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Samtalsterapi

Telefonkonsultation

I samtalsterapin träffar du en terapeut som kan hjälpa dig att hitta
egna lösningar på problem du vill ha
hjälp med.

Det finns viss möjlighet att få begränsad konsultation per telefon. Vi
sitter ofta upptagna i terapisamtal,
men lämna ett meddelande så ringer
vi upp när vi kan.

Det går inte att förutsäga hur lång tid
terapin tar, utan det kan vara allt från
ett samtal till en längre tids kontakt.

Elektronisk konsultation

Efter varje samtal avgör du om du
behöver boka en ny tid.

Om du inte vill eller har möjlighet att
prata
med oss, kan du e-posta in
Bildtext
dina tankar eller frågor – vi svarar
snarast möjligt.

NOVUM arbetar med både enskilda,
par och grupper.

NOVUM samtalsterapi
Hit kan du som vuxen invånare i
Hässleholms kommun vända dig om
du har problem som du vill ha hjälp
med att lösa.

Sekretess

Det kan röra sig om någon form av
missbruk, familjevåld, svårigheter
med närstående eller andra sociala
problem.

Kostnadsfritt

Om du tycker det är till hjälp för dig,
ser vi gärna att anhöriga eller andra
viktiga personer deltar i samtalen.
De kan även gå i samtal för
egen del om de önskar.

Det kan ibland dröja att få svar/bli
uppringd eftersom vi inte har särskild
tid avsatt för mail/telefonsamtal utan
försöker få in det i luckor som vi får
under arbetsdagarna.

På NOVUM är du självklart garanterad
sekretess.

Det kostar inget att gå i samtalsterapi på NOVUM – förutom din tid! *

På NOVUM finns terapeuter med gedigen utbildning, som framförallt
arbetar med lösningsfokuserad korttidsterapi.

msandre er sumsan heniscilit velendi ametum dolor
sumsan heniscilit velendi ametum dolor sum zzri.
Digna faccumsan velit ullan hent iustrud del ute
dignit lore exerostrud tat. Idunt ip estie
Digna faccumsan velit ullan hent iustrud del ute
dignit lore exerostrud tat. Idunt ip estie dolum
quipsuscilis

(*gäller invånare skrivna i Hässleholms kommun)
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