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Kursen AKO534 ackrediteras som 1 av 6 
specialistkurser; som 1 breddkurs inom 
samtliga specialiteter. 

Kursdatum 
21 mars, 27 april ,  23 maj och 
halvdagsexamination 24 maj .  Möjlighet 
ti ll  förlängning under hösten. 
 
Plats 
D igital  kurs.   

 
Innehåll 
Specialistkursen består av tre digitala  
kursdagar samt en halvdags examinat ion 
den 24:e maj.  En v alfri  fortsätt ning a v 
kursen ger möjligheten att över tid få 
handledning  i  författandet av ditt 
sp ecialistarbete.   
 
Kursens omfattning och upplägg 
Specialistkursen omfattar tot alt  3, 5 
kursdagar uppdelade p å tre kursdagar 
sam t en avslutande halvdag muntl ig 
examination.  Totalt  ingår 27 lärarledda 
lekt ionstimmar för underv isning och 5 
lekt ionstimmar för muntlig examination. 
Under kursens gång har kursdeltagaren 
tillgång til l  WiseMinds kursplat tform 
med digitala  resurser som stödjer 
lärandet samt ett diskussionsforum. 
 

Examination 
Obligatorisk närv aro v id minst 80% av 
kursdagarna.  Viss frånvaro kan 
kompletteras genom skriftl ig 
hemuppgift.  Examinationen består av  en 
skriftlig  hemtentamen och ett 
seminarium där v arje kursdeltagare 
redovisar ett  up plägg för en 
vetenskap lig studie.  Utbildningen 
kommer att bedömas med betygen 
godkänd/icke godkänd. 

Utvärdering 
Kursen utv ärderas under kursens gång 
samt skriftl igt  anonymt v id 
avslutningen.   
 
Behörighet 
Behöriga att söka kursen är legitimerade 
psykologer.  

 
Syfte och sammanfattning av 
specialistkursen 
Ett av de obligatoriska momenten i 
specialistutbildningen är att  skriv a ett 
vetenskap ligt arbete.  Denna kurs  syftar 
ti ll  att  lägga en stabil grund för att  
start a upp oc h genomföra sitt  
vetenskap liga arbete. 
 
Kursen lär ut l ikheter och skillnader 
mellan verksamhetsuppföljning och 
arbete med forskning samt hur gränsen 
kan dras mellan dessa. Kursen lyfter 
etiska överväganden samt  lagar och 
regler för att  kursdeltagaren skall kunna 
avgöra när ett  studieprojekt behöver 
etikpröv as,  när inhämtande av sam ty cke 
kräv s och för vad som fal ler inom ramen 
för verksamhetsuppföljning.  
 
Kursen ger utrymme för kollegiala 
diskussioner och up pgift er såvä l 
indiv iduellt  som i grupp för att  kunna 
analysera den egna arbetsplatsens 
möjlighet er att  formulera relev anta 
forskningsfrågor samt  hur dessa kan 
besv aras.  
 
Sammanfat tning svis  lärs  under kursen ut 
kunskaper och färdigheter nödv ändiga 
för skrivandet av ett  v etenskapligt 
arbete på special ist nivå.  D u tränas även 
i att  bidra ti ll  v erksamhetsutveckling 
genom att identif iera intressant a 
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frågeställningar i  din v erksamhet och 
välja  lämplig vetenska plig metod för att  
undersöka dessa. Vidare ger även kursen 
en int roduktion ti ll  ämnet  epidemiologi,  
ett område vars  metoder hjä lper oss  att 
utvärdera frågeställningar när 
randomisering inte är etiskt försvarbart 
eller praktiskt möjligt.   
 
Lärandemål 
Kunskap och förståelse   
Efter genomgången och godkänd kurs 
erhåller deltagaren:  

-  Fördjupad förståelse för 
ski llnaden m ellan den akadem iska 
forskningsfronten och 
verksamheters behov av 
utvä rdering och uppföljning.   

-  Kunskap om vad etikpröv ning 
innebär och när ansökan om 
etikpröv ning behöver göras.   

-  Fördjupad förståelse för när 
sam tycke från studiedeltagare 
kräv s oc h när ett samtycke från 
deltagaren inte är nödvä ndig t för 
undersökningen.   

-  Kunskap om vilka förutsättningar 
som finns i  enlighet med 
nuv arande lagst iftning att 
utvä rdera den egna  
verksamheten inom ramen för 
verksamhetsuppföljning.  

 

Färdighet och förmåga 
Efter genomgången och godkänd kurs 
erhåller deltagaren:  

-  Kunna formulera en adekvat 
genomförbar frågeställning samt 
komma med uppslag på 
tillvägagångssätt för sitt  
sp ecialistarbete. 

-  Kunna resonera kring skil lnader 
och l ikheter mellan 
verksamhetsuppföljning och 
forskning. 

-  Tillägna sig färdigheter för att  
kunna bidra til l  arbetet med en 
ansökan om etikprövning.  

-  Utveckla en förbättrad förmåga 
att kunna formulera sig m ed ett 
akademiskt sp råk som kräv s för 

ex.  publicering av vetenskap liga 
artiklar.  

-  Visa fördjupad förmåga att 
formulera relev anta hypot eser  
och frågeställningar.  

-  Visa fördjupad förståelse för 
kvantitativ - oc h kvalitativ 
metodik. 

 

Värderingsförmåga och 
förhållningssätt 
Efter genomgången och godkänd kurs 
erhå ller deltagaren: 

-  Gängse struktur för hur en 
vetenskaplig art ikel är författad.    

-  Förmåga att identifiera kl iniskt 
relev anta problemställningar 
inom den egna verksamheten.  

-  Förmåga att identifiera oc h 
reflektera kring etiska 
problemstäl lningar i  samband 
med utvärdering av den egna 
verksamheten.   

 
Kursledare & examinator 
Examinator och huvudansvarig för 
kursens innehåll,  undervisning och 
examination:   
 
Carl-Martin Pethrus ,  leg.  p sykolog,  med.  
doktor oc h verksam som forskare vid 
Statens Inst itutionsstyrelse.  Har 
tidigare arbet at kl iniskt som 
behandlande psykolog och genomför sin 
STP utbildning med inriktning mot 
missbruk- och beroendepsykologi .  
 
Huvudansvarig för kursens 
administration och struktur:  
 
Agnes Granberg ,  leg. psykolog,  
specialist  i  hälsopsykologi,  
utbi ldningsansvarig på W iseMind samt 
verksam i  såväl klinisk v erksamhet som 
projekt inom  verksamhetsutveckling och 
systematisk utvärdering.   
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Obligatorisk kurslitteratur 

Böcker  
Rothman,  K.  J .  (2012).  Epidemiology:  an 
introduction .  Oxford univ ersity press. 
 
Att arbeta evidensbaserat – Ett stöd för 
praktiskt arbete  (2020).  Socialstyrelsen 
 
Ludvigsson,  J.  F.  (2015,  upp l 2).  Att börja 
forska -  ino m medic in,  bio-och 
vårdvete nsk ap .  St udent litteratur.  
 

Vetenskapliga artiklar 
Vet enskapliga artiklar som exemplifierar 
olika metodval kommer inkluderas och 
ingå som  obligatorisk kurslitteratur (2-3 
st ycken).   
 
Angiv en kurslitteratur omfattar c a 700 
sidor. Til lkommer ca 100 sidor v alda 
artiklar ut ifrån respektive föreläsare 
och kursdelt agares egna önskningar.  
Sammantaget därmed ca 800 sidor 
obligatorisk kurslitteratur.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referenslitteratur 
Borg,  E.,  & W est erlund,  J.  (2021,  4:e 
upp lagan).  Statistik f ör beteendevetare:  
övningsbok .  L iber. 
 
Langemar,  P.  (2008).  Kvalitativ 
forskningsmetod i psykologi:  att  låta en 
värld öppna sig.  Liber. 
 
Sundell ,  K.  (2012).  Att göra 
effektutvärdering ar (1. 
upp l.) .  Stockholm: Got hia.  Hämtad från 
http ://www.  socia lsty relsen.  
se/evidensbaseradp raktik/attarbetaevid
ensbaserat/D ocumen ts/a tt-gora-
effektutvardering ar.  pdf.  
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Många psykologer som genomför sin 
sp ecialistut bildning är kl iniskt 
verksamm a eller har andra upp drag som 
saknar anknytning ti ll  högskola eller 
universitet.  För de f lesta psykologer 
finns ingen given v äg gäl lande hur det 
vetenskap liga arbetet  ska påbörjas,  
utföras och slutföras.   
 
Målet med denna kurs är att  genom 
sam arbete med disputerade psy kologer 
ny tt ja kursdeltagarens kunskap om den 
egna verksamheten för att  på ett 
vetenskap ligt sätt kunna formulera och 
utvärdera frågeställningar som är 
verksamhetsnära och relev anta. 
 
Handledningens upplägg och 
omfattning 
WiseMind kommer att matc ha ihop dig 
som kursdeltagare med en lämp lig 
handledare utifrån dina önskemål och 
ämnesområdet för ditt specialistarbete.  
Init ialt sker ett  första möte mellan dig  
och den disp uterade forskaren.  Sy ftet 
med mötet är att  båda  parter ska få 
möjlighet  att  utvärdera om ni kan tänka 
er at t  samarbeta med varandra,  samt 
göra en grov tidsp lan öv er när arbetet 
ska färdigst ällas.   
Under terminen ges du därefter 
möjlighet  til l  att boka individuell 
handledning  med forskaren vid 4 
ti ll fällen à 1 timme. D in handledare 
kommer totalt att  arbeta  ytterl igare 8 
timm ar under t erminen med ditt  arbete.  
Formen för arbetet oc h hur tiden 
disponeras kommer ni  överens om i 
sam band med varje  enskild avstäm ning.  

D et beror på i  v ilket  skede av processen 
med specialistarbetet du befinner dig i ,  
t i ll  en början kanske du behöver hjälp 
med akademisk inramning av 
frågeställningen,  lite  senare kan behovet 
av statistiska analy ser uppstå och 
slutl igen genomläsning av arbetet.  Det 
är upp til l  dig som deltagare a tt  
planering oc h av satt tid möjliggör att  du 
kommer så lång t du önskar med ditt  
arbete.  
Handledningen kan därefter utökas med 
yt terligare tid ti ll  en kostnad av 850 
kr/t imme handledartid.   
 
Innehåll 

-  12 timmars individuellt  stöd från 
handledare,  varav 4x60 minuter 
bokade möten med handledaren  

-  2 halvdagars  seminarium i grupp  
för utbyte och reflektion kring 
varje kursdeltagares 
specialistarbete.  

-  Gemensam kursplat tform för 
kollegialt stöd, utbyt e och 
struktur för m öjliga gruppt räffar.  

 
Plats 
Såväl  gemensamma seminarium med 
öv riga kursdeltagare som individuell 
handledning sker digitalt ,  förutsat t at t  
inte du och din handledare kommer 
öv erens om något annat.  
 
 
 
 
 

Del 2: Kollegialt stöd & individuell handledning för 
genomförandet av specialistarbetet   

Valfri fortsättning efter specialistkursen. Här matchas du ihop med en 
handledare som är leg. psykolog med doktorsexamen eller annan kunnig 
disputerad forskare som är lämplig att handleda just ditt projekt. Genom 
nätverk och kollegiala träffar med övriga kursdeltagare får du bollplank 

och stöd under arbetet. Genomförs under HT-2023 
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Priser 
Pris:  Specialistkurs inklusive 
examination och stöd i genomförande av 
sp ecialistarbete med tilldelad indiv iduell  
handledare (Del 1 & 2):  
27 900 kr exkl.  moms.  
 
Pris:  Specialistkurs inklusive 
examination och uppföljande stöd i  
genomförande av specialistarbete utan 
individuell  handledning (Del 1 & 2 utan 
handledning ).  
20 000 kr exkl.  moms.  
 
Pris:  Specialistkurs inklusive 
examination (Del 1):  
14 500 kr exkl.  moms.  
 
Pris:  Specialistkursens kursdagar exkl.  
examination (Del 1 utan examinat ion):  
12 000 kr exkl.  moms 
 

Ytterligare information och 
anmälan: 
 
Mail:  info@wisemind. se  
Telefon:  073-619 83 66  
 
Anmäl  dig genom att fylla i  
anmälningsformuläret : 
wisem ind.se/kursanmalan  


