PRISLISTE 2019 FOR EGENBETALERE
Ambulant - Ydelser ved psykiater:

Indeholdende:

Forvurdering af udrednings- og
behandlingsbehov

Pr. forvurdering

4.775,00

Konsultation med udrednings- og
behandlingssigte

1. konsultation

3.876 kr.

Konsultation med udrednings- og
behandlingssigte

Pr. efterfølgende konsultation

1.907 kr.

Telefonkonsultation som led i
behandlingsforløb

Pr. ½ time

Mailkonsultation som led i et
behandlingsforløb

796 kr.

954 kr.

Viderehenvisning til primærsektor

Psykoterapi v/psykiater ifm. opstart af
medicinsk behandling

Pris kr.:

1.561 kr.

Pr. session

1.158 kr.

Samtale med behandlingssigte m.
psykolog

Pr. session

1.298 kr.

Kombinationsbehandling af
samtaleterapi m. psykolog og
Mediyoga

Pr. 120 min.

1.887 kr.

Træning af kombinerede psykosociale
færdigheder

Pr. time

Individuel psykoterapi

Pr. session

Psykoterapi i gruppe

Pr. person pr. session

Individuel psykoedukation

Pr. session

Psykoedukation i gruppe

Pr. person pr. session

Indledende samtale ved
neuropsykolog

Pr. samtale

Vurdering ved neuropsykolog - basis

Op til 12 timer

18.000 kr.

Vurdering ved neuropsykolog - udvidet

Op til 16 timer

24.000 kr.

Ambulant - Ydelser ved
familieterapeut:

Indeholdende:

Pris kr.:

Familieterapi m. familieterapeut

Pr. session af 45 min. varighed

1.660 kr.

Familieterapi m. familieterapeut og
psykiater

Pr. session af 45 min. varighed

3.088 kr.

Familieterapi m. psykoedukation

Pr. session

669 kr.

1.115 kr.
669 kr.

1.137 kr.

682 kr.

1.498 kr.

Efter aftale

Flerfamilieterapi m. psykoedukation

Pr. session

Efter aftale

Ambulant - Ydelser ved øvrigt
sundhedsfagligt personale:

Indeholdende:

Somatisk screening

Pr. gang

Ambulant - Fysiologisk behandling Ydelser:

Indeholdende:

Zoneterapi

Pr. gang

424 kr.

Massage

Pr. halve time

240 kr.

NADA-øreakupunktur

Pr. gang

153 kr.

Osteopati/kranio sakral terapi

Pr. gang

690 kr.

Afspænding/Mindfulness

Pr. gang

338 kr.

Musik- og trykterapi

Pr. gang

422 kr.

Sanseterapi

Pr. gang

647 kr.

Individuel Mediyoga

Pr. gang af 75 min. varighed

969 kr.

Mediyoga - hold- inkl. materiale

8 sessioner af en 1 times varighed

Ydelser vedr. diverse attester:

Indeholdende:

Pris kr.:

955 kr.
Pris kr.:

2.545 kr.
Pris kr.:

Statusattest fra psykiater

2.653 kr.

Lægeattest fra psykiater

2.653 kr.

Medicinsk udredning

Efter aftale

Speciallægeerklæring

Efter regning

Øvrige ydelser:

Indeholdende:

Visitation

Pr. visitation

Telefonkonsultation m.
netværksterapeut

Pr. påbegyndt ½ time

Hjemmebesøg af sygeplejefagligt
personale

Pr. besøg

Gebyr for udstedelse af recept

Opkræves hvis patienten ikke er i et
igangværende behandlingsforløb på
Skovhus Privathospital

423 kr.

Gebyr for udstedelse af recept

Opkræves hvis patienten er i ambulant

260 kr.

Pris kr.:
4.775 kr.
424 kr.

1.561 kr.

behandlingsforløb på Skovhus
Privathospital uden forudgående
konsultation
Indlæggelse - Ydelser:

Indeholdende:

Afklaring/behandlingstilbud indlæggelse

Pr. kalenderdøgn, gældende for følgende
diagnoser:

Pris kr.:

2.493 kr.

Stressrelaterede tilstande – depressive
tilstande – personlighedsforstyrrelse –
mentalretardering – angsttilstande –
psykiatriske lidelser og adfærdsmæssige
forstyrrelser pga. alkohol- eller
stofmisbrug
Afklaring/behandlingstilbud indlæggelse

Pr. kalenderdøgn, gældende for følgende
diagnoser:

3.898 kr.

Skizofreni – aktive psykoser – dom til
psykiatrisk anbringelse – bipolare tilstande
Afklaring/behandlingstilbud særligt
komplicerede sager - indlæggelse

Efter aftale

Dagbehandling - Ydelser

Indeholdende:

Dagbehandlingstilbud

Pr. dag
5 timer dagligt i 5 hverdage ugentligt i
tidsrummet fra kl. 8.00 til kl. 16.00.
Dagbehandlingen sammensættes efter
individuel behovsvurdering

Pris kr.:

2.191 kr.

Priserne er gældende fra 01.01.2019:
Udeblivelse fra aftalt ydelse, uden afbud senest dagen før, faktureres med aktuel pris for ydelsen.
Ovennævnte ydelser tilbydes på Skovhus Privathospitals hovedafdeling, Annebergparken 14, 4500
Nykøbing Sj.
Alle sessioner er af 45 minutters varighed, hvis andet ikke er anført.
Skovhus Privathospital har i 2018 åbnet en klinik i Lyngby på adressen Jægersborgvej 66 a, 1.sal.
2800 Kongens Lyngby.
Her tilbydes ambulant udredning/behandling hos psykiater og psykolog.

Vi henviser til beskrivelse af de enkelte ydelser på vores hjemmeside
www.skovhusprivathospital.dk

