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Kursanvisningar Psykoterapeutiska teorier och metoder 5 - 

KBT vid komplexa fall (6 hp)  
 

Undervisning måndagar 

Placering i utbildningen 

Delkursen Psykoterapeutiska teorier och metoder 5 - KBT vid komplexa fall 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 2019. Hela 

kursen består av delkurserna Klinisk problemanalys (KBT1), Metoder och 

tillämpningar vid ångest och relaterade tillstånd (KBT2), Metoder och 

tillämpningar vid depression och relaterade tillstånd (KBT3), Metoder och 

tillämpningar med andra specifika KBT- format (KBT4) samt metoder och 

tillämpningar vid komplexa tillstånd (KBT5). Delkursen KBT5 är förlagd till termin 

5.  

 

Innehåll och Lärandemål 

Delkursen syftar till att ge en teoretisk och praktisk grund för kognitiv 

beteendeterapeutisk tillämpning vid de långvariga och komplexa tillstånden 

psykos, personlighetssyndrom och neuropsykiatriska tillstånd samt samsjuklighet 

mellan dessa och andra psykiatriska problem. Delkursen behandlar integration av 

analys- och behandlingsmodeller samt evidensbaserade respektive 

fallformuleringsbaserade interventioner. Särskilt betonas hur behandlingsupplägg 

och interventioner anpassas med hänsyn tagen till kognitiva-, emotionella- och 

funktionsvariationer. Vidare följs den egna utvecklingen avseende KBT-

kompetens och metakompetens upp.  

 

Lärandemålen nedan är operationaliseringar av övergripande kursmål utifrån 

delkursens syfte och innehåll.  

 

Efter delkursens slut skall studenten kunna: 

• Kombinera olika modeller för analys och behandling vid komplex 

problematik.  

• Uppvisa färdigheter i att anpassa kognitiv beteendeterapi till specifika 

behov hos klienter med komplex problematik. 

• Identifiera och reflektera över egna styrkor och svårigheter i arbetet som 

KBT-terapeut samt fortsatta utvecklingsområden. 
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Undervisning 

Undervisningen består av föreläsningar, tillämpningsseminarier med 

inlämningsuppgifter, självständig inläsning och bearbetning av litteratur till 

fördjupningsarbete. En närmare beskrivning av fördjupningsarbetet ges vid 

terminsstart och via Athena.  

Kurskrav 

Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande gäller vid samtliga undervisningspass. 

Vid enstaka frånvaro från undervisning kan studenten komplettera skriftligt. 

Frånvaro vid tillämpningsseminarier tas igen muntlig med kursansvarig lärare 

alternativt vid nästkommande kurstillfälle. 
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Examination och betygssättning 

Kursen examineras genom ett skriftligt fördjupningsarbete samt vid ett 

seminarium som består av en inspelad rollspelad intervention. Interventionen   

motiveras och diskuteras muntligt i form av en power point presentation 

tillsammans med kollega.   

För bedömning av skriftligt fördjupningsarbete tillämpas en sjugradig skala (A – 

F). Bedömning avseende terapeutiska färdigheter görs genom graderingen 

godkänd (G) eller underkänd (U). Delkursbetyget (A-F) utgörs av resultat på 

fördjupningsarbetet under förutsättning att studenten fått godkänt på 

examinationsseminarium. Komplettering av betyget Fx upp till E kan medges om 

studenten ligger nära gränsen för godkänt. Uppgiften ska då lämnas in inom en 

vecka efter att kompletteringsbehov har meddelats.  

Allmänna kriterier för godkänt skriftligt fördjupningsarbete: 

• Inlämna dokument enligt mall om max. 6 sidor (exkl. referenslista) via 

Athena. Mall och datum för inlämning lämnas vid kursstart. 

• Visa att empiri, teori och metod sökts och värderats avseende något av de 

områden för komplex problematik som kursen omfattar. 

• Visa på förmåga att klargöra en fiktiv patients komplexa problematik 

utifrån gängse struktur för fallformulering i KBT och att i denna kombinera 

olika lämpliga modeller.  

• Beskriva relevanta anpassningar av evidensbaserade interventioner för 

den aktuella patientgruppen. 

Betygsättning A-F baseras på bedömning av arbetets kvalitet utifrån de kriterier 

som redovisas i mallen för skriftligt fördjupningsarbete. 

För godkänd examination av rollspelad intervention och muntlig presentation ska 

studenten i samarbete med kollega: 

• Muntligt rama in syftet med inspelningen dvs. kort om klientens 

problematik, vilken anpassning som görs och vad som motiverar denna. 

• Visa inspelning av rollspel där terapeutiska metafärdigheter uppvisas dvs. 

anpassning av behandlingsupplägg eller intervention för en fiktiv patient 

med komplex problematik. 

• Presentera och diskutera de kliniska ställningstaganden som utgör 

bakgrund till anpassningen och interventionen.  
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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.  

 

Obligatorisk litteratur 

 

Hirvikoski, T et al (2011). Reduced ADHD symptoms in adults with ADHD after skills 

training group: Results from a randomized controlled trial. Behavior Research and 

Therapy. Vol 49, pp. 175-185. 

Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal 

of Clinical Psychology, 53, pp 6-41 

Koerner, K. (2012). Validation Principles and Strategies. In K. Koerner Doing dialectical 

behavior therapy. A practical guide, pp 111–139 Finns som e-bok via Stockholms 

universitetsbibliotek. 

Koerner, K. (2012). Dialectical Stance and strategies. In K. Koerner Doing dialectical 

behavior therapy. A practical guide, pp 140–164. Finns som e-bok via Stockholms 

universitetsbibliotek. 

Koerner, K (2018). Science in practice. Ur Hayes, S. C., & Hofmann, S. G. (Eds.) Process-

based CBT: The science and core clinical competencies of cognitive behavioral 

therapy, pp 45-65. Finns som e-bok via Stockholms Universitetsbibliotek. 

Lungu, A. & Linehan, M. (2017). Dialectical Behavior Therapy: Overview, Characteristics 

and Future Directions. Hoffman & Asmundson (eds) The science of cognitive behavior 

therapy. Academic Press. 

Matusiewicz, A., Hopwood, C., Banducci, A. & Lejuez, C.W. (2010). The Effectiveness of 

Cognitive Behavioral Therapy for Personality Disorders. Psychiatric Clinics of North 

America. 33(3). pp. 657–685. 

 

Naeem, Hirji & Rathod (2016). Combining Cognitive Therapies (Cognitive Behavior 

Therapy & Cognitive Remediation Therapy) for Psychosis: Scientific Rationale and 

Possibilities. Austin Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences. 

 

Rizvi, S. L., Sayrs, J. H. R. (2020). Assessment-Driven Case Formulation and Treatment 

Planning in Dialectical Behavior Therapy: Using Principles to Guide Effective 

Treatment. Cognitiveand Behavioral Practice, 27, pp. 4-17 

http://www.su.se/regelboken
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Spain, D., Sin, J., Chalder, T. & Happé, F. (2015). Cognitive behavior therapy for adults 

with autism spectrum disorders and psychiatric co-morbidity: A review. Research in 

Autism Spectrum Disorders 

Vol .9. pp. 151-162. 

 

Tarrier, N. (2016) Case Formulation in Cognitive Behavior Therapy – The treatment of 

complex and Challenging Cases. 2ed. Routledge. Kap. 4, 8, 10, 14. Finns som e-bok 

via Stockholms universitetsbibliotek. 

 

Turkington, D., Wright, N. P., & Tai, S. (2013). Advances in cognitive behavior therapy 

for psychosis. International Journal of Cognitive Therapy,6 (2), 150–170. 

 

Tyrberg, M. (2019) Bringing psychological treatment to the psychiatric ward 

(Doktorsavhandling). Stockholm; Stockholms universitet. 

 

Whittington, A. & Grey, N. ed. (2014) How to become a more effective CBT therapist – 

Mastering metacompetence in clinical practice. Wiley Blackwell. Kap. 12, 13 och 15. 

Finns som e-bok via Stockholms universitetsbibliotek. 

 

Webresurser 

 

https://www.div12.org/diagnoses/ 

 

https://www.nice.org.uk/guidance 

 

https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/ 

 

https://nationellasjalvskadeprojektet.se/ 

 

Valfri fördjupningslitteratur 

 
Varje student väljer en av nedan valfria fördjupningsböcker alt annan relevant 

fördjupningslitteratur efter överenskommelse med kursansvarig. 

 

Barlow, D. & Farchione, T. (2017) Applications of the Unified Protocol for Transdiagnostic      

Treatment of Emotional Disorders. Oxford University Press.  

Gaus V. (2019) Cognitive-Behavioral Therapy for Adult Asperger Syndrome. 2nd ed. 

Guilford Publications  

 

Gillbert, P. (2010). Compassion-focused Therapy –Distinctive Features. Routledge. 

 

Hesslinger, B., Philipsen, A., Richter, H. (2010). Psykoterapi för vuxna med ADHD. 

Hogrefe Pykologiförlaget. 

 

Johns L, Morris E, Oliver J. (2013). Acceptance and Commitment Therapy &; Mindfulness 

for Psychosis. John Wiley & Sons Inc. 

 

Wright, Turkington, Kingdon & Ramirex Brasco (2009). Cognitive-behavior Therapy for 

Severe Mental Illness: An Illustrated Guide. American Psychological Association 

Publishing. 

 

https://www.div12.org/diagnoses/
https://www.nice.org.uk/guidance
https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/
https://nationellasjalvskadeprojektet.se/
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Koerner, K. (2012). Doing Dialectical Behavior Therapy. A practical guide. New York: 

Guilford Press. 

 

Wright, Turkington, Kingdon & Ramirex Brasco (2009) Cognitive-behavior Therapy for 

Severe Mental Illness: An Illustrated Guide. American Psychological Association 

Publishing. 

 

Anna Mautner 

Leg psykolog, Leg psykoterapeut, adjunkt 

anna.mautner@psychology.su.se  

 

mailto:anna.mautner@psychology.su.se

