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Specialistkurs för psykologer  
Klinisk beteendeanalys och dess tillämpning 

Umeå, hösten 2019  
   Kurskod: RA6197 

Välkommen till en specialistkurs som fördjupar dina kunskaper i klinisk beteendeanalys och 
dess tillämpning. Kursen är en praktisk utbildning där deltagarna får genomföra 
beteendeanalyser på egna ärenden och på komplexa fallexempel. Träning ges i att välja 
intervention utifrån analys och att utföra beteendeterapeutiska metoder på ett verksamt sätt 
för både ungdomar och vuxna. Beteendeanalys på egna beteenden i interaktion med klienten 
kommer även att lyftas fram. Kursen innehåller en mindre del teori men är främst praktiskt 
inriktad.  
Kursen är godkänd som fördjupningskurs inom Psykologisk behandling/Psykoterapi, Klinisk 
vuxenpsykologi samt Klinisk barn- och ungdomspsykologi. 

Förkunskapskrav 
Förkunskapskraven för att delta i kursen är att du är legitimerad psykolog och har minst 
grundläggande kunskaper i inlärningsteori och beteendeterapi. Kursen riktar sig till dig som 
vill förfina dina färdigheter i att skräddarsy beteendeterapeutisk behandling utifrån individen. 

Om utbildningen 
Utbildningsform: 

Teorimomenten sker i form av föreläsningar och seminarier. Integrering av det teoretiska 
momentet med den kliniska tillämpningen betonas.  
Tillämpningsmomentet förutsätter att den studerande, som underlag för undervisningen, 
har minst en pågående behandlingskontakt eller motsvarande som beteendeanalys och 
interventioner kan grundas på. 

Kursupplägg: 

Kursen omfattar sex heldagar och eget arbete. 

Dag 1: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik  
Dag 2: Inlärningsteori och klinisk beteendeanalys, teori och praktik  
Dag 3: Beteendeanalys i terapirummet – att titta på interaktioner och på sig själv 
Hemuppgift till dag 4: Beteendeanalys på eget fall, inklusive analys av eget beteende 
Dag 4: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik 
Dag 5: Behandlingsmetoder inom beteendeterapi – teori och praktik 
Hemtentamen och beteendeanalys på eget fall skickas in innan examinationsdagen.  
Dag 6:  Examination och seminarium utifrån deltagarnas rapporter 
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Förväntade studieresultat: 

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna: 

- Identifiera och förklara inlärningsteoretiska principer i en klinisk kontext och 
kunna tillämpa dessa i det egna arbetet. 

- Redogöra för sambanden mellan inlärningsteori, funktionell analys och 
intervention även då det finns försvårande omständigheter runt klienten. 

- Framställa ett individualiserat behandlingsprogram för en enskild klient motiverat 
av hypoteser från beteendeanalysen. 

- Uppmärksamma egna beteenden i terapikontext och förstå dessa utifrån en 
inlärningsteoretisk ram. 

- Beskriva och till viss del omsätta de viktigaste behandlingsmetoderna inom 
området. 

Examination: 

Examinationen sker genom hemtentamen, beteendeanalys av eget fall, framtagning av 
interventioner utifrån annan deltagares beteendeanalys samt aktivt deltagande på 
examinationsseminarium. 

Betyg godkänt, komplettering eller underkänt ges. Vid underkänt får deltagaren en ny 
hemtentamen. Både teori- och tillämpningsmomentet är obligatoriskt, vilket innebär minst 
80 % närvaro för godkänd kurs. Eventuell frånvaro kompletteras med skriftliga uppgifter. 

Litteratur:  

Kurslitteratur: 

- Farmer R. F. & Chapman A. L. (2015). Behavioral intervention in Cognitive 
Behavior Therapy – Practical Guidance for Putting Theory into Action. 
American Psychological Association. 

- O’Donohue, W.T., Fisher, J. & Hayes, S. (2009). Cognitive Behavior Therapy: 
applying empirically supported techniques in your practice. Wiley & Sons. 
(utvalda kapitel, ca 100 sidor) 

- Sturmey, P. (2008). Behavioral Case Formulation and Intervention – a functional 
analytic approach. Wiley-Blackwell 

- Artiklar som delas ut vid kursstarten (ca 100 sidor) 

Referenslitteratur: 

- Dougher, M. J. (2000). Clinical Behavior Analysis. Context press.  

- Öst, L-G. (2017). KBT inom barn- och ungdomspsykiatrin. Natur & Kultur. 

- Öst, L-G. (2014). KBT inom psykiatrin. Natur & Kultur. 
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Utbildare 
Cecilia Norin, leg psykolog, leg psykoterapeut, Psykologpartners Västerås. 

Elin Wesslander, leg psykolog, leg psykoterapeut,  
specialist i Psykologisk behandling/Psykoterapi, Psykologpartners Stockholm. 

Maria Lalos, leg psykolog, STP, Psykologpartners Umeå. 

Examinator  
Rio Cederlund, fil dr, leg psykolog.  

Datum och plats 
Kursen hålls den 23–25 september, 14–15 oktober & 11 november 2019, i centrala Umeå. 

Pris & anmälan 
16 500 kronor exkl moms, i priset ingår för- och eftermiddagsfika samt material och intyg. 
Anmälan till utbildningen görs på www.psykologpartners.se/utbildningar. Sista 
anmälningsdag är den 26 augusti. Om tre eller fler anmäls från samma arbetsplats ges 10 % 
rabatt.  
Observera att anmälan är bindande.  

 
 

 
 

 

Varmt välkommen! 
 

 


