Att vara medlem i SAG
Information och bakgrund
Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG) bildades i januari 1994 som en yrkesförening
med syfte att sprida kunskap och kännedom om gestaltpsykoterapi. Genom auktorisationen av
våra medlemmar verkar vi för kvalitet och etik i yrkesutövandet. För att bli medlem hos SAG
krävs att man genomgått en utbildning i gestaltpsykoterapi – minst 4-årig – på institut som
ackrediterats av European Association for Gestalt Therapy (EAGT), eller att man gjort en
prövning hos EAGT och godkänts som individuell medlem. EAGT (www.eagt.org) är det
organ som standardiserar SAG:s etiska regler, klagomålsprocedurer och krav på
utbildningsstandard. EAGT lyder i sin tur under EAP (European Association for
Psychotherapy). SAG är medlem i EAGT som en nationell organisation – National
Organisation for Gestalt Therapy (NOGT). Varje NOGT har en representant i GB (General
Board) som är det beslutande organet i EAGT, tillsammans med dess ledningsgrupp.

Auktorisationskrav
Sedan årsmötet 2012 gäller nya krav för auktorisation och i SAG:s stadgar kan du läsa mer
utförligt under § 3 och 4 om vad som gäller. Auktorisationsperioden är på tre (3) år, under
dessa år krävs:
• minimum 60 timmar fortbildning på tre år
• minimum 15 timmar handledning på tre år
• giltig ansvarsförsäkring som betalas årligen
• årligt erläggande av medlemsavgift

Medlemskapet i praktiken
Fortbildning och handledning
Du har eget ansvar för vilken typ av handledning och fortbildning du upplever att du behöver.
Vad SAG som yrkesförening vill se, är att det blir av. Det är en del av den kvalitetssäkring vi
eftersträvar ska vara ett signum för vår yrkesetik i SAG.
• Tänk på att spara kopior på verifikat: intyg, kvitton eller fakturor som visar vad du gått
för handledning och fortbildning, samt hur många timmar. Dessa skickas sen in till
styrelsen under den höst/vinter som föregår en ny auktorisationsperiod på tre år.
• Det allra smidigaste sättet är att använda formuläret på hemsidan
www.gestaltterapeuterna.se/medlem/auktorisationsprocess. Där kan du ladda upp dina
underlag ett och ett så snart du får dem. Allt du laddar upp sparas i en databas. Formuläret
är dessutom så fiffigt att det själv räknar dina timmar och skickar automatisk ut ett
meddelande till både dig och oss när du har uppfyllt det begärda antalet timmar.
• Ett annat alternativ är att du scannar och e-postar alla dokument samtidigt till
admin@gestaltterapeuterna.se, eller till SAG:s postadress som papperskopior. Döp dina
filer (pdf-format) enligt: ”förnamn.efternamn.fortbildning”. Senast den 30 november
aktuellt år vill SAG ha in alla verifikationer för att ha tid att bearbeta dessa och skicka ut
nya auktorisationsbevis innan nästa auktorisationsperiod börjar.
• Fortbildningstimmarna fördelas fritt under treårsperioden; du kan tillgodoräkna dig en
längre fortbildning (mer än 60 timmar) som du går under en termin, eller gå tre kortare
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fortbildningar (helgkurser fre-sön på ca 20 timmar) under treårsperioden för att täcka
fortbildningskravet.
• Handledningstimmarna fördelas också de fritt under auktorisationsperioden utifrån ditt
behov av handledning, vilket kan skifta i perioder beroende på hur din verksamhet ser ut.
• Har du timmar som långt överstiger de timmar som krävs för auktorisationen? Det räcker
att du kommer in med intyg på det krävda antalet timmar.

Ansvarsförsäkring

SAG har ett avtal med Gefvert på en mycket förmånlig gruppförsäkring, men du kan ha
vilket försäkringsbolag som helst. Gefvert har fler alternativ - ansvarsförsäkring,
företagsförsäkring och sjukavbrott – de kan tecknas tillsammans eller var och en för sig. Du
bestämmer. SAG behöver årligen, i samband med inbetalning av medlemsavgift, se en kopia
eller annan verifikation (bolag och försäkringsnummer) på att du har en giltig försäkring. Hör
av dig till medlem@gestaltterapeuterna.se om du vill ha information om hur du skaffar vår
gruppförsäkring.

Medlemsavgift och medlemskap
Medlemsavgiften betalas via faktura som skickas ut någon gång under våren. SAG hanterar
medlemsregister och fakturering digitalt, förseningsavgifter eller andra konsekvenser om du
skulle bortse från att betala sköts automatiskt. Du behöver aktivt gå ur föreningen genom att
skriftligen meddela styrelsen och säga upp ditt medlemskap, för att inte bli betalningsskyldig.

Tre medlemsformer
Du kan vara stödmedlem, auktoriserad medlem eller studerandemedlem i SAG. Stödmedlem
är den som inte arbetar aktivt med klienter, har du en (1) klient eller fler, så gäller
auktoriserat medlemskap, detta för att skapa en tydlig gräns mellan de två medlemsformerna.
Det är endast som auktoriserad medlem du har rätt att marknadsföra dig som medlem i SAG.
För studerandemedlem gäller att denne exponeras på så sätt att det tydligt framgår att denne är
under utbildning/handledning. Studerandemedlem lyder under sitt utbildningsinstituts etiska
regler och klagomålshantering.

Medlemsförmåner
• Ansvarsförsäkring Gruppavtal med Gefvert för verksamhet, klient/patientarbete och sjukavbrott.
• Profil på SAG:s hemsida Personlig profil på hemsidan som gör dig lätt att hitta
för klienter. Gör det så snart du fått din auktorisation godkänd.
• Digitalt nyhetsbrev När vi vill nå dig eller du nå andra medlemmar – tips om kurser och
fortbildning, hyr ut eller hyra mottagningsrum, info om utlysta tjänster med mera.
• Fortbildning SAG:s avtal med Gestaltakademin vilket ger 10% på fortbildning som de
arrangerar.
• Digital prenumeration på British Gestalt Journal (BGJ). Utkommer med 2 nummer per år,
laddas ned på SAG:s hemsida. Du behöver vara inloggad för att komma åt dem.
• Etikråd Stöd från etikråd. Mer info om etikrådet och etiska regler på SAG:s hemsida.
• Yrkesidentitet och gemenskap Medlemskapet i SAG skall erbjuda ett inkluderande
sammanhang, nätverk och kontakt samt erbjuda ytterligare lärande och påfyllnad för dig
i din yrkesroll bland annat genom gemensamma aktiviteter.
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