
Meritsammanställning för sökande till psykotera-
peutprogrammet vid Institutionen för socialt  arbete, 
Stockholms universitet

Personnummer:

 

För- och efternamn [V.G. TEXTA]:  

OBS! Detta är inte en ansökningsblankett, utan en obligatorisk bilaga att komplettera din ansökan med.

För att göra själva ansökan, se www.antagning.se

Psykoterapeutiska  arbetsuppgifter

Intyg som styrker att du under utbildningen kommer att ha halvtidsanställning med psykoterapeutiska arbetsuppgifter 
och att du ingår i ett psykoterapeutiskt/psykiatriskt sammanhang.

Intyget bifogas denna Meritsammanställning. Intygets utformning, se sista sidan.

Meritsammanställning, personligt brev och arbetsgivarintyg* skickas direkt till: 

Institutionen för socialt arbete 
Att: Jenny Sjöström Svebeck 
Stockholms universitet  
106 91 STOCKHOLM

En elektronisk anmälan till Psykoterapeutprogrammet vid Stockholms universitet görs på www.antagning.se

* Alla övriga bilagor till denna meritsammanställning laddas upp på antagning.se! Dessa kan sedan även läsas av insti-
tutionen för socialt arbete.

Bilaga nr:                    þ = Bilaga skickad till antagning.se



Jag har följande examen: 
 Socionomexamen

 Psykologexamen

 Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri

 Övrig akademisk examen, ange vilken

 Grundläggande psykoterapiutbildning, ange vilken och år för avslutad utbildning.

                                                                                                                        År:

Bilaga nr                       þ = Bilaga skickad till antagning.se

 

Nuvarande arbete

Arbetsplats:

Adress:

Heltid/deltid (i procent): 

Yrke, anställd som:

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Bilaga nr                       þ = Bilaga skickad till antagning.se



Arbetslivserfarenhet

1. Psykoterapeutiskt arbete efter slutförd grundläggande psykoterapiutbildning 

Arbete som till minst 50 % har utgjorts av psykoterapeutiska uppgifter med helt eller delvis den metodinrikt-
ning som sökts. Anställningstiden ska omräknas till helårsarbete. t ex sexmånader halvtid är tre månader heltid.)

 Minst 2 år efter grundläggande psykoterapiexamen (behörighetskrav).

 Minst 3 men mindre än 4 år.

 Minst 4 men mindre än 5 år.

 5 år eller mer.

Bilaga/bilagor nr:                        þ = Bilagor skickade till antagning.se

2. Erfarenhet av att arbeta psykoterapeutiskt under handledning 

Psykoterapihandledning utöver vad som ingår i grundläggande psykoterapiutbildning Handledaren skall vara legitime-
rad psykoterapeut och handledarutbildad.

Individualhandledning >60 tim eller grupphandledning med max 4 deltagare >120 tim.

Individuell handledning

Antal timmar   Bilaga nr   

Antal timmar  Bilaga nr   

Antal timmar  Bilaga nr   

Antal timmar  Bilaga nr   

Grupphandledning

Antal timmar   Bilaga nr   

Antal timmar  Bilaga nr   

Antal timmar  Bilaga nr   

Antal timmar  Bilaga nr   

þ = Bilaga/bilagor skickade till antagning.se

 



Publikationer
Vetenskapliga  publikationer

En eller flera publikationer, av relevans för utbildningen, i facktidskrifter och dylikt. 

Bilaga nr:   

 För utbildningen relevanta publikationer i nationella eller internationella vetenskapliga tidskrifter med peer  
 review-förfarande.

Bilaga nr:   

þ = Bilagor skickade till antagning.se

Utbildningar i  psykoterapi
Psykoterapiutbildningar utöver de som ingår i den behörighetsgrundande psykoterapiutbildningen.

Det kan t ex vara ytterligare grundläggande psykoterapiutbildningar som inte ingår under punkt 1 och som minst mot-
svarar 7,5 högskolepoäng.

Ange även vilken högskolepoäng din utbildning motsvarar.

            Bilaga nr   

            Bilaga nr   

            Bilaga nr   

þ = Bilagor skickade till antagning.se

Egen psykoterapi
Erfarenhet av att ha gått i psykoterapi

 Egenterapi om minst 50 sessioner enskilt eller 120 sessioner i grupp hos legitimerad psykoterapeut

Bilaga nr   



Nedan anges endast terapier som du gått i de senaste 10 åren efter din Grundläggande psykoterapiutbildning (f.d. 
steg 1) hos legitimerad psykoterapeut.

 

Har du gått i flera terapier av samma typ så summerar du antalet timmar, men bifogar alla intyg.

 Psykodynamisk psykoterapi/psykoanalys

Antal timmar .    Bilaga nr   

 Kognitiv, KBT

Antal timmar .    Bilaga nr   

 Annan psykoterapi

Antal timmar .    Bilaga nr   

 Gruppterapi

Antal timmar .    Bilaga nr   

jþ = Bilagor skickade till antagning.se

Övriga meriter av relevans inom området psykoterapi
Doktorsexamen Bilaga nr   

þ = Bilaga skickad till antagning.se

Kurser och workshops inom vård och behandling (som inte är universitetsutbildning)  
Ange omfattning i tid.

            Bilaga nr  

            Bilaga nr   

            Bilaga nr  

            Bilaga nr  

            Bilaga nr  

þ = Bilagor skickade till antagning.se



Övriga meriter
Här kan du redovisa övriga meriter av relevans för utbildningen som du vill åberopa. Det kan vara t ex utbildnings-
uppdrag, utförd personalhandledning, redaktör för tidskrift, olika former av förtroendeuppdrag.

            Bilaga nr  

            Bilaga nr   

            Bilaga nr  

            Bilaga nr  

            Bilaga nr  

þ = Bilagor skickade till antagning.se

Personligt brev
Motivera dina skäl till att söka till Psykoterapeutprogrammet på institutionen för socialt arbete vid Stockholms univer-
sitet på max 1,5 A4 sida.

Brevet skickas direkt till Institutionen för socialt arbete, Att: Jenny Sjöström Svebeck, Stockholms universitet, 106 91 
Stockholm tillsammans med denna meritsammanställning.

Har du frågor så hör av dig till oss 

Kursledare Ulrik H Molin, ulrik.hanssonmolin@socarb.su.se, 08-16 25 11

Kursledare Jenny S Svebeck, jenny.sjostrom.svebeck@socarb.su.se, 08-16 42 26

Observera att denna meritsammanställning måste kompletteras med en ansökan. För att göra en ansökan, se  
www.antagning.se

Välkommen med din ansökan snarast och senast den 16 april 2019

De sökande som går vidare kommer att kallas till intervju under maj. Antagningsbesked kommer under juni.

Datum:

Underskrift

mailto:ulrik.hanssonmolin@socarb.su.se
mailto:jenny.sjostrom.svebeck@socarb.su.se


Intyg om arbetssituation
Intyget skickas direkt till Institutionen för socialt arbete tillsammans med Meritförteckningen. 

Den anställde
1. Härmed försäkrar jag att jag under utbildningstiden kommer att ha anställning på arbetsplats som bedriver 

psykoterapi.

2. Jag kommer under utbildningstiden att arbeta minst 50 % med kliniskt patientarbete

3. Jag kommer kunna bedriva psykoterapi på min arbetsplats som kan handledas i handledningsmomentet på 
utbildningen.

Datum 

Underskrift av den sökande



Arbetsgivaren

1. I egenskap av arbetsgivare intygas härmed att den anställde under sin psykoterapeututbildning har möjlighet
att bedriva psykoterapi inom ramen för sin anställning. Med psykoterapi menas tillgång till längre och struk-
turerade samtalskontakter i behandlande syfte (således inte konsultativa, pedagogiska eller rådgivande kontak-
ter).

2. Jag accepterar att arbetstagaren får handledning under utbildningstiden på de psykoterapier som bedrivs inom
ramen för utbildningen.

3. Arbetsplatsen behåller det övergripande vård- och/eller behandlingsansvaret för de patienter/klienter som ar-
betstagaren behandlar under utbildningen.

Datum

Underskrift av verksamhetsansvarig Namnförtydligande

Titel/funktion Arbetsplats

För behörighet att antas till Psykoterapeutprogrammet krävs att den sökande kan uppvisa detta intyg från sin arbetsgi-
vare.

Utdrag om villkor för tillträde till Psykoterapeutprogrammet från Utbildningsplan: 

Den sökandes arbetsgivare skall intyga att den sökande kommer att arbeta med psykoterapi inom sitt arbete under ut-
bildningsperioden och att dessa arbetsuppgifter kan utgöra grund för terapihandledningen under utbildningen
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