
PSP2015 kurs 9, Psykoterapi - metoder och tillämpning (Psychotherapy - 

methods and application): Nivå A. 18 högskolepoäng (N=24) 
 
Kurs 9 består av tre olika delkurser, 9:1 Psykologiskt behandlingsarbete utifrån psykodynamisk 
psykoterapeutisk inriktning, 9:2 Psykologiskt behandlingsarbete utifrån kognitiv 
beteendeterapeutisk inriktning och 9:3 Fallstudiemetodik inom psykoterapin. Den utvärderas i sin 
helhet på termin 10 vilket gör att en del undervisningsmoment ligger 3-4 terminer bakåt i tiden när 
skattningen genomförs. Detta kan ha påverkat studenternas uppfattning av innehållet och värdering 
av momentet och också förklara varför en del frågor fått flera ”vet ej” svar. För att ta del av hela 
resultatet v g se Eva-Sys utvärderingen i bifogad bilaga.  Nedan följer en kort sammanfattning där 
värdena avser medelvärden eller %. 
 
Sammanfattning av utvärderingen 
 
Utvärderingarna av kursen i sin helhet är mycket positiva.  På frågan om relevans för psykologyrket 
ligger skattningarna i topp (5.0) och på frågan om kursen gett ny kunskaper, perspektiv och insikter 
ligger skattningarna högt (4.6).  Positiva kommentarer från flera är ”att få arbeta praktiskt” ”att få 
båda inriktningarna”. Det studenterna uppger som behöver förändras eller vidareutvecklas är ”att 
filma i PDT”, ”ha klientfritt på termin 10 och endast ha uppsatsen”, ”att få delta på 
informationssamtal”, ”mer handledning och seminarier”, ”att andra kursledare är medvetna om hur 
mycket tid klientarbetet faktiskt tar”, ”mer kunskap om psykodynamiska korttidsterapier”.  
 
Inspelning av psykodynamiska terapier har genomförts och gäller f o m vt18 för studenter på termin 
7 och 9. 
 
Seminarierna som löper längs med hela kursen, skattas med en spridning mellan 2.9 och 4.4, där 
båda de inledande metodseminarieserierna ligger över 4. Endiskussion förs i lärarlaget att  
 
Även litteraturen skattas med en spridning 2.5 och 4.2 där Magnussons bok Genus och kultur i 
psykologi får lägst poäng och Lintons bok 12 verktyg i KBT, Kåvers Allians och Lemmas Introduction 
to practice psychoanalytic psychotherapy får högst skattningar. Inför vt18 har förändringar gjorts i 
litteraturlistan och Sigrells Psykoanalytisk psykoterapi har utgått från 9:1, Rydéns bok Mentalisering 
har ersatts av Karterud & Batemans bok Mentaliseringsbaserad terapi, Franks Transdiagnostic 
roadmap och Magnussons Genus och kultur i psykologi har utgått från kurs 9:2 och valda delar av 
Östs bok KBT i psykiatrin har lagts till 9:2. 
 
Vad gäller det handledda klientarbetet så ligger skattningarna genomgående högt och studenterna 
tycker att kursen ger mycket goda förutsättningar att nå målen för kursen. Även utbildningsterapins 
betydelse för lärandet skattas högt (4.4). Under reflektionsseminarierna på termin 7 framkom flera 
positiva och användbara erfarenheter som studenterna har med sig från sin utbildningsterapi (bil 2). 
Utformningen av utbildningsterapin är under omprövning och en arbetsgrupp som leds av 
studierektor har tagit fram ett förslag som är antaget i ledningsgruppen. 
 
Negativa synpunkter som framkommer i utvärderingen gäller främst att handledarna förefaller 
ställa olika krav på studenterna.  



 
 
 
Genomströmning 
 
Vårterminen 2016 började 36 studenter på termin 7 och höstterminen 2017 tog 25 studenter 
examen. Detta utgör en genomströmning på 64 % De flesta studenter som tog studieuppehåll har 
återupptagit sina studier en eller två terminer senare. Problem kan uppstå vid studieuppehåll när 
det sker mitt i en inriktning d v s termin 8 eller 10. Det kan bli svårt att godkänna studenten på en 
termins psykoterapi oavsett inriktning då terapin kanske inte är fullt genomförd. Detta kan bero på 
att studenten kommit igång sent med klientarbete vilket i sin tur kan bero på klienten. 
 
Kursens utformning 
 
Kursen är utspridd över fyra terminer för att underlätta möjligheten att erbjuda studenter båda 
inriktningarna. Hälften av studenterna börjar med delkurs 9:1 PDT inriktning och den andra hälften 
med 9:2 KBT inriktning. Parallellet löper kurs 9:3 som är en vetenskaplig kurs, vilken syftar till att ge 
studenterna kunskaper om psykoterapiforskning utifrån fallstudiemetod. Kurs 9:3 innehåller ett 
antal föreläsningar och examinerande seminarier samt skriftlig tentamen. Professor Lars-Gunnar 
Lundh har varit delkursansvarig och stått för innehållet i kursen. I samband med hans pensionering 
kommer kursens utformning förändras och diskussioner i lärarlaget förs kring hur kursens upplägg 
kan se ut för att ge studenterna goda kunskaper och färdigheter i psykoterapiforskning. 
 
Att läsa båda inriktningarna över fyra terminer ställer särskilda krav på planering av 
personalresurser. Tidigare när studenterna valde inriktning, låg kursen på tre terminer vilket 
underlättade planeringen och krocken med andra kurser var mindre.  Kursen har utformats olika på 
övriga orter. I Stockholm, Uppsala och Linköping väljer studenterna inriktning och i Göteborg, Umeå 
och Växjö tillämpar studenterna båda inriktningarna. De flesta har kursen utspridd över tre terminer 
vanligast mellan 6 och 9 vilket medför en överlappning mellan de båda inriktningarna.  På KI finns 
endast KBT och kursen är knuten till landstinget. I Örebro tillämpas en integrativ psykologisk 
behandling.   
 
Kursens utformning är anpassad till övriga kurser genom att klientarbetet är förlagt på särskilda 
veckodagar för de olika kursgrupperna utifrån ett rullande schema. Dessa dagar är undervisningsfria 
för övriga kurser vilket följs utan större problem. När krock uppstår sker detta i dialog med 
kursansvarig.  
 
Samordning och progression i relation till andra kurser 
 
Kursen ges på avancerad nivå och ligger i slutet av programmet vilket ger god förberedelse inför 
psykologyrket och en möjlighet att förvärva goda teoretiska kunskaper före det tillämpade 
momenten. Tillämpningen av tidigare förvärvade kunskaper ges i två inriktningar vilket ger en bred 
kompetens i psykologiskt behandlingsarbete. Det speglar också innehållet i tidigare kurser och 
progression och samordning i förhållande till kurs 7 fungerar ganska väl då lärarlaget diskuterar 
innehållet i både kurs 7 och 9. I förhållande till t ex kurs 6 och 13 Klinisk psykologi I och II skulle 
inblicken kring innehåll och upplägg av kurser vara större och diskussion kring progression och 
samordning kunna föras mer.  



 
Studenterna har i utvärderingen fört fram önskemål om att inte ha klientarbete på termin 10 för att 
kunna fokusera bättre på examensarbetet. Detta har framförts även på andra studieorter och 
förändringar i upplägg har gjorts. För att rymma båda inriktningarna på tre terminer måste 
studenterna läsa två inriktningar parallellt vilket har både för- och nackdelar.  
 
En fördel är att studenterna på termin 10 kan fokusera på examensarbetet, vilket skulle kunna öka 
den vetenskapliga kvalitén på examensarbetet. En nackdel är att krocken med kurser på termin 7-9 
ökar då klientarbetet tar mer tid per termin om det ska utföras på tre terminer. 
 
Andra fördelar skulle kunna vara att studenterna får en mer komprimerad terapikurs som ökar 
fokus och intensitet i lärandet. Genomströmningen skulle troligtvis öka om längden på kursen var 
kortare och uppehållen under kursens gång skulle troligtvis minska. 
 
Nackdelarna är att en mer komprimerad kurs kan skapa stress hos studenterna och parallell läsning 
av båda inriktningarna kan skapa svårigheter att hålla isär metoderna vilket kan i sin tur kan leda till 
mindre fokuserad och fördjupad inlärning av respektive inriktning.  
        
Examination 
 
Någon menar att handledarna arbetar olika och önskar ett standardiserat utvärderingsinstrument 
för att bedöma om studenten får träna de delar som ska ingå i kursen. Det framkom också att 
studenterna tycker att handledarna ställer olika höga krav på dem. Detta kan nog variera mellan 
handledarna. Det är flera handledare som är timanställda för sitt uppdrag och arbetar i huvudsak 
privat eller inom Region Skåne. Detta gör det svårare att få en hög konformitet på kursen och 
likvärdiga krav. Olika klienter ställer också olika krav på studentens arbete. Det kan handla om 
inläsning av en behandlingsmodell för en specifik problematik eller att klienten har en mer komplex 
problematik vilket ställer särskilda krav på studentens förmåga i terapiarbetet. Detta måste också 
beaktas vid examinationen.  
 
Då studenterna läser varje inriktning i två terminer ökar kraven på att de ska uppvisa färdigheter i 
respektive inriktning på relativt kort tid. En del studenter förmår inte lära sig metoden tillräckligt för 
att nå alla kursmål, vilket blir ett bekymmer och kan leda till svårigheter att godkänna studenten. I 
de fall handledaren märker att studenten har svårigheter, kan studenten erbjudas extra individuell 
handledning/feedback och ibland en förlängning av kursen med ett antal veckor och 
handledningstillfällen för att nå kursmålen. Detta sker i dialog med kursansvarig som genom att titta 
på inspelat material gör medbedömningar av studentens färdigheter och förmågor. 
 
Handledarna i KBT använder ett standardiserat utvärderingsinstrument och en del handledare 
använder en mall för bedömning framtagen lokalt. Det pågår arbete med att ta fram gemensamma 
bedömningsinstrument som kan användas i båda inriktningarna och instrument som är anpassade 
till de olika inriktningarna. Detta arbete syftar till att underlätta bedömningen av 
terapeutfärdigheter och stärka examinationen. Arbetet beräknas vara klart under hösten med start 
att tas i bruk vt19. 
 
 
 



Utmaningar 
 
Tillgången på personal är den största utmaningen. Det gäller både personal som kan utföra 
informationssamtal med sökanden och handleda. Det är svårt att rekrytera handledare som vill ta 
uppdrag över tid på mottagningen. Arbetsmarknaden är god och IP har svårt att ge 
konkurrenskraftiga löner. För att möta denna utmaning har IP beslutat att starta en 
handledarutbildning ht19, där de som går utbildningen tar handledningsuppdrag på kurs 9. För att 
lösa mer akuta behov av personal kommer vissa tillfrågade psykoterapeuter erbjudas att påbörja 
handledningsuppdrag redan ht18 och få handledning på handledning. Denna handledning kan de 
senare tillgodogöra sig under utbildningen. 
 
De flesta lärosätena har en psykoterapimottagning där kursen bedrivs. Fördelar med att ha en 
mottagning i egen regi är att du har mer kontroll över vilka klienter som studenterna får arbeta med 
och också större inblick i hur studenterna för journal och i hur handledarna arbetar. Vi har dock sett 
en tendens att klienter som söker oss har en mer komplex problematik och svåra problem som inte 
alltid är lämpade för studentledd terapi. Orsaken till detta är troligtvis att tillgången på korta 
behandlingar i primärvården har ökat i samband med införandet av vårdval Psykoterapi i Region 
Skåne. Även den ökade tillgången på internetbaserad KBT minskar flödet av patienter med en 
okomplicerad ångest eller depressionsproblematik. Utmaningen är att i större utsträckning försöka 
nå rätt målgrupp för studentledd terapi.  
 
Mottagningen har beviljats 5 miljoner kr från Crafoords stiftelse för att stärka infrastrukturen av 
verksamheten i syfte att öka forskningsaktiviteten. Det är en stor utmaning för verksamheten där 
utbildningskrav och patientsäkerhet ska stå i förhållande till forskning och utveckling. Planering för 
hur detta ska utformas pågår och projektansvariga är undertecknad och tilltänkta professorn i 
klinisk psykologi Sean Perrin. 
 
Diskussionspunkter 
 

 Hur hantera progressionen mellan olika kurser som är förberedande för kurs 9? 

 Hur hantera krock med andra kurser? Ska kursen vara utspridd över fyra terminer? 

 Hur kan IP i större utsträckning säkra personaltillgången? 
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