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Vision     

Alla har tillgång till hela sin potential 

Mission   

Medlemmarna vägleder människor och organisationer i ständig utveckling 

Psykosyntesförbundet stöder detta genom att:  

verka för informationsspridning om psykosyntes och dess yrkesutövare, 

verka för kvalitet och professionalism, vara växthuset för inspiration, 

utveckling och nätverkande. 

 

Yrkesutövandet 

Medlemsservice 

Synlighet 

Ramverket 

 

 



Strategier 

• Yrkesutövandet 
– Bygga medlemsnätverk   

– Erbjuda innehållsrika Workshop 

– Kompetensutveckling 

• Medlemsservice  
– Etiskt råd och Etiska regler  

– Auktorisation - en kvalitetsstämpel för samtalsterapeuter  

– Yrkesförbund måste finnas då förslag enl. ”Behörighetsutredningen” träder i kraft 

– Medlemsvärvning och nya medlemskategorier 

– Informationsmaterial 

– Ta in och analysera synpunkter från medlemmarna  

• Synlighet 
– Nya hemsidan med fler möjligheter 

– Marknadsevent 

– Sociala medier t.ex. Facebook, sluten grupp  nu och senare öppen Facebookssida och 
sluten LinkedIn-grupp 

– Samarbete med utbildare, andra föreningar/förbund inom Sverige och utomlands. 

• Ramverket  - ett lånsiktigt projekt  

– Samlarmaterial med forskningsanknytning och referenser. 
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Förslag till Aktiviteter 2016-2018 sid 1 

2016 2017 preliminärt 2018 preliminärt 

Y
rk

e
s
u

tö
v
a

n
d
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t • Hålla regionmöten/medlemsmöten 

• Erbjuda nätverksträffar i regionerna 
• Medlemsvärvning 
 
 
• Alla presentationerna finns på nya 

hemsidan 
• Sända ut en medlemsenkät om 

förbundet 
 
 
 

• Hålla regionmöten/medlemsmöten 
• Erbjuda nätverksträffar i regionerna 
• Medlemsvärvning 

 
 

• Bilda en LinkedIn-grupp 
• Regionsansvaret utökas till två personer 
 

• Hålla regionmöten/medlemsmöten 
• Erbjuda nätverksträffar i regionerna 
• Medlemsvärvning 

 
 

• Öka antalet medlemmar i LinkedIn-
gruppen 

M
e

d
le

m
s
s
e

rv
ic

e
 • Alla studenter inbjudna till ett 

introduktionsmöte om yrkesförbundet 
 
• Utöka FAQ på hemsidan 
• Se över Etiska reglerna 
• Medlemskort till medlemmarna 
 
 
 
 
 
 

• Alla studenter inbjudna till ett 
introduktionsmöte om yrkesförbundet 

 
• Alla nya medlemmar i förbundet erbjuds 

en mentor under första året 
• Register på konferenslokaler på hemsidan 

 

• Alla studenter inbjudna till ett 
introduktionsmöte om yrkesförbundet 
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2016 2017 preliminärt 2018 preliminärt 

S
y
n

lig
h

e
t 

• Kusinträffar i samtliga regioner 
• Marknadsföringsevent i regionerna 
• Håll hemsidan levande 
 
 
• Identifiera opinionsbildare och 

beslutsfattare 
 
• Utöka det nordiska samarbetet 
• Samarbete med 

Psykosyntesföreningen 
 
 

• Kusinträffar i samtliga regioner 
• Marknadsföringsevent i regionerna 
• Håll hemsidan levande 

 
 
• Nätverka med opinionsbildare och 

beslutsfattare 
 
• Undersök om andra ”Hälsomässor” finns  
• Filmsekvenser på hemsidan och på 

YouTube från föredrag, möten etc. 
 

• Kusinträffar i samtliga regioner 
• Marknadsföringsevent i regionerna 
• Håll hemsidan levande 

 
 
• Nätverka med opinionsbildare och 

beslutsfattare 
 

• Annonsering i yrkestidningar 
• Nätverka med opinionsbildare och 

beslutsfattare 
• Utveckla det internationella nätverket 
 

R
a

m
v
e

rk
e

t 

• Information om forskning och 
Assagiolis arkiv 

 

• Insamling av illustrativa fallstudier med 
forskningsanknytning och referenser 

• Koppla evidens med psykosyntesen. 
 

• Insamling av illustrativa fallstudier med 
forskningsanknytning och referenser. 

• Koppla evidens med psykosyntesen. 
 
• Sammanställning med illustrativa 

fallstudier 
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Förslag till Aktiviteter 2016-2018 sid 2 



Medlemsförmåner idag 
Endast för ordinarie 
medlemmar 

Info  Information om kurser och konferenser i Sverige och internationellt 

Nätverk Facebook 

Länkar till psykosyntesrelaterade sajter världen runt 

Regionmöten och medlemsmöten för utbyten, nätverkande, senaste nytt 

Utveckling Inbjudan till föreläsningar, aktiviteter och workshops 

Stöd Etiska regler att använda som stöd i arbetet 

Fri annonsering på hemsidan om t.ex. dina kurser eller uthyrning av rum 

Fri nedladdning av Psykosyntesförbundets broschyrer 

Häftet ”Om mig” som marknadsför psykosyntesen 

Nå kunder Kostnadsfri presentation av dig och din verksamhet på förbundets hemsida 

Länk till din hemsida (Du plussar ditt värde i Google-sökningar) 

Värden Som samtalsterapeut har du möjlighet att årligen auktorisera dig - ett bevis på att du är 
aktiv både med klienter och med din egen utveckling. 
Fri nedladdning av Psykosyntesförbundets logotyp  och symboler  

 
 
 

Rabatter Rabatterat medlemskap i Samtals-/Coachförmedlingen. Du är sökbar på andra siter 

Förmånlig Behandlingsansvar- och Företagsförsäkring till ett av marknadens bästa priser 

10% rabatt på Kreativ Insikt www.kreativinsikt.se  och Vattumannen 
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Dagens externa nätverk idag 
Mer aktivt 
• ”Kusinträffen” 

– Psykosyntesförbundet www.psykosyntesforbundet.se  
– SAG - Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter www.gestaltterapeuterna.se  
– Svensk Psykodramaförening www.psykodrama.nu  
– Symbolföreningen – terapi och pedagogik www.symbolforeningen.se 
– SFSK Svenska Föreningen för Systemiska Konstellationer www.sfsk.se  
– Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst, SRUK, www.sruk.se   
 

• SamtalsFörmedlingen/CoachFörmedlingen 
• HumaNova 
• Norsk Psykosynteseforening  
• Psykosyntesföreningen i Finland  
• AAP (Association for the Advancement of Psychosynthesis) 
• Facebook medlemsgrupp 
 
Mindre aktivt 
• Gunnela Westlander, emeritus professor, ang. Ramverket 
• Facebook ”Psychosynthesis in the World” grupp 
• HumaNova Företagsutveckling 
• MindMentor 
• EMCC, European Mentoring & Coaching Council 
• Psykosyntesföreningen  
 
Önskvärt – inte aktivt 
• PsykosyntesInstitutet Göteborg  
• PsykosyntesAkademin  
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http://www.psykosyntesforbundet.se/
http://www.gestaltterapeuterna.se/
http://www.psykodrama.nu/
http://www.symbolforeningen.se/
http://www.sfsk.se/
http://www.sruk.se/


Våra broschyrer och skrifter 
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Ny broschyr: 
Psykosyntes - För effektivare organisationer 


