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1 Kvalitetsrapport av utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå 

DNR LIU-2019-00455 

1.1 Basdata 
Program / huvudområde: Psykoterapeutprogrammet 

Examen: Psykoterapeutexamen 

Antal nybörjarplatser per år: 32 platser vartannat år, 16 platser per gren 

Sammanfattande beskrivning av programmet: 

Psykoterapeutprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för 
personer med examen som psykiater, psykolog och socionom eller motsvarande. 
Utbildningen leder till en yrkesexamen som psykoterapeut. Programmet omfattar 
90hp och är en 3 - årig utbildning på halvfart. För examen krävs att studenten 
arbetar med psykoterapeutiska arbetsuppgifter parallellt med utbildningen under 
hela utbildningstiden. Den som avlagt psykoterapeutexamen kan ansöka om 
legitimation som psykoterapeut hos Socialstyrelsen. Länk till utbildningsplan: 
https://liu.se/studieinfo/program/f7ypi/3394 

Fokus i utbildningen ligger på individualterapi för vuxna men orientering ges om 
tillämpningar i olika format (såsom ex grupp) och för andra grupper (såsom barn, 
unga och äldre). Psykoterapeutprogrammet ges med två olika inriktningar: 
Psykodynamisk/relationell och interpersonell psykoterapi alternativt Kognitiv 
beteendeterapi. Valet av utbildningsinriktning görs vid ansökan till utbildningen. 37 
högskolepoäng utgörs av grenövergripande kurser medan 53 högskolepoäng är 
inriktningsspecifika. 

Översikt över kurser ingående i Psykoterapeututbildningen: 

Kurs 1: Generella perspektiv på Psykoterapi som behandlingsmetod för psykisk 
ohälsa i klinisk praktik, 15hp (grenövergripande kurs) 

https://liu.se/studieinfo/kurs/748a39/vt-2019 

Kursen fokuserar på olika aspekter av generella perspektiv och generiska 
färdigheter som en psykoterapeut behöver kunna såsom psykiatrisk diagnostik, 
generiska psykoterapeutfärdigheter, juridik, etik mm. Kursen innehåller också en 
introduktion till vetenskapsteori och tränar olika färdigheter för att att självständigt 
kunna söka och tillgodogöra sig forskningslitteratur inom området. 

Kurs 2: Teori och behandlingsmetod inriktad mot Relationell/interpersonell terapi 
respektive Kognitiv beteendeterapi, 26 hp (inriktningsspecifik kurs) 

https://liu.se/studieinfo/kurs/748a47/ht-2019 
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a49/ht-2019 

Kursen syftar till att ge en fördjupade teoretiska kunskaper inom vald 
psykoterapeutisk inriktning både avseende bedömning, behandlingsplanering och 

https://liu.se/studieinfo/program/f7ypi/3394
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a39/vt-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a47/ht-2019%20https:/liu.se/studieinfo/kurs/748a49/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a47/ht-2019%20https:/liu.se/studieinfo/kurs/748a49/ht-2019
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genomförande. Kursen innehåller också flera moment som tränar olika 
grenspecifika psykoterapeutiska färdigheter och kompetenser. 

Kurs 3: Handlett klientarbete och professionell självkännedom avseende Relationell 
och interpersonell psykoterapiinriktning respektive Kognitiv beteendeterapi, 27hp 
(inriktningsspecifik kurs) 

https://liu.se/studieinfo/kurs/748a48/ht-2018 

https://liu.se/studieinfo/kurs/748a50/ht-2018 

Denna kurs pågår under fyra terminer och löper parallellt med kurs två och tre. 
Kursen innefattar individuellt patientarbete, en tidsmässigt mycket omfattande 
formativ och examinerande handledning i gruppformat samt moment kopplade till 
professionell självkännedom. 

Kurs 4: Vetenskapsteori och psykoterapiforskning 7hp (grenövergripande kurs) 

https://liu.se/studieinfo/kurs/748a30/ht-2019 

Programmets metodkurs är inriktad mot att studenterna ska förstå och kunna tolka 
psykoterapiforskning men också på att förbereda studenterna på att kunna bedriva 
eget arbete med utvärdering av psykoterapeutiska insatser, både i det egna 
patientarbetet och i det självständiga examensarbetet. 

Kurs 5: Uppsats 15 hp (grenövergripande kurs) 

https://liu.se/studieinfo/kurs/748a31/ht-2018 

Det självständiga arbetet är inriktat mot psykoterapi och är ofta tydligt kopplat till 
institutionens psykoterapiforskning men kan också ske inom ramen för ett 
samarbete mellan studentens arbetsplats och universitetet. 

Författare: Maria Jannert 

https://liu.se/studieinfo/kurs/748a48/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a50/ht-2018
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a30/ht-2019
https://liu.se/studieinfo/kurs/748a31/ht-2018
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2 Nyckeltal 

2.1 LiU-gemensamma nyckeltal och data från 
utvärderingssystem 

2.1.1 Antal förstahandssökande 
I diagrammet nedan visas antalet förstahandssökande per år (HT=hösttermin), för 
de fem senaste åren. Staplarna visar totalt antal förstahandssökande samt antal 
kvinnor och män. 

 

2.1.2 Poängproduktion per termin av andel aktiva studenter 
Poängproduktion aktiva studenter 

I diagrammet nedan visas på Y-axeln antal aktiva studenter och studenters 
genomsnittliga poängproduktion. På X-axeln visas utfallet per programtillfälle 
(”kull”) uppdelat per halvår (”termin”) 1-12. De röda punkterna markerar antalet 
aktiva studenter t.ex. om antalet är 200 på termin 1 betyder det att totalt 200 
studenter producerat poäng under femårsperioden. Diagrammet visar även utfallet, 
ett antal halvår efter utbildningens slut, här syns att antalet aktiva studenter 
minskar betydligt. 

Definitionen av aktiva studenter är studenter som tagit någon poäng, tagna poäng 
på omtentor från tidigare terminer ingår. Urvalen är fem kurstillfällen med start 
tidigast vårterminen (VT) 2008 och fram till det halvår där 6 månader gått sedan 
utbildningen avslutats. 
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Diagrammet visar på samma sätt som diagrammet poängproduktion aktiva 
studenter, den genomsnittliga poängproduktionen men fördelad på kvinnor och 
män. Poängproduktionen visas per halvår. Definitionen för aktiva studenter är 
studenter som tagit någon poäng, tagna poäng på omtentor från tidigare terminer 
ingår inte. 

Definitionen av aktiva studenter är studenter som tagit någon poäng, tagna poäng 
på omtentor från tidigare terminer ingår. Urvalen är fem kurstillfällen med start 
tidigast vårterminen (VT) 2008 och fram till det halvår där 6 månader gått sedan 
utbildningen avslutats. 
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2.1.3 Tid till examen 
Diagrammet visar hur stor andel av studenterna som tar examen per startår (”kull”) 
samt hur lång tid efter avslutad utbildning examination sker. Staplarna visas per 
”kull” (dvs ej ackumulerat utfall) och termin t.ex. 20092 avser startår 2009 termin 2 
dvs. höstterminen. Diagrammet visar även hur många som inte tagit examen senast 
tre år efter avslutad utbildning. 

Urvalen är 5 kurstillfällen med start tidigast vt 2008 och fram till det halvår där 6 
månader gått sedan utbildningen avslutats. 

 

Totalt 
Startt
ermin 

To
tal
t 

reg
. 

R
eg
. 

Upp
ehåll 

Avb
rott 

Bor
tfall 

in
o
m 
6 
m
ån 

And
el 6 
må
n 

in
o
m 
1 

år 

An
del 
1 år 

in
o
m 
3 
år 

An
del 
3 år 

20121 36 0 0 0 6 27 75,0
0% 

28 77,8
0% 

30 83,3
0% 

20141 35 0 1 1 8 18 51,4
0% 

20 57,1
0% 

21 60,
00
% 

Total 71 0 1 1 14 45 63,
40
% 

48 67,
60
% 

51 71,
80
% 

Tabellen visar totalt antal studenternas progression från registrering per starttermin till och 
med 3 år efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna ovan. 
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Kvinn
or: 
Startt
ermin 

To
tal
t 

reg
. 

R
eg
. 

Upp
ehåll 

Avb
rott 

Bor
tfall 

in
o
m 
6 
m
ån 

An
del 
6 

må
n 

in
o
m 
1 

år 

And
el 1 
år 

in
o
m 
3 
år 

An
del 
3 år 

20121 26 0 0 0 5 18 69,2
0% 

19 73,1
0% 

21 80,8
0% 

20141 30 0 1 1 7 14 46,7
0% 

16 53,3
0% 

17 56,7
0% 

Total 56 0 1 1 12 32 57,1
0% 

35 62,
50
% 

38 67,
90
% 

Tabellen visar de kvinnliga studenternas progression från registrering per starttermin till och 
med 3 år efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna ovan. 

Män: 
Startt
ermin 

To
tal
t 

reg
. 

R
eg
. 

Upp
ehåll 

Avb
rott 

Bor
tfall 

in
o
m 
6 
m
ån 

An
del 
6 
må
n 

in
o
m 
1 

år 

An
del 
1 år 

in
o
m 
3 
år 

An
del 
3 år 

20121 10 0 0 0 1 9 90,0
0% 

9 90,0
0% 

9 90,0
0% 

20141 5 0 0 0 1 4 80,0
0% 

4 80,0
0% 

4 80,0
0% 

Total 15 0 0 0 2 13 86,
70
% 

13 86,
70
% 

13 86,
70
% 

Tabellen visar de manliga studenternas progression från registrering per starttermin till och 
med 3 år efter avslutat program. Se förklaring till kolumnerna ovan 

Förklaring till tabellerna ovan som visar följande kolumner: 

1. Totalt reg: Antal studenter som någon gång varit registrerade på ett visst 
programtillfälle. 

2. Reg: Antal registrerade (ht 2018) 

3. Uppehåll: Studenter som anmält uppehåll (ht 2018) 

4. Avbrott: Totalt antal studenter som gjort avbrott på ett visst programtillfälle 

5. Bortfall: Totalt antal studenter som det saknas information om 

6. Inom 6 mån: studenter som tagit examen inom 6 månader efter det att 
utbildningen har slutat 

7. Andel 6 mån: andel studenter som tagit examen inom 6 månader efter det 
att utbildningen har slutat 
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8. Inom 1 år: studenter som tagit examen inom ett år efter det att utbildningen 
har slutat 

9. Andel 1 år: andel studenter som tagit examen inom ett år efter det att 
utbildningen har slutat 

10. Inom 3 år: studenter som tagit examen inom tre år efter det att utbildningen 
har slutat 

11. Andel 3 år: andel studenter som tagit examen inom tre år efter det att 
utbildningen har slutat 

2.2 Kursutvärdering 
Resultat från de digitala kursutvärderingssystemen KURT (VT -14 och VT -16) och 
Evaliuate (VT -18, HT -18, VT -19) återfinns nedan. Förutom det digitala 
kursutvärderingssystemet görs en muntlig kursutvärdering i mindre grupper varje 
termin. Dessa sker utan närvarande lärare och sammanställs skriftligt av 
studenterna och skickas till kursansvarig. 

Kurs År Svarsfrekvens Betyg 
Kurs 1: VT2014 90% 3,9 

 VT2016 74% 3,9 

 VT2018 51% 4,1 

    

Kurs 2 (KBT) VT2014 57% 4,1 

 VT2016 71% 4,6 

 VT2018 86% 4,1 

 HT2018 56% 4,5 

 VT2019 50% 4,5 

    

Kurs 2 
(Relationell/interpersonell) 

VT2014 93% 4,5 

 VT2016 83% 4,7 

 VT2018 27% 4,2 

 HT2018 11% 4,5 

 VT2019 36% 4,0 

    

Kurs 3 (KBT) VT2018 79% 4,4 

 HT2018 50% 4,0 

 VT2019 50% 4,6 

    

Kurs 3 
(Relationell/interpersonell) 

VT2018 79% 4,4 

 HT2018 50% 4,0 
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 VT2019 50% 4,6 
 

Kurserna på programmet får överlag mycket goda betyg och för vissa av kurserna 
har också svarsfrekvensen varit god. I samband med byte till ett nytt digitalt system, 
Evaliuate görs en digital kursutvärdering varje termin, och inte enbart vid kursslut. 
Detta kan vara en stor fördel utifrån att två av programmets kurser sträcker sig över 
4 terminer. Sedan bytet till Evaliuate har det dock märkts en tendens till en lägre 
svarsfrekvens, vilket blir viktigt att följa och aktivt arbeta för att förbättra. Samtidigt 
görs också numera alltid en strukturerad, kvalitativ muntlig utvärdering varje 
termin vilket är en förbättring. 
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3 Måluppfyllelse 
• 1. Hur säkerställs de nationella examensmålen genom lärandemål och 

examinationsformer? För denna redogörelse ska det fakultetsspecifika 
verktyget användas (matrisen, CDIO, progressionskarta eller motsvarande). 

I bifogad matris (bilaga 1) återfinns en sammanfattande bild av hur de nationella 
examensmålen motsvaras av lärandemålen i programmets olika kurser. Skattningen 
är gjord av kursansvariga och programansvarig var för sig. Skattningarna var i stort 
överensstämmande med varandra. 

Sammanfattningsvis bedöms att utbildningen i hög grad säkerställer att de 
nationella examensmålen examineras. Vissa av målen återkommer i flera kurser och 
examineras också vid flera tillfällen medan andra mål på ett mer tydligt sätt är 
kopplade till en enskild kurs. Efter att utvärderingen utvärderades av UKÄ 2014 
gjordes en översyn av kursplaner i syfte att ännu tydligare fastställa kopplingen till 
examensmål. Det gjordes också ett utvecklingsarbete för att säkerställa att samtliga 
mål fortsatt examineras tydligt. Trots detta kvarstår en del arbete för att synliggöra 
examensmålen ännu tydligare i kursplanerna. 

En viktig aspekt att lyfta är nämligen att samtliga kursansvariga har kommenterat 
att det blir olika skattningar om de ska skatta hur väl examensmålet examineras i 
kursen eller hur väl det täcks in i lärandemålet. Det finns en stor kännedom om 
utbildningens examensmål hos utbildningens kursansvariga. Detta gör att 
lärandemålen används och tolkas så att de täcker in examensmålen även om inte 
samtliga examensmål tydligt avspeglas i lärandemålens formuleringar. Ett exempel 
är examensmålet ”visa förmåga att med helhetssyn på människan göra 
åtgärdsbedömningar utifrån relevanta aspekter med särskilt beaktande av de 
mänskliga rättigheterna”. Detta examensmål har både lärandeaktiviteter och 
examination knutet till sig men har inte något specifikt lärandemål i någon av 
programmets kurser. Istället examineras detta mål i flera kurser där formuleringen 
”mänskliga rättigheter” inte är uttalat i målet men finns ”implicit” i exempelvis i 
formuleringar kring etik och bemötande. 

Det finns alltså en viss risk att det blir programledningens styrning och 
kursansvarigas goda förmåga att tolka kursmålen i riktning mot examensmålen 
snarare än tydliga mål som bli avgörande för kopplingen. Det blir en viktig aspekt 
att ta med i det förestående arbetet med att göra nya kursplaner. Detta för att 
säkerställa god måluppfyllelse även framledes. 

• 2. Kommentera utifrån det fakultetsspecifika verktyget hur de nationella 
examensmålen säkerställs med hjälp av lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 

Mål 1: visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt 
forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap 
och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen, 

Det finns, som framgår av matrisen, lärandemål inom flera av programmets kurser 
som är kopplade till detta examensmål. Under kursen “Generella perspektiv...” får 
studenterna undervisning kring vetenskapsteori kopplat till psykoterapiområdet. 
De får också en gradvis “inskolning” i ett problembaserat arbetssätt där de bland 



 13(44) 

 
 

annat initialt får hjälp att söka vetenskaplig litteratur för att sedan allt mer kunna 
söka självständigt. Basgrupperna är obligatoriska under hela utbildningen för att 
säkerställa att studenterna aktivt bearbetar det material som de läst tillsammans 
med erfarna basgruppshandledare. I den kliniska handledningen examineras 
studenternas förmåga att koppla ihop aktuell forskning med den aktuella patienten 
och till psykoterapi. I kursen “Vetenskapsteori och psykoterapiforskning” ingår en 
skriftlig examination som avser att examinera studenters förmåga att utvärdera 
kliniska forskningsstudier och behandlingsinsatser med avseende på relevanta 
metoder inom psykoterapiområdet. Examinationen syftar också till att examinera 
studenters förmåga att kunna kritiskt reflektera kring hur resultat från 
forskningsstudier kan användas i olika typer av kliniska sammanhang för att kunna 
knyta samman forskning med klinisk praktik. I samma kurs ingår också 
obligatoriska metodseminarier där studenterna får tillämpa metodkunskaperna 
inom psykoterapiområdet under handledning av kliniska behandlingsforskare. 

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen inom detta område vara mycket hög även 
om det vore bra att ytterligare förtydliga lärandemålen så att ”sambandet betydelse 
för yrkesutövningen” tydliggörs i målformuleringarna. 

Mål 2: visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika psykoterapiformer, olika 
psykiska sjukdomstillstånd samt psykiatrisk diagnostik, 

Det finns flera lärandemål på kursen “Generella perspektiv...” och på kurserna 
“Teori och behandlingsmetod...” som är tydligt kopplade till detta examensmål och 
det torde inte behövas några större förändringar avseende lärandemålen inom detta 
område. 

För att säkerställa att studenterna får kännedom kring olika terapiformer formeras 
basgrupperna under utbildningens första termin så att studenter från utbildningens 
båda grenar får mötas och diskutera kring olika fall utifrån olika perspektiv. 

Under de grenspecifika kurserna får studenterna sedan fortsätta lära sig om olika 
terapiformer via undervisning, seminarier och basgruppsarbete. På den 
relationella/interpersonella fördjupas kunskaperna kring dessa terapiformer, men 
även andra moderna psykodynamiska terapier berörs. På KBT - grenen berörs flera 
olika kognitiva och beteendeinriktade terapier. Inom båda grenarna examineras 
dessa kunskaper skriftligt. 

I kursen “Teori och behandlingsmetod” finns både undervisning och examinationer 
kopplade till olika psykiska tillstånd och hur de kan behandlas. På båda grenarna 
behandlas och examineras initialt “enklare problematik” framför allt ångest och 
depressionstillstånd, för att under utbildningens gång gå mot mer komplex 
problematik såsom behandling av trauma och personlighetsproblematik. 

Psykiatrisk diagnostik examineras under två heldagar under kursen “Generella 
perspektiv...” vilka avslutas med att alla studenter självständigt ska genomföra en 
psykiatrisk diagnostisk intervju i en rollspelssituation. Under det handledda 
patientarbetet följs detta upp, genom att studenterna genomför och dokumenterar 
bedömningar av sina patienter. Dessa bedömningar examineras och ska adressera 
diagnostik men studenten ska också längre fram i utbildningen kunna uppvisa ett 
reflekterande och kritiskt förhållningssätt till diagnostik och dess styrkor och 
bristfällighet. 
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Sammantaget bedöms måluppfyllelsen inom detta område vara hög. 

Mål 3: visa kunskap och förståelse för relevanta samhälls- och familjeförhållanden 
som påverkar individer och grupper. 

I kursen “Generella perspektiv…” (Kurs 1) finns ett lärandemål kopplat till detta 
examensmål. Lärandeaktiviteterna är undervisning samt basgruppsarbete. Tidigare 
samlästes vissa delar av programmet med familjeterapiutbildningen på medicinska 
fakulteteten och då ingick ett ytterligare examinerande moment kring 
familjeförhållande. Detta moment har fallit bort i samband med att utbildningarna 
inte längre ges parallellt, utan vartannat år. Det kan vara värt att fundera kring om 
det, trots det uppenbara logistikproblemet när utbildningarna inte längre ges 
samtidigt, skulle gå att återuppta någon form av samarbete kring detta examensmål. 

Examinationen av detta mål i Kurs 1 sker i seminarieform. Målet examineras sedan 
ytterligare, på en mer avancerad och tillämpad nivå, under det handledda 
klientarbetet (Kurs 3). Där ska studenten visa förmåga på att integrera dessa 
komponenter i skriftliga bedömningar inför sina terapier. Detta behöver möjligen 
förtydligas i lärandemålen för kursen, men framför allt i de mallar som används för 
sammanställning av de skriftliga bedömningarna så att det inte riskerar att falla 
bort. 

Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen vara hög, men det finns ett 
förbättringsutrymme när det gäller att tydliggöra målet i senare kurser i 
programmet samt att eventuellt fundera kring ett ökat samarbete med 
familjeterapigrenen kring detta mål för att öka måluppfyllelsen ytterligare. 

Mål 4: visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och klinisk 
tillämpning, 

Det finns lärandemål kopplade till detta examensmål både i kurs 2 och kurs 3. Ett 
flertal av föreläsningarna på kurs 2 innehåller moment där föreläsaren illustrerar 
kopplingen mellan teori och klinisk tillämpning. Det är därför av vikt att det finns 
föreläsare på utbildningen som själva är kliniskt aktiva och kan ge relevanta och 
aktuella exempel. Ett annat exempel på lärandeaktiviteter kopplade till detta mål är 
artikelseminarier där studenterna på ett fördjupat sätt diskuterar olika kliniska 
begrepp och teorier som de ska koppla till eget kliniskt arbete. De teoretiska 
kunskaperna examineras kontinuerligt i kursen “Teori och behandlingsmetod...” 
(Kurs 2) genom skriftliga examinationer. Förmågan att integrera detta till klinisk 
tillämpning examineras till viss del i samma kurs genom olika metodstugor och 
fallseminarier där studenterna ska applicera olika teoretiska kunskaper och 
modeller på kliniska fall. Ett exempel är filmseminarier som genomförs på den 
relationella/interpersonella grenen, där studenterna utifrån terapifilmer får 
identifiera och exemplifiera olika teoretiska begrepp, kliniska fenomen, 
behandlingsmetoder och principer. 

Till största delen examineras dock detta mål i kursen “Handlett klientarbete...” 
(Kurs 3) där studenten under fyra terminer ska bedriva psykoterapi under 
handledning. Studenten ska kunna uppvisa förmåga att knyta ihop teori och praktik 
både muntligt i handledningssituationen och skriftligt i examinerande 
fallsammanfattning. Detta behöver tydliggöras ytterligare i lärandemålen för 
kursen, och inte enbart ingå som ett bedömningskriterium. Om någon student 
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skulle bli underkänd på detta mycket centrala mål så har vi för lite stöd i 
lärandemålen för att uppvisad förmåga i detta är ett krav, även om det också kan 
sägas ingå i lärandemålet att “kunna bedriva psykoterapi självständigt”. 

Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen som hög men det behöver förtydligas 
som ett lärandemål i Kurs 3, där det redan idag tydligt examineras. 

Mål 5: visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt 
genomföra diagnostiska bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt 
utvärdera psykoterapeutiska behandlingsprogram inom ett av områdena individual-
, grupp- eller familjeterapi, 

Vad gäller delen kring diagnostiska bedömningar hör detta samman med texten 
under mål 1 eftersom grunderna till detta arbete läggs under kursen “Generella 
perspektiv” för att sedan examineras på en mer avancerad nivå i kurserna som 
kommer senare i programmet. 

När det gäller att självständigt upprätta, genomföra och utvärdera 
behandlingsprogram får studenterna mycket stöd från undervisning och 
metodstugor för att nå detta mål. Det examineras i kursen “Handlett klientarbete...” 
(Kurs 3). Ett exempel från KBT grenen är att studenterna under kursens sista 
termin helt självständigt ska genomföra och sammanställa en bedömning och ett 
behandlingsupplägg för en patient som handledaren ska godkänna. Efter det ska 
studenten helt självständigt genomföra behandlingen och visa filmat material från 
detta. Studenten ska sedan självständigt utvärdera behandlingen och sammanställa 
detta i en fallsammanfattning. Ett ytterligare exempel är från kursen 
“Vetenskapsteori och psykoterapiforskning” där studenterna får undervisning kring 
specifika metoder för utvärdering av behandlingsprogram och psykoterapier och 
sedan får träna att tillämpa detta under handledning av kliniska forskare inom 
psykoterapiområdet. 

Utbildningen är inriktad mot individualterapi och huvuddelen av undervisning och 
examination som beskrivs ovan är inom det området medan grupp- och 
familjeterapi behandlas mer översiktligt/orienterande. 

Detta mål fick omdömet “mycket hög” måluppfyllelse i den utvärdering av 
Psykoterapeutprogrammet som gjordes av UKÄ 2014. Den aktuella utvärderingen 
bekräftar bilden från 2014. Examensmålen avspeglas på ett bra sätt i utbildningens 
lärandemål, vilket framgår av matrisen. Det finns examinationer som säkerställer 
måluppfyllelse samt en tydlig progression. 

Mål 6: visa förmåga att kritiskt och självständigt granska, bedöma och använda 
relevant information samt diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med 
olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten, och 

Som framgår av matrisen finns det flera lärandemål kopplade till detta examensmål 
på flera av programmets kurser. Det problembaserade arbetssättet gör att målet 
finns med kontinuerligt som lärandeaktivitet. Detta examensmål är också en av 
anledningarna till att utbildningen väljer att ha yrkesblandade basgrupper och 
handledningsgrupper så att studenterna yrkesarbetar och då får en direkt träning 
att diskutera och implementera kunskaper och färdigheter med olika grupper. För 
att ytterligare fördjupa denna träning finns också en examination där studenterna 
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själva, genom att använda relevant information, får sammanställa en föreläsning 
som de presenterar för studentgruppen. 

Även för detta mål bedömdes “mycket hög måluppfyllelse” vid UKÄs granskning 
2014. Det har inte genomförts några förändringar avseende lärandemål och inte 
heller avseende innehåll kopplat till detta mål sedan granskningen. Liksom för mål 
5 finns det här inte något tydligt behov av förändring av lärandemål i kursplanerna. 

Mål 7: visa förmåga att med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för 
åtgärder och behandlingsresultat samt i enlighet med relevanta författningar 
dokumentera dessa. 

På KBT-grenen finns ett lärandemål kopplat till att muntligt kunna redogöra för 
åtgärder och det finns också en omfattande muntlig rollspelsexamination. Av oklar 
anledning saknas det lärandemålet på den relationella/interpersonella grenen, men 
det examineras bland annat under den interpersonella handledningen där 
studenterna ska uppvisa förmåga att presentera modell och behandlingsupplägg för 
patienten. 

Det saknas ett tydligt lärandemål i kursplanen kring dokumentation, vilket kan göra 
att momentet riskerar falla bort. Vid UKÄs granskning 2014 framfördes också en 
relevant kommentar att det inte är helt tydligt hur delen kring dokumentation 
examinerades. Detta har utbildningen tagit fasta på och det finns nu en tydligare 
koppling till detta mål i examination på kursen “Generella perspektiv...” (Kurs 1). Vi 
har också utökat undervisningen kring juridik och journalföring. 

En svårighet är att studenterna har olika yrkesbakgrund och därmed också mycket 
olika grundkunskaper kring vårddokumentation. En ytterligare försvårande faktor 
är att det också ibland är lite olika lagrum och regler som gäller beroende på 
yrkesbakgrund och var studenten arbetar. Detta är en erfarenhet som delas av flera 
av de lärosäten som ger psykoterapeutprogrammet och är därför en fråga som 
ventileras på gemensamma programansvarigmöten. 

Sammantaget kvarstår till viss del bilden med en hög måluppfyllelse avseende som 
att …”med berörda parter muntligt och skriftligt redogöra för åtgärder och 
behandlingsresultat…” medan delen som handlar om att skriftligt dokumentera i 
enlighet med relevanta författningar tydligare behöver examineras, och framför allt 
så behöver detta examensmål tydligare integreras i utbildningens lärandemål. Det 
är dock som ovan nämnts en hel del svårigheter kopplade till detta avseende bland 
annat yrkesbakgrund som behöver beaktas. 

Mål 8: visa förmåga att fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk 
förmåga, 

Detta mål examineras på kursen “Handlett klientarbete och professionell 
självkännedom” (kurs 3). Här finns också, som framgår av matrisen, tydliga 
lärandemål som är kopplade till examensmålet både avseende självkännedom och 
empatisk förmåga. 

Vad gäller empatisk förmåga finns flera undervisningsmoment kopplade till 
terapeutisk relation redan under utbildningens första termin. Studenterna får sedan 
formativ återkoppling i det handledda klientarbetet under fyra terminer, där detta 
också examineras. Handledaren skattar studentens uppvisade empatiska förmåga 
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på terapifilmer utifrån med hjälp av skattningsformulär. Vidare bedöms den 
empatiska förmågan genom studentens förmåga till empatisk reflektion i skriftliga 
rapporter och i handledningssituationen. 

Gällande självkännedom examineras detta dels genom fyra obligatoriska heldagar 
kopplade till professionell självkännedom, dels i det handledda klientarbetet. 
Studenten filmar alla sina handledningsterapier och ser igenom dessa filmer. 
Studenten reflekterar utifrån dessa filmer både kring patientärendet och sin egen 
utveckling som psykoterapeut. Varje termin skriver studenten ett examinerande 
dokument som ingår i en portfolio kring självkännedom. Dokumentet innehåller 
exempelvis reflektioner kring studentens styrkor och utvecklingsområden som 
terapeut, reflektioner kring egna begränsningar och sårbarheter. Utifrån dessa 
reflektioner får studenten beskriva vad denne vill fokusera på kring sin terapeutiska 
utveckling under nästkommande termin. Dokumentet diskuteras med handledaren 
vid ett individuellt samtal och då ger också handledaren återkoppling kring 
studentens utveckling. Vid kursens slut sammanställer varje student sin portfolio 
och skriver utifrån den en plan för sin fortsatta utveckling som psykoterapeut efter 
utbildningens slut. Sammantaget syftar momenten på att säkerställa att 
studenterna arbetar aktivt med professionell självkännedom under utbildningen. 

Ett dilemma har varit att få momenten kring självkännedom meningsfulla i 
bemärkelsen att verkligen adressera självkännedom och samtidigt inte kränka 
studenternas integritet. Det har därför varit av vikt att det är frivilligt hur mycket 
som delas under heldagarna där alla deltar. Samtidigt behöver studenten lyfta 
relevanta aspekter i de individuella dokumenten för att handledaren ska kunna kan 
bedöma att studenten reflekterar, samt för att handledaren ska kunna hjälpa 
studenten vidare i sin utveckling. Enstaka studenter har tyckt att även detta är för 
personligt och har uttryckt kritik mot momentet, medan andra har framhållit det 
som mycket givande. Det blir därför viktigt att kontinuerligt utvärdera de etiska 
aspekterna utan att tappa fokus på examensmålets krav på att examinera 
självkännedom. 

Sammanfattningsvis bedöms måluppfyllelsen inom detta examensmål vara hög. 

Mål 9: visa förmåga att med helhetssyn på människan göra åtgärdsbedömningar 
utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt 
beaktande av de mänskliga rättigheterna, 

Det finns flera lärandemål kopplade till åtgärder och att anknyta till vetenskap på de 
grenspecifika kurserna. Det finns också kursmål kopplade till etik i patientarbetet. 
Som tidigare lyfts finns det inte uttalade mål kring samhälleliga aspekter även om 
det ingår både undervisande och examinerande moment kring detta i kurs 1, 
“Generella perspektiv...”. I flera fall integreras detta också i åtgärdsbedömningarna i 
det handledda patientarbetet, men det är inte tillräckligt systematiskt och 
avsaknaden av ett tydligt lärandemål gör att det lätt riskerar att falla bort. Det 
saknas också en uttrycklig skrivning i lärandemålen kring mänskliga rättigheter 
vilket är en brist. Detta skulle vara enkelt att lägga till och skulle också gå väl i linje 
med det arbete kring social hållbarhet som beskrivs längre fram i rapporten. 

Vad gäller lärandeaktiviteter inom målet får studenterna återkommande 
undervisning kopplat till åtgärdsbedömning och det finns också flera 
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färdighetsträningsmoment kopplade till detta. Målet examineras skriftligt inom 
Kurs 2 på en mer teoretisk nivå och kopplat till klinisk tillämpning i Kurs 3. Etiskt 
förhållningssätt examineras i det handledda klientarbetet. 

Sammanfattningsvis bedöms god måluppfyllelse, men att det behövs en översyn av 
kursmålen inom några aspekter av detta examensmål så att det tydligt framkommer 
vilka delar av målet som examineras på vilken kurs, samt att progression 
säkerställs. 

Mål 10: visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och 
utvecklingsarbete, 

Utifrån brister som framkom vid UKÄs granskning 2014 gjordes ett gediget arbete 
med att förbättra måluppfyllelsen av detta mål. Det finns numera lärandemål 
kopplade till detta examensmål både i kursen ” Vetenskapsteori och 
psykoterapiforskning”, (Kurs 4) och i kursen ”Uppsats” (Kurs 5). 

I Kurs 4 finns undervisning samt ett examinerande seminarium som leds av en 
seminarieledare som sitter i etikprövningsnämnden för forskning. Inför 
uppsatsarbetet skriver alla studenter ett uppsats-PM. I detta PM ska studenterna 
visa på förmåga att föra etiska resonemang kring det egna forskningsprojektet. 
Dessa PM ventileras i helklass tillsammans med kursansvarig. Det gör att 
studenterna får träna på att på ett mer fördjupat sätt föra etiska resonemang kring 
sina tänkta projekt ger alla studenter möjlighet att höra kursansvarigs muntliga 
återkoppling. 

I den uppsatsmall som studenterna sedan ska följa finns också en rubrik om etik där 
studenten ska visa förmåga att skriftligt kunna föra dessa resonemang. Det är 
obligatoriskt att fylla i denna rubrik och visa på visa förmåga att identifiera etiska 
aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete för att få godkänt på 
uppsatskursen. 

Måluppfyllelsen bedöms som god och det finns välformulerade och tydliga 
lärandemål på två av programmets kurser kopplade till detta examensmål. Utifrån 
detta bedöms det inte behövas något ytterligare utvecklingsarbete i nuläget kopplat 
till detta examensmål. 

Mål 11: visa fördjupad förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot 
klienter och deras närstående, 

I kursen Handlett klientarbete och professionell självkännedom (Kurs 3) finns 
lärandemål kring professionellt förhållningssätt gentemot patienter men inte något 
lärandemål kopplat till bemötande av närstående vilket är en brist. 

Målet examineras i det handledda patientarbetet och bedöms av handledaren 
utifrån filmer, skriftligt material och i handledningssituationen. I de fall där 
närstående finns med i behandlingen på något sätt bedöms även detta, men det är 
inte något krav för att gå i psykoterapi att vara beredd att integrera sina anhöriga. 
Detta innebär att för vissa studenter blir det inte aktuellt att arbeta med att bemöta 
närstående under kursen. Möjligen skulle det gå att koppla ihop detta med 
examensmål 7 där vår utbildning också mest fokuserar på patienten själv och inte 
anhöriga. Det blir därmed allt för avhängt vilka patientärenden som studenterna 
har under utbildningen i stället för att anhörigaspekten säkerställs genom 
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utbildningens lärandemål, lärandeaktiviteter och examinationer. Vid arbete med 
barn och familj samt vid mer allvarlig grad av psykisk ohälsa är sådana färdigheter 
nödvändiga och det är ett viktigt fynd i denna utvärdering att detta brister i 
utbildningen både avseende mål och examination. 

Sammanfattningsvis är måluppfyllelsen hög vad gäller professionellt bemötande av 
klienter men det finns ett tydligt förbättringsutrymme kring arbetet kopplat till 
närståendeaspekten. 

Mål 12: visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra 
yrkesgrupper, och 

Det finns inga lärandemål som är kopplade till detta examensmål vilket är en tydlig 
brist. Det finns med i beskrivningen av innehåll i kursplanen för “Teori och 
behandlingsmetod…” (Kurs 2). Däremot ingår det en hel del lärandeaktiviteter och 
moment som är kopplade till lagarbete och samverkan i utbildningen. Det lyfts i 
basgruppsarbetet och inte minst i den kliniska handledningen såsom beskrivs på 
annan plats i denna rapport. I den kliniska handledningen får studenterna träna på 
att samverka med olika yrkesgrupper kring konkreta patientfall och bedömningar. 
De yrkesblandade grupperna blir här återigen en styrka. Studenterna yrkesarbetar 
dessutom parallellt med utbildningen och samverkar på olika sätt med olika 
yrkesgrupper i det arbetet. 

Det som saknas är att på ett mer systematiskt sätt behandla detta, exempelvis med 
en tydligare koppling till studentens parallella arbete. Det behöver också 
examineras på ett tydligare sätt. Självfallet behövs också tydliga kursmål så att det 
inte riskerar att “falla mellan stolarna”. 

En annan aspekt att undersöka vidare är om det parallella arbetet mer går att 
omformulera till en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) såsom 
Psykoterapeutprogrammen i Uppsala och på Karolinska har gjort. Det skulle då 
vara möjligt att ännu tydligare använda exempel från studenternas arbetsliv för att 
kunna examinera insikt kring betydelsen av lagarbete och samverkan. 

Mål 13: visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att 
fortlöpande utveckla sin kompetens. 

Detta mål lyfte kursansvariga som det svåraste att skatta i matrisen. Det finns inte 
några tydliga lärandemål kopplade till detta examensmål i någon av programmets 
kursplaner men i den problembaserade pedagogiken som beskrivs i kursplanernas 
arbetsformer och innehåll är detta “inbakat” och uttryckt. Det blir alltså inte samma 
risk som lyfts tidigare i rapporten att det kan “falla bort” från utbildningen i och 
med att det inte finns tydliga lärandemål. 

Detta examensmål berör en mycket central aspekt i utbildningen. Tillsammans med 
examensmål 5 kan det sägas vara utbildningens hörnpelare. Vi vill utbilda 
terapeuter som fortsätter ett livslångt lärande och är väl förberedda för att möta 
framtidens utmaningar. Det är också nära sammankopplat med att utbilda 
“hållbara terapeuter”, se stycket kring hållbar utveckling. Detta är inte enbart 
honnörsord utan verkligen något som genomsyrar utbildningen. Genom ett 
genomgripande studentcentrerat lärande i form av PBL där studenterna gradvis får 
ta ett allt med självständigt ansvar för att inventera sin kunskap och sina färdigheter 
och utifrån detta självständigt söka vetenskaplig litteratur, planera 
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färdighetsträning etc. uppfattar vi att studenterna blir mycket duktiga på detta och 
bedömer en god måluppfyllelse. Synsättet genomsyrar många 
undervisningsmoment där studenterna exempelvis får inventera sin kompetens 
men också i basgrupperna där en del i processen är att varje gång inventera sina 
kunskaper inom ett område för att sedan utifrån detta välja relevanta och 
utmanande frågeställningar. Färdigheten examineras exempelvis i 
basgruppsarbetet, i olika skriftliga examinationer och i portfolion kring 
självkännedom som beskrivit ovan. 

Måluppfyllelsen bedöms vara hög. Vid de kursutvärderingar som görs vid 
utbildningen slut lyfter också ofta studenterna fram detta mål som ett av de 
områden där de utvecklats som mest under utbildningen. Sammantaget bedöms 
dock att det bör ingå, i det framtida arbetet med kursmålen, att inte enbart 
tydliggöra pedagogik och innehåll utan också uttrycka detta examensmål tydligare i 
de direkta lärandemålen. Det rimliga torde vara att både tydliggöra den 
pedagogiska ingången och de konkreta lärandemålen i kursplanen. 

• 3. Beskriv hur utbildningen arbetar för att för studenterna tydliggöra 
kopplingen mellan examensmål, lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examination. 

Vid programstart görs en halvdags genomgång av programmets upplägg och 
innehåll. Vid denna introduktion presenteras utbildningens examensmål. Eftersom 
flera av programmets kurser pågår under flera terminer görs en 
terminsintroduktion varje termin där kursens mål går igenom och studenterna får 
information om vilka av kurens mål som är i fokus och examineras under den 
kommande terminen. Utbildningen arbetar aktivt för att studenterna själva ska bli 
aktiva i att inventera var de står i förhållande till kursmålen och utifrån detta 
planera sitt arbete under terminen. 

Exempel på detta är den formativa bedömningen som görs individuellt varje termin 
under det handledda patientarbetet. Där går student och handledare igenom var 
studentens terapeutiska förmåga befinner sig i förhållande till målen samt hur 
studenten kan träna och röra sig vidare mot målen. Här finns också en tydlig 
koppling till progression då kraven på närhet till full måluppfyllelse ökar för varje 
termin och där också kraven på mer kvalitativa aspekter av målen ökar. 

Ett annat exempel är att varje student skriver en portfolio kopplat till professionell 
självkännedom där studenten varje termin skriver ett dokument kring sin egen 
utveckling och reflekterar över hur studenten utifrån sina identifierade styrkor och 
brister ska arbeta vidare. 

Sammanfattningsvis arbetar utbildningen mycket tydligt med att tydliggöra 
kopplingen mellan utbildningens mål och innehåll. Det är en central del av det 
studentcentrerade lärandet att studenterna själva tar en aktiv del i att kontinuerligt 
utvärdera sitt arbete utifrån kursen mål, och det finns flera exempel på att denna 
form av inventering sker på ett strukturerat sätt, sker skriftligt och följs upp. 

• 4. Beskriv arbetet med progression, såväl avseende lärandemål, 
lärandeaktiviteter och examinationer inom utbildningen. 

Behörighetskraven till utbildningen är omfattande och syftar till att säkerställa att 
alla studenter har den grund som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. 
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Studenterna har trots detta mycket olika kunskaper med sig in i utbildningen. Detta 
beror dels på att de har olika grundexamen men också en mycket skiftande 
yrkesbakgrund, kunskaper och färdigheter. Den grundläggande 
psykoterapiutbildning som krävs för behörighet för sökande som inte är psykiater 
eller psykolog är också helt oreglerad och kan vara av mycket skiftande kvalitet. För 
att hantera denna utmaning arbetar utbildningen mycket med att studenterna får 
inventera sina kunskaper och färdigheter kontinuerligt, vilket beskrivs under 
rubriken utformning och genomförande. 

Utbildningen arbetar med att säkerställa progression genom att svårighetsgrad och 
komplexitet ökar avseende både lärandeaktiviteter och examinationer. Eftersom 
kurs 2 och 3 sträcker sig över flera terminer och lärandemålen enbart beskriver 
slutmålet har det varit viktigt att bryta ner målen till vad som ska uppnås varje 
termin. Om kurserna istället hade varit uppdelade i flera mindre kurser så skulle det 
vara lättare att säkerställa progression även i lärandemålen. För kurs 2 handlar det 
främst om en progression avseende djup och bredd medan det på kurs 3 främst 
handlar om att säkerställa en ökad grad av självständighet i psykoterapeutiskt 
arbete. 

Undervisningen på kurs 1 består i hög grad av föreläsningar. Examinationerna på 
kurs 1 handlar främst om att säkerställa att studenten har krävda kunskaper och 
kan tillämpa dessa på en generell nivå. Här examineras också att studenten kan 
använda sig av grundläggande aspekter kopplat till ett vetenskapligt 
förhållningssätt och grundläggande akademiska färdigheter såsom 
litteratursökning, akademiskt skrivande och källkritik. 

Undervisningen på kurs 2 är mer tillämpad. Det förekommer föreläsningar men det 
förekommer också många seminarier och workshops där studenterna får träna på 
att tillämpa sina kunskaper. Kraven på vetenskapligt förhållningssätt ökar och 
examinationerna syftar till att säkerställa att studenten kan analysera och reflektera 
kring sina kunskaper samt att studenten kan tillämpa sina kunskaper på en mer 
specifik, klinisk nivå. I kurs 3 får studenten omfattande stöd och hjälp i sitt 
handledda patientarbete under den första terminen för att den sista terminen 
examineras att helt självständigt kunna genomföra bedömning, behandlingsplan, 
behandling och utvärdering. 

I kurs 4 fördjupas kunskaperna i vetenskaplig metod genom föreläsningar och 
seminarier. Seminarierna sker i mindre grupper och utformas till viss del efter 
studenternas frågor för att säkerställa att de blir på en ”lagom” nivå utifrån 
studenternas kunskaper. Kursen examineras skriftligt. Under kurs 5 får studenterna 
sedan självständigt tillämpa de kunskaper och färdigheter de fått med sig från kurs 
4 när de skriver sina examensarbeten. 

Sammanfattningsvis arbetar utbildningen aktivt med att säkerställa progression 
både genom val av lärandeaktiviteter och examinationsformer. PBL är en utmärkt 
pedagogisk arena för detta, vilket beskrivs mer under rubriken Utformning och 
genomförande nedan. 
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3.1 Utvecklingsområden - måluppfyllelse 
Av matrisen och översynen av utbildningen framkommer att det överlag är en god 
måluppfyllelse med en tydlig koppling mellan lärandemål, lärandeaktiviteter och 
examinationer. 

Ett observandum är att några av examensmålen inte har en tydlig koppling i 
lärandemålen på kurserna utan examineras utifrån kursansvarigas goda förmåga att 
förstå och ”tolka” kursplanernas lärandemål och kursinnehåll även det som inte 
explicit är uttryckt. 

Utifrån detta bör samtliga kursplaner ses över så att samtliga examensmål uttrycks i 
tydliga lärandemål (och sedan också lärandeaktiviteter och examinationer). Detta 
gäller främst kring examensmål 7, men även flera delaspekter av de andra målen 
vilket beskrivits i genomgången ovan. När kursplanerna ses över och skrivs om blir 
det också viktigt att ytterligare tydliggöra bedömningskriterierna på det handledda 
patientarbetet. Det är också relevant att fundera kring om det kan underlätta 
säkerställning av progression att dela upp kurs 2 (26 hp) och möjligen också kurs 3 
(27hp), till flera mindre kurser. 

Trots ovanstående beskrivet förbättringsutrymme kvarstår ändå bilden att 
examensmålen tydligt examineras under utbildningen och att studenterna får med 
sig de kunskaper och färdigheter som krävs för Psykoterapeutexamen. Vidare finns 
en tydlig tråd och tanke kring progression samt kring hur studenterna 
medvetandegörs kring målen. Inom dessa områden framkommer flera pedagogiskt 
väl genomtänkta upplägg som blir angelägna att vidmakthålla i ett framtida 
utvecklingsarbete. 
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4 Utformning och genomförande 
• 1. Vilka pedagogiska modeller/principer/utgångspunkter används och hur 

tillämpas de inom utbildningen? 

Alla kurser bedrivs utifrån studentcentrerat lärande. Programmets undervisning 
bygger på studentaktiva arbetsformer och en problembaserad och studentcentrerad 
ansats för lärande och undervisning. Studenterna förväntas ta stort ansvar för att 
styra sitt eget lärande och arbetsformerna stödjer och utmanar studenterna att 
aktivt och självständigt formulera sina inlärningsbehov, söka relevanta kunskaper 
och kritiskt bedöma och värdera både sin uppnådda kunskap och sitt behov av 
fortsatt lärande. PBL, problembaserat lärande, går som en röd tråd genom hela 
utbildningen. 

En central arbetsform under hela utbildningen är studenternas aktiva deltagande i 
basgruppsarbete, där studenterna tillsammans arbetar med verkliga eller teoretiska 
problem med relevans för det kommande arbetet som psykoterapeut. Utöver 
basgruppsarbetet sker undervisningen i form av föreläsningar, seminarier och 
workshops. Dessutom ingår en omfattande mängd klinisk handledning. 

En speciell utmaning med denna utbildning är att samtliga studenter har 
grundläggande utbildning i psykoterapi samt varit yrkesverksamma inom området i 
många år. Det är viktigt att utbildningen inte upplevs vara på ”för låg” nivå eller 
repetition från tidigare utbildningar, utan verkligen ger studenterna en 
vidareutbildning och fördjupning. Under basgrupperna inventeras tidigare 
erfarenheter och kunskaper både så att de kan tas till vara och för att hjälpa till att 
välja frågeställningar och litteratur som är både relevanta utifrån kursmål och 
utmanande ifrån studenternas kompetens. Det blir därför viktigt att ha mycket 
kompetenta och erfarna basgruppshandledare som kan hjälpa studenterna i detta 
arbete. 

Den sista terminen på programmet får studenterna skriva ner vad de tycker att de 
har lärt sig av den pedagogiska modellen, alltså inte vilka specifika mål och 
kunskaper det fått under utbildningen utan vad de lärt sig av själva arbetssättet, 
PBL. En sammanfattning av vad studenterna skrev förra kursomgången presenteras 
nedan utifrån två huvudrubriker: 

Litteratursök, söka och läsa forskning: 

• Hålla mig ajour med forskning, söka litteratur snabbt kring fall, hjälp att 
jobba evidensbaserat, planera och strukturera eget lärande, förmåga att 
kritiskt granska material, reflektera kring mina kunskapsluckor – veta hur 
jag ska fylla dessa, söka info – kritiskt granska den – förmedla den vidare, 
inventera min kunskapsnivå 

Färdigheter som är viktiga för yrket: 

• Samtalsfärdigheter, kortfattat kunna redogöra för ett område, diskutera och 
argumentera strukturerat och kortfattat, bättre struktur, våga ha tilltro till 
sina kunskaper, argumentera för sin ståndpunkt, balansera klinisk 
erfarenhet med teoretisk kunskap, identifiera och lösa problem, använder 
arbetssättet när ställs inför klientproblem eller annat problem, söka info - 
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prova lösning, problemlösning, hitta avgränsade frågeställningar till 
komplexa problem, förmedla sin kunskap vidare på ett begripligt och 
kortfattat sätt 

Sammantaget ger detta bilden av att PBL ger studenterna mer än enbart kunskaper 
och färdigheter i stunden. De får med sig förmågor som de kan använda i sitt yrke 
och för sitt fortsatta lärande framåt. Som exemplet ovan visar är dessa färdigheter 
också tydligt kopplade till flera av examensmålen (Främst mål 1, 6, och 13 men 
också till viss del flera av de andra målen) vilket gör att flera av examensmålen 
också nås via den pedagogiska modell som används. 

• 2. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska ta en aktiv 
roll i sina egna lärprocesser? Hur återspeglas detta i 
examinationsformerna? 

Som ovan beskrivits är studentens egen, aktiva roll i sina egna lärprocesser en helt 
central komponent i utbildningen. Studenterna arbetar i basgruppen med att 
utforma frågeställningar som de sedan självständigt arbetar med att besvara tills 
gruppen ses igen två veckor senare. Studenterna får själva söka och välja litteratur 
för att besvara sin fråga. 

Det finns också lärandemoment där studenterna får inventera sina kunskaper och 
färdigheter med individuellt exempelvis i början av termin 2 där studenterna får 
inventera sin kliniska kompetens utifrån en internationellt etablerad 
kompetenskarta: https://www.ucl.ac.uk/pals/research/clinical-educational-and-
health-psychology/research-groups/core/competence-frameworks. Utifrån denna 
inventering får studenten sedan själv lägga upp en plan för sitt lärande, både 
avseende val av patient, val av litteratur etc. 

Studentinflytande tillämpas genom att studenterna för det mesta får göra egna val 
kring fokus på inlämningsuppgifter och examinationsuppgifter. Ofta finns 
möjligheter att inom ett bestämt område själva välja aspekt att fördjupa sig inom. 
Ett exempel på detta är på Kurs 1 där studenterna får välja fördjupningsområde 
utifrån centrala begrepp och teorier som presenterats under terminen. Ett annat 
exempel är att studenterna på KBT-grenen ska fördjupa sig kring olika 
behandlingsformat i Kurs 2. De får då föreläsningar och basgruppsvinjetter 
kopplade till olika behandlingsformat och studenterna får sedan själva välja två 
format som de fördjupar sig ytterligare kring i en hemskrivning. 

Sammantaget finns det många exempel på att studenterna får ta en aktiv roll i sina 
lärprocesser och att det finns stora möjligheter för studenterna att välja 
fördjupningsområden så att de breddar och fördjupar sin kompetens snarare än att 
de repeterar tidigare kunskaper. En uppenbar risk skulle kunna vara att 
studenterna enbart väljer frågeställningar och fördjupningsuppgifter inom områden 
som de redan är bekanta med, snarare än att de väljer att fördjupa och bredda. Som 
ovan nämnts är basgruppshandledarnas kompetens av mycket stor betydelsen. En 
annan viktig aspekt är att hela tiden vara noga med att samtliga mål ändå 
examineras tydligt så att inte någon student kan ”välja bort” ett område, och att det 
som är valbart handlar om fördjupning snarare än att säkerställa måluppfyllelse. 

• 3. Hur arbetar utbildningen med att tydliggöra vilka krav som ställs på 
studenterna i deras eget aktiva lärande? 

https://www.ucl.ac.uk/pals/research/clinical-educational-and-health-psychology/research-groups/core/competence-frameworks
https://www.ucl.ac.uk/pals/research/clinical-educational-and-health-psychology/research-groups/core/competence-frameworks
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Eftersom två av kurserna sträcker sig över fyra terminer blir det för lång tid att hålla 
informationen aktuell att enbart ha en traditionell kursintroduktion. Istället 
genomförs terminsstarter där studenterna får information om terminens teman, 
vilka mål som behandlas och examineras samt på vilket sätt. Här lyfts också 
aspekter kring hur det problembaserade arbetet är upplagt under terminen och som 
tidigare nämnt ingång också ofta olika former av inventering utifrån kursmål, 
kompetenskartor och i slutet av utbildningen också direkt mot examensmålen. 

Utbildningen arbetar aktivt med att studiehandledningar och instruktioner till 
examinationer ger tydlig information kring arbetsformer, mål och 
bedömningskriterier. Dessa finns lätt tillgängliga på programmets LISAM - sida. 
Detta lyfts också på terminsintroduktioner som beskrivs ovan. En förenklande 
aspekt är att det enbart är 6 kursansvariga på hela programmet så det är lätt att 
synkronisera deras arbete och få en samsyn på information etc. 

Utbildningen vill rusta studenterna till ett livslångs lärande som inte slutar vid 
examen. Problembaserat lärande ger mycket goda förutsättningar till detta men för 
att understryka och påbörja denna process avslutas utbildningen med en 
grenövergripande heldag där studenterna får arbeta fram en plan för hur de vill 
vidmakthålla sina färdigheter och arbeta med att fortsatt hålla sig teoretiskt 
uppdaterade. Här formeras ofta olika former av kollegiala nätverk mellan 
studenterna för att hålla kontakt och stötta varandra framåt. Ofta lyfts också frågan 
kring att få behålla möjligheten till att använda universitetets biblioteksresurser för 
att kunna fortsätta kunna söka aktuell forskning efter avslutat utbildning. 

• 4. Vilka, om några, utbildningsspecifika resurser/infrastruktur/lärmiljöer 
finns och används för utbildningens genomförande? Finns det, och i så fall 
vilka, särskilda utmaningar har utbildningen att hantera avseende 
utbildningsspecifika resurser/lärmiljöer? 

Utbildningen är en campusutbildning men eftersom studenterna pendlar från hela 
landet och enbart är på campus 4 dagar per månad sker en stor del av studenternas 
självstudier på hemorten. För att basgrupperna ska kunna kommunicera med 
varandra mellan träffarna etc. så har vi gjort “basgruppsrum” på Lisam där varje 
basgrupp kan utbyta artiklar, bygga gemensamma resursbanker etc. För att 
ytterligare kunna öka gruppens lärande är alla basgruppsrummen öppna för alla 
studenter så att det också kan pågå en kommunikation mellan grupperna. 

Under kursen “Vetenskapsmetod och psykoterapiforskning” används filmer som 
studenterna kan se mellan föreläsningstillfällena som repetition, förberedelse eller 
för att få möjlighet att fördjupa sig ytterligare. Filmerna är inspelade av 
kursansvarig och har fått mycket positiv respons från studenterna. 

Universitetsbiblioteket är en mycket viktig resurs för studenternas lärande. Dels 
självfallet för att hitta aktuellt och relevant litteratur men också för att träna på att 
självständigt söka forskningsartiklar. Det finns en engagerad och mycket kompetent 
ämnesbibliotekarie som träffar alla studenter i början av utbildningen. Studenterna 
har också möjlighet att boka tid hos henne under hela utbildningen. Många av 
studenterna som yrkesarbetet under många år är ovana vid att söka i databaser och 
utifrån detta blir denna resurs mycket betydelsefull. 
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Via bibliotekets resurser finns numera en tjänst som ger möjlighet att se olika 
psykoterapifilmer. Som en del i programmets arbete med digitalisering används 
dessa filmer regelbundet i undervisningen på den psykodynamiska relationella 
grenen för att illustrera olika terapeutiska tekniker och fenomen. Denna resurs 
skulle kunna integreras mer i undervisningen på KBT grenen framöver. Som en del i 
digitaliseringsarbetet har en av de kursansvariga har fått pedagogiska medel för att 
spela in filmer mer tydligt riktade till utbildningens behov. 

Handledningen sker i Psykologmottagningens lokaler för att säkerställa sekretess. 
Psykologprogrammet använder dessa lokaler 4 dagar i veckan vilket innebär 
begränsade möjligheter för Psykoterapeutprogrammet att använda dem ytterligare. 
En hel del moment på utbildningen är av mer personlig/känslig natur, exempelvis 
momenten kopplade till professionell självkännedom och flera moment lyfter 
patientfall och kliniska diskussioner. Det blir då viktigt att det finns tillgång till väl 
ljudisolerade grupprum samt mindre lärosalar utan glasfönster (p.g.a. sekretess vid 
visning av patientfilmer). Denna typ av lokaler har minskat i samband med LiUs 
ombyggnad vilket ställer till en hel del praktiska bekymmer i nuläget. Det verkar 
tyvärr också som att det inte kommer att bli fler utan snarare färre ändamålsenliga 
lokaler efter ombyggnaden vilket gör det svårt att genomföra flera av utbildningens 
undervisningsmoment framöver. 

• 5. Hur arbetar utbildningen för att ge studenterna möjlighet att slutföra 
utbildningen inom planerad studietid? Analysera nyckeltal gällande 
genomströmning. 

Utbildningen har en mycket god genomströmning. De flesta som påbörjar sina 
studier avslutar dessa inom avsatt tid. Av data som presenteras under “nyckeltal” 
finns enbart en utbildningsomgång presenterad. Där framgår att 40% av 
studenterna inte tagit ut sin examen vilket är förvånande siffror. Vid en manuell 
kontroll framgår att hälften av dessa fullgjort sina studier, dvs tagit alla sina 90 hp 
men inte tagit ut examen. Det är viktigt att följa upp varför dessa inte tagit ut 
examen och att våra rutiner vid utbildningens avslutning ses över så att studenterna 
får mer information och administrativ hjälp. Vid en manuell kontroll av tidigare 
utbildningsomgångar framkommer inte detta mönster utan då är det enbart enstaka 
studenter som inte har slutfört sina studier. 

En viktig faktor att beakta avseende genomströmning är att de flesta av våra 
studenter pendlar till utbildningen. Den campusförlagda undervisningen är 
schemalagd samma tider under hela terminen och förläggs till två efterföljande 
dagar. Undervisningen den första dagen börjar först 10.15 för att de pendlande 
studenterna enbart ska behöva sova över en natt per utbildningstillfälle. 
Utbildningen arbetar också aktivt med studentplattformen Lisam för att möjliggöra 
kontakt med utbildningen mellan de campusförlagda undervisningstillfällena. 

Programmet har under lång tid arbetat med att underlätta för studenterna att 
slutföra utbildningen i tid. Det inkluderar exempelvis tydliga studiehandledningar, 
tydliga instruktioner, tydliga ”deadlines” för uppgifter samt tydlighet kring vad det 
innebär att studera halvtid på universitet. 

En annan variabel som utbildningen aktivt har arbetat med är att ge tydlig 
återkoppling vid underkännande så att studenten vet vad denne behöver förbättra 
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och utveckla. Under det handledda klientarbetet ges också individuell återkoppling 
terminsvis där studenten inte enbart får återkoppling på terminens arbete utan 
också får information om vad som kärvs för godkänt på nästkommande termin. 

Eftersom utbildningen endast startar vartannat år så skulle det kunna bli mycket 
långa väntetider att ta igen missade moment. Här arbetar utbildningen aktivt med 
att hitta smidiga lösningar för att ta igen missade eller underkända moment som 
ändå säkerställer att studenten tillgodogör sig kunskaper och färdigheter. 

Utbildningen arbetar alltså aktivt med att stödja studenterna att nå målen genom 
olika lärandeaktiviteter och genom olika former av strategier som syftar till att 
underlätta genomströmning utifrån denna studentgrupps förutsättningar. Det är 
dock en viktig del av kvalitetsarbetet att också våga underkänna de studenter som 
trots dessa insatser inte når målen. Om utbildningen hade haft en hundraprocentig 
genomströmning skulle detta snarast föra tankarna till för låga krav för att bli 
godkänd. 

4.1 Utvecklingsområden – utformning och genomförande 
Utbildningen kännetecknas av att studenterna tar en aktiv roll i lärandeprocesserna 
och detta genomsyrar det pedagogiska upplägget med problembaserat lärande. En 
utmaning är att behålla detta synsätt med en studentgrupp som är yrkesarbetande 
och inte befinner sig på campus med tillgång till bibliotek, kollegiala samtal och 
grupparbeten. Utbildningen har aktivt arbetat med detta men det finns sannolikt 
utrymme för ytterligare förbättringar. 

Under arbetet med denna rapport har det framkommit flera goda exempel inom 
respektive gren på programmet, såsom exempelvis systematisk 
kompetensinventering på KBT grenen och systematisk användning av terapifilmer 
på den relationella/interpersonella grenen, som inte har använts på samma sätt på 
den andra grenen. Här skulle grenarna kunna berika varandra med kreativa idéer 
genom ett fortsatt nära samarbete mellan kurserna. 

En viktig lokalmässig förutsättning för utbildningen är att det finns väl ljudisolerade 
grupprum och för olika kliniska undervisningsmoment. Dessa går inte att 
genomföra utan ändamålsenliga lokaler. Trots många försök att tydliggöra detta, för 
utbildningen mycket viktiga behov, verkar det som att bristen på grupprum 
kommer att kvarstå efter Campus Vallas ombyggnad vilket är ett framtida allvarligt 
orosmoln för utbildningen. 
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5 Forskningsanknytning 
• 1. Beskriv översiktligt de vetenskapliga miljöer vid LiU som har relevans 

för utbildningen. På vilket sätt bedrivs verksamheten så att det finns ett 
nära samband mellan utbildningen och forskning vid LiU? Hur kommer 
verksamheten i forskningsmiljöerna utbildningen och studenterna 
tillgodo? 

Avdelningen för psykologi på IBL har forskning som spänner över ett brett område 
och täcker stora delar av psykologin som vetenskap och även spetsforskning som är 
både nationellt och internationellt ledande. Det bedrivs en aktiv 
psykoterapiforskning inom båda programmets grenar. Förutom en omfattande 
forskning inom klinisk psykologi och psykoterapi– med både KBT (kognitiv 
beteendeterapi) och psykodynamisk inriktning – bedrivs även annan 
psykologiforskning inom kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi och 
socialpsykologi, men även hälsopsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi. 

Inom psykoterapi bedrivs världsledande forskning inom framför allt KBT-
behandling via internet. Gruppen arbetar kring en stor rad olika områden som 
ångest, depression och hälsoproblem som tinnitus och kronisk smärta. Man 
fokuserar även på de psykologiska aspekterna kring hälsoproblematik vilket 
inkluderar kognition, epidemiologi och neuropsykologi. Ett stort antal projekt 
arbetar med KBT-behandling via internet och gruppen genomför randomiserade 
kontrollerade kliniska studier. Inom psykodynamisk/relationell inriktning studeras 
betydelsen av relationen mellan behandlare och patient/klient. Projekten spänner 
över fängelseforskning, studier av relationer på ungdomshem och relationer mellan 
barn och föräldrar i Afrika till studier av verksamma mekanismer och 
behandlingsutfall för flera olika psykoterapeutiska metoder. Några 
behandlingsprojekt görs som RCT, andra är naturalistiska studier. 

Sammantaget har vi på avdelningen både bred och djup kompetens inom 
psykoterapi och majoriteten av lärarna på kurserna är också aktiva forskare vilket 
stärker forskningsanknytningen på kurser, både på grundläggande och avancerad 
nivå. Vidare används forskare även som handledare vid uppsatsarbeten och om 
möjligt ser vi gärna att uppsatserna skrivs inom ramen för pågående 
forskningsprojekt. De båda forskare som är ansvariga för KBT respektive 
PDT/relationella forskningen är mycket involverade i utbildningen som 
kursansvariga för flera av programmets kurser, såsom metodkursen och 
uppsatskursen. Studenterna träffar regelbundet dessa forskare och de har också 
möjlighet att skriva examensarbeten inom dessa forskningsmiljöer och knutna till 
aktuella pågående forskningsprojekt. 

• 2. På vilket sätt arbetar utbildningen med att inkludera såväl aktuell 
nationell som internationell relevant forskning? 

Flera av programmets lärare är respekterade namn inom 
psykoterapiforskningsområdet både nationellt och internationellt. Genom dessa får 
studenterna möjlighet till ökade kunskaper men också möjlighet att skriva 
examensarbeten inom relevanta och levande forskningsmiljöer. Utbildningen 
arbetar aktivt med att studenterna ska komma i kontakt med både framstående 
nationella och internationella forskare inom området genom att bjuda in dessa som 
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gästföreläsare. Särskild vikt läggs vid att hitta forskare som har förmåga att knyta 
ihop psykoterapiforskning med klinisk praktik så att det blir en naturlig och 
självklar koppling för studenterna. 

Redan under utbildningens första termin introduceras studenterna till att söka 
vetenskapliga artiklar för att besvara frågeställningar. De får också undervisning 
och vägledd färdighetsträning i att skriva akademiska texter. Flera av momenten 
leds av doktorander eftersom vår erfarenhet är att dessa på ett mycket bra sätt kan 
sätta sig in i vilken nivå som undervisningen behöver vara på för att studenterna ska 
kunna tillgodogöra sig den. Senare i utbildningen fortsätter denna träning under 
basgruppsarbetet för att sedan fördjupas ytterligare under metodkurs och 
uppsatskurs på sätt som beskrivits tidigare i denna rapport under rubriken 
Måluppfyllelse. 

• 3. På vilket sätt arbetar utbildningen för att studenterna ska tillägna sig 
ett vetenskapligt förhållningssätt? 

Som ovan beskrivits läggs mycket tid under utbildningen på att läsa, granska och 
värdera vetenskaplig information samt att formulera sig på ett akademiskt sätt. 
Många studenter tycker trots dessa omfattande moment att detta är svårt, framför 
allt att själva skriva akademiska texter men också att läsa och tolka vetenskapliga 
texter. Många av studenterna identifierar sig främst som kliniker och det kan vara 
en utmaning att väcka intresse och engagemang för ett vetenskapligt 
förhållningssätt. En särskild vikt läggs därför vid att hitta forskare som har förmåga 
att knyta ihop psykoterapiforskning med klinisk praktik så att det blir en naturlig 
och självklar koppling för studenterna. Ett annat exempel är textseminarier där 
studenterna får hjälp att tolka och diskutera vetenskapliga artiklar tillsammans med 
lärare som själva är forskare inom psykoterapiområdet. 

I uppsatskursen får studenterna sammanställa och syntetisera vetenskaplig 
litteratur från området samt planera och genomföra en egen vetenskaplig studie 
inom psykoterapiområdet. Dessa uppsatser håller generellt en hög vetenskaplig 
nivå och kan ses som det sista steget i programmets arbete med att studenterna ska 
tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Det ingår också i kursen att vara 
opponent på en annans students arbete vilket tränar förmågan till vetenskapligt 
förhållningssätt ytterligare. 

5.1 Utvecklingsområden - forskningsanknytning 
Programmet bedöms ha en god forskningsanknytning, inte minst på grund av att 
institutionen för Psykologi bedriver aktiv psykoterapiforskning på en mycket hög 
nivå. Studenterna får på flera sätt del av denna miljö både avseende undervisning, 
kontakter med gästföreläsare och genom att studenterna får möjlighet att skriva 
sina examensarbeten i riktiga psykoterapiforskningsprojekt. 

Det område som fortsatt behövs uppmärksammas är hur studenterna ska få den 
hjälp och det stöd de behöver för att på ett bra sätt kunna tillgodogöra sig 
vetenskapliga texter. Många studenter har mycket bristfälliga kunskaper kring detta 
när de kommer till utbildningen och det är en utmaning att lära ut detta på ett sätt 
så att det blir begripligt och intressant för kliniskt verksamma. Det kräver stort 
engagemang från lärarlaget men också en god pedagogisk förmåga. Det arbete som 
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påbörjats på termin 1 behöver fortsätta och följas upp under termin 2-3. Det är 
också angeläget att se över målen på metodkursen. 
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6 Lärarkompetens 
• 1. Fyll i den tabell över lärarkompetens som bifogas mallen. 

Var god se bilaga 2. 

• 2. Beskriv och kommentera den sammantagna kompetens som lärarna, 
som medverkar i utbildningen, har i förhållande till utbildningens behov 
avseende 

• vetenskaplig, 

• pedagogisk och 

• i förekommande fall professionsrelaterad kompetens. 

Lärarmatrisen (Bilaga 2) visar att både den vetenskapliga och den 
professionsrelaterade nivån är hög. Lärarlaget kännetecknas av att de aktivt 
bedriver psykoterapiforskning och/eller en mycket tydlig koppling till professionen. 

Den vetenskapliga och professionella kompetensen stärks av att båda kursansvariga 
för de omfattande kurserna Teori och behandlingsmetod riktad mot KBT respektive 
Relationella/interpersonella kurserna är docenter och legitimerande 
psykoterapeuter. Detta stärks ytterligare av att samtliga studenter på KBT grenen 
har professor som basgruppshandledare under minst en termin. Samtliga externa 
föreläsare på kurserna är psykoterapeuter och de är ofta också disputerade. 

Kursansvariga för ”Handlett klientarbete och professionell självkännedom” är 
legitimerade psykoterapeuter med gedigen klinisk erfarenhet och som utöver detta 
också är utbildade psykoterapihandledare. Samtliga kliniska handledare är 
legitimerade psykoterapeuter med psykoterapihandledarutbildning. 

Kursansvarig på metodkursen är bitr. professor och legitimerad psykolog. Samtliga 
lärare på denna kurs är disputerade. Kursansvarig för uppsatskursen är professor 
med aktiv forskning inom psykoterapi. 

Samtliga interna lärare har genomgått minst introducerande kurs i 
högskolepedagogik. Flera av lärarna har utöver detta ytterligare pedagogisk 
utbildning. Fyra av de kursansvariga har utöver detta genomgått en Handledar- och 
lärarutbildning i psykoterapi. 

Vad gäller ämneskompetensen är denna mycket hög. Samtliga interna lärare är 
kopplade till avdelningen för psykologi och via avdelningen finns möjlighet till 
fortsatt utveckling av ämneskompetensen både i form av olika interna 
utbildningsinsatser såsom seminarier och externa såsom psykoterapikonferenser. 
Via universitetets utbildningsenhet Didacticum finns möjlighet till kontinuerlig 
påfyllnad och vidareutveckling av pedagogiska färdigheter såsom exempelvis 
utbildningar riktade mot studentcentrerat lärarande. Verksamheten ger alltså goda 
möjligheter till fortsatt pedagogisk och ämnesrelaterad utveckling men en påtaglig 
svårighet för båda dessa typer av utbildningar är att det av tidsmässiga skäl har 
varit svårt för lärarlaget att prioritera denna typ av insatser. 

• 3. Beskriv andra lärarresurser som är nödvändiga för utbildningens 
genomförande. 
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Utbildningen använder i mycket hög utsträckning externa föreläsare och 
handledare. Detta är främst kopplat till utbildningens karaktär, en yrkesutbildning 
på avancerad nivå, men också till att institutionen inte har personal med 
psykoterapeutisk kompetens i den omfattningen att det är möjligt att bemanna 
programmet med interna resurser. 

De externa handledarna som anlitas är samtliga legitimerade psykoterapeuter med 
handledarutbildning. Så gott som samtliga av de externa föreläsarna är legitimerade 
psykoterapeuter och är i många fall också disputerade inom området. 

• 4. Vilka kompetensutvecklingsinsatser, i förhållande till 
utbildningsuppdragets behov, görs? 

Som ovan beskrivits finns goda möjlighet till olika pedagogiska utbildningar och 
avdelningen för psykologi uppmuntrar aktivt de anställda att genomgå denna typ av 
fortbildning. Flertalet av utbildningens lärare är aktiva psykoterapiforskare och 
deltar regelbundet i nationella och internationella konferenser kring 
psykoterapiforskning. Det sker dock inte fortbildning och kompetensutveckling 
tydligt kopplat till psykoterapiprofession på ett mer systematiskt sätt eller med en 
tydlig koppling till psykoterapeutprogrammet. Det vore mycket önskvärt att på ett 
mer regelbundet sätt uppdatera och vidareutbilda lärar- och handledarkollegiet 
kring professionsfrågor såsom hälso- och sjukvårds juridik, psykoterapeutens roll i 
vården etc. 

• 5. Hur har stabiliteten i lärargruppen sett ut över tid? Hur bedöms 
stabiliteten i lärargruppen se ut under de närmast kommande åren? 

Lärargruppen har tidigare varit relativ stabil men har under senaste åren förändrats 
avsevärt då hälften av avdelningens psykoterapeuter antingen bytt arbete eller har 
gått i pension. En utmaning inför de kommande åren är att lyckas rekrytera 
personer som har både forskningskompetens och professionskompetens. Eftersom 
bristen på sådan kompetens gäller för hela landet kommer det också bli angeläget 
att också se över möjligheten att i högre utsträckning också rekrytera 
professionskomptenta adjunkter, dels för att täcka behoven kring undervisning och 
handledning, dels för att stärka professionsanknytningen. Detta arbete har redan 
påbörjats och avdelningen har rekryterat två psykoterapeuter som adjunkter på 
halvtid. Externa lärare är som ovan beskrivits en viktig och positiv del av 
utbildningen men om allt för stora delar läggs externt riskerar detta att leda till en 
mindre grad av kontroll kring röd tråd, koppling till lärandemål och progression 
vilket är ett angeläget observandum. 

• 6. I förekommande fall, beskriv hur programmet tillgodoser att 
handledare inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) får 
relevant information och besitter god kompetens för uppdraget. 

Det finns inte någon formell VFU under utbildningen. Istället arbetar studenterna 
på sina sedvanliga arbetsplatser med psykoterapi, vilket gör att 
terapeutprogrammet på ett sätt är en verksamhetsintegrerad utbildning. 
Studenterna har inte någon handledare knuten till utbildningen på sina 
arbetsplatser men rekryterar sina utbildningspatienter från sin arbetsplats. Dessa 
patienter får studenterna handledning på under utbildningen och arbetet med dessa 
bildar bedömningsunderlaget för kurs 3. 
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De kliniska handledarna på utbildningen rekryteras främst externt. Rekryteringen 
sker genom offentlig upphandling där skallkraven innefattar både 
professionskompetens och handledarkompetens. Handledarna på 
psykoterapeutprogrammet är, som ovan beskrivits, samtliga legitimerande 
psykoterapeuter som utöver detta har en formell utbildning som handledare och 
lärare i psykoterapi. I denna utbildning ingår utöver kunskaper och färdigheter i 
psykoterapihandledning också moment kopplade till bedömning. 

Handledarna får en skriftlig instruktion och en muntlig genomgång inför 
uppdragets start. Vid kursstart träffas också handledningsgruppen tillsammans 
med kursansvarig för information och instruktion. Kursansvariga följer sedan upp 
detta varje termin för att stötta och informera handledaren men också för att följa 
upp kring studenternas utveckling och om det behöver vidtas några insatser 
avseende detta. En del handledare har önskat mer formaliserade möten 
kontinuerligt under programmet, och kanske skulle ett sådant forum också kunna 
ge möjlighet till vidareutbildning. 

Utifrån ovanstående beskrivning och analys, vilka utvecklingsområden avseende 
lärarkompetens identifieras? Utvecklingsområden kan vara svagheter som behöver 
utvecklas. Utvecklingsområden kan också vara styrkor som kan utvecklas 
ytterligare. 

Det främsta och mest överhängande utvecklingsområdet för utbildningen är att det 
behövs ett fortsatt aktivt arbete med rekrytering av lärare med 
professionskompetens för att svara upp mot nuvarande och framtida behov. Det är 
redan i nuläget svårt att bemanna programmet och är alarmerande framöver. Det är 
också angeläget att lärarna har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling 
inom psykoterapiforskning men också kopplat till yrkesprofessionen, exempelvis att 
kunna besöka yrkeskonferenser och att få utbildning i aktuell hälso- och 
sjukvårdsjuridik. 

Ett annat utvecklingsområde är kopplat till att det är flera olika kliniska handledare 
och att dessa handledares bedömningar ligger till grund för om studenten blir 
godkänd på momentet. Det blir därför av stor vikt att dessas bedömningar görs på 
lika grunder och sker på ett rättssäkert sätt. En del av detta förbättringsarbete har 
nämnt tidigare i rapporten gällande att tydliggöra mål och bedömningskriterier i 
kursplanerna. Här skulle också kunna göras förbättringar genom tydligare 
utbildningsrutiner för handledare och kanske också ett mer formaliserat 
handledarforum som är obligatoriskt för kontrakterade handledare. 

6.1 Utvecklingsområden - lärarkompetens 
Det främsta och mest överhängande utvecklingsområdet för utbildningen är att det 
behövs ett fortsatt aktivt arbete med rekrytering av lärare med 
professionskompetens för att svara upp mot nuvarande och framtida behov. Det är 
redan i nuläget svårt att bemanna programmet och är alarmerande framöver. Det är 
också angeläget att lärarna har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling 
inom psykoterapiforskning men också kopplat till yrkesprofessionen, exempelvis att 
kunna besöka yrkeskonferenser och att få utbildning i aktuell hälso- och 
sjukvårdsjuridik. 
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Ett annat utvecklingsområde är kopplat till att det är flera olika kliniska handledare 
och att dessa handledares bedömningar ligger till grund för om studenten blir 
godkänd på momentet. Det blir därför av stor vikt att dessas bedömningar görs på 
lika grunder och sker på ett rättssäkert sätt. En del av detta förbättringsarbete har 
nämnt tidigare i rapporten gällande att tydliggöra mål och bedömningskriterier i 
kursplanerna. Här skulle också kunna göras förbättringar genom tydligare 
utbildningsrutiner för handledare och kanske också ett mer formaliserat 
handledarforum som är obligatoriskt för kontrakterade handledare. 
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7 Arbetslivsperspektiv 
• 1. Hur arbetar utbildningen med att säkerställa att studenterna förbereds 

för arbetslivet? 

Eftersom psykoterapeutprogrammet är en yrkesutbildning så är denna aspekt 
mycket central. Samtliga studenter arbetar redan inom för utbildningen relevanta 
områden och de måste deltidsarbeta med psykoterapeutiska arbetsuppgifter under 
hela utbildningstiden. Detta gör att det blir en naturlig koppling till arbetslivet där 
studenterna hela tiden får möjlighet att omsätta sina nya kunskaper i klinisk praktik 
och också ges möjlighet att kontinuerligt ”kalibrera” sina kunskaper och färdigheter 
i den kliniska vardagen. Detta ger ofta ingångar till mycket viktiga och intressanta 
diskussioner kring möjligheter att implementera ny kunskap samt att redan under 
utbildningen kunna arbeta med att undanröja eventuella hinder för en sådan 
implementering. 

En aspekt att fundera kring här blir också hur studenterna ska förena sin nya 
yrkesexamen med sin grundutbildning. Flera av psykoterapeutprogrammen i 
Sverige har valt att göra ett specifikt “utbildningsspår” för psykologerna på 
programmet och integrera psykologernas kliniska specialistutbildning i 
psykoterapeutprogrammet. Detta ger en mer direkt möjlighet att förbereda 
psykologerna för mer ledande befattningar inom arbetslivet och har gjort dessa 
utbildningar mer attraktiva för psykologer. Samtidigt innebär det färre möjligheter 
att lyfta professionsgenomgripande psykoterapeutiska frågeställningar samt att 
förbereda för att arbeta i team med olika yrkeskategorier vilket våra studenter får 
göra under hela utbildningen. Eftersom vi har valt att fortsätta med 
professionsövergripande handledningsgrupper ges stora möjligheter att diskutera 
patientfallen utifrån flera professionsaspekter. Läkaren i gruppen kanske lyfter in 
kompetens kring medicinering men socionomen lyfter psykosociala aspekter vilket 
breddar förståelsen för fallet men också ökar gruppens gemensamma lärande. Vi 
menar att detta ökar studenternas förberedelse inför yrkeslivet och kalibrerar väl 
mot examensmål 6 och 12. Samtidigt är det viktigt att beakta att detta kan tänkas 
minska utbildningens attraktivitet för psykologer och det blir en angelägen fråga för 
filosofiska fakulteten och framtida programledning att ta ställning till. 

• 2. Hur samverkar utbildningen med omgivande samhälle? Hur bidrar 
samverkan till kvalitet i utbildningen? 

En skillnad mot många andra utbildningar är att studenterna är yrkesverksamma 
under hela utbildningen. De blir därmed också en viktig resurs i att stämma av 
huruvida utbildningen rustar dem för att bedriva psykoterapi. 

För att bli behörig till utbildningen måste arbetsgivaren intyga att den sökande har 
en tjänst som innebär att denne arbetar med psykoterapi parallellt med 
utbildningen. Studenterna rekryterar också sina utbildningspatienter från sin 
arbetsplats. Detta gör att det finns en naturlig koppling till arbetsplatsen och en 
relativt god kännedom hos arbetsgivaren. 

I början av utbildningen har ett moment kopplat till att intervjua arbetsgivaren 
ingått för att tydliggöra samverkan. Detta moment har av olika skäl inte fungerat 
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optimalt och inför nästa kursomgång planeras att göra en förändrad variant där 
dialogen kvarstår men i någon annan form. 

I slutet av utbildningen genomförs en heldag kopplat till utvärdering och 
vidmakthållande. Där får studenterna analysera hela utbildningen utifrån hur väl de 
upplever att den innehåller vad som de behöver i sina arbeten med psykoterapi och 
vad de möjligen tycker har fattats eller om något varit upprepande eller på för låg 
nivå. Oftast framkommer en något skiftande bild där de som arbetar inom mer 
traditionell vård tycker att utbildningen svarar väl mot deras behov vilket ger ett 
visst stöd att utbildningen rustar studenterna väl utifrån det omgivande samhällets 
behov. PBL ger också studenterna färdigheter att förhålla sig flexibelt och att kunna 
fortsatt utveckla sin kompetens om samhällets behov eller krav förändras. 

• 3. På vilket sätt inhämtar ansvariga för utbildningen information som är 
relevant för utbildningens användbarhet och förberedelse för arbetslivet? 

I psykoterapeutprogrammets programråd sitter flera representanter för 
arbetsgivare inom relevanta områden. Dessa används som en resurs att stämma av 
vilka områden som behöver förstärkas i utbildningen för att stämma mot 
vårdgivarnas behov. Det har varit både viktigt och intressant att få in dessa 
synpunkter och den generella bilden är att arbetsgivarna upplever att utbildningen 
på ett bra sätt rustar studenterna att möta aktuell klinisk vardag. 

Utbildningen använder sig i mycket hög grad av externa föreläsare. Vi eftersträvar 
att dessa ska vara disputerade psykoterapeuter som bedriver aktivt arbete ute i 
klinik. Dessa föreläsare blir tillsammans med de externa kliniska handledarna (som 
är yrkesverksamma psykoterapeuter) en brygga mellan utbildningen och den 
kliniska vardagen. Föreläsarna integrerar moment i sin undervisning som belyser 
och tränar kunskaper och färdigheter som föreläsarna bedömer är relevanta och 
aktuella utifrån vad studenterna behöver kunna i sin yrkesutövning. Kursledningen 
får också via dessa personer en ständig tillgång till information kring utvecklingen 
av yrkesrollen och av psykoterapiområdet inom arbetslivet. 

• 4. Hur följs arbetslivsperspektivet upp i syfte att säkerställa att 
utbildningen är användbar och förbereder studenterna för ett föränderligt 
arbetsliv? 

Studenterna deltidsarbetar under hela utbildningen. Detta gör att det blir en direkt 
kalibrering av om det som lärs ut i utbildningen fungerar ute i klinisk praktik och 
om utbildningen ger tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna omsättas i 
studentens kliniska vardag. Detta ger unika möjligheter att studenten direkt kan 
omsätta undervisningen i klinisk praktik men också möjligheter att ta med 
återkoppling tillbaka till utbildningen om det är något som inte fungerar att omsätta 
eller om det är för bristfällig undervisning om det på utbildningen. Sannolikt kan 
utbildningen i ännu högre grad använda sig av denna koppling genom att knyta 
ihop teoretiska moment i utbildningen till färdighetsträning på arbetsplatsen. Det 
saknas också någon mer formell kanal till arbetsgivaren och arbetsplatsen. 

• 5. Hur arbetar utbildningen med att följa upp och tillvarata alumners 
erfarenheter? 

Två av platserna i programrådet är ”vikta” för alumner från programmet. Dessas 
roll i programrådet är att sätta programmet innehåll i relation till arbetslivets krav 
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och behov. Alumnerna kan lyfta om det exempelvis finns moment som behöver 
utvecklas eller delar som saknas. De fungerar också som en hjälp vid analys av 
kursutvärderingar där alumnperspektivet kan ge ett lite längre perspektiv på kursen 
än enbart hur den upplevdes när studenterna precis genomgått den. 

Flera av de externa handledarna och externa lärarna är alumner från utbildningen 
och dessa ger också en möjlighet till en ständig påfyllning av erfarenheter från 
alumnperspektivet både till studenterna och programledningen. 

Liu har nyligen (2019-05-27) beslutat om en plan för systematisk uppföljning av 
alumner för utbildningar på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå (LIU-
2019-01918). Planen innehåller ett antal åtgärder för att “på ett systematiskt vis 
fånga upp alumner och i strikt mening anknyta utbildningen till arbetsliv”. Rutiner 
för hur uppföljningar etableras har getts i uppdrag till prefekter. Vi kommer påbörja 
en systematisk uppföljning i linje med dessa rutiner. 

7.1 Utvecklingsområden - arbetslivsperspektiv 
Eftersom studenterna är yrkesarbetande under hela utbildningen genomsyrar 
arbetslivsperspektivet naturligt programmet. Det som kan förbättras är att nyttja 
möjligheterna som detta ger på ett än mer tydligt sätt samt att undersöka 
möjligheterna till en mer formaliserad kontakt med arbetsplatsen så att det 
tydligare blir en verksamhetsintegrerad utbildning. Möjligen skulle det till och med 
gå att omformulera yrkesarbetet till att mer efterlikna en VFU såsom exempelvis 
har gjorts på psykoterapeutprogrammen på Karolinska institutet och Uppsala 
universitet. Slutligen ska utbildningen påbörja en mer systematisk uppföljning av 
alumner utifrån LiUs nya riktlinjer. 
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8 Studentperspektiv 
• 1. Beskriv hur utbildningen verkar för att studenterna ska ta en aktiv del i 

arbetet med att utveckla utbildningen. 

Varje kurs utvärderas både skriftligt och muntligt. Varje kurs avslutas med en 
digital kursutvärdering, tidigare KURT, numera Evaliuate samt en muntlig 
utvärdering i mindre grupper. Eftersom kurs 2 och 3 sträcker sig över fyra terminer 
utvärderas dessa i slutet av varje termin. 

En viktig faktor för att göra studenterna aktiva i att utveckla utbildningen är att de 
känner att deras åsikter och resultat från tidigare utvärderingar har tagits på allvar. 
Varje termin inleds därför med att kursansvarig går igenom tidigare 
kursutvärdering. Detta sker dels för att informera om vilka förändringar som gjorts 
utifrån denna, dels för att motivera studenterna till att fortsatt arbeta med de 
skriftliga och muntliga utvärderingarna. Studenterna får vid terminsstart också veta 
när terminens kursråd är. Kursråd genomförs i mitten av varje termin. Där träffar 
kursansvarig studenterna för att stämma av hur arbetet och kursen fungerar vilket 
ger möjlighet till att justera eventuella problem under pågående kurs. 

En omfattande del av programmet är den kliniska handledningen. Denna 
utvärderas såsom andra kurser både skriftligt och muntligt vid varje terminsslut. 
Den utvärderas också i slutet av varje handledningssession för att ge studenterna 
och handledaren gemensamma möjligheter att utforma handledningen utifrån 
gruppens önskemål och lärandebehov. 

Eftersom studenterna på psykoterapeutprogrammet är yrkesaktiva, läser denna 
utbildning på halvfart och pendlar från olika delar av landet blir det svårt för våra 
studenter att delta i möten som ligger på tider då studenterna inte befinner sig på 
campus. Det blir därför av vikt att möten, såsom kursdialog och programråd 
förläggs på de dagar som studenterna befinner sig på campus. 

• 2. Beskriv exempelvis hur utbildningen arbetar med kursvärderingar, 
möten mellan programansvarig/ordförande i programnämnd, 
kursansvariga och studenter där utveckling av utbildningens kvalitet är i 
fokus. 

Ovan har beskrivits hur kurserna utvärderas. Kursansvariga får del av Evaliuate och 
är ansvariga för att sammanställa resultaten av den muntliga kursutvärderingen. 
Det är också kursansvariga som sedan presenterar dessa resultat vidare till 
kursgruppen i samband med terminsstart. 

Programrådet är ett viktigt organ för att utveckla utbildningen och här har 
studenterna två platser. Dessa studenter får ibland konkreta uppgifter att förbereda 
inför programrådsmötet, såsom att samla in studenternas synpunkter kring ett visst 
moment eller kring en planerad förändring. Trots att det innebär en del 
anpassningar för att få organet att fungera med yrkesarbetande studenter har vi 
hittills lyckats fylla platserna. Upplevelsen är att studenterna uppfattar 
programrådet som ett viktigt organ där de kan lyfta frågor av lite mer övergripande 
karaktär än vad som är fallet vid kursutvärderingar. 
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I slutet av utbildningen genomförs en mer omfattande muntlig utvärdering där 
studenterna får utvärdera hela programmet utifrån examensmål och utifrån vad de 
upplever att de behöver utifrån sina arbeten med psykoterapi. Denna utvärdering 
sammanställs och presenteras i programrådet. Utifrån utvärderingen samt 
programrådets synpunkter görs en plan för vilka utvecklings- och 
förbättringsarbeten som ska göras inför nästa kursomgång. 

Eftersom det är en så liten utbildning avseende kursansvariga (6 kursansvariga) är 
det förhållandevis enkelt för programansvarig att kommunicera förändringar och 
utvecklingsarbete ut till gruppen. En tänkbar fallgrop är att det blir lätt att förlita sig 
för mycket på mer inofficiella kanaler för kommunikation. Det saknas en struktur 
för regelbundna möten där hela kollegiet träffas. 

• 3. Beskriv hur utbildningen tillvaratar studenternas åsikter och 
erfarenheter om sin studiesituation. Beskriv hur eventuella åtgärder 
återkopplas till studenterna. 

Förutom det som framkommer i kursdialog och i kursutvärderingar, vilket 
beskrivits ovan, tas studenternas åsikter kontinuerligt tillvara genom samtal. Varje 
studiehandledning har en formulering som lyder: ”Kursen utvärderas genom 
universitets elektroniska utvärderingssystem samt en muntlig kursutvärdering i 
samband med terminsavslutningen. För att kursen skall bli så bra och meningsfull 
som möjligt är det också viktigt med kontinuerlig avstämning. Hör av er till 
kursansvariga om det dyker upp frågor, problem och funderingar eller om ni har 
förslag på förbättringar.” 

Som ovan beskrivits återkopplas eventuella åtgärder vid terminsstart men ibland 
sker justeringar redan under pågående kurs, och dessa kommuniceras via Lisam. 
Det är också viktigt att återkoppla varför inte vissa förändringar genomförs. 

8.1 Utvecklingsområden - studentperspektiv 
Studenterna på utbildningen har flera olika möjligheter att påverka sin utbildning 
och studenterna har också flera gånger lyft att de upplever att utbildningen tar 
hänsyn till deras synpunkter och tar till vara deras förlag. Det blir trots detta 
angeläget att fortsätta att hitta vägar för studentinflytande som passar utifrån att 
studenterna så sällan än på campus. Kanske kan det vara värt att prova lite mer 
möten via ex Skype för att ge mer flexibilitet avseende tider. 

Ett annat utvecklingsområde är att inrätta formella kursansvarigmöten. 



 40(44) 

 
 

9 Jämställdhetsperspektiv 
• 1. På vilket sätt inkluderas jämställdhetsperspektivet i planering, genom-

förande och uppföljning och hur bidrar detta till kvalitetsutveckling? 

Traditionellt är psykoterapeutyrket kvinnodominerat. Detta märks också på både 
fördelningen män/kvinnor avseende vilka som kommer in på utbildningen, vg se 
nedanstående tabell. 

Gren Kull Totalt 
antal 
studenter 

Kvinnor Män 

KBT VT2014 59 52 (88%) 7 (12%) 

 VT2018 38 29 (76%) 9 (24%) 

     

Relationell/Interpersonell VT2014 57 48 (84%) 9 (16%) 

 VT2018 54 46 (85%) 8 (15%) 
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i lärarlaget och handledargruppen. 
Kursansvariga är tre män och tre kvinnor, den nuvarande kliniska 
handledargruppen är fyra män och fyra kvinnor och basgruppshandledarna är två 
män och två kvinnor. 

Det finns överlag en generellt hög medvetenhet om frågan om jämställdhet och 
mångfaldsperspektiv. Det är dock ett område där det gäller att hela tiden vara 
vaksam så att inte dessa aspekter inte tappas bort eller “faller mellan stolarna”. För 
att minska den risken och öka medvetandegraden har programmet valt att ha med 
filosofiska fakultetens genuslektor i programrådet. Genuslektor fungerar som ett 
kontinuerligt bollplank i frågor kring jämställdhet och genus och fungerar som 
programmets “vakthund” i dessa frågor. Genuslektor har också hjälpt till med 
inventering av samtliga kursupplägg och har på grund av sin breda pedagogiska 
kompetens varit viktigt bidragande i jämställdhetsarbetet. 

• 2. Hur integreras ett jämställdhetsperspektiv i innehåll, utformning och 
genomförande av utbildningen? 

Exempelvis med avseende på kursplaner, kurslitteratur, lärandeaktiviteter, 
ämnesinnehåll, studentpopulation och genomströmning av manliga och kvinnliga 
studenter. 

Vid gruppindelning blandas kvinnor och män men det är alltid minst två av samma 
kön i grupperna så att inte någon ska uppleva sig än mer tydligt i minoritet. Detta 
upplägg kan självfallet diskuteras utifrån att det finns många andra intersektionella 
aspekter som inte beaktas vid gruppindelning. 

En stor del av utbildningens föreläsningar hålls av externa föreläsare. Eftersom en 
stor del av yrkeskåren är kvinnor finns en viss övervikt av kvinnliga föreläsare. 
Samtidigt som detta kan förstärka bilden av ett kvinnoyrke är det också viktigt att 
studenterna får möta framgångsrika kvinnliga forskare inom området för att visa på 
att forskning är en karriärväg även för kvinnor. 
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Under utbildningens första termin ingår ett examinerande moment kring 
samhälleliga aspekter kopplade till psykoterapi och där ingår exempelvis 
undervisning och tillämpningsmoment kopplad till intersektionalitet, HBTQ - 
frågor och transkulturella aspekter kring psykoterapi. Här ingår också undervisning 
om våld i nära relationer. I samtliga andra vårdyrken har de nationella 
examensmålen fått ett tillägg kopplat till vård i nära relationer och särskilt mäns 
våld mot kvinnor. Detta har inte lagts till för psykoterapeutprogrammet men utifrån 
att detta bedöms som så centralt i alla andra vårdyrken planeras att ännu tydligare 
inkludera det även i psykoterapeutprogrammet. 

Det är som tidigare nämnts viktigt med att ständigt vara uppmärksam på dessa 
frågor och att kontinuerligt utvärdera moment så att undervisningsmoment och 
litteratur kring kön, familjesammansättning och sexuell identitet är uppdaterad och 
inkluderande. Detta gäller självfallet även litteratur och undervisning kopplat till 
kulturell bakgrund och där behöver utbildningen bli bättre för att tydligare rusta 
studenterna utifrån i den mångkulturella kontext som väntar dem som 
psykoterapeuter. 

9.1 Utvecklingsområden - jämställdhetsperspektiv 
Det finns en relativt stor medvetenhet kring detta frågor och ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete kopplat till detta på utbildningen. Det behövs trots det en ständig 
vaksamhet så att inte perspektivet tappas bort och blir mer en pappersprodukt än 
genererar lärandeaktiviteter. Sammantaget bedöms ändå utbildningen ha ett 
välfungerande arbete avseende genus, jämställdhet och sexuella identiteter. 

Det som däremot tydligt behöver förbättras är transkulturella aspekter. Detta gäller 
både hur rekryteringsunderlaget till utbildningen kan breddas så att fler med icke-
svensk bakgrund väljer att söka sig till psykoterapeutyrket och att 
psykoterapeutstudenterna ska få ökade kunskaper kring området för att bli bättre 
rustade att möta patienter från olika delar av världen och kulturer. Utbildningen 
har påbörjat ett sådant arbete men det är långt ifrån tillräckligt utvecklat för att helt 
“matcha” de omfattande behov som finns av denna kompetens inom psykiatrin. 
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10 Hållbarhetsperspektiv 
• 1. Hur säkerställs att studenter inom sina utbildningsprogram/kurser får 

en grundläggande kännedom om och förståelse för hur hållbar utveckling 
är relevant inom respektive utbildning. 

FNs globala mål för hållbar utveckling inom hälsa och välbefinnande sammanfattas 
i formuleringen ”Säkerställa hälsosamma liv och välbefinnande i alla åldrar”. 
Utifrån FNs arbete fastslås att god hälsa är en grundläggande förutsättning för 
människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets 
utveckling samt att människors hälsa påverkas av alla de tre aspekterna av hållbar 
utveckling (ekonomisk, ekologiska och social). 

Psykoterapeutprogrammet är en yrkesutbildning som i linje med detta mål, aktivt 
arbetar med att lära ut hur våra studenter på bästa sätt ska kunna hjälpa sina 
patienter till bättre psykisk hälsa och ett hälsosamt liv. Psykoterapi syftar till att 
förbättra människors psykiska välmående, att behandla psykisk ohälsa samt för 
prevention. Studenterna lär sig under programmet att på ett självständigt sätt 
planera och genomföra psykoterapeutisk behandling vilken i sig syfta till att hjälpa 
patienten till en bättre psykisk hälsa. I momentet ingår att göra breda bedömningar 
av patienternas situation för att kunna planera lämpliga psykoterapeutiska 
åtgärder. I denna bedömning ingår att reflektera kring sociala hållbarhetsfrågor så 
att studenten själv får tillämpa kunskaperna på verkliga patienter. I patientarbetet 
examineras också färdigheter i att göra planeringar för hur patienterna ska kunna 
vidmakthålla vad som uppnåtts i terapin för mer långsiktig hållbarhet. 

Preventionsarbete är också en viktig aspekt av social hållbarhet och även om det 
finns vissa moment som är mer tydligt kopplade till prevention så är detta ett 
område som tydligt kan förbättras på utbildningen. 

Vad gäller ekonomisk hållbarhet lyfts hälsoekonomiska aspekter kontinuerligt 
under utbildningen. Genom att utbilda psykoterapeuter som kan bedriva 
evidensbaserade behandlingar och med utbildningens fokus på korttidsbehandling 
ökar möjligheten att erbjuda vården hälsoekonomisk lönsamma behandlingar. 
Studenterna lär sig också att problematisera kring detta så att de också kan 
argumentera för mer omfattande insatser även från ett hållbarhetsperspektiv. 

Slutligen när det gäller ekologisk hållbarhet försöker utbildningen vara en god 
förebild avseende miljöaspekter men det finns en hel del att göra avseende att 
integrera kunskaper kring psykoterapi och globalt hållbarhetsarbete, där det nu har 
börjat komma både litteratur och forskning. 

En mycket viktig aspekt kopplat till hållbarhet är studenternas egen hållbarhet i ett 
ofta psykiskt krävande och stressfullt yrke som psykoterapeuter. Här fyller 
handledningen en viktig funktion inte enbart som ett lärotillfälle utan också som ett 
forum att lyfta professionsfrågor och egna fallgropar. För att tydliggöra vikten av ett 
sådant arbete finns också flera moment kopplade till självkännedom inom kursen 
“Handlett klientarbete och professionell självkännedom”. Det handlar exempelvis 
om heldagar kopplade till arbete med självomhändertagande och moment kring sk. 
medveten närvaro för terapeuter. 
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Slutligen önskar vi också ha hållbara lärare och handledare som trivs med sitt 
arbete och känner stimulans och att de får påfyllning. 

10.1 Utvecklingsområde - hållbarhetsperspektiv 
Det finns en god kännedom och många lärandeaktiviteter som är kopplade till 
hållbarhet och där det också ingår examinerande moment för att säkerställa att 
studenterna kan göra kartläggningar och åtgärdsplaner utifrån dessa aspekter. Det 
som tydligt behöver utvecklas är kopplingen till förebyggande av psykisk ohälsa, 
även om detta inte primärt är psykoterapeutens uppgift (det ligger snarare inom 
examensmålen för psykologprogrammet), så är det ändå en viktig aspekt 
exempelvis för psykoterapeuter som arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin. En 
annan aspekt av området rör mer globala aspekter och möjligen kan detta länkas 
samman med att utbildningen behöver tydligare lyfta transkulturella aspekter. 
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11 Bilageförteckning 
• Bilaga 1: F7YPI - Matris 

• Bilaga 2: F7YPI - Lärartabell 

11.1 Bilaga 1: F7YPI - Matris 
11.2 Bilaga 2: F7YPI - Lärartabell 
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