Vejledning til tillægsaftale om vederlagsfri behandling af 18-20 årige
klienter med angst og depression under overenskomst om
psykologhjælp
Indhold
Tillægsaftalen er en forsøgsordning, som giver klienter i aldersgruppen fra 18 til og med 20 år, der har en
lægehenvisning på angst eller depression, ret til psykologbehandling uden at betale egenandelen. I stedet
betaler regionen det fulde honorar til psykologen. Baggrunden for forsøgsordningen er en satspuljeaftale
mellem folketingets partier. Den er nu blevet udmøntet til et tillæg til overenskomstaftalen om
psykologhjælp mellem Danske Regioner og Dansk Psykolog Forening.

Tidsperiode
Forsøgsordningen løber fra 1. juli 2018 til og med 31. december 2021, dvs. i 3½ år.
Klienter inden for aldersgruppen 18-20 år, der før den 1. juli 2018 får en lægehenvisning og begynder
behandling, vil fra 1. juli 2018 overgå til forsøgsordningen og kan dermed få behandling uden selv at betale
egenandelen.
Klienter, der har fået en lægehenvisning, mens de var i aldersgruppen, men under behandlingsforløbet
bliver ældre end 20 år, kan fortsætte deres behandling indtil denne enten afsluttes eller indtil
forsøgsperioden udløber den 31. december 2021.
Når forsøgsperioden udløber den 31. december 2021 vil klienter, der fortsat er i behandling, overgå til den
normale ordning. De vil derefter skulle betale egenandelen af honoraret for deres behandling, indtil denne
afsluttes.

Målgruppe – aldersgruppe og henvisningsårsager
Forsøgsordningen, hvor regionen betaler det fulde honorar for behandling, gælder for personer, der ved
henvisningstidspunktet er fra 18 år til og med 20 år. Hvis personen efter at være henvist fylder 20 år, kan
denne fortsætte behandlingen uden at skulle betale egenandel indtil behandlingen er afsluttet eller indtil
forsøgsordningen udløber den 31. december 2021.
Forsøgsordningen gælder kun for klienter, som henvises for angst eller depression (henvisningsårsag 10 og
11) og som er inden for aldersgruppen. Forsøgsordningen gælder ikke for klienter, der henvises med andre
årsager (forsøgsordningen gælder ikke for henvisningsårsag 1-9)
Antallet af konsultationer under forsøgsordningen er op til 12 konsultationer på en henvisning, med
mulighed for genhenvisning på yderligere 12 konsultationer, dvs. at limiteringen er den samme som på den
almindelige ordning.

