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Examensrätten för psykoterapeututbildning vid Umeå
universitet
Högskoleverket finner att det inte längre finns skäl att ifrågasätta examensrätten
för psykoterapeutexamen vid Umeå universitet.

Ärendet
Högskoleverkets nationella utvärdering av psykoterapeututbildningar låg till grund
för verkets beslut den 8 april 2007 att ifrågasätta rätten för Umeå universitet att
utfärda psykoterapeutexamen. Motiveringen till detta var att utbildningen gavs
med otillräcklig evidensbaserad inriktning.
Ärendet har granskats i samråd med en bedömargrupp bestående av divisionschef
Olav Bengtsson (ordförande), professor Marianne Cederblad, leg
psykoterapeut/DrMedVet Ulf Brinck, professor Philip Hwang och professor
Lennart Melin. Sakkunnigas yttrande bifogas detta beslut.

Bedömning
Utbildningen ges inte längre med de kritiserade inriktningarna mot theraplay
respektive barnorienterad familjeterapi. Ungdomsterapiinriktningen låg tidigare
tillsammans med vuxeninriktningen av utbildningen. Umeå universitet har nu
reviderat utbildningen till att i stället omfatta barn- och ungdomsterapi.
Diagnostiken har fått en tydligare plats i alla inriktningar samtidigt som
integrationen mellan inriktningarna stärkts. Bedömargruppen konstaterar att
kraven för att utfärda psykoterapeutexamen uppfylls genom de åtgärder som Umeå
universitet redovisat.

Beslut
Med anledning av de vidtagna åtgärderna finner Högskoleverket att det inte längre
finns skäl att ifrågasätta examensrätten för psykoterapeutexamen vid Umeå
universitet. En uppföljning av utvärderingen kommer att ske efter tre år.

Detta beslut har fattats av universitetskansler Anders Flodström efter föredragning
av utredare Erik Roos i närvaro av huvudsekreterare Lena Adamson,
kommunikationsstrateg Åsa Klevard och avdelningschef Clas-Uno Frykholm.

Anders Flodström
Erik Roos
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Sakkunnigas yttrande
Högskoleverkets bedömargrupp gjorde i sin granskning 2006 bedömningen att
psykoterapeututbildningen vid Umeå universitet borde ifrågasättas trots att
utbildningen hade många förtjänster. Utbildningen ifrågasattes på grund av
införandet av otillräckliga evidensbaserade inriktningar och placering av
ungdomsterapiinriktningen tillsammans med vuxeninriktningen.
Utöver att rätta till ovan nämnda brister rekommenderade bedömargruppen
utbildningsanordnaren att koncentrera resurserna till färre inriktningar, samordna
utbildningen med den psykoterapiforskning som finns inom universitetet, införa
regelbundna möten med alla involverade lärare, införa krav på tre avslutande
handledningsfall med psykoterapisammanfattning på de inriktningar där detta
saknas samt förbättra uppföljningen av att studenterna har relevanta
arbetsuppgifter parallellt med hela utbildningen.
Umeå universitet har redovisat följande åtgärder:
Inriktningarna mot theraplay och barnorienterad familjeterapi som kritiserades för
otillräcklig evidens ges inte längre. Umeå universitet har istället initierat
behandlingsforskning kring theraplay för att öka evidensen.
Ungdomsterapiinriktningen låg tidigare tillsammans med vuxeninriktningen av
utbildningen. Umeå universitet har nu reviderat utbildningen till att i stället
omfatta barn- och ungdomsterapi.
Umeå universitet har förstärkt samarbetet och ökat integrationen mellan
utbildningarna. De tidigare fyra programmen har nu samordnats till två
utbildningar med två grenar vardera.
Forskningsanknytningen har stärkts genom att enheten för psykoterapiutbildning
har startat ett gemensamt forsknings- och kvalitetssäkringsprojekt med
institutionen för psykologi. En gemensam arbetsgrupp har också initierats i syfte
att starta en forskarskola. Vidare har man ökat andelen med lärare som har
forskningserfarenhet i utbildningarna.
Enheten för psykoterapiutbildning har anställt fasta ledare för varje utbildning och
skapat kompetensgrupper med 4-5 huvudansvariga lärare och handledare kring
dem som träffas regelbundet. Vidare har man förändrat handledningskraven efter
bedömarnas rekommendationer och ytterligare formaliserat kraven på att
studenterna ska ha relevanta arbetsuppgifter parallellt med hela utbildningen.
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Bedömning
Umeå universitet har rättat till de brister som framkom vid Högskoleverkets
bedömning 2006 och som låg till grund för ifrågasättandet. Umeå universitet har
lagt ned de otillräckligt evidensbaserade inriktningarna mot theraplay och
barnorienterad familjeterapi. Man har också reviderat barn och
föräldraterapiutbildningen till att istället omfatta barn- och ungdomspsykoterapi.
Umeå universitet har också på ett ambitiöst sätt genomfört övriga åtgärder som
bedömargruppen rekommenderade.
Fortfarande saknas dock en tillfredsställande utformning av uppföljningen av att
studenterna har relevanta arbetsuppgifter parallellt med hela utbildningen.
Med utgångspunkt i den situation som fanns vid bedömningstillfället hösten 2006
och de åtgärder som genomförts sedan dess gör vi bedömningen att
psykoterapeututbildningen vid Umeå universitet håller godtagbar kvalitet.
Olav Bengtsson
Marianne Cederblad
Ulf Brinck
Philip Hwang
Lennart Melin
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