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Kursanvisningar till  

Professionskurs, 10 hp 

Delkurs 3 (termin 5), 2 hp, ht21 

Professionskursen består av tre delkurser och ges till alla studenter oavsett 
psykoterapeutiskt metodval. Delkurserna är placerade på den första (5 hp), tredje (3 hp) 
respektive femte terminen (2 hp).  

KURSENS INNEHÅLL  

Professionskursen innehåller huvudsakligen ämnen som anlägger ett metaperspektiv på det 
psykoterapeutiska arbetet. Syftet är att träna på självreflektion i yrkesutövandet och ökad 
vidsynthet. Att vid sidan av att specialisera sig i den egna metoden även på ett metaplan 
reflektera över yrkesroll och kontext. 
 
Under termin 5 är innehållet: 
Den egna professionella utvecklingen, samarbete med studenter med annan 
psykoterapiinriktning, samt hur organisatoriska faktorer påverkar psykoterapeutisk praktik. 
Som grund för den avslutande examinationen studeras etiska riktlinjer och FN:s deklaration 
om de mänskliga rättigheterna.  

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT  

Efter hela kursen ska studenten:  

* Visa fördjupad förståelse för olika psykoterapiformer samt visa insikt i betydelsen av 
lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper.  

* Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra bedömningar med beaktande av 
de mänskliga rättigheterna. 

* Visa fördjupad förståelse för relevanta organisatoriska faktorer som påverkar 
individer och grupper. 

* Visa fördjupad förståelse för den egna professionen i en professionsteoretisk 
kontext. 

UNDERVISNING  

Undervisningen består av: 

Gemensam falldragning där två studenter med PDT-inriktning och två studenter med KBT-
inriktning lämnar in anonymiserade fallunderlag senast 16/11 som underlag. 



Föreläsning om organisationens betydelse för professionen: 

Organisationen & psykoterapeuten, för specialister  SHE 
Organisationen & psykoterapeuten, för metod  UÅ 
För specialister även: Arbetsliv och organisation för specialister på KI:s utbildning i Liljeholmen, 
samundervisning KI, Uppsala universitet och Stockholms universitet. Frivillig närvaro 

Frånvaro kompenseras med ersättningsuppgift. Kompensationsuppgiften ska inkomma 
senast vid utgången av innevarande termin. Om studenten blir underkänd eller inte lämnar 
in kompensationsuppgift i tid ska studenten ta igen frånvaron vid nästkommande kurstillfälle 

KURSKRAV OCH EXAMINATION  

Betygsskala på kursen är Godkänt/Underkänt. 

Examination: 

Inlämning av reflektioner efter två tillfällen:  

 (a) Organisationen och psykoterapeuten 

 (b)  Falldragning 

För godkänt behöver du reflektera kring (a) hur du har förstått innehållet i undervisningen, (b) hur du 
kan relatera detta till dina tidigare kunskaper och erfarenheter, samt (c) hur du tänker dig att 
innehållet kan användas av dig framgent. Reflektionerna ska lämnas in senast en vecka efter 
undervisningstillfället. Skriv ungefär 1 sida, enkelt radavstånd och lämna in i Athena. 

För ej godkänt på något moment ges ett nytt tillfälle vid nästa kurs. 

Hemtentamen: Under terminen ska ett avslutande individuellt PM skrivas. Närmare 
anvisningar ges i samband med tentamen som lämnas ut 5/10. Sista datum för inlämning av 
hemtentamen i Athena är 24/10. 

För studerande som inte blivit godkänd vid ett ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare prov i nära 

anslutning till det. 

LITTERATUR 

Aronsson, G., Hellgren, J., Isaksson, K., Johansson, G., Sverke, M., & Torbiörn, I. 
(2012) Arbets- och organisationspsykologi. Stockholm: Natur&Kultur  

Etik för psykoterapeuter 
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_psykoterapi.pdf 

Yrkesetiska principer för psykologer i Norden, finns i Athena samt 
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska%20%20principer%20f%C3
%B6r%20psykologer%20i%20Norden.pdf 

FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna, finns i Athena samt 
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/01/a11.017/ 

https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_psykoterapi.pdf
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska%20%20principer%20f%C3%B6r%20psykologer%20i%20Norden.pdf
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska%20%20principer%20f%C3%B6r%20psykologer%20i%20Norden.pdf
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/01/a11.017/
https://akademssr.se/sites/default/files/files/etik_och_psykoterapi.pdf
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska  principer f%C3%B6r psykologer i Norden.pdf
http://www.psykologforbundet.se/Documents/Yrket/Yrkesetiska  principer f%C3%B6r psykologer i Norden.pdf
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2012/01/a11.017/


Undervisningstillfällen, se separat schema i Athena. 

Lärare: 

Sara Henrysson Eidvall (SHE) Leg. psykolog, specialist i arbetslivets psykologi 
Ulf Åkesson Leg. psykolog, leg. psykoterapeut. 
Christer Ekelund (CE) Leg. psykolog, leg. psykoterapeut 
Anna Mautner (AM)  Adjunkt, leg psykolog, leg psykoterapeut 

Examinator: 
Bo Vinnars 

Varmt välkomna till denna sista delkurs! 
 
Bo Vinnars 
Lektor, leg psykolog, leg. psykoterapeut 
bo.vinnars@psychology.su.se 

 
 


