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På opfordring af Bettina Thoby vil jeg kort præsentere psykologarbejdet i Neuropsykologisk Praksis Århus 

og i den forbindelse de særlige vilkår, som gælder for personer med HC og deres pårørende. I 

Neuropsykologisk Praksis Århus varetager vi udover samtalebehandling også neuropsykologiske 

udredninger/undersøgelser samt supervision og undervisning. Psykologsamtaler varetages af psykolog Lone 

Christensen og jeg selv. Lone Christensen er ansat i Neuropsykologisk Praksis Århus indtil efteråret 2011 

under autorisationsordning, og det er også Lone, som holder oplæg vedr. børn i HC-familier på 

Familiedagen i Ry i maj måned. Jeg er indehaver af praksis, autoriseret psykolog og specialiseret i klinisk 

børneneuropsykologi. Således har også netop børnenes situation vores særlige opmærksomhed, udover 

samtaler med unge og voksne. Vores arbejdsmetoder bygger overvejende på en neuropsykologisk viden 

samt en kognitiv terapeutisk tilgangsvinkel. Kort fortalt kan man sige, at viden om hjernen og hjernens 

funktion, når man rammes af HC, samt fremadrettede og konkrete handlemuligheder, er nogle af de 

”redskaber,” vi lægger vægt på i samtalebehandlingen. Dette gælder såvel personen med HC, som de 

pårørende. Ved samtaler med børn vil forløbet også i et eller andet omfang inddrage forældrene. 

Naturligvis er familier, hvor HC rammer, ligeså vidt forskellige som andre familier, og der vil altid i den 

konkrete situation blive taget stilling til, hvad der netop passer bedst at gøre her, altså altid en individuel 

vurdering. 

Vi arbejder under sygesikringsordningen, hvilket betyder, at man som klient kan få tilskud fra det offentlige, 

dvs. den region man bor i, til samtalerne. Egen læge kan henvise til psykologsamtaler via den offentlige 

Sygesikring, enten under kategorien ”person ramt af svær invaliderende sygdom” eller under kategorien” 

pårørende til person ramt af svær invaliderende sygdom”. Dette betyder, at man får 60% af 

samtalebehandlingen betalt af det offentlige, og tilbage er en egenbetalingsdel svarende til 372,00 kr. 

for 1. samtale og 310,00 kr. for de resterende 11 samtaler. En henvisning til psykologsamtaler via 

Sygesikringen giver ret til 12 samtaler. Både børn, unge og voksne har mulighed for at blive henvist via 

sygesikringsordningen. Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med HC-Foreningen, og vi finder det 

psykologfaglige arbejde med personer ramt af HC og deres pårørende meget meningsfuldt. Vi håber at 

kunne bidrage positivt i fremtidige forløb, og vi finder stor meningsfuldhed i de forløb, som aktuelt er 

igangværende. På denne hjemmeside kan læses nærmere om vores faglige baggrund og metoder: 

www.neuropsykologiskpraksis.dk 
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