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Icke ackrediterade kursers status i specialistutbildningen av psykologer 
 
Ett specialistkansli inom Sveriges psykologförbund har våren 2014 övertagit det 
administrativa ansvaret för specialistordningens utbildning. Detta inbegriper ansvaret 
för ackreditering av specialistkurser, vilket skall sörja för att specialistkurser inom 
ramen för specialistutbildningen är relevanta och håller tillräcklig kvalitetsnivå.  
Specialistkansliets rektor utser en ackrediteringsgrupp, bestående av specialister från 
varje specialistområde, som skall vara rådgivande i ackrediteringsprövningen. 
Ackrediterade kurser inom en specialistinriktning kommer att kunna tillgodoräknas 
denna inriktning utan vidare prövning, förutsatt att kursen var ackrediterad då den 
blivande specialisten gick kursen och att kursen inte är äldre än 10 år, vid utfärdandet 
av den blivande specialistens specialistbehörighet.  
 
En relativt vanlig frågeställning från blivande specialister rör ekvivalering av icke 
ackrediterad fortbildning. Det är en uttalad målsättning i specialistutbildningen att alla 
utbildningsdelar skall vara ackrediterade. Så har inte historiskt varit fallet och utbudet 
av ackrediterade kurser är fortfarande inte heltäckande. Därför behöver det tills vidare 
finnas viss möjlighet att få icke ackrediterade kurser prövade som specialistkurs.  
 
• Kan man sammanlägga ett flertal kortare kurser och workshops så att de tillsammans 

kan ekvivaleras som en specialistkurs? Svaret är nej.  
• Gäller en ackreditering för tid och evighet? Svar nej. En ackreditering gäller för en 

specifik kursomgång. Som kursdeltagare behöver man ha gått denna kursomgång för 
att kursen skall vara ackrediterad. Upprepade kursomgångar kräver re-ackreditering. 
Om en kurs sedan tidigare är ackrediterad och inte väsentliga omständigheter talar 
emot det, kan man dock förvänta sig att kursen också re-ackrediteras om 
kursarrangören ansöker om detta.  

• Kan en tidigare genomgången, relevant kurs som till omfattning motsvarar en 
specialistkurs eller mer, i efterhand ekvivaleras som specialistkurs? Svaret är att det 
är möjligt om kursen bedöms uppfylla ackrediteringskraven, samt med hänsyn till 
kursinnehållets relevans och tillgänglighet.  

• Kan en framtida kurs ekvivaleras som specialistkurs? Svaret är att alla individuella 
frågor rörande framtida, tänkta kurser sammantaget skulle ta en orimligt stor del av 
specialistkansliets begränsade resurser i anspråk att besvara. Ett förhandsbesked 
förutsätter i praktiken en utförlig granskning, om beskedet skall vara tillförlitligt. För 
att ändå få en uppskattning av om en icke ackrediterad, framtida kurs kommer att 
kunna ekvivaleras som specialistkurs kan den blivande specialisten, i nämnd 
ordningsföljd, göra följande.  

  
1. I första hand verka för att den berörda kursen blir ackrediterad. Kontakta 

ansvariga för kursen. Det ligger i alla parters intresse att kurser som är relevanta 
för specialistutbildningen ackrediteras. Har man gått en kurs tidigare och samma 
kurs ackrediteras vid ett senare tillfälle, kan den ekvivaleras om inte särskilda 
omständigheter råder. För arrangörer av en kurs, som kan anpassas enligt 
ackrediteringskraven, är ackrediteringsprocessen varken tidskrävande eller 
omständlig.  



2. Om ackreditering trots detta inte är möjlig behöver den blivande specialisten 
själv undersöka om kursen ifråga uppfyller de formella kurskrav som ställs på 
ackrediterade kurser. Vid ekvivalering av icke ackrediterad kurs ställs 
motsvarande formella krav. Gällande kriterier för ackreditering finns tillgängligt 
på specialistutbildningens hemsida.  

3. Om en kurs uppfyller ackrediteringskraven, rekommenderas den blivande 
specialisten att också få till stånd en relevansbedömning av kursen, med hjälp av 
en specialist inom specialistinriktningen ifråga. Den specialist som gör 
relevansbedömningen bör inte samtidigt ha något ansvar för den specifika kurs 
som skall bedömas, t.ex som arrangör eller lärare. Det åligger den blivande 
specialisten att själv ordna med denna specialistkontakt.  

 
Relevansbedömningen kan med fördel utgå ifrån följande kategorisering:  
 

A. Kursen har ingen eller begränsad relevans.  
B. Kursen är relevant men utgör inte nödvändig eller central kunskap för en 

specialistkompetens med aktuell inriktning.  
C. Till någon del är kursinnehållet nödvändig eller central kunskap för en 

specialistkompetens med den aktuella inriktningen, men i mindre utsträckning 
än i punkt D.  

D. Kursen är till så väsentlig del nödvändig eller central kunskap för 
specialistkompetens inom området att kursen skulle kunna utgöra en fjärdedel 
eller mer av den blivande specialistens totala samling av genomförda eller 
planerade inriktningsspecifika specialistkurser.  

 
Specialisten som gör relevansbedömningen behöver ha kännedom om den blivande 
specialistens redan genomgångna och planerade specialistkurser. Observera att den 
specialist som gör en relevansbedömning inte har något formellt ansvar för om en kurs 
blir godkänt som specialistkurs. Begäran om ekvivalering av icke ackrediterad, 
genomgången kurs är ett formellt beslut som fattas på specialistkansliet.   


