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Institutionen för psykologi/Psykoterapimottagningen 
 
 
 

Lund maj 2018 



 

Välkommen till en ny termin och till 
psykoterapimottagningen 

 
 
 
Verksamhetschef / mottagningsföreståndare 

 

Catharina Strid Hus O, rum 409  telefon 046/ 222 91 16 
 

Sekreterare 

Eva-Lena Hansson Hus O, rum 404 telefon 046/ 222 36 40 

  
 

 

Mottagningen  222 91 24 

 

Har Du frågor eller synpunkter är det bra om du tar kontakt med någon av oss. Det 

finns en brevlåda utanför våra arbetsrum på 4:e våningen där du kan lägga 

meddelanden. För att underlätta kommunikationen mellan oss är det viktigt att du 

använder din StiL-adress. 
 

E-post till oss på mottagningen: förnamn.efternamn@psy.lu.se  

till exempel   <Eva-Lena.Hansson@psy.lu.se> 

 
Mottagningsterapeuter 

Informationssamtal med klienter utförs av legitimerade psykoterapeuter som är 

knutna till mottagningen. 

Mottagningen är vår gemensamma arbetsmiljö. Vi har gemensamt ansvar för vår 

verksamhet och det gäller att vi alla hjälps åt. Du får här en arbetsordning som vi 

ser över och vid behov uppdaterar inför varje terminsstart. 

Längst bak i häftet finner du kopior på de förbindelser som du undertecknar inför ditt 

arbete på vår mottagning, samt underlag för betalning som lämnas till klienten.  
 
 
Med vänlig hälsning 

Catharina Strid 

mailto:%3cEva-Lena.Hansson@psy.lu.se%3e
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Psykoterapimottagningen 
 
Institutionens psykoterapimottagning är en klinisk verksamhet som lyder under 

hälso- och sjukvårdslagen. Detta innebär att samtliga som involveras i 

mottagningsarbetet har tystnadsplikt i enlighet med denna lagstiftning. Alla som 

omfattas av lagen har också en skyldighet att enligt vetenskap och beprövad 

erfarenhet bedöma och beakta klientens behov av behandling. Mottagningen har 

således två funktioner, dels att fungera som en klinisk verksamhet där människor 

med ett psykiskt lidande kan få hjälp, dels som en arena/möjlighet för den blivande 

psykologen att få lära sig att tillämpa olika psykoterapeutiska metoder. 
 

 
 

Rutiner och praktisk information 
Mottagningslokalerna 

Mottagningslokalerna finns i hus O på bottenplanet, östra ingången, adress 

Allhelgona Kyrkogata 14 O. 

Rum 101, 107, 301 och 407 är i första hand avsedda för handledning. 

Om rummen inte är bokade för handledning kan även 101 bokas för terapi.  

107 kan endast bokas efter kl 17. Rum 301 och 407 kan inte bokas alls. 

Rum 106 A är avsett för kvalitetssäkring 

Rum 104 är terapeutrum 

Rum 103 A, B och C, 105, 106B är terapirum. 

Datasalarna rum O-201 och O-204. 

Om det någon gång skulle bli problem med lokalerna (t.ex. värmen, dörrar, 

fönster, el, avlopp osv.) tar du kontakt med 

•  vår vaktmästare Mattias Kvist,  rum O-202 telefon 046-222 77 62 

•  Robert Holmberg är lokalansvarig, rum P-227, telefon 046-222 87 71. 

•  Akademiska Hus, telefon 046-31 13 00  Om du inte får tag i vår vaktmästare 

eller Robert Holmberg. 

Om det blir problem med inventarierna eller utrustningen tar du kontakt med  

vår vaktmästare. 

I övrigt tar du kontakt med Eva-Lena. 
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En allmän hållning som vi måste ha i våra mottagningslokaler är att vi alla är 

mycket lågmälda. Dels skall terapierna kunna vara ostörda, dels skall du som 

terapeut kunna vara ostörd när du gör ditt efterarbete. Dörren mellan trapphallen 

och väntrummet i hus O hålls stängd för att få så tyst som möjligt i mottagnings- 

lokalerna och för att klienterna skall kunna få sitta ifred i väntrummet. Av samma 

anledning är vår telefon endast för utgående samtal. 
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För att ha tillgång till mottagningen behöver du alltid aktuell kod. Ibland behöver du 

passerkort. 
 

Kod 

Du behöver en kod för att komma in i terapeutrummet, rum 104, datorsalarna 

201 och 204, kvalitetssäkringsrummet 106A, samt korridordörrarna till våning 2  

och 3. 

 I terapeutrummet 104 bokar du tider och läser aktuell information samt   

hämtar/lämnar nycklarna till terapirum, handledningsrum.  

Koden byts omedelbart efter varje terminsslut. 

När du ska börja ditt klientarbete kvitterar du ut koden vid vårt introduktions-

möte. Inför nästkommande terminer kan du under terminens sista veckor få den nya 

koden hos Eva-Lena. Terapeutrum, terapirum och handledningsrum är låsta för att 

endast behöriga skall kunna komma in i rummen. Det är viktigt att rummen alltid 

blir låsta och att du aldrig lämnar ut koden till någon obehörig. 
 

Passerkort 

Passerkort behöver du för att komma in i mottagningslokalerna: 

–   före kl. 07.30 och efter kl. 19.00. Fredagar från kl 17.00 

–   på ”klämdagar” 

–   på lördagar och söndagar samt på dag före helgdag 

–   under långhelger 

–   på tid utanför terminstid. 

Passerkort får du snabbt och enkelt på tre olika ställen inom universitetet. Gå in på 
http://www.lu.se/student/gemensamt-passerkort 

Lös ut passerkort i god tid så du inte står utelåst tillsammans med din klient. 

När du har din klient på passerkortstid så informera om den ringklocka som finns 

till vänster utanför ytterdörren. Ringklockan är kopplad till en lampa i 

terapeutrummet. 

För att komma ut ur huset under passerkortstid använder du knappen med låssymbol 

som finns innanför ytterdörren. Visa även den knappen för din klient. 
 

Nycklar 

Nycklar till terapirummen finns i nyckelskåpet på väggen. Koden till nyckelskåpet 

får du vid introduktionen. 

 

http://www.lu.se/student/gemensamt-passerkort
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Terapeutrummet, utrustning 

Dator för lokalbokning – skall vara påslagen 

Telefon för eventuell kallelse av klienter 

Terminsaktuell arbetsordning 

Broschyr om vår mottagning 

På anslagstavlan finns aktuell information 

Skåp 

Varje handledningsgrupp förfogar över ett låsbart skåp för förvaring av 

handledningsunderlag. Nyckeln till skåpet kvitteras ut hos Eva-Lena och lämnas 

tillbaka vid kursens slut. Borttappad nyckel ersätts av studenten med ca 2.000 kronor 

då det av säkerhetsskäl kräver byte av låscylinder och nya nycklar. (bil 3) 
 

I Skåp nr 50 

Näsdukar (se till att det finns reservnäsdukar i terapirummen)  

Glödlampor 

Batterier till klockorna i terapirummen 

Whiteboardpennor. 
 

Skrivare 

Skrivare för utskrift av journal- och handledningsunderlag finns i datasalarna  

våning 2. Skrivarna är kopplade till det interna nätverket. 

Dokumentförstörare 

En dokumentförstörare finns utanför kopieringsrummet, rum O-202, på våning 4 

utanför Eva-Lenas rum samt i hus P utanför Anitas expedition. 

Larm 

På mottagningen har vi installerat överfallslarm enligt föreskrifter. 

 Till varje terapirum finns en larmdosa som är fäst vid rumsnyckeln. Vid behov  

 av att larma hålls knappen intryckt några sekunder. Larmet är direktkopplat till ett    

 vaktbolag som omedelbart kommer hit.  

Hantera larmdosan med största försiktighet för att undvika falsklarm. 

Förslagsvis lägg nyckel med larmdosa på golvet bredvid din stol. 
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Avtal med Securitas 

Innan du lämnar mottagningen måste rummet vara låst och nycklarna på plats i 

skåpet samt fönster och ytterdörr vara stängda eftersom det ingår i vårt avtal 

med Securitas. Detta är en av förutsättningarna för att vi skall kunna ha vår 

mottagningsverksamhet. 
 
 
 

Sökanden till mottagningen, informationssamtalet med 
mottagningsterapeut 

Vem som helst kan söka till vår mottagning via telefon eller mail och får då uppge 

namn och telefonnummer. Vi tar inte emot remisser. Efter överenskommelse träffar 

någon av våra psykoterapeuter den sökande för ett informationssamtal, samtalet 

terapi, terapeuterna berättar om hur det går till på mottagningen. Den sökande får 

även besvara ett antal skattningsskalor s.k. förmätning. Verksamhetschefen har 

regelbundna möten med psykoterapeuterna där ärenden som är tveksamma för 

studentterapier diskuteras och beslut om hänvisning vidare kan fattas. 

•  Vi informerar om att man träffar en studentterapeut ca två gånger för att båda 

parter skall kunna komma överens om det finns förutsättningar att arbeta 

tillsammans. Därefter görs en överenskommelse att träffas 

– antingen i psykodynamisk terapi, PDT, en gång i veckan, 45 minuter, under 

två terminer med visst sommaruppehåll, men att möjlighet till kortare 

kontakter ibland kan finnas 

– eller i kognitiv beteendeterapi, KBT, där man tillsammans med terapeuten 

bestämmer terapins längd. Även för KBT gäller en gång i veckan, 45 minuter 

och visst sommaruppehåll. 

•  Vi informerar om att alla samtal spelas in som ett led i terapeuternas utbildning 

och klienten ger sitt medgivande till detta. 

•  Vi frågar på vilket sätt klienten skulle vilja arbeta och vi diskuterar kring detta. 

•  Vi betonar vikten av att fullfölja överenskommelsen och tillsammans med 

studentterapeuten ta upp eventuella tveksamheter för att kunna reda ut dessa i 

terapin i stället för att avbryta i förtid. 

 



11 
 

 

•  Vi informerar om att psykologutbildningen är tio terminer lång och att det är under 

de sista terminerna som den blivande psykologen som ett led i sin utbildning gör 

ett längre terapeutiskt arbete. Studenten har då en gedigen teoretisk grund, varit ute 

och praktiserat, haft kortare klientkontakter och själv gått i terapi. 

•  Vi informerar om att det är erfarna legitimerade terapeuter som är handledare. 

•  Vi informerar om tystnadsplikten. 

• Vi informerar om att kvalitetssäkring ingår i verksamheten, s.k. för- och 

eftermätning, vilket innebär att klienten får fylla i frågeformulär vid 

informationssamtalet och vid terapiavslut. 

•  Vi informerar om vårt forskningsprojekt och att deltagande är frivilligt. 

Samtyckesblankett signeras. 

•  Vi informerar om att varje handledningsgrupp gör en kort fallstudie, som sedan 

under sekretess presenteras i avidentifierad form för en annan 

handledningsgrupp, under ledning av lärare från mottagningen. 

•  Vi frågar om det är några tider som inte passar eller som passar bäst, samt om det 

går bra att bli kontaktad per telefon.  

•  Vi informerar om att en studentterapeut kommer att kontakta klienten när terapin 

ska starta.  

•  I de fall som vi tvekar om den sökandes förutsättningar för vår 

mottagningsverksamhet informerar vi om att ärendet ska diskuteras på 

mottagningsgruppens möte och beslut om möjlig terapi meddelas i 

efterhand. 

•  I de fall klientens problematik är för komplex för studentledd terapi 

hänvisas klienten till lämplig vårdinstans. Det kan röra sig om 

pågående missbruk eller uttalade självmordstankar. 

•  Den sökande betalar 150 kronor för informationssamtalet och informeras om att 

kostnaden för terapin är 120 kr/samtal med maxbelopp 1080 kr 

(informationssamtalet ingår ej).Betalning sker 1 gång i månaden enligt ett 

betalningsunderlag. 
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Klientarbete 

Klientarbetet skall varje termin bedrivas regelbundet under hela terminen. Det är 

handledarens skyldighet att i samråd med föreståndaren och kursansvarig diskutera 

en kompletterande uppgift, om det blir ett längre uppehåll i terapin, om en terapi avbryts 

eller avslutas i så sent skede att det inte finns tillräckligt med tid kvar för att påbörja 

ytterligare en terapi (detta gäller termin 8 respektive 10). Det är vanligt att 

studentterapeuten får vara med på informationssamtal men även skriftliga 

kompletteringar kan förekomma. 

På termin 7 och termin 9 startar klientarbetet ungefär en månad efter terminsstart, 

dvs. direkt efter de förberedande seminarierna. För att få börja ditt klientarbete, ska 

du vara godkänd på dessa seminarier. För termin 9 gäller att du dessutom är godkänd 

på ditt klientarbete under termin 7 och 8. 
 

Kontakta klienten 
Det vanligaste sättet att kalla sin klient till första samtalet är via telefon. De flesta 

studenter använder sin egen telefon. Det underlättar om du ger ditt eget 

telefonnummer till den sökande, men tänk igenom vilka ramar som ska gälla för 

telefonkontakten. Skulle det av någon anledning vara olämpligt för dig så tag 

kontakt med Eva-Lena. Vissa sökande har undanbett sig att bli kontaktade per 

telefon och då kallas klienten via brev på mottagningens förtryckta kallelse. 
Tjänstekuvert måste läggas på Universitetets blå brevlådor, i annat fall måste du 

själv frankera brevet. Tjänstekuvert kan du få hos Eva-Lena. 
 

Inledande samtal 

Du träffar den sökande och ni börjar ert samarbete med två-tre inledande samtal för 

att därefter eventuellt komma överens om terapiarbete. Ta upp hur du tillsammans 

med din klient utformar kontraktet kring terapin, överenskommelsen om tider, 

regler för betalning, vad som gäller vid återbud, vid eventuella uteblivanden och 

sommaruppehåll och så vidare. Det är att föredra om du och din klient kan komma 

överens om en fast tid i veckan då det underlättar det terapeutiska arbetet. Ta också 

upp hur det kan vara om/när du träffar på din klient utanför terapisituationen. 

Det viktigaste med dessa initiala samtal är att möta klienten, att skapa kontakt. På 

så vis gör du det möjligt för en terapeutisk relation att utvecklas.  
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En annan del av de inledande samtalen är att göra en bedömning av klientens 

problematik, svårigheter och motivation. Om det framkommer att klienten har 

komplexa problem och du och din handledare är tveksamma till att fortsätta terapin 

ska handledaren kontakta verksamhetschefen för ställningstagande och beslut, v g 

se bilaga 5, PM klientsäkerhet.  

 

Bedömning i samband med psykoterapi är alltid en kontinuerlig process genom 

hela terapin. Ingen terapeut kan ha en definitiv uppfattning om sin klients problem 

redan under de första samtalen och varje terapeut har en tydligare bild av sin klient 

vid terapins slut. 

För att underlätta de inledande samtalen har vi ställt samman några punkter. 

Fundera över dem och ta upp dem i handledningen innan du möter din klient: 

– Problem som klienten söker för  

– Hur och när problemen började 

– Vad klienten tror att problemen kan bero på 

– Vad som kan tänkas upprätthålla problemen 

– Hur tar sig problemen uttryck 

– Varför klienten söker just nu 

– Kort anamnes 

– Kontakten med klienten, vilka känslor väcker klienten hos dig 

  – Hur beskriver klienten sig själv och hur ser du på den beskrivningen 

– Klientens nära relationer, socialt nätverk, hur har det sett ut tidigare i klientens 

historia 

– Övrig information, tidigare terapier, medicinering, osv 

– Överenskommelse med klienten, kontrakt, hur ofta, hur länge, återbud, betalning 

– För dig som arbetar med PDT tillkommer psykodynamisk hypotes 

– För dig som arbetar med KBT tillkommer fallformulering/konceptualisering och    

    behandlingsplan. 
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Efterarbetet 

Efter varje klientsamtal gör du efterarbete som underlag till handledningen. 

- Du tittar på hela filmen och fyller i en sessionsrapport samt väljer ett avsnitt 

att visa i handledningen med en tydlig frågeställning.  

 
Om klienten önskar intyg 

Om din klient ber dig om någon form av intyg 

– Tar du upp detta med din handledare 

– Därefter tar du kontakt med mottagningsansvarig 

– Mottagningsansvarig skriver ett intyg och skickar till klienten samt förvarar 

kopia till journalen 

– Du för in i journalen att klienten bett om intyg. 

 
Klientavgift 
Hanteringen av betalning ingår i klientarbetet. Klienten skall betala 120 kr för varje 

inbokad terapitid de 9 första samtalen upp till 1080 kr som är maxbelopp/behandling. 

Därefter blir klienten inte debiterad för fler samtal under behandlingen. 

Högkostnadsskyddet gäller endast under pågående behandling. Vid återbud skall 

 det meddelas senast 24 tim innan besöket, annars skall du debitera klienten för 

 den inbokade tiden. Detta gäller även efter uppnått maxbelopp.  

Debiterade återbud ingår inte i maxbeloppet.  

Vid sista samtalet i månaden ska du ge din klient ett betalningsunderlag. På detta 

underlag ska det framgå vilken månad betalningen avser, hur många samtal och 

summan att betala. Det ska också stå datum, studentkod samt kostnadsställe. 

Betalningsunderlaget hittar ni i journalsystemet. Ni fyller i och trycker ut det inför 

samtalet. För att få en återkoppling på att din klient betalar in sin avgift, fyller du i 

excellarket ”Datum för utlämnat betalningsunderlag” i journalsystemet. Där anger du 

datum och belopp samt noterar när inbetalningarna kommit upp till maxbeloppet. 

Skriv in om utbetalningsunderlaget avser en sen avbokning. Ange även när din klient 

har avslutats. Klienten ska i sin tur betala via internetbanken inom 10 dagar. För att 

klientens högkostnadsskydd ska gälla krävs att alla 9 samtalen är betalda. 
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Det är viktigt att klienten då uppger din studentkod samt kostnadsställe vilket 

också står på betalningsunderlaget. 

 
 

 
På bilaga 2 ser du ett betalningsunderlag 

Spara en kopia av betalningsunderlaget tills du har avslutat på termin 10. 

 

 

 

 

 

Studentkod 

Inför ditt klientarbete får du en studentkod. Det är den här koden du skriver på 

betalningsunderlaget som du lämnar till din klient. Det är även den koden du 

använder när du bokar samtalsrum. 

 
Använd aldrig e-post i kontakter med din klient. 

E-post är som ”vykort” ur sekretessynpunkt. 
 
 
 
 
Internt datasystem 

För all dokumentation i ditt klientarbete använder du mottagningens interna 

datajournalsystem. Du kommer att tilldelas webbplats för detta. Utförligare 

information kommer vid introduktionen. 
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Journalföring 

Du ansvarar själv för journalen under pågående terapi.  

Journalen förs i datasystemet. Handledaren ansvarar för att signera alla delar 

av journalen; journalanteckning, bedömning, terminssammanfattning och 

slutanteckning. I systemet kan du föra dina minnesanteckningar. Observera att 

varje klientkontakt måste journalföras, alltså även de som inte resulterar i 

överenskommelse om terapi. 

Det är viktigt att du för journal kontinuerligt efter varje kontakt med 

klienten. Både besök, telefonsamtal och sms ska journalföras. 
 
 
Bedömning med uppgift om terapikontraktet 

Efter de första tre samtalen, gör du en bedömning. Bedömningen skall innehålla 

en sammanfattning av de inledande samtalen i enlighet med följande punkter 

– Söker för: ”Klienten söker för ...” 

– Anamnes: Född och uppvuxen, föräldrars yrken och sociala situation, 

syskon, plats i syskonskaran, skola, utbildning, yrke, kamrater, social 

situation, osv. 

– Status: ”Klienten ter sig i samtalet ...” 

– Bedömning: ”Torde röra sig om ...” 

– Åtgärd: ”Överenskommes om: …”, det vill säga kontraktets utformning. 

 Skall innehålla uppgift om typ av terapi, hur lång tid och hur ofta man kommit 

överens om att träffas, överenskommelse om betalning dvs kostnad samt vad 

som gäller vid återbud. 
 

Bedömningen diskuterar du i handledningen och skriver sedan in i journalen. 

Därefter ska din handledare läsa, godkänna och signera. 
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Anteckningarna vid efterarbetet och inspelningar betraktas som 

handledningsunderlag och inte som journalmaterial. När du avslutat ditt klientarbete 

skall dina anteckningar och dina filmer raderas. Du ansvarar själv för att detta blir 

gjort. 

 
 
 
Klientjournalen 

- Du för journal på handledarens delegation.  

- Du för in varje kontakt som du har med din klient i kronologisk ordning 

- Du för in bedömningen efter de första samtalen 

- Du för in en terminssammanfattning vid terapi över två terminer 

- Du för in en kort slutanteckning 

- Din handledare signerar varje del av journalen och journalen är färdig när 

alla delar är slutsignerade 

 

Skriv journalen kortfattat och respektfullt. En journal skall inte vara ordrik. Ett 

uttryck för god professionalitet är bland annat kort och koncis journalföring. 

Journalen är ett dokument i kvalitetssäkringen. Var noga med sekretessen när du 

hanterar uppgifter om klienten. Klienten har rätt att förvänta sig att hans/hennes 

integritet respekteras. Det är viktigt att inte använda formuleringar som kan 

upplevas som kränkande eller utlämnande. Skriv på ett språk som gör journalen 

begriplig för klienten och undvik onödiga fackuttryck. Undvik namnen på 

födelseort, bostadsort, arbetsplats och dylikt. Observera att man som bedömare 

och/eller behandlare aldrig får uttala sig om någon man inte själv har mött. 

Eventuellt för journalen nödvändiga omdömen som klienten ger om andra sätter du 

därför alltid in i ett sammanhang: ”Klienten beskriver NN som   …….……. ”. 
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Enligt journallagen är kravet på en journal att det av den skall framgå 

– Vem som söker vem 

– För vad 

– När man har varit i kontakt med varandra, det vill säga år, månad, dag för varje 

kontakt 

– Vad man har gjort - kortfattat 

– Vad det hela har resulterat i – mycket kort 
 

Journalens utformning 

Journalen skall innefatta följande: 

Journalanteckning  

- Alla datum som du varit i kontakt med klienten per telefon eller brev för 

att komma överens om tid samt datum för samtalen. Alla datum för kontakt i 

kronologisk ordning. På eventuella brev lämnar du kopia till mottagningsansvarig 

för förvaring till journalen. 

- Psykisk status. En beskrivning av klientens stämningsläge och hur klienten ter sig i 

samtalet 

- Samtalets innehåll kort. I KBT eventuella åtgärder och utfall av sådana, till 

exempel dagens fokus och hemuppgifter. I PDT kort om dagens tema. 

- Eventuella ändringar i överenskommelsen, exempelvis ändrade tider, inställda 

gånger och så vidare. Terapin omfattar även de gånger som klienten har 

lämnat återbud. 

- Eventuella förändringar i klientens livssituation som är av betydelse för terapin. 

- Du för in datum för nästkommande möte, och/eller annan överenskommelse. 

Bedömningssamtal  

•  Sammanfattning av de inledande samtalen i enlighet med bedömningen. 

- Datum 

- Söker för 

- Anamnes 

- Psykisk status 

- Bedömning 

- Åtgärd 

Terminssammanfattning 

•  Terminsvis för du in en sammanfattning av arbetet. 

- Datum 

- Psykisk status 

- Kort sammanfattning av arbetet. 
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- Nästa möte  

Slutanteckning 

•  Efter terapins slut för du in en kort sammanfattande slutanteckning: 

- Datum 

- Inriktning PDT/KBT. 

- Antal genomförda sessioner 

- Antal återbud 

- Antal sena återbud/uteblivna besök 

- Resultat av terapin, måluppfyllelse. 

- Klienten avslutad 

- Eftermätningen ifylld 

 

 

Om klienten önskar läsa sin journal vill ha en kopia 

Klienten har enligt sekretesslagen rätt att läsa sin journal. Om klienten skulle 

uttrycka önskemål om detta tar du först upp det med din handledare eftersom 

handledaren är formellt ansvarig för terapin och journalen och ni tillsammans bör 

ha möjlighet att reflektera kring klientens önskan, vad den kan stå för och hur den 

bör hanteras. Om ni stannar för att klienten redan under pågående terapi bör läsa 

sin journal är det också viktigt att i förväg arbeta med den situation som kan 

uppstå. Uppgift om eventuell läsning för du in i journalen. Eventuell läsning efter 

terapins slut ansvarar mottagningsansvarig för. Om klienten vill ha en kopia på sin 

journal ska du kontakta ansvarig eller hänvisa vederbörande till ansvarig för 

mottagningen.
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Handledning 

Handledningen är obligatorisk – 100 procents närvaro gäller. Vid sjukdom eller 

oförutsedd frånvaro är det viktigt att du omedelbart tar kontakt med din handledare 

eller med mottagningsansvarig. 

Handledningen sker i grupper om högst fyra studenter och 

• sträcker sig över fyra terminer med cirka ett möte per vecka 

• utgår från de inspelningar och anteckningar som du gör kring 

varje klientkontakt 

• handledningen är en förutsättning för psykoterapin som bedrivs på 

mottagningen, och har två funktioner dels en etisk och juridisk, dels 

en pedagogisk och självreflekterande funktion. 
 

 
Etisk och juridisk funktion 

Vägledning 

Att du kontinuerligt ges möjlighet att få vägledning i själva klientarbetet, dvs.  

att bedriva psykoterapi enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. 

 

 

Behandlings- och informationsansvar 

Du har ett eget ansvar i själva kontakten med klienten - att följa de etiska och 

juridiska regler som gäller för professionella psykologer och att ta emot 

handledning kring ditt klientarbete. Din handledare är behandlingsansvarig och du 

arbetar på handledarens delegation. Därför har du en skyldighet att utan förbehåll 

informera handledaren om varje kontakt med klienten. Du är vidare skyldig att ge 

handledaren sådan information som är viktig ur klientsäkerhetssynpunkt. Exempel 

på detta kan vara suicidrisk, självskadebeteende, psykosgenombrott och kraftigt 

missbruk, då sådana problem ofta kräver andra eller kompletterande 

behandlingsinsatser. 
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Mottagningsföreståndaren är verksamhetschef och har ett övergripande ansvar för 

verksamheten. 
 
 

  Pedagogisk funktion 

Tillämpning av metod 

Att utveckla din förmåga att bedriva ett avancerat psykologiskt behandlingsarbete i 

enlighet med olika terapeutiska tekniker. 

 
Erfarenhet av teamarbete 

Att utveckla din förmåga att professionellt arbeta i grupp. Att arbeta i grupp och att 

ha en handledande roll ingår ofta i en psykologs vardag. Ambitionen är att under 

hela kursen ta vara på praktiska tillfällen att träna den professionella kompetensen. 

Ta därför upp i handledningen det som berör handledningssituationen och 

handledningsgruppen, eftersom det är viktigt att förstå och lära av de grupprocesser 

som uppstår. Handledningen sker i grupp och på så sätt får du erfarenhet av och 

möjlighet till att medverka i utvecklingen av en arbetsgrupp, exempelvis genom att 

ge och ta emot feed-back. 
 
 
  Svårigheter i handledningssituationer 

Svårigheter i handledningssituationer kan ibland uppkomma. Försök i så fall att 

arbeta med dessa tillsammans med handledaren i handledningsgruppen. Ibland kan 

gruppen behöva hjälp av någon utomstående för att komma till rätta med 

svårigheterna. Ta i så fall kontakt med Catharina så försöker vi gemensamt hitta ett 

sätt att lösa problemen och gå vidare. Olösbara svårigheter brukar vara sällsynta. 

Eventuella problem i samspelet kan istället med fördel användas som ett 

arbetsmaterial i gruppen till ökad förståelse för interaktionen mellan människor. 
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Förbindelse 

Vid introduktionen får alla en genomgång av den förbindelse som gäller för det 

handledda klientarbetet. Var och en skriver under förbindelsen. Catharina 

auktoriserar klienter till handledaren i systemet. Klienterna fördelas sedan i 

handledningsgruppen. Om du senare behöver fler klienter kontaktar du själv 

Catharina via mail som auktoriserar en klient till dig. 

 
Okänd i gruppen och sekretess 

Handledningsgruppen kontrollerar att ingen i gruppen har kännedom om de 

sökande. Därefter kommer du överens med din handledare om en viss sökande och 

namn, adress, telefon och födelseår finns i systemet. Hantera dessa uppgifter med 

vederbörlig sekretess. Observera att det är bara du, din handledare, din 

handledningsgrupp, Catharina och Eva-Lena som vet vem det gäller, och så skall 

det vara under hela kursen. Sekretessen gäller allt arbete som du och dina kursare 

gör. Detta innebär att du tränar professionalitet i relation till övriga kursare, sambos, 

vänner och så vidare. I handledningen har du tillfälle att ta upp även denna aspekt  

av psykologens yrkesroll, nämligen att sitta inne med information men ändå 

”inte veta något”. 
 
 
Avslutande terapisammanfattning/behandlingsrapport 

 

Innehåll: Se bedömningskriterierna, sista punkten sidan 25. 

När du har avslutat ditt arbete med din klient gör du utifrån handledarens anvisning 

en avslutande terapisammanfattning/behandlingsrapport, med pedagogisk 

målsättning att beskriva och förstå den terapeutiska process som du varit del i.  

Den ska omfatta 3-5 sidor. 

– lämna in till din handledare för genomläsning och synpunkter 

– ta upp i handledningsgruppen  

– makulera sammanfattningen efter avslutat arbete. 
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Tidsbokning 

Du bokar dina klienttider via det internetbaserade lokalbokningssystemet. I 

terapeutrummet finns en dator du kan använda. Du kan använda mottagningen för 

klientarbete måndag till torsdag klockan 07.00 – 21.00 samt fredag klockan 07.00 

19.00. Mottagningen är stängd lördag-söndag samt helgdagar så dessa dagar kan 

du inte ha klientsamtal. Fast datautrustning och TV finns i alla rum. 

Det är att föredra att du bokar samma tid och rum för en hel termin, särskilt i PDT 

då det är en del av den terapeutiska ramen. Det är då viktigt att du bokar alla tider som 

du tror dig komma att behöva för terminen framöver. Lika viktigt är att du avbokar 

de tider som du inte kommer att använda, eftersom någon annan kan behöva boka 

rummet. Det är endast tillåtet att boka en timme/samtal. Vid behov av dubbeltimme 

kontakta Catharina för beslut. 
 

 
Terapitiden 

Terapitiden med varje klient är 45 minuter. Du har tillgång till det bokade rummet 5 

minuter före den bokade timmen och måste lämna det senast 10 minuter före nästa 

timme. Klockan 12 till 13 betyder alltså kl. 11.55 – 12.50. Det är nödvändigt att vi 

håller de bokade tiderna exakt. Ingen skall behöva stå och vänta med sin klient. Om 

detta trots allt skulle inträffa någon gång så tala omgående med varandra och hör 

gärna av er till Catharina också.  

 

Utanför varje rum finns en röd lampa. Tänd den när du låser upp rummet och 

släck den när du låser rummet efter dig. En tänd röd lampa markerar att rummet är 

upptaget och att man inte går in där. 

 
Lokalbokningssystemet 

Lokalbokningssystemet är ett webbaserat system för all bokning av samtalsrummen i 

hus O.  

Manual för hur man bokar lokaler finns i Manualskåpet på 2:a våningen i hus O. 
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Rutiner för dokumentation och inspelning 
 
 
Rutiner och sekretess 

Vid introduktionen termin 7 och 9 sker en genomgång av datasystemet och hur det 

används för inspelning av terapisessionen. Var och en har därefter eget ansvar att 

träna sig att sköta utrustningen. 

Manualer för datasystemet finns utanför datorsalarna i Hus O-201 och 204. 
 
 
Efterarbete 

•  Terapeutrummet kan användas för efterarbete som endast kräver papper och 

penna. Allt annat efterarbete, dokumentation och arbete med det inspelade 

materialet sker i datasalarna Hus O-201 och O-204. 

•  Arbete med materialet får endast ske tillsammans med den egna handledaren 

och/eller med den egna handledningsgruppen. 
 

Inspelning 

•   All inspelning sker i terapirummen på mottagningen. Direkt efter samtalet ska 

filmen laddas upp på din webbplats i journalsystemet. Glöm inte att radera filmen 

från terapirummets dator. 

Vid frågor eller problem vad gäller inspelning kontakta Mattias Kvist på plan 2 

eller ring 046-222 77 62 eller mattias.kvist@psy.lu.se. Det är viktigt att ni 

kontaktar Mattias om det är problem med inspelningsutrustningen. 

Vid frågor som gäller journalsystemet kontakta Eva-Lena. 
 

 
Sekretess 

I samband med visning måste Psykologförbundets etiska principer, riktlinjer och råd 

följas. Med anledning av sekretessen är det absolut nödvändigt att du följer de regler 

som gäller. 

  

Eftermätning 

Alla klienter som avslutar sin terapi ska fylla i en eftermätning. Klientens kod som ska 

användas finns i kontaktuppgifter i journalen. Detta ska ske vid ert sista samtal med 

klienten. Efter ni har samtalat klart går ni med klienten till rum  

106 A, samma kod som till terapeutrummet, där det finns datorer med gästinloggning. 

mailto:mattias.kvist@psy.lu.se
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Ni kan lämna klienten att själv besvara frågorna. Detta gäller även de klienter som 

avbryter behandlingen i förtid.  

Informera klienten i förväg att sista samtalet tar lite extra tid då hen ombeds fylla i 

frågeformulär. Formulären, HP5i, IIP, CORE och bakgrundsfrågor är de samma som 

vid första besöket på mottagningen plus ett formulär om hur hen upplevt 

behandlingen, WAI, allians. 

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att dessa mätningar blir gjorda! 

 

Byte av inriktning 

Efter två terminer avslutar du klientarbetet inom respektive inriktning. 

Alla dina journaler ska vara slutsignerade av handledaren och alla klientavgifter ska 

vara redovisade. Vi gör en avstämning av antal samtal i journalen med inbetalda klientmedel. 

Saknar vi en inbetalning från din klient kommer vi att kontakta dig för att se kopior på utdelade 

betalningsunderlag. 

 

OBS! Spara kopia på dina betalningsunderlag. 
 

Journalarbetet måste vara helt klart i den första inriktningen för att få börja 
med nästa. 
 
 
 
Avsluta det handledda klientarbetet 

Det handledda klientarbetet avslutas på termin 10 genom att du till Eva-Lena 

personligen lämnar in skåpsnyckel. 

 

 

Din handledare lämnar skriftligt besked till kursansvarig om att du är godkänd 

på ditt klientarbete och din handledning. 
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Examination 
 
 
Bedömningen av det handledda klientarbetet sker kontinuerligt av handledaren i 

handledningsgruppen i enlighet med särskilda bedömningskriterier. 

Examinationen görs av kursansvarig/examinator i samråd med handledaren, vid 

slutet av termin 8, då man avslutar den första terapiinriktningen, och i slutet av 

termin 10. 

Det sista handledningstillfället inom vardera inriktning ägnas åt att gå igenom 

terapisammanfattningarna/behandlingsrapporterna samt åt en slutlig utvärdering 

  och bedömning av klientarbetet. 

Handledarna träffas en till två gånger per termin kring generella handlednings- 

och examinations frågor. 
 
 
 
 

Bedömningskriterier för handledning och klientarbetet 
 
Förankring i vetenskap och beprövad erfarenhet 

Psykologkandidaten förväntas: 

Visa såväl teoretisk som klinisk förståelse för grundläggande begrepp. 

– Kunna förstå och förankra en klients problematik i en teoretisk referensram 

– Kunna välja och genomföra interventioner som är i linje med en sådan 

analys 

– Kunna utvärdera terapins genomförande och resultat. 
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Professionellt förhållningssätt 

Psykologkandidaten förväntas: 

• Visa kunskap om och förståelse för ramfaktorer 

• Vara insatt i och kunna tillämpa etiska riktlinjer och juridiska regler 

• Visa känslighet för sin terapeutiska kompetens gränser och förmåga 

• Visa utvecklingsbarhet. Förmåga att se på sig själv som en terapeut i kontinuerlig 

utveckling. Förmåga till förändring eller på ett annat sätt visa att en 

kunskapsprocess har startat 

• Visa förmåga att ta ansvar för sitt arbete på Psykoterapimottagningen, i 

förhållande till sina klienter och de olika arbetsgrupper man ingår i. 

 

 

Allmän klinisk/terapeutisk förmåga 

Psykologkandidaten förväntas: 

• Visa förmåga till empati och alliansskapande 

– Tillämpa ett aktivt lyssnande (förutsättningslöst och icke-dömande) 

– Skapa och upprätthålla kontakt med klienten (förmåga att identifiera 

motstånd/brist i kontakten och reparera/tydliggöra avbrott i samspelet) 

– Kunna kommunicera sin förståelse till klienten – sammanfatta, spegla, 

validera 

– Visa ovillkorlig respekt för klienten 

– Vara icke-moraliserande. 



28 
 

 
 

• Tillämpa en terapeutisk hållning i relation till klienten 

– Vara utforskande inte expert (att formulera hypoteser om klientens problem 

och vara beredd att ompröva dessa under terapiprocessen) 

– Kunna se skillnaden mellan att å ena sidan styra och ge goda råd och å den 

andra att tydliggöra klientens valmöjligheter och egna resurser 

– Vara bekräftande och stödja klientens egna resurser 

– Kunna uppfatta och förstå att man som person i samspelet påverkar och 

påverkas av klienten. 
 

• Tillämpa sin självkännedom och förmåga till självreflektion i ett etiskt 

förhållningssätt i samspelet med klienten 

– Visa förmåga att hos sig själv identifiera olika tankar och känslor 

– Vara uppmärksam på tankar och känslor som uppkommer i relation till klienten 

– Visa förmåga att hantera sina tankar och känslor i relation till klienten. 
 

• Behärska skriftlig och muntlig kommunikation 

– Kontinuerligt föra journal enligt anvisning 

– Att i skriftlig och muntlig form under handledarens ledning avsluta arbetet med 

varje klient med en terapisammanfattning/behandlingsrapport  som omfattar 

terapiprocessen/förloppet inledande bedömning, arbets- och åtgärdsfas och 

avslutning/uppnådda mål samt den egna utvecklingen som terapeut/psykolog 

som inbegriper handledningsprocessen hur handledaren och gruppen har 

hjälpt/försvårat arbetet. Ska omfatta 3 till 5 sidor. 
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Förmåga att använda sig av handledning 
 
 
Psykologkandidaten förväntas: 

• Presentera terapin. Visa förmåga att i handledningen presentera sitt terapeutiska 

arbete på ett klart och tydligt sätt 
 

• Visa förmåga att ta emot synpunkter från handledaren och att kunna samspela i 

en meningsfull handledningsrelation 

– Förutsättningslöst utforskande 

– Kunna engagera sig och aktivt delta i gruppens arbete 

– Aktivt bidra till ett respektfullt och konstruktivt arbetsklimat i gruppen 

– Att ta upp känslor och tankar som väcks i gruppen 

– Ta upp svårigheter och känslor i relation till handledaren 
 

• Visa förmåga att aktivt och kritiskt reflektera över sin roll som terapeut och hur 

den påverkas av och påverkar samarbetet med klienten 

– Ta upp egna funderingar om hur material skall förstås och hanteras 

-  -   Ta upp och diskutera tankar och känslor som väcks i klientarbetet 

– Förmedla misstag och tankar om det egna terapeutiska arbetet 
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Lycka till med arbetet på mottagningen 
 
Vi önskar dig lycka till i ditt arbete på vår mottagning, ett arbete som dessutom 

kommer många människor till godo. Vi ser fram emot att vi alla tillsammans kan 

skapa en god arbetsmiljö. Vi vet att du kommer att få en givande erfarenhet av en 

del av psykologyrket, som du har nytta av oavsett vilken specialitet du så 

småningom kommer att arbeta i. 
 

 
 
 
 
.
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Bilaga 1. 
 
 

Institutionen för psykologi 

Psykoterapimottagningen 

 

 

Kopia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Förbindelse för tillgång till mottagningen 
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Bilaga 2  
 

 
 

 

 



33 
 

Bilaga 3. 

 
 

 

 
 
 

Institutionen för psykologi 

Psykoterapimottagningen 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kopia 
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Institutionen för psykologi 

Psykoterapimottagningen 

 
 
 

 
Kopia 

 
 
 
Bilaga 4. 

 Ta ansvar för mitt arbete på Psykoterapimottagningen, i förhållande till min klient och till de 

olika arbetsgrupper som jag ingår i. 

 Bedriva handlett klientarbete med 100 % närvaro i handledningsgruppen 

 Följa gällande lagar och förordningar kring sekretess och journal 

 Följa aktuell arbetsordning för mottagningsverksamheten vid IP gäller bland annat; lokaler, 

nycklar, utrustning, bokning, klientkontakter, klientavgifter, skriftlig dokumentation, 

journalföring, eftermätning 

 Delta i utvärderingar och kursutveckling 

 Informera handledaren om varje kontakt med klienten och ta emot handledning kring detta  

 I förväg behärska inspelningsutrustningen samt göra anteckningar och ta emot handledning kring 

varje kontakt med klienten 

 Omgående informera mottagningsföreståndaren om klientkontakten inte resulterar i kontrakt 

 Kontinuerligt föra journal och skriva kortfattat och med respekt för klienten 

 Göra skriftlig terapisammanfattning/behandlingsrapport enligt instruktion från handledaren 

 Avsluta klientarbetet inom terminstid enligt arbetsordningen 

 

Vi förbinder oss härmed att iaktta ovanstående 

 

Lund den 

 

 

Namnteckning/Namnförtydligande Namnteckning/Namnförtydligande 

 

 

 

Namnteckning/Namnförtydligande Namnteckning/Namnförtydligande 

. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PM Klientsäkerhet 
 
 

Ytterst ansvarig för klientsäkerheten är verksamhetschefen. Handledaren har ett delegerat 

behandlingsansvar. Om handledaren bedömer att klienten efter de inledande bedömningssamtalen 

 med studentterapeuten eller under pågående behandling har en komplex problematik som troligtvis ’ 

kräver längre psykoterapeutisk behandling av en erfaren terapeut eller vård inom psykiatrisk  

specialistvård ska handledaren kontakta verksamhetschefen för att diskutera ärendet. Därefter fattas 

 ett beslut i ärendet. Beslutet kan vara a) att klienten fortsätter terapin hos studentterapeuten 

 b) att klienten hänvisas till sin vårdcentral för fortsatt handläggning c) att klienten remitteras 

 till psykiatrisk öppenvård. I händelse av att handledare och verksamhetschef har olika uppfattningar  

i ärendet, kopplas en tredje part in för att nå en lösning som kan accepteras av både handledare och 

verksamhetschef. 

 

Lund som ovan 

 

Catharina Strid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postadress Box 213, SE-221 00  LUND  Besöksadress Allhelgona Kyrkogata 14O Telefon dir 046-222 91 16, 
växel 046-222 00 00  E-post Catharina.strid@psy.lu.se Internet http://www.psy.lu.se 

 
 
 
 
 
 

Ins t i tu t ionen fö r  psyko log i  

Cathar i na S t r i d  

Verksamhetschef  Psykoterap imot tagn ingen  

Kursansva r ig  ku rs  9  
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