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Velkommen hos Psykolog Lise Føns

Find vej og parkering
Min praksis ligger i kontorfællesskabet Valby Tag på Gl. Køge Landevej 55, 4. sal, hvor der er
adgang fra begge sider via trappe og elevator. Udenfor normal kontortid er der kun adgang via
dørtelefon ved indgang mod vejen. Adressen ligger tæt på Valby St. og Ny Ellebjerg St.
Der er gratis parkering bag bygningen, hvis du taster din nummerplade på skærm på 4. sal og
får gæstetilladelse i 12 timer. Jeg henter dig i venteområdet på 4. sal.

Tid
En konsultation via sygesikringen varer 45
minutter. Jeg vil dog anbefale, at man starter
med en dobbeltkonsultation, så første samtale
bliver grundig. Som selvbetaler er første
samtale altid 90 minutter. Hvis samtalen er
med en ung under 18 år, anbefales at første
samtale starter og slutter med forældrene, og
det anbefales at den unge følges til og fra
samtaler.

Sygesikringskort
Hvis du har en lægehenvisning, skal du
identificere dig hver gang via dit
sygesikringskort.

Afbudsregler
Eventuelt afbud skal ske minimum 24 timer før med besked til 93980284. Ved senere afbud
eller udeblivelse opkræves og betales for en konsultation. Ved for sent afbud eller udeblivelse
flere gange betales dobbelt udeblivelsestakst. Ved gentagne afbud eller to udeblivelser, kan
forløbet ikke fortsættes.

Priser og betaling pr. 1. Januar 2023
Konsultation: kr. 1300,- (individuel samtale), første samtale a 90 min.: kr. 1700,-
Familiesamtale a 90 min.: kr. 1700,- eller EMDR-traumebehandling a 90 min. 1700,-
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Ved henvisning og tilskud fra sygesikringen betales 40% svarende til: kr. 427,56 første samtale
eller kr. 813,55 for første samtale som dobbeltkonsultation, og kr. 369,92 efterfølgende eller
739,84 for dobbeltkonsultationer. Betaling sker hver gang på Mobilepay 42314. Hvis du er
medlem af Sygesikringen Danmark, kan du få tilskud derfra.

Journalpligt og tavshedspligt
Psykologer har journalpligt og pligt til at opbevare notater til 5 år. Tavshedspligt betyder, at der
ikke videregives mundtlige eller skriftlige oplysninger, med mindre du har givet samtykke.

Kontakt med henvisende læge
Hvis du er henvist gennem egen læge, sendes der besked til lægen, når du starter op. Ved
afslutning sendes en kort status til lægen. Hvis du ikke ønsker dette, skal du give mig besked.

Behov for akut hjælp
Får du eller en pårørende brug for akut hjælp, kan du altid henvende dig på nærmeste
psykiatriske akutmodtagelse, hvor de vurderer hvilken behandling du eller din pårørende har
brug for. Børn og unge kan få akut psykiatrisk hjælp på Børne- og Ungdomspsykiatrisk
akutmodtagelse i Glostrup, der kan kontaktes på 38640671.
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