Hjælp
døgnet
rundt
Styrk det
forebyggende
arbejde på byggepladsen

Akut
DEN

LOVPLIGTIGE
PSYKISK KRISEHJÆLP
koordinatoruddannelse
Selv med det bedste værn er det umuligt at forebygge alle ulykker,
og når uheldet er ude, er det vigtigt at tage sig af de implicerede
medarbejdere hurtigst muligt. Hos Arbejdsmiljøcentret Human
House hjælper vi dig med at vurdere behovet og er klar til at rykke
ud med akut psykisk krisehjælp.
Udpeg på forhånd de medarbejdere, der kan rekvirere krisehjælp, så I
er klar til at handle hurtigt. Hvis uheldet er ude, kontakter rekvirenten
os på 8710 8900 og bliver stillet om til en ledig psykolog. Uden for vores
faste åbningstider får rekvirenten oplyst et direkte telefonnummer på
vagthavende ved Dansk Krisekorps. Husk at oplyse, hvis I er abonnenter
hos os for at få seks procent rabat.

Den telefoniske henvendelse

Når du som rekvirent er kommet i kontakt med psykologen, hjælper
han eller hun med at vurdere, om det er tilrådeligt at gøre brug af akut
krisehjælp, eller om en psykologsamtale dagen efter er det mest forsvarlige. Ofte er det nødvendigt for psykologen at tale med den implicerede medarbejder for at vurdere behovet.

Forløbet af krisehjælpen

Medarbejderen kan enten komme til vores kontor i Aarhus, Søborg,
Holstebro eller Kolding, eller vi kan komme ud til ulykkesstedet. Ved
akutte krisereaktioner anbefaler vi, at den implicerede medarbejder får
en anden til at køre sig til og fra samtalen.
En samtale varer typisk mellem en og to timer. Efter første samtale kontakter vi lederen og aftaler, hvor mange samtaler der er brug for og kan
bevilges. Er det alligevel ikke nødvendigt med det aftalte antal samtaler,
fakturerer vi kun for de anvendte timer.

VIL DU VIDE MERE?
Samtalerummet er fortroligt,
men hvis medarbejderen tillader det, giver vi lederen en
overordnet tilbagemelding om
samtalernes tema.
Er der temaer af organisatorisk
karakter, kontakter vi med
med-arbejderens
tilladelse
lederen, når samtaleforløbet
afsluttes.
Læs mere om vores kompetencer på humanhouse.com.

Kontakt os

Kontakt Mette Lindhardt på
ml@humanhouse.com eller
2134 2074 for at høre mere
om, hvordan du er sikret med
akut psykisk krisehjælp.
Husk at ringe 8710 8900,
hvis du har brug for psykisk
krisehjælp her og nu.

Har du brug for akut hjælp?
1)
2)

3)

Ring 8710 8900
Vores psykologer hjælper med at vurdere, om 			
der er behov for akut krisehjælp eller hjælp 			
dagen efter
Første samtale finder sted på ulykkesstedet 			
eller vores kontor

PSYKISK
ARBEJDSMILJØ
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Prisoversigt
Husk, at du som abonnent får seks procent rabat på psykisk krisehjælp.
Alle priser er per time og ekskl. transport, moms, udlæg og andre tredjepartsomkostninger.

PSYKOLOGSAMTALE
Hverdage 8.00-18.00			

1.685 kr.

ENGANGSTILLÆG PER SAG
Grundbeløb per sag		
Akuttillæg – responstid under 6 timer
Hastetillæg – responstid under 24 timer

630 kr.
2.730 kr.
1.685 kr.

GRUPPETILLÆG PER TIME
2-4 personer
5-9 personer
10 personer og derover

1.175 kr.
1.685 kr.
2.630 kr.

PER TIME
DenVAGTTILLÆG
lovpligtige koordinatoruddannelse
Aftentillæg – hverdage 18.00-22.00 (+50 %)
Nattillæg – hverdage 22.00-8.00 (+100 %)
Weekendtillæg – weekender og helligdage
hele døgnet (+100 %)

845 kr
1.685 kr.
1.685 kr.

DenANDET
lovpligtige koordinatoruddannelse
Kørselstid
Kilometertakst
Udeblivelse eller afbestilling under 24
timer før afvikling

Søborg • Aarhus • Kolding • Brønderslev • Holstebro
humanhouse.com • mail@humanhouse.com • 8710 8900

Afregnes som akut krisehjælpstid.
Jf. statens gældende takster.
Fuld takst som planlagt.

