
Välkommen till  
 

PSYKOSYNTES 

f ö r e n i n g e n  
 

- yrkesföreningen för dig 
som verkar inom 

psykosyntes 

 Kärlek och vilja 

 Själfullhet 

 Glädje och humor 

 Respekt för sig själv  

och andra 

 Professionalism 

 

Psykosyntesföreningens 

gemensamma kultur och 

värderingar kännetecknas av 

 Styrelsens ordförande:  

info@psykosyntesforeningen.se  

 

Etiska nämndens kontaktperson:  

Via hemsidan under rubriken 

Medlemssidorna/Etisk nämnd.   

 

www.psykosyntesforeningen.se 

Kontakta oss:  



Gå med i Psykosyntesföreningen 

Föreningen är en yrkesorganisation för 

professionella psykosyntesterapeuter, 

coacher och psykosynteskonsulter utbil-

dade vid PsykosyntesAkademin i  

Stockholm och PsykosyntesInstitutet i 

Göteborg (eller med likvärdig utbildning). 

 

Föreningen verkar för hög kvalitet och 

har till syfte att stödja medlemmarna i 

deras verksamheter bland annat genom 

ansvarsförsäkring, fort- och vidareutbild-

ning samt genom att värna om etiska 

regler.   
 

Du får ett extra fönster ut till dina klien-

ter via vår terapeut-, coach och konsult-

förmedling på vår hemsida.  
 

Genom föreningens nätverk träffar du 

andra medlemmar, bl.a. genom med-

lemskvällar över landet. Du ges möjlighet 

att nätverka, inspireras av andras erfa-

renheter och utvecklas professionellt.  
 

Kvalitetssäkring sker också genom  den 

etiska nämnden och ett fastställt klago-

målsförfarande.  

Medlemskapet innebär 

Som medlem har du möjlighet att:  

 Teckna föreningens ansvars– och 

företagsförsäkring  

 Få stöd av föreningens etiska 

nämnd  

 Göra dig sökbar och presentera din 

verksamhet via föreningens  

hemsida 

www.psykosyntesforeningen.se  

 Daglig tillgång till vår Facebook-

grupp där du enkelt når övriga 

medlemmar. Där kan du bl.a. söka 

och ge information om  

terapeuter på andra orter, kom-

pletterande inriktningar mm  

 Delta i föreningens fortbildningar, 

medlemskvällar och -möten, och 

övriga aktiviteter  

 

Medlemsformer 

Den som är diplomerad i PsI eller PsA 

och har en treårig eller längre utbildning 

eller annan likvärdig utbildning kan antas 

som yrkesverksam medlem.  

Den som genomgår någon av de fleråriga 

utbildningarna på PsI eller PsA, eller an-

nan likvärdig utbildning och har erhållit 

rätten att, i förekommande fall, ta emot 

övningsklienter kan antas som  

studerande-medlem.   

Vem som helst som vill stödja förening-

ens verksamhet kan bli icke-

yrkesverksam medlem.   

Medlemsavgift 
Diplomerad terapeut/coach/konsult: 

2175 kr. Priset inkluderar medlemsavgift 

100 kr, serviceavgift 900 kr, avdragsgill 

moms 225 kr samt försäkring genom  

föreningen 950 kr (momsfri).  

Studerande: 475 kr. Priset inkluderar 

medlemsavgift 100 kr, serviceavgift 300 

kr, avdragsgill moms 75 kr. Studerande 

har försäkring genom respektive utbild-

ningsinstitut.  

Icke yrkesverksam medlem: 100 kr. 

Psykosyntesföreningen drivs som en 

ideell förening.  

www.psykosyntesforeningen.se  


