
Kommune Fysisk lokation 
Ja/Nej

Fysisk, telefonisk 
og virtuel 
rådgivning 

Muligheder for 
overnatning 

Særskilt rådgivning 
til pårørende 

Website og dato for 
lokalisering

Kommentarer

Albertslund Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/ 

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Allerød 

Assens 
https://psykiatrien.asse
ns.dk/ 

http://psykinfo.regionsyddanmark.dk/wm
205225 

Ballerup Nej telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://akuttilbuddet.dk
/herlev-/

Krisetelefonen hører under Akuttilbuddet 
i Lyngby-Taarbæk  og er et 
tværkommunalt samarbejde mellem 

Billund 
Bornholms 
Regions

Brøndby Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/ 

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Brønderslev Henviser til psykiatrisk skadestue



Dragør Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/ 

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Egedal 
Esbjerg 
Fanø Henviser til psykiatrisk skadestue

Favrskov 

https://favrskov.dk/bor
ger/omsorg-og-
sundhed/psykiatri 

Henviser til region midtjyllands 
rådgivningstelefon (Psykiatrisk 
Rådgivningstelefon tilbyder hele døgnet 

Faxe 
Fredensborg Henviser til 1813

Fredericia Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

Pårørende kan også 
henvende sig

https://www.fredericia.
dk/dit-akuttilbud 

Frederiksberg 
Frederikshavn 
Frederikssund 
Furesø 

Faaborg-
Midtfyn Ja

Fysisk og 
telefonisk Ja

Pårørende kan også 
henvende sig

https://www.fmk.dk/bo
rger/handicap-og-
psykiatri/voksne-med-
sindslidelse/akuttilbud-
faaborg-midtfyn/ 

Gentofte Henviser til Psykiatrisk Akutmodtagelse i 



Gladsaxe Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

Pårørende kan også 
henvende sig

https://gladsaxe.dk/n/b
orger/psykiatri/saerlig-
hjaelp-til-psykisk-
saarbare/akuttilbuddet 

Glostrup Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/ 

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Greve Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

Pårørende kan også 
henvende sig

https://www.greve.dk/
borger/familie-unge-og-
boern/voksenraadgivnin
g/paedagogisk-
psykiatrisk-
vejledningscenter/akutti
lbuddet/?q=akuttilbud 

Gribskov 

Guldborgsund 
De har en akuttelefon, men jeg kan ikke 
finde informationer på, hvad den skal 



Haderslev Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

https://www.haderslev.
dk/service/stoette-og-
omsorg/tilbud-til-socialt-
udsatte-over-18-
aar/akut-psykisk-krise/ 

Halsnæs 
Hedensted Henviser til egen læge eller lægevagten
Helsingør 

Herlev Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://akuttilbuddet.dk
/herlev-/ 

Krisetelefonen hører under Akuttilbuddet 
i Lyngby-Taarbæk  og er et 
tværkommunalt samarbejde mellem 

Herning Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://sundhed.hernin
g.dk/psykisk-sygdom 

Hillerød 

https://www.hillerod.dk
/borger/sundhed-
omsorg-og-
handicap/handicap-og-
psykiatri/akuttelefon-
for-psykisk-saarbare/ 

De har en akuttelefon, men den er "kun" 
åben fra 16-22 i hverdage og 8-22 i 
weekend

Hjørring 

https://hjoerring.dk/bor
ger/handicap-og-
socialpsykiatri/akuttilbu
d 

De har et akuttilbud, men jeg kan ikke 
finde informationer på, om de har 
døgnåbent



Holbæk 

https://holbaek.dk/borg
er/voksne-med-saerlige-
behov/psykisk-
saarbar/personlig-hjaelp-
og-stoette/psykisk-
foerstehjaelp/ 

De har et akuttilbud, men det er kun 
åbent 8-23

Holstebro 
https://www.holstebro.
dk/detsocialeakuttilbud 

De har et akuttilbud, men det er kun 
åbent fra 7-22

Horsens 

Hvidovre Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/ 

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Høje-Taastrup 

Hørsholm Nej telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://akuttilbuddet.dk
/herlev-/ 

Krisetelefonen hører under Akuttilbuddet 
i Lyngby-Taarbæk  og er et 
tværkommunalt samarbejde mellem 

Ikast-Brande 

https://www.psykiatrie
n.rm.dk/patient/sadan-
kommer-du-i-kontakt-
med-psykiatrien/den-
psykiatriske-
radgivningstelefon/ 

Henviser til psykiatrisk rådgivningstelefon 
(region midtjylland)



Ishøj Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Jammerbugt 
Kalundborg 
Kerteminde 

Kolding Nej Telefonisk Nej

https://www.kolding.dk
/borger/sundhed-og-
omsorg/psykiatri/psykia
triens-akuttelefon/ 

Københavns Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

Pårørende kan også 
henvende sig

https://www.kk.dk/akut
tilbud-psykisk-
s%C3%A5rbare 

Køge Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.koege.dk/
borger/Boern--og-
voksne-med-saerlige-
behov/Akutlinjen.aspx 

Langeland 
Lejre 
Lemvig 



Lolland 

https://www.lolland.dk/
borger/omsorg-og-
stoette/raadgivningscaf
een/social-
akuttelefon?term=akut
%20telefon 

De har en akuttelefon, der er åben fra 
16.00-08.00 i hverdagene fx

Lyngby-
Taarbæk Nej telefonisk Nej

Pårørende kan også 
ringe

https://akuttilbuddet.dk
/herlev-/ 

Krisetelefonen hører under Akuttilbuddet 
i Lyngby-Taarbæk  og er et 
tværkommunalt samarbejde mellem 

Læsø 
Mariagerfjord 

Middelfart 

https://www.middelfart
.dk/Borger/Handicap%2
0og%20psykiatri/Tilbud
%20og%20muligheder%
20indenfor%20handicap
%20og%20psykiatri/Dit
%20Akuttilbud 

De har en akuttelefon, der er åben fra 13-
22 på hverdage

Morsø 

https://www.mors.dk/b
orger/handicap-og-
psykiatri/psykiatri/hjael
p-til-og-i-hverdagen 

De har en aftentelefon, der kræver 
visitation

Norddjurs 
Nordfyns 



Nyborg Ja
Telefonisk og 
fysisk Nej

https://www.nyborg.dk
/da/Borger/Social-og-
handicap/HandicapPsyki
atri/Socialpsykiatrien/A
kuttilbud 

Næstved 

https://www.naestved.
dk/sundhed-og-
omsorg/krisehjaelp/aku
ttelefon#udenfor-
aabningstid-b6 Kun åben fra 8-23

Odder 

Odense 

https://www.odense.dk
/borger/sundhed-og-
sygdom/sindslidelse/nat
centret 

De har et natcenter, for personer der har 
brug for støtte om natten, men som ikke 
skal indlægges

Odsherred 
https://www.odsherred
.dk/akuttilbud De har et akuttilbud, der er åbent fra 8-23 

Randers 

https://www.psykiatrie
n.rm.dk/patient/sadan-
kommer-du-i-kontakt-
med-psykiatrien/den-
psykiatriske-
radgivningstelefon/ 

Henviser til psykiatrisk rådgivningstelefon 
(region midtjylland)

Rebild 



Ringkøbing-
Skjern 

https://www.psykiatrie
n.rm.dk/patient/sadan-
kommer-du-i-kontakt-
med-psykiatrien/den-
psykiatriske-
radgivningstelefon/ 

Henviser til psykiatrisk rådgivningstelefon 
(region midtjylland)

Ringsted 

https://ringsted.dk/hjae
lp-ved-akut-psykisk-
krise 

Henviser til andre foreningers 
rådgivningslinjer

Roskilde 

https://www.roskilde.d
k/da-dk/om-
n/kontakt/akutnumre-
og-beredskab/ Henviser til psykiatrisk akutmodtagelse

Rudersdal 

https://www.ltk.dk/bor
ger/stoette-og-
pleje/raadgivning-og-
stoette-til-
voksne/akuttilbuddet-
psykisk-foerstehjaelp Henviser til akuttilbud i lyngby-taarbæk

Rødovre 

https://www.rk.dk/soci
alpsykiatrien/mulighede
r-for-dig/akuttelefon/ 

Henviser til akuttelefonen for Albertslund, 
Brøndby, Glotrup, Hvidovre, Ishøj, 
Rødovre, Tårnby og Vallensbæk .

Samsø 

https://www.psykiatrie
n.rm.dk/patient/sadan-
kommer-du-i-kontakt-
med-psykiatrien/den-
psykiatriske-
radgivningstelefon/ 

Henviser til psykiatrisk rådgivningstelefon 
(region midtjylland)



Silkeborg 

Skanderborg Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

https://www.skanderbo
rg.dk/borger/pleje-
omsorg-og-saerlig-
stoette/opsoegende-og-
akutte-
tilbud/skanderborg-
sociale-akuttilbud 

Skive Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

Pårørende kan også 
henvende sig

https://skive-
production-
app.azurewebsites.net/r
usmiddel/tilbud-hele-
dognet/det-sociale-
akuttilbud/ 

Slagelse 

Solrød 

https://www.solrod.dk/
borger/sundhed-og-
sygdom/psykiatrisk-
hjaelp 

Henviser til andre foreningers 
rådgivningslinjer eller psykiatrisk 
akutmodtagelse

Sorø 
Stevns 

Struer 

https://www.struer.dk/
socialt-sarbare-
handicap-og-
psykiatri/psykisk-
sarbare/ De har en hotline, der har åbent fra 7-22

Svendborg 



Syddjurs 

https://www.psykiatrie
n.rm.dk/patient/sadan-
kommer-du-i-kontakt-
med-psykiatrien/den-
psykiatriske-
radgivningstelefon/ 

Henviser til psykiatrisk rådgivningstelefon 
(region midtjylland)

Sønderborg 
Thisted 
Tønder 

Tårnby Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/ 

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Vallensbæk Nej Telefonisk Nej
Pårørende kan også 
ringe

https://www.brondby.d
k/borger/rad-hjaelp-og-
stotte/stotte-til-
personer-med-psykisk-
eller-fysisk-
handicap/tilbud-til-dig-
der-er-psykisk-
sarbar/akuttelefonen/ 

Telefonen er åben for alle borgere i 
Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Albertslund, 
Hvidovre, Glostrup, Tårnby og Dragør r. 
Pårørende er også velkomne til at ringe.

Varde Henviser til psykiatrisk akutmodtagelse 
Vejen 



Vejle 

https://www.vejle.dk/b
orger/mit-liv/sundhed-
og-omsorg/handicap-
psykiatri-og-udsatte-
over-18-aar/akut-
psykisk-krise/ 

Har åbent fra 16-07 i hverdagen og 
døgnåbent i weekender

Vesthimmerlan
ds 

https://vesthimmerland
.dk/borger/handicap-og-
psykiatri/voksne/psykiat
ri/akuttilbud Har åbent fra 7-21 

Viborg Ja
Fysisk og 
telefonisk Ja

Pårørende kan også 
henvende sig

https://viborg.dk/servic
e-og-
selvbetjening/stoette-
og-omsorg/voksne-med-
psykisk-
saarbarhed/akut-
psykisk-
krise/#henvendelse 

Vordingborg Henviser til psykiatrisk akutmodtagelse
Ærø 
Aabenraa 

Aalborg 

https://www.aalborg.dk
/familie-og-boern/akut-
hjaelp/den-sociale-
skadestue Har åbent fra 18-07



Aarhus 

https://www.aarhus.dk/
borger/personlig-hjaelp-
og-stoette/psykisk-
sygdom-og-
saarbarhed/voksne-med-
psykisk-sygdom-eller-
saarbarhed-og-
hjemloese/akut-
raadgivning/socialvagte
n/ 


