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Bemærkninger til udkast til ny bekendtgørelse 

om tilskud til psykologbehandling i praksissekto-

ren for særligt udsatte grupper 

 

  

Mødrehjælpen vil gerne takke for muligheden for at komme med bemærkninger til udka-

stet til bekendtgørelsen.  

Den foreslåede ændring 

Overordnet er Mødrehjælpen særdeles positiv over for ændringerne, der indebærer at 

fjerne aldersloftet for tilskud til psykologbehandling af angst samt at udvide den igangvæ-

rende forsøgsordning med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18-20 år, der 

lider af depression eller angst til også at omfatte 21-årige. 

 

For Mødrehjælpens brugere betyder ændringerne, at flere vil kunne modtage psykolog-

behandling for angst, og at flere unge, økonomisk mindrebemidlede vil få gavn af den ve-

derlagsfri forsøgsordning.  

Ulighed i sundhed grundet fortsat egenbetaling 

Dog betyder egenbetalingen for personer over 22 år på psykologbehandling via den of-

fentlige sygesikring, at mange af Mødrehjælpens brugere ikke har mulighed for at benytte 

tilbuddene. Dette ser vi blandt andet på den store søgning på vores egne psykologtilbud, 

finansieret af private midler. Mødrehjælpen mener derfor grundlæggende, at egenbeta-

lingen på psykologbehandling er med til at vedholde ulighed i sundhed, og derfor helt bør 

afskaffes – eller alternativt reduceres væsentligt.  

Partnervold 

Et forhold vedrørende psykologbehandling i praksissektoren som er af betydning for 

mange af Mødrehjælpens brugere er, at det i praksis er vanskeligt at få henvisning til psy-

kologbehandling efter partnervold. Dette forhold er ikke genstand for den aktuelle hø-

ring, men ikke desto mindre relevant at bringe frem.  
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Overenskomsten for psykologhjælp mellem Danske Psykologforening og regionerne spe-

cificerer, at partnervolden skal have fundet sted inden for de seneste 12 måneder og at 

”tilfælde, hvor volden har stået på gennem længere tid og kan betragtes som et ele-

ment i et fast livsmønster, ikke vil være omfattet af overenskomsten.”.  

 

De facto betyder overenskomstens formulering, at langt hovedparten af ofrene for part-

nervold ikke er dækket af ordningen. Mødrehjælpen finder dette yderst kritisabelt, da be-

hovet for psykologbehandling til ofre for vold i nære relationer er massivt. Knap 60.000 

kvinder og mænd er årligt udsat for partnervold. Desuden gør overenskomstens noget 

kringlede formulering det vanskeligt for den voldsudsatte og den henvisende læge at 

tolke, hvornår psykologbehandling er muligt. 

 

Mødrehjælpen opfordrer på baggrund af ovenstående Sundheds- og Ældreministeriet til 

at tage betragtningen om partnervold med i overvejelserne i forbindelse med fremtidige 

revisioner af ordningen for psykologbehandling i praksissektoren.  

 

Spørgsmål til høringssvaret kan stiles til politisk konsulent Jacob Holch, jho@moedrehjael-

pen.dk. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ninna Thomsen   Jacob Holch 

Direktør    Politisk konsulent 
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