
 

 

 

Folketingets Retsudvalg har den 21. oktober 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 109 

(Alm. del) til sundheds- og ældreministeren, som hermed besvares.  Spørgsmålet er 

stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

Spørgsmål nr. 109:  

”Vil ministeren i forlængelse af svar på REU alm. del – spørgsmål 180 (2018-19. 2. 

samling) oplyse, hvad det vil koste at gøre det gratis at tilbyde psykologhjælp til ofre 

for vold, voldtægt og røveri?” 

 

Svar: 

I tilskudsordningen til psykologbehandling kan bl.a. personer, der har været ofre for 

røveri, vold eller voldtægt efter henvisning fra almen praktiserende læge opnå tilskud 

psykologbehandling hos privat praktiserende psykolog. Tilskuddet er 60 pct. af psyko-

logens honorar, hvormed egenbetalingen er 40 pct. Merudgifterne til at gøre psyko-

logbehandlingen til målgruppen gratis svarer således til egenbetaling samt en forven-

telig øget efterspørgsel, når behandlingen gøre gratis frem for tilskudsberettiget.  

 

I 2018 blev der givet i alt 11,4 mio. kr. i tilskud til psykologbehandling til personer, der 

har været ofre for røveri, vold eller voldtægt. Den samlede egenbetaling var således 

på 7,6 mio. kr. i 2018. Med forsøgsordningen med vederlagsfri psykologbehandling til 

unge mellem 18-21 år, der lider af let til moderat depression eller angst, ses en efter-

spørgselsstigning på ca. 80 pct. Såfremt efterspørgslen vil stige med samme faktor, 

som ses i forsøgsordningen, vil merudgifterne således beløbe sig på ca. 22,8 mio. kr. 

 

Det skal understreges, at estimaterne er usikre, idet den faktiske efterspørgselsstig-

ning ikke kendes, og idet der ikke er taget højde for andre afledte effekter eller indi-

kationsskred i beregningerne.  

 

Tabel 1 
Udgifter til at fjerne egenbetaling for psykologbehandling for personer, der har været ofre for vold, 
voldtægt eller røveri, mio. kr., 2018-priser. 

 
Tilskud til psykolog-
behandling (2018) 

Egenbetaling af psy-
kologbehandling 
(2018) 

Merudgifter inkl. øget 
efterspørgsel 

Personer, der har været ofre for vold, 
voldtægt eller røveri 11,4 7,6 22,8 

Anm.: Der er indregnet en øget efterspørgsel svarende til stigning i efterspørgsel i forsøgsordningen med ve-
derlagsfripsykologbehandling til 18-21 årige ift. da behandlingen var tilskudsberettiget, svarende til ca. 80 pct. 
Egenbetaling udgør 40 pct. af det samlede honorar svarende til 2/3 af det eksisterende tilskud.  

Kilde: Danske Regioner samt Sundheds- og Ældreministeriets egne beregninger 
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