
FUNKTIONELL ANALYS, ACT* OCH RFT** SOM VERKTYG FÖR ATT FÖRSTÅ OCH 

BEHANDLA PSYKOS OCH ANNAN KOMPLEX PSYKIATRISK PROBLEMATIK

I mötet med patienter med vanföreställningar, hallucinationer, dissociativa tillstånd, och annan 
komplex problematik kan vi som kliniker känna oss handfallna i brist på en användbar manual 
eller evidensbaserad behandling.

Den här kursen handlar om hur funktionell analys, med hjälp av modern språk- och kognitionsteori 
i form av RFT, kan användas som ett flexibelt kliniskt verktyg för att skapa förutsättningar för 
förståelse och beteendeförändring även vid de mest komplexa psykiatriska tillstånden. Kursen 
syftar till att lära deltagaren att stå stadigt på en grund av fördjupad funktionell analys, när mötet 
med patienten skapar förvirring och osäkerhet, och därmed ge förutsättningar för effektivt och 
flexibelt terapeutbeteende.

I kursen kommer en fördjupad modell för funktionell analys användas, som förutom en klassisk 
treterms-kontingens (dvs. ABC) inkluderar moderna begrepp från RFT, såsom regelstyrning, 
relationell inramning, motiverande vidgare, derivation och koherens. Modellen kommer att läras 
ut som ett kliniskt användbart terapeutiskt verktyg med potential att vägleda behandlingsinsatser 
för patienter med svår psykiatrisk problematik. 

Utöver en utökad och fördjupad förståelse för funktionell analys som flexibelt kliniskt verktyg, 
kommer kursen att fokusera på funktionell analys av klinikern själv. I mötet med komplexa 
patienter möter vi inte bara patientens symtom, utan även våra egna operanta och respondenta 
beteenden. Vi tvingas hantera vår egen inre och yttre kontext samtidigt som vi strävar efter att 
skapa förståelse för patientens. För att stå stadigt som kliniker behöver vi också analysera oss 
själva, och denna kurs strävar efter att till fullo utnyttja det faktum att vi sitter i samma båt som 
patienterna. 
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FÖR VEM

Kursen passar dig som arbetar med personer med psykos eller annan komplex psykiatrisk 
problematik.

Den passar också bra för dig som vill fördjupa dina kunskaper och färdigheter gällande 
funktionell analys och modern teori och praktik utifrån RFT och ACT, oavsett om du arbetar med 
psykos, komplex psykiatrisk problematik eller helt annan typ av problematik.
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KURSUPPLÄGG

Översikt av befintliga behandlingsformer för psykos och annan komplex psykiatrisk problematik, 
med diskussion om för- och nackdelar med olika förhållningssätt.
Teoretisk genomgång av ACT och RFT som alternativ till övriga befintliga behandlingsformer, 
och som verktyg för fördjupad funktionell analys. 
Presentation av en modell för fördjupad funktionell analys att använda i det dagliga mötet med 
komplex psykiatrisk problematik. 
Färdighetsträning i flexibel och fördjupad funktionell analys och däri grundade 
behandlingsinterventioner, riktade mot psykos och annan komplex psykiatrisk problematik. 
Färdighetsträning i funktionell analys gällande eget agerande.

* ACT - Acceptance and Commitment Therapy, ** RFT - Relational Frame Theory
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FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT

Efter avslutad kurs förväntas deltagaren kunna:
Översiktligt redogöra för befintliga psykologiska behandlingsformer vid psykos och annan 
komplex psykiatrisk problematik.
I funktionella termer beskriva de centrala symtomen vid psykos och relaterad komplex problematik, 
och hur de kan behandlas.
Använda funktionell analys som ett verktyg där även modern språk- och kognitionsteori (RFT) 
införlivas.
Använda funktionell analys, inklusive RFT, som ett verktyg för att förstå sina egna beteenden.
Tillämpa en utökad modell för funktionell analys i det dagliga mötet med komplexa patienter.

UTBILDARE

Mårten Tyrberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, fil.dr. med 
avhandlingen ”Bringing psychological treatment to the psychiatric ward”. Examinator för kursen.

Andreas Karlsson, leg. psykolog
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UTBILDNINGSFORM

Seminarier med aktivt deltagande av kursdeltagarna. Färdighetsträning under seminarierna, 
samt i egen klinisk verksamhet.

Examinationen omfattar två delar.
Skriftlig funktionell analys, med inslag av RFT, på eget patientfall
Skriftlig funktionell analys, med inslag av RFT, på egna terapeutbeteenden.

Dessa redovisas vid examinationstillfället, betyg Godkänt, Komplettering eller Underkänt ges. 
Vid Underkänt ges ny chans i form av inlämning av ny skriftlig analys och redovisning vid 
nästkommande kursomgång.

För Godkänt krävs utöver godkända uppgifter även 80% närvaro vid seminarier. Eventuell 
frånvaro kompletteras genom skriftliga uppgifter.

FÖRKUNSKAPSKRAV

Legitimerad psykolog med grundläggande kunskaper i inlärningsteori, ACT, och klinisk 
beteendeanalys.

Eftersom vi har ambitionen att samtliga kursdagar ska hållas på nivån av en specialistkurs så 
anordnar vi en heldagsföreläsning inför specialistkursen, där vi kommer att gå igenom de mer 
grundläggande begreppen inom inlärningsteorin, ACT och funktionell analys. Vi rekommenderar 
att du köper till denna heldagsföreläsning om du känner dig osäker på de grundläggande 
begreppen eller om du helt enkelt vill fräscha upp dina kunskaper så att de är aktuella under 
specialistkursen. Mer information om ”Inför-kursen” finner du på vår hemsida.



VADNÄRHURVADÅ?

26 - 27 september, 24 - 25 oktober & 8 november

Centrala Västerås, adress meddelas senare.

Kostnaden är 19500 SEK exkl. moms.

Anmäl dig till boka@lillapsykologbyran.se

KONTAKT

Andreas Karlsson

070 350 90 92

hej@lillapsykologbyran.se
Lilla Psykologbyrån

KURSLITTERATUR

Lincoln, T. M., Riehle, M., Pillny, M., Helbig-Lang, S., Fladung, A.-K., Hartmann-Riemer, M., & Kaiser, S. (2017). Using Functional 
Analysis as a Framework to Guide Individualized Treatment for Negative Symptoms. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.
org/10.3389/fpsyg.2017.02108
Louise, S., Fitzpatrick, M., Strauss, C., Rossell, S. L., & Thomas, N. (2018). Mindfulness- and acceptance-based interventions for 
psychosis: Our current understanding and a meta-analysis. Schizophrenia Research, 192, 57–63. https://doi.org/10.1016/j.
schres.2017.05.023
Morris, E. M. J., Johns, L. C., & Oliver, J. E. (Eds) (2013). Acceptance and commitment therapy and mindfulness for psychosis. Wiley 
Blackwell.
McEnteggart, C., Barnes-Holmes, Y., Dillon, J., Egger, J., & Oliver, J. E. (2017). Hearing voices, dissociation, and the self: A functional-
analytic perspective. Journal of Trauma & Dissociation, 18(4), 575–594. https://doi.org/10.1080/15299732.2016.1241851
Stewart, C., Stewart, I., & Hughes, S. (2016). A contextual behavioral approach to the study of (persecutory) delusions. Journal of 
Contextual Behavioral Science, 5(4), 235–246. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2016.09.002
Zettle, R. D., Hayes, S. C., Barnes-holmes, D., & Biglan, A. (Eds.) (2016). The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science. 
New York, NY: Kluwer Academic.
Lincoln, T. M., Riehle, M., Pillny, M., Helbig-Lang, S., Fladung, A.-K., Hartmann-Riemer, M., & Kaiser, S. (2017). Using Functional 
Analysis as a Framework to Guide Individualized Treatment for Negative Symptoms. Frontiers in Psychology, 8. https://doi.
org/10.3389/fpsyg.2017.02108
Louise, S., Fitzpatrick, M., Strauss, C., Rossell, S. L., & Thomas, N. (2018). Mindfulness- and acceptance-based interventions for 
psychosis: Our current understanding and a meta-analysis. Schizophrenia Research, 192, 57–63. https://doi.org/10.1016/j.
schres.2017.05.023
Morris, E. M. J., Johns, L. C., & Oliver, J. E. (Eds) (2013). Acceptance and commitment therapy and mindfulness for psychosis. Wiley 
Blackwell.
McEnteggart, C., Barnes-Holmes, Y., Dillon, J., Egger, J., & Oliver, J. E. (2017). Hearing voices, dissociation, and the self: A functional-
analytic perspective. Journal of Trauma & Dissociation, 18(4), 575–594. https://doi.org/10.1080/15299732.2016.1241851
Stewart, C., Stewart, I., & Hughes, S. (2016). A contextual behavioral approach to the study of (persecutory) delusions. Journal of 
Contextual Behavioral Science, 5(4), 235–246. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2016.09.002
Zettle, R. D., Hayes, S. C., Barnes-holmes, D., & Biglan, A. (Eds.) (2016). The Wiley Handbook of Contextual Behavioral Science. 
New York, NY: Kluwer Academic.

ANMÄLAN

Maila namn, telefonnr och faktureringsadress till boka@lillapsykologbyran.se
För frågor maila till hej@lillapsykologbyran.se eller ring Andreas på 070 350 90 92
Anmälan stänger fredag den 6 september

Titta gärna in på vår hemsida www.lillapsykologbyran.se
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DATUM, LOKAL, PRIS

Kursen hålls i centrala Västerås, med närhet till centralstationen. Adress meddelas senare.
26 – 27 september, 24 – 25 oktober samt 8 november.

19 500 SEK, exkl. moms. I priset ingår för- och eftermiddagsfika samt intyg.


