Merit- och urvalskriterier: Handledarutbildningen 2022-2023
Vid urval mellan sökande används följande merit/poängberäkningsunderlag:
1) Akademisk yrkesutbildning med relevans för handledarutbildning
Följande genomgångna yrkesutbildningar inom vård- och behandlingsområdet ges poängantal
baserat på relevans för handledarutbildningen:
- Legitimerad psykolog eller socionom 1 poäng.
Max poäng = 1 poäng
2) Erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsuppgifter efter slutförd psykoterapeututbildning
- Mer än 3 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst
halvtid efter psykoterapeututbildning ger 1 poäng
- Mer än 5 yrkesverksamma år omfattande psykoterapeutiska arbetsuppgifter om minst
halvtid efter psykoterapeututbildning ger 2 poäng
Max poäng = 2 poäng
3) Psykoterapihandledning efter psykoterapeutexamen
Efter avslutad psykoterapeututbildning erhållit handledning inom vald inriktning ger följande
poängantal beroende på antal handledningstimmar:
- Minst 20 timmar individuell handledning eller 30 timmar i grupp ger 1 poäng
Handledaren skall vara handledarutbildad i psykoterapi motsvarande 45 hp
4) Handledningsuppdrag
Handledningsuppdrag inom vård, skola och socialtjänst inklusive student-, kandidat- eller
mentorshandledning med omfattande
- 36 timmar eller mer individuellt eller grupp ger 1 poäng
- 72 timmar eller mer ger 2 poäng.
Psykoterapihandledning individuellt eller grupp omfattande
18 timmar eller mer ger 1 poäng
36 timmar eller mer ger 2 poäng.
Poängen kan adderas. Max poäng = 4 poäng
Handledningsuppdrag som är äldre än 10 år eller mer vid ansökningsdatum räknas inte.
5) Forskning
- En eller flera artiklar publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift med s. k. peer
review förfarande avseende forskning med klinisk inriktning inom psykologi, psykiatri
eller motsvarande ger 1 poäng
- Om forskningen publicerats som en doktorsavhandling eller som ingående i en docentur
ges ytterligare 1 poäng.
Poängen kan adderas. Max poäng = 2 poäng
6) Totalpoäng
Den preliminära rangordningen i uttagningen görs utifrån en totalpoäng som räknas fram för varje
behörig sökande på formella meriter. Bedömning/rangordning av meriter görs av två personer vid
varandra oberoende bedömningar.
På grundval av rangordningen väljs sedan ett antal sökanden ut, avhängigt det antal som skall tas
in på utbildningen.

Ansökningen kan eventuellt komma att kompletteras med en intervju där också en bedömning av
personlig lämplighet och motiv att genomgå utbildningen görs.

Beslut om antagning
Beslutet om antagning fattas av prefekten vid Institutionen för Psykologi efter rekommendationer
från uttagningsgruppen. Om två eller flera sökande har samma poäng tillgrips lottning under
kontroll av utomstående bedömare.

