
PSYKOLOGISK BEHANDLING 
Till dig har frågor om eller ska påbörja psykologisk behandling hos oss! 

Behandlingsinriktning och behandlingsplan 
På SMART kan du gå i olika slags samtal eller terapier. Fokus kan vara att lära sig nya 
strategier och beteenden, hantera och bli mer i kontakt med dina känslor eller att 
identifiera dina värderingar och hitta sätt att utforma ditt liv mer i enlighet med dem. Alla 
behandlingar som ges på SMART Psykiatri vilar på vetenskaplig grund. 

I behandlingen arbetar du mot ett formulerat mål som beskriver vad du vill uppnå för 
förändring eller vad du vill kunna klara av när behandlingen är klar. Ibland vet man vad man 
vill arbeta med från början, ibland formulerar man mål med hjälp sin psykolog. 

Behandlingarna kan pågå under olika lång tid. Prata med din psykolog om hur mycket tid 
du har möjlighet att lägga ner. Efter 3-5 besök görs vanligtvis en uppföljning för att se att 
behandlingen fokuserar på rätt saker. Det innebär att du och din psykolog pratar om hur 
ni tycker att behandlingen fungerar. Ibland får du fylla i självskattningsformulär för att se 
vilka områden som fungerar bra och vilka som fungerar mindre bra. 

Kostnad 
Besöken kostar 1900 kr/45 minuter. Om du får förhinder behöver du anmäla det minst 24 
timmar i förväg, annars debiteras besöket. 

Patientsäkerhet 
Du ska känna dig trygg och kunna lita på din psykolog. Om det inte känns bra kan du byta 
till en annan psykolog. Du behöver inte ange varför, utan kan bara meddela oss via vårt 
digitala vårdrum eller info@smartpsykiatri.se att du vill boka en tid hos någon annan. 

Alla psykologer har tystnadsplikt. Alla besök journalförs och journalen är också 
sekretessbelagd. 

Tveka inte att höra av dig till oss via ditt digitala vårdrum. Du hittar mer information på 
www.smartpsykiatri.se. Du kan även nå oss på info@smartpsykiatri.se eller telefon.

https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/sa-skyddas-och-hanteras-dina-uppgifter/tystnadsplikt-och-sekretess/
http://www.smartpsykiatri.se/
mailto:info@smartpsykiatri.se

