
 

1. Psykologbehandling 

1.1 Indledning 
Siden starten af 2018 har de tre kommuner Rebild, Thisted og Jammerbugt haft mulighed for at tilbyde 

gratis psykologbehandling ved jobcentrets psykologer til en specifik målgruppe, nemlig 

sygedagpengemodtagere sygemeldt med stress, angst eller depression, som ville have vanskeligt ved at få 

opfyldt deres behandlingsbehov på anden vis. Forsøget kører fortsat i Thisted og Jammerbugt, mens Rebild 

har valgt at trække sig fra forsøget i maj 2020 med følgende overordnede begrundelse: ”Vi ønsker at bruge 

vores ressourcer på de indsatser vi har haft over en årrække, og som primært er af en tidligere og mere 

forebyggende karakter.” Rebild har udarbejdet et uddybende notat om begrundelsen for, at de har valgt at 

trække sig. Notatet er vedlagt sidst i rapporten.  

 

1.2 Sammenfatning  
Resultaterne af forsøget har været meget positive.  I alt har 231 borgere modtaget psykologbehandling via 

forsøget. Langt størstedelen af borgerne giver udtryk for høj grad af tilfredshed med det psykologforløb, de 

har modtaget i jobcentret. I Rebild og Jammerbugt vurderer henholdsvis 85% og 89% af borgerne i 

spørgeskemaundersøgelsen, at psykologforløbet har været med til at forkorte deres sygeforløb, hvilket 

deres rådgivere i jobcentret bekræfter med en lignende vurdering. Derudover vurderer rådgiverne i 

jobcentret, at forsøget har medvirket til at forbedre det tværfaglige samarbejde mellem behandlende 

psykolog og jobcentrets øvrige aktører.  

Forsøget har tydeliggjort, at der er et behov for at kunne tilbyde psykologbehandling i jobcentret, og som 

det senere illustreres gennem en række cases, giver det at integrere behandling og beskæftigelsesindsats 

mulighed for et mere sammenhængende og helhedsorienteret forløb, hvilket frigiver ressourcer hos både 

borger og jobcenter.  

Det anbefales, at kommunerne fremover får mulighed for at tilbyde psykologbehandling til borgere, der har 

vanskeligt ved at få opfyldt deres behandlingsbehov på anden vis eller i tilfælde, hvor en tværfaglig 

beskæftigelsesrettet indsats vurderes at være essentiel for borgers tilbagevenden til arbejdsmarkedet. I 

forsøget har målgruppen været afgrænset til stress, angst og depressionsramte sygedagpengemodtagere, 

men det vil være ønskeligt, at psykologbehandlingen fremover kan tilbydes til borgere uafhængigt af 

forsørgelsesgrundlag og diagnose.  

 

1.3 Forsøgets baggrund, formål, målgruppe og forventede resultater 
1.3.1 Baggrund for forsøget 
Baggrunden for forsøget er oplevelsen af, at borgere sygemeldt med psykiske lidelser i flere tilfælde har 

svært ved at få dækket deres behov for psykologbehandling. Årsagerne hertil er bl.a. manglende 

økonomiske midler til at dække egenbetalingen, manglende mulighed for henvisning til privatpraktiserende 

psykolog, flere måneders ventetid ved privatpraktiserende psykologer eller manglende overskud til at 

etablere kontakt til psykolog. Der er derfor et ønske om, at psykologer ansæt ved jobcentret får mulighed 

for at tilbyde behandling til de borgere, der har vanskeligt ved at få dækket deres behandlingsbehov på 



 

anden vis, med håb om, at borgeren herved kan vende hurtigere eller mere stabilt tilbage til 

arbejdsmarkedet.  

 

1.3.2 Formål med forsøget 
Formålet med forsøget er at lette adgangen til relevant psykologbehandling for sygemeldte borgere, der 

har vanskeligt ved at få opfyldt deres behov for behandling på anden vis. Ifølge sundhedslovens afsnit V og 

afsnit IX hører psykologbehandling til i praksissektoren under regionen, hvilket betyder, at kommunerne 

ikke kan tilbyde psykologbehandling. Flere og flere jobcentre har allerede ansat psykologer for at kvalificere 

beskæftigelsesindsatsen, men de må ikke behandle borgerne. Psykologerne kan tilbyde et kort støttende 

samtaleforløb, som ikke altid er tilstrækkeligt, og ofte vil muligheden for at tilbyde få ekstra behandlende 

samtaler være nok til, at borgeren vil være i stand til at vende tilbage til sit arbejde. Endvidere ses et 

potentiale i, at når psykologbehandlingen foregår i jobcentret, vil det give bedre muligheder for et 

tværfagligt samarbejde mellem behandlende psykolog og jobcentrets øvrige aktører, og samlet set 

resultere i en mere sammenhængende og koordineret beskæftigelsesindsats for borgeren.  

 

1.3.3 Forsøgets målgruppe 

Det er fundet nødvendigt at afgrænse målgruppen for behandlingen i forsøgsperioden. Ud fra de erfaringer 

psykologer ansat i jobcentret har gjort sig, findes det særligt relevant at tilbyde behandling til borgere 

sygemeldt med stress, depression eller angst. Angst og depression udgør langt størstedelen af de psykiske 

lidelser, der fører til sygemelding og i værste tilfælde førtidspension1. WHO har forudsagt, at stress og 

depression vil blive en af de største sygdomsfaktorer i 2020. Samtidig er der tale om tilstande, som i mange 

tilfælde effektivt kan behandles ved psykolog, mens der ved fravær af behandling er risiko for forværring.  

Forskning har vist, at angst og depressionsramte, der modtager psykologbehandling, kommer sig hurtigere 

og har mindre risiko for tilbagefald end de, der udelukkende får medicinsk eller ingen behandling2. Et 

forskningsprojekt ved Bispebjerg hospital viser, at borgere der modtager psykologbehandling ved 

stresstilstande vender hurtigere tilbage på arbejde3 .  

 
1 https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2015/Sygdomsbyrden-i-Danmark---
sygdomme.ashx?la=da&hash=33FE0F4687A4827204DD535F9C3433AEE1C4157E 
2 Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer for henholdsvis angst og depression, 2007: 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-angstlidelser-hos-voksne---udarbejdet-af-

en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekretariat 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-unipolar-depression-hos-voksne---

udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekre 

3Forskningsprojekt ved bispebjerghospital, 2011: https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-

klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-

arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-angstlidelser-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekretariat
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-angstlidelser-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekretariat
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-unipolar-depression-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekre
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-unipolar-depression-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekre
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf


 

Borgere sygemeldt grundet stress kan kun få tilskud til psykologbehandling, hvis deres stresstilstand 

vurderes at være forårsaget af bestemte livsbegivenheder4. Arbejdsrelateret stress falder ikke herunder, og 

borgere sygemeldt med arbejdsrelateret stress kan dermed ikke få tilskud til psykologbehandling5. Uden 

tilskud koster psykologbehandling ved privatpraktiserende psykologer i omegnen af 1000 kr. pr samtale. 

Med tilskud er der stadig en egenbetaling på ca. 330 kr. pr samtale. Et behandlingsforløb vil som oftest 

indeholde 12 samtaler og vil dermed koste mellem 4000 kr. og 12.000 kr. alt afhængig af, om der ydes 

tilskud eller ej. Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgiften til psykologbehandling, og det 

opleves, at mange må fravælge behandlingen af økonomiske årsager. Borgerne kan i nogle tilfælde søge om 

hjælp til dækning af behandlingsudgiften efter ”Lov om aktiv socialpolitik §82”, men det er vores erfaring, 

at selve ansøgningsprocessen for mange angst, stress og depressionsramte borgere er en uoverkommelig 

opgave, og de derfor ikke kommer i relevant behandling.  

Modsat stressramte borgere kan borgerere sygemeldt med let til moderat depression og angst få tilskud til 

psykologbehandling i praksissektoren.6 Der er dog tilfælde, hvor det kan være relevant, at 

psykologbehandlingen tilbydes i jobcenterregi, idet der ofte er flere måneders ventetid på 

psykologbehandling under tilskudsordningen til angst og depressionsramte7. I 2018, hvor forsøget startede, 

var den gennemsnitlige ventetid på psykologbehandling af angst og depression 8 uger i Thisted kommune, 

12 uger i Jammerbugt kommune og 14 uger i Rebild kommune8. 

Borgere der selv har mulighed for at etablere og finansiere et behandlingsforløb ved privatpraktiserende 

psykolog, er ikke i målgruppen for forsøget. Ifølge sygedagpengevisitationen i Jammerbugt formår 

størstedelen af borgere sygemeldt med stress, angst eller depression selv at sikre sig behandling, enten via 

egenfinansiering eller gennem deres forsikringsselskab. Er borgers lidelse af en art eller grad, hvor de hører 

under psykiatriens målgruppe, vil de naturligvis skulle modtage behandling der.  

Målgruppen er dermed sygedagpengemodtagere med stress, angst eller depression, som ikke kan få 

opfyldt deres behov for psykologbehandling via praksissektoren eller i psykiatrien. Der er tale om en gruppe 

af borgere, som af ovennævnte årsager ellers ikke vil komme i relevant psykologbehandling, hvilket øger 

risikoen for langtidssygemelding. Det betyder samtidig, at der ikke er tale om, at kommunen bliver 

konkurrent til privatpraktiserende psykologer.  

 

1.3.4 Forsøgets aktiviteter  
Forsøgets primære aktivitet har været psykologbehandling ved jobcentrets psykologer. Skønsmæssigt er 

der i hver kommune brugt omkring en fuldtidspsykologstilling på behandlingen i forsøgsperioden. Opgaven 

 
4 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/989 
5 Da ansøgningen blev indsendt, kunne borgere med angstlidelse ligeledes ikke få en henvisning til 
psykologbehandling, når de var over 38 år, men det er siden ændret, så alle over 18 år kan få tilskud til 
angstbehandling. 
6 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/989 
 
7 http://www.dp.dk/flere-maaneders-koe-til-psykologbehandling-for-angst-og-depression/ 
8 Praksisplan på psykologområdet, 2018, Region Nordjylland. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/989
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/989
http://www.dp.dk/flere-maaneders-koe-til-psykologbehandling-for-angst-og-depression/


 

har i Rebild og Jammerbugt været fordelt blandt flere psykologer, mens der i Thisted har været ansat en 

psykolog specifikt til at varetage opgaven. Det har i Rebild og Jammerbugt givet mulighed for sparring 

mellem psykologerne, og det har samtidig givet mulighed for at bruge mere end en fuldtidsstilling på 

behandlingen i perioder med spidsbelastning, mens psykologerne i perioder med færre 

behandlingsopgaver har kunnet varetage andre opgaver i jobcentret.  

Psykologerne har i relevante tilfælde haft samarbejde med bl.a. kommunens fysioterapeuter, borgers 

praktiserende læge, jobcenterrådgivere og arbejdsgivere, sidstnævnte i Jammerbugt via jobkonsulenter fra 

jobcentret. Psykologerne har i flere tilfælde deltaget i møde med borger og rådgiver på jobcentret efter 

ønske fra borger og med henblik på at sikre en koordineret indsats.  

Rådgiverne har haft mulighed for at indhente en skriftlig status på behandlingen efter samtykke fra borger, 

efter samme principper som i samarbejdet med privatpraktiserende psykologer9. 

 

1.4 Evalueringsmetode 
Af ansøgningen fremgår følgende forventede resultater: 

”Skønsmæssigt forventer vi, at 60% af de borgere som i forsøgsperioden får tilbudt 

psykologbehandling ved jobcentret psykologer ellers ikke ville være kommet i behandling. De 

resterende 40% forventes at få tilbudt psykologbehandling grundet sårbarhed overfor 

behandlerskifte, lang ventetid ved privatpraktiserende psykologer eller fordi jobcentrets 

psykolog vurderer, at en helhedsorienteret og tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats er 

afgørende for borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 

Ovenstående forventes samlet set at resultere i, at borgers sygemelding afkortes. På længere 

sigt forventes færre gensygemeldinger grundet tilbagefald. ” 

 

I evalueringsdesignet er beskrevet følgende metoder til evaluering af forsøget: 

”Effekten af frikommuneforsøget tænkes overordnet set evalueret på hurtigere og mere 

stabil raskmelding.  0-punktsanalyse er ikke en mulighed, da kommunerne ikke kan registrere 

specifikt på diagnoseniveau. I stedet vil kommunerne i frikommuneforsøget monitorere på 

selve forsøget ved at oprette ”Psykologbehandling” som et tilbud i Fasit. 

Psykologerne i forsøget kan herefter foretage registreringspraksis ved at tilknytte forløb til 

tilbuddet for de borgere, der får psykologbehandling. Således bliver det muligt at monitorere 

på populationen, hvor der måles på længde af sygemelding, hel eller delvis raskmelding og 

stabil raskmelding. Der måles på tilbagefald ved 3, 6 og 9 måneder. Psykologbehandling kan 

fortsætte efter hel eller delvis raskmelding. Forløbet omplaceres i så fald under kategorien 

”Diverse” i Fasit for at fortsætte registreringen. 

 
9 Det socialt-psykologiske samarbejde: https://www.dp.dk/wp-content/uploads/vejledning-om-det-socialt-
psykologiske-samarbejde.pdf 

https://www.dp.dk/wp-content/uploads/vejledning-om-det-socialt-psykologiske-samarbejde.pdf
https://www.dp.dk/wp-content/uploads/vejledning-om-det-socialt-psykologiske-samarbejde.pdf


 

Derudover suppleres med effektevaluering af frikommuneforsøget ved at fortage en 

evaluering af de involverede borgeres og rådgiveres oplevelse af behandlingen og dens effekt 

på sygemeldingsperioden. Som indsamlingsmetode vil der blive brugt et spørgeskema. 

Borgerne og rådgiverne besvarer spørgeskemaet i SurveyXact efter hvert endt forløb.” 

 

Som det fremgår, var ønsket at evaluere på, hvorvidt borger ville opnå en hurtigere og mere stabil 

raskmelding, selvom det fra start stod klart, at en 0-punktsanalyse ikke var mulig. I det følgende uddybes, 

hvorfor det er vanskeligt at give et tal på, i hvilket omfang borgers sygemelding forkortes som direkte følge 

af tilbuddet om psykologbehandling.  

Udfordringer ved evalueringen 

At undersøge effekten af psykologbehandling er i sig selv omfangsrigt, da mange forskellige faktorer 

indvirker på et menneskes sygdomsforløb og psykiske tilstand. Det kan være øvrige omstændigheder i 

borgers liv, mulighederne for at ændre borgers arbejdsbetingelser eller andre professionelle aktører 

omkring borger, fx jobcenterrådgiver eller læge. Der kan være en personlighedsmæssig sårbarhed eller 

komorbid lidelse hos borger, eller der kan der ske en spontan bedring. For at nå frem til bare nogenlunde 

sikre resultater kræves derfor et stramt forskningsdesign med brug af en kontrolgruppe.  

Det har ikke kunnet forsvares at lave en kontrolgruppe i jobcentret, hvor nogle borgere ikke ville modtage 

psykologbehandling eller blive sat på venteliste. Det har heller ikke været muligt at opspore borgere 

indenfor målgruppen, som selv har opsøgt psykologbehandling ved privatpraktiserende psykolog, da 

sygemeldinger ikke registreres på diagnoseniveau. Et andet forbehold er, at det muligvis overvejende har 

været de mindst ressourcestærke eller de hårdest ramte borgere indenfor målgruppen, som har modtaget 

behandling i jobcentret. Mindre hårdt ramte eller mere ressourcestærke borgere vil formentlig i højere 

grad være i stand til selv at søge og finansiere behandling hos privatpraktiserende psykolog. I fald dette gør 

sig gældende, vil det ikke give mening at sammenligne med den gennemsnitlige stress, angst eller 

depressionsramte borger. 

I nogle tilfælde vil psykologbehandlingen måske ligefrem medvirke til, at borgers sygemelding i første 

omgang forlænges med det formål, at borger kommer mere stabilt og varigt tilbage på arbejdsmarkedet, 

hvilket følgende case illustrerer. Forsøgsperioden er kort i forhold til at vise den mere langsigtede effekt af 

behandlingen. For videnskabelige studier af effekten af psykologbehandling til målgruppen henvises til 

eksisterende forskning10. 

 
10 For eksisterende forskning og anbefalinger ift. psykologbehandling af stress, angst og depression se 

eventuelt følgende: 

Copestress projektet: https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-

miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-

arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf 

Sundhedsstyrelsens referenceprogram for angstlidelser: 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-angstlidelser-hos-voksne---udarbejdet-af-

en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekretariat 

https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf
https://www.bispebjerghospital.dk/afdelinger-og-klinikker/arbejds-og-miljoemedicinsk-afdeling/forskning/forskningsprojekter/psykisk-arbejdsmilj%C3%B8/Documents/Rapport%20over%20Copestress-projektet.pdf
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-angstlidelser-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekretariat
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-angstlidelser-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekretariat


 

 

 Case – At genvinde grebet om tilværelsen 

”Borger er sygemeldt med arbejdsrelateret stress. Borger er på tidspunktet for første 

psykologsamtale delvis raskmeldt og følger sin optrapningsplan for tilbagevenden til arbejde. 

Ved de første samtaler kommer det frem, at borger godt nok følger sin optrapningsplan, men 

er så belastet, at han hverken spiser eller sover. Alt i hjemmet er et stort kaos, regninger er 

ikke blevet betalt og rodet hober sig op. Det viser sig, at borger er ekstremt pligtopfyldende 

og tilsidesætter egne behov for at imødekomme jobcentret og arbejdsgiver. Det aftales med 

borger, at der holdes et møde med rådgiver på jobcentret og virksomhedskonsulent fra 

fastholdelsesteamet. Her bliver det aftalt, at borger sygemeldes fuldt ud i 14 dage, hvorefter 

genoptrapningen startes forfra i et langsommere tempo. Da borger får ro på, kan der ved 

samtalerne arbejdes med borgers ekstreme pligtopfyldenhed, som udover belastninger på 

arbejdspladsen, anses for medvirkende til borgers stresssygemelding. Borger får genvundet 

grebet om sit privatliv og følger samtidig den nye optrapningsplan. Der arbejdes med borgers 

evne til at mærke sig selv, genkende symptomer på overbelastning og skabe en bedre 

balance mellem arbejde og privatliv. Samtalerne fortsætter med 3 ugers mellemrum et stykke 

tid efter, at borger er raskmeldt for at understøtte borger i at fastholde de nye vaner. Borger 

giver ved samtaleforløbets afslutning udtryk for, at han ikke tror, han var kommet tilbage til 

arbejdsmarkedet, hvis ikke han havde fået tilbudt psykologbehandling i jobcentret. Borger 

siger: ”Jeg var så langt ude, at jeg slet ikke hang sammen. Jeg ville aldrig selv have haft 

overskuddet til at finde en psykolog. Det er skræmmende at tænke på. Samtaleforløbet har 

været lærerigt, og jeg har det i dag bedre, end nogensinde før.”  

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Den anden del af evalueringen har bestået af en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet er udsendt via 

Surveyxact og besvarelsen har været anonym. Spørgsmålene har omhandlet borgernes og deres rådgiveres 

oplevelse af forsøget. Der er bl.a. spurgt til, hvorvidt borger og rådgiver vurderer, at tilbuddet om 

psykologbehandling i jobcentret har medvirket til at forkorte borgers sygemelding. Der er udarbejdet to 

forskellige spørgeskemaer, et til borger og et til rådgiver. Spørgeskemaerne er udarbejdet i samarbejde de 

tre kommuner imellem. Borgerne er ved første samtale orienteret om, at de vil modtage et spørgeskema 

ved endt behandling. I Rebild og Thisted er der sendt en påmindelse ud efter en uge, hvis ikke borger har 

besvaret spørgeskemaet. I Jammerbugt har psykologen ved sidste samtale mindet borger om, at de vil 

modtage et spørgeskema. Spørgeskemaerne er vedlagt som bilag.  

 

 

Sundhedsstyrelsens reference program for depression: 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-unipolar-depression-hos-voksne---

udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekre 

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-unipolar-depression-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekre
https://www.sst.dk/da/udgivelser/2007/referenceprogram-for-unipolar-depression-hos-voksne---udarbejdet-af-en-arbejdsgruppe-nedsat-af-sekre


 

1.5 Forsøgets resultater og læring 
1.5.1 Forsøgets implementering og forløb 
De tre deltagende kommuner har på flere områder grebet forsøget forskelligt an. Fordelen herved er, at 

det giver et bredere erfaringsgrundlag, ulempen at det vanskeliggør evalueringen på nogle punkter. I det 

følgende gennemgås betydelige forskelle og ligheder på implementeringen de tre kommuner imellem, 

eventuelle afvigelser fra det i ansøgningen beskrevne forsøg samt justeringer foretaget undervejs. 

Visitering til forsøget 

I Thisted og Jammerbugt er det rådgiver på jobcentret, der har henvist til behandlingen, hvorefter 

psykologen har vurderet, om borger opfylder de diagnostiske kriterier for målgruppen, og om borger 

forventes at profitere af behandlingen. I flere tilfælde har praktiserende læge i en lægeerklæring peget på 

behovet for psykologbehandling, hvorefter rådgiver har henvist, når borger ikke selv har kunnet finansiere 

behandlingen.  

I Jammerbugt har rådgiverne inden henvisning undersøgt, hvorvidt borgerne har haft mulighed for at få 

opfyldt deres behov for psykologbehandling på anden vis, fx via privatpraktiserende psykolog. I 

Jammerbugt er hovedparten af de visiterede borgere kommet ind i forsøget via teamet for forebyggelse og 

arbejdsfastholdelse eller sygedagpengevisitationen, som begge har kontakt med borger tidligt i deres 

sygemeldingsperiode. Rådgiverne har haft mulighed for at kontakte psykologerne i tilfælde, hvor de var i 

tvivl om relevansen af en henvisning. I tilfælde hvor psykologen har vurderet, at borger ikke var i 

målgruppen for forsøget, er der peget på alternativer.  

I Rebild er der gjort en ekstra indsats for at få kontakt til borgere, der kunne tænkes at profitere af 

psykologbehandling. Her har psykologerne fået tilsendt oplysningsskema på alle ny-sygemeldte borgere, 

der har opgivet stress eller depression som sygemeldingsårsag, hvorefter psykologerne har taget telefonisk 

kontakt til borger og via telefonisk screening tilbudt behandling til relevante borgere.  

Ramme for behandlingen 

I Rebild har stressramte borgere som udgangspunkt fået tilbudt 6 samtaler med mulighed for at forlænge 

med yderligere 6 samtaler, mens borgere med depression har fået tilbudt 10 samtaler med mulighed for at 

forlænge med yderligere 10 samtaler. Rebild har fra start ekskluderet borgere med angstlidelser. I Thisted 

er alle i målgruppen tilbudt op til 12 samtaler. Jammerbugt har valgt at følge tilbuddet i regionen ved at 

tilbyde i første omgang 12 samtaler, men med mulighed for at forlænge med yderligere 12 samtaler, hvis 

psykologen vurderede det hensigtsmæssigt. I Thisted er behandlingen blevet afbrudt, hvis borger er blevet 

raskmeldt eller overgået til anden forsørgelse med undtagelse af jobafklaring. I Rebild og Jammerbugt er 

behandlingen fortsat, selvom borger er raskmeldt eller overgået til anden forsørgelse. I forsøgsansøgningen 

blev der lagt op til en ramme på 12 samtaler for behandlingen, og at behandlingen ikke ville blive afbrudt, 

såfremt borger overgik til anden forsørgelse. I lovteksten gives mulighed for flere behandlingsforløb af 12 

samtaler, mens det ikke står eksplicit i lovteksten, at behandlingen kan fortsætte ved ændring i borgers 

forsørgelsesgrundlag.  

Hvem har modtaget behandling? 



 

Borgerne i forsøget er ikke registreret på diagnoser, men psykologerne skønner, at størstedelen af borgere, 

der har modtaget behandling, er stressramte, hvilket giver god mening, da de ikke kan få en henvisning til 

privatpraktiserende psykolog under tilskudsordningen. En mindre del af borgerne i forsøget har været 

sygemeldt med depression, mens meget få med primær angstlidelse er henvist. De depressionsramte kan 

få henvisning til privatpraktiserende psykolog via egen læge, men er bl.a. tilbudt behandling i jobcentret, 

fordi ventetiden hos privatpraktiserende psykologer i forsøgsperiode har været flere måneder.   

Målgruppen er gennem forsøgsperioden indsnævret yderligere, fx har Jammerbugt af ressourcemæssige 

årsager undervejs i forsøgsperioden valgt ikke at tilbyde behandling til borgere, som har udviklet en 

depression på baggrund af en primær smerteproblematik eller anden fysisk lidelse. Rebild har fra start 

fravalgt at tilbyde behandling til borgere med angst. I Rebild findes andet tilbud til stressramte med 

mulighed for et længere forløb ved psykolog, og derfor er det primært de ”lettere stressramte” der er 

tilbudt behandling under frikommuneforsøget. I Jammerbugt findes andet psykologtilbud til ”lettere 

stressramte”, og det har derfor i Jammerbugt været de ”hårdere stressramte”, der er tilbudt behandling 

under frikommuneforsøget.  

Generelt er psykologerne undervejs i forsøget blevet mere erfarne i forhold til at vurdere, hvilke borgere 

der profiterer af behandlingen. Det er dog ikke altid muligt at opdage eventuel underliggende diagnose ved 

en indledende samtale. Hos nogle borgere har der undervejs i behandlingsforløbet vist sig underliggende 

diagnoser, fx PTSD, autisme eller personlighedsforstyrrelse. Denne gruppe er hjulpet videre til anden 

relevant behandling eller øvrige indsatser.  

 

1.5.2 Virkning for forsøgets målgruppe 
Tal fra Fasit 

Alle borgere der har deltaget i forsøget er registreret i Fasit. I alt har 231 borgere været tilknyttet forsøget 

siden opstarten i marts 2018 og frem til uge 8 i 2020, hvor tallene er trukket.  

Tabel 1 - Sagsstatus februar 2020                                        Antal borgere (i parentes %) 

 Rebild Thisted Jammerbugt I alt 

Ingen aktiv sag 44 (68,0%) 36 (42,0%)  43 (53,0%) 123 (53,2%) 

Dagpengemodtagere 9 (13,8%) 9 (10,6%) 11 (13,6%) 29 (12,6%) 

Ledighedsydelse 0  ( 0,0%) 1 (  1,2%) 0 (  0,0%) 1 (0,4%) 

Kontanthjælp (jobparat) 1  ( 1,5%) 1 (  1,2%) 0  ( 0,0%) 2 ( 0,9%) 

Fleksjobansatte 1  ( 1,5%) 6 (  7,1%) 3  ( 3,7%) 10 ( 4,3%) 

Revalidender 1  ( 1,5%) 0  ( 0,0%) 0  ( 0,0%) 1 ( 0,4%) 

Arbejdsfastholdelse 0  ( 0,0%) 0  ( 0,0%) 2  ( 2,5%) 2 ( 0,9%) 

Fast Track 0  ( 0,0%) 1 (1,2%) 0  ( 0,0%) 1 ( 0,4%) 

Sygedagpengemodtagere 5  ( 7,7%) 13 (15,3%) 12 (14,8%) 30 (13,0%) 

Borgere i jobafklaring 4  ( 6,2%) 18 (21,2%) 10 (12,4%) 32 (13,9%) 

I alt  65 (100%) 85  (100%) 81 (100%) 231 (100%) 

 

Som det fremgår af tabel 1, er størstedelen af de registrerede borgere i forsøget (72 %) raskmeldt til 

arbejde eller ledighed på skæringstidspunktet i februar 2020. 30 borgere er fortsat på sygedagpenge (13 %) 



 

eller overgået til jobafklaring (14%). Her er det vigtigt at bemærke, at endnu ikke afsluttede 

behandlingsforløb er talt med. Det er ikke registreret, hvor mange af de borgere, der fortsat er sygemeldte, 

der endnu ikke er færdigbehandlede, og i teorien kan være ny-sygemeldte og lige startet i behandling. Da 

borgere med primær smerteproblematik og sekundær psykisk lidelse i starten af forsøgsperioden er tilbudt 

behandling, kan der være borgere, som fortsat er sygemeldt grundet deres fysiske lidelse, selvom de er 

kommet sig over den psykiske lidelse. Der kan desuden være borgere blandt de fortsat sygemeldte, som 

har mere alvorlig psykisk lidelse, som først er blevet tydelig undervejs i behandlingsforløbet. 

Tabel 2 viser andelen af de 231 borgere i forsøget, der i hele forsøgsperioden fra start 2018 til februar 2020 

har været eller er blevet sygemeldt igen med psykisk lidelse. I det oprindelige evalueringsdesign var det 

planen at evaluere på tilbagefald efter 3, 6 og 9 måneder, men da andelen af tilbagefald udgør en meget 

lille del af det samlede antal borgere i forsøget, er der i stedet målt på den samlede forsøgsperiode: 

Tabel 2 - Tilbagefald                                                             Antal borgere (i  parentes %) 

 Rebild Thisted Jammerbugt I alt 

Gensygemeldte  6 (10,3%) 5 (5,9%)   2 ( 2,5%) 13 (5,6%) 

 

Spørgeskemaundersøgelse 

Tabel 3 og 4 viser resultaterne af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse. 

Tabel 3 – Borgersurvey   

 Rebild Thisted Jammerbugt 

Antal borgere i forsøget 65 85 81 

Antal borgerbesvarelser 47 1611 45 

Høj grad af tilfredshed med forløbet 89% 56% 91% 

Nogen grad af tilfredshed med forløbet 11% 25% 9% 

”Hverken eller” tilfreds med forløbet 0% 6% 0% 

I mindre grad tilfreds med forløbet 0% 13% 0% 

I høj grad forkortet sygeperiode 23% 6% 56% 

I nogen grad forkortet sygeperiode 62% 31% 33% 

”Hverken eller” forkortet sygeperiode 9% 19% 7% 

I mindre grad forkortet sygeperiode 6% 19% 4% 

Slet ikke forkortet sygeperiode 0% 25% 0% 

Ville have søgt anden behandling 47% 19% 33% 

Ville ikke have søgt anden behandling 21% 44% 22% 

Ved ikke om ville have søgt anden behandling 32% 38% 20% 

 

Tabel 4 – Rådgiversurvey 

 Rebild Thisted Jammerbugt 

Antal borgere i forsøget 65 85 81 

Antal rådgiverbesvarelser 55 23 35 

I høj eller nogen grad forbedret det tværfaglige 

samarbejde 

96% 65% 86% 

 
11 Thisteds lave antal besvarelser skyldes it-udfordringer 



 

Medvirket til høj eller nogen grad af progression 95% 78% 89% 

I høj eller nogen grad forkortet borgers sygeperiode 91% 52% 80% 

Ville have søgt anden behandling 13% 13% 34% 

Ville ikke have søgt anden behandling 44% 65% 34% 

Ved ikke om ville have søgt anden behandling 44% 22% 31% 

 
Størstedelen af borgere såvel som rådgivere giver i spørgeskemaet udtryk for tilfredshed med muligheden 

for psykologbehandling i Jobcentret, og borgere såvel som rådgivere vurderer overvejende, at det har 

medvirket til at forkorte borgers sygeperiode. I Rebild og Jammerbugt vurderer knap 90% af borgerne, at 

psykologbehandlingen i høj eller nogen grad har medvirket til at forkorte deres sygeperiode, og rådgiverne 

bakker op herom med en lignende vurdering. Som nævnt har vi grundet manglende 

sammenligningsgrundlag ikke mulighed for at se, hvor meget borgers sygeperiode reelt forkortes, men vi 

kan konkludere, at det er borgene og deres rådgiveres oplevelse, at psykologbehandlingen medvirker til, at 

borgers sygeperiode forkortes.  

Sammenlignet med Rebild og Jammerbugt, vurderer færre borgere og rådgivere i Thisted, at 

psykologbehandlingen har medvirket til at forkorte borgers sygemelding. Der kan være mange årsager 

hertil, men et bud på en medvirkende faktor er, at behandlingen i Rebild og Jammerbugt ikke er blevet 

afbrudt i tilfælde af raskmelding. I Rebild og Jammerbugt har borgerne i flere tilfælde udtrykt, at 

muligheden for fortsat at have samtaler med psykologen har givet dem mod på en tidligere tilbagevenden 

til arbejdspladsen end hvis de ”havde stået helt på egen hånd”.  

Der sås et potentiale i, at forsøget ville øge mulighederne for tværfagligt samarbejde mellem jobcentrets 

aktører og behandlende psykolog, når psykologbehandlingen blev rykket ind på jobcentret. Som det 

fremgår, oplever rådgiverne i Rebild og Jammerbugt i omkring 90% af sagsforløbene, at 

frikommuneforsøget har været med til at forbedre det tværfaglige samarbejde.  

Det har været intentionen, at psykologbehandlingen kun skulle tilbydes borgere, der havde vanskeligt ved 

at få opfyldt deres behandlingsbehov på anden vis. Derfor er der i spørgeskemaundersøgelsen spurgt til, 

hvorvidt borger selv ville have søgt behandling, hvis ikke de havde fået tilbuddet i jobcentret.  Det skal 

bemærkes, at borgerne bliver spurgt efter, at de har haft et tilfredsstillende behandlingsforløb, og derfor 

muligvis vil være mere tilbøjelige til at svare ja. Borgere, der er visiteret til forsøget grundet lange 

ventetider ved privatpraktiserende psykolog, må formodes at svare ja til selv at ville søge behandling.  Der 

var forud for forsøget en forventning om, at omkring 60% af de, der blev tilbudt behandling ved jobcentrets 

psykolog ellers ikke ville være kommet i behandling, men de resterende 40% ville få tilbudt behandling 

grundet fx lang ventetid ved privatpraktiserende psykolog. Da psykologerne som tidligere nævnt skønner, 

at størstedelen af borgerne i forsøget har været stressramte, og dermed ikke har kunnet få en henvisning til 

privatpraktiserende psykolog, vil det formentlig være mindst 60 %, der ellers ikke ville være kommet i 

relevant behandling, mens de resterende skulle have ventet omkring 3 måneder på at komme i behandling 

ved privatpraktiserende psykolog.  

 



 

Øvrige effekter for borgerne  
Psykologerne har skrevet en række cases for at give et mere fyldestgørende billede af behandlingen og de 

erfaringer, der er gjort i forsøgsperioden. Udvalgte cases er medtaget i afsnittet her, og de øvrige cases er 

vedlagt som bilag.  

Øget mulighed for tværfagligt samarbejde mellem behandler og jobcenter 

Adskillige cases illustrerer, hvordan muligheden for et tværfagligt samarbejde mellem jobcenter og 

behandlende psykolog øges ved, at behandlende psykolog er tilknyttet jobcentret. Psykologerne har i flere 

tilfælde deltaget i samtale med rådgiver og borger, efter ønske fra borger. I nedenstående case udtaler 

rådgiver på jobcentret, at hun ikke tidligere i sine over 10 år som ansat i sygedagpengeafdelingen har haft 

en behandlende psykolog med til samtale med borger. I samme case giver borger overfor psykologen 

udtryk for, at det tværfaglige samarbejde giver et mere sammenhængende forløb og en større tryghed, 

hvilket giver borger bedre forudsætninger for at komme sig. Der er altså tale om nye samarbejdsrelationer, 

som er opstået på baggrund af forsøget.  

 

Case - Et brud med traditionen 

Der er ikke tradition for, at privatpraktiserende psykologer deltager i møder på jobcentret. En 

rådgiver fortæller, at hun i sine 11 år som ansat i sygedagpengeafdelingen aldrig har haft en 

behandlende psykolog med til en samtale. Altså ind til nu…  

En borger på sygedagpenge er i et behandlingsforløb ved en af jobcentrets psykologer. 

Borger giver udtryk for, at han oplever samarbejdet mellem sundhedsvæsenet og jobcentret 

som mangelfuldt. Borger er stressramt, og stresses yderligere af selv at skulle bære 

information fra det ene sted til det andet og forsøge at navigere i til tider modsatrettede 

meldinger. Borger har oplevelsen af, at alle omkring ham arbejder i forskellige retninger. 

Dette gør borger utryg og tankemylderet vil ingen ende tage. Efter ønske fra borger deltager 

behandlende psykolog fra jobcentret i en opfølgningssamtale med rådgiver og borger. Mødet 

munder ud i en samlet plan for borgers tilbagevenden til arbejdsmarkedet. En plan baseret 

på borgers ønsker og behov, psykologens vurdering og rådgivers viden om lovgivning og 

støttemuligheder. Alle parter kender planen og kan støtte op om den i det videre forløb.   

Rådgiver fortæller efter mødet, at det gav god mening, at hun kunne få psykologens 

vurdering med det samme i stedet for at afvente en PSYK125, og hun havde mulighed for at 

stille uddybende spørgsmål i stedet for at sidde med et uforståeligt eller utilstrækkeligt 

psykolognotat.  

Borger giver efter mødet udtryk for stor lettelse. Borger siger: ”Før mødet kunne jeg slet ikke 

slappe af, jeg tænkte hele tiden på, hvad der skulle ske. Ville lægen sige ét, psykologen noget 

andet og rådgiver noget helt tredje. Nu har jeg klarhed og en samlet plan. Det er faktisk først 

nu, at jeg føler, at jeg kan restituere, så jeg kan komme på fode igen. Bare den sidste uge 

siden mødet, har jeg oplevet bedring, og for første gang i lang tid kan jeg skimte håb forude.” 

 



 

Et andet givtigt samarbejde har været mellem behandlende psykolog, jobcentrets virksomhedskonsulenter 

og borgers arbejdsgiver. Gennem virksomhedskonsulenterne har der været mulighed for at inddrage 

arbejdsgiver, hvilket ofte er essentielt i behandlingen af arbejdsrelateret stress. Der har ligeledes været 

mulighed for at skræddersy praktikforløb efter borgers behov, og at lade behandling og praktikforløb 

supplere hinanden på givtig vis. Samarbejdet med virksomhedskonsulenter og arbejdsgiver er illustreret i 

følgende case.  

 Case  - Et givtigt samarbejde med fastholdelseskonsulent og arbejdsplads 

”Borger henvises ganske tidligt i sit sygdomsforløb til psykologbehandling gennem 

fastholdelses- og forebyggelsesteamet. Borger er ramt af stress i alvorlig grad, har haft flere 

hjertetilfælde, og har fået at vide, at han ikke vil komme igennem et lignende tilfælde med 

livet i behold. Borger er pligtopfyldende i en grad, der er direkte sundhedsskadelig, og man 

har på arbejdspladsen haft svært ved at forvalte hans velvillighed på en måde, der står mål 

med, hvad man kan forvente af en medarbejder. Der iværksættes en hurtig psykologisk 

behandlingsmæssig indsats gennem frikommuneforsøget, der retter sig mod borgers evne til 

at forvalte stresssymptomer, opdage og anerkende stopsignaler i tide, ligesom der arbejdes 

med borgers sans for egne rettigheder i livet og evnen til at sige fra. 

Fastholdelseskonsulenten har et indgående kendskab til virksomheden, og der etableres et 

tæt samarbejde med de involverede parter. Der udfærdiges i samarbejde mellem alle parter 

en tilbagevendelsesplan, hvor der tages hensyn til borgers særegne skånehensyn. På 

arbejdspladsen er man glade for borger og hans arbejdsindsats, og med dette som 

udgangspunkt baner fastholdelseskonsulenten vejen for, at borger kan vende tilbage på 

særlige betingelser af længere varighed. Man bliver på arbejdspladsen opmærksom på, at 

borger arbejder med evnen til at sige fra, og borger bliver i tilbagevendelsesfasen støttet i 

dette af både kollegaer og arbejdsgiver, der også ændrer på de noget højt stillede krav til 

ham. På nuværende tidspunkt er borger raskmeldt og tilbage i sit arbejde i fuld vigør. Borger 

har ikke haft flere hjertetilfælde, men oplever stadig, at det kan være svært at kontrollere 

velvilligheden til at træde til med en hjælpende hånd, men beskriver, at kollegaerne er blevet 

søde til at minde ham om det i spidsbelastede situationer.” 

 

Et jobrettet fokus 

Flere cases giver eksempler på, hvordan der i behandlingen fokuseres på konkrete udfordringer, som borger 

har i forhold til at varetage et arbejde, hvilket jobcenterpsykologerne har stor erfaring med. Der er flere 

eksempler på borgere, der går fra længerevarende ledighed til job under behandlingen. I andre tilfælde får 

borger øjnene op for, at et karriereskifte kan være rette vej til et mere bæredygtigt arbejdsliv, hvilket 

formodes at medvirke til at forebygge ny sygemelding både på kort og på lang sigt. I tilfælde af ønske om 

karrieskifte er der for psykologerne i jobcentret let adgang til at inddrage samarbejdspartnere, som kan 

rådgive borgerne i deres videre færd. Følgende cases beskriver, hvordan der i behandlingen fokuseres direkte 

på borgers arbejdsrelaterede udfordringer: 

Case - I arbejde efter 2 års ledighed  



 

”Borger er sygemeldt, ifølge egen læge grundet depression. Borger har ikke råd til at betale 

for psykologbehandling, og har heller ikke mod på at kontakte en psykolog. I Jammerbugt 

kan rådgiver invitere en psykolog med til opfølgningssamtale med borger og her møder 

borger psykologen første gang, hvilket giver ham mod på et behandlingsforløb. Forud for 

sygemeldingen har borger været ledig i næsten 2 år. Under behandlingsforløbet ved 

jobcentrets psykolog bliver det klart, at borgers primære lidelse er generaliseret angst, og at 

depressionen er opstået fordi angsten har indskrænket borgers frihed. Det viser sig, at borger 

gennem sin ledighedsperiode er blevet tilbudt flere jobs, men ikke har turde forlade sin 

familie og tage på arbejde grundet angst. Gennem behandling af angsten letter de 

depressive symptomer. Borger bliver sidst i behandlingsforløbet kontaktet med et tilbud om 

job, og der arbejdes målrettet med borgers konkrete bekymringer ift. at tage imod tilbuddet. 

Borger ender med at takke ja til jobbet, og raskmeldes efter 2 års ledighed til ordinært 

arbejde. ” 

Case - Et nyt arbejde 

Borger er sygemeldt med stress efter en periode med længere tids mobning på tidligere 

arbejdsplads. Borger falder ikke ind under en af henvisningsårsagerne, som giver offentligt 

tilskud til psykologbehandling, og tilbydes derfor frikommunebehandling. Det viser sig, at 

mobningen har givet borger en massiv usikkerhed på sig selv og egne evner, og undervejs i 

behandlingen viser der sig også tiltagende angst i sociale sammenhænge. Borger profiterer af 

psykologbehandlingen, og symptombilledet mindskes i en sådan grad, at borger raskmeldes 

under behandlingsforløbet. Borger længes efter at opstarte i et nyt arbejde, hvilket også 

vurderes væsentligt for at styrke borgers selvopfattelse og tro på egne evner. På trods af et 

bedre psykisk velbefindende, viser det sig, at borger stadig oplever udfordringer med at 

fremhæve egne kvaliteter i jobansøgninger og oplever opblusning af angst- og 

stresssymptomer, når hun deltager i jobsamtaler. Dette bliver fokus for de resterende 

samtaler, og borger ender med at få nyt arbejde i slutningen af behandlingsforløbet. 

 

Ville ellers aldrig være gået til psykolog 

Borgeren i ovenstående case havde grundet angst ikke haft mod på at kontakte en psykolog, før han mødte 

psykologen i jobcentret i anden sammenhæng. I flere andre tilfælde giver borgerne udtryk for, at de aldrig 

ville have opsøgt psykolog, hvis ikke de havde fået det tilbudt i jobcentret. Det kan bl.a. handle om 

uvidenhed eller usikkerhed i forhold til, om behandlingen virker. Selvom det i dag er blevet mere 

almindeligt at gå til psykolog, kan det stadig, specielt i nogle miljøer, være forbundet med et tabu. Selv 

borgere, der kan få tilskud, vil i nogle tilfælde være tilbageholdende med at betale egenbetalingen for en 

behandling, når de er usikre på virkningen.  Borgere der får gode erfaringer med psykologbehandling, vil 

formentlig være mere tilbøjelige til selv at søge hjælp ved psykolog, hvis de på et senere tidspunkt får 

behov, hvilket kan have en forebyggende effekt. Følgende case er et eksempel på en borger, der ikke selv 

ville have opsøgt psykolog. 

 Case - En psykolog kan faktisk bruges til noget… 



 

Borger er en mand af få ord. Han er ikke vant til at give udtryk for det, der rumsterer i ham, 

hverken tanker eller følelser. Han har gennem de sidste par år været nødt til at arbejde mere 

og mere på sit arbejde, da man pga. besparelser har haft nedgang i personalet. Borger er 

ikke typen, der beklager sig, han møder til tiden i al slags vejr, på alle tider af året og feber er 

noget, der kan klares med Panodil. Borger har ikke lagt mærke til, at han er udmattet, indtil 

hans krop siger fra første dag, han går på ferie, hvor han besvimer og bliver indlagt med en 

voldsom belastningsreaktion (stress). Det vurderes fra hospitalet, at borger er så belastet, at 

den mindste stimuli vil kunne udløse nye besvimelsesanfald. Efter et par måneders fuld 

sygemelding er borger klar til at vende gradvist tilbage til sit arbejde, og det er her, han 

tildeles et behandlingsforløb gennem frikommuneforsøget. Borger giver udtryk for, at han 

ikke selv ville have opsøgt psykolog, da han altid har anset det for at være noget 

”hippievrøvl”, men da han bliver tilbudt det, alligevel bliver nysgerrig. Borger arbejder med at 

få mere kontakt til sig selv, både følelsesmæssigt og kropsligt. Han lærer, at han har en 

mavefornemmelse, der som regel holder stik, og han begynder langsomt at kunne åbne op 

for andre og give udtryk for sit følelses- og tankeliv. Det er dog svært for borger at blive helt 

symptomfri, og han når på et tidspunkt efter sin raskmelding en indsigt i, at hans helbred ikke 

længere holder til betingelserne for hans arbejde. Borger vælger derfor at søge nye 

græsgange og får let et nyt job med de samme funktioner som tidligere, men med færre 

opgaver.  

 

Ventetid ved privatpraktiserende psykologer 

Der har i forsøgsperioden været lang ventetid ved privatpraktiserende psykologer, og det formodes, at i og 

med Jobcentret har kunne tilbyde behandling tidligt i sygeperioden, har det forkortet borgers sygemelding. 

I Region Nordjylland var den gennemsnitlige ventetid på behandling af angst og depression i november 

2018 12,3 uger12. I flere tilfælde er borger blevet behandlet ved jobcentrets psykologer og raskmeldt, før de 

ville have fået en tid ved privatpraktiserende psykolog.  

 
Case - Et kærkomment tilbud 

”Borger græder af lettelse idet psykologen ringer til hende, da hun har brugt de seneste to dage 

på at få en tid ved psykolog. Hun fortæller, at de psykologer hun har talt med har en ventetid 

på mellem 4-6 måneder, hvilket hun synes er uoverskueligt, da hun oplever at have et reelt 

behov for hjælp nu. ” 

 
 
Behandling af sygemeldte SOSU´er - ”Dobbelt gevinst” 

I Thisted og Jammerbugt har der været en overvægt af kommunalt ansatte omsorgsmedarbejdere, særligt 

SOSU´er, blandt de borgere, der er henvist til behandling for depression og stressrelaterede tilstande. I 

 
12 https://www.dp.dk/wp-content/uploads/ventetidsundersoegelse-november-2018.pdf 
 

https://www.dp.dk/wp-content/uploads/ventetidsundersoegelse-november-2018.pdf


 

Rebild ses samme behov for psykologsamtaler til SOSU´er, men her er andet tilbud til gruppen med 

mulighed for psykologsamtaler. Da der er mangel på SOSU´er kan det ses som en dobbelt gevinst, at 

sygemeldte SOSU´er hurtigt modtager relevant psykologbehandling.  

 

Case – Det er okay at holde pause… 

En SOSU-assistent henvises til psykologbehandling grundet arbejdsrelateret stress. Under 

samtalerne bliver det tydeligt for borger, at hun i sit arbejde har tilsidesat egne behov i et 

forsøg på at gøre alle andre tilfredse. Når kollegaerne holdt pause, fortsatte borger arbejdet 

for at gøre noget ekstra for beboerne på stedet. Borger bliver klar over, at hun er nødt til i 

højere grad at drage omsorg for sig selv, hvis hun skal kunne passe på andre. Et er tanke, 

noget andet er handling, og borger er bange for, at hun falder tilbage i sin gamle rolle, så 

snart hun træder ind på sin arbejdsplads. Det aftales, at borger begynder en gradvis 

optrapning på sit arbejde sideløbende med psykologbehandlingen, så nye vaner kan indøves 

under arbejdet og evalueres ved psykologsamtalerne. Borger følger optrapningsplanen, og 

inden hun raskmeldes, får hun mod på at indvie kollegaerne i sine udfordringer, så de kan 

støtte hende i at holde pauser.  

 

1.5.3 Styringsmæssige og organisatoriske forhold med betydning for forsøgenes 
implementering og resultater  

I Thisted blev der ved frikommuneforsøgets start ansat en psykolog til at varetage behandlingsopgaven. Et 

af de centrale spørgsmål i Thisted har været, hvordan det sikres, at psykologbehandlingen forankres i en 

afdeling med beskæftigelse for øje. Det handler med andre ord om, at psykologen i sit arbejde skal bruge 

sin faglighed i behandlingen og samtidigt have et beskæftigelsesrettet fokus. I Thisted er oplevelsen, at 

psykologen gennem forsøgsperioden er blevet mere skarp på mulighederne i beskæftigelsesregi, og der er 

løbende arbejdet på at styrke snitfladerne mellem sagsbehandlere i jobcentret og psykologen i 

frikommuneforsøget.   

I Thisted har der kun været tilknyttet én psykolog til frikommuneforsøget, og psykologen har fysisk været 

placeret et andet sted end de øvrige medarbejdere i jobcentret, med henblik på at skabe gode rammer for 

psykologbehandlingen og for at adskille behandlingen fra de jævnlige opfølgningssamtaler på jobcentret. 

Det har dog været medvirkende til, at psykologen er kommet til at arbejde meget alene. I Thisted er 

erfaringen, at det er vigtigt med et kollegialt netværk, hvor deltagerne i netværket har samme fagprofil. 

Derfor er der undervejs lavet et samarbejde med kommunens erhvervspsykologer og tilkøbt ekstern 

supervision.    

I Rebild og Jammerbugt har der været gode erfaringer med, at flere psykologer har delt 

behandlingsopgaven, da det har givet mulighed for sparring psykologerne imellem. Derudover har 

psykologerne på forhånd haft erfaring med at arbejde beskæftigelsesrettet, og samtidig har øvrige ansatte i 

jobcentret fra start været vandt til at inddrage psykologer i beskæftigelsesindsatsen.   

 

1.5.4 Økonomiske og administrative konsekvenser  



 

Kommunerne har selv finansieret psykologbehandlingen, og der har derfor i første omgang været tale om 

en merudgift. Det skal dog ses som en investering, da det for de fleste borgere vil forkorte 

sygemeldingsperioden og/eller medvirke til, at borgerne kommer mere stabilt tilbage på arbejdsmarkedet. 

 

I forsøgsperioden er der brugt ekstra tid på registrering til brug ved evalueringen, samt til at sikre, at de 

rette borgere er visiteret til forsøget. Det administrative omkring behandlingen vil formentlig være mindre 

tidskrævende, når behandlingen ikke foregår som en del at et forsøg.  

 

1.5.5 Konsekvenser for erhvervslivet.  
At sygemeldte borgere får lettere adgang til relevant psykologbehandling må ligeledes være i 

virksomhedernes interesse. I Jammerbugt har virksomhederne mulighed for at kontaktet jobcentrets 

fastholdelsesteam, hvis en medarbejder sygemeldes eller er i risiko for at blive sygemeldt. 

Fastholdelsesteamet har hele tiden kunnet viderehenvise borgerne til psykolog, hvor de hidtil har kunnet 

tilbydes et kort støttende samtaleforløb med op til 5 samtaler. Med frikommuneforsøget har sygemeldte 

borgere kunnet fortsætte i et egentligt behandlingsforløb, når det har været nødvendigt, hvor de før skulle 

skifte til en privatpraktiserende psykolog, hvis ikke de 5 samtaler var tilstrækkeligt. Samtidig har 

psykologerne på jobcentret som nævnt kunnet samarbejde med fastholdelsesmedarbejderne og 

herigennem med arbejdsgiver, en mulighed som de privatpraktiserende psykologer ikke har i samme grad.  

1.5.6 Øvrige positive eller negative virkninger 
De praktiserende læger har udtrykt tilfredshed med forsøget, da de i deres praksis møder mange borgere, 

som ikke kan henvises til eller ikke selv kan finansiere psykologbehandling, selvom lægen vurderer, at det er 

relevant.  

1.6 Forsøgets anbefalinger 
På baggrund af de positive erfaringer med forsøget anbefales det, at kommunerne fremover får mulighed for 

at tilbyde psykologbehandling til borgere, der har vanskeligt ved at få opfyldt deres behandlingsbehov på 

anden vis eller i tilfælde, hvor en tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats vurderes at være essentiel. I forsøget 

har målgruppen været afgrænset til stress, angst og depressionsramte sygedagpengemodtagere, men det vil 

være ønskeligt, at psykologbehandlingen fremover kan tilbydes til borgere uafhængigt af 

forsørgelsesgrundlag. Derved kan det undgås, at borgere der ville profitere af behandling afvises, 

udelukkende grundet deres forsørgelsesgrundlag. Særligt opleves, at en del borgere i jobafklaring ville 

profitere af psykologbehandling, samtidig med, at de grundet den lavere ydelse har endnu vanskeligere ved 

selv at finansiere behandlingen end sygedagpengemodtagere.   

I forsøgsperioden har målgruppen for behandlingen været afgrænset til stress-, angst- og depressionsramte. 

Det har primært været stress- og depressionsramte, der er blevet henvist til behandling. Dog er der 

eksempler på borgere med angst, som har profiteret af behandlingen, og som grundet deres lidelse ikke har 

haft mod på selv at kontakte en psykolog. Det anbefales derfor at opretholde muligheden for, at angstramte 

kan tilbydes behandling. Det kan overvejes, om der fortsat skal være krav om, at borger skal have en specifik 

diagnose for at modtage behandling, da der kan være borgere, som vil kunne profitere af tilbuddet om 

behandling uden at opfylde kriterierne for en af de 3 specifikke diagnoser.  



 

Endvidere anbefales det, at det eksplicit indføres i lovteksten, at igangværende behandling ikke afbrydes, 

hvis borger overgår til anden forsørgelse eller raskmeldes, som der var lagt op til i ansøgningen. Rebild og 

Jammerbugt har haft gode erfaringer med ikke at afbryde behandlingen ved ændring i forsørgelsesgrundlag 

eller i tilfælde af raskmelding, som det bl.a. beskrives i casen ”At genvinde grebet om tilværelsen”, hvor 

borger via fortsatte psykologsamtaler støttes i at anvende sin nye viden i praksis.  

Der er gode erfaringer med, at flere psykologer deles om at varetage behandlingen, da det giver mulighed 

for sparring psykologerne imellem. Varetager psykologerne samtidigt andre opgaver i jobcentret, vil de få en 

større erfaring med at arbejde beskæftigelsesrettet, som de kan trække på i behandlingen. Derudover kan 

der, når det vurderes relevant og borger giver samtykke hertil, med fordel fokuseres det tværfaglige 

samarbejde mellem behandlende psykolog og andre aktører i jobcentret (jobkonsulenter og rådgiver), øvrige 

sundhedsprofessionelle (fx praktiserende læge og fysioterapeuter) samt arbejdsgiver (eventuelt via 

jobkonsulent).  

Det tyder på, at det med fordel kan være rådgiver på jobcentret, der henviser til psykologbehandlingen, når 

fx egen læge har peget på behovet herfor, og borger ikke selv har mulighed for at fa adgang til 

psykologbehandling. I Rebild har psykologerne kontaktet alle ny-sygemeldte og som det fremgår af 

nedenstående notat har Rebild oplevet en tendens til ”overbehandling”.  

 

Notat fra Rebild 

Nedenstående er skrevet af Rebild med henblik på uddybelse af årsagen til, at de har trukket sig fra forsøget. 

Det skal understreges, at Thisted og Jammerbugt ikke kan genkende de problemstillinger, som Rebild nævner 

i notatet. Det kan skyldes, at Rebild som nævnt har haft en anden strategi i forhold til at visitere borgere til 

forsøget. En anden væsentlig forskel kommunerne imellem er, at Rebild har andet tilbud, hvor borgere kan 

tilbydes psykologsamtaler efter behov – netop den mulighed som Thisted og Jammerbugt ønsker at få 

fremover på baggrund af frikommuneforsøget med psykologbehandling. Endelig er det Jammerbugts 

erfaring, at borgerne i langt de fleste tilfælde selv ønsker at inddrage et jobrettet fokus i samtalerne, da det 

at indgå i det samfundsfællesskab som arbejdsmarkedet udgør, anses for at være et grundlæggende ønske 

for alle mennesker. I de tilfælde, hvor borger ikke er i stand til at fokusere på arbejdsmarkedet, må vi være 

nysgerrige på årsagen hertil, og netop her vil det være ønskeligt, at kunne tilbyde behandling af en eventuel 

lidelse, som hindrer borger i at forholde sig til arbejdsmarkedet. Ud fra den forståelsesramme giver det for 

Jammerbugt ikke mening at skelne mellem behandlings- og jobfokus, som beskrevet af Rebild i 

nedenstående. 

 

”Vi har i Rebild kommune besluttet at trække os ud af vores deltagelse i frikommuneforsøget vedr. 

psykologbehandling. Det har været et meget spændende og erfaringsgivende projekt, ikke mindst det gode 

samarbejde vi har haft med Jammerbugt og Thisted kommune. Udover nedenstående punkter, så er den 

overordnede begrundelse, at vi ønsker at bruge vores ressourcer på de indsatser vi har haft over en 

årrække, og som primært er af en tidligere og mere forebyggende karakter. Det gælder primært en 

forebyggelse af at medarbejdere der er ansat i Rebild kommune, herunder personale på ældrecentrene, 

undgår at blive sygemeldte. Vedr. sidstnævnte, så har både Jammerbugt og Thisted kommune haft en stor 

tilgang til forsøget af sygemeldte fra ældrecentrene f.eks. SOSU-hjælpere og assistenter. Det har vi ikke haft 

i Rebild kommune, hvor hypotesen er, at det er fordi vi længe har haft en forebyggende indsats. 



 

Dernæst handler det primært om følgende årsager: 

• Vi har qua vores erfaringer, en hypotese om at borgere der screenes om et led i interventionen til 

forsøget, kan vise flere borgere der opfylder kriterier, men som ville have klaret sig uden 

behandling. Det betyder, at qua borgere kontaktes i jobcenter regi, utilsigtet kan legitimere et øget 

sygefravær i kraft af, at vi i nogle tilfælde vil komme til at forhale og fastholde sygemelding. Dette 

også da der tilbydes flere samtaler end hvad man ellers vil tilbyde i jobcenter regi. Her har vi som 

nævnt før primært haft en tidligere og mere forebyggende indsats dvs. før borger er blevet 

sygemeldt, med f.eks. 5 samtaler, hvor vi har anvendt jobrettede diskurser til en start. I Frikommune 

forsøget er det ikke ilagt at vi taler så hurtigt om tilbagevenden til job, men i højere grad om 

symptomer og anvender behandlingsrettede diskurser. 

• Vi har qua vores erfaringer en hypotese om, at da vi ringer til borger og undersøger muligheder for 

behandling, de som udgangspunkt måske ikke ville have overvejet, kan risikere 

at stigmatisere borger. Almindeligvis er det borgere der opsøger behandling, og ikke psykologer der 

opsøger borgere til evt. behandling. Der er ikke henvisningsmulighed og deraf behandlingstilbud til 

tilpasningsreaktion (i folkemunde stress) ved de privatpraktiserende psykologer, men hvor vi i 

forsøget har tilbudt det. Vi har her erfaret, at der på den ene side er borgere der har fået en god og 

konstruktiv behandling, mens der på den anden side også har været borgere vi har enten har afvist 

eller afsluttet relativt hurtigt, da de har klaret sig fint uden behandling. I den forbindelse er 

behandling relativ. Hvis en borger får 2 behandlinger, og afsluttes, fordi vi finder frem til, at der ikke 

er grund til behandling, så er det principielt 2 behandlinger for meget.  

• Vi har qua vores erfaringer også en hypotese om, at da behandlingen er gratis, kan det i nogle 

tilfælde betyde, at flere end ellers vil benytte sig af behandling. Fordele ved dette kan være at 

borgere med færre ressourcer vil få relevant behandling, mens ulempen kan være, at andre vil 

modtage behandling de i realiteten kunne have været for uden, og dermed risikerer vi at 

overbehandle. Herunder har vi også en hypotese om, at da behandlingen er gratis, kan der i nogle 

tilfælde være risiko for, at borger får flere samtaler, da det måske ikke på samme måde er 

nødvendigt at økonomisere med de begrænsede antal samtaler, da de er gratis 

– hvormed vi risikerer (igen) at overbehandle.  

Slutteligt skal det nævnes at vi har erfaret, at de der bliver henvist til forsøget med let til moderat 

depression, synes at være en mere relevant gruppe, som har fremstået mere behandlingskrævende end den 

mere brogede gruppe med tilpasningsreaktion/stress.”  
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Bilag 1 – Ansøgning 
 

 

SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II 

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. 

 

Frikommunenetværk En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også 
nytænkning af integrationsområdet.  
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1. Beskrivelse af forsøget 

Overordnet omhandler forsøget effekten af at tilbyde psykologbehandling i kommunalt regi. 

 

Ifølge sundhedslovens afsnit V og afsnit IX hører psykologbehandling til i praksissektoren under 
regionen, hvilket betyder, at kommunerne ikke kan tilbyde psykologbehandling. Psykologbehandling i 
praksissektoren foregår ved privatpraktiserende psykologer med ydernummer på henvisning fra 
praktiserende læge. I flere tilfælde er borgerens adgang til psykologbehandlingen dog besværliggjort 
af en række faktorer, som vil blive uddybet nedenfor. Flere og flere jobcentre ansætter psykologer for 
at kvalificere beskæftigelsesindsatsen, fx ved at tilbyde borgerne korte individuelle støttende 
samtaleforløb. Ønsket er imidlertid, at jobcentrets psykologer får mulighed for at tilbyde egentlig 
psykologbehandling til borgere, der har vanskeligt ved at få dækket deres behandlingsbehov på anden 
vis. Dette med en forventning om, at vi ved at lette borgernes adgang til relevant psykologbehandling, 
hurtigere kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Det samlede psykologforløb forventes 
optimeret, idet borger undgår skiftet fra jobcentrets psykolog til privatpraktiserende psykolog, hvor 
relationen skal opbygges på ny. Samtidig ser vi fordele ved, at psykologbehandlingen varetages af 
fagpersoner med et beskæftigelsesrettet fokus. Jobcentrets psykologer har endvidere mulighed for et 
at indgå i et tæt tværfagligt samarbejde med rådgivere og jobkonsulenter, og behandlingen kan 
derved koordineres med øvrige beskæftigelsesrettede tiltag.  

 

Specificering af målgrupper 

http://www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii


 

Tilbuddet om psykologbehandling vil primært være tiltænkt borgere på sygedagpenge.  

Ud fra de erfaringer psykologer ansat i jobcentret hidtil har gjort sig, findes det særligt relevant at 
tilbyde psykologbehandling ved jobcentrets psykologer til følgende målgrupper: 

 
1) Personer med tilpasningsreaktion / belastningsreaktion (stress), der ikke kan relateres til en 

livsbegivenhed, der falder ind under henvisningsårsag 1-9 (Jf. Bekendtgørelse om tilskud til 
psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper), herunder 
arbejdsrelateret stress. 

 

2) Personer over 38 år med let til moderat angst 
 

3) Personer i aldersgruppen 18-38 år med let til moderat angst  
 

4) Personer med let til moderat depression 

 

Begrundelse for valg af målgrupper 
Fælles for de 4 målgrupper er, at det er borgere, som psykologer ansat i jobcentret ofte kommer i 

kontakt med. Stress, angst og depression udgør langt størstedelen af de psykiske lidelser, der fører til 

sygemelding, men det er som udgangspunkt ikke lidelser, der behandles i psykiatrien. Samtidig er der 

tale om tilstande, som effektivt kan behandles ved psykolog, mens de uden behandling i mange 

tilfælde forværres. Eksempelvis kan en længerevarende ubehandlet stressreaktion udvikle sig til en 

depression, eller der kan tilkomme angstsymptomer, som forværrer tilstanden. Forskning viser, at 

angst og depressionsramte der modtager psykologbehandling kommer sig hurtigere og har mindre 

risiko for tilbagefald end de, der udelukkende får medicinsk eller ingen behandling (Se fx 

Sundhedsstyrelsens referenceprogrammer for henholdsvis angst og depression, 2007). Hovedparten 

af de borgere, der henvises til støttende samtaler ved psykolog i jobcenterregi, falder indenfor de 4 

målgrupper. Det betyder, at psykologer der arbejder i jobcentret har stor erfaring i arbejdet med 

stress, angst og depressionsramte borgere. Mange borgere med stress, angst eller depression formår 

ikke selv at etablere kontakt til en privatpraktiserende psykolog.  Det kan være angstprovokerende for 

dem, eller de kan have svært ved at overkomme det. De kommer i mange tilfælde kun i kontakt med 

jobcentrets psykologer, fordi de er ”tvunget” til kontakt med jobcentret for at opretholde deres 

forsørgelse. Det er borgere, der ofte er særligt sårbare overfor et behandlerskifte, og det vil derfor 

være relevant, at psykologen i forlængelse af sit møde med borgeren kan tilbyde behandling.  

 

For målgruppe 1 og 2 gælder endvidere, at de ikke kan få tilskud til psykologbehandling. Af 
bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 
fremgår, at tilskud til psykologbehandling kan tilbydes personer, der af praktiserende læge vurderes 
at opfylde kriterierne for en af 11 specifikke målgrupper. Personer, der ikke falder ind under en af de 
11 målgrupper, står derimod uden mulighed for at få tilskud til psykologbehandling, også selvom de af 
sundhedsprofessionelle vurderes at have et behandlingsbehov.  
 

Personer med en diagnose indenfor ICD-10 klassifikationens gruppe F43 – Reaktion på svær 

belastning og tilpasningsreaktioner, kan kun få tilskud til psykologbehandling i praksissektoren i 



 

tilfælde, hvor belastningsreaktionen kan relateres til en af følgende alvorlige livsbegivenheder: 1) Ofre 

for røveri, vold eller voldtægt; 2) Ofre for trafikulykker eller andre ulykker, 3) Pårørende til alvorligt 

psykisk syge personer;  4) Ramt af alvorligt invaliderende sygdom; 5) Pårørende til personer, der er 

ramt af alvorligt invaliderende sygdom; 6) Pårørende ved dødsfald; 7) Har forsøgt selvmord; 8) Har 

fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge; 9) Har været udsat for incest eller andre 

seksuelle overgreb inden de fyldte 18 år.  

 

Ovenstående betyder, at personer med en tilpasnings- eller belastningsreaktion, der ikke kan 

relateres til en af de under tilskudsordningen definerede livsbegivenheder, står uden mulighed for at 

få tilskud til psykologbehandling. (tilpasnings- eller belastningsreaktion er de diagnostiske 

betegnelser, der kommer tættest på det, vi i daglig tale kalder stress.) Borgere, der af egen læge har 

fået stillet diagnosen tilpasnings- eller belastningsreaktion fx på baggrund af arbejdsrelaterede eller 

sociale forhold, kan ikke få psykologbehandling under tilskudsordningen. Det samme gør sig 

gældende for personer med let til moderat angst, som kun få tilskud til psykologbehandling i 

praksissektoren, såfremt de er i aldersgruppen 18-38 år.  

 

Modsat målgruppe 1 og 2 kan borgere i målgruppe 3 og 4 få tilskud til psykologbehandling i 

praksissektoren under henvisningsårsag 10 og 11 (Jf. Bekendtgørelse om tilskud til 

psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper). Der er dog tilfælde, hvor det 

kan være relevant, at psykologbehandlingen tilbydes i jobcenterregi, idet der ofte er ventetid på 

psykologbehandling under tilskudsordningen til de to grupper. Det skyldes, at der er sat økonomisk 

loft over, hvor mange personer psykologerne under tilskudsordningen må behandle, og psykologerne 

er forpligtede til at fordele kvoterne jævnt hen over året.  Den økonomiske ramme for henholdsvis 

henvisningsårsag 1-9 og henvisningsårsag 10 og 11 er opdelt i to selvstændige rammer (Jf. 

Overenskomt om psykologhjælp, 27. februar 2016: http://www.dp.dk/wp-

content/uploads/pok_2016_2019.pdf. ) Det har vist sig, at den afsatte pulje til henvisningsårsag 10 og 

11 er langt fra tilstrækkelig i forhold til antallet af personer med behov for psykologbehandling. Det 

har medført, at der i perioder er flere måneders ventetid på psykologbehandling til angst og 

depressionsramte, hvilket øger risikoen for en langtidssygemelding (http://www.dp.dk/flere-

maaneders-koe-til-psykologbehandling-for-angst-og-depression/).  

 

Uden tilskud koster psykologbehandling ved privatpraktiserende psykologer i omegnen af 1000 kr. pr 

samtale. Med tilskud er der stadig en egenbetaling på ca. 330 kr. pr samtale. Et behandlingsforløb vil 

som oftest indeholde 12 samtaler og vil dermed koste mellem 4000 kr. og 12.000 kr. alt afhængig af, 

om der ydes tilskud eller ej. Borgeren skal som udgangspunkt selv afholde udgiften til 

psykologbehandling, og vi oplever, at mange må fravælge behandlingen af økonomiske årsager. 

Borgerne kan i nogle tilfælde søge om hjælp til dækning af behandlingsudgiften efter ”Lov om aktiv 

socialpolitik §82”, men det er vores erfaring, at selve ansøgningsprocessen for mange angst, stress og 

depressionsramte borgere er en uoverkommelig opgave, og de derfor ikke kommer i relevant 

behandling.  

 

Som vi ser det, er der altså tale om en gruppe af borgere, som af ovennævnte årsager ikke kommer i 

relevant psykologbehandling, hvilket øger risikoen for langtidssygemelding. Det betyder samtidig, at 

http://www.dp.dk/flere-maaneders-koe-til-psykologbehandling-for-angst-og-depression/
http://www.dp.dk/flere-maaneders-koe-til-psykologbehandling-for-angst-og-depression/


 

der ikke er tale om, at kommunen bliver konkurrent til privatpraktiserende psykologer, da vi primært 

fokuserer på den restgruppe, der ellers ikke kommer i psykologbehandling.  

 

2. Mål og forventede resultater 

Målet med at tilbyde psykologbehandling i kommunalt regi til de beskrevne målgrupper er at 
optimere borgernes adgang til relevant psykologbehandling. Samtidig håber vi, at borgerne oplever et 
mere sammenhængende og helhedsorienteret forløb idet 

- Ventetiden på behandling nedsættes. 
- Det praktiske omkring valg af og kontakt til psykolog, samt ansøgning om dækning af 

egenbetaling undgås, så borger kan koncentrere sig om at komme sig. 
- Behandlerskifte undgås og borgeren skal forholde sig til færre personer. 
- Psykologen har mulighed for et tværfagligt samarbejde med sagsbehandler og jobkonsulent, 

så behandlingen i højere grad kan koordineres med andre beskæftigelsesrettede tiltag. 

Skønsmæssigt forventer vi, at 60% af de borgere som i forsøgsperioden får tilbudt 
psykologbehandling ved jobcentret psykologer ellers ikke ville være kommet i behandling. De 
resterende 40% forventes at få tilbudt psykologbehandling grundet sårbarhed overfor 
behandlerskifte, lang ventetid ved privatpraktiserende psykologer eller fordi jobcentrets psykolog 
vurderer, at en helhedsorienteret og tværfaglig beskæftigelsesrettet indsats er afgørende for 
borgerens tilbagevenden til arbejdsmarkedet.  

Ovenstående forventes samlet set at resultere i, at borgers sygemelding afkortes. På længere sigt 
forventes færre gensygemeldinger grundet tilbagefald.   

 

3. Konkrete behov for forsøgshjemler, undtagelser fra gældende lovgivning mv. 

Det opleves som en hindring, at kommunen ikke må tilbyde psykologbehandling ved psykologer ansat 
i jobcentret, idet psykologbehandling i henhold til sundhedslovens afsnit V og afsnit IX foregår i 
praksissektoren under regionen. Der ønskes indskrevet i Sundhedslovens afsnit IX, at de deltagende 
frikommuner kan tilbyde psykologbehandling til de specificerede målgrupper som led i en 
beskæftigelsesrettet indsats. 

 

4. Hvordan realiseres de forventede resultater 

Visitation til psykologbehandling ved jobcentrets psykologer 

Forudsætningen for tilbud om psykologbehandling ved jobcentrets psykologer er som udgangspunkt, 
at borgeren på henvisningstidspunktet modtager sygedagpenge. Derudover at privatpraktiserende 
læge, psykiater eller psykolog vurderer, at borgeren opfylder kriterierne for en eller flere af følgende 
diagnoser: Belastnings- eller tilpasningsreaktion (ICD-10 F43), let til moderat angst (ICD-10 F40-F42) 
eller let til moderat depression (ICD-10 F32/F33). Som hjælp til diagnosticering kan relevante 
screeningsredskaber benyttes, fx Becks Depression Inventory; Becks Anxiety Inventory; Cohens 
Percieved Stress-scale eller SCL-90-R. Benyttes screeningsredskaber vil det endvidere give mulighed 
for at evaluere behandlingsforløbet på graden af symptomreduktion ved re-testning efter endt 
behandling.  
 

Borgere som opfylder diagnosekriterierne for målgrupperne ekskluderes i tilfælde af svær komorbid 

lidelse som fx personlighedsforstyrrelse, psykiske udviklingsforstyrrelser, skizofreni, 



 

adfærdsforstyrrelser mm.. Kan borgerne henvises til privatpraktiserende psykolog på baggrund af 

henvisningsårsag 1-9, vil de ligeledes blive ekskluderet. 

 

Psykologerne ved jobcentret kan selv visitere borgere til et behandlingsforløb. Derudover kan såvel 

praktiserende læge som sagsbehandler henvise borgere til vurdering af, om et behandlingsforløb ved 

jobcentrets psykologer er relevant. Det er den enkelte psykolog ved jobcentret, der vurderer, om det 

er relevant at tilbyde borgeren et behandlingsforløb. Vurderingen kan enten ske på baggrund af 

medsendte sagsakter eller ved 1-2 samtaler med borger. Psykologen medtager følgende parametre i 

sin vurdering: 

 

- Diagnosekriterierne for målgrupperne 
- Konsekvens af behandlerskifte   
- Ventetid på behandling under tilskudsordningen 
- Relevansen af at supplere behandlingen med en beskæftigelsesrettet indsats 
- Borgers ressourcer til at etablere kontakt til privatpraktiserende psykolog, herunder til at 

fremfinde relevant finansiering 
- Forventes borger at profitere af psykologbehandling indenfor nedenfor beskrevne rammer 
- Om der er anden mere relevant behandling (eg. Psykiatrien) 

 

Ramme for behandlingen 

Som udgangspunkt vil rammen for psykologbehandling ved jobcentrets psykologer være svarende til 

rammen for behandlingsforløb under tilskudsordningen, dvs. op til 12 konsultationer pr. 

behandlingsforløb. Borgere der henvises under henvisningsårsag 10 og 11 har under 

tilskudsordningen mulighed for genhenvisning, så de i alt kan få tilskud til 24 samtaler. Dette vil ikke 

være en mulighed for borgere, der tilbydes behandling ved psykologer i jobcentret.  

 

Overvejelser om kvalitetssikring af psykologbehandlingen 

Jobcentrets psykologer har særlig erfaring med angstlidelser, depression og tilpasningsreaktioner, da 

denne målgruppe udgør hovedparten af de borgere, der henvises til støttende samtaler ved 

jobcentrets psykologer. Behandlingen vil blive varetaget af autoriserede psykologer og psykologerne 

har mulighed for relevant efteruddannelse og supervision. Psykologerne i jobcentret er ligesom 

privatpraktiserende psykologer forpligtiget til at følge og holde sig opdateret på nationale faglige og 

kliniske retningslinjer, som vedrører psykologpraksis (Jf. Overenskomt om psykologhjælp, 27. februar 

2016: http://www.dp.dk/wp-content/uploads/pok_2016_2019.pdf). På den baggrund vurderes det, 

at Jobcentrets psykologer vil kunne tilbyde kvalificeret evidensbaseret behandling til de beskrevne 

målgrupper. 

 

Når et behandlingsforløb ved privatpraktiserende psykolog under tilskudsordningen afsluttes, sender 

psykologen epikrise til klientens praktiserende læge, såfremt klienten giver samtykke hertil. Den 

praktiserende læge varetager rollen som tovholder for klienten i behandlingssystemet. At relevant 

viden om den enkelte klients behandling tilgår den praktiserende læge er med til at sikre 

sammenhæng i den samlede behandlingsindsats (Jf. Overenskomt om psykologhjælp, 27. februar 

2016: http://www.dp.dk/wp-content/uploads/pok_2016_2019.pdf.) Såfremt jobcentrets psykologer 

kommer til at varetage behandlingsforløb, vil det ligeledes være relevant, at der indgås et samarbejde 



 

med borgers praktiserende læge. Det kan praktiseres ved, at jobcentrets psykologer ved afslutning af 

et behandlingsforløb, med borgers samtykke, sender et notat til den praktiserende læge.  

  

 

Borgers rettigheder 

Psykologen har tavshedspligt i henhold til psykologloven. Sagsbehandler kan anmode om skriftlig 

status på behandlingen, som psykologen forinden gennemgår med borgeren. Såfremt psykologen 

vurderer, at det er relevant at inddrage sagsbehandler eller andre aktører i en tværfaglig indsats, vil 

dette kun ske efter samtykke fra borger. Er der opstartet et behandlingsforløb, kan psykologen ikke 

have en samtidig eller senere afklarende funktion i borgers sag. Et behandlingsforløb afbrydes ikke i 

tilfælde af, at borger undervejs i forløbet overgår til andet forsørgelsesgrundlag. Det samme gør sig 

gældende i forhold til aftalen med klinisk funktion, hvor et behandlingsforløb ikke afbrydes i tilfælde 

af, at sagen får status som løbende rehabiliteringssag. Et behandlingsforløb ved jobcentrets 

psykologer er i disse tilfælde at sidestille med behandling ved privatpraktiserende psykolog, og 

sagsbehandler kan indhente helbredsoplysninger i henhold til bestemmelserne i ”Vejledning om 

sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på beskæftigelsesområdet” 

(https://www.retsinformation.dk). Et behandlingsforløb afbrydes heller ikke, såfremt borger bliver 

raskmeldt. Det er ikke unormalt, at borger bliver arbejdsdygtig, men stadig har restsymptomer og 

fortsat vil profitere af behandling bl.a. mhp. på tilbagefaldsforebyggelse. At forløbet fortsættes ved 

raskmelding skal ses i sammenhæng med jobcentrets arbejdsfastholdelsesindsats.  

 

Borger oplyses om ovenstående. Endvidere skal borger oplyses om, at det ikke er muligt selv at 

tilkøbe yderligere samtaler ved psykologen efter behandlingsforløbets afslutning, da dette er en 

afgørende forskel på at modtage behandlingen ved jobcentrets psykologer kontra privatpraktiserende 

psykologer. En anden forskel er, at borger som udgangspunkt ikke selv kan vælge, hvilken af 

jobcentrets psykologer, de kommer ind til. Er kemien mellem borger eller psykolog dårlig eller 

vurderes det, at en anden psykolog i jobcentret eller i privat praksis er bedre kvalificeret til at 

varetage behandlingsopgaven, rådføres borger om mulighederne for at foretage et psykologskifte.  

 

5. Evaluering 

Der kan evalueres på, hvorvidt det at tilbyde psykologbehandling i beskæftigelsesregi til de beskrevne 
målgrupper fører til: 

- Hurtigere raskmelding 
- Mere stabil raskmelding 

Det kan overvejes at lave en nulpunktsanalyse med kontrolgruppe i sammenlignelig kommune, hvor 
der ikke er tilbud om psykologbehandling. Det kan enten være anden nordjysk kommune eller 
klyngekommune.   

Vi overvejer endvidere en form for kvalitativ måling til intern brug, fx omhandlende borgers oplevelse 
af at modtage psykologbehandling i beskæftigelsesregi. Psykologerne har mulighed for at notere af 
hvilke årsager borgerne tilbydes behandling, så der kan evalueres på, om borgerne fordeler sig efter 
de forventede procentsatser. Endvidere kan det overvejes at evaluere på borgerens udbytte af 
behandlingen i form af symptomreduktion, målt ved tidligere nævnte screeningsredskaber. 



 

Evalueringen fastlægges endeligt i forlængelse af en godkendt ansøgning. 

 

 
 

  



 

Bilag 2 – Evalueringsdesign inkl. spørgsmål til spørgeskema 
 

Evaluering af frikommuneforsøget Psykologbehandling 

 

I dette frikommuneforsøg er der givet forsøgstilladelse til at tilbyde psykologbehandling ved psykologer 

ansat i jobcentret som et led i den beskæftigelsesrettede indsats. Målgruppen er sygedagpengemodtagere 

LAB § 2.5, der: 

• Har tilpasningsreaktion / belastningsreaktion (stress), der ikke kan relateres til en livsbegivenhed, 
der falder ind under henvisningsårsag 1-9 (Jf. Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i 
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper)  

• Er over 38 år med let til moderat angst 

• Er i aldersgruppen 18-38 år med let til moderat angst  

• Har let til moderat depression 
 

Effekten af frikommuneforsøg tænkes overordnet set evalueret på hurtigere og mere stabil raskmelding.  0-

punktsanalyse er ikke en mulighed, da kommunerne ikke kan gå registrere specifikt på diagnoseniveau. I 

stedet vil kommunerne i frikommuneforsøget monitorere på selve forsøget ved at oprette 

”Psykologbehandling” som et tilbud i Fasit. 

Psykologerne i forsøget kan herefter foretage registreringspraksis ved at tilknytte forløb til tilbuddet for de 

borgere, der får psykologbehandling. Således bliver det muligt at monitorere på populationen, hvor der 

måles på længde af sygemelding, hel eller delvis raskmelding og stabil raskmelding. Der måles på 

tilbagefald ved 3, 6 og 9 måneder. Psykologbehandling kan fortsætte efter hel eller delvis raskmelding. 

Forløbet omplaceres i så fald under kategorien ”Diverse” i Fasit for at fortsætte registreringen. 

Derudover suppleres med effektevaluering af frikommuneforsøget ved at fortage en kvantitativ evaluering 

af de involverede borgeres og rådgiveres oplevelse af behandlingen og dens effekt på sygemeldingsperioden. 

Som indsamlingsmetode vil der blive brugt et kvantitativt spørgeskema. Borgerne og rådgiverne besvarer 

spørgeskemaet i SurveyXact efter hvert endt forløb. 

Borger-survey  

1. I hvor høj grad har du været tilfreds med psykologforløbet? 

- Svarmulighed: Slet ikke, i mindre grad, hverken eller, i nogen grad, i høj grad 

 
2. Hvilke af følgende udsagn beskriver din oplevelse af psykologforløbet – sæt gerne mere end et kryds: 

- Jeg har fået øget indsigt i mine vanskeligheder 

- Jeg er mindre mærket af de symptomer, jeg søgte hjælp for 

- Jeg har fået relevante redskaber til at håndtere mine aktuelle udfordringer 

- Jeg er bedre rustet til at vende tilbage til arbejdsmarkedet 

 
3. I hvor høj grad vurderer du, at psykologforløbet har forkortet din sygemeldingsperiode? 

- Svarmulighed: Slet ikke, i mindre grad, hverken eller, i nogen grad, i høj grad 

 



 

4. Hvis ikke du havde fået tilbudt, et psykologforløb i jobcentret, ville du så have påbegyndt et forløb 

hos en privatpraktiserende psykolog? 

- Svarmulighed: Ja, nej, ved ikke 

Rådgiver-survey  

1. I hvor høj grad har frikommuneforsøget om Psykologbehandling i kommunalt regi forbedret 

muligheden for det tværfaglige samarbejde i dette forløb, sammenlignet med et forløb, hvor 

borgeren modtager behandling hos privatpraktiserende psykolog? 

- Svarmulighed: Slet ikke, i mindre grad, hverken eller, i nogen grad, i høj grad 

 
2. I hvor høj grad vurderer du, at indsatsen ved behandlende psykolog har haft betydning for borgerens    

 progression? 

- Svarmuligheder: Slet ikke, i mindre grad, hverken eller, i nogen grad, i høj grad  

 
3. I hvor høj grad vurderer du, at psykologforbehandlingen forkorter borgerens sygemeldingsperiode? 

- Svarmulighed: Slet ikke, i mindre grad, hverken eller, i nogen grad, i høj grad  

 
4. Vurderer du, at borgeren ville have søgt psykologbehandling andetsteds, hvis ikke det var blevet dem 

tilbudt i jobcentret? 

- Svarmulighed: Ja, nej, ved ikke 

 
5. Hvis nej, hvad vurderer du grunden er? 

- Svarmulighed: Mangel på økonomiske ressourcer, borgeren kan ikke se behovet, kan ikke 

overskue det, andet + skrivefelt. 

 

  



 

Bilag 3 – Data fra Fasit 
 
 

A)  Sagsstatus medio februar 2020 

Rebild    Jammerbugt    Thisted   

Status pr. d.d. 
Ant
al 

Andel 
 

Status pr. d.d. 
Ant
al 

Andel 
 

Status pr. d.d. 
Ant
al 

Andel 

Ingen aktiv sag 44 
68,00

%  
Ingen aktiv sag 43 

53,00
%  

Ingen aktiv sag 36 
42,35

% 

Dagpengemodtager
e 

9 
13,80

%  

Dagpengemodtager
e 

11 
13,60

%  

Dagpengemodtager
e 

9 
10,59

% 

Sygedagpengemodt
agere 

5 7,70% 
 

Sygedagpengemodt
agere 

12 
14,80

%  

Sygedagpengemodt
agere 

13 
15,29

% 

Borgere i 
jobafklaring 

4 6,20% 
 

Borgere i 
jobafklaring 

10 
12,40

%  

Borgere i 
jobafklaring 

18 
21,18

% 

Kontanthjælp 
(jobparate) 

1 1,50% 
 

Kontanthjælp 
(jobparate) 

0 0,00% 
 

Kontanthjælp 
(jobparate) 

1 1,18% 

Fleksjobansatte 1 1,50%  Fleksjobansatte 3 3,70%  Fleksjobansatte 6 7,06% 

Revalidender 1 1,50%  Revalidender 0 0,00%  Revalidender 0 0,00% 

Fast Track 0 0,00%  Fast Track 0 0,00%  Fast Track 1 1,18% 

Ledighedsydelse 0 0,00%  Ledighedsydelse 0 0,00%  Ledighedsydelse 1 1,18% 

Arbejdsfastholdels
e 

0 0,00% 
 

Arbejdsfastholdels
e 

2 2,50% 
 

Arbejdsfastholdels
e 

0 0,00% 

I alt 65 
100,00

%  
I alt 81 

100,00
%  

I alt 85 
100,00

% 

           

           

           

Total           

Status pr. d.d. 
Ant
al 

Andel 
        

Ingen aktiv sag 123 
53,25

%         
Dagpengemodtager
e 

29 
12,55

%         
Sygedagpengemodt
agere 

30 
12,99

%         
Borgere i 
jobafklaring 

32 
13,85

%         
Kontanthjælp 
(jobparate) 

2 0,90% 
        

Fleksjobansatte 10 4,33%         

Revalidender 1 0,43%         

Fast Track 1 0,43%         
Ledighedsydelse 1 0,43%         
Arbejdsfastholdels
e 

2 0,90% 
        

I alt 231 
100,00

%         



 

           
 

B) Afslutningsårsag 

Rebild    Jammerbugt    Thisted  

Afslutningsårsag 
Ant
al   

Afslutningsårsag 
Ant
al   

Afslutningsårsag 
Ant
al 

Afsluttet sag 61   Afsluttet sag 69   Afsluttet sag 73 

Raskmeldt til job 32   Raskmeldt – til job 25   Raskmeldt til job 19 

Raskmeldt til A-
kasse/ledighed 

15 
  

Raskmeldt til A-
kasse/ledighed 

12 
  

Raskmeldt til A-
kasse/ledighed 

9 

Overgået til jobafklaring 7   Overgået til Jobafklaring 11   Overgået til jobafklaring 30 

Fraflyttet kommunen 3   Fraflyttet kommunen 1   Fraflyttet kommunen 1 

Raskmeldt 3   Raskmeldt 12   Raskmeldt 7 

Fastholdelse – uden ydelse 0   Fastholdelse – uden ydelse 6   Fastholdelse – uden ydelse 0 

Fleksjobberettigelse 0   Fleksjobberettigelse 0   Fleksjobberettigelse 1 

Ord. Uddannelse 1   Ord. Uddannelse 0   Ord. Uddannelse 0 

Førtidspension 0   Førtidspension 1   Førtidspension 1 

Mangl. Medvirken 0   Mangl. Medvirken 0   Mangl. Medvirken 1 

Øvrig/ andet 0   Øvrig/ andet 0   Øvrig/ andet 4 

Død 0   Død 1   Død 0 

Aktiv sag 4   Aktiv sag 12   Aktiv sag 12 

I alt 65   I alt 81   I alt 85 

 

C) Tilbagefald 

Rebild    Jammerbugt   Thisted   
Tilbagefald Antal Andel  Tilbagefald   Andel  Tilbagefald Antal Andel 

Ja 6 10,34%  Ja 2 2,47%  Ja 5 5,88% 

 

 

 

  



 

Bilag 4 – Resultater af spørgeskemaundersøgelse 

 

Borgersurvey Thisted 

 

1. I hvor høj grad har du været tilfreds med psykologforløbet? 

 

 

 

2. Hvilke af følgende udsagn beskriver din oplevelse af psykologforløbet – sæt gerne mere end et kryds: 

 

 
3. Hvilke af følgende udsagn beskriver din oplevelse af psykologforløbet – sæt gerne mere end et kryds: - Andet   

• For at kunne deltage i psykologiforløbet skulle man enten have diganosen stress, angst eller 
depression. Dertil er lokalet til møderne virkelig ikke særlig velovervejet. Du skulle ind i områdets 

største sportshal med svømmehal og træningscenter. Den lokale holdboldklub der spiller 1. division 
havde et mødelokale som du skulle igennem for at komme ind til psykolog mødet. Dette var i min 
optik under alt kritik. 

• Da jeg ikke rigtig passede ind i forløbet, fik jeg ikke meget ud af det. Dog synes jeg det er et 
fabelagtig tilbud, der endelig skal opretholdes. 

• jeg styrer selv på mine problemer 

• Har PTSD/dep./Gen.angst. Min sygdom er "blusset" op. Kunne ønske flere dybdegående samtaler 
med samme psykolog, uden planlægning med aktivering, socialisering eller gruppedeltagelse. 

 
4. I hvor høj grad vurderer du, at psykologforløbet har forkortet din sygemeldingsperiode? 



 

 

5. Hvis ikke du havde fået tilbudt, et psykologforløb i jobcentret, ville du så have påbegyndt et forløb hos en 

privatpraktiserende psykolog? 

 

 
 

Samlet status 

 

 

  



 

 

Rådgiversurvey Thisted 

 

1. I hvor høj grad har frikommuneforsøget om psykologbehandling i kommunalt regi forbedret muligheden for 

det tværfaglige samarbejde i dette forløb, sammenlignet med et forløb, hvor borgeren modtager behandling hos 

privatpraktiserende psykolog? 

 

 

 

2. I hvor høj grad vurderer du, at indsatsen ved behandlende psykolog har haft betydning for borgeren?    

 

 

 

3. I hvor høj grad vurderer du, at psykologforbehandlingen forkorter borgerens sygemeldingsperiode? 

 



 

 

 

 

4. Vurderer du, at borgeren ville have søgt psykologbehandling andetsteds, hvis ikke det var blevet dem tilbudt i 

jobcentret? 

 

Hvis nej, hvad vurderer du grunden er hertil? (Vælg en eller flere svarmuligheder) 

 

 

 

Samlet status 

 

  



 

 

Borgersurvey – Rebild 

 

Samlet status  

Respondenter 

 

 0% 25% 50% 

I hvor høj grad har du været tilfreds med psykologforløbet?   

75% 100% 

Respondenter 

 

Hvilke af følgende udsagn beskriver din oplevelse af psykologforløbet - sæt gerne mere end et 

kryds:   

Respondenter 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

Jeg har fået øget indsigt i mine 
vaskeligheder 

Jeg er mindre mærket af de symptomer, 
jeg søgte hjælp for 

Jeg har fået relevante redskaber til at 
håndtere mine aktuelle udfordringer 

Jeg er bedre rustet til at vende tilbage til 
arbejdsmarkedet, end før 
psykologforløbet 

Jeg føler mig dårligere rustet til at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet, end før 
psykologforløbet 

 0% 25% 50% 75% 100% 

I hvor høj grad vurderer du, at psykologforløbet har forkortet din sygemeldingsperiode?   

Respondenter 

0 

3 

4 

29 

11 

 % 25% 50% 75% 100% 

Hvis ikke du havde fået tilbudt et psykologforløb i jobcentret, ville du så have påbegyndt et forløb 

hos en privatpraktiserende psykolog?  

Respondenter 

Ja22 

Nej10 

Ved ikke15 

 0% 25% 50% 75% 100% 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Rådgiversurvey - Rebild 

 



 

Borgersurvey Jammerbugt 

 

I hvor høj grad har du været tilfreds med psykologforløbet?  

  

Hvilke af følgende udsagn beskriver din oplevelse af psykologforløbet - sæt gerne mere end et kryds  

  

I hvor høj grad vurderer du, at psykologforløbet har forkortet din sygemeldingsperiode?  

  

Hvis ikke du havde fået tilbudt et psykologforløb i jobcenteret, ville du så have påbegyndt et forløb hos en 

privatpraktiserende psykolog?  

  

 



 

Samlet status  

  

 

 

  



 

Rådgiversurvey – Jammerbugt  

  

  

Vurderer du, at borgeren ville have søgt psykologbehandling andetsteds, hvis ikke det var blevet tilbudt i 

jobcenteret?  

  

Hvis nej, hvad vurderer du grunden er til, at borgeren ikke ville have søgt psykologhjælp andetsteds?  

  

Hvis nej, hvad vurderer du grunden er til, at borgeren ikke ville have søgt psykologhjælp andetsteds? - Andet  

• lægen ville ikke henvise  

Samlet status  

  

 



 

 


