Prislista 2019-2020
Kraniosakralterapi människa – elevbehandling
Elevbehandling innebär att jag inte är färdigutbildad utan tränar samtidigt som jag behandlar. Jag
åtar mig därför inte några komplicerande fall tillsvidare (se mer nedan) och har ännu inte lärt mig allt
som ingår i utbildningen.
Tills vidare (under utbildningen) behandlar jag dig inte om du
• är gravid
• har en fraktur under läkning/skruvar
• feber/förkylning
• cancer
• akut/nytt diskbråck
• epilepsi
• migrän
• äter psykofarmaka eller smärtstillande
Jag kommer behöva få reda på allt om hur det står till med dig och din kropp för att kunna ta
ställning till om jag skall behandla dig eller inte. Även om du inte tycker att problemen hänger ihop så
gör hela kroppen och sinnet det. Du kommer därför få ett formulär att fylla i.
Här har jag samlat ihop svar på frågor jag fått:
• En behandling tar ca 40-50 min och du ligger fullt påklädd på en behandlingsbänk, räkna med
att det tar 60 min inklusive "pratet", första gången eventuellt något längre.
• Det är ovanligt att problemet löser sig på en behandling men det kan räcka med 2-3ggr. Det
beror på komplexiteten i besväret man söker för och hur länge man haft det. För att jag skall
lära mig så mycket som möjligt önskar jag träffa er minst två gånger.
• Efter behandlingen är det bra om du kan ta det lugnt resten av dagen och undvika för dig
tyngre fysisk aktivitet ett par dagar.
• Jag kommer i första hand hålla till i en lokal i Stenungsund. Hör av dig för att boka tid.
Jag är medlem i Kraniosakralterapeutförbundet – KSTF och försäkrad via förbundet.
Prislista:
2019 Vecka -52: 300 kr
2020 Vecka 1-6: 300 kr
Vecka 7-23: 400 kr
Vecka 24-35: 500 kr
Vecka 36-49: 575 kr
Vecka 50-53: 650 kr
2021Vecka 1-5: 650 kr
Milersättning 2019: 23 kr/mil (om jag kommer till dig)
www.lisajohansson.se

0705-10 39 36

lisa@lisajohansson.se

