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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 om förslaget i behörighetsutredningen träder i 

kraft
– Medlemsvärvning
– Informationsmaterial
– Ta in och analysera synpunkter från medlemmarna 

• Synlighet
– Uppdaterad hemsida med fler möjligheter
– Sociala medier, t.ex. Facebook och LinkedIn-grupp
– Samarbete med utbildare, andra föreningar/förbund inom Sverige

• Ramverket
– Ett långsiktigt projekt
– Samlat material med forskningsanknytning och referenser
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Förslag till Aktiviteter 2018-2020 

2018 2019 2020 preliminärt
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• Hålla region-/medlemsmöten
• Erbjuda olika träffar i regionerna
• Medlemsvärvning
• Samarbete med 

psykosyntesföreningen
• Digitala marknadsföringsgruppen 

fortsätter sitt arbete
• Alla presentationerna finns på 

nya hemsidan
• Sända ut en medlemsenkät om 

förbundet
• Tryck av broschyrer för utdelning 

till nya medlemmar

• Medlemsvärvning
• Bilda en kommunikationsgrupp
• Kompetensutveckling för 

medlemmarna
• Uppdatering/revidering av 

broschyrer
• Uppdatering av hemsidan
• Uppdatera auktorisationsrutinen
• Fortsatt samarbete med 

Psykosyntesföreningen (PSF x 2)
• Fortsatt effektivisering av 

styrelsearbetet till förmån för 
psykosyntesfrämjande aktiviteter

• Medlemsvärvning
• Fortsätta utveckla arbetet i 

kommunikationsgruppen
• Kompetensutveckling för 

medlemmarna
• Uppdatering/revidering av 

broschyrer
• Uppdatering av hemsidan
• Fortsatt samarbete med 

Psykosyntesföreningen (PSF x 2)
• Fler psykosyntesfrämjande 

aktiviteter ska utvecklas
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• Alla studenter inbjuds till 
introduktionsmöte om 
yrkesförbundet

• Utöka deltagandet på hemsidan
• Se över etiska regler
• Uppmuntra medlemmar att 

skriva blogginlägg på hemsidan
• Regelbundna träffar med etiska 

rådet, ev. workshop
• Information om GDPR, nya 

dataskyddsförordningen
• Litteraturtips
• Aktiv och uppdaterad hemsida 

och FB

• Olika typer av medlemsmöten
• Studenter inbjuds till 

introduktionsmöte om 
yrkesförbundet

• 15-årsjubileumsfest
• Aktiv och uppdaterad hemsida samt 

synlighet sociala medier
• Nätverksträffar
• Ny strategi för medlemsvärvning 

utifrån ett klart formulerat mål om 
antal medlemmar

• Olika typer av medlemsmöten
• Studenter inbjuds till 

introduktionsmöte om 
yrkesförbundet

• Aktiv och uppdaterad hemsida 
samt synlighet sociala medier

• Nätverksträffar
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2018 2019 2020 preliminärt
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• Kusinträffar i samtliga regioner
• Marknadsföringsevent i 

regionerna
• Hålla hemsidan levande
• Sociala medier
• Identifiera opinionsbildare och 

beslutsfattare
• Utöka det nordiska samarbetet
• Fortsatt samarbete med 

Psykosyntesföreningen
• Filmsekvenser på hemsidan och 

på YouTube från föredrag, 
terapisessioner, möten etc.

• Större synlighet i sociala medier
• Aktiv kommunikationsgrupp
• Hålla hemsidan levande
• Titta på möjligheten till 

filmsekvenser på hemsidan och på 
YouTube från föredrag, 
terapisessioner, möten etc.

• Undersöka möjligheten att vara 
med på mässa

• Större synlighet i sociala medier
• Aktiv kommunikationsgrupp
• Hålla hemsidan levande
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• Information om forskning och 
Assagiolis arkiv

• Insamling av illustrativa fallstudier
med forskningsanknytning och 
referenser

• Koppla evidens med 
psykosyntesen.

• Omvärldsbevakning

• Insamling av illustrativa fallstudier
med forskningsanknytning och 
referenser.

• Koppla evidens med 
psykosyntesen.

• Omvärldsbevakning.
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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 X

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

Fri nedladdning av Psykosyntesförbundets broschyrer

Häftet ”Om mig” som marknadsför psykosyntesen

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

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

Värden Som samtalsterapeut har du möjlighet att auktorisera dig – ett bevis på att du är aktiv med både 
klienter och din egen utveckling genom bl.a. fortbildning
Att vara med i PSF är en kvalitetssäkring i sig
Fri nedladdning av Psykosyntesförbundets logotyp

X

Rabatter Rabatterat medlemskap i Samtals-/Coachförmedlingen. Sökbar på andra sajter X

Förmånlig ansvarsförsäkring för företagare till ett av marknadens bästa priser X

10% rabatt på Kreativ Insikt www.kreativinsikt.se  och Vattumannen www.vattumannen.se X
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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
– SRBt – Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter, www.bildterapi.se
– Psykosyntesföreningen, www.psykosyntesforeningen.se

• SamtalsFörmedlingen/CoachFörmedlingen
• HumaNova
• Facebook (med olika psykosyntesrelaserade grupper)
• Psykosyntesföreningen

Mindre aktivt
• HumaNova Ledarskap
• EMCC, European Mentoring & Coaching Council

Önskvärt – inte aktivt
• PsykosyntesInstitutet Göteborg 
• PsykosyntesAkademin Stockholm
• Norsk Psykosyntesforening
• Psykosyntesföreningen i Finland
• AAP (Association for the Advancement of Psychosynthesis)
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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/
http://www.bildterapi.se
http://www.psykosyntesforeningen.se


Våra broschyrer och skrifter
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