
STOCKHOLMS UNIVERSITET 

Psykologiska institutionen 

Psykoterapeutprogrammet 
Kurs PSSKBT T3 (36425) 
HT 2021 
 

2021.06.11/EM 

1(5) 

Anvisningar för delkurs inom 
Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT: 

KBT vid depression och relaterade tillstånd, termin 3, 6 hp 

Placering i utbildningen 

Delkursen Psykoterapeutiska teorier och metoder 3 - KBT vid depression och relaterade 

tillstånd ingår i Psykoterapeutprogrammets kurs Psykoterapeutiska teorier och metoder inom 

KBT, 30 hp, vilken styrs av en kursplan som är fastställd av styrelsen för Psykologiska 

institutionen och är giltig från och med höstterminen 2015 (se institutionens hemsida). Hela 

kursen består av delkurserna Klinisk problemanalys, KBT-modeller, teori, metoder och 

tillämpningar vid ångest och relaterade tillstånd, KBT vid depression och relaterade tillstånd, 

Metoder och tillämpningar med specifika KBT- format samt metoder och tillämpningar vid 

komplexa tillstånd.  

 

Innehåll och lärandemål 

Delkursen KBT vid depression och relaterade tillstånd syftar till en fördjupning av förväntade 

förkunskaper från grundläggande psykoterapiutbildning i KBT och utgår från aktuell 

evidensbas och dess implikationer för kliniskt beslutsfattande. Delkursen innehåller teoretisk 

och praktisk fördjupning avseende KBT- modeller för behandling av depression hos vuxna 

och barn, bipolär sjukdom, missbruk/beroende och suicidalitet. I kursen ingår också fortsatt 

utveckling/reflektion kring egna terapeutkompetenser vid behandling av de tillstånd kursen 

omfattar.  

 

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna: 

 

1. Visa fördjupade färdigheter och kunskaper om behandling vid depression och 

relaterade tillstånd hos vuxna och barn inkluderat 

o Diagnostik/konceptualisering 

o KBT-teoretiska analys- och behandlingsmodeller  

o Kritiskt granska behandlingsinterventioner, analysera och diskutera likheter 

och skillnader mellan olika modeller för behandling av problematiken. 

o Uppvisa färdigheter att fatta evidensbaserade/informerade kliniska beslut 

avseende ovan problematik 

 

2. Identifiera och reflektera över egna styrkor och svårigheter i arbetet som terapeut vid 

behandling depression och relaterade tillstånd samt planera och arbeta för att 

överkomma begränsningar som riskerar att bli hinder i terapin. 

o Etablera terapeutisk allians 

o Hantera hinder, egna och klientens. 

 

Lärandeaktiviteter, kurskrav och examination 

Lärandeaktiviteterna består i aktivt deltagande vid föreläsningar och lärarledda seminarier, 

inläsning och bearbetning av kurslitteraturen liksom reflektion över dessa och egna 

erfarenheter utifrån de frågor som utgör kursens hemtentamen och inlämningsuppgift. En 

detaljerad beskrivning av hemtentamen och inlämningsuppgiften ges vid terminsstart. 
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Som Kurskrav gäller obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i all undervisning samt 

inlämning av individuell hemtentamen och individuell inlämningsuppgift. Vid enstaka 

frånvaro från undervisning kan studenten komplettera skriftligt, medan frånvaro som 

överstiger 80% av undervisningen får tas igen vid nästkommande kurstillfälle.  

Examinationen består av en individuell hemtentamen där den obligatoriska litteraturen liksom 

undervisning och undervisningsmaterial utgör underlaget. Som betyg på delkursen används 

den sjugradiga betygsskalan A till F. För betyget E (godkänt) fordras att närvarokravet är 

uppfyllt och individuell inlämningsuppgift lämnats in.  

 
A Visar utmärkta fördjupade kunskaper/färdigheter enligt lärandemålen 

avseende de tillstånd/problemområden som tas upp under kursen: 

- Redogöra för olika teoretiska modeller, behandlingsmodeller 

och deras tillämpning 

- Kritiskt granska, analysera och diskutera likheter/skillnader 
mellan modeller 

- Resonera kring/fatta evidensbaserade och informerade kliniska 
beslut  

Svaren är koncentrerade och synnerligen klargörande. Genomgående 

adekvata och korrekta hänvisningar till litteratur och 

undervisning/undervisningsmaterial. 

Utmärkt 

 
Lärandemålen 

uppfylls till fullo. 

 

 

B Visar mycket goda fördjupade kunskaper/färdigheter enligt 

lärandemålen avseende de tillstånd/problemområden som tas upp under 

kursen: 

- Se specificering under betygskriterie A ovan 
Svaren är koncentrerade och klargörande. Genomgående adekvata och 

korrekta hänvisningar till litteratur och 

undervisning/undervisningsmaterial. 

Mycket bra 

 

Lärandemålen 

uppfylls i mycket hög 

utsträckning 

 

C Visar goda fördjupade kunskaper/färdigheter enligt lärandemålen 

avseende de tillstånd/problemområden som tas upp under kursen: 

- Se specificering under betygskriterier för A ovan 
Svaren är koncentrerade och klargörande. Adekvata och korrekta 

hänvisningar till litteratur och undervisning/undervisningsmaterial. 

Bra 

 

Lärandemålen 

uppfylls i hög 

utsträckning 

 

D Visar tillfredsställande fördjupade kunskaper/färdigheter enligt 

lärandemålen avseende de tillstånd/problemområden som tas upp under 

kursen: 

- Se specificering under betygskriterier för A ovan 
Svaren är tydliga och begripliga. Adekvata och korrekta hänvisningar 

till litteratur och undervisning/undervisningsmaterial. 

Tillfredsställande 
 

Lärandemålen har 

uppfyllts i 

tillfredsställande 

utsträckning. 

 

E* Visar tillräckliga fördjupade kunskaper/färdigheter enligt lärandemålen 

avseende de tillstånd/problemområden som tas upp under kursen: 

- Se specificering under betygskriterier för A ovan 
Svaren är redogörande, men något otydliga/outvecklade eller 

kortfattade. 

Adekvata och korrekta hänvisningar till litteratur och 
undervisning/undervisningsmaterial. 

Tillräckligt: Godkänd 

 

Lärandemålen har 

uppfyllts i tillräcklig 

utsträckning 
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Fx Visar otillräckliga kunskaper/färdigheter enligt lärandemålen avseende 

de tillstånd/problemområden som tas upp under kursen: 

- Se specificering under betygskriterier för A ovan 
Svaren är otillräckligt redogörande, otydliga/outvecklade. Hänvisningar 

till litteraturen och undervisning/undervisningsmaterial saknas eller 

används felaktigt. 

 

Otillräckligt: Ej 

Godkänd 

 

Lärandemålen har inte 

uppfyllts. 

 

Åtgärd: restuppgift 

lämnas inom 1 vecka 

efter meddelande om 

kompletteringsbehov  

 

F Visar helt otillräckliga kunskaper/färdigheter enligt lärandemålen 

avseende de tillstånd/problemområden som tas upp under kursen: 

- Se specificering under betygskriterier för A ovan 
Svaren är ostrukturerade, bristfälliga eller bygger på missförstånd. 

Hänvisningar till litteratur och undervisning/undervisningsmaterial 

saknas. 

Ej godkänd. 

Lärandemålen har inte 

alls uppfyllts. 

 
Åtgärd: omtenta 

 

 

 

Kursupplägg och schema 
Beskrivning av kursen upplägg i delmoment, föreläsningstillfällen och därtill knuten kurslitteratur 

återfinns på kursens Athena-sida. För aktuellt schema se alltid Time-edit. 

Förväntade förkunskaper  

Förkunskaper motsvarande nedan litteratur rekommenderas.  

 
Andersson, G. (2012). Psykologisk behandling vid depression. Teorier, terapimetoder och 

forskning. Natur & Kultur. ISBN 9789127127357. 

Beck, J.S. (1995). Cognitive therapy. Basics and Beyond. New York: The Guilford Press. 

Martell, C.R., Dimidijan, S., Herman-Dunn, R., Lewinsohn, P.M. (2010). Behavioral Activation for 

Depression: A Clinician's Guide. New York: The Guilford Press 

 

Obligatorisk litteratur  

Samtliga artiklar och bokkapitel förutom Chiles m.fl. 2020 (bok) finns att ladda ned från 

universitetsbiblioteket. Ytterligare artiklar kan tillkomma enligt lärares anvisningar. 

Becker, E.  & Vrijsen, J. (2017). Chap 4. Cognitive Processes in CBT. The Science of Cognitive 

Behavioral Therapy. Ed. Hofmann, S & Asmundson, G. Academic Press.  
Bolton, J.M., Gunnell, D. & Turecki, G. (2015). Suicide risk assessment and intervention in people 

with mental illness. British medical journal vol 351, pp. 1-12.  

Chiang K-J, Tsai J-C, Liu D, Lin C-H, Chiu H-L, Chou K-R (2017). Efficacy of cognitive-behavioral 

therapy in patients with bipolar disorder: A meta-analysis of randomized controlled trials. 

PLoS ONE 12(5): e0176849  

Chiles, J. A., Strosahl, K. D., & Weiss Roberts, L. (2020). Kap 2, 3, 4, 7, 8. Suicidala patienter: en 

klinisk handbok för bedömning och behandling. Natur & Kultur Akademisk.  (ca 110 s).  

Crowe, K & McKay, D. (2017) Efficacy of cognitive-behavioral therapy for childhood anxiety and 

depression. Journal of Anxiety Disorders, vol 49, pp. 76-87.  

Geddes, J.R. & Miklowitz, D.J. (2013). Treatment of bipolar disorder. The Lancet, 381, pp 11-17.  

Hiraoka, R., Cook, A. J., Bivona, J.M., Meyer, E.C., Morissette, S.B. (2016). Acceptance and 

Commitment therapy in the treatment of depression related to military sexual trauma in a 

woman veteran: a case study. Clinical case studies, vol 15:1 (pp 84-97).  
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Hopko, D., Ryba, M., McIndoo, C., & File, A.Nezu, C.M & Nezu, A. M. (2015) Chap 6. Behavioral 

activation. The Oxford handbook of Cognitive and Behavioral therapies. Oxford University 

Press.  

Kanter, J. W. mfl (2011). Toward a comprehensive functional analysis of depressive behavior: five 

environmental factors and a possible sixth and seventh. International journal of behavioral 
consultation and therapy. Vol 7:1 (pp 5-14)  

Kuyken, W., Evans, A. (2014). Chap 2. Mindfulness-based cognitive therapy for recurrent depression. 

Mindfulness-based treatment approaches. Ed. Baer, R. 2:nd ed. Academic Press.  

Mc Cauley, E., Scloredt, K., Gudmundsen, G., Martell, C., Dimidijan, S. (2011). Expanding 

Behavioral activation to depressed adolescents: lessons learned in treatment development. 

Cognitive and behavioral practice vol 18:3 (371-383)  

McCrady B., S. (2017). Chap 16. Alcohol use disorders: treatment and mechanisms of change. 

Treaments for psychological problems and syndromes Eds McKAy, Abramowitz, Storch. 
Wiley & Sons Ltd  

McCullough, J.P (2003). Treatment for chronic depression: Cognitive behavioral analysis system of 

psychotherapy (CBASP). Journal of psychotherapy Integration. Vol 13:3/4 (pp 241-263)  

Meyers, R. J., Roozen, H. G., Smith, J., E. (2011). The community reinforcement approach: an update 

of the evidence. Alcohol research and health. 33: 4 (pp 380-388)  

Miklowitz, D. et al (2013) Early Intervention for Symptomatic Youth at Risk for Bipolar Disorder: A 

Randomized Trial of Family-Focused Therapy. Journal of American Academic Child and 

Adolescence Psychiatry Vol 52(2) pp 121–131.  

Moore, G. R., Garland, A. (2003). Chap 1. Cognitive Therapy for Chronic and persistent depression. 

John Wiley & Sons Ltd. OBS Finns som nedladdningsbar e-bok på Universitetsbiblioteket 

Nolen-Hoeksema, S., Blair, E.W., Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination. Perspectives on 

Psychological science, 3 (400-424)  

Steele, S. J., Farchione, T. J., Cassiello-Robbins, C., Ametaj, A., Sbi, S., Sauer-Zavala, S., & Barlow, 

D. H. (2018). Efficacy of the Unified Protocol for Transdiagnostic Treatment of Comorbid 

Psychopathology Accompanying Emotional Disorders Compared to Treatments Targeting 

Single Disorders. Journal of Psychiatric Research, 104, 211-216. 

Waller, G. & Turner, H. (2016) Therapist drift redux: Why well-meaning clinicians fail to deliver 

evidence-based therapy, and how to get back on track. Behaviour Research and Therapy 77 

(129-137) 

Watkins, E., R. (2009). Depressive Rumination: investigating mechanism to improve Cognitive 

behavioral Treatments. Cognitive behavior Therapy, vol 38:S1 (8-14)  

Wells, A., Fisher, P. L. (2016). Chap 3, 5, 7, 8, 10. Treating depression. John Wiley & Sons Ltd OBS 

Finns som nedladdningsbar e-bok på Universitetsbiblioteket 

Wiersma mfl (2014). The Effectiveness of the Cognitive Behavioral Analysis System of 

Psychotherapy for Chronic Depression: A Randomized Controlled Trial. Psychotherapy and 
psychosomatics. 83: 263-269).  

Vujanovic, A. A., Meyer, T. D. (2017). Cognitive-behavioral therapies for depression and substance 

use disorders: an overview of traditional, third-wave, and transdiagnostic approaches. 

American journal of drug and alcohol abuse. Vol 43:4 (402-415) 

Zettle, R., D. (2015). Acceptance and commitment therapy for depression. Current opinion in 

psychology, ed Vowles K., E., nr 2 (65-69)  

Webbresurs: https://www.div12.org/diagnosis/depression/ 
 

Referenslitteratur 
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th 

edn). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing 

Clark, A.T., Beck, A.T., & Alford, B.A. (1999). Scientific Foundations of Cognitive Theory and 

Therapy of Depression. John Wiley & Sons, Canada. 

https://www.div12.org/diagnosis/depression/
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Craske, M. G., mfl. (2016). Treatment for anhedonia: a neuroscience driven approach. Depression and 

anxiety, 33 (927-938). 

Moore, G. R., Garland, A. (2003). Chap 2, 5. Cognitive Therapy for Chronic and persistent 
depression. John Wiley & Sons Ltd. OBS Finns som nedladdningsbar e-bok på 

Universitetsbiblioteket 

Kanter, mfl (2008). The nature of clinical depression: symtoms, syndromes, and behavior analysis. 

The behavior analyst. Vol 31:1 (pp 1-22)  

Martell, C. R. (2013). Misconceptions and misunderstandings of behavioral activation: perspectives 

from a major proponent. Psychologia. Vol 56 (pp 131.137).  

McCullough, J.P. (2000). Treatment for Chronic Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of 
Psychotherapy. The Guilford press. 

Segal, Z.V., Williams, J.M.G. & Teasdale, J.D. (2014). Mindfulnessbaserad kognitiv terapi vid 

depression. Natur & Kultur, Stockholm. 
Törneke, N., Luciano, C., Valdivia Salas, S. (2008). Rule-governed behavior and psychological 

problems. International Journal of Psychology and psychological problems. Vol 8:2 (pp 

141-156)  

Kanter, J. W. mfl (2011). Toward a comprehensive functional analysis of depressive behavior: five 

environmental factors and a possible sixth and seventh. International journal of behavioral 
consultation and therapy. Vol 7:1 (pp 5-14)  

Ramirez Basco, M., & Rush, A.J. (2007). Cognitive-Behavioral Therapy for Bipolar Disorder. The 

Guilford Press. 

Watkins, E. R. (2016). Rumination-focused cognitive behavioral therapy for depression. The Guilford 

Press.  

Whisman, M. (2008). Adapting cognitive therapy for depression: managing complexity and 

comorbidity. The Guilford press 

Zettle, R. (2007). ACT for Depression A Clinician's Guide to Using Acceptance and Commitment 

Therapy in Treating Depression. New Harbinger Publications. 

 

Plagiat, fusk och otillåtet samarbete 

Som en del i ditt ansvar som student ingår att känna till de regler som finns för examination. 

Utförlig information finns både på institutionens och Stockholms universitets hemsida 

www.su.se/regelboken. Lärare är skyldiga att anmäla misstanke om fusk och plagiat till rektor 

och disciplinnämnden. Plagiat och fusk blir alltid ett disciplinärende och kan leda till 

avstängning. Ett exempel på plagiat är att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text 

(gäller även enstaka meningar) och inte ange varifrån detta kommer. Detta gäller även texter 

du själv skrivit tidigare (självplagiat). Till fusk räknas till exempel att ha med otillåtna 

hjälpmedel, som mobil, på prov. Att ha studiegrupper tillsammans är utvecklande och 

tidsbesparande, men när det kommer till examinationsuppgifter måste du vara noggrann med 

att arbeta själv (om inte annat tydligt anges) för att inte riskera att det ska räknas som otillåtet 

samarbete.  

 

Kursansvarig 

Ewa Mörtberg 
E-post: ewa.mortberg@psychology.su.se 

Tel: 08–163858 

 

 

http://www.su.se/regelboken
mailto:ewa.mortberg@psychology.su.se
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