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Vetenskap och evidens 

Specialistkurs för psykologer   

 

Kursen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper inom vetenskaplig metod 
och relevanta statistiska analysmetoder inom klinisk forskning samt lära sig att utvärdera 
sitt kliniska arbete.  

Möjlighet ges att till denna utbildning lägga vetenskaplig handledning med fokus på metod 
och design gällande det egna specialistarbetet, vilket sker i individuellt format. 

Tyngdpunkten i kursen ligger på utvärdering av evidensbaserade metoder, kritisk 
granskning av vetenskaplig litteratur samt att planera och utföra utvärdering av klinisk 
verksamhet i enlighet med etiska och vetenskapliga principer.  

 

UPPLÄGG 

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar, uppdelade på tre tillfällen. Däremellan förväntas 
deltagarna arbeta på egen hand med inläsning och skriftliga uppgifter. Examination sker 
under 1 dag utöver de 6 undervisningsdagarna (planeras utefter antal studenter och kan 
därför variera i omfattning men varje deltagare närvarar endast vid ett examinationstillfälle) 
och utgörs av PM-skrivning enligt APA:s vetenskapliga formalia, vilket med fördel gäller PM 
som skrivs inför specialistarbetet, samt opponering på en annan students PM.  

 

OMFATTNING 

Kursen omfattar 6 undervisningsdagar (heldagar). Totalt ingår 36 lärarledda 
undervisningstimmar. Examinationen sker på en sjunde dag som planeras tidsmässigt efter 
hur många studenter som ingår i gruppen, men omfattar minst en timme per student utöver 
undervisningstimmarna, se schema i slutet av kursplanen. 

Dag 1:  Teori om vetenskap 

Dag 2:  Design och metod samt single subject design 

Dag 3: Utvärdering av klinisk verksamhet 

Dag 4: Välja rätt statistisk metod och presentera resultat 

Dag 5: Granska kliniska studier 

Dag 6: Utvärdera din egen verksamhet 

Dag 7: Examination 
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EXAMINATION 

För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 80 % av momenten, samt 
godkänt på PM och på opponering vid examinationen. 

 

PRIS 

18 000 kr + moms 

I priset ingår för- och eftermiddagsfika. Kurslitteraturen ingår inte och kursdeltagarna 
ansvarar själva för att skriva ut och ta med åhörarkopior, artiklar och annat material. 

För kompletterande vetenskaplig handledning av någon av våra disputerade lärare erbjuder 
vi ett paketpris på maximalt sex timmars handledning, vilket arvoderas separat med 6000 + 
moms.  

 

LOKAL 

KBT-Psykologernas lokaler finns på St Olofsgatan 32E i centrala Uppsala, på tio minuters 
promenadavstånd från järnvägsstationen.  

 

ANMÄLAN OCH KONTAKT 

För anmälan eller frågor, kontakta Sven Alfonsson på 
sven.alfonsson@kbtpsykologerna.com. Anmälan är bindande. 

Ytterligare information på kbtpsykologerna.com 


