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Undersökning av begreppen ”psykologisk behandling” 
och ”psykoterapi” 

 

Uppdraget att utreda frågan om de närliggande begreppen psykologisk behandling och 

psykoterapi återfinns i protokoll från Rådskonferensen. 

 

BAKGRUND 

Begreppen psykologisk behandling och psykoterapi är två begrepp som är svåra att 

skilja åt, eftersom bägge åsyftar arbete med psykologisk förändring och acceptans. Trots 

att vi inte kommit överens om hur dessa begrepp ska distingeras, används de både som 

om de vore synonyma och inte. Varför det ena, men inte det andra, begreppet väljs i ett 

visst sammanhang, är ofta oklart. I Högskoleförordningens examensmål för psykologer 

omnämns både psykologisk behandling och psykoterapi som examensmål, se Bilaga 2. 

Misstanken är att det på den tiden examensmålen författades (1993) inte fanns en klar 

uppfattning om skillnaden mellan dessa begrepp, precis som vår utgångspunkt är att det 

inte heller gör idag. 

 

Samtidigt används ofta i olika skrifter professionerna psykolog respektive 

psykoterapeut på ett osystematiskt sätt. Det finns exempel på dokument från 

myndigheter där det är mycket oklart varför den ena yrkesgruppen omnämns men inte 

den andra. Det oklara framträder å ena sidan eftersom ansvarsområdet psykologisk 

behandling/psykoterapi som sagt bör kunna betraktas som överlappande, och å andra 
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sidan eftersom en grundlig analys av respektive yrkes kompetens gör det tydligt att det 

är väsentliga skillnader mellan dem, se Bilaga 3. 

 

Det finns sammanfattningsvis ett osystematiskt användande av begreppen psykologisk 

behandling och psykoterapi. Sveriges Psykologförbund vill prova tanken om fördelarna 

överväger ett övergivande av det ena begreppet till förmån för det andra. 

 

Frågeställning 

Ska Sveriges Psykologförbund i sina dokument enbart använda termen psykologisk 

behandling? Om ja, hur motiverar vi det? Hur förhåller vi oss till det avknoppade 

begreppet psykoterapi? Vilken ställning tar vi till psykoterapeutkåren? Om nej, hur 

motiverar vi det? Hur beskriver vi skillnaderna mellan begreppen, och varför? Vilken 

ställning tar vi till psykoterapeutkåren? 

 

METOD 

Enkät, kvalitativ, med möjlighet för respondenten att fritt välja omfång på svaret. 

Uppföljande intervjuer gällande resultatet av enkätundersökningen. 

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys. Materialet kategoriserades utifrån meningsbärande enheter: 

en mening eller flera meningar från samma stycke sorterades och rubricerades enligt 

gängse kvalitativ metodik. Analysprocessen hade två rörelser: dels att de 

meningsbärande enheterna flyttades under analysens gång, så att de passade in i 

kategorierna/rubrikerna som skapats, och dels att rubriceringen på kategorierna kunde 

ändras under arbetets gång. 
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Respondenter 

Enkät till studierektorer på psykologprogram, studierektorer på 

psykoterapeutprogrammen med specialistinriktning för psykologer, vetenskapliga 

rådgivare, studeranderådet, Sveriges Kliniska Psykologers Förening. Telefonintervju 

med inom området kunniga och erfarna psykologer gjordes gällande de preliminära 

slutsatserna av enkäten, således när resultatdelen var färdigskriven. 

 

Enkäten 

Område 1 

Hur definierar du begreppen psykologisk behandling och psykoterapi? Vilka är 

skillnaderna och vilka är likheterna mellan begreppen? 

 

Område 2 

Om Sveriges Psykologförbund skulle fatta beslut kring att enbart använda begreppet 

psykologisk behandling, således även för insatser som tidigare har kallats psykoterapi, 

vilka konsekvenser tror du att det skulle få? Skulle det innebära fördelar, få positiva 

konsekvenser? Vilka? Skulle det innebära risker? Vilka? 

 

Område 3 

Internationellt sett är begreppet psykoterapi det begrepp som oftast används. Tror du att 

det finns risker ur ett internationellt perspektiv, om Sveriges Psykologförbund väljer att 

enbart använda benämningen psykologisk behandling? Vilka i så fall? 

 

EuroPsy har två specialiteteter för psykologer: arbetslivs- och organisationspsykologi, 

samt psykoterapi. Ser du risker ur ett internationellt perspektiv avseende 

psykologspecialiseringen, om Sveriges Psykologförbund väljer att enbart använda 

benämningen psykologisk behandling? Vilka i så fall? 
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RESULTAT 

Vid en genomläsning av enkätsvaren var det möjligt att för var och en av dessa skapa en 

uppfattning om respondenternas grundsyn gällande frågeställningen. Detta perspektiv 

av ”för eller emot” ger en bild av hur en meningsbärande enhet färgas av detta 

grundantagande. Det bedömdes viktigt att i presentationen av resultatet inkludera denna 

färgsättning av för/emot gällande huvudfrågan i frågeställningen. 

 

Linje A = ”rött ljus” = respondenten verkar i stort sett inte tycka det är bra att förbundet 

distanserar sig från termen psykoterapi, att bägge begreppen behövs samt att de har 

olika betydelser. 

 

Linje B = ”grönt ljus” = respondenten verkar i stort sett tycka det är bra att förbundet 

distanserar sig från termen psykoterapi. 

 

Linje C = ”ingen förändring” = ytterligare en linje kunde uttolkas i materialet, dvs att 

fortsätta som vanligt, där frasen ”psykologisk behandling och psykoterapi” används 

utan att de bägge termerna distingeras från varandra. 

 

I fas 1 i analysprocessen delades kategorierna (se avsnittet Dataanalys ovan) upp så att 

Linje A och Linje B presenterades var och en för sig samt med en försiktighet i 

strykandet av redundanta meningsbärande enheter. 

 

I fas 2 sågs att eftersom respondenter ur både Linje A och B hade en del gemensamma 

synsätt, kunde utgångspunkten i presentationen ligga på kategorierna och således i vissa 

fall en gemensam presentation av de bägge linjerna under varje kategori. I denna fas 

användes en högre grad av stränghet i strykandet av redundanta meningsbärande enheter 
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samt också kategorier, för att skapa en mer stringent resultatpresentation. 

Meningsenheter och rubriker kunde byta plats och döpas om även i denna fas. 

Det är resultatet av den andra fasen i dataanalysen som presenteras nedan. 

Resultatpresentationen har två delar. Del 1 innehåller respondenternas svar på frågorna 

vad psykologisk behandling och psykoterapi är. Kategorierna presenteras i fetstil och 

versaler, följt av den ”färgning” av huvudfrågan i frågeställningen som denna kategori 

har – Linje A, Linje B, eller bägge linjerna. Därefter följer de meningsbärande 

enheterna som belyser kategorin. Del 2 innehåller en beskrivning av uttolkade förslag 

från Linje A och Linje B, inklusive en riskanalys från bägge linjerna dels gällande det 

egna (uttolkade) förslaget och dels för den andra linjens (uttolkade) förslag. I Del 2 

presenteras kategorierna i fetstil och med linjens färg och har dessutom ofta 

underkategorier som presenteras med understruken text. Avslutningsvis presenteras en 

Linje C (med blå färg). 

 

Del 1 

Vad är Psykologisk behandling? 

BEHANDLING SOM BYGGER PÅ PSYKOLOGI 

Linje A och B 

En behandling som bygger på psykologisk teori och psykologisk grundforskning och 

som utvärderas med vetenskapliga metoder; termen definierar hemvisten rent 

vetenskapligt: att det är en tillämpning av psykologi som vetenskap. 

 

BEHANDLING SOM BYGGER PÅ PSYKOLOGI I MOTSATS TILL MEDICIN 

Linje A 

Psykologisk behandling är en behandling med psykologiska metoder till skillnad mot 

behandling med medicinska metoder; begreppet hör till H/S och rangordnar 
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psykologens behandling intill sjukgymnastisk behandling och kategoriseras efter hur 

behandlingen lämpar sig för olika symtom, på en indikation som motsvaras av en 

diagnos, på samma sätt vid olika medicinska behandlingar. Ordet associeras till ”vita 

rockar och sjukhusmiljöer”, vilket blir missvisande eftersom psykologer är verksamma i 

flera olika sammanhang. 

 

ETT BRETT BEGREPP 

Linje A och B 

Linje A: Psykologisk behandling är ett brett begrepp och innefattar psykologisk 

vetenskap med forskningsgrund: utvecklingspsykologi, neuropsykologi, 

socialpsykologi, med mera, samt kunskaper rörande psykometriska egenskaper av 

instrument vilka används vid utvärdering av behandlingen. Det innefattar diagnostik och 

prioritering av behandling utifrån patientens behov. Det kan innebära alltifrån 

psykoterapeutiska behandlingar till interventioner med korta och specifika insatser 

såsom träning och anpassning till omgivningen. Vinkel B: Medan psykoterapi antyder 

en mer strikt metodiskt styrd intervention, också förknippat med och beroende av 

diagnos, skulle psykologisk behandling kunna innebära andra och mindre definierade 

insatser. Ett vidare tillämpningsområde på olika områden i samhället där psykologisk 

kompetens efterfrågas och används för att öka människors välmående och livskvalitet, 

tex samhällsplanering, arbetsliv, skola, hälsovård mm. Psykologisk behandling ser jag 

som bredare i den mening att det inte behöver vara i samtal med enskild person, utan 

kan vara gruppbehandling eller involvera insatser på högre nivå. 

Vad är Psykoterapi? 

BYGGER PÅ PSYKOLOGI MEN ÄR EJ SÄKERT BEHANDLING 

Linje A och B 

Psykoterapi bygger på psykologiska metoder, men behöver inte alltid vara en 

behandlingsform. Att utifrån psykologisk kunskap hålla samtalsterapi med en person, 
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antingen i syfte att lösa ett problem eller i syfte att skapa en djupare förståelse av sig 

själv eller omvärlden. 

 

BYGGER PÅ PSYKOLOGI MEN EJ SÄKERT PÅ FORSKNING 

Linje B 

Behandling som bygger på psykologisk teori men inte nödvändigtvis psykologisk 

grundforskning, ej samma krav på psykologiska vetenskapliga metoder. 

 

EN VARIANT AV PSYKOLOGISK BEHANDLING MEN METODSTYRT 

Linje A och B 

Psykoterapi är en av många former av psykologisk behandling, framför allt inom klinisk 

psykologi. Vinkel A: Psykoterapi kan inte försvinna och jämställas med psykologisk 

behandling då det innefattar fördjupad kunskap om terapeutiskt arbete utifrån patientens 

specifika symtombild och funktionsnivå, evidensbaserade terapeutiska metoder och ur 

specifik psykoterapeutisk inriktning. Vinkel B: Begreppen beskriver arbete som har 

likartat syfte, som framgår i inledningen till enkäten, men att psykoterapi kan betraktas 

som ett mer avgränsat och specifikt begrepp som ryms under det bredare begreppet 

psykologisk behandling och antyder en mer strikt metodiskt styrd intervention, också 

förknippat med och beroende av diagnos. 

 

ÄR NÅGOT ANNAT, BYGGER INTE PÅ PSYKOLOGI 

Linje B 

Psykoterapi har inte tillämpning av psykologi som vetenskap som historisk hemvist, och 

kan därför inkludera andra traditioner. Typexemplet är psykoanalysens bidrag som inte 

emanerade ur psykologisk vetenskap och där vissa förespråkare kommer att anse att den 

är en egen vetenskap och inte en del av psykologin. Alltså inte en psykologisk 
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behandling, men väl en form av psykoterapi. Många interventioner tex Assertive 

Community Treatment, Contingency management och pedagogiska insatser, skulle 

kvalificera för både orden psykologisk behandling och psykoterapi. Andra 

interventioner som exempelvis ”Pastoral Counselling” skulle många kalla 

psykoterapier, men det är enligt definitionen ovan inte psykologisk behandling. 

 

KAN ANVÄNDAS UTANFÖR H/S 

Linje A och B 

Jag ser psykoterapi som enskilda samtal med en individ utifrån psykologisk kunskap, 

men inte nödvändigtvis med syfte att åtgärda ett problem. Psykoterapi bygger på 

psykologisk teori och kan tillämpas inom H/S och socialtjänst, men har en vidare 

tillämpning eftersom det inte alltid handlar om behandling och kan utövas i många olika 

sammanhang utanför H/S: för ökad självkännedom, för relationsproblem, existentiella 

frågor med mera, och behöver inte vara skattefinansierad. 

 

KOMPETENS 

Linje A 

Psykoterapi är reserverat för professionella med särskild utbildning, som är reglerad 

genom lagstiftning och förordningar i de flesta västerländska länder. För att vara 

psykoterapeut behöver man gå en avancerad utbildning som innefattar handledning och 

patientarbete. 
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Del 2 

Tre förslag gällande huvudfrågan 

Förslag A 

Psykologisk behandling är samlingsbegrepp överordnat psykoterapi och psykoterapi är 

en specifik specialistinriktning av och exempel på psykologisk behandling 

Varför skulle ni göra det? Jag skulle nog istället sätta dem i hierarkisk relation till varandra. Låta 

psykoterapi vara vad det är och psykologisk behandling vara överordnat och inbegripa många olika 

former av insatser som baseras på psykologisk kunskap. Alltså två helt olika begreppsnivåer och går 

därför inte att säga att de är lika eller olika. 

 

Att vi kan bestämma hur begreppen definieras 

Vikten av att vi informerar: Som jag ser på frågan, så handlar det egentligen om hur vi 

psykologer informerar både patienter och beslutsfattare om vad begreppen innebär. Jag 

ser inte att det finns behov av att utesluta psykoterapi som begrepp utan dessa är två 

begrepp som innefattar två olika saker och det handlar mer om hur vi psykologer 

beskriver vad vi har för kompetens och att vissa psykologer kan erbjuda både en bred 

psykologisk behandling och också psykoterapi. Jag tycker att det finns fördelar att 

tydliggöra innebörden av dessa begrepp både för de som behöver psykologisk 

behandling eller psykoterapi (utförd av psykologer) och också för myndigheter.  

 

Att vi anammar bägge begreppen ger kåren högre status: Om man lyckas informera och 

särskilja om vad det innebär med psykologisk behandling till skillnad från psykoterapi 

(till fördel erbjuden av psykologer) ser jag inte att det kommer att finnas några problem. 

Om Psykologförbundet lyckas med detta skulle det sannolikt kunna leda till att 

begreppen psykologisk behandling och psykoterapi utfärda av psykologer stärkas. 

Därmed möjliggörs att psykologernas status kan höjas. 
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Förslag B 

Etablera psykologisk behandling som övergripande begrepp för psykologers 

behandlingsarbete 

Tydliggöra psykologin och psykologers kompetens: Psykologer skulle få ett tydligt 

fokusområde där vi har vår givna hemvist då vi är den profession som har längst 

utbildning i psykologi som vetenskap. Detta skulle alltså sätta ett tydligare fokus på 

psykologin som vetenskap och den kompetens som krävs för att förstå vetenskapen. 

Kan avgränsa psykologers kompetens mot andra yrkesgrupper. 

Stärka kompetensen: Att rensa upp bland kollegor både i de egna leden och bland andra 

yrkesgrupper som säger sig bedriva psykoterapi men själva sitter med en 

basutbildning/steg-1 utbildning i bagaget. Att psykologer anställs utifrån en viss 

psykoterapiinriktning är ett underminerande av psykologens kompetens och påverkar 

andra yrkesgruppers och målgruppers förtroende för psykologkåren på ett negativt sätt. 

Höja status kontra psykoterapeutkåren: Ibland uttrycks attityder om att enbart 

psykologer (utan steg 2) inte skulle vara riktigt kvalificerade att jobba med 

psykoterapi/psykologisk behandling, medan andra yrkesgrupper med 

psykoterapiutbildning framstår som mer kompetenta. Detta är ett underminerande av 

psykologkåren och vad vi är kvalificerade för. Genom att använda ”psykologisk 

behandling” kan en lyfta både den legitimerade och den specialiserade psykologens 

status.   

Tydlighet i begrepp: Representanter från förbundet slipper fundera över frågan. 

Psykologisk behandling låter mer lättillgängligt och mindre psykoanalytiskt än 

psykoterapi, och skulle därmed även kunna göra det enklare för folk att söka sig till 

psykologisk behandling än vad det kanske är att söka sig till psykoterapi. Psykologisk 

behandling är modernt och mer beskrivande av den kompetens som en psykolog 

innehar, särskilt om det inkluderar utredning, bedömning. 
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Risker enligt B 

Kåren splittras: För många kliniker är ordet ”psykoterapi” extremt viktigt och att avstå 

från ordet skulle eventuellt kunna innebära en splittring i kåren. Det skulle möjligen 

kännas ’hotfullt’ för de psykologer som bedriver regelrätt psykoterapi och har den 

legitimationsgrundande utbildningen? 

Vi förlorar inflytande över begrepp: begreppet används fortfarande frekvent av både 

myndigheter och kliniker och risk finns att vi som kår skulle låsa oss ute. 

Initiala kommunikationssvårigheter: Det skulle i en övergång kunna bidra till 

svårigheter att kommunicera med andra yrkesgrupper på det sätt att det skapar ökad 

otydlighet kring psykologens insatser. Klagomål från folk som inte tycker att det täcker 

allt som borde täckas, utan att begrepp saknas eller används fel. 

Begreppet blir otydligare: Psykologisk behandling som begrepp kan bli för 

omfattande/odefinierat. 

Inga stora risker: Nja, småförvirring på konferenser och kongresser kanske, men inte 

värre än så. 

 

Gällande att begreppet ”psychotherapy” används internationellt och att EuroPsy 

har specialistnivå i psykoterapi. 

Risker enligt B 

Inte viktigt inrätta sig internationellt: Tror det är mycket stor skillnad på psykologer i 

Sverige och utomlands och harmoniseringen mellan svenska psykologer och ex. 

EuroPsy är mycket låg. Ser inte EuroPsy som en särskilt viktig instans.  

Ändra enkelt på översättningen: Nej, det är bara att säga att översättningen av 

psykologisk behandling är psychotherapy så är det löst. För jag antar att innehållet är 

detsamma oavsett om det kallas psykoterapi eller psykologisk behandling i Sverige.  

Internationell oreda psychohterapy – counseling: Internationellt använder man inte 

nödvändigtvis ’psychotherapy’ utan snarare counselling och ”psychotherapy” innebär 
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inte säkert att kollegorna har en avancerad psykoterapeutisk utbildning. 

”Psykoterapeut/counsellor” kan vara revisorer och andra med diverse utbildningar. 

Basutbildning i psykoterapi leder till lägre kompetens och status: Psykologkåren har 

bedrivit steg-1 utbildningar runt om i landet till yrkesgrupper – typ matboksskribenter, 

banktjänstemän etc. som säkert behöver delar av vår kunskap men tyvärr invaggas i 

falska förhoppningar att de skall ut och jobba som psykoterapeuter efter sin 

’basutbildning’. För mig är begreppet psykoterapi på grundläggande nivå och möjligen 

ett begrepp som instiftats i ett försök att tjäna pengar på. 

”Psychological treatment” = modernt och adekvat: [Tror kanske att vi] går mot ett 

bredare tänkande kring psykologiska interventioner och vad dessa skulle rymma, som 

sträcker sig utöver upplägget i det klassiska ”terapirummet”. Till exempel ASSIP 

Attempted Suicide Short Intervention, där psykoterapi inte är passande begrepp. Inom 

åldrandeområdet, tycker jag se en kreativitet inom internationell forskning och klinik, 

kring hur en effektivt kan använda psykologresursen där psykologisk behandling är en 

bättre beskrivning. Se även American Psychological Associations beskrivning av 

geropsykologers specialitet [kombination av Assessment, Intervention, Consultation]. 

 

Risker förslag B enligt A 

Ideologiskt och inte vetenskapligt: Det skulle uppfattas som en kortsiktig facklig 

strategi för ökat inflytande. Skulle uppfattas som en ideologisk markering. En del skulle 

säkert se det som något positivt, och andra som ett udda och märkligt ställningstagande. 

Svårt att motivera varför man väljer att prioritera en så udda och i princip oviktig fråga 

framför andra saker som berör psykologins ställning i samhället. 

Psykologin blir ännu mer medicinsk: Det skulle paradoxalt innebära att klinisk 

psykologi ses som en del av ett naturvetenskapligt/medicinskt paradigm. 

Förbundet väljer KBT framför PDT: Jag tänker att frågan är problematisk för 

Psykologförbundet eftersom det finns en större acceptans från psykologer med 

psykoterapeutisk metodinriktning kbt att välja psykologisk behandling som begrepp, 
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medan det bland dem med metodinriktning pdt faller sig naturligare att använda 

begreppet psykoterapi. Det finns med andra ord en risk att Psykologförbundet kommer 

att uppfattas som en organisation för KBT inriktade psykologer. Med andra ord stor risk 

för splittring och medlemsflykt. Där måste ett stort och viktigt professionsförbund som 

Sveriges Psykologförbund balansera och vara kloka. 

Kåren splittras: Att övergå till ett begrepp som känns fel för en stor del av förbundets 

medlemmar är bara som att ropa på konflikter i en tid när vi äntligen håller på att läka 

såren efter den slitsamma konflikten mellan psykolog – psykoterapeut. Att det skulle 

väcka ilska hos folk som tycker att det är viktigt att försvara formen psykoterapi. 

Vi förlorar inflytande över begrepp: Psykoterapi som begrepp skulle givetvis leva 

vidare, men inte uppfattas som en angelägenhet för psykologer; att andra yrkesgrupper 

tar över inflytandet över psykoterapiutbildningar. 

Underminerar psykologers status: [Kombinationen av ideologisk markering, att 

psykologin blir mer medicinsk, samt att vi förlorar inflytande över begreppet] skulle 

med andra ord innebära ett mycket förvirrande budskap och på sikt undergräva 

psykologers ställning i samhället. 

 

Gällande att ”psychotherapy” används internationellt och att EuroPsy har 

specialistnivå i psykoterapi 

Risker förslag B enligt A 

Bra med specialistinriktningar för psykologer: Utanför Europas gränser finns det flera 

specialiteter än de ovan nämnda [psykoterapi och AO-psykologi]. En av dem är klinisk 

psykologi som även ingår i Psykologförbundets specialistordning, som innefattar 

psykologisk behandling där psykoterapi är en viktig del. Andra specialiteter såsom 

socialpsykologi, organisationspsykologi och idrottspsykologi använder sig mera av 

psykologisk behandling men kanske inte av en specifik psykoterapeutisk behandling. 
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Viktigt inrätta sig internationellt För mig förefaller det självklart att använda EuroPsys 

benämningar för specialiteter. Jag förstår överhuvudtaget inte varför vi skulle ställa oss 

utanför detta? 

 

Förslag C 

Använda termen ”Psykologisk behandling och psykoterapi” 

Fortsatt icke-differentiering: Det är språkligt inte så bra, och ser ängsligt ut. Men det är 

ett erkännande att det inte finns klara och entydiga definitioner. 

Ändra examensmålen: [en grupp av respondenter] var överens om att psykologisk 

behandling är ett eftersträvansvärt begrepp och en förändring av examensmålen 

diskuterades: ”Examensmål (förslag): förmågan att visa fördjupade kunskaper och 

förmåga till psykologisk behandling inklusive psykoterapi.” 

Att ändra något = vad vi än väljer blir det fel: Jag tror att oklarheten bland människor är 

så stor att det oavsett kommer att vara folk som inte är nöjda. Det kommer att komma 

klagomål om förändringen görs, och det kommer att komma klagomål om förändringen 

inte görs. 

Oviktig fråga: Jag tror rent spontant att den stora majoriteten av psykologstudenterna 

skulle tycka det är en oviktig fråga och inte ha så mycket att säga om det inte tvingades 

fram. 

 

Sammanfattning 

Både de som tycker att bägge begreppen psykoterapi behövs (Linje A) och de som 

tycker att psykologer enbart ska använda begreppet psykologisk behandling (Linje B), 

menar att psykologisk behandling (från nu benämnt ”PB”) bygger på psykologins 

kunskapsfält och att det är ett brett begrepp som inte bara innefattar 

behandlingsmomentet utan även bedömning och uppföljning samt andra kunskapsfält 

inom psykologin som behövs för differentierande överväganden. Båda linjerna ser 

också psykoterapi (från nu benämnt ”PT”) som något som inte säkert måste innebära 
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behandling, utan exempelvis även med syftet för att få en djupare självförståelse (det 

vill säga frånvaro av behandlingsmål kopplade till diagnostik), att PT därför också är 

något som kan användas utanför hälso- och sjukvården, och att PT samtidigt är en 

variant av PB men att det är metodstyrt och därmed snävare än begreppet PB. Linje A 

menar att PB är en term som valts för att passa in i ett medicinskt paradigm utifrån ett 

politiskt intresse att jämföra sig med den disciplinen. Linje B har något delade meningar 

gällande kopplingen till psykologin: en uppfattning är att PT bygger på psykologins 

kunskapsfält ehuru inte alltid på forskning, medan en annan uppfattning är att PT 

härstammar från en praktisk klinik som byggts upp av andra professionsföreträdare och 

att begreppet därför inte har med psykologi att göra; typexemplet är psykoanalysen. 

 

Linje A menar att PB ska användas som ett brett samlingsbegrepp och att PT ska vara 

en specialistinriktning på mer avancerad nivå och således underordnad PB; ungefär som 

att jämföra Frukt med Äpplen, eller Medicinsk behandling med Thoraxkirurgi. 

Definition av terminologi behöver inte bara handla om att upptäcka, utan att vi delvis 

kan tillåt oss att uppfinna definition av termerna. Utmaningen är att pedagogiskt 

förklara för samhället hur två till synes så lika begrepp ändå definieras på olika sätt. Att 

använda begreppen på detta sätt kommer att öka psykologers status enligt Linje A. 

 

Linje B menar att PB ska användas som övergripande begrepp för psykologers 

behandlingsarbete. Detta kommer att leda till ökad tydlighet i begreppet, att det blir en 

tydligare koppling mellan psykologprofessionen och begreppet, samt kommer att 

tydliggöra psykologin och psykologers kompetens, stärka psykologers kompetens i och 

med att vi tar avstånd från att tidigare så kallad ”steg 1” legitimerar behandlingsarbete, 

liksom att vi tar avstånd från den internationella oredan kring termerna ”psychotherapy” 

och ”counseling”. Att använda detta begrepp kommer att öka psykologers status enligt 

Linje B. 
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Risker enligt Linje B 

Fördelarna med detta menar Linje B överväger de risker som skulle kunna finnas, om 

det ens finns några seriösa risker: att kåren splittras och att det under en övergång kan 

leda till svårigheter att kommunicera med andra yrkesgrupper, att psykologkåren 

förlorar inflytande över ett begrepp som kommer att användas både nationellt och 

internationellt under överskådlig tid, att det bortsett från fördelarna kan leda till att 

termen PB blir för holistisk och odefinierad om begreppet PT stryks. I övrigt ser man 

det inte som viktigt att vi skall inordna oss i EuroPsy och att det är enkelt att låta 

översättningen av ”psychotherapy” vara ”psykologisk behandling”. 

 

Risker enligt Linje A 

Linje A ser naturligtvis mycket allvarligare på de risker de menar att Linje B:s förslag 

för med sig: att kåren splittras samt att vi förlorar inflytande över ett begrepp som 

uppenbarligen hör till psykologin och som kommer att leva vidare utan oss. De pekar 

också på att Linje B:s förslag utgör ett ideologiskt ställningstagande för en mer 

medicinsk och naturvetenskaplig syn på psykologin (inklusive ett bejakande av KBT 

och ett fjärmande från PDT). Kombinationen av betoningen av medicinsk ideologi 

framför en bredare förankring av psykologin, med att vi förlorar mandat över ett djupt 

rotat begrepp som egentligen hör till psykologin, och med att vi distanserar oss från 

internationella perspektiv, kommer att leda till ett försvagande av psykologkårens status. 

 

Linje C förespråkar att det inte finns entydiga definitioner och använder termen 

”Psykologisk behandling och psykoterapi”, trots att detta kan se ängsligt ut. Förslaget 

inbegriper att ändra examensmålen från 1993 till ”förmågan att visa fördjupade kunskaper och 

förmåga till psykologisk behandling inklusive psykoterapi”. Frågeställningen i huvudfrågan ses 

som relativt oviktig. Ytterligare ett skäl att inte göra någon förändring är att vi oavsett 

val kommer att mötas av kolleger som inte är nöjda: det kommer att komma klagomål 

om förändringen görs, och det kommer att komma klagomål om förändringen inte görs. 
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DISKUSSION 

Syftet med denna rapport är underlag för diskussion och beslut på Förbundsstyrelsens 

sammanträde. Resultatet ovan utgör en grund för detta beslut. En viss utblick ges i 

Bilaga 4 där ett urval av internationellt användande av begreppen presenteras. För 

ytterligare input följer nedan några synpunkter från erfarna och inom området kunniga 

psykologer personer som har fått ta del av bakgrund och resultatdel i denna rapport. Till 

sist följer mina rekommendationer. 

 

Tre intervjupersoners kommentarer kring resultatdelen 

En av intervjupersonerna (IP) förespråkar i stort sett Linje B, det vill säga att vi på sikt 

ska sträva mot att använda psykologisk behandling (PB). IP menar att begreppet 

psykoterapi (PT) inte kommer att kunna inlemmas på ett adekvat sätt i psykologin, 

eftersom det är vidhäftat en äldre och en annan tradition. Det är orealistiskt att tro att vi 

kan ”göra begreppet till vårt” (alltså PT). Däremot menar IP att i väntan på att PT-

begreppet fasas ut, så ska vi förhålla begreppen till varandra ungefär som Linje A eller 

snarare kanske Linje C förespråkar. 

 

”Den största risken för att psykologen ska förlora på ovanstående är att samhällsinstanser i första hand 

och individen i andra hand, inte kan särskilja de olika begreppen eller förstå på vilket sätt begreppen ska 

förhålla sig till varandra. För att motverka detta bör Psykologförbundet arbeta hårt att kommunicera 

begreppet PB på ett adekvat sätt. Den del av kåren som är psykoterapeuter tillhör den äldre generationen 

av medlemmarna. Den yngre kategorin, och den potentiella medlemskåren, kommer inte att vara lika 

angelägna om försvaret av PT-begreppet som den äldre. 

 

Min slutsats är att det inte finns någon skillnad mellan PD och PT i fråga om hälso- och sjukvård, bland 

annat baserat på om man tittar i förarbetena inför etablerandet av psykoterapeutlegitimationen och att det i 

Högskoleförordningens bilaga 2 finns en tydlig anvisning om man anser att psykoterapi utbildas för att 

verka inom hälso- och sjukvårdsverksamhet. Dock finns det såklart inget hinder att bedriva PT som 

verksamhet utanför hälso- och sjukvårdsverksamhet. Det gör det dock inte för PD heller. Som jag ser det 

innefattar Psykologisk behandling även preventiva, rådgivande, coachande insatser. 

 

Jag tror faktiskt att eventuella problem ur ett internationellt perspektiv är kraftigt överdrivna. Det är 

enbart en fråga om definitioner där Psykologförbundet måste hävda rätten till att själva äga rätten att 

definitionen.  Dvs, om man väljer att använda psykologisk behandling som generellt begrepp så går det 

att använda ”Psychotherapy” på engelska. 
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Som föreslås i dokumentet är en förändring av nationella mål för psykologexamen nödvändig. Dels bör 

en generell översyn ske, och dels bör denna fråga adresseras specifikt. Jag är dock skeptiskt till 

formuleringen ”INKLUSIVE psykoterapi”. Denna formulering gör psykoterapi till något som i grunden 

är ngt annan än PB. Jag skulle förorda att man istället använder exempelvis ”SÅSOM psykoterapi”, vilket 

gör att PT utgör ett namngivet exempel och får en lite extra tyngd (om än implicit). Här är även viktigt att 

få in begreppet ”självständigt” på samma sätt som anges för Psykoterapeutexamen.” 

En annan IP menar:  

”efter noggrant övervägande skulle jag tro att alternativ C är den bästa vägen att gå, om formuleringen 

blir "psykologisk behandling inklusive psykoterapi". Brett och inkluderande med möjlighet för olika 

grupper att betona det ena eller det andra, men ändå med en tydlig markering av att komplexet hör hemma 

inom psykologin som praktik och vetenskap och följaktligen är något utövas av psykologer. Det skulle 

också ge valfrihet att använda endera beteckningen, t.ex. "psychotherapy" i internationella sammanhang 

eller (konsekvent) "psykologisk behandling" internt inom förbundet samt hela ramsan externt (bl.a. i 

specialistordningssammanhang). De argument som framförts för detta finner jag övertygande.” 

Ytterligare en IP menar: 

”Jag har tänkt mycket fram och tillbaka, varit inne på bägge varianterna, men till slut landat i att jag 

tycker att det är för riskabelt att genomföra en sådan förändring som förslag B innebär. Vi har för lite 

underlag för att veta hur våra kolleger skulle ställa sig till det. Det kommer röra upp mkt känslor och det 

finns en överhängande risk att vi måste släcka många bränder internt. Många i kåren lär reagera. Jag kan 

förstå att folk vill se den här förändringen. Och på ett intellektuellt plan tycker jag att det i sak ligger 

mycket i resonemangen. Men. Jag ser det mer som ett strukturellt problem och inte ett intellektuellt 

problem. Vad som avgör hur jag tänker är skillnaden mellan intellektuell och strukturell diskussion. Det 

kommer vara något intellektuellt i en diskussion med kolleger: men om vi bestämmer att PB är ”vårt”, så 

får det nog inga effekter på ett strukturellt plan. Hellre låta båda begreppen finnas, men jobba mkt 

tydligare med att förklara för klienter: vad får du, när du väljer att gå till en psykolog? ”Baserat på 

vetenskap, kvalitetssäkrat” etc. Vi måste ju ut med information till gemene man: om psykologens 

kompetens! Till SoS, Läkarförbundet, politiker, etc. 

 

Därför ligger Linje A närmast hur jag tänker. För jag är ändå FÖR att det behövs en förändring. Med 

fokus på Linje A kan vi förklara vad det innebär för kvaliteten och för vetenskapligheten när vi erbjuder 

KOMBINATIONEN av kompetens i psykologisk behandling med specialistkompetensen i en 

psykoterapimetod.  Min egen analys är att det här kommer ha störst sannolikhet att leda till bra 

förändringar för alla, men det kommer innebära mycket informations- och påverkansarbete från 

förbundet.” 

 

Rekommendation 

Detta är ingen lätt fråga, men min rekommendation är ändå att vi strävar mot att ”ta 

tillbaka” begreppet psykoterapi (PT) och gör det till vårt. Således förespråkar jag Linje 

A. Med en modern definition av psykologins verksamhetsfält, menar jag att PT borde 

höra till psykologin. Oaktat alla argument emot, blir det märkligt om vi skulle ta avstånd 

från en så etablerad term som semantiskt sett är en del av psykologin. Gällande frågan 
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om förhållandet till psykoterapeutkåren anser jag att vi i nuläget inte behöver ha någon 

officiell hållning. Det vi gör är att definiera begreppen PB och PT tillhörande 

psykologers verksamhetsfält. Inte något annat. Andras syn på psykoterapeutyrket och 

psykoterapeutexamen får andra svara för. Jag är inte ense med Linje A:s mening att PB 

enbart finns till för ett medicinskt paradigm och jag är heller inte ense med Linje B:s 

mening att de psykoterapeutiska behandlingsmetoder som växte fram i första hand i 

klinisk praktik inte skulle ha haft inflytande på framväxten av dagens psykologiämne. 

Om vi skulle fatta beslut enligt Linje A, finns några konsekvenser: 

✓ Förbundet behöver gå ut med information på hemsidan med våra definitioner av 

begreppen psykologisk behandling (PB) och psykoterapi (PT); 

✓ I definitionen av PB inkluderas innebörden i den odelbara treenighetens ABC:  

A Bedömning/Utredning (Ibland Diagnostik) 

B Förändringsarbete - pedagogiskt/behandling 

C Uppföljning/Utvärdering,  

alltså att psykologisk behandling aldrig ”bara är behandling”, dessutom 

inkluderas att fördjupad förmåga till PB kräver förankring i psykologins många 

kunskapsfält för differentiella överväganden och för helhetssyn vid planeringen 

av förändringsarbetet, exempelvis: neuropsykologi, personlighetspsykologi, 

socialpsykologi, gruppsykologi, inlärningspsykologi, kognitiv psykologi, 

psykometri och testteori, mm, samt förankring i psykologins verksamhetsfält 

såsom hälsofrämjande och förebyggande insatser, psykoterapier, träning, 

återkoppling vid utredning (TA), organisationsförändring, mm; 

✓ I definitionen av PT ange att det är en metodspecifik form av PB som det också 

går att specialisera sig i, alltså att metoden för psykologiskt förändringsarbete 

bygger på en specifik terapeutisk teori (exempelvis KBT, PDT) och att metoden 

verkar för individen, familjen eller gruppen; 

✓ Förhållandet mellan PB och PT är ungefär som mellan Medicinsk behandling 

och Thoraxkirurgi (eller annat konkret exempel på tillämpning); 
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✓ Att det går att specialisera sig i PT, betyder inte att en grundutbildad psykolog 

inte kan använda en psykoterapeutisk metod i sitt psykologiska 

behandlingsarbete; 

✓ Vi får överväga att diskutera med studierektorerna på psykologprogrammen att 

rekommendera att psykologstudenterna bör få träning i flera olika 

psykoterapimetoder, något som bättre passar en generalistutbildning; 

✓ Att vi kan förorda att det är bra att examensmålen är uppdelade i PB och PT, 

däremot att det i Högskoleförordningen inte är lämpligt att ange huruvida 

psykologen behöver handledning eller inte (behovet av detta är självreglerande i 

Patientsäkerhetslagen). Således skulle vi kunna förespråka något i stil med: 

”visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,  

visa förmåga att använda minst en psykoterapeutisk metod”; 

✓ Att fördjupad förmåga att bedriva en psykoterapeutisk metod erhålls vid 

psykologspecialisering; 

✓ Att överväga att använda begreppet ”specialist i psykoterapi”, men att PB i 

övrigt inte används just i det sammanhanget eftersom alla legitimerade 

psykologer, och alla specialistpsykologer oavsett inriktning, har fördjupad 

kompetens i PB; 

✓ Att vi gör tydligt att våra definitioner av specialistkompetens i PT berör 

psykologers specialisering och inget annat; 

✓ Att vi åtminstone internt kan hävda att personer med psykoterapeutlegitimation 

som inte är psykologer kan sägas ha fördjupad förmåga att bedriva just den 

psykoterapimetoden, men har inte fördjupad förmåga att bedriva PB; 

✓ Att vi åtminstone internt kan hävda att delaspekter av PB i viss utsträckning kan 

ingå som begränsade moment i många yrkesgruppers åtgärder (psykiatrikers, 

fysioterapeuters, kuratorers, med flera), men att det enbart är psykologer som 

innehar fördjupad förmåga att bedriva PB. 

Jag inser att det är mycket orealistiskt att förslaget omedelbart skulle få ett brett gehör. 

Icke desto mindre är min bedömning att det ovan beskrivna vore eftersträvansvärt. I 

tjänsten, Martin Björklind, Professionsstrateg, Sveriges Psykologförbund  
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BILAGA 1 - Psykoterapifrågan på Rådskonferensen 
2017 

 

14. Övriga frågor 

 

14a) Psykologisk behandling/psykoterapi 

 

Anders Wahlberg föredrog. 

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 

 

Frågan kring psykologisk behandling/psykoterapi är en fråga som inte bara berör 
specialistutbildningen. Frågan är också aktuell när det gäller utbildningsmål för 
psykologutbildningen, innehållet i PTP, socialstyrelsens riktlinjer etc.  

Möjligheten att utreda den frågan på 6 månader har varit omöjligt. 

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 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. 
 

Förbundsstyrelsen kommer att tillsätta en expertgrupp och återkommer i frågan. 
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BILAGA 2 - Examensmål psykolog och psykoterapeut, 
skillnader i urval 

Inledning 

För psykologexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra föreskriven praktisk tjänstgöring 

(PTP) som fordras för att få behörighet som psykolog. 

För psykoterapeutexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för 

behörighet som psykoterapeut. 

 

Kunskap och förståelse 

Psykolog 

visa fördjupad kunskap om psykologiska metoder för utredning och åtgärd avseende 

individer, grupper och organisationer, 

Psykoterapeut 

visa fördjupad kunskap om och förståelse för olika psykoterapiformer, olika psykiska 

sjukdomstillstånd samt psykiatrisk diagnostik, 

 

Färdighet och förmåga 

Psykolog 

visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, 

visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi, 

visa fördjupad förmåga att självständigt planera, leda och genomföra förebyggande arbete 

samt utvecklings- och förändringsarbete med inriktning på individer, grupper, 

organisationer och miljöer, 

visa fördjupad förmåga att på vetenskaplig grund kritiskt utvärdera och utveckla 

behandlingsarbete och åtgärdsprogram inom verksamhetsområdet, 

 

Psykoterapeut 

visa förmåga att på ett fördjupat sätt integrera teoretisk kunskap och klinisk tillämpning, 

visa sådana fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska 

bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapeutiska 

behandlingsprogram inom ett av områdena individual-, grupp- eller familjeterapi 
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BILAGA 3 – Jämförelse av kompetenser 

Psykolog 

Psykologexamen, 300 p. Ämne: psykologi. Masterexamen. 

Psykologin som kunskapsfält kan kortfattat beskrivas som läran om mänskliga 

beteenden, tankar, känslor, upplevelser och socialt samspel. Ämnen som ingår i detta 

fält är kognitionspsykologi, inlärningspsykologi, utvecklingspsykologi, 

personlighetspsykologi, biologisk psykologi perceptionspsykologi, socialpsykologi, 

gruppsykologi, psykiatri/psykopatologi, klinisk psykologi, psykoterapeutisk metod, 

hälsopsykologi, arbets- och organisationspsykologi. Psykologprogrammet är en 

teoretisk och praktisk utbildning som lär ut kompetensen att åstadkomma förändring 

och ökad acceptans av beteenden, tankar, känslor, upplevelser och/eller socialt samspel, 

hos individer, familjer, grupper och organisationer. 

Kompetens: psykologen arbetar med hälsofrämjande och förebyggande arbete, samt 

med annat pedagogiskt arbete såsom konsultation och handledning. Psykologen arbetar 

också med psykisk ohälsa och psykiatriska sjukdomar. Psykologen gör bedömningar av 

såväl diagnostik som andra analyser av psykologiskt fungerande. Psykologen kan utföra 

fördjupade utredningar avseende individer, grupper och organisationer. Psykologen 

arbetar med psykologisk behandling och psykoterapi samt organisationsförändring. 

Psykologen arbetar med metodutveckling och utvärdering. 

Psykoterapeut 

Psykoterapeutexamen, 90 p. Ämne: psykoterapi. Masterexamen. 

Psykoterapeutprogrammet är en teoretisk och praktisk utbildning i en psykoterapeutisk 

metod. Metodinriktningarna som kan väljas är exempelvis kognitiv beteendeterapi, 

KBT eller psykodynamisk psykoterapi, PDT. I studierna ingår de psykologiska teorier, 

som ligger bakom den valda metoden (exempelvis kognitiv psykologi och 

inlärningspsykologi om den valda metoden är KBT). Trots längden på utbildningen 

leder den till en masterexamen. Detta beror på att programmet är en vidareutbildning 

och vänder sig till den som redan har en grundläggande akademisk utbildning i 

människovårdande yrken. Psykologer har behörighet att söka utbildning till 

psykoterapeut, detta eftersom psykoterapi är en psykologisk behandlingsform som lärs 

ut på psykologprogrammet. Specialistläkare i psykiatri har också behörighet att söka, 

men övriga professioner såsom sjuksköterskor måste först komplettera med en 

basutbildning i psykoterapi. En psykoterapeut måste i sin yrkesutövning ange sin 

grundprofession. 

 

Kompetens: psykoterapeuten gör psykoterapibedömningar samt planerar, genomför och 

utvärderar psykoterapi. Psykoterapeuten arbetar med psykologiska problem, psykisk 

ohälsa och psykiatriska sjukdomar. 
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BILAGA 4 – Internationella exempel 

EFPA 

EFPA statement on psychologists practicing psychotherapy as approved by EFPA 
General Assembly Amsterdam July 2017  

 

“Psychotherapy is the informed and intentional application of clinical methods and 
interpersonal stances derived from established psychological principles for the purpose of 
assisting people to modify their behaviors, cognitions, emotions, and/or other personal 
characteristics in directions that the participants deem desirable” (Norcross, 1990, p. 218-
220) 

 

Therefore: 

Psychotherapy is an area of applied psychology that is practised by the profession of 
psychologists.  

Psychotherapy is a practice that psychologists acquire through different education 
programmes.   

Psychologists practising psychotherapy have training that includes supervision and have 
proven competences in scientifically validated theories on human emotions, cognitions and 
behaviour and on processes of development, and are trained in the scientific application of 
the methods of change based upon these theories. 
 

http://www.efpa.eu/professional-development/2017-efpa-statement-on-psychologists-

practicing-psychotherapy-(july-2017) 

 

  

http://www.efpa.eu/professional-development/2017-efpa-statement-on-psychologists-practicing-psychotherapy-(july-2017)
http://www.efpa.eu/professional-development/2017-efpa-statement-on-psychologists-practicing-psychotherapy-(july-2017)
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Norsk Psykologforening 

Hva er psykoterapi? 
(...) 

Psykoterapi handler slikt sett ikke om å behandle psykiske lidelser, for hvem lider ikke? Lidelse 
er en del av å være menneske, men når lidelsen overstiger en terskel for hva vi klarer å håndtere 
alene, trenger vi hjelp til å håndtere det. Da må vi av og til søke inn i et terapirom for å finne 
"shelter from the storm" og der kan vi, forhåpentligvis, finne et rom, en relasjon, hvor lidelsen 
vi bærer på kan møtes, tas i mot og reguleres. 

 

Psykoterapi er ikke normativt; det handler ikke om riktig eller galt. Det handler om væren, om 
søken etter mening, om å få lov til å være den du er; i lag med et annet menneske som ser deg 
og møter deg for den du er, der og da. Det er et utviklingsprosjekt hvor det som en gang 
stivnet, den gråten du aldri hadde et sted å legge, den latteren og det smilet du aldri viste noen, 
den skammen som gang på gang ødelegger selvfølelsen din, kan finne et uttrykk og hvor du vil 
bli møtt, uansett hvem og hva du er; uansett hva som ligger tilbake i livet ditt, med en ting: 
ubetinget kjærlighet. Det kan ikke være galt å være den du er, men det kan være vondt, 
skamfullt, morsomt, skrudd, absurd og veldig, veldig rart. 

 

Jeg er bekymret for at vi, i det psykiske helsevernet, risikerer å snu et sentralt problem på hodet: 
vi prøver å utvikle spesifikke terapier for ulike diagnoser/sykdommer/psykiske lidelser, i stedet 
for å utvikle psykoterapi for mennesker. Ja, vi kan kalle en tilstand for depresjon, men det 
individuelle uttrykket, det levde livet som ligger bak, kan aldri standardiseres, kan aldri settes i 
en fastlagt ramme. Og jeg tror vi heller må tilpasse psykoterapi til det spesifikke mennesket, 
framfor å tilpasse det til den spesifikke lidelsen eller diagnosen. 

 

Risikoen med fokuset på diagnoser og lidelser er å kaste barnet ut med badevannet; vi risikerer 
å miste av synet det mennesket som lider, i våre forsøk på å strømlinjeforme og effektivisere 
psykoterapi til et punkt hvor vi mest mulig effektivt "angriper" eller "behandler" det som er 
"galt", "feil", "sykt", "patologisk" eller hva vi måtte kalle det. De menneskene vi møter, risikerer 
å bli objekter, framfor subjekter. 

 

Og nei, jeg har ikke alle svarene på hvordan en slik forståelse av psykoterapi skal passes inn i 
det psykiske helsevernet, men jeg vet at hvis vi mister av synet det grunnleggende humanistiske 
synet på mennesket, så mister vi det som gjør psykoterapi til et unikt og vakkert prosjekt for 
både terapeuten og klienten. Og jeg er konserntillitsvalgt fordi jeg tror det er viktig at dette 
grunnsynet på psykoterapi representeres på et systemnivå; at vi klarer å tilpasse systemet på en 
slik måte at det er mulig å skape dette terapirommet jeg beskriver. 

(...) 

 

https://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/mats-larssens-blogg/Hva-er-

psykoterapi 

https://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/mats-larssens-blogg/Hva-er-psykoterapi
https://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/mats-larssens-blogg/Hva-er-psykoterapi
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American Psychological Association 

Different approaches to psychotherapy 

 

Psychologists generally draw on one or more theories of psychotherapy. 

A theory of psychotherapy acts as a roadmap for psychologists: It guides them through the 
process of understanding clients and their problems and developing solutions. 

 

Approaches to psychotherapy fall into five broad categories: 

 

Psychoanalysis and psychodynamic therapies. This approach focuses on changing 
problematic behaviors, feelings, and thoughts by discovering their unconscious meanings 
and motivations. Psychoanalytically oriented therapies are characterized by a close working 
partnership between therapist and patient. Patients learn about themselves by exploring 
their interactions in the therapeutic relationship. (…) 

 

Behavior therapy. This approach focuses on learning's role in developing both normal 
and abnormal behaviors. (…) Several variations have developed since behavior therapy's 
emergence in the 1950s. One variation is cognitive-behavioral therapy, which focuses on 
both thoughts and behaviors. 

Cognitive therapy. Cognitive therapy emphasizes what people think rather than what they 
do. Cognitive therapists believe that it's dysfunctional thinking that leads to dysfunctional 
emotions or behaviors. By changing their thoughts, people can change how they feel and 
what they do. (…) 

Humanistic therapy. This approach emphasizes people's capacity to make rational 
choices and develop to their maximum potential. Concern and respect for others are also 
important themes. (…) 

Three types of humanistic therapy are especially influential. Client-centered 
therapy rejects the idea of therapists as authorities on their clients' inner experiences. 
Instead, therapists help clients change by emphasizing their concern, care and interest. 

Gestalt therapy emphasizes what it calls "organismic holism," the importance of being 
aware of the here and now and accepting responsibility for yourself. Existential 
therapy focuses on free will, self-determination and the search for meaning. 

Integrative or holistic therapy. Many therapists don't tie themselves to any one approach. 
Instead, they blend elements from different approaches and tailor their treatment according 
to each client's needs. 

 

http://www.apa.org/topics/therapy/psychotherapy-approaches.aspx 

http://www.apa.org/topics/therapy/psychotherapy-approaches.aspx
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Canadian Psychological Association 

 

What do Clinical Psychologists Do? 

Clinical Psychologists treat many human problems, including depression, anxiety, stress, 

major mental disorders, learning disabilities, substance abuse and other addictions, marital/ 

relationship problems, difficulties coping with personal health problems, and problems 

stemming from physical and sexual abuse. Clinical Psychologists provide service to children 

and adults, including the elderly, and work with physical as well as mental health issues. 

Generally, Clinical Psychologists conduct psychological assessments (often employing 

standardized tests) and provide treatment of adults, adolescents, children, couples, families, 

and groups. They also provide consultation to other professionals (e.g., physicians, nurses, 

teachers, social workers, occupational therapists) and programs designed to serve special 

populations (e.g., Community Independent Living Programs, Learning/Disability 

Programs, Pain Clinics). (…)  Treatment by Clinical Psychologists involves a number of 

psychotherapy approaches, such as behavioral, cognitive, interpersonal, family, and 

psychodynamic. Clinical Psychologists typically conduct an assessment prior to beginning 

psychotherapy. Treatment may focus on reducing distress and symptoms of psychological 

disorders, improving coping skills and functioning, and promoting healthy lifestyles. 

 

http://www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/clinicalpsychology 

  

http://www.cpa.ca/aboutcpa/cpasections/clinicalpsychology


 

28 (28) 

Australian Psychological Society 

Clinical psychologists have skills in the following areas: 

 

Psychological assessment and diagnosis 
Clinical psychologists have training in the assessment and diagnosis of major mental 
illnesses and psychological problems. Through their training, clinical psychologists are 
qualified to provide expert opinion in clinical and compensation areas. 
 
Treatment 
Clinical psychologists are trained in the delivery of a range of techniques and therapies with 
demonstrated effectiveness in treating mental health disorders. They hold particular skills 
for applying psychological theory and scientific research to solve complex clinical 
psychology problems requiring individually tailored interventions. 

 

https://www.psychology.org.au/public/clinical/ 

 

Counselling psychologists hold expertise in the following areas: 

 

Counselling and psychotherapy 

Provision of a wide variety of evidence-based techniques and therapeutic approaches that 
are tailored to meet the specific needs and circumstances of the client. This includes areas 
such as grief and loss, significant life transitions, developmental issues, relationship 
difficulties, domestic violence, sexual abuse/assault, trauma, maintaining healthy lifestyles, 
vocational assessment and career development. 

 

Mental Health Disorders 

Prevention, assessment, diagnosis and treatment of clients with mental health disorders 
such as anxiety, depression, substance abuse and more complex presentations such as 
posttraumatic stress disorder and personality disorders. 

(…) 

https://www.psychology.org.au/public/counselling/ 

https://www.psychology.org.au/public/clinical/
https://www.psychology.org.au/public/counselling/

