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Høring over udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i 
praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 

Ældre Sagen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Ældre Sagen finder, at det 

overordnet er meget positivt og anerkendelsesværdigt, at forsøgsordningen med gratis 

psykologbehandling for personer med let til moderat depression eller angst 

permanentgøres og udvides til at omfatte alle i aldersgruppen 18-24 år.  

 

Alt for mange unge i Danmark mistrives, og tallene for, hvor mange unge der lider af stress, 

angst eller depression, er skræmmende. Derfor skal de have den støtte, hjælp og 

behandling, de har brug for.  

 

Samtidig ved vi, at der desværre også er andre sårbare og udsatte grupper i Danmark, hvis 

trivsel og mentale sundhed er svækket. Det har store menneskelige omkostninger i form af 

mistrivsel, svær ensomhed, isolation, fysisk sygdom og sågar tidlig død. Og det er også 

rigtig dyrt for vores samfund. OECD skønner, at psykisk sygdom, herunder dårlig mental 

sundhed, årligt koster det danske samfund 110 mia. kr.   

 

Desuden har Coronakrisen påvirket vores trivsel og mentale sundhed i et omfang, vi endnu 

ikke har overblik over. Ifølge Statens Institut for Folkesundhed har hver femte dansker fået 

dårligere mental sundhed. Dansk Psykolog Forening har meldt ud, at hver tredje psykolog 

har fået et øget antal henvisninger af klienter, som har angst og depression som følge af 

krisen. 

 

Alt tyder på, at de mentale følgevirkninger af Coronakrisen ikke nødvendigvis ophører, 

selvom samfundet genåbner.  

 

Derfor mener Ældre Sagen, at ordningen med gratis psykologhjælp bør udvides til alle 

personer med let til moderat depression eller angst med behov for hjælp – uanset alder. 

Gratis psykologhjælp kan selvsagt ikke stå alene. Men det ville være et godt skridt i den 

rigtige retning.    

 

Ældres mentale sundhed bliver overset  

Vi ved blandt andet, at depression, angst og andre psykiske lidelser hos ældre personer ofte 

bliver overset, underdiagnosticeret og fejlbehandlet.  
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Allerede før Coronapandemien led omkring 10-15 pct. af 65+-årige af depression, hvilket 

svarer til ca. 115.000 personer. Sammenlignet med den øvrige befolkning er forekomsten af 

alvorlig depression dobbelt så høj i aldersgruppen 70-85 år. Der er også et stort mørketal, 

idet kun en mindre del af ældre får den hjælp, de har brug for. Det er især urovækkende, da 

det skønnes, at halvdelen af selvmord bliver begået af personer med en depression. Cirka 

hvert fjerde selvmord i Danmark begås af et menneske, der er over 65 år. Selvmordsraten er 

dobbelt så høj som hos yngre og endnu større blandt mænd over 80 år. 

 

Samtidig viste et svensk studie i 2018, at personer over 85 år med mild depression gav ca. 

45 pct. højere omkostninger i sundhedsvæsenet sammenlignet med dem i samme 

aldersgruppe, der ikke har depression. Det modsvarede ca. 4,3 mia. svenske kroner pr. år.  

 

Hvis ikke der igangsættes tiltag for at reducere mistrivslen og tilbyde den nødvendige støtte 

og hjælp, vil udfordringerne vokse. Andelen af ældre med dårligt mental sundhed vil vokse i 

takt med den større gruppe danskere over 65 år.  

 

Gratis psykologhjælp til svært ensomme mennesker 

Forskning viser, at svær ensomhed er et alvorligt problem, som har betydelige 

konsekvenser for både sundhed og trivsel. Svær og langvarig ensomhed giver således både 

mental mistrivsel og forårsager fysisk sygdom og for tidlig død.  

 

I alt lider 380.000 voksne danskere under svær ensomhed, heraf 55.000 i alderen 65+. 

Tallet er stigende for alle aldersgrupper. Coronakrisen har forårsaget en meget betydelig 

forøgelse af dette antal, og det anslås, at der for de ældre (65+) og for de unge er sket en 

fordobling af den svære ensomhed.  

 

Ensomhed har også store samfundsøkonomiske konsekvenser, og Sundhedsstyrelsen opgør 

de samlede omkostninger grundet ensomhed til over 8 mia. kr. årligt . 

 

Sundhedsstyrelsen angiver også, at 400.000 ekstra kontakter til almen praksis årligt 

skyldes ensomhed. 100.000 af disse kommer fra borgere over 65 år. Ofte står almen praksis 

uden handlemuligheder for disse mennesker, hvoraf en del, grundet psykiske udfordringer, 

ingen glæde har af eksisterende fællesskabsaktiviteter i lokalområdet. 

 

Et studie fra Forskningsenheden for Almen Praksis ved Københavns Universitet viser, at 

nogle praktiserende læger vælger at give svært ensomme en depressionsdiagnose, da dette 

er eneste vej til økonomisk støttet psykologhjælp. Disse mennesker bør i stedet omfattes af 

forslaget om gratis psykologhjælp. 

 

Hertil kommer en række mennesker, som ikke har en egentlig psykisk diagnose, men som 

fx grundet problemer med social kognition ikke kan indgå i almindelige sociale 

sammenhænge og derfor isoleres socialt og lider af ensomhed. Også disse mennesker kunne 

have stort udbytte af gratis psykologhjælp. 
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Mange fordele og besparelser ved gratis psykologhjælp 

Flere projekter i bl.a. Danmark, Norge, Sverige og England har vist, at nem og hurtig 

adgang til psykolog eller anden samtalehjælp har gavnlige effekter for både den enkelte og 

samfundet.  

 

Siden 2016 har Aarhus Kommune i samarbejde med Center for Livskvalitet ved Århus 

Universitet tilbudt ældre borgere gratis samtaler med psykolog ved behov. Målinger 

foretaget af centeret har vist, at psykologsamtalerne er i stand til at bedre trivslen hos 

borgerne med mere end 20 procentpoint. Det svarer til, at de ved start har meget lav trivsel 

præget af alvorlig stressbelastning og stor risiko for depression og slutter med normal 

trivsel. Erfaringerne viser også, at forbedringen i livskvalitet er med til at aflaste 

kommunens medarbejdere.  

 

I England har man via det nationale program IAPT (Increasing Access to Psychological 

Therapies) i over ti år tilbudt mennesker med lettere psykiske lidelser gratis 

samtalebehandling. Evalueringer viser bl.a., at:  

• Ca. 50 pct. af dem, som får behandling, bliver raske. 

• To ud af tre drager fordele af behandlingen. 

• Udgifter til behandling af en samtidig fysisk sygdom reduceres. 

• Investeringen kommer tofoldigt igen i form af fx sparede førtidspensioner, 

sygemeldinger og andre udgifter samt øgede skatteindtægter. 

 

Det norske projekt ”Rask psykisk helsehjelp”, der er inspireret af erfaringerne i England, 

har ligeledes vist sig have gode effekter. En evaluering har vist, at 6 ud af 10 blev raske efter 

et forløb.  

 

Ifølge Dansk Psykolog Forening er der tilstrækkelig psykologfaglig kapacitet i Danmark til 

at kunne tilbyde direkte adgang til psykolog i hele landet, fx gennem udvidet adgang til 

privatpraktiserende psykologer eller ved oprettelse af regionale eller kommunale 

psykologhuse. 

 

Erfaringerne viser således, at der er mange gevinster at hente ved at indføre gratis 

psykologhjælp – både for den enkelte og samfundet. Og hvis vi virkelig skal gøre noget for 

at vende den triste statistik over voksende mistrivsel og svækket mentalt helbred i alle 

aldersgrupper kræver det ambitiøse tiltag og satsninger. Derfor bør alle mennesker have 

lige adgang til relevant hjælp – uanset alder! 

 

Med venlig hilsen  

 

 

 

Michael Teit Nielsen 

Vicedirektør 


