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Psykoterapi för individer och par: 
Information och villkor 
Visby Psykologbyrå 
 

Du har fått detta dokument av din ansvariga behandlare i samband med ditt första samtal. 

Vi önskar att du läser, undertecknar och tar med det till nästa möte med din ansvariga 

behandlare. Du kan även ta del av detta dokument genom att besöka www.vipsy.se/villkor 

 

Inledning 

Vad bra att du bestämt dig för att söka hjälp via psykoterapi. Oavsett vad du söker för gäller 

att din psykoterapi räknas som hälso- och sjukvård och regleras därför av Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Lagen finns till för att värna om dina rättigheter som patient. Av den 

anledningen erbjuder Visby Psykologbyrå till privatpersoner endast psykoterapi som 

behandlingsmetod och denna utförs endast av psykologer eller psykoterapeuter som är 

legitimerade av Socialstyrelsen. Detta innebär att du får hjälp av personer vilka 

Socialstyrelsen kontrollerat att de har sådana kunskaper, färdigheter och egenskaper som 

krävs för yrket. 

 

Om psykoterapi 

Även om psykoterapi räknas som hälso- och sjukvård, skiljer den sig på så vis att 

genomförandet förutsätter att du som patient i högre utsträckning förväntas vara delaktig i 

behandlingen och tillsammans med behandlaren arbeta mot ett gemensamt mål. För att 

behandlingen ska vara verksam krävs det att du och din behandlare utgår från din 

nuvarande förmåga och utmanar dig att utöka den, genom att göra sådant som är svårt 
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och/eller väcker ett visst mått av obehag. Det kan på så vis liknas vid fysisk träning, där en 

lagom mängd mödosam ansträngning på kort sikt, leder till ökad förmåga på längre sikt. Av 

detta följer att en förutsättning för all psykoterapi på Visby Psykologbyrå är att du själv 

motiverad. Vi utför endast psykoterapi med dig, för att du önskar det och för att du själv 

tagit ett eget initiativ till det. 

 

Praktiskt kring tider och bokningar 

Tider för samtal avtalas via muntlig överenskommelse i samband med psykoterapi 

alternativt via telefonsamtal, sms eller mail med din ansvariga behandlare. Bokade tider kan 

avbokas via mail till avbokning@vipsy.se. Vid avbokning med mindre än 12 timmars varsel 

debiteras halva avgiften. Vid uteblivanden utan föregående avbokning debiteras hela 

avgiften. Försening längre än halva besökstiden räknas som uteblivande. Vid avbokning 

eller uteblivande på grund av plötslig sjukdom eller olycka debiteras ingen avgift mot 

uppvisande av giltigt läkarintyg. 

 

Priser och betalning 

Psykoterapi räknas som en hälso- och sjukvårdstjänst och är därför momsbefriad. Om inget 

annat avtalats gäller att du faktureras som privatperson vid början av varje månad för 

föregående månads kontakter. Faktura via e-post är avgiftsfri, vid pappersfaktura 

tillkommer en faktureringsavgift om 40 kr. Vid parterapi ställs fakturan ut till den person som 

initierat kontakten. Det är även möjligt att betala varje enskilt samtal inledningsvis via Swish. 

Saknas betalning vid fakturans förfallodatum får du en påminnelse samt en 

påminnelseavgift om 60 kr. Dröjsmålsränta om 8% (enligt Riksbankens referensränta) 

tillkommer även. Får du svårigheter med att betala, meddela detta i god till din 
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samtalskontakt så försöker vi att hjälpa dig. Vi förbehåller oss rätten att tillfälligt eller 

permanent avbryta pågående samtalskontakt vid utebliven betalning. 

 

Sekretess och journalföring 

För all psykoterapi gäller tystnadsplikt, det vill säga att det du berättar om stannar inom den 

terapeutiska relationen. Dock finns vissa undantag, till exempel om det rör sig om barn som 

far illa eller allvarliga brott såsom grova våldsbrott. Alla kontakter journalförs och som 

patient har du rätt att ta del av din journal. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om 

sekretess och journalföring inom hälso- och sjukvården. 

 

Signatur 

 

 

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Ort och datum 


