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Information inför våra samtal 

 

Våra samtal 
När vi arbetar ihop i psykoterapeutiska samtal är det du och jag tillsammans som kommer 
överens om vad vi ska arbeta med. Vi kommer fram till vad vi ska fokusera på och vilka 
målsättningar som vi ska ha. Vi träffas tre gånger för att därefter ta ett nytt beslut om vi 
ska fortsätta att arbeta ihop. Detta för att du ska få möjlighet att känna på hur det är att 
samtala med mig och höra hur jag tänker om dina problem. Eventuellt så kommer jag 
skicka dig något formulär i vilket du kan fylla i information om dig själv som kan vara bra 
för mig att veta inför att vi träffas första gången. 

Om det är något som du inte är nöjd med i våra samtal vill jag gärna att du tar upp det 
med mig så att vi kan åtgärda det direkt. Jag kommer vara öppen med dig om vad jag 
tänker och hoppas att du även kan vara det med mig. 

Jag för en kortfattad journal över våra samtal enligt vad som krävs av Patientdatalagen, för 
mer information se www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/patientjournaler 

Våra samtal innefattas av Patientsäkerhetslagen med dess sekretessbestämmelser och jag som 
leg psykolog och leg psykoterapeut har Tystnadsplikt. 

Betalning och återbud 
Om inget annat är överenskommet skickar jag dig en faktura, till den adress du angivit, en 
gång per månad för de samtal som skett under perioden.  

Samtalen är 50 min. Mitt arvode för privatbetalande klienter är 1 100: -/samtal. Vid samtal 
på Vårdavtal gäller högkostnadsskydd. 

Generellt gäller att återbud accepteras senast två dygn (48 tim) innan det inbokade 
besöket. Det innebär att du oavsett skäl debiteras inplanerat samtal vid senare återbud. I 
första hand försöker jag dock lösa det genom att erbjuda en annan ledig tid samma vecka. 

Kontakt 
Om du behöver komma i kontakt med mig finns det följande alternativ: 
Telefon: 070-333 08 51 (lämna gärna meddelande om jag inte svarar) 
E-post: orjan@orjanmagnusson.se  
Postadress: Slöjdgatan 2, 903 25 Umeå 
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Då du mejlar mig, eller skriver SMS så ber jag dig att undvika känslig information, detta ur 
sekretessynpunkt. Kommunikation via mail och SMS begränsas till bokning och avbokning 
av tider.  
 
Du kan läsa mer om mig och företaget på vår hemsida www.orjanmagnusson.se 
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