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Kontaktinformasjon:
Norsk Psykologassistanse AS
Besøk: Solørvegen 1022 (2. etg. Contextklinikken), 2260 Kirkenær.
Post: postboks 96, 2260 Kirkenær.
Telefon terapi: 413 78 216
E-post: post@norskpsykologassistanse.no
www.norskpsykologassistanse.no

Norsk Psykologassistanse AS

Telefon 413 78 216

Taushetsplikt!
Det er viktig å vite at alle samtaler er konfidensielle. Taushetsplikt gjelder, all
personlig informasjon blir mellom deg og din terapeut (visse unntak gjelder
mindreårige). Om det er hensiktsmessig å samarbeide med andre instanser, som for
eksempel din fastlege, vil det gjøres først etter du har gitt samtykke om dette.
Våre mål:
Norsk Psykologassistanse AS har som mål å:
-

Gi brukere god (og fortløpende) informasjon om den psykiske tilstand du har.
Gi brukere god (og oppdatert) informasjon om hva som behandlingen vil
bestå av.
På vegne av brukere, samarbeide med andre instanser, som for eksempel
fastlege når dette er hensiktsmessig i forhold til behandlingen som gis.

Hva vi forventer av deg:
-

-

For å få mest ut av de timer du har bestilt, er det viktig at vi får rett
informasjon om din helse og din historie.
Gi beskjed når du ønsker å avslutte utredning eller behandling.
Gi beskjed på telefon eller SMS senest to dager før (48 timer) om du ønsker å
avbestille timen. Avbestillinger gjøres på virkedagene mandag til fredag, i
kontortiden. Eventuelt faktureres 75% av konsultasjonsprisen som var avtalt.
Kun ved gyldig dokumentert fravær med legeattest belastes ikke timen
(gjelder privatpersoner, se betingelser for virksomheter under).
En samtaletime (enkelttimer, parterapi, gruppemøter) varer i 50 minutter.

Timepriser som gjelder på kontor i Kirkenær:
Enkelttimer koster kr 800,- (deretter belastes hver ekstra påbegynte halvtime kr
400,- ved avtale om lengre tid eller om timen forlenges etter behov).
Parterapi / familieterapi koster kr 1 800,- ved første møte som varer i 80 minutter
inkludert 5 minutters pause. Deretter kan enkelttimer være et alternativ.
Enkelttimer parterapi koster kr 900,- per time (gjelder også gruppemøter).
Påfølgende timer parterapi varer 50 minutter.
Ved langtidsterapi med en viss hyppighet kan rabattavtaler inngås.
Bestilling av rapporter som skrives utenom selve timen, slikt som brev og epikriser
belastes pr time a kr 800,-. Normalt tar epikriser inntil 2 timer, brev tar ½ time.
Ved ønske om behandlers deltakelse i møter belastes en timepris a kr 1 040,- for
representasjon av privatpersoner, ellers kr 520,- for reisetid. Øvrige
transportkostnader tilkommer (godtgjørelse statens satser 2019 a kr 4,07 pr km).
Dette gjelder kun virksomheter: Virksomheter som bestiller tid for sine ansatte,
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forsikringsavtaler, barnevernstjenester m.m. belastes kr 1 040,- pr time pr faktura.
Dette inkluderer all type arbeid. Transportkostnader tilfaller ved behov for reising.
Statens satser legger til grunn.
Endring av time må komme 48 timer før timeavtale. Dette gjelder også ved sykdom
(ved sykdom belastes 50% av beløpet).
Se regler om avbestilling på: http://www.psykologforeningen.no/medlem/loennog-arbeidsvilkaar/medlemmene-spoer/avbestilte-terapitimer-hvem-skal-betale
Alle priser er unntatt mva. Betaling belastes via bankkort (privatkunder). Vi mottar
ikke kontanter. Faktura sendes virksomheter. Fakturagebyr på kr 40,- tilløper.
Ubetalte fakturaer etter normal purre/inkassovarsel, følges opp av inkassoselskap.
Dette gjelder både virksomheter og privatpersoner.
Du er velkommen til å ringe til telefon 413 78 216 om du har spørsmål. Bestilling av
time eller endring av time kan gjøres via sms på samme nummer.
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