Psykiatrisk Center
Nordsjælland

Psykiatrisk Akutmodtagelse

Psykiatrisk
Akutteam
Akutteamet er et rådgivnings- og
behandlingstilbud til borgere i Nordsjælland.
Teamets opgave er at sikre en hurtig indsats
ved akut opståede psykiatriske problemer.

Hvornår kan du ringe?

Du kan kontakte Akutteamet telefonisk:
Hverdage kl. 9.15-20.30
Weekender og helligdage kl. 9.15-18.30
Telefon: 38 64 32 80

Hvad gør du?

Hvis du står med et akut opstået psykiatrisk
problem har du mulighed for at ringe til
Akutteamet på telefon 38 64 32 80.
Teamets medarbejdere vil ud fra jeres
samtale vurdere situationen og beslutte,
om teamet skal tilbyde hjemmebesøg/ambulant
samtale, eller om der skal henvises til anden
instans, fx psykiatrisk skadestue, egen læge eller
politi.

Hvem kan ringe?

• p
 ersoner over 18 år med en akut opstået
psykiatrisk problemstilling (se målgruppe).
• pårørende, naboer, kolleger, boligforeninger,
praktiserende læger og andre, der i dag og
aftentimerne kommer i kontakt med en
person, der har akut behov for psykiatrisk
hjælp.

På øvrige tidspunkter eller ved manglende
kontakt kan du ringe til Akutmodtagelsen:
Telefon: 38 64 32 00

Målgruppe

• Mennesker med svær angst
• Mennesker i krise
• Mennesker med forværring af psykotiske
problemstillinger
• Mennesker med øget irritabilitet og vredesudbrud
• Mennesker med tristhed og selvmordstanker
• Pårørende, naboer, kolleger mv.

Hvem er vi?

Akutteamet består af 5 sygeplejersker, 1 psykologer, 1 socialrådgiver, 1 ledende psykolog og 1
ledende læge.

Maj 2020

Akutteamet er tilknyttet Psykiatrisk
Akutmodtagelse (Psykiatrisk Skadestue) i
Hillerød.
Teamet er et supplerende tilbud til den akutte
hospitalsbehandling . Der tilbydes ambulante
samtaler i Psykiatrisk Akutmodtagelse.
Der er også ved behov mulighed
for at aftale besøg i borgerens eget hjem og yde
en hurtig indsats - og eventuelt forebygge
indlæggelse.
Psykiatrisk Center Nordsjælland
Akutmodtagelsen
Dyrehavevej 48
www.psykiatri-regionh.dk
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Psykiatrisk Center
Nordsjælland

Kontakt

Telefonisk rådgivning til personer med en
akut opstået psykiatrisk problemstilling.

Akutteamet
Telefon 38 64 32 80
Åbningstider:
• Hverdage kl. 9.15-20.30
• Weekender og helligdage kl.
9.15-18.30
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