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Anvisningar för delkurs inom  
Psykodynamiska teorier och metoder i PDT-HT19: 

 
Behandlingsmodeller för komplexa fall, 6 hp 

PTU19, Ht -21 
Undervisning måndag eftermiddag, 13 - 16 

 
Placering i utbildningen 

Placering i utbildningen. 
Psykoterapeutiska	teorier	och	metoder	inom	PDT	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	Psykodynamisk diagnostik, Utvecklingspsykologi, 
Behandlingsmetod och teknik, Metoder och tillämpningar med specifika pdt-format samt Teorier och 
metoder vid komplexa fall.  Delkursen Komplexa fall påbörjas termin fyra med fyra föreläsningar, men är 
huvudsakligen förlagd till termin fem. 

 

Innehåll 

Delkursen syftar till att ge de studerande en fördjupad förståelse för komplex och sammansatt psykisk 
problematik, såsom svår regression, psykotiskt fungerande, somatisering, suicidalitet och andra typer av 
inåt- och utåtagerande problematik. Kursen skall också förmedla en fördjupad förståelse för de 
ingående PDT-relaterade teoriernas och modellernas kliniska tillämpning vid dessa komplexa tillstånd. 

Undervisningen sker i form av föreläsningar med diskussioner. 

Under termin fyra studeras samtida kleinianska teorier och terapimetoder. Termin fem ägnas åt 
psykoterapeutiskt arbete med patienter med komplex problematik, såsom psykos, suicidalitet, 
somatiserande, utåtagerande och undandragande beteende. 

Lärandemål 

Den studerande ska efter avslutad delkurs ha uppnått: 

Fördjupad förståelse för centrala PDT-relaterade teorier och modeller.  

Fördjupad förståelse för sammansatta och komplexa psykiska tillstånd. 

Fördjupad förståelse för skillnader i behandlingsmetod och förhållningssätt vid olika typer av komplexa 
psykiska tillstånd utifrån olika teoretiska förståelsemodeller. 



 

Kursansvarig lärare 

Gunnar Berggren (GB), adjunkt, leg. psykolog, leg psykoterapeut, psykoanalytiker (IPA) 

Kurskrav: 

Som	allmänt	kurskrav	gäller	obligatorisk	närvaro	och	aktivt	deltagande.	Student	som	ej	
uppfyller	närvarokravet	på	kurs,	eller	del	av	kurs,	ges	tillfälle	att	ta	igen	momentet	vid	
nästkommande	kurstillfälle.	

Examination:	

Kursen	examineras	i	slutet	av	termin	5	genom	en	hemtentamen.	

För	studerande	som	inte	blivit	godkänd	eller	fått	restuppgift	vid	det	ordinarie	provtillfället	
anordnas	ytterligare	prov	i	nära	anslutning	till	det	förra.	Studerande	som	underkänts	två	gånger	på	
delkurs	har	rätt	att	begära	att	annan	examinator	betygsätter	kursen.	Framställan	härom	kan	göras	
till	institutionsstyrelsen	eller	den	tjänsteman	styrelsen	utser.	
	
Ett	slutligt	betyg	på	kursen	Psykodynamiska	teorier	och	metoder	inom	PDT	sker	genom	
sammanvägning	av	samtliga	delkursers	betyg	i	slutet	av	utbildningen.	Ett	slutbetyg	förutsätter	
godkänt	i	alla	delkurser.	

Betygskriterier  

För att bli examinerad krävs uppfyllda kurskrav, se anvisningarna. En sjugradig betygsskala tillämpas på 
avsnittet Behandlingsmodeller för komplexa fall. 

A – Utmärkt 

Samtliga deluppgifter är besvarade på ett koncentrerat, synnerligen välskrivet sätt med klargörande och 
nyanserade teoretiska, kliniska aspekter exemplifierade. Reflekterande och behandlingsteoretiskt 
fokuserade resonemang är väl genomförda och uttömmande teoretiskt förankrade. Ställningstaganden 
är mycket väl motiverade. Adekvata litteraturreferenser ges.  

B – Mycket bra 

Samtliga deluppgifter är välskrivna med klargörande, nyanserade teoretiska och kliniska aspekter 
exemplifierade. Reflekterande och behandlingsteoretiskt fokuserade resonemang är väl genomförda 
och teoretiskt förankrade. Ställningstaganden är väl motiverade Adekvata litteraturreferenser ges.  

C – Bra 

Samtliga deluppgifter är välskrivna med klargörande, nyanserade teoretiska och kliniska aspekter 
exemplifierade. Reflekterande och behandlingsteoretiskt fokuserade resonemang är något begränsade. 
Ställningstaganden är väl motiverade Adekvata litteraturreferenser ges 

D – Tillfredsställande 

Samtliga deluppgifter är välskrivna med teoretiska och kliniska aspekter exemplifierade. Reflekterande 
och behandlingsteoretiskt fokuserade resonemang är begränsade. Ställningstaganden är motiverade. 
Adekvata litteraturreferenser ges.   

E – Tillräckligt 



I deluppgifterna berörs teoretiska och kliniska aspekter, men kortfattat och outvecklat. Reflekterande 
och behandlingsteoretiskt fokuserade resonemang är otillräckliga. Ställningstaganden är motiverade 
Adekvata litteraturreferenser ges.  

Fx – Otillräckligt 

Hemtentamensuppgifterna är delvis bristfälligt besvarade, tyder på vissa missförstånd, eller är 
outvecklade. Ställningstaganden är inte motiverade. (Åtgärd: restuppgift.) 

F – Helt otillräckligt 

Hela, eller väsentliga delar av, hemtentamensuppgifterna är ostrukturerat och bristfälligt besvarade, 
tyder på missförstånd, eller är outvecklade. Ställningstaganden är inte motiverade. (Åtgärd: hela 
uppgiften görs om.) 

 

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 Psykologiska 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. 
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22/11 Komorbida personlighetssyndrom II. 
Litteratur meddelas senare. 
Utdelning av hemtenta. 
 
6/12 Inlämning av hemtenta. 
 
20/12 Examination ”Behandlingsmodeller för komplexa fall”. Evaluering.  
Muntlig examinering av hemtentamen. Instruktioner meddelas senare. 
 
10/1 Extra tillfälle för examination 
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