
 

Information om terapi hos Anna Amilon Handledning & Anknytningsstödjande insatser.  

Välkommen till mig och vårt arbete tillsammans. Följande regler gäller för betalning och 
avbokning:  

Bokning av tid görs tillsammans med mig. Avbokning av tid måste ske senast 48 timmar 
innan den bokade tiden vid sjukdom, annars debiteras du för den tiden även om du inte 
kommer. Vid arbetsrelaterade möten och planerade förskolestängningar med mera gäller en 
veckas avbokningstid. Det går bra att du kommer på din tid även om du är sjuk, så länge det 
inte är någon smittsam kräksjukdom eller samhällsfarlig smitta.  

Kostnad: 
• 1050 kr för 45 minuter enskild session IRL eller via Zoom. 
• 1500 kr för 90 minuter familjeterapisession (flera personer i rummet).  
• 1500 kr för 90 minuter familjeterapisession (flera personer i rummet).  
• Enstaka konsultation via telefon eller Zoom 1200 kr för 60 minuter.  

Betala genom att swisha till nr 076 322 11 65 INNAN sessionen. Jag kan mejla en 
kontantfaktura som kvitto efteråt om du vill det. Betalningen ska vara gjord innan du kommer 
till besöket och du skriver ditt namn i meddelandet – detta på grund av att många strular med 
betalningarna enligt tidigare erfarenhet. Du kan också betala via Bankgiro, se nummer längst 
ned.  

Du kan kontakta mig enklast via mejl a@annaamilon.se om du behöver avboka en tid. Sms 
till 076-322 11 65. Jag har sällan möjlighet att svara i telefon om du ringer.  

Jag är auktoriserad socionom, vidareutbildning inom bl.a. systemisk familjeterapeut steg 1, 
mentaliseringsbaserad terapi (mbt) vid Anna Freud Center, London, anknytning och 
utvecklingspsykologi. Mitt arbetssätt är en blandning av systemteori, anknytning och 
mentaliseringsbaserad terapi.  

Jag har sekretess.  

Adress: Järnvägsgatan 8, Höör. 
Det finns parkering utanför huset. Parkeringen är gratis i två timmar men du måste komma 
ihåg att ta med en parkeringsskiva. 
När du går in i huset ringer du på mitt namn. Jag släpper då in dig och direkt till höger om 
dörren finns möjlighet att sitta ner och vänta tills jag hämtar dig när det är din tid.  

Videomöte: Jag använder videosystemet Zoom: Datasäkerheten kan jag inte garantera utan 
du får själv göra bedömningen om du litar på ovanstående system. Jag ringer upp dig och vi 
har kameran på så att vi kan se varandra. De flesta som provar tycker att det brukar fungera 
bra.  

Varmt välkommen hälsar Anna  

Anna Amilon Handledning & Anknytningsstödjande Insatser Bankgiro 5303–1779 
Swishbetalning: 076 322 11 65 

Telefon: 076-322 11 65 
Mejl: a@annaamilon.se Hemsida: https://annaamilon.se  



 

 
 

Anna Amilon Handledning & Anknytningsstödjande Insatser 
Betalningsförbindelse (fyll i och ta med vid första besöket eller scanna in och mejla innan 
första besöket)  

Namn: 
.................................................................................................................................................... 

Personnummer: 
.................................................................................................................................................... 

Telefon: 
.................................................................................................................................................... 

Adress: 
.................................................................................................................................................... 

Fakturaadress: 
.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

Mail: 
...................................................................................................................................................  

Jag intygar att ovanstående uppgifter är riktiga 
Jag är införstådd med att om jag inte kan komma på den avtalade tiden på grund av sjukdom 
ska avbokning ske senast 48 timmar innan avbokad tid. I annat fall utgår full debitering. 
Jag är införstådd med att om jag inte kan komma på den avtalade tiden på grund av 
arbetsrelaterade eller barnomsorgsrelaterade orsaker ska avbokning ske senast sju dagar 
innan avbokad tid. I annat fall utgår full debitering. 
Jag är införstådd med att betalningen ska vara gjord på swish INNAN besöket.  

Jag godkänner att kontakt via SMS, Zoom och/eller mail får ske mellan mig och terapeuten 
Anna Amilon vid behov.  

.................................................................................................................................................... 

Datum Underskrift  

.................................................................................................................................................... 

Namnförtydligande  

Skriv ut, skriv på och ta med vid första besöket! 
Eller skriv ut, scanna in och mejla INNAN första besöket!  


