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Udviklingsplan for psykologhjælp.
Resume af og bemærkninger til høringssvar
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1. SAMMENFATTENDE BEMÆRKNINGER TIL OFFICIELLE HØRINGSSVAR
Nedenfor sammenfattes og kommenteres de bemærkninger, som er gennemgående i flere af de officielle høringssvar.

2. OFFICIELLE HØRINGSPARTER
Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen (SST)

Resume af høringssvar
Ingen bemærkninger modtaget

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger
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Regioner
Høringspart
Danske
Regioner

Resume af høringssvar
Ingen bemærkninger modtaget

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger
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Kommunerne i Region Syddanmark
Høringspart
Kommunerne i
Region
Syddanmark
(fælles
høringssvar
udarbejdet af
Odense
Kommune).
Eventuelt
særskilte
bemærkninger
er anført under
den enkelte
kommune
nedenfor.

Resume af høringssvar
Er enige i ikke at anfægte den nuværende kapacitet.

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar

Ligeledes enige i, at fokus bør rettes mod et bedre og langt mere
integreret samarbejde mellem de praktiserende psykologer og de
øvrige sundhedsaktører. Peger i den forbindelse også på behovet for,
at psykologerne internt etablerer mere formaliserede mødefora, hvilket
kan danne grundlag for samarbejdsfora med andre aktører.

Det konkrete forslag om, at psykologerne internt etablerer mere
formaliserede mødefora vurderes at falde inden for
udviklingsplanens generelle opfordring til mere faglig sparring.

Et øget samarbejde vil medføre betydelige gevinster – både
menneskeligt og samfundsøkonomisk. Ud fra et forebyggelses – og
rehabiliteringsperspektiv vil det være relevant at forsøge sig med langt
mere integrerede samarbejder mellem aktørerne med udgangspunkt i
borgernes behov og med fokus på udnyttelse af de
sundhedsprofessionelles samlede ressourcer.

Konkrete forslag til ændringer.
Konkret foreslår kommunerne – med henvisning til punkt 6.2, at
samarbejdet udvides fra alene at dække sygehuspsykiatrien til også at
omfatte de praktiserende psykiatere.

Hertil kommer også, at der i forbindelse med brug af
efteruddannelsesmidler er ved at blive etableret regionale
efteruddannelsesgrupper som kan understøtte etablering af
formaliserede regionale mødefora.
Endelig er der overenskomstmæssigt nedsat et
moderniseringsudvalg, og herunder en arbejdsgruppe, som ser
på det sammenhængende sundhedsvæsen inden for
psykologhjælp.

Det anbefales, at udviklingsplanen tilrettes i overensstemmelse
med det foreslåede.

Under punkt 6.3 ønskes det tydeliggjort, at psykologerne i videst muligt
omfang bør anvende behandlingsmetoder, der er evidensbaserede til
den pågældende patientgruppe. I det omfang der ikke foreligger
evidens bør psykologerne forpligtiges til at deltage i tilvejebringelse
heraf.

Overenskomstmæssigt er der nedsat et moderniseringsudvalg,
og herunder en arbejdsgruppe, som ser på kvalitet og evidens
inden for psykologhjælp.

Under punkt 6.6. bør der også arbejdes på, at praktiserende
psykologer kan udveksle attester (såkaldte psykattester) med
kommunen.

Det anbefales, at der i forbindelse med implementeringen af
udviklingsplanen afklares, hvorvidt udveksling af attester kan ske
elektronisk.
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Aabenraa
Assens
Esbjerg
FaaborgMidtfyn
Fanø
Fredericia

Haderslev
Kerteminde
Kolding

Afslutningsvis anfører kommunerne, at ud fra et kommunalt synspunkt
fylder samarbejdet, relationen til kommunen, ikke meget i planen. På
den baggrund opfordres til at involvere kommunerne dels i
implementeringen af anbefalingerne, dels i udarbejdelsen af næste
udviklingsplan.
Ingen bemærkninger modtaget
Ingen særskilte bemærkninger
Ingen særskilte bemærkninger
Ingen bemærkninger modtaget
Ingen særskilte bemærkninger
Kommunen har særskilte forslag til opstramning af afsnittene om
samarbejdet i det tværsektorielle sundhedsvæsen:

Anbefales taget ad notam.

Kommunen peger på et konkret eksempel på nytten af et udbygget
samarbejde med henvisning til projekt ”Sund og Glad”, der rummer
sygemeldte borgere i et rehabiliteringsforløb. Her vil et styrket
samarbejde mellem praktiserende psykologer og kommunen kunne
skabe optimale patientforløb, såfremt borgeren samtidig er i forløb hos
praktiserende psykolog.

Den i overenskomstregi nedsatte moderniseringsudvalg, har en
arbejdsgruppe som ser på det sammenhængende
sundhedsvæsen inden for psykologhjælp. På den baggrund
vurderer samarbejdsudvalget ikke, at der er behov for yderligere
tiltag.

Tilsvarende ønskes et formaliseret samarbejde inden for den
patientrettede forebyggelse, hos borgere med kronisk lidelse, typisk
diabetes borgere med en psykisk overbygning og hos socialt udsatte
borgere. På kræft – og senhjerneskadeområdet kan det tilsvarende
være relevant at styrke samarbejdet mellem Fredericia Kommune og
praktiserende psykologer, hvis borgeren er i parallelle forløb.
Ingen særskilte bemærkninger
Ingen bemærkninger modtaget
Kommunen bemærker, at det er godt, at udviklingsplanen har udpeget
unge mellem 15 – 25 år med selvskadende adfærd elle
selvmordsadfærd som særligt indsatsområde. Dog finder kommunen,
at gruppen med fordel kan udvides til at omfatte 15 – 30 år. Hertil
kommer også, at det er vigtigt at overveje, hvad denne gruppe kan
overkomme rent betalingsmæssigt.

Samarbejdsudvalget vurderer, at området ikke ligger inden for
overenskomstområdet.

Samarbejdsudvalget vurderer ikke, at det giver anledning til
ændringer i udviklingsplanen. Det vil blive inddraget i forbindelse
med implementeringen af anbefalingen.
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Langeland
kommune
Middelfart
Nyborg
Nordfyns
Kommune
Odense
Svendborg
Sønderborg
Tønder
Varde

Vejen
Vejle
Ærø

Ingen særskilte bemærkninger
Ingen særskilte bemærkninger
Ingen bemærkninger modtaget
Ingen særskilte bemærkninger
Ingen særskilte bemærkninger
Ingen bemærkninger modtaget
Ingen særskilte bemærkninger
Ingen bemærkninger modtaget
Kommunen bemærker særskilt, at der er grundlag for, at
henvisningsretten bør udvides til også at gælde de somatiske
sygehuse, idet de ofte vil være i kontakt med borgere og pårørende til
borgere, der har været udsat de hændelser som er omfattet af retten til
tilskudsberettiget psykologbehandling.

I dag er det kun den praktiserende læge som kan henvise egne
patienter til psykologhjælp med tilskud. Overenskomstmæssigt
er der nedsat et moderniseringsudvalg, og herunder en
arbejdsgruppe med temaet ”behovskriteriet” som bl.a. også ser
på henvisningen af patienter.

Ingen bemærkninger modtaget
Ingen bemærkninger modtaget
Ingen bemærkninger modtaget

Bemærkninger
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Sygehusene i Region Syddanmark
Høringspart
Sygehus Lillebælt
Sydvestjysk
Sygehus
Sygehus
Sønderjylland
OUH
Sygehuspsykiatrien
i Region
Syddanmark

Resume af høringssvar
Ingen bemærkninger modtaget
Ingen bemærkninger modtaget

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar

Har ingen bemærkninger til udviklingsplanen
Har ingen bemærkninger til udviklingsplanen
Har ingen bemærkninger til udviklingsplanen

Bemærkninger
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Patientforeninger
Høringspart
Landsforeningen
mod
spiseforstyrrelser og
selvskade (LMS)

Danske Patienter
(paraplyorganisation)

Resume af høringssvar
Opfordrer regionen til at ændre reglerne, således at mennesker med
spiseforstyrrelser også bliver berettiget til tilskud til psykologhjælp.
Eventuelt kan en tidlig indsats med psykologhjælp forhindre at
personer med spiseforstyrrelser ender i psykiatrien.

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar
Foreslås overdraget Moderniseringsudvalget, og herunder den
arbejdsgruppe, som ser på ”behovskriteriet” inden for
psykologhjælp.

Foreslår kategorisering af psykologerne, således at det er let for
patienter, pårørende og sagsbehandlere at finde de relevante
psykologer med de rigtige erfaringer og behandlingsmetoder i
forhold til de enkelte sygdomme.

Bør fremgå af praksisdeklarationen, såfremt den pågældende
psykolog har særlige kompetencer. Generelt er der ved
tildeling af ydernumre til praktiserende psykologer fokus på, at
de praktiserende psykologer dels behersker et bredt spektrum
af psykologiske tilgange, dels behersker de mest almindelige
behandlingsmetoder.

Ingen bemærkninger modtaget

Bemærkninger
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Faglige organisationer
Høringspart
PLO  Syddanmark

Resume af høringssvar
Konstaterer med tilfredshed, at en stor del af patienter med
psykologiske problemer bliver behandlet og færdigbehandlet i
almen praksis. Indgår gerne i en dialog om, hvorvidt der er opgaver,
som psykologerne med fordel kan løse for de praktiserende læger.

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar
I forbindelse med implementeringen af udviklingsplanen
inddrages de praktiserende lægers tilbud om dels
opgaveglidning mellem de 2 parter, dels etablering af et
styrket samarbejde parterne imellem.

Deltager også gerne i en drøftelse af, hvorvidt der er behov for et
mere udvidet formelt samarbejde mellem de praktiserende læger og
de praktiserende psykologer. Peger i den forbindelse også på
anvendelse af uformelle fora til en dialog mellem parterne, f.eks.
ved møder med lægelaug, undervisningstilbud m.m. Er dog
skeptiske over for, hvorvidt sundhedshuse kan bibringe noget
særskilt i relation til øget samarbejde.

Dansk Psykolog
Forening

Endelig imødegås udviklingsplanens kritik af kvaliteten i
henvisningerne til de praktiserende psykologer. Som udgangspunkt
skal der ske henvisning af de rigtige til psykologbehandling og med
korrekt henvisningskategori. Dog kan der i visse situationer – af
hensyn til patienten  være behov for en vis fleksibilitet i
henvisningen. Som eksempel nævnes at det kan være fagligt
upassende, at lægen i konsultationen spørger for meget ud til
sygehistorien, idet det kan være pinligt for patienten.
Ingen bemærkninger modtaget

Bemærkninger
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Faglige Råd i Region Syddanmark
Høringspart
Specialerådet for
psykiatri

Resume af høringssvar
Ingen bemærkninger modtaget

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger
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2. IKKE OFFICIELLE HØRINGSPARTER
Privatpersoner
Høringspart

Resume af høringssvar
Ingen bemærkninger modtaget

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar

Øvrige foreninger, organisationer med videre
Høringspart

Resume af høringssvar
Ingen bemærkninger modtaget

Samarbejdsudvalgets bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger
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