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Behörighetskrav  
För att bli antagen till psykoterapeutprogrammet krävs enligt Högskoleförordningen och 
utbildningsplanen att den sökande har:  
 
Allmän behörighet  

• grundläggande behörighet att studera på universitet eller högskola samt  
 
Särskild behörighet  

• att den sökande har en akademisk grundutbildning som:  
o legitimerad psykolog (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser) 
o legitimerad läkare med specialistutbildning i psykiatri eller barn- och 

ungdomspsykiatri  
o socionomexamen 
o annan motsvarande examen 

 
• Den sökande måste, antingen inom ramen för ovanstående utbildningar eller på annat 

sätt, ha genomgått en grundläggande utbildning i psykoterapi, motsvarande den 
tidigare statliga psykoterapiutbildningens steg 1 om 45 högskolepoäng (30 
universitetspoäng) eller därmed jämförbar utbildning dvs. en sammanhållen utbildning 
med minst 240 timmar teoretisk utbildning jämte patient-/klientarbete under 
handledning. Handledningens omfattning är 60 timmar vid individualhandledning alt. 
120 timmar vid grupphandledning. Sökande skall dessutom ha genomgått egenterapi 
omfattande minst 50 timmar individualterapi, alt. 120 timmar gruppterapi, hos 
legitimerad psykoterapeut.  

• Att den sökande efter avslutad grundläggande utbildning i psykoterapi eller 
motsvarande vid antagningstillfället måste ha minst två års erfarenhet av terapeutiska 
arbetsuppgifter under handledning.   

• Att den sökande i sin yrkesverksamhet måste ha pågående arbete med psykoterapi. Det 
krävs att den sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare eller uppdragsgivare att 
hon/han under utbildningstiden arbetar på minst halvtid med kliniskt patientarbete där 
den valda inriktningen kan praktiseras och där får möjlighet att möta och 
psykoterapeutiskt arbeta med klienter på ett sådant sätt att meningsfull handledning i 
psykoterapi kan bedrivas under hela utbildningstiden. 
 

Ytterligare förtydliganden angående behörighet 

• Med annan motsvarande examen avses en högskoleutbildning om minst 210 
högskolepoäng. Denna utbildning ska vara en klinisk (sjukvårdande) utbildning, 
företrädesvis riktad mot psykiatrin. Detta medför att alla icke kliniska och icke 
sjukvårdande utbildningar som exempelvis beteendevetenskapligt program, master 
eller liknande inte ger behörighet för psykoterapeutprogrammet. Den grundläggande 
utbildningen i psykoterapi ska också ske utöver denna akademiska grundutbildning.  

• För sökande till familjeterapiutbildningen kan del av egenterapin omfatta 
familj/parterapi.  

 


