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Fakta ark for psykologerne
Den årlige udgift til psykologbehandling i praksissektoren udgjorde 233 mio. kr. i 2018. Psykologhjælp er
opdelt på 11 henvisningsårsager, som er fastlagt i overenskomsten med Dansk Psykolog Forening. Disse
henvisningsårsager er underlagt to forskellige udgiftslofter. Henvisningsårsagerne 1-9 har et loft, mens
henvisningsårsag 10 og 11 har et andet.
I tabel 1 ser vi udviklingen i de samlede udgifter, antallet af ydelser og patienter for henvisningsårsag 1-9.
Fra 2014 til 2018 er de samlede udgifter faldet med 5,6 %, og tilsvarende er antallet af ydelser og patienter
begge faldet med 8,5 %.

Tabel 2 viser udviklingen i de samlede udgifter, antallet af ydelser og patienter for henvisningsårsag 10-11.
Her har der været et fald i de samlede udgifter på 0,5 % fra 2014-2018. Faldet i de samlede udgifter skyldes
udviklingen i antallet af ydelser og patienter, der er faldet med henholdsvis 5,5 % og 4,4 %.

Figuren nedenfor viser antallet af personer, der har modtaget behandling for let til moderat depression
opdelt på alder. I overenskomsten fra 2013-2016 er behandlingen afgrænset til personer mellem 18-37 år,
men i juli 2016 trådte en ny overenskomst i kraft hvor aldersgruppen blev udvidet til alle, der er fyldt 18 år.
Derfor ses alle aldersgrupper i figuren. Dog er alle på 85+ år samlet i en gruppe af hensyn til anonymitet.
I figuren fremgår det, at overordnet set er sket et fald i antal behandlede personer. Fra 2016 til 2018 er der
sket et fald på 7 %.
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Figuren nedenfor viser antallet af patienter, der har modtaget behandling for let til moderat angst opdelt
på alder. I overenskomsten fra juli 2011 er behandlingen afgrænset til personer mellem 18-28 år, men i
overenskomsten, der trådte i kraft juli 2016, er aldersgruppen udvidet til 18-38 år.
Generelt er der steget en stigning i antallet af person, der er i behandling for angst. I perioden 2016 til 2018
er der sket en stigning på 6,7 %. Denne stigning skyldes især en stigning i personer, der er 18 til 28.
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I tabel 3 ser vi fordelingen af psykologer opdelt på regionerne. I 2018 er der i alt 837 psykologer, som har
ydernummer med en af de fem regioner. Region Hovedstaden er den region med flest psykologer (256),
mens Region Nordjylland har færrest (90).

