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KBTPsykologerna 
 

Avancerad klinisk färdighetsträning 
 
Kursen riktar sig till psykologer med minst grundläggande 
psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT), vilka vill fördjupa 
sin kompetens i generella och specifika kliniska färdigheter. Syftet med 
denna kurs är att bidra till ökad självreflektion och stimulera till fortsatt 
lärande i yrkeslivet. Detta uppnås genom att dels identifiera behovet av 
egen kunskaps- och färdighetsutveckling, dels kartlägga egna hinder som 
kan uppstå i arbetet med en patient. Utgångspunkten för kursen är 
deliberate self-practice, det vill säga ändamålsenlig träning för att uppnå 
väldefinierad mål bortom nuvarande kompetensnivå, vilket tillämpas 
inom ramen för undervisningen och mellan utbildningstillfällena. 
Dessutom vigs stort utrymme till övningar tillsammans med lärare som 
är psykologer och psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet, där fokus 
handlar om att urskilja svårigheter i behandlingsarbetet. Studenten ska 
efter avslutad kurs sedan sammanfatta sina erfarenheter och mål i en 
individuell utvecklingsplan. 
 
En av de aspekter som betonas under kursen är förmågan att kunna 
utforska sina egna responser, kognitioner och emotioner. Det knyts 
sedan an till forskning om allians, terapeuteffekter och risken för avsteg 
från ett behandlingsupplägg, therapist drift. Ett annat ändamål är att lära 
sig anpassa centrala komponenter i KBT med mer utmanande patienter, 
exempelvis att bibehålla agendan vid låg följsamhet, utföra interventioner 
även om de väcker ett starkt motstånd hos en själv, såsom exponering, 
liksom att hantera vanligt förekommande problem i behandlingsarbetet. 
Dessutom understryks vikten av att utvärdera och vidareutveckla sina 
kommunikationsfärdigheter genom fördjupning i motiverande samtal. 
 
Upplägg 
Kursen omfattar sex heldagar av teori och praktik, vilka är uppdelade på 
tre utbildningstillfällen. Däremellan förväntas deltagarna att arbeta med 
kursinnehållet på egen hand genom inläsning, praktisk övning, 
filminspelning med patient, självreflektionsuppgift, hemexamination och 
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en individuell utvecklingsplan. Återkopplingen av filminspelningen och 
diskussionen av den individuella utvecklingsplanen genomförs under en 
separat sjunde dag via videolänk. 
 
Schema 

Datum Tid Innehåll och föreläsare 

22/9 

09.00-12.00 
 
 
 
13.00-16.00 

Introduktion till kursen och en översikt till 
teori och forskning kring allians, 
terapeuteffekter och therapist drift, 
med Alexander Rozental 
 
Att utvecklas som behandlare –  
färdigheter och professionell självreflektion, 
med Maria Jannert 

23/9 

09.00-12.00 
 

 
 

13.00-16.00 

Att utvecklas som behandlare –  
färdigheter och professionell självreflektion, 
med Maria Jannert 
 
Att utvecklas som behandlare –  
färdigheter och professionell självreflektion, 
med Maria Jannert 

Hemuppgift: självreflektionsuppgift (deadline 18/11) 

20/10 

09.00-12.00 
 
 
 
 
13.00-16.00 

Avancerade kliniska färdigheter 
(att anpassa kognitiv beteendeterapi till 
patienter med neuropsykiatriska 
funktionsvariationer), 
med Susanna Grund 
 
Teori, forskning och övning kring 
deliberate self-practice, 
med Alexander Rozental 

21/10 

 
 

09.00-12.00 
 
 
 
 

Avancerade kliniska färdigheter 
(exponering), 
med Linda Jüris 
 
 
Avancerade kliniska färdigheter 
(exponering), 
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13.00-16.00 med Linda Jüris 
Hemuppgift: inläsning 

17/11 

09.00-12.00 
 

 
13.00-16.00 

Motiverande samtal, 
med Bo Buhrman 
 
Motiverande samtal, 
med Bo Buhrman 

18/11 

09.00-12.00 
 
 

13.00-16.00 

Avancerade kliniska färdigheter (ACT 
matrix), 
med Thor Bengtsson 
 
Avancerade kliniska färdigheter (ACT 
matrix), 
med Thor Bengtsson 

Hemexamination (deadline 16/12) 
Hemuppgift: videoinspelning 

20/1 
Tid bokas in 
per student 
(videolänk) 

Återkoppling av filminspelning och 
etablerandet av en individuell 
utvecklingsplan, 
med Maria Jannert och Linda Jüris 

 
Lärandemål 
Efter genomförd kurs förväntas deltagarna kunna: 
 
Kunskapsmål: 
• Redogöra för begreppen allians och terapeuteffekter samt deras 

betydelse för avhopp, följsamhet och behandlingsutfall. 
• Redogöra för begreppen deliberate self-practice och therapist drift 

samt deras betydelse för kunskaps- och färdighetsutveckling i 
rollen som psykolog. 

• Redovisa hur centrala komponenter i KBT kan anpassas till mer 
utmanande patienter och situationer i behandlingsarbetet. 

• Redovisa centrala beståndsdelar i motiverande samtal, exponering, 
skam och självkritik. 

• Etablera en individuell utvecklingsplan för fortsatt kunskaps- och 
färdighetsutveckling utifrån självreflektionsuppgift, undervisning, 
övningar och de synpunkter som erhålls från lärare. 
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Färdighetsmål: 
• Identifiera egna responser, kognitioner och emotioner som skulle 

kunna påverka behandlingsarbetet. 
• Orientera sig i och kunna tillämpa färdigheter som handlar om att 

hantera mer utmanande patienter, liksom att uppmärksamma och 
hantera ett eget motstånd till att fullfölja interventioner. 

• Resonera kring relevanta framtida steg för att säkerställa fortsatt 
kunskaps- och färdighetsutveckling. 

• Observera egna starka och svaga sidor i rollen som psykolog. 
 
Omfattning 
Kursen omfattar totalt sett sex undervisningsdagar (heldagar) som är 
uppdelade på tre tillfällen om två heldagar. Inom ramen för detta ingår 
totalt 36 lärarledda undervisningstimmar. Därutöver tillkommer 
ytterligare tid för återkoppling av filminspelningen och en gemensam 
diskussion av den individuella utvecklingsplanen. Detta går således att 
jämföra med totalt fem veckors heltidsstudier. Kursen motsvarar en 
fördjupningskurs inom specialiteten klinisk psykologi och utgör en 
fjärdedel av det samlade kravet för fördjupning. 
 
Examination 
Ett aktivt deltagande och närvaro vid varje utbildningstillfälle fordras för 
att bli godkänd, emellertid kan upp till 20 % frånvaro kompenseras med 
en ersättningsuppgift. Vad gäller kursens färdighetsmål examineras dessa 
genom en skriftlig självreflektionsuppgift, vilken tar sin utgångspunkt i 
kärnkompetenserna i KBT (CBT Competencies Framework), men anpassat 
till en för studenten relevant patientgrupp. Vidare ingår övningar under 
utbildningstillfällena och en filminspelning av sitt eget behandlingsarbete. 
Beträffande det sistnämna ska studenten spela in sig själv under en 
session med en av sina patienter. Erfarna legitimerade psykologer och 
psykoterapeuter granskar därefter studentens inspelning och ger muntlig 
återkoppling i syfte att öka studentens självreflektion och att visa på 
potentiella förbättringsmöjligheter. Vid detta tillfälle diskuteras även 
studentens individuella utvecklingsplan för fortsatt kompetensutveckling. 
Beträffande kursens kunskapsmål kommer dessa att examineras genom 
en skriftlig hemexamination.  
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Målgrupp 
Psykologer med minst grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. 
 
Evidensbaserad psykologisk praktik 
Kursen syftar till att ge deltagande psykologer ökade kunskaper i 
generella och specifika kliniska färdigheter kopplat till det egna 
behandlingsarbetet med patienter. Utgångspunkten för detta är utbytet 
med de lärare som ansvarar för kursen, vilka är psykologer och 
psykoterapeuter med lång klinisk erfarenhet, liksom tillgodogörandet av 
de senaste forskningsrönen kring till exempel deliberate self-practice, 
motiverande samtal och olika generella och specifika kliniska färdigheter. 
I litteraturlistan ingår både böcker och vetenskapliga artiklar författande 
av experter inom de områden som kursen täcker, motsvararande kraven 
som ställs på evidensbaserad psykologisk praktik. 
 
Kursansvarig 
Alexander Rozental, Leg. psykolog, Docent 
Alexander Rozental arbetar som psykolog på KBTPsykologerna och 
kommer att, förutom agera lärare och examinator, hanterar alla praktiska 
frågor kring utbildningen, till exempel frågor om fakturor och intyg.  
Han är även docent och universitetslektor på Uppsala universitet samt 
affilierad forskare till Karolinska institutet och UCL. Hans forskning 
berör negativa effekter av psykologisk behandling och terapeuteffekter. 
 
Lärare 
Maria Jannert, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, handledare 
Maria Jannert har arbetat som psykolog sedan 1995 inom skilda områden 
såsom rehabiliteringsmedicin, vuxenpsykiatri och privat verksamhet. 
Maria har dessutom arbetat mycket med utbildning och handledning, 
för närvarande som universitetsadjunkt på Linköpings universitet. 
 
Susanna Grund, Leg. psykolog, STP-psykolog 
Susanna Grund har arbetat som psykolog sedan 2004 inom skilda 
områden såsom vuxenpsykiatri, habilitering och privat verksamhet. 
Susanna har många uppdrag som handledare, arbetar kliniskt med 
patienter som har NPF och utbildar inom området.  
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Linda Jüris, Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Med. Dr., Specialistpsykolog 
Linda började arbeta som psykolog 2001 och har drivit privat 
mottagning sedan 2002, under många år med landstingsavtal. 
Hon arbetar mest med ångest- och tvångsrelaterade störningar samt 
beteendemedicinska problem. Linda anlitas frekvent till att utbilda i olika 
kliniska färdigheter, däribland exponeringsbehandling och samtalsmetod. 
 
Thor Bengtsson, Leg. Psykolog 
Thor har arbetat som psykolog sedan 2012 med erfarenheter inom 
primärvård, psykiatri med flera verksamheter. Sedan 2020 är han 
ordförande i Svenska avdelningen av Association for Contextual 
Behavioral Science (ACBS Sweden) som verkar för spridningen av 
kontextuell beteendevetenskap. Thor är en omtyckt handledare och 
utbildare inom detta ämne. 
 
Bo Buhrman, Beteendevetare, Leg. psykoterapeut 
Bo Buhrman är Training New Trainers-utbildad (TNT), medlem av 
Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT), 
specialistutbildad i Motivational Interviewing (MI), tidigare kodare och 
certifierad i ackrediterat styrschema för metoden. 
 
Examinator 
Alexander Rozental, Leg. psykolog, Docent 
 
Lokal 
Utbildningen ges i centrala Uppsala, på tio minuters promenadavstånd 
från järnvägsstationen. Enda undantaget är återkopplingen av 
filminspelningen och etablerandet av en individuell utvecklingsplan 
genomförs via videolänk. 
 
Kostnad 
22 000 kr + moms för undervisning samt examination (obligatorisk för 
att inkluderas i specialistutbildning för psykologer). I priset ingår såväl 
för- som eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna 
ansvarar själva för att skriva ut relevant material. Däremot kommer 
forskningsartiklar att tillhandahållas i digitalt format för de som saknar 
tillgång till databaser. 
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Anmälan 
Sker via anmälningsformulär på hemsidan, www.kbtpsykologerna.com 
 
Frågor 
Alexander Rozental 
073 693 79 48 
alexander.rozental@kbtpsykologerna.com 
 
Villkor 
Genom anmälan bekräftar jag min plats på utbildningen och accepterar 
att den är bindande, men att platsen kan överlåtas till en annan person. 
KBTPsykologerna förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen i 
händelse av för få anmälda deltagare, vilket i föreliggande fall ska 
meddelas i god tid. 
 
Genom anmälan accepterar jag att mina svar och kontaktuppgifter 
samlas in och sparas i enlighet med GDPR. KBTPsykologerna är 
ansvarig för samtliga uppgifter som behandlas i samband med 
kontakterna mellan dig och oss. KBTPsykologerna har en 
personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud som agerar kontaktperson 
för de registrerade, personal och i samarbetet med Datainspektionen. 
För ytterligare information vänligen kontakta Linda Jüris på 
linda.juris@kbtpsykologerna.com 
 
Kurslitteratur 
Boswell, J. F., & Constantino, M. J. (2021). Deliberate Practice in Cognitive 
Behavioral Therapy. Washington, DC: American Psychological Association. 
 
Sidor: 224 
 
Kåver, A. (2011). Allians – Den terapeutiska relationen i KBT. Stockholm: 
Natur & Kultur. 
 
Sidor: 212 
 
Miller, W. R., & Rollnick, S. (2013). Motiverade samtal: Att hjälpa människor 
till förändring. Stockholm: Natur & Kultur. 
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Sidor: 516 (Utvalda kapitel) 
 
Cervin, M., Miguel, E. C., Güler, A. S., Ferrão, Y. A., Erdoğdu, A. B., 
Lazaro, L., ... & Mataix-Cols, D. (2021). Towards a definitive symptom 
structure of obsessive− compulsive disorder: A factor and network 
analysis of 87 distinct symptoms in 1366 individuals. Psychological Medicine, 
1-13. 
 
Sidor: 13 
 
Chow, D. L., Miller, S. D., Seidel, J. A., Kane, R. T., Thornton, J. A., & 
Andrews, W. P. (2015). The role of deliberate practice in the 
development of highly effective psychotherapists. Psychotherapy, 52(3), 
337-345. 
 
Sidor: 8 
 
Kraus, D. R., Castonguay, L., Boswell, J. F., Nordberg, S. S., & Hayes, J. 
A. (2011). Therapist effectiveness: Implications for accountability and 
patient care. Psychotherapy Research, 21(3), 267-276. 
 
Sidor: 9 
 
Meyer, J. M., Farrell, N. R., Kemp, J. J., Blakey, S. M., & Deacon, B. J. 
(2014). Why do clinicians exclude anxious clients from exposure 
therapy? Behaviour Research and Therapy, 54, 49-53. 
 
Sidor: 4 
 
Waller, G., & Turner, H. (2016). Therapist drift redux: Why well-
meaning clinicians fail to deliver evidence-based therapy, and how to get 
back on track. Behaviour Research and Therapy, 77, 129-137. 
 
Sidor: 8 
 
Totalt antal sidor: 981 (dock urval av vissa kapitel) 
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Ytterligare kurslitteratur kan tillkomma i form av kapitel eller 
vetenskapliga publikationer. 


