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Kursanvisningar	Etik	för	psykoterapeuter	och	
psykologspecialister	(2,5	hp) 

Kursen Etik för psykoterapeuter och psykologspecialister ges för alla studenter på psykoterapeut-
programmet och löper parallellt med programmets övriga kurser under termin 2 – 5 enligt:  

T2 – analys av etiska dilemman         0,5 hp 
T3 – makt och psykoterapi          0,5 hp  
T4 – etisk plattform och prioriteringar i vården            1 hp 
T5 – etisk infrastruktur och organisationsetik         0,5 hp  

Lärandemål och kursinnehåll	
Kursen behandlar olika professionsrelevanta etiska ställningstaganden och dilemman och syftar till att ge 
fördjupad förmåga att värdera komplexiteten i professionella etiska ställningstaganden. 
För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna:  

• Visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar utifrån relevanta etiska 
frågeställningar med särskilt beaktande av samhälleliga och normativa aspekter.  

• Visa förmåga att identifiera etiska aspekter avseende det egna professionella arbetet  

Lärandeaktiviteter	 
Kursen innehåller tillämpningsövningar där studenterna tränar sina färdigheter i etisk reflektion under 
termin 2-5 samt en skriftlig examinerande reflektionsuppgift på termin 4. Studenterna träffas i grupper om 
max 12 st tillsammans med en lärare med professionell/ klinisk förankring. Undervisningen består av 
lärarledda övningar och reflektioner kring etiska teman med anknytning till studenternas arbetsplatser. 
Studerande på specialistinriktning deltar i grupper med enbart psykologer, medan studerande på 
metodinriktning deltar i grupper där psykoterapeutprofessionen är i fokus. Alla grupper är blandade 
avseende psykoterapeutisk inriktning (PDT och KBT). Inför varje undervisningstillfälle ska studenten 
förbereda sig genom att ta del av material och artiklar på Athena så att tiden i etikgrupperna kan användas 
för tillämpning. Övningarna anknyter till teman och undervisning i programmets andra kurser.  
 
Kurskrav  
Kurskravet är obligatorisk närvaro samt aktivt deltagande i övningar och reflektioner. Eventuell frånvaro 
tas igen vid uppsamlingsseminarier varje läsår så att slutsumman av grupptillfällena är fyra.  
 
Examination och betygssättning  
Kursen examineras på termin 4 och består av en individuell skriftlig uppgift. För godkänt betyg ska texten 
utgå från en egen vald frågeställning inom något av kursens fyra teman, på ett relevant sätt anknyta till 
litteratur (se obligatorisk och referenslitteratur) och innehålla egen adekvat och balanserad reflektion samt 
omfatta 2-3 A4-sidor.  
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Kursen betygssätts med godkänt eller underkänt. För betyget godkänt skall den studerande även ha 
fullgjort kurskravet obligatorisk närvaro. Om en studerande underkänns ges ytterligare två möjligheter att 
fullgöra kursen.  

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.  
 
 
Kurslitteratur: 
 
Grapensson, E. (2019) Både hindrad och pressad – om psykologers upplevelse av etisk stress i psykiatrin. 
Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Examensarbete Psykoterapeutprogrammet.  
 
Psykologförbundet. Yrkesetiska principer för psykologer i Norden.  
 
Akademikerförbundet SSR. Etik och psykoterapi.  
 
Statens medicinsk-etiska råd – SMER (2018) 4 ed. Etik – en introduktion.  
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