
PSYKIATRISK 
BEHANDLING  
FOR BØRN, UNGE OG VOKSNE



”Gode fysiske rammer 
og et fagligt veluddannet 

personale.”



HVEM ER VI?
Skovhus Privathospital er et privat psykiatrisk hospital for børn, unge og voksne. 
Skovhus har en hovedafdeling i Nykøbing Sjælland og ambulante klinikker i Lyngby, 
Aalborg og Nyborg og tilbyder en lang række behandlingstilbud. I tæt dialog med 
patienten og eventuelt de pårørende sammensætter vi et behandlingsforløb 
og vurderer, om der er behov for ambulant behandling eller indlæggelse.

Patienter på Skovhus Privathospital kan 
enten være privatbetalere, henvist fra 
sundhedsforsikring eller det offentlige system.

Gode fysiske rammer og et fagligt veluddannet 
personale med årelang og bred erfaring indenfor 
det psykiatriske område er udgangspunktet for 
Skovhus Privathospital. Vi har en stor stab af erfarne 
og dygtige psykiatere, psykologer, terapeuter, 
sygeplejersker og sagsbehandlere, der sikrer en 
sammenhængende behandling af vores patienter. 

MENNESKET I FOKUS 
På Skovhus Privathospital er det mennesket, der 
er i fokus, ikke diagnosen. Vi ser på hele forløbet 
både forud for behandlingen og efter behandlingen. 
Vi behandler derfor ikke blot symptomerne, 

men tilbyder også en afklaring af årsagerne bag 
depressionen, stress, misbrug, selvskade eller 
andre af de psykiatriske diagnoser, vi behandler.

RO, KLARHED OG TRYGHED ER NØGLEORD
Ro, klarhed og tryghed er nøgleord på Skovhus 
Privathospital. Det nære netværk vil blive inddraget 
i behandlingen – såfremt patienten ønsker det  – og 
vi prioriterer, at patienterne og deres pårørende til 
enhver tid kan føle sig trygge og velinformerede. Vi 
er på Skovhus Privathospital af den overbevisning, 
at vi kommer langt med at være åbne, lyttende og 
fleksible. Vi har derfor fokus på kommunikationen 
i vores daglige samarbejde med patienten.
Det er vores vision, at patienterne skal inddrages 
så meget i hverdagen som muligt.

Skovhus Privathospital behandler de fleste diagnoser inden for psykiatrien

Det kan eksempelvis være:

 z ADHD
 z Angst
 z Borderline
 z Depression
 z Misbrugslidelser

 z OCD
 z Posttraumatisk stress
 z Psykose
 z Skizofreni
 z Spiseforstyrrelser

 z Stress
 z Tourettes syndrom

 z Personlighedsforstyrrelse, 
herunder borderline og 
udadreagerende adfærd.



BLIV HENVIST FRA 
DET OFFENTLIGE
Som borger i Danmark har du ret til frit at vælge 
sygehus, når du skal udredes, undersøges 
eller behandles. Du skal rette henvendelse til 
din egen læge, som så kan sende henvisning 
til det offentlige sygehus, som du gerne vil 
henvises til efter reglerne om frit sygehusvalg.

Hvis ventetiden på en undersøgelse/behandling 
herefter overstiger 30 dage, har du desuden 
ret til at vælge undersøgelse/behandling på 
et privathospital efter reglerne om udvidet 
frit sygehusvalg. Du har samme rettigheder 
efter reglerne om ret til hurtig udredning.

Kommune kan desuden vælge at afholde 
udgifter til behandling hos Skovhus 
Privathospital, hvis sociale hensyn taler for det.

PATIENT GENNEM 
SUNDHEDSFORSIKRING
Behandlingen på Skovhus Privathospital 
kan finansieres som led i en privat 
sundhedsforsikring. Skovhus 
Privathospital samarbejder med de 
fleste danske forsikringsselskaber.

BLIV PRIVATBETALENDE 
PATIENT 
Du kan vælge at blive indskrevet som 
patient på Skovhus Privathospital som 
privatbetaler. Er eller har du været i 
et behandlingsforløb i offentligt regi, 
indhenter vi de relevante journaler.

ÉN KONTAKTPERSON 
GENNEM HELE FORLØBET
Når du indskrives som patient på Skovhus 
Privathospital, får du fra starten din egen faste læge 
under hele behandlingsforløbet. Formålet med at 
have en fast læge er at skabe kvalitet, sammenhæng 
og tryghed, da lægen er med til at give information 

og sammenhæng til patientforløbet. Det, at man 
som patient eller pårørende altid ved, hvem man 
skal rette henvendelse til, hvis man har spørgsmål 
til behandlingen, er med til at give øget tryghed og 
en oplevelse af overblik over sin egen situation.

Hvordan kommer jeg på Skovhus Privathospital?
Patienter på Skovhus Privathospital kan enten være 
privatbetalere, henvist fra sundhedsforsikring eller det 
offentlige system.  

På Skovhus Privathospital betaler man kun for de 
dage, man rent faktisk er indlagt og prisen foruden 
ophold og forplejning, inkluderer også konsultationer 
hos psykolog eller psykiater samt medicin.



AMBULANT 
BEHANDLING
Ved ambulant behandling 
er der fokus på en 
specifik problematik og 
behandlingsmetode. Det 
kan eksempelvis være 
depression, angst, stress 
eller andre problematikker 
og diagnoser, der kræver 
enten behandling af en 
psykiater eller psykolog. 
Skovhus Privathospital 
tilbyder ambulant 
behandling på hospitalet i 
Nykøbing Sjælland eller en 
af vores klinikker i Lyngby, 
Aalborg eller Nyborg.

DAGBEHANDLING
Skovhus Privathospital 
tilbyder dagbehandling 
primært for voksne 
psykiatriske patienter.
Hvis du indgår i et 
dagbehandlingsforløb, vil 
du møde op på Skovhus 
Privathospital alle hverdage 
i dagtimerne. Her vil du 
modtage forskellige 
behandlingstilbud, som er 
aktuelle for lige netop dig. 
Det kan være eksempelvis 
depression, misbrug, 
stress, selvskade eller andre 
psykiske problematikker. 

DU VÆLGER SELV DIT BEHANDLINGSTILBUD

ET SAMMENHÆNGENDE 
BEHANDLINGSTILBUD
Skovhus Privathospital tilbyder behandling for de 
fleste psykiatriske diagnoser og problematikker 
som fx depression, stress, angst, selvskade 
og misbrug. En stor del af vores behandling 
bygger på en sammenhængende behandling. 
Vi behandler ikke blot symptomer, men 
arbejder altid på at komme ind til kernen af den 
problematik, som vores patienter er ramt af. 

Derfor vil et forløb oftest være sat sammen af 
flere af vores behandlingstilbud som medicinsk 
behandling, terapi, somatisk behandling og 
en lang række suppleringsydelser inden for fx 
Nada-akupunktur, massage og zoneterapi.

Skovhus Privathospital er desuden 
specialister i at behandle patienter med 
dobbeltdiagnoser, hvor en patient har en 
misbrugslidelse samt en psykiatrisk lidelse. 

INDLÆGGELSE
Hvis der er behov for 
døgnbehandling, vil du 
blive indlagt på Skovhus 
Privathospital. Når du er 
indlagt har du mulighed 
for at tage imod de 
mange forskellige 
behandlingstilbud. 
Målgruppen for et 
døgnbehandlingsforløb 
på Skovhus Privathospital 
er børn og voksne 
over 12 år, som har en 
psykiatrisk lidelse med så 
alvorlige symptomer, at 
indlæggelse er nødvendig.



”Ro, klarhed og tryghed 
er nøgleord på Skovhus 

Privathospital.”



DE PÅRØRENDE ER VIGTIGE
For personalet på Skovhus Privathospital er et tæt samarbejde med 
pårørende og det nærmeste netværk meget vigtigt. Vi har uddannede 
familieterapeuter, der som en del af behandlingen allerede ved indlæggelsen 
tilbyder at tilrettelægge et forløb sammen med de pårørende.

Det er patienten selv, der bestemmer, om der skal 
holdes en samtale, hvem der skal deltage, og hvad der 
skal tales om. Derfor er det ikke alle pårørende, der 
får invitation til netværkssamtale. For nogle patienter 
kan det være forbundet med angst at afholde en 
sådan samtale. Derfor bestræber vi os meget på at 
fortælle om de mange fordele, der er ved at afholde 
en netværkssamtale. Alle de patienter, vi har holdt 
samtale med, har været glade for det efterfølgende.

SAMARBEJDE MED  
KOMMUNER OG REGIONER
Skovhus Privathospital samarbejder med 
kommuner, regioner og botilbud om en lang række 
ydelser.  Det kan både være længere eller kortere 
behandlingstilbud til borgere, attester, sygeplejefaglige 
ydelser, medicinhåndtering og udredning. 

KVALITET OG PATIENTTILFREDSHED
For Skovhus Privathospital er det vigtigt, at vores 
patienter er tilfredse og trygge, samt får et effektivt 
udbytte af behandlingen og de sygeplejefaglige 
ydelser. Det gør vi blandt andet gennem en tæt dialog 
med vores patienter samt både en akkreditering (Den 
Danske Sundhedsmodel), patient- og pårørende-
tilfredshedsmåling samt alle lovpligtige tilsyn.

For at sikre, at den enkelte patient får mulighed for 
at bidrage til kvalitetsudviklingen af ydelserne på 
Skovhus Privathospital, udarbejdes der løbende 
skriftlige tilfredshedsundersøgelser af patienternes 
oplevelser. Ledelsen på Skovhus Privathospital 
foretager løbende evalueringer af de indsamlede 
data, hvorefter der evt. foretages iværksættelse 
af forbedringer eller justeringer på konkrete 
indsatsområder i henhold til undersøgelsens 
resultat og patienternes ønsker og behov.

Vi tilbyder:

 z Medicinske udredninger 
samt diagnoseafklaringer

 z Speciallægeerklæringer

 z Mentalundersøgelser/
mentalobservationer

 z Midlertidig indlæggelse 

 z Sygeplejefaglige ydelser

 z Længerevarende ophold

 z Psykologbehandling

 z Tilbud til flygtninge 
og asylansøgere med 
svære traumer

 z Nedtrapning ved misbrug 
af alkohol og medicin



På Skovhus Privathospital foretager vi altid en individuel vurdering af behovet for behandling, 
og hvordan vi kan sammensætte et forløb, der hjælper dig eller din pårørende. Du er 
altid velkommen til at kontakte os for mere information og en personlig samtale.

Skovhus Privathospital, hovedafdeling | Annebergparken 14 | 4500 Nykøbing Sj. | Danmark 
Skovhus Privathospital, klinik Lyngby | Jægersborgvej 66a | 2800 Kongens Lyngby | Danmark
Skovhus Privathospital, klinik Aalborg | Algade 31, 1. sal | 9000 Aalborg | Danmark 
Skovhus Privathospital, klinik Nyborg | Børge Jensens Plads 1, 2. sal | 5800 Nyborg | Danmark

Se mere om Skovhus Privathospital på www.skovhusprivathospital.dk 
Kontakt Skovhus Privathospital på telefon 5996 1590


