
KBTPsykologerna 
 
Kvinnors hälsa  
-Specialistkurs för psykologer   
 
Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom 
de biologiska, psykologiska, psykiatriska och sociala aspekter som är 
relaterade till kvinnors hälsa. Kursen förmedlar både teoretiska 
kunskaper och kliniskt användbara färdigheter som är av största vikt 
vid bemötande, bedömning och behandling av besvär relaterade till 
kvinnors hälsa. 

Fokus på kursen är kvinnors hälsa från barndom till ålderdom, och 
innehåller föreläsningar om biologiska, psykologiska, psykiatriska och 
sociala aspekter att ta hänsyn till vid psykologiska behandlingar som 
ges av psykologer. Kursen omfattar även genomgång av 
evidensdrivna interventioner som är relaterade till kvinnors hälsa. 

Upplägg 

Schema 

Datum Tid Innehåll Lärare 

18 Januari 09-10 
Introduktion: Översikt över kursen, 
presentationer. Sammanfattande vetenskaplig 
bakgrund till ämnet. 

         Linda Jüris              

 10-12 
Psykiatri, specifika psykiatriska profiler för 
kvinnor. Psykisk ohälsa avseende förekomst och 
könsskillnader. 

Lisa Ekselius 



 13-16 

Biologiska aspekter av att leva som kvinna – 
reproductive health – kunskaper om bl a 
menstruation, endometrios, 
förlossningsrelaterat, klimakteriebesvär, 
könsstympning. 

Alkistis Skalkidou 

19 Januari 09-16 
Sociala aspekter av att leva som kvinna: genus 
och jämställdhet 
 

Matilda Wurm 

15 Februari 09-16 
Workshop om psykologisk behandling av 
perinatal distress (vanliga psykiatriska problem 
som uppkommer i samband med förlossning) 

Amy Wenzel 

16 Februari 09-16 
Workshop om kvinnor och sexualitet, Lust, 
orgasmsvårigheter. Psykologisk behandling av 
vestibulit och vaginism. 

Johanna Ekdahl 

29 Mars 09-16 Intimate partner violence Victoria Andrén 

30 Mars 09-16 Sexuellt våld och relaterad problematik som t ex 
prostitution och trafficking. Praktisk träning i 
bemötande av kvinnor som har blivit utsatta för 
sexuellt våld 

Ulla Thorslund 

 

26 April  
 

 

 
Examination; individuell skriftlig, muntlig i 
grupp. 

Linda Jüris 

 
Lärandemål 
Efter genomförd kurs förväntas deltagarna kunna: 

I. beskriva de psykologiska, biologiska och sociala faktorer som är 
relaterade till kvinnors hälsa, mer specifikt: 

A. biologi – kunskap om hormoner som påverkar kvinnors 
hälsa, om menstruation, endometrios, klimakteriebesvär, 
könsstympning.    



B. psykiatri – kunskap om specifika psykiatriska profiler för 
kvinnor. Kunskap om könsskillnader gällande psykisk 
ohälsa. 

C.  socialt – kunskaper om hur genus påverkar kvinnor, om 
jämställdhet, sexuellt våld; pornografi, prostitution, 
trafficking. 

II. planera och genomföra och utvärdera kognitiv 
beteendeterapeutisk behandling för ångest och depression som 
uppkommer i samband med tiden kring förlossning (perinatal 
distress). 

III. redogöra för riskfaktorer associerade med intimt partnervåld 
samt kunna genomföra samtal i enlighet med rådande 
kunskapsläge  

IV. att planera och genomföra och utvärdera kognitiv 
beteendeterapeutisk behandling för vestibulit, vaginism och 
endometrios besvär. 

V. beskriva viktiga teorier, begrepp och modeller relaterade till 
kvinnors sexualitet. 

VI. beskriva för rådande kunskapsläge gällande bemötande av 
kvinnor som har blivit utsatta för sexuellt våld samt känna till 
sin roll och sitt ansvar, men även ha kunskap om vad polis, 
åklagare och domstol har för uppgifter och vilka förväntningar 
de har på vården relaterat till sexuellt våld. 

Omfattning 
Kursen omfattar 6 undervisningsdagar (heldagar) uppdelade på 3 
tillfällen om 2 heldagar. Totalt ingår 42 lärarledda 
undervisningstimmar och 6 timmar för examination.  
 
Examination 



För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % 
av momenten, samt godkänt på både skriftlig och praktisk tentamen. 
 
Målgrupp 
Legitimerade psykologer under specialistutbildning. 
 
Kursansvariga 
Linda Jüris, Med dr, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg 
psykoterapeut 
 
Lärare 
Victoria Andrén, doktorand, leg psykolog 
Lisa Ekselius, professor i psykiatri, psykiater 
Alkistis Skalkidou, professor i gynekologi, gynekolog 
Ulla Thorslund, leg psykolog 
Amy Wenzel, PhD, Licensed psychologist 
Matilda Wurm, fil dr, leg psykolog. 

Examinator 
Gerhard Andersson, professor, leg psykolog, leg psykoterapeut, 
handledare i KBT.  
 
Lokal 
Centralt i Uppsala. 
 
Kostnad 
22 000 kr + moms för 7 dagar inklusive examinationen. I priset ingår 
för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och 
kursdeltagarna ansvarar själva för att skriva ut och ta med 
åhörarkopior, artiklar och annat material. Däremot kommer 



forskningsartiklar att tillhandahållas i digital form för de som saknar 
tillgång till databaser. 

 
Anmälan 
För frågor, var god kontakta Linda Jüris.  
E-Post: linda.juris@kbtpsykologerna.com 
Telefon:  0703-366805 
 
Anmälan görs via LÄNK och är bindande. 
 
Villkor 
Genom att anmälan bekräftar jag min plats på utbildningen och 
accepterar att den är bindande. Jag accepterar även att mina svar 
och kontaktuppgifter samlas in och sparas i enlighet med EU-
direktivet för datainsamling (GDPR). KBTPsykologerna är ansvarig för 
samtliga uppgifter som behandlas i samband med kontakterna 
mellan dig och oss. KBTPsykologerna har ett 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 
Artiklar 
Arch, J. J., Dimidjian, S., & Chessick, C. (2012). Are exposure-based 
cognitive behavioral therapies safe during pregnancy?  
 
Archives of Women’s Mental Health, 15, 445–457. Wenzel, A. (2015; 
with K. Kleiman).   
 



Frieze, I.H (2000) Violence in close relationships – development of a 
research: Comment on Archer . Psychological bulliten, 126, 681-684. 

Böcker 
Ekdahl, Johanna (2017). Sexualitet och sexuella problem : bedömning 
och behandling enligt KBT. 
 
Magnusson, Eva (2019). Könstillhörighet: Förklaringar, normer, 
betydelser. Natur & kultur. 
https://www.bokus.com/bok/9789127818545/konstillhorighet-
forklaringar-normer-betydelser/ 
 
Flink, Ida & Linton, James (2019). Du, jag och sex: om lust och närhet 
i parrelationer. Natur & kultur. 

Wenzel, Amy. (2016).Cognitive behavioral therapy for perinatal 
distress. New York, NY: Routledge. 
 
Psychotherapy for psychopathology during pregnancy and the 
postpartum period In A. Wenzel (Ed.), Oxford handbook of perinatal 
psychology (pp. 341-365). New York, NY: Oxford University Press. 
 
Övrigt 
National Curriculum in Reproductive Psychiatry, 
http://ncrptraining.org/ 
 
Referenslitteratur 
Coping With Infertility, Miscarriage, and Neonatal Loss av Amy 
Wenzel (Häftad) 
 



Genus och kön inom medicin- och vårdutbildningar av Barbro Wijma, 
Goldina Smirthwaite, Katarina Swahnberg (Häftad) 

 
 


