Voksenpsykologisk kontor
Ydelser

Prisliste 2009
Tidsforbrug
pr. borger

Beskrivelse

Det socialt- psykologiske

Samtlige ydelser kan rekvireres på Voksenpsykologisk Kontor.

PSYK 115 Attestation

(v. påbegyndt behandlingsforløb)

Pris pr.
person

Faggr.

samarbejde

PSYK 125 Aktuel situation fra psykolog
PSYK 135 Vurdering fra psykolog

Honorarniveau A (igangværende klient)
Honorarniveau B (tidligere kendt klient)
Honorarniveau C (ukendt klient)

Undersøgelser

Se diverse undersøgelser (nedenfor)

Voksenpsykologisk undersøgelse
Oplysning til kunden
PSYK 141 anmodning om undersøgelse

5 timer

658 kr.

Psykolog

1.095 kr.

Psykolog

3.068 kr.
3.945 kr.
5.698 kr.

Psykolog

Personen indkaldes skriftligt til undersøgelse
11.923 kr.
Du orienteres om hvad en voksenpsykologisk undersøgelse omfatter og
hvilke papirer der er tilgængelige for psykologen.
Du bliver bedt om at tilkendegive at du vil medvirke.
Du møder en faglig velkvalificeret psykolog
Såfremt der er behov for deltagelse af tolk, er der truffet aftale herom.
Psykologen taler med dig om din opvækst og dit voksenliv; om hvordan
du håndterer særlige belastninger og dine følelsesmæssige reaktioner
herpå; ligesom der tales om, hvordan du har det i din nuværende situation.
Du får forklaret, hvilke test du bliver bedt om at deltage i og du får
information om, hvad testene bruges til.
Du vil som regel blive bedt om at indgå i en personlighedstest og en
evnemæssig/kognitiv test.
Både samtalen, testningen og psykologens indtryk fra samtalen danner
baggrund for psykologens samlede opfattelse af dine ressourcer og
begrænsninger, som beskrives i konklusionen.
Psykologen i dialog med dig besvarer de spørgsmål, som undersøgelsen
har til formål at besvare.
Når undersøgelsen er skrevet, får du tilbudt den gennemgået sammen med
psykologen, ligesom du kan få tilføjet dine kommentarer til beskrivelse og
selv få udleveret et eksemplar.

Psykolog

1

Voksenpsykologisk undersøgelse med
kognitiv udredning

6 til 7 timer

Som ovenfor

13.109 kr.

Psykolog

7 timer

Som ovenfor

13.109 kr.

Psykolog

9 timer

Som ovenfor

16.175 kr.

Psykolog

Adoptionsundersøgelse - fællessamtale

3 til 4 timer

19.028 kr.
Begge ansøgere deltager sammen med 2 psykologer.
Fællessamtalen gennemføres kun hvor ansøgerne er et ægtepar,
efterfølgende er der en individuel undersøgelse af begge ansøgere.
I fællessamtalen er der fokus på Adoptionssamrådets problemformulering.
Fællessamtalen sammenskrives med de individuelle samtaler og
gennemgåes som ovenfor med psykologerne. Forinden har ansøgeren
modtaget undersøgelsen.

Psykolog

Adoptionsundersøgelse – individuelt

5 til 6 timer

Ansøger indkaldes skriftligt til undersøgelse
17.730 kr.
Adoptionssamrådets problemformulering gennemgåes.
Psykologen fortæller hvad den psykologiske undersøgelse omfatter og
hvilke papirer der er tilgængelige for psykologen.
Det forklares, hvilke test du bliver bedt om at deltage i, og du får
information om, hvad testene bruges til.
Psykologen taler med dig om din opvækst og voksenliv i relation til
Adoptionssamrådets problemformulering.
Både samtalen, testningen og psykologens indtryk fra samtalen danner
baggrund for psykologens samlede opfattelse af dine ressourcer i relation
til at adoptere et barn.
Undersøgelsen sendes til ansøgeren.
Når undersøgelsen er skrevet får du tilbudt den gennemgået sammen med
psykologen. Du kan før og efterfølgende fremsende dine skriftlige
kommentarer, som vedlægges undersøgelsen, når den fremsendes til
Adoptionssamrådet.

Psykolog

Oplysning til kunden
PSYK 141 anmodning om undersøgelse
Etnisk undersøgelse uden tolk
Oplysning til kunden
PSYK 141 anmodning om undersøgelse
Etnisk undersøgelse – med tolk
Oplysning til kunden
PSYK 141 anmodning om undersøgelse
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Henvisning til psykologydelse

Tidsforbrug
pr. borger

Beskriv henvisningstype.
Se nedenstående ydelser.

Psykolog

PSYK151 Vurdering af behandlingsbehov

Du indkaldes skriftligt til en vurdering.
4.246 kr.
Formålet er vurdering af behandlingsbehov.
Psykologen fortæller hvad en vurdering af behandlingsbehov omfatter, og
hvilke papirer, der er tilgængelige for psykologen. Du bliver bedt om at
tilkendegive at du vil medvirke.
Du bliver klar over hvorfor du er henvist.
Du indgår i et længere interview, så psykologen lærer dig at kende.
Når vurderingen er skrevet, får du den gennemgået af psykologen,
ligesom du kan tilføje dine egne kommentarer til beskrivelsen og selv få
udleveret et eksemplar.

Psykolog

PSYK151Vurdering af behandlingsbehov – 2 til 3 gange
med tolk

Som ovenfor – der er indkaldt tolk

5.175 kr.

Psykolog

Pris pr.
ydelse
pr. person

Faggrup
pe

963 kr.

Psykolog

Samtaler – individuelt og i grupper Tidsforbrug
pr. borger

En samtaletime
Oplysning til kunden
PSYK 151 henvisning til psykologydelse

50 min

Beskrivelse

Ved første kontakt indgåes aftale om samtalefokus mellem klient og
psykolog.
Du får orientering om kommunens henvisning og dine rettigheder. Din
motivation for at deltage i samtalerne drøftes.
Forløbet strækker sig fra 5 til 10 timer.
Afslutningsvis evalueres og psykologen sender en meddelelse til
sagsbehandleren om, at forløbet er afsluttet.
Hvis sagsbehandleren ønsker en beskrivelse af forløbet fremsendes en
”Anmodning om aktuel situation fra psykolog” (psyk 121).
Psykologens vurdering gennemgås forinden med klienten, som kan
komme med egne kommentarer.
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Smertebehandling pr. time

50 min

Den psykologiske smertebehandling har til formål at støtte klienten i at
963 kr.
leve bedre med kroniske smerter og med de funktionsbegrænsninger, som
smertetilstanden indebærer.
Du får orientering om kommunens henvisning og orientering om hvad
psykologisk smertebehandling er.
Din motivation for at deltage drøftes.
Du får orientering om den afsluttende status og dine rettigheder i den
forbindelse.
Der laves aftale om, du ønsker at indgå i et forløb på de bedre kendte
præmisser.

Psykolog

Individuel supervision af psykologer

Efter aftale

Supervision i relation til autorisation
Prisen er afhængig af at supervisionen foregår på Kontoret i Århus
Ved supervision andet sted tillægges prisen for køretid (650 kr. pr. time.)
og kilometerpenge

1023 kr.

Psykolog

Gruppesupervision med 4
deltagere/psykologer

Efter aftale

Supervision i relation til autorisation
Prisen er afhængig af at supervisionen foregår på Kontoret i Århus
Ved supervision andet sted tillægges prisen for køretid (650 kr. pr. time.)
og kilometerpenge

1023 kr.
pr. person

Psykolog

Kontoret har en afbudspolitik, som der orienteres om ved første
indkaldelse

963 kr.

Psykolog

Sagsbehandleren kan forespørge om psykologens deltagelse i en
992 kr.
konference med klienten, således den psykologiske undersøgelse sammen pr. time
med klienten omsættes til handling
Prisen er inklusiv kørsel i Århus Kommune ellers tillægges kørseludgifter.

Psykolog

650 kr.
pr. time

Psykolog

Oplysning til kunden
PSYK 151 henvisning til psykologydelse

Supervision

Øvrigt
Udeblivelseshonorar –
undersøgelse/forsamtale
Konferencedeltagelse – vejledende pris

¾ time

Tillæg for brug af ekstra tid grundet særlige
forhold

Undervisning

Priserne er afhængige af, hvor kunden ønsker det skal foregå – der
tillægges køretid og kilometerpenge
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Undervisning i kollegial supervision

Coaching og sparring til personalegrupper

Undervisning til andre faggrupper i den
voksenpsykologiske undersøgelse

3 timer 1.
gang
efterfølgende
2 timer pr
gang

Indføring i kollegial supervision
Efterfølgende træningsgruppe med supervision

3 timer 1.
gang
efterfølgende
2 timer pr
gang

Indføring i området

4 timer

Indføring i hvad den psykologiske undersøgelse indeholder samt
oversættelse til den praktiske hverdag

Ydelser til senhjerneskadeområdet

Efterfølgende træningsgruppe med supervision

6.140 kr.
Psykolog
første gang,
efterfølgende
1.504 kr. pr.
time
6.140 kr.
Psykolog
første gang,
efterfølgende
1.504 kr. pr.
time
6.140 kr.

Psykolog

Prisen er afhængig af hvor kunden ønsker det skal foregå – der tillægges
køretid og kilometerpenge

Kognitive funktionsundersøgelser

Ca. 8 timer

Afklaring af ressourcer, omfang af skaden, planlægning af hverdag,
revalideringsafklaring

15.259 kr.

Psykolog

Supervision af støttepersoner

1,5 time pr
gang

Opfølgning/supervision af træningen samt andre relevante forhold

1023 kr. pr.
gang

Psykolog

Støttende samtaler til pårørende/grupper

1,5 time pr
gang

Støtte til pårørende hvor et familiemedlem er blevet sygdomsramt.

Gruppens
størrelse
afgør prisen

Psykolog

12.657 kr.

Psykolog

Ydelser til området for fysisk og
psykisk handicappede

Prisen er afhængig af hvor kunden ønsker det skal foregå – der tillægges
køretid og kilometerpenge
5 timer

Undersøgelse med henblik på afklaring af ressourcer og begrænsninger
samt planlægning af den pædagogiske hverdag

Konsulentarbejde

1,5 time pr
gang

Konsulentarbejde i relation til en personalegruppe der ønsker at udarbejde 1.504 kr.
en handleplan for en enkelt beboer
pr. time

Psykolog

Konsulentarbejde

1,5 time pr
gang

Konsulentfunktion til personalegruppe – der ønsker at arbejde med
samarbejdet i gruppen, udvikling og konfliktløsning

Psykolog

Voksenpsykologisk undersøgelse
Oplysning til kunden
Psyk 141 anmodning om undersøgelse

1.504 kr.
pr. time
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Støttende samtaler

50 min.

Støttende samtaler til psykisk handicappede og sentudviklede.
Arbejde mod stabilitet og læring i daglige situationer
Støttende samtaler til pårørende – accept og personlig udvikling

963 kr.
pr. time

Psykolog

Krisesamtaler

50 min

Støttende samtaler og krisesamtaler til personer og personalegrupper
Voldsproblematikker og andre belastende
Arbejdsmæssige forhold

Individuelt
963 kr.
pr. time
Grupper
1.505 pr.
time

Psykolog

6

