Rammer for behandling
Samtalens varighed: 45-50 minutter
(eksk. journalisering)
Afbud fra klinikken: Dette annonceres
i god tid eller hurtigst muligt ved
opkald eller pr SMS.
Afbud fra klient: se forrige side
Psykologen har tavshedspligt: du kan
være tryg med, hvad du deler.
Psykologen har skærpet
oplysningspligt: Hvis du er til fare for
dig selv eller andre. eller der
fremkommer oplysninger, hvor et
barn udsættes for omsorgssvigt, så har
jeg pligt til at oplyse rette myndighed
om dette.

Tlf.: 60 46 90 44
rikkehoejberg@outlook.dk
www.rikkehoejberg.dk
MobilePay: 606041

Psykolog
Rikke Højberg
Jeppesen
Autoriseret ved Psykolognævnet og
godkendt specialist i psykoterapi ved
Dansk Psykolog Forening

Det er et stort skridt at søge
hjælp. Jeg vil gøre mit bedste
for at møde dig lige dér, hvor
du er lige nu med de
vanskeligheder, som du
søger hjælp til.
Jeg har en bred faglig
efteruddannelse og
tilrettelægger altid
behandlingen individuelt, så
den passer bedst til dig.
Jeg arbejder primært med
metoden ISTDP ud fra et
dynamisk og eksistentielt
perspektiv og tænker om
psykoterapi som et projekt
to mennesker samarbejder
om for bedre at forstå de
problemer, som skaber
vanskeligheder i livet.
Formålet hermed er at skabe
forandringer, som fører til
vækst og opfyldelse af
personlige mål.

Vilkår for afbud til
behandling v/ klinik
Psykolog Rikke
Højberg Jeppesen
Hvis du er forhindret til en aftale
eller blevet syg, så skal du ringe
afbud eller sende en sms på telefon:
60 46 90 44.
Afbud skal ske i så god tid som mulig,
men senest 24 timer før din
aftale. Jeg kan hermed nå at tilbyde
tiden til en anden.
Ved for sent afbud eller
udeblivelse (uanset årsag) betales et
gebyr til MobilePay 60 60 41 på
henholdsvis:
Forsikringshenviste klienter: 350 kr.
Privat betalende klienter: 475 kr

Særligt for
forsikringshenviste
klienter
Ved forsikringshenviste klienter gøres
der opmærksom på, at din
forsikring ikke dækker udgifterne til
afbud senere end 24 timer før en
behandling.
Det er her dig selv, som skal dække
udgiften til afbudsgebyret på 350 kr.
til klinikken.

