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Adresse: Løjtegårdsvej 155, 2770 Kastrup 
Telefon: + 45 60 22 04 49 

Hjertelig velkommen, 
 
Til et psykoterapiforløb med henvisning fra egen læge, hvor vi aftaler at mødes ca. en gang 
om ugen i op til 12 uger. Er du henvist grundet depression eller angst vil der være muligt at 
søge om yderligere sessioner.  
 
Jeg er uddannet i flere forskellige psykologiske og psykoterapeutiske metoder, og vil undervejs 
sikre at vi tilpasser metoderne til din specifikke problemstilling og hvad som vurderes at være 
en metode som passer bedst til dig. Undervejs evaluerer vi hvordan det går for at sikre at jeg 
på bedste måde kan hjælpe dig med den problematik og den problemstilling vi formulerer 
sammen.  
 
Du får også en kopi af min privatlivspolitik så du kan informere dig om de love og regler 
som jeg er forpligtet til at følge.  Jeg kommer til at spørge om dit mundtlige samtykke under 
vores første samtale så jeg kan sende et brev til din læge om at du starter et terapiforløb her 
hos mig. Igen når vi afslutter så spørger jeg igen om dit mundtlige samtykke om at sende et 
brev til din læge om at vi afslutter forløbet. Under vores forløb kan der være at kommunen 
eller dit forsikringsselskab ønsker nogle oplysninger og hvis der skal videre gives nogle 
oplysninger, så kommer vi til at drøfte dette helt konkret så at du ved hvilke oplysninger der 
videregives og kan give dit skriftligt samtykke til dette. Et samtykke kan altid trækkes tilbage. 
 
Under den første samtale, så aftaler vi de kommende tider. Hvis du bliver forhindret, så 
ønsker jeg at du giver afbud senest 24 timer inden: send en mail, eller en sms, og dit afbud 
bliver bekræftet med et svar om at din besked er modtaget. Kommer dit afbud efter kl. 16.00 
betaler du taksten for egenbetalingen. 
 
Du betaler hver gang med MobilePay (878444), 1.e samtale kr.  443,63 og de efterfølgende 
11. samtaler, kr. 369,92. (Dobbelte sessioner, 1.e samtale kr. 813,55 eller kr. 739,84 
efterfølgende samtaler). Er du mellem 18-24 år, så er dine samtaler helt gratis. Jeg tilbyder 
samtaler hvor vi ses personligt på Løjtegårdsvej og vi kan også vælge at mødes på video, 
telefon hvis dette fungerer bedre for dig, eller af andre grunde kan være hensigtsmæssigt.   
 
Kommer du med bil kan du parkere i gården. Send mig bilens reg.nr. så registrerer jeg din bil 
på forhånd til hele forløbet. Der er 5 trappetrin op til klinikken og der findes et gelænder. 
 
Jeg glæder mig til at lære dig bedre at kende og ser frem til vores forløb. 
 
Med venlig hilsen 
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