
Kursanvisningar  

Psykoterapi och psykologisk behandling – kurs 27 

Teori och tillämpning: PDT T9 - HT 2021: 10,5 hp 

 

 

Termin: H21 

Period: 1-3 

Studietakt: 100%  

Nivå: Avancerad  

Poäng: 10,5 hp 

Språk: Svenska 

Nivå och förkunskapskrav  

För tillträde till kurs 27 krävs att den studerande uppnått godkända resultat på kurs 25. 

 

Kursen Psykoterapi och psykologisk behandling (PDT) omfattar som helhet centrala områden 

inom aktuella psykodynamiska teorier och metoder. 
 

Kursen består av den teoretiska delkursen (dessa kursanvisningar) det handledda klientarbetet. 

 

Kurs 27 (Termin 9) innehåller fördjupning av teorier och metoder som ingår i kurs 25 samt 

fördjupning inom angränsande områden, enligt följande: 

Svår personlighetsproblematik, teori och behandling 

• Psykodynamiska perspektiv på psykos 

• Avslutning i psykoterapi 

• Projektiva test 

• PDT och normkritik 

• Psykosomatik och pdt i somatiken 

• Psykodynamisk psykoterapiforskning 

• Drömmars betydelse i psykodynamisk behandling  

 

Förväntade studieresultat  

1. Visa fördjupad kunskap och förmåga avseende fallformulering, analysmetoder, 

behandlingstekniker och tillämpningar, specifikt vad gäller mer komplex problematik 

2. Visa förmåga att fortlöpande integrera inriktningsspecifika samt generiska färdigheter 

med självkännedom och empatisk förmåga 

3. Kunna planera och avsluta behandlingsarbetet utifrån förutsättningar och 

analysmetoder hos respektive inriktning 

4. Kunna integrera och tillämpa de samlade kunskaper och färdigheter som utvecklats 

under utbildningens gång samt identifiera sitt fortsatta utvecklingsbehov  

5. Visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och om aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen. 

6. Visa förmåga att muntligt och skriftligt kommunicera bedömning, åtgärder och 

resultat. 

 

Kurskrav  

Som allmänt kurskrav gäller obligatorisk närvaro, aktivt deltagande och inlämning av 

skriftliga examinationsuppgifter senast inlämningsdatum.  

 

 



Examination av fördjupningskursen 

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna, genom ett grupparbete på 

momentet Svår personlighetsproblematik samt genom ett individuellt skriftligt paper. 

 

Gemensamt moment med KBT- innehåll 

Som en del av delkursen finns också under terminens gång obligatoriska 

undervisningstillfällen som är gemensamma för såväl PDT som KBT och som berör kliniskt 

relevanta teman oavsett inriktning (Suicidriskbedömning, Kulturella perspektiv på 

psykoterapi samt HBTQ-perspektiv på psykoterapi), dvs det man kan kalla för gemensamma 

kliniska teman. Utöver dessa ingår ett sista undervisningstillfälle där ni får tillfälle att 

diskutera vad man kan uppfatta som gemensamt respektive specifikt för PDT och KBT. Syftet 

med detta tillfälle är att ni efter genomgången psykoterapeutisk fördjupning ska få möjlighet 

reflektera över gemensamma och specifika aspekter av psykoterapi och deras betydelse för att 

arbeta psykoterapeutiskt som psykolog. 

 

Gemensamt moment - examination 

Vid de gemensamma undervisningstillfällena är aktiv närvaro examinerande (dvs obligatorisk 

undervisning). Om man inte närvarar vid ett tillfälle så behöver man komplettera just det 

temat genom en mindre skriftlig uppgift som ska innehålla: 

- En sammanfattning av det temat (kunskapsinnehåll) där du refererar även till minst en 

artikel/övrig litteratur/material i din framställning. Max 500 ord. 

 

Därutöver ingår för alla en obligatorisk skriftlig uppgift som ska innehålla: 

- En självständig reflektion där du diskuterar vad du uppfattar som gemensamma 

respektive specifika aspekter (PDT/KBT) av psykoterapi. I den här delen ska 

åtminstone en fråga av diskussionskaraktär till Charlotta/Robert/helgruppen finnas 

med.  

Den inlämningsuppgiften bedöms G/IG. 

 

Senaste inlämningsdatum (för såväl obligatorisk skriftlig uppgift samt för eventuell skriftlig 

komplettering): fredag 12/11. 

 

Ni skickar sammanfattningarna till Charlotta Björklind: charlotta.bjorklind@psychology.su.se  

 

Betygskriterier  

För att bli examinerad krävs uppfyllda kurskrav. En sjugradig betygsskala A-F tillämpas på 

delkursen. 

• A – Utmärkt  

• B – Mycket bra  

• C – Bra  

• D –Tillfredsställande  

• E –Tillräckligt  

• Fx – Otillräckligt   (Åtgärd: restuppgift.)  

• F – Helt otillräckligt (Ej godkänt) 

Specifika bedömningskriterier presenteras av kursansvarig. 

 

Delkursansvarig handledd psykoterapi 

Herman Daniels, tel 08-16 38 27, herman.daniels@psychology.su.se  
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I kursen ingår även ett moment där studenterna under handledning av Alexandra Billinghurst 

gör egna telefonintervjuer med terapimottagningens presumtiva klienter och i samband med 

detta gruppvis träffas för nyanmälningskonferenser kring intervjuerna. Separata 

momentanvisningar kommer att finnas i Athena. Inslaget hör formellt till delmomentet 

Handledd psykoterapi (delkursansvarig Herman Daniels). 

 

Delkursansvarig psykoterapeutisk fördjupning 

Charlotta Björklind, tel 08-16 38 80, charlotta.bjorklind@psychology.su.se 
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