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Individualiserad Autismrelaterad Terapi  
 

webbaserad specialistkurs för psykologer hösten 2022 
 
    

 

 
 

 

Kursen syftar till att ge en samlad bild över den litteratur och forskning som finns avseende 
psykologisk behandling vid autism. Den inkluderar en översiktlig beskrivning av autism inklusive 
förändringar i DSM-5. 
 
Deltagarna ska efter kursen vara förtrogna med de metoder som i nuläget finns för psykologisk 
behandling vid autism och hur sedvanliga psykologiska metoder kräver anpassning utifrån 
funktionsnedsättningen. Efter kursen ska deltagarna kunna planera och genomföra 
individualiserad behandling vid autism.  
 
Kursen är webbaserad med Moodle som kursplattform. Deltagarna kommer att ta del av 
föreläsningar via kursplattformen. Föreläsningarna hålls på engelska. Kursen förutsätter aktivt 
deltagande. Skriftlig examination på svenska. 
 
Innehåll: 

• Autism; tidigare och nuvarande definition enligt DSM-5 
• Komorbiditet 
• Evidensbaserade metoder för psykologisk behandling 
• Betydelsen av en livslång funktionsnedsättning och stresskänslighet 
• Svårigheter/hinder/möjligheter vid behandling av autism och hur man hanterar dem 
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Litteratur: Valda delar av nedanstående böcker med klinisk anknytning: 
• Attwood, T. (2011).  Den kompletta guiden till Aspergers syndrome. Lund: Studentlitteratur. 
• Gaus, V.L. (2011). Living Well on the Spectrum:  How to Use Your Strengths to Meet the Challenges 

of  Asperger Syndrome/High-Functioning Autism.  New York: Guilford Press.   
• Gaus, V. L. (2019). Cognitive-Behavioral Therapy for Adults with Autism Spectrum Disorder.  New 

York: Guilford Press 
• Ghaziuddin, M. (2005). Mental Health Aspects of  Autism and Aspergers syndrome. London: 

Jessica Kingsley Publishers. 
• Mellfeldt Milchert, S. (2014). Habiliteringspsykiatri om vuxna med autism. Stockholm: Gothia. 
• Aktuella vetenskapliga artiklar tillkommer. Antalet sidor litteratur sammanlagt kommer att 

uppgå till ca 800-1000.  
 
Omfattning: Utbildningen omfattar en specialistkurs (7,5 hp) och innehåller 24 timmars 
webbaserade föreläsningar.  
 
Målgrupp: Leg. psykologer. 
 
Kursadministratör: Eva Larsson, leg. psykolog, specialiststuderande. 
 
Lärare: Valerie L. Gaus, PhD, Licensed Clinical Psychologist (www.drvaleriegaus.com).  
  
Examinator: Sylvia Mellfeldt Milchert, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi och 
handikappsykologi  
 
Examinationsformer: För godkänd kurs är kraven:  
Att ta del av samtliga webbaserade föreläsningar, närvarokontroll kommer att registreras via 
kursplattformen. Hemtentamen kring en avidentifierad behandlingspatient med autism med 
rapporterad utredning/diagnoser - behandling - utvärdering ur ett helhetsperspektiv.  
 
Utbildningen kommer att bedömas som godkänd/icke godkänd. 
Kursperiod:  1 september 2022 – 16 januari 2023 (kursplattformen upphör och hemtentamen ska 
vara inlämnad).    
 
OBS! Anmälan är bindande, ersättare får sättas in vid förhinder. Om för få deltagare anmäler sig 
kan kursen komma att ställas in.  

Kostnad: Samtliga avgifter behöver vara erlagda för att få tillgång till kursplattformen. 
Arvode till Valerie Gaus: 19 000 kr + moms   
Examination: 2625 kr + moms. 
 
Välkommen med anmälan till Eva Larsson, kursadministratör: eva_vittsjo@hotmail.com 
 
Sista anmälningsdatum: 2022-06-17 
 
 
Eva Larsson 
Leg. Psykolog specialistpsykolog i neuropsykologi 

http://www.drvaleriegaus.com/

