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Specialistutbildning för psykologer 

Individuellt och organisatoriskt perspektiv på stress   
uppkomst, prevention och åtgärder 

Stockholm, våren 2020 
        Kurskod: AKO409 

Välkommen till vår specialistutbildning för psykologer i individuellt och organisatoriskt 
perspektiv på stress. Kursen behandlar stress ur ett brett perspektiv avseende  
stressrelaterade sjukdomars uppkomst, förebyggande insatser i arbetsmiljön 
och på individnivå samt psykologisk behandling, rehabilitering och arbetsåtergång 
för individer med stressrelaterad problematik. Föreliggande kurs antar ett integrerande 
perspektiv på stress där såväl individ som organisation utgör fokus för riskfaktorer kring 
stressrelaterad sjukdom och i preventivt arbete, rehabilitering och arbetsåtergång utifrån 
den senaste forskningen. 

Syfte 
Utbildningen syftar till att du som student ska: 

• Få fördjupad kunskap om konceptualisering av stressrelaterad problematik ur ett 
psykologiskt och organisatoriskt perspektiv 

• Få fördjupad kunskap om psykologisk behandling av stressrelaterad problematik i olika 
skeden 

• Få fördjupad kunskap om hur preventiva insatser i organisationen kan förhindra 
stressrelaterad problematik  

• Få kunskap om rehabilitering och arbetsåtergång av individer med stressproblematik  

Målgrupp 
Kursen vänder sig till dig som är yrkesverksam psykolog inom exempelvis 
företagshälsovård, primärvård, rehabilitering eller som konsult. 

Om utbildningen 
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av teoretiska 
organisations- och individperspektiv med idéer för tillämpning betonas.  

Du uppmuntras till aktivt och självständigt kunskapsinhämtande, kritisk granskning och 
reflektion med en kontinuerlig stöttning av kursledarna.  

Upplägg: 

Utbildningen omfattar 7 heldagar och eget arbete.  

27 januari Psykologisk behandling i tidigt och sent skede  
28 januari Psykologisk behandling i tidigt och sent skede samt arbetsåtergång 



 
 

www.psykologpartners.se 

29 januari Organisatoriskt perspektiv på stress samt preventiva 
interventioner beträffande organisering, ledarskap och med-
arbetarskap 

30 januari Preventiva interventioner beträffande organisering, ledaskap, 
medarbetarskap samt arbetsåtergång 

Hemuppgift: fallkonceptualisering på organisation och klient  
10 februari Fallkonceptualiseringar, genomgång och diskussion - 

Organisationsperspektiv 
11 februari Fallkonceptualiseringar, genomgång och diskussion - 

Individperspektiv 
Examinationsuppgift: Skriftliga konceptualiseringar och beskrivningar av interventioner på organisation 
och klient 
3 mars Examination 

Examination: 

Examination sker i form av skriftlig rapport i två delar där studenten i den första delen 
fokuserar på psykologisk behandling och beskriver arbetet med en klient på valfri nivå av 
stressproblematik och redogör för beteendeanalys samt möjliga interventioner i individuell 
psykologisk behandling. I den andra delen beskriver studenten arbetet med en organisation 
avseende stressprevention och redogör för förslag på möjliga interventioner.  

Studenten kommer också att diskutera olika interventioner kring rehabilitering och 
arbetsåtergång utifrån individ- och organisationsperspektiv. 

Vid examinationen diskuteras studenternas rapporter. Examinationen betygsätts med 
godkänt eller underkänt. 

Lärandemål: 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 

• Konceptualisera stressrelaterad ohälsa ur ett psykologiskt och organisatoriskt 
perspektiv 

• Omsätta konceptualisering av stressrelaterad ohälsa i interventioner i psykologisk 
behandling och i preventiva insatser i organisationer. 

• Relatera olika interventioner i rehabilitering och arbetsåtergång utifrån ett individ- 
och organisationsperspektiv 

Litteratur:  

• Grossi, G. & Jeding, K.. (2018). Vägen ut ur utmattningssyndrom: Hantera det som är och ta dig 
dit du vill med hjälp av KBT och ACT. Stockholm: Natur & Kultur Akademisk.  

• Aronsson et al (2011) Arbets- och organisationspsykologi - individ och organisation i samspel, 
Stockholm: Natur & Kultur. 

• Artiklar tillkommer. 
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Utbildare 
Giorgio Grossi, docent psykologi, leg. psykoterapeut 

Rebecka Malmgren, leg. psykolog, organisationspsykolog 

Victoria Blom, docent psykologi, leg. psykolog 

Examinator 
Rio Cederlund, fil dr, leg. psykolog 

Datum och plats 
27-30 januari, 10-11 februari, 3 mars 

Stockholm, Psykologpartners lokaler på Luntmakargatan 49 

Pris & anmälan 
17 800 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och 
intyg. 

Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/vart-utbildningsutbud. Sista 
anmälningsdag är 16 december. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % 
rabatt.  

Observera att anmälan är bindande.  

 
 

 
 

 
 

 


