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Overenskomst med sygesikringen 

Psykologisk 
rådgivning og terapi 

Jeg er uddannet cand.psych. fra Køben-
havns Universitet, autoriseret psykolog, 
specialist & supervisor i psykotraumatologi/
krisepsykologi samt klinisk psykologi, børn 
og voksne. 
 
Som autoriseret psykolog er jeg underlagt 
tavshedspligt og de nordiske etikregler for 
psykologer. Jeg er desuden medlem af 
Dansk Psykologforening. 
 
I en årrække har jeg særligt arbejdet med 
problemstillinger knyttet til traumer, kriser, 
stress, ulykker, overgreb samt tidlige brud 
og tilknytningsforstyrrelser.  
 
Jeg er i perioder udsendt med forskellige 
humanitære organisationer til verdens 
brændpunkter, har arbejdet med flygtninge 
og indvandrere i Danmark samt børne-
familieområdet i kommunalt, amtsligt og 
privat regi. Endvidere er jeg beskikket cen-
sor i psykologi ved de danske Universiteter. 
Siden 1996 har jeg arbejdet med adoptere-
de såvel som adoptivforældre i alle faser af 
adoptionen. 
 
Aktuelt er jeg tilknyttet forskellige forsik-
ringsselskaber, krisepsykologiske netværk 
og har overenskomst med sygesikringen, 
så  der ydes tilskud til samtalerne, når der 
foreligger en henvisning fra egen læge. 
 
Jeg er selv adopteret fra Korea. Jeg er på 
frivillig basis aktiv i Adoption & Samfund 
samt med i flere netværk for psykologer 
med særlig viden om adoptions- og krise-
psykologiske problemstillinger.  
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Hvorfor rådgivning og terapi? 
Vi kan alle komme ud for oplevelser, der 
slå benene væk under os eller få proble-
mer, som kan være svære at klare alene. 
I disse situationer, kan det være rart at 
have en at vende tingene med og få 
hjælp til at komme gennem den problem-
fyldte tid. 
 
Kriser og traumatiske hændelser 
kan have mange årsager. Nogle kan skyl-
des hændelser fra en fjern fortid, andre 
akutte oplevelser. Afgørende for, hvordan 
en kritisk hændelse får lov at præge vo-
res liv, er hvordan vi oplevede begiven-
heden og det arbejde, vi sætter ind med 
for at komme videre. Det kan støtte at få 
en udefra til at hjælpe med at sætte 
hændelsen i perspektiv og forstå de 
symptomer, man har.  
 
Henvisning fra egen læge 
sker ved en række af problemer. De fle-
ste har at gøre med kriser og traumer. 
Foruden dette er jeg også erfaren ud i at 
arbejde med depression og angst. Spørg 
din læge, om du kan blive henvist, så du 
kan få tilskud til samtalerne og ikke be-
høver betale fuld pris. 
 
Adoption 
Adoptivforældre såvel som adopterede 
kan få problemer i dagligdagen, som kan 
være svære at klare alene – præcis lige-
som alle andre familier. Nogle af proble-
merne kan have baggrund i adoptionen, 
men ikke alle behøver at udspringe heraf, 
og ofte kan det være svært at skelne. 
 
Jeg tilbyder støtte i alle faser af adoptio-
nen samt supervision og vejledning til 

Rådgivning og terapi 

2624 4064 
LS@LSRT.dk   www.LSRT.dk 
Sundhedshuset, Søborg Torv 12, 4. 
2860 Søborg  
(konsultation efter aftale) 

professionelle om forhold, der involverer 
adoptivbørn og adoptivfamilier. Desuden 
tilbyder jeg kurser om adoptivbørns særli-
ge forhold, identitetsudvikling, sårbarheder 
med videre. 
 
Du tilbydes — generelt 
• Terapi – individuelt, par, familie eller 

gruppe 
• Rådgivning, coaching og vejledning 
• Tilbud til dig med anden etnisk baggrund 

end dansk 
• Videovejledning med barnet i centrum 
• Supervision af psykologer med henblik 

på autorisation og specialistgodkendelse 
• Supervision af andre faggrupper 
• Foredrag, kurser og workshops 
 
Krisepsykologisk indsats 
• Tid med det samme 
• Kriseterapeutisk støtte 
• Psykologisk defusing  & debriefing 
• Psykologisk debriefing efter kritiske og 

belastende hændelser eller hjemkomst 
fra arbejde i udlandet 

• Psykologisk briefing og undervisning i 
stress management, fx før udsendelse til  
opgaver i udlandet 

• Psykologisk bistand til pårørende 
 
Adoption og familier 
• Et reflekterende rum før, under og efter 

adoption 
• Forældrevejledning 
• Deltagelse på møder i institutioner, sko-

ler med videre 
• Samtaler med adopterede i alle aldre 
• Erklæringer til brug for afgiverlande i 

forbindelse med adoption 

LOUISE SVENDSEN 
CAND.PSYCH.,  AUTORISERET 
PSYKOLOG OG GODKENDT 
SPECIALIST OG SUPERVISOR I  
KRISEPSYKOLOGI OG KLINISK 
PSYKOLOGI BØRN & VOKSNE 

 
Vores møder kan være 
• Konsultation i min klinik 
• Hjemmebesøg 
• Telefonrådgivning 
• Brev/e-mail kontakt 
• Udrejse til dig, hvor du end er i verden 
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