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Yrkesföreningen för Privat-

praktiserande Psykologer inom 

Psykologförbundet (PPP) har 

fått en ny styrelse med stora 

ambitioner. Alla privatpraktise-

rande psykologer ska känna sig 

välkomna, skriver ordförande 

Lennart Melander.

Föreningens målsättning är att verka 
för att överbrygga avstånden mellan 
olika skolbildningar av psykoterapi. Vi 
tror att vi har något att lära av varan-
dra och att det lönar sig att samarbeta. 
Vi betonar psykologers gemensamma 
intressen. Vi vill underlätta för psyko-
loger att arbeta med psykoterapi och 
psykologisk behandling i privat regi 
genom:

 att verka för att förbättra de ekono-
miska villkoren för privatpraktiseran-
de psykologer

att arrangera fortbildningar som är 
särskilt utformade för psykologer som 
arbetar, eller vill arbeta i privat regi. 

Det %nns stor efterfrågan på psykote-
rapi i privat regi, men svårigheter med 
finansieringen innebär ofta ett hinder. 
Många fler psykologer skulle vilja 
arbeta i privat praktik om det fanns 
större möjligheter att försörja sig på 
detta sätt. Flertalet psykologer som 
arbetar privat gör det på deltid. Många 
skulle gärna utvidga sin praktik om de 
ekonomiska förutsättningarna skulle 
förbättras. Det är viktigt för PPP att 
hitta sätt att åstadkomma detta.

Föreningens medlemmar kan få råd 
av styrelsen och andra i föreningen när 
det gäller företagsspecifika frågor, som 
val av företagsform, ersättningsnivåer, 
marknadsföring med mera.

YRKESFÖRENINGARNA PRESENTERAR SIG:

Nystart för yrkesförening för 
alla privatpraktiker

För att kunna försörja sig som pri-
vatpraktiker behöver man ha många 
strängar på sin lyra. PPP:s kursverk-
samhet vill bidra med stimulans och 

inspiration till att utveckla den egna 
privata verksamheten – att våga tacka 
ja till uppdrag även inom nya områden. 
Att gå på kurs tillsammans med andra 
psykologer är roligt och tydliggör 
det som är gemensamt. Med samma 
bakgrund som utgångspunkt blir också 
inhämtandet av ny kunskap särskilt 
effektivt.

Som ett led i den nya inriktning-
en kommer yrkesföreningen att 
anordna en kurs för psykologer som 
arbetar med familjeterapi/familje-
rådgivning, eller är intresserade av 
att göra det. 

Denna utbildning kommer att genom-
föras den 26-28 april 2014 i Vence 
i Frankrike. Kursledare är Magnus 
Ringborg, psykolog, psykoterapeut, 
specialist i klinisk psykologi. Kursen 
tar upp såväl traditionella metoder 
som EFT. Mer information om denna 
kurs finns på förbundets hemsida un-
der ”yrkesföreningar”. 

För mer information om yrkesföre-
ningen PPP eller om denna kurs, 
mejla: pppsverige@gmail.com 

Lennart Melander
Psykolog och ordförande i PPP

12 aktiva yrkesföre ningar arbetar 

inom Sveriges Psykologförbund. För 

att visa vad de gör och för att rekrytera 

<er medlemmar presenterar förening-

arna sig i Psykologtidningen.

Sedan fem år tillbaka har yrkes-
föreningarna ett nätverk som träAas 
och diskuterar gemensamma frå-
gor. Nätverket vill framför allt lyfta 
professionsfrågorna i förbundet.
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Styrelsen i PPP: Maud Nevrell, Louise Boman och Lennart Melander, ordförande.  

”Vi vill underlätta för 
psykologer att arbeta 
med psykoterapi i 

privat regi”


