
Informationshäfte om att
vara volontärterapeut

 
 1825 – Terapicenter för unga vuxna



Hej!
Vad roligt att du är intresserad av att bli ideellt engagerad hos
1825– Terapicenter för unga vuxna! Här får du information om
1825 och hur du kan bidra till unga vuxnas psykiska hälsa som

volontärterapeut.

Vår öppna psykoterapimottagning tar
emot unga vuxna 18 till 25 år. Vi
erbjuder terapi och samtalsstöd, både
individuellt och i grupp. Vårt arbete
utgår från den unga vuxnas behov och
det är viktigt att den unga vuxna är
delaktig i utformandet av
behandlingen. Vi arbetar integrativt
och lägger stor vikt vid den
terapeutiska alliansen. 

1825 – Terapicenter för unga vuxna är en
del av stiftelsen Young Solidarity
Foundation. Vi arbetar för att unga vuxna
som lider av psykisk ohälsa ska erbjudas
stöd och behandling på den unges behov
och villkor. Det gör vi genom att erbjuda
samtalsstöd och terapi och samt genom
påverkansarbete för att vård och
behandling ska bli tillgängligt för alla unga
vuxna som är i behov av det. 

Vår verksamhets tre 
grundpelare

 
Vår vision är:

Ett samhälle där unga vuxna som upplever psykisk ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan
må långsiktigt bra, utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv. 

 



Att vara ideellt engagerad hos
1825

Så här funkar det

Som volontärterapeut får du vara med i ett team som möter unga
människor som vill förändra sina liv. Du blir en viktig del i en

verksamhet som drivs av en stark övertygelse om att unga vuxna
har rätt till psykisk hälsa.  

 
För dig som har handledning hos oss (obligatorisk för

basutbildade) åtar du dig att ha minst två patienter som du träffar
en gång i veckan. Den genomsnittliga tiden för terapierna är ett
och ett halvt till två år men kan även vara kortare. Du förväntas
arbeta i enlighet med 1825s riktlinjer och rutiner. Terapiarbetet

sker på 1825s mottagning eller i vår videoapp Vårdrummet.
Legitimerade kan också efter överenskommelse ta emot patienter

på egen mottagning.  
 

Handledning är obligatoriskt för basutbildade terapeuter. För
legitimerade är det ett erbjudande. Som volontärterapeut blir du

också inbjuden till intressanta seminarier och träffar om den
senaste forskningen om aktuella ämnen. 

Av våra patienter är ca 80 % unga kvinnor och 20 % unga män. Medelåldern ligger på 21 år. På 1825
arbetar 4 anställda psykoterapeuter och ca 30 volontära terapeuter. Våra volontärer är legitimerade

psykoterapeuter/psykologer eller basutbildade (steg ett) i psykoterapi. Det behövs ingen remiss för att
komma till 1825 och de unga betalar en låg avgift, 150 kr/session. Vi prioriterar unga vuxna som saknar

medel och det är  möjligt att ansöka om att bli avgiftbefriad. 
 



Volontärterapeuter åtar sig att:

arbeta enligt gällande föreskrifter och 1825:s
riktlinjer och rutiner
delta i handledning som basutbildad (för
legitimerade är detta ett erbjudande)
delta på verksamhetsträffar och seminarier.
registrera och dokumentera terapiarbetet i 1825s
journalsystem Webdoc
ha den löpande kontakten med dina unga patienter
från första samtalet till avslut.  
boka terapirummet själv i journalsystemet

Som volontärterapeut hos 1825 får
du:

Kompetenskrav

ha en akademisk examen
ha en psykoterapeutisk grundutbildning (steg 1)
eller vara legitimerad psykoterapeut
ha gått minst 25 timmar i egenterapi

För att kunna bli volontärterapeut på 1825 behöver du:

 

möta unga vuxna som vill må bättre och förändra
sina liv
möjlighet att utveckla din terapeutiska kompetens
och utvecklas i din roll som terapeut 
handledning och kunskapsutvecklande seminarier
möjlighet till erfarenhetsutbyte med terapeuter med
starkt engagemang för ungas psykiska hälsa
bli delaktig ett terapeutiskt sammanhang med
intressanta samtal om teorier, metoder och
kunskapsutveckling



Introduktion

Intervju och volontäravtal

Hur ser processen ut för att bli
volontärterapeut?

Intresseanmälan och intyg

1

2

3

4

5-6

Pågående terapeutisk
arbete

Efter att du fyllt
intresseanmälningsformuläret
kontaktar 1825s
volontärsamordnare dig via mail.
Du ombes att skicka in CV,
utbildningsintyg samt intyg på
egenterapi. 

Du registrerar dig i
terapeutdatabasen online. 
Får inloggning till volontärsidorna
samt journalsystemet webdoc. 
Du blir inbjuden på
introduktionsutbildning om att vara
volontärterapeut tillsammans med
andra nya volontärterapeuter.
Matchning till ev. handledare sker.

Om du uppfyller kraven för att bli
volontärterapeut sker en 30 min intervju
med verksamhetschef och
volontärsamordnare. 

Om du får ett erbjudande att bli
volontärterapeut fyller du i
volontärkontrakt och
sekretessförbindelse. Du skickar också in
utdrag från belastningsregistret. 

Du blir matchad med ung vuxen.
1825 kallar hen till första samtalet.
Efter detta är det du som håller
kontakten med din patient.
Skattningsverktyget SCL90 görs
under första sessionen. 

Du träffar dina patienter veckovis.
Journalanteckningar skrivs efter
varje session. 
Eventuell handledning sker varannan
vecka.
Deltar på seminarier och
verksamhetsträffar hos 1825.

 Terapin börjar

STEG

STEG

STEG

STEG

STEG

Avslutning
Vid avslutning av terapin informerar du
en månad innan den avslutas. Berättar
om du önskar ny patient.
Terapi sammanfattning sker i journalen
Utvärdering av din tid som
volontärterapeut

https://forms.office.com/r/eiE9MKBE1r


Pågående terapi

Hur ser processen ut för den unga vuxna som söker
hjälp?

Första samtalet

Kontakt tas

1

2

3

4

5-6

Den unga vuxna tar kontakt
med 1825.
En kortare bedömning på
telefon görs.
Sätts upp på väntelistan eller
hänvisas vidare vid akuta
problem/full väntelista.

Den unga vuxna och terapeuten
genomför terapin och träffas
veckovis.

Den unga vuxna matchas med
lämplig terapeut.
Den unga vuxna blir kallad till
ett första samtal.
Under något av de orienterade
samtalen fylls
självskattningsformuläret
SCL90 i.

Under sista sessionen fyller den
unga vuxna i skattningsverktyget
SCL90.
Utvärderar terapin.

Avslutning av terapin

STEG

STEG

STEG

STEG

STEG



 

Vanliga frågor om att
vara volontärterapeut

Vilka typer av terapiformer
stödjer 1825?

Svar

Vår mottagning är integrativ och vi
välkomnar terapeuter med olika
teroretisk bas och utbildade i olika
beprövade metoder. 

Ja det går bra. I dessa fall skriver vi
ett samarbetsavtal med
utbildningsinstitutionen. Efter
överenskommelse kan vi också
skriva intyg om att det är möjligt
att ha utbildningspatienter hos oss
för ansökan till psykoteraopeut
programmet. 

Kan jag bedriva
utbildningsterapier då jag går
psykoterapeutprogrammet hos
er?

Fråga

Hur länge varar en
genomsnittlig terapi?

Vissa varar ca. 1-1,5 år medan
andra är kortare. Det varierar
utifrån vad den unga vuxna
behöver hjälp med och terapiform .

Hur sker journalföringen? Den sker via det onlinebaserade
programmet Webdoc och görs
samma vecka som terapin sker.

Vart sker
terapisessionerna?

De sker i våra lokaler på
Fleminggatan 113 i Stockholm
eller online. Du bokar själv
rummet i journalsystemet Webdoc.
Efter överenskommelse och om du
är legitimerad är det möjligt att
göra dem i egna terapilokaler.

Hur många klienter behöver
jag minst ha?

Du behöver ha minst 2 klienter
som du träffar en gång per vecka
om du har handledning hos oss. 

Vilket självskattningsformulär
använder ni? Vi använder SCL90.



Fortsättning

Vanliga frågor om att
vara volontärterapeut

Svar

Du genomför dina terapier när det
passar dig vilket kan innebära både
dag och kvällstid. Vår mottagning är
öppen måndag-fredag 08.00-20.00. 

Du tar i första hand upp det i din
handledning och/eller pratar med 
 verksamhetschefen som är kliniskt
ansvarig. 

Vilka tider kan jag ha mina
terapier på?

Fråga

Vad gör jag om stöter på
problem med min patient?

Alla som inte är legitimerade.
Handledningen sker två gånger per
månad, 1,5h/gång. Den kan ske
fysiskt eller digitalt.

Vem behöver handledning?
Hur fungerar detta?

Totalt sker 4 träffar (1,5 timmar
per gång) per termin. Vi vill gärna
att du deltar men vi förstår att alla
ibland kan få förhinder.

Hur ofta sker
volontärseminarier och
verksamhetsträffar? Är det
obligatorisk att delta?

Jag bor inte i Stockholm,
kan jag ändå vara terapeut
hos er?

Kan jag göra
sessioner online?

Ja det går bra om patienten vill det.
Det finns ett videoverktyg i
journalsystemet som används.

Just nu behöver man vara bosatt i
Stockholmsområdet för att vara
volontärterapeut hos oss. Vi
planerar dock att öppna upp
möjligheten att vara engagerad hos
oss på distans inom de kommande
åren.



Vill du bli en
del av vårt
1825-team? 

Börja med att fyll i följande
formulär. 

Efter detta kommer vi kontakta
dig för att be dig skicka in CV
och intyg på genomförd
utbildning och egenterapi. Sedan
träffas vi för en kortare
intervju.

KONTAKTA OSS
Vid frågor om att vara volontärterapeut kontakta
projektledare: 
Sofia Jagbrant
Email: sofia.jagbrant@1825.nu
Telefon: 08 121 53 991 - 073 989 57 89

https://forms.office.com/r/eiE9MKBE1r

