
Rådskonferens 
2018-05-26 
12 Psykologisk behandling/psykoterapi 

MISSIV 

 

 

Psykologisk behandling/psykoterapi 

 

Vid kongressen 2016 beslutades: 

att förbundsstyrelsen får i uppdrag att inför rådskonferens 2017 utreda/bereda om och hur specialiteten 

psykologisk behandling/psykoterapi ska benämnas, alternativt om den ska tas bort 

 

Vid Rådskonferensen 2017 kom Förbundsstyrelsen med ett konstaterande att möjligheten 

att utreda den frågan på 6 månader har varit omöjligt och att frågan får hänskjutas till 

Rådskonferensen 2018. 

Detta då frågan kring specialiteten psykologisk behandling/psykoterapi och dess varande 

som specialitet är en fråga som har flera bottnar. Dels måste hänsyn tas till en strävan i 

harmonisering med specialistinriktningar inom EuroPsy, dels är det en svår strategisk fråga.  

En ordentlig konsekvensanalys måste göras kring möjligheter och risker med 

frågeställningar som t.ex.: 

- kommer det att stärka begreppet och ge psykologerna ett större mandat för 

behandlingsområdet? 

- Om man enbart använder begreppet psykologisk behandling kommer psykoterapi 

då att bli något skilt från psykologisk behandling och ge andra yrkesgrupper 

ensamrätt på ett sedan länge etablerat begrepp? 

 

Deltagarna på Rådskonferensen lyfte särskilt fram: 

• Att det är viktigt att även ta hänsyn till EuroPsy och psykoterapeututbildningen. 

• Att det är viktigt att titta på frågan utifrån ett ”användarperspektiv” rent strategiskt. 

 

För att få ett underlag för konsekvensanalysen skickades en enkät till studierektorer på 

psykologprogram, studierektorer på psykoterapeutprogrammen med specialistinriktning för 

psykologer, vetenskapliga rådgivare, studeranderådet samt Nationella föreningen för 

kliniska psykologer. Telefonintervju med inom området kunniga och erfarna psykologer 

gjordes gällande de preliminära slutsatserna av enkäten, således när resultatdelen var 

färdigskriven. 

 



 

2 (2) 

Vår analys av detta arbete är, att om Psykologförbundet skulle ta avstånd från begreppet 

psykoterapi, bland annat syftande till att göra psykologers kompetensområde tydligare, 

skulle begreppet psykoterapi fortsätta leva vidare. Men eftersom psykoterapi samtidigt är en 

form av psykologisk behandling, skulle detta leda till att vi förlorar inflytande över ett 

begrepp som i högsta grad är en metodologi inom psykologin semantiskt sett. Denna 

tvetydighet skulle troligen, bland annat, uppfattas som en ideologisk markering, i motsats 

till en pragmatisk hållning där vi sätter befolkningens behov i centrum och där vi strävar 

mot samförstånd och samarbete med andra professioner. Det skulle också ses som att ett 

förespråkande av synsättet att psykologin i huvudsak är medicinsk, eller naturvetenskaplig. 

Psykologförbundets syn på psykologin är att den idag är så pass välavgränsad, men 

samtidigt också med en sådan bredd, att den egentligen skulle förlänas en egen fakultet. 

Psykologin är naturvetenskaplig, men den är inte bara det, utan också förankrad i samhälls- 

och kulturvetenskap och filosofi. 

 

Utifrån denna konsekvensanalys efter enkät och intervjuer blir vår rekommendation att vi 

strävar mot att ”ta tillbaka” begreppet psykoterapi och göra det till vårt. Med en modern 

definition av psykologins verksamhetsfält, menar vi alltså att psykoterapi borde höra till 

psykologin. Vi använder således begreppen psykologisk behandling som ett paraplybegrepp 

över alla de metoder inom psykologin, som strävar mot att främja psykisk hälsa och mot att 

minska psykisk ohälsa. Bland sådant metoder finns olika former av hälsofrämjande och 

förebyggande insatser, rehabilitering och träning, internetterapi och psykoterapi.  På 

Rådskonferensen kommer en beskrivning av vårt förslag till definition av psykoterapi och 

psykologisk behandling presenteras. 

 

Utifrån utredningen beslutade således Förbundsstyrelsen: 

att behålla båda begreppen psykologisk behandling och psykoterapi men definiera dem 

olika.  

att specialistinriktningen fortsättningsvis ska benämnas psykoterapi 

 

Till handlingen bifogas även: 

Utredning Psykologisk behandling/Psykoterapi – bilaga 1 

 

Bilagorna 2 och 3 nedan delas ut på Rådskonferensen 

”Om psykologisk behandling – psykoterapi – bilaga 2 

”Om psykologisk behandling – psykoterapi -– bilaga 3 

 


