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Krisepsykologisk bistand 2013 / Gladsaxe kommune 
 

Gladsaxe Kommune har aftaler med tre underleverandører vedrørende krise- eller konsultationspsykologisk bistand i 
forbindelse med forebyggelse eller behandling af arbejdsbetingede skader.  
Lederen af arbejdspladsen afgør, om der er tale om en arbejdsbetinget skade, som kan forebygges eller behandles ved 
brug af ordningen.  
Udgifter til krise- eller konsultationspsykologisk bistand afholdes af den enkelte arbejdsplads. Inden for nogle forvaltnin-
ger, har man valgt at finansiere arbejdspladsernes udgifter til akut krisepsykologisk bistand fra centrale puljer.  
Bruges ordningen i forbindelse med ikke-arbejdsbetingede forhold, vil den som udgangspunkt være skattepligtig for med-
arbejderen. 
 

 
Krisepsykologisk enhed Rigshospitalet 

Aftale: 
Kommunen har indgået aftale med Rigshospitalet om akut krisepsykologisk bistand samt mulighed for individuelle psyko-
logiske konsultationer. 
 
Aftalen indbefatter døgnvagt på telefon, krisepsykologisk bistand inden for 24 timer. Ved ikke-akut behov for krisebistand 
kommer man til inden for få dage. 
 
Behandlingsforløb rammeaftalt til 10 timer (gennemsnit er 6 – 7 timer pr forløb) 
 
Pris:               946 kr. pr konfrontations time (op til kr. 1623 uden for tidsrummet 08-16 på hverdage) 

Priseksempel: sagsforløb på 5 konfrontationstimer koster 4.730 kr. 
Hvordan: 
Kontakt vagten hos Rigshospitalets krisepsykologiske enhed på 3545 7850. I weekend og aftenperioden varetages døgn-
vagten af Rigshospitalets Traumecenter, der formidler en opfølgende kontakt hurtigst muligt – inden for 24 timer. 
 
Alle henvendelser skal inden da godkendes af den stedlige ledelse. 
 
Ved opstart af forløb skal medarbejderen medbringe EAN-nummer for arbejdspladsen/afdelingen, navn og kontakt 
data for leder på arbejdspladsen samt referencenummer(fødselsdato for medarbejderen). 
 
Henvendelse til Rigshospitalets Krisepsykologiske Enhed medfører ikke registrering i det offentlige sygehusregister. Lige-
ledes gives der ikke tilbagemelding om samtalens indhold til arbejdspladsen. 
 
Hvor foregår samtalen:  
Rigshospitalets Krisepsykologiske Enhed, Tagensvej 20 – opgang 76, 2.sal, 2200 København N  
Gruppesamtaler og debriefinger kan foregå på arbejdspladsen. 



 
ALECTIA People A/S 

(det tidligere JobLiv Danmark) 
 
Kommunens aftale: 
Gladsaxe Kommune har en aftale om psykologisk konsultation. 
 
Efter henvendelse vil man blive kontaktet inden for 1 døgn. Tilbud om samtale inden for 3 hverdage.  
 
Behandlings- /udviklingsforløb: rammeaftale om 5 konfrontationstimer. Ofte vil et forløb bestå af 1 – 3 samtaler. 
 
Pris:                                    En samtale koster                                  955,- kr 

                     Et forløb á 5 samtaler koster                5250,- kr (inkl. adm. gebyr) 
                     Administrationsgebyr pr. sag                 475,- kr 

Hvordan: 
Kontakt Gladsaxe Kommunes kontaktperson i ALECTIA Mette Krøigaard på:  

�  direkte tlf. 30 10 96 68   

�  pr. mail på mkr@alectia.com 
 
Alle henvendelser skal inden da godkendes af den stedlige ledelse. 
 
Ved opstart af forløb skal medarbejderen medbringe EAN-nummer for arbejdspladsen/afdelingen, navn og kontakt 
data for leder på arbejdspladsen samt referencenummer(fødselsdato for medarbejderen). 
 
Hvor foregår samtalen: 
I Teknikerbyen i Virum. Psykologen kan komme til den enkeltes arbejdsplads. Transport 435 kr/timen og kørsel efter sta-
tens takst. 

 
 

Psykologcentret Trekanten 
Aftale: 
 
Gladsaxe Kommune har en aftale om akut krisepsykologisk bistand og psykologisk konsultation. 
 
Aftalen om akut krisepsykologisk bistand: 
Aftalen sikrer, telefoniskkontakt indenfor 2 timer og ved akut behov påbegyndes den psykologiske krisehjælp senest 
efter 12 timer. 
  
Rammeaftalen for et behandlingsforløb max 5 konsultationer. Yderligere timer aftales individuelt. Det er muligt at få 
både individuelle forløb, forløb for 2 medarbejdere efter samme hændelse og gruppeforløb.  
 
Aftalen om psykologisk konsultation: 
Aftalen sikrer, at alle vil få tilbud om konsultation inden for 5 hverdage efter henvendelse. 
 
Rammeaftalen for et behandlingsforløb er 12 timer – yderligere timer aftales individuelt.  
 
 
Pris:                950 kr. i administrationsgebyr pr sag + 

 
I tidsrummet 09.00 til 16.00: 
950 kr. pr. konfrontationstime  
1425 kr. pr. konfrontationstime ved gruppesamtaler 
 
Akuttakst (hvis konsultationen ikke kan placeres i tidsrummet mandag-fredag kl. 9.16, og hvis den ud-
føres indenfor 12 timer efter henvendelse, takseres den som akut.): 
1900 kr pr konfrontationstime (uanset om individuelt eller gruppe)  
Ved akutkonsultationer betales endvidere, om nødvendigt, kørsels- eller taxagodtgørelse. 
 
 
Priseksempel: sagsforløb på 5 timer individuelt, ikke akut koster 5.700 kr.  

 
Hvordan: 
Kontakt Psykologcentret Trekanten  



I tidsrummet 09.00 – 15.00: telefon: 3391 4041  
I tidsrummet 15.00 – 09.00: vagttelefon 3391 3676 
 
Alle henvendelser skal inden da godkendes af den stedlige ledelse. 
 
Ved opstart af forløb skal lederen ved indledende henvendelse oplyse EAN-nummer for arbejdspladsen/afdelingen, 
navn og kontaktdata for leder på arbejdspladsen samt referencenummer(fødselsdato for medarbejderen). 
 
Afbud: 
Afbud skal ske med mindst et døgns varsel, ellers betales honorar som ved fremmøde 
 
Hvor forgår samtalerne:  
Hos Psykologcentret Trekanten, Linnésgade 25, 1., 1361 København K. 
Gruppesamtaler kan foregå på arbejdspladsen 
 
 

 
 


