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NOTAT 

Datanotat i forbindelse med vurdering af mulig udvidelse af kapaciteten på 

psykologområdet 
 

Nedenstående Tabel 1 viser antallet af indbyggere pr. kapacitet på psykologområdet i de enkelte regioner. Det ses i tabellen, at antallet af indbyggere pr. kapaci-

tet er meget ens i de enkelte regioner. Region Nordjylland har for nuværende det laveste antal indbyggere pr. kapacitet med 6.417, som er 105 lavere end lands-

gennemsnittet på 6.522 indbyggere pr. kapacitet.  

Tabel 1: Indbyggere pr. kapacitet på psykologområdet i de enkelte regioner, november 2021.  

Region Kapacitet Indbyggertal Indbyggere pr. kapacitet 

Region Hovedstaden 286          1.857.783                                       6.496  

Region Sjælland 128              841.679                                       6.576  

Region Syddanmark 185          1.225.035                                       6.622  

Region Midtjylland 206          1.335.289                                       6.482  

Region Nordjylland 92              590.403                                       6.417  

Total 897          5.850.189                                       6.522  

Kilder: Indbyggertal: Danmarks Statistik – Statistikbanken (FOLK1A). 3. kvartal 2021.Kapacitere opgjort af de enkelte regioner primo november 2021. 
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Nedenstående Tabel 2 viser fordelingen af kapaciteter i de nordjyske kommuner, og det aktuelle antal indbygger pr. kapacitet. Det regionale gennemsnit er – som 

også vist i Tabel 1 – 6.417 indbyggere pr. kapacitet. 3 kommuner ligger under dette gennemsnit, med Hjørring Kommune som den kommune med det laveste 

antal indbygger pr. kapacitet. 7 kommuner ligger over dette gennemsnit, og her skiller især Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune sig ud med de klart 

højeste antal indbyggere pr. kapacitet. Læsø Kommune har ingen kapacitet.   

Tabel 2: Indbyggere pr. kapacitet på psykologområdet i de nordjyske kommuner, november 2021. 

Kommune Kapacitet Indbyggertal Indbyggere pr. kapacitet 

Brønderslev 4                36.169                                       9.042  

Frederikshavn 10                59.023                                       5.902  

Hjørring 12                64.017                                       5.335  

Jammerbugt 4                38.200                                       9.550  

Læsø 0                  1.785   -  

Mariagerfjord 6                41.572                                       6.929  

Morsø 3                20.082                                       6.694  

Rebild 4                30.558                                       7.640  

Thisted 6                43.142                                       7.190  

Vesthimmerland 5                36.379                                       7.276  

Aalborg 38              219.476                                       5.776  

Total 92              590.403                                       6.417  

Kilder: Indbyggertal: Danmarks Statistik – Statistikbanken (FOLK1A). 3. kvartal 2021. 

Kapacitet (både besat og ubesat) er opgjort primo november 2021. 
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Nedenstående Tabel 3 viser antallet af borgere i de nordjyske kommuner, der har søgt behandling hos praktiserende psykolog i 2021 (januar-september). Opgø-

relsen er vist som antal patienter (unikke cpr) pr. 1.000 indbygger. Antal patienter (unikke cpr.) dækker over, at en patient er talt med én gang, uanset antallet af 

behandlinger patienten har fået. Er en patient flyttet til en anden kommune i perioden - og har fået behandling som bosiddende i begge kommuner - vil patienten 

tælle med én gang i hver kommune, men kun én gang i totaltallet for regionen. 

Opgørelsen viser således, hvor meget indbyggerne i de enkelte kommuner bruger praktiserende psykolog under overenskomst i perioden. 3 kommuner ligger 

over gennemsnittet for regionen, herunder Hjørring Kommune og Aalborg Kommune, som også har færre indbygger pr. kapacitet end regionsgennemsnittet. 8 

kommuner ligger over gennemsnittet, og her skiller især Læsø Kommuner sig ud med de klart laveste antal patienter pr. 1.000 indbygger.  

Tabel 3: Antal borgere der har forbrugt ydelser hos praktiserende psykolog i 2021.  

Kommune Antal patienter Indbyggertal Patienter pr. 1.000 indbygger 

Brønderslev                     2.238              36.169                                             62  

Frederikshavn                     4.205              59.023                                             71  

Hjørring                     5.776              64.017                                             90  

Jammerbugt                     2.379              38.200                                             62  

Læsø                           69                 1.785                                             39  

Mariagerfjord                     2.998              41.572                                             72  

Morsø                     1.373              20.082                                             68  

Rebild                     1.963              30.558                                             64  

Thisted                     3.510              43.142                                             81  

Vesthimmerland                     2.133              36.379                                             59  

Aalborg                   19.415            219.476                                             88  

Total                   46.059            590.403                                             78  

Kilder: Indbyggertal: Danmarks Statistik – Statistikbanken (FOLK1A). 3. kvartal 2021. 

Antal patienter (unikke cpr.) er for perioden januar-september 2021 (honorarperiode).  
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De næste to tabeller (Tabel 4 og 5) viser ”pendlermønster” – altså hvor patienterne til psykologpraksis kommer fra, og hvor de søger hen. Tabellerne er opbygget 

sådan, at rækker nedad (dvs. tallene på tværs) angiver den kommune de praktiserende psykologer har praksis i, og kolonnerne henad (dvs. tallene nedad) viser 

patientens bopælskommune. Tabellerne viser således både produktion (det som regionens ydere producerer) og forbrug (det som regionens borgere forbruger) i 

samme tabel. Man læser tallene henad eller nedad, afhængig af hvad man er interesseret i at vide. Er man interesseret i at vide hvor patienterne til psykologer i 

en bestemt kommune kommer fra, så læser man tallene på tværs. Er man interesseret i at vide hvor patienterne i en bestemt kommune søger psykolog, så læser 

man tallene nedad. 

I begge tabeller er tallene procenttal – forskellen ligger i, hvilket totaltal der regnes procent ift. til. I tabel 4 er det kolonnen ”Grand Total yderst til højre. I tabel 5 er 

det rækken ”Grand Total” længst nede i tabellen.  

 

Tabel 4 angiver, hvor stor en andel af psykologernes patienter der kommer fra en given kommune – tallene er således den procentuelle andel ift. totalen af antal 

patienter set af psykologer i den givne kommune. Procenttallene sammenlægges altså henad. 

Eksempel: Det ses, at 66,1% af de patienter, som psykologer i Jammerbugt Kommune har set i 2021, har bopæl i Jammerbugt Kommune (127 patienter ud af i alt 

192 patienter). 20,3% af deres patienter har bopæl i Aalborg Kommune og 9,4 % af patienterne har bopæl i Brønderslev Kommuner. De resterende patienter er 

fordelt på de øvrige kommuner med de procentsatser der ses henad.  

 

Tabel 6 angiver, hvor stor en andel af patienterne søger psykologbehandling hos en psykolog i en given kommune – tallene er således den procentuelle andel ift. 

totalen af patienter i den enkelte kommune der søger psykologhjælp. Procenttallene sammenlægges altså nedad. 

Eksempel: Det ses, at 71,2% af patienterne fra Vesthimmerlands Kommune, har søgt psykolog med praksis i er i Vesthimmerlands Kommune i 2021, har bopæl i 

Jammerbugt Kommune (282 patienter ud af i alt 396 patienter). 10,9 % af patienterne har søgt psykolog med praksis i Aalborg Kommune, og 8,8 % af patienterne 

har søgt psykolog med praksis i en kommune uden for Region Nordjylland. De resterende patienter har søgt psykolog med praksis i de øvrige kommuner med de 

procentsatser der ses nedad.  
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Tabel 4: Pendlermønster for patienter til regionens praktiserende psykologer. Antal unikke patienter (unikke cpr), opgjort for 2021 (januar-september): Tabellen angiver hvor stor en andel af 

psykologernes patienter der kommer fra en given kommune. 

Rækker nedad (dvs. tallene på tværs) = Yderens kommune: Kolonner henad (dvs. tallene nedad) = Patientens bopælskommune   
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Tabel 5: Pendlermønster for patienter i Region Nordjylland til praktiserende psykologer. Antal unikke patienter (unikke cpr), opgjort for 2021 (januar-september): Tabellen angiver andel af 

patienterne i kommunen der søger psykologbehandling hos en psykolog i en given kommune. 

Rækker nedad (dvs. tallene på tværs) = Yderens kommune: Kolonner henad (dvs. tallene nedad) = Patientens bopælskommune 
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Nedenstående Tabel 6 viser fordelingen af kapacitet, såfremt 97 kapaciteter (5 ekstra ift. det nuværende antal) skulle fordeles ligeligt mellem regionens kommu-

ner. 97 kapaciteter vil give et regionsgennemsnit på 6.087 indbygger pr. kapacitet. Kolonnen ”Kapaciteter ved 5 kapaciteter ekstra (97 i alt)” i nedenstående tabel 

angiver det antal kapaciteter, som den enkelte kommune vil skulle tildeles, såfremt alle kommuner skulle have samme antal indbyggere pr. kapacitet (6.087 i dette 

eksempel). Kolonnen ” +/- ift. nuværende antal kapaciteter” viser, hvor mange eller færre kapaciteter dette tal er ift. det nuværende antal kapaciteter som den 

enkelte kommune har.  

 

Tabel 6: Kapacitetsfordeling ved etablering af 5 nye kapacitet.   

Kommune Indbyggertal Nuværende Kapacitet Kapaciteter ved 5 kapaciteter ekstra (97 i alt) +/- ift. nuværende antal kapaciteter 

Brønderslev                      36.169  4 5,9 1,9 

Frederikshavn                      59.023  10 9,7 -0,3 

Hjørring                      64.017  12 10,5 -1,5 

Jammerbugt                      38.200  4 6,3 2,3 

Læsø                         1.785  0 0,3 0,3 

Mariagerfjord                      41.572  6 6,8 0,8 

Morsø                      20.082  3 3,3 0,3 

Rebild                      30.558  4 5,0 1,0 

Thisted                      43.142  6 7,1 1,1 

Vesthimmerland                      36.379  5 6,0 1,0 

Aalborg                    219.476  38 36,1 -1,9 

Total                    590.403  92                                        97,0                                            5,0  
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Administrationens indstilling på baggrund af de viste data  
Såfremt Forretningsudvalget beslutter, at der f.eks. skal udmøntes fem nye kapaciteter, indstiller administrationen til følgende fordeling på baggrund af ovenstå-

ende data. Administrationen indstiller, at der tildeles ekstra kapacitet efter følgende prioritering med udgangspunkt i Tabel 6: 

1. Jammerbugt Kommune 

2. Brønderslev Kommune 

3. Jammerbugt Kommune 

4. Rebild Kommune 

5. Vesthimmerlands Kommune 

6. Thisted Kommune 

7. Brønderslev Kommune 

8. Mariagerfjord Kommune 

9. Morsø Kommune 

10. Jammerbugt Kommune 

 

Ses der på Tabel 6, tilsiger det en fordeling som ovenfor. Jammerbugt og Brønderslev Kommuner ligger med den laveste kapacitet i forhold til indbyggertal. Umid-

delbart efter kommer Thisted, Rebild og Vesthimmerland Kommuner. Det er administrationens vurdering, at det blandt disse tre er Thisted Kommune, der skal 

placeres lavest på ovenstående prioriteringsliste. Det skyldes, at der allerede er en ledig kapacitet i Thisted Kommune. Denne var i opslag til besættelse pr. 1. 

januar 2022, men da ingen ansøgte, er der altså fortsat en ledig kapacitet i kommunen. Kapaciteten sendes i opslag igen i forbindelse med Bedømmelsesudval-

gets næste ansættelsesrunde (pr. 1. juli 2022). Herudover ses der en lav trafik ind og ud af Thisted Kommune. Den trafik der er, er i høj grad til og fra Morsø 

Kommune, hvor der er en god dækning ift. kapaciteter. Det er administrationens vurdering, at en placering af kapacitet i Rebild og Vesthimmerlands Kommuner i 

højere grad også vil kunne absorbere patienter (borgere) fra andre kommuner.  

Med udgangspunkt i at der tildeles 5 nye kapaciteter, indstiller Administrationen således – på baggrund af, ovenstående prioriteringsliste - at der tildeles 1 kapaci-

tet til Brønderslev Kommune, 2 til Jammerbugt Kommune, 1 til Rebild Kommune og 1 til Vesthimmerland Kommune.  

Aalborg Kommune fremgår ikke af ovenstående prioriteringsliste. Det skyldes, at kommunen har regionens laveste antal indbyggere pr. kapacitet, og dermed den 

bedste dækning når der alene ses på kommunernes indbyggertal. Pendlerstatistikken i Tabel 4 og 5 viser dog, at psykologerne i Aalborg Kommune i høj grad 

behandler borgere fra de omkringliggende kommuner. I alt har psykologer i Aalborg Kommune behandlet 745 patienter med bopæl uden for Aalborg Kommune i 

2021 (januar-september). Derudover er der generelt stor efterspørgsel på kapaciteter i Aalborg Kommune, og der er ofte mange ansøgninger til nye kapaciteter 

her.  

 


