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Definition för ämnesområdet
Kursen är ett obligatoriskt delmoment i specialistutbildningen.

Beskrivning av specialistområden eller verksamhetsområden
Kursens syfte är att ge blivande specialister en introduktion i vilket ansvar det medför
att befinna sig i en specialistposition. Målet med kursen är att utrusta studenterna med
redskap att självständigt kunna utföra sitt arbete som specialistpsykolog och leda
arbetet både på en övergripande nivå när det gäller frågor om profession, etik, juridik,
evidens, jämlikt bemötande och samverkan med andra yrkesgrupper samt inom sitt
specialistområde.
Behörighet
Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
Den sökande ska vara legitimerad psykolog och tjänstgöra inom en för vald
specialitet relevant verksamhet. Minst 30 % av arbetsuppgifterna ska vara av
väsentlig betydelse för vald specialitet.
Kursens lärandemål ska innehålla
Kunskap och förståelse
-Visa kunskap om professionsteori och grundläggande förståelse för vad ett
professionellt förhållningssätt innebär, och vad som tillkommer ytterligare i
specialistpositionen, när det gäller ansvar att leda arbetet utifrån frågor om etik,
juridik, evidens, jämlikt bemötande, samverkan samt i det egna specialistområdet.
-Visa fördjupad förståelse för hur psykologens yrkesetiska principer bör/kan tillämpas
inom den egna specialiteten genom att kunna översätta detta till det egna, konkreta
yrkesutövandet och dess etiska dilemman.
-Visa kännedom om lagar och förordningar rörande psykologens verksamhet med
fokus på komplexa ärenden.
- Visa kännedom om diskriminering och jämlikt bemötande samt hur dessa frågor har
hanterats inom psykologisk teori och praktik.
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Färdigheter och förmågor
-Visa förmåga att urskilja juridiska frågeställningar och hantera på ett rättsenligt sätt.
-Visa förmåga att i specialiserad yrkesutövning som psykolog identifiera och hantera
etiska och juridiska frågeställningar i förhållande till varandra.
-Ingående redogöra för evidensbegreppet och evidensbaserad praktik samt diskutera
implementering och anpassning av evidensbaserade behandlingsmetoder.
Värderingsförmåga och förhållningsätt
-Visa självständig förmåga att tillämpa yrkesetiska principer på nya situationer.
-Visa förmåga att kritiskt analysera etiska dilemman och psykologiska
problem/bedömningar utifrån jämlikt bemötande, diskriminering och jämställdhet.
-Reflektera över, tillämpa och kommunicera värderingar förenliga med att i
yrkesutövandet arbeta utifrån alla människors lika värde och självreflektion.
-Visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin
kunskapsutveckling.

Innehåll
Kursen innehåller teoretiska kunskaper om professionsteori, juridiska och etiska
ramar för psykologer, jämlikt bemötande, evidensbaserade metoder, samt ledarskap.
Tyngdpunkten under kursen ligger dock på att omsätta dessa teoretiska ramar till
praktiska färdigheter och att öva på att självständigt kunna tillämpa och reflektera
över dem.
Kursen omfattar följande moment:
Professionsteori:
Momentet har som syfte att deltagarna med hjälp av professionsteoretisk teori och
metod ska kunna genomföra analyser av psykologyrket och dess relation till andra
yrken i syfte att utarbeta och leda verkningsfulla strategier för yrkets utveckling. På
en övergripande nivå ska momentet leda till ökad förmåga till ett metaperspektiv på
psykologprofessionen och psykologins kunskapsgrund.
Etik och juridik:
Innehållet syftar till att deltagaren kommer att öka förmåga till kritiskt tänkande
utifrån yrkesetiska principer och att självständigt kunna urskilja och hantera etiska
och juridiska dilemman samt även kunna stötta andra utifrån sin specialistposition.
Jämlikt bemötande, diskriminering och jämställdhet:
Momentet syftar till reflektion kring vilket ansvar specialistpositionen innebär i
förhållande till bemötande och allas lika värde samt självreflektion.
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Evidens och EBPP
Evidensmomentet utgår från frågor som till exempel vad det innebär att inta
specialistpositionen, och hur man som specialist förhåller sig till evidensbegreppet,
och vad som tillkommer ytterligare när det gäller ansvar för EBPP inom den
verksamhet man befinner sig i.
Ledarskap
Detta moment syftar till att deltagarna fördjupar sina kunskaper om ledarskap i
förhållande till specialistpositionen, och att kunna använda redskap för att kunna leda
inom sitt eget specialistområde.

Arbetsformer
Kursen sker genom förberedande uppgifter, webbaserade föreläsningar,
gruppövningar och seminarier.
Examination
Kursen examineras genom ett analyserande arbetspapper samt aktivt deltagande i det
slutseminarium som bygger på dessa arbeten. För godkänt betyg krävs närvaro och
aktivt deltagande vid samtliga delar av undervisningen, samt godkänd examination.
För att ett examinerande skriftligt arbete ska bedömas måste det ha skickats in före
tidsgränsen. Om ett arbete inte inkommer i tid hänvisas studenten till omexamination.
Omexamination erbjuds mot en avgift vid kommande kurstillfällen. Möjlighet till
omexamination finns max ett år efter kursens genomförande. Därefter får studenten
gå hela kursen igen för att bli examinerad.
Frånvaro; föreläsningar och seminarier är obligatoriska. Om särskilda skäl för
frånvaro föreligger kan ev komplettering få göras. Detta bedömer respektive
föreläsare för varje avsnitt.

Undervisningsspråk
Svenska

Litteratur och övriga läromedel
Litteraturlistan erhålls i god tid innan kursstart.
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