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VELKOMMEN HOS 
PSYKOLOG METTE VINUM 

» Rummelighed, Respekt og Forståelse« 

OM KLINIKKEN 

På klinikken tilbydes forskellige former for psykologhjælp. Behandlingen 

afhænger af problemstillingen og tilpasses den enkelte. Nogle gange er der tale 

om kortere fokuserede forløb, og andre gange om længerevarende 

behandlingsforløb. En konsultation varer 50 min. 

I tilfælde hvor medicinsk behandling er en del af forløbet, samarbejder jeg 

med din egen læge. 

Det er vigtigt, at du får den bedst mulige behandling. Derfor lægger jeg vægt 

på et højt fagligt niveau, og at hvert enkelt menneske oplever at blive mødt 

med varme, nærvær, omsorg og tillid. Behandlingen tager altid udgangspunkt 

i dig og din situation.  

Mit speciale er psykisk sårbare børn, unge og voksne, hvis opvækst har været 

præget af omsorgssvigt.  

Du kan læse mere om klinikken på www.psykolog-mettevinum.dk 

VIGTIG INFORMATION – AKUT HJÆLP 

Får du eller en af dine pårørende brug for akut hjælp, kan du altid henvende dig på den nærmeste psykiatriske 

akutmodtagelse.   

Du behøver ikke aftale tid for, at få behandling i en psykiatrisk akutmodtagelse. 

I en psykiatrisk akutmodtagelse bliver du mødt af erfarent personale, som vurderer, hvilken behandling du eller din 

pårørende har brug for. Personalet i de psykiatriske akutmodtagelser har mulighed for straks at tilbyde indlæggelse. 

Alternativt kan personalet viderehenvise til egen læge, behandling på et ambulatorium eller behandling i 

distriktspsykiatrien. 

Børn og unge kan få akut psykiatrisk hjælp på Børne- og Ungdomspsykiatrisk akutmodtagelse på Børne- og 

Ungdomspsykiatrisk Center, afdeling Glostrup. 

Ring 1813 eller 112. For mere information: https://www.regionh.dk/Sundhed/Akut-hjælp/Psykiatriske-akutmodtagelser 

AFBUDSREGLER OG BETALING 

Ved afbud senere end kl. 16.00 dagen før den aftalte konsultation, betales fuld egen betaling. Afbud kan ske pr telefon eller 

sms på 40753857. Der kan betales kontant eller med MobilePay. 

HUSK AT OPLYSE OM DU ER 
MEDLEM AF SYGESIKRINGEN 
DANMARK 

Hvis du er medlem af 

Sygesikringen Danmark dækker 

de en del af din egenbetaling. 

Uanset om du har en henvisning 

fra egen læge, eller du selv har 

henvendt dig og betaler den 

fulde andel. 

Husk også at undersøge om du  

har en privat- eller arbejdsgiver 

betalt sundhedsforsikring, som 

dækker egenbetalingen helt eller 

delvist.   
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PRAKTISK INFORMATION: 

Persondata og privatlivspolitik 

Reglerne omkring håndtering af personoplysninger samt privatlivspolitik er blevet skærpede, og i den forbindelse er det 

vigtigt for mig at sikre, at du er informeret ordentligt og føler dig tryg. Jeg har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige 

og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt. Herunder kan du læse om, hvad det betyder for dig. Nederst finder 

du henvisninger til love og bekendtgørelser.  

 

Hvad er formålet med dine oplysninger?  

Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet 

hermed, fx til afregningsformål. Videregivelse af helbredsoplysninger må kun ske med dit forudgående samtykke. 

 

Hvilke oplysninger har vi om dig? 1 

Jeg har almindelige kontaktoplysninger på dig som cpr- nummer, navn, adresse og evt. e-mail og telefonnummer. Jeg 

noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og 

behandling af dig. Udover de sociale og helbredsoplysninger jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger 

om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge. 

 

Hvad bruger vi oplysningerne til?2  

Jeg har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne, og det er lovpligtigt, at jeg noterer og opbevarer og 

oplysninger om dig, og det vi taler om. Jeg gemmer kun de oplysninger, som er nødvendige for, at du kan få den bedst 

mulige behandling. Hvis de ikke længere er relevante, bliver de slettet efter gældende regler fra Styrelsen for 

Patientsikkerhed. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk 

være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. 

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis 

der er alvorlig mistanke om at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt. 

Hvilke rettigheder har du?3 

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte klinikken. Efter autorisationslovens § 24 

må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en 

tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte 

oplysninger.  

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre 

det, du er utilfreds med. 

                                                             
1 De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede 
sundhedspersoners patientjournaler). 
Oplysningerne noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og 
nr. 7].. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. 
De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre 
betalingerne og for revision.  
Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om 
behandlingen til den, der skal betale.  
Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso. 
2 Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. 
journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. 
Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring. 
3 Du kan klage over min behandling af dine personoplysninger, der indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde 
nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk  
Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.datatilsynet.dk%2F&h=ATPGtMKIo-9TYLS0heEb6uHhH3HFK9zwAUaUOcaaEXo_NgeyMUxaZolD4EPuur0FBgn5AHNLFven6PfIyAwJUBIeRmZuRnafAlRtdAHApJeo9Yw6j8Gt_P11
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stps.dk%2F&h=ATNVoDninWk5cuBOmtJEnXL44--Hb8qsRqpxOoaJ3KRe2INBvOzRgi673idBIzx8-tRCbYR4QJZ-qKxyhTuuKcilY6WmgILVOSv-vL44zPFbP6Xt_QTpgAVv

