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Sammanfattning
Det är UKÄ:s uppfattning att de två examensmålen under färdighet och förmåga i
psykologexamen bör kvarstå enligt nuvarande examensbeskrivning. Inkomna
förändringsförslag bidrar inte till ett förtydligande. En eventuell förändring av de
aktuella examensmålen bör ske i relation till examensmålen för psykologexamen som
helhet samt i relation till psykoterapeutexamen.
2011 och 2018 skickade studierektorer och utbildningsansvariga för landets
psykologutbildningar in skrivelser till regeringen som rörde behovet av att förtydliga
en inkonsekvens i de två examensmålen under färdighet och förmåga i
psykologexamen. Det ansågs finnas en motsättning i att psykologstudenten efter
examen ska arbeta ”självständigt” som psykolog och enligt det ena målet visa en
”fördjupad förmåga” att bedriva psykologisk behandling och samtidigt enligt det
andra målet endast förväntas ha förmågan att bedriva psykoterapi ”under
handledning”. Detta bedömdes särskilt problematiskt då psykologisk behandling
enligt skrivelsen var ”hierarkiskt överordnat” psykoterapi. Vidare uttrycktes att
examensmålens nuvarande formulering medförde svårigheter att planera och följa upp
utbildningen samt att kommunicera till studenterna vad de förväntas kunna vid
examen. Studierektorerna föreslog därför en sammanslagning av de två
examensmålen till: visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
inklusive psykoterapi.
Det är UKÄ:s bedömning att utifrån att psykologutbildningen är en
generalistutbildning som ger en bred teoretisk och praktisk bas för psykologens
yrkesutövning finns inga krav på att alla studentens förmågor ska vara fördjupade när
studenten är färdigutbildad. Vidare visar UKÄs utredning att det saknas konsensus
kring definitionen av begreppen psykoterapi och psykologisk behandling och tolkning
av innebörd och relation beror på kontext. Det är inte självklart att psykoterapi är
hierarkiskt underordnat psykologisk behandling och det är i så fall ologiskt att endast
nämna en metod. Att i examensmålen beskriva olika typer av behandlingar vore att gå
in på en allt för hög detaljeringsgrad.
Det framkommer av genomförda intervjuer att flertalet respondenter inte anser att det
inkomna förslaget är optimalt. Flera respondenter menar dock att formuleringen
”under handledning” är överflödigt. Det inkomna förslaget skulle dock innebära att
psykologstudenten vid examen har fördjupad förmåga att bedriva psykoterapi, vilket
inte stämmer utifrån vad som framkommit i intervjuerna. UKÄ bedömer att det
behövs en formulering i examensmålen som indikerar nivån på psykoterapeutiska
förmågor som psykologstudenten förväntas ha vid examen.
En förändring av examensmålen enligt förslagen har inga direkta konsekvenser för
psykoterapeututbildningen. Utbildningen kan möjligen uppfattas som överflödig om
legitimerade psykologer har kompetensen att bedriva psykoterapi självständigt i och
med psykologexamen.
UKÄ kan se ytterligare en problematik med att föreslagna förändringar av aktuella
examensmål ska bedömas isolerat. En eventuell förändring av examensmålen bör ske
i relation till övriga examensmål för psykologexamen som helhet.
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Inledning
Uppdraget
Regeringen har givit Universitetskanslersämbetet (UKÄ) i uppdrag att utreda behovet
av en förändring av examensmålen för psykologexamen, under kunskapsformen
färdighet och förmåga. Uppdraget formulerades enligt följande:
”Universitetskanslersämbetet ges i uppdrag att se över behovet av en ändrad
examensbeskrivning av psykologexamen vad gäller målen om att bedriva psykologisk
behandling respektive bedriva psykoterapi. I uppdraget ingår att genomföra
konsekvensanalys av de förslag som lämnas, t.ex. vad gäller vilka konsekvenser
förslagen får för psykoterapeutexamen. Översynen ska genomföras i samråd med
Socialstyrelsen. Uppdraget ska redovisas senast den 10 maj 2022.”

Bakgrund
2011 skickade studierektorer för landets psykologutbildningar in en skrivelse (Bilaga
1) till utbildningsdepartementet för att uppmärksamma på en ”inkonsekvent och
problematisk skrivning i angivna examensmål avseende färdighet och förmåga för
psykologexamen”. Denna inkonsekvens hade uppmärksammats inför
Högskoleverkets utvärderingar av psykologutbildningar där redogörelse för hur
lärosätet examinerar målsättningar stod i fokus. I examensmålsbeskrivning står det att
studenten vid examen ska kunna;
- Visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
- Visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi,
Studierektorerna menade att det var problematiskt att högskoleförordningen delade
upp begreppen psykologisk behandling och psykoterapi i två olika mål som var
formulerade på ett sådant sätt att de borde examineras på två olika nivåer och att detta
inte gick ihop med hur utbildningen var upplagd. Det ansågs motsägelsefullt att
studenten, i linje med den övergripande målbeskrivningen för utbildning på avancerad
nivå, ”självständigt” ska kunna arbeta som psykolog, och visa ”fördjupad” förmåga
att bedriva psykologisk behandling och samtidigt endast förväntas ha förmågan att
”under handledning” bedriva psykoterapi. Skrivelsen ifrågasatte det faktum att målen
i en yrkesexamen på avancerad nivå ”anger en målsättning som antyder ett
underordnat ansvar” då de samtidigt är praxis för en psykolog och i enlighet med
yrkesetiska principer för psykologer, att alltid söka handledning vid behov.
Studierektorerna föreslog därför att stryka den andra strecksatsen av examensmålen
och endast behålla den första.
Det sker ingen förändring av examensmålen med anledning av skrivelsen 2011 och
2018 skickar representanter från studierektorsnätverket för psykologer in en ny
skrivelse (Bilaga 2) till departement. De hänvisar till tidigare skrivelse och betonar att
målformuleringarna är ”ologiska och problematiska för oss som utformar
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utbildningen. Att självständigt bedriva psykologisk behandling (hierarkiskt
överordnat) och på samma gång bedriva psykoterapi (hierarkiskt underordnat) enbart
under handledning är, som vi ser det, inte kompatibelt.” Företrädarna går här längre i
sin skrivelse och menar att psykologisk behandling är ”en beskrivning av metoder
som är informerade av psykologi och som ojämnställt med andra metoder syftar till
att åstadkomma förändring på andra sätt än genom psykoterapeutiska verktyg”.
Företrädarnas förslag är att slå ihop de båda examensmålen och istället formulera att
studenten vid examen ska:
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, inklusive psykoterapi.
Detta förslag skiljer sig således något från den tidigare inskickade skrivelsen från
2011 där förslaget inte inbegrep bisatsen ”inklusive psykoterapi”.

Genomförande och tolkning av uppdraget
Vår tolkning av skrivelserna är att examensmålen så som de nu är formulerade anses
otydliga och försvårar för utbildningsansvariga att planera utbildningen och beskriva
vad utbildningen innehåller. Vidare finns det en motsägelsefullhet i formuleringen i
examensbeskrivningen som är kopplad till begreppsdefinitioner och vad studenten
förväntas kunna efter avlagd yrkesexamen på avancerad nivå. I denna rapport
undersöker UKÄ:
- huruvida det finns ett behov av en förändring av examensmålen utifrån den
problematik som de båda skrivelserna tar upp, samt
- huruvida inkomna förslag åtgärdar problemen och vilka eventuella
konsekvenser detta kan medföra för utbildningsanordnare, studenter,
avnämare och psykoterapeutexamen.
Inom ramen för uppdraget har UKÄ genomfört 16 intervjuer med företrädare för både
psykolog- och psykoterapeututbildningen från sju lärosäten, studenter, samt
arbetslivsföreträdare och fackförbund. Bland de intervjuade har varit företrädare som
stått bakom skrivelserna. Intervjuerna som har genomförts via zoom har haft
karaktären av ett förutsättningslöst samtal där förslagen på förändrade examensmål,
behovet av förändring samt de olika begreppen psykologisk behandling, psykoterapi,
handledning och självständighet har diskuterats.
Underlagen för utredningen har även bestått av Högskoleverkets tidigare rapporter
inom området, Socialstyrelsens nationella riktlinjer för legitimation, utbildningsplaner
för psykologexamina på samtliga berörda lärosäten, samt
examensmålsbeskrivningarna av övriga yrkesexamina inom vård och omsorg.
Förutom samråd med Socialstyrelsen har uppdraget även diskuterats inom UKÄ:s
interna s.k. vårdnätverk.
Innan vi diskuterar behovet av förändring och resonerar kring skrivelsens förslag görs
en kort beskrivning av de allmänna bestämmelserna om examina utifrån lag och
förordning samt en redogörelse för psykologutbildningens upplägg och historik.
Rapporten avslutas med UKÄ:s reflektioner kring behovet av förändringen av
aktuella examensmål.
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Examensbeskrivning och examensmål
Psykologexamen är en yrkesexamen som ges på avancerad nivå. Utbildning på
avancerad nivå ska bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på
grundnivå eller motsvarande kunskaper. Den avancerade nivån innebär vidare en
fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på
grundnivå och ska utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och
använda kunskaper, utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser,
frågeställningar och situationer, och utveckla studenternas förutsättningar för
yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och
utvecklingsarbete (1 kap. 9 § högskolelagen).
För varje examen finns beskrivningar av vilka krav som ska uppfyllas för respektive
examen. Dessa krav står formulerade i examensordningen, bilaga 2 till
högskoleförordningen. Kraven för varje examen formuleras dels genom att det anges
en bestämd omfattning för examen uttryckt i högskolepoäng, dels i form av ett
övergripande mål, dels genom vissa examensmål som redovisas under
kunskapsformerna ”Kunskap och förståelse”, ”Färdighet och förmåga” och
”Värderingsförmåga och förhållningssätt” samt rubrikerna ”Självständigt arbete
(examensarbete)” och ”Övrigt”.
I och med 1993 års högskolereform bestämmer högskolan självständigt utformningen
av de utbildningar som ges, med begränsningen att utbildningarna måste ge
förutsättningar att uppnå examensmålen (Prop. 1992/93:1). Examensmålen är
gemensamma för utbildningar oavsett inriktning. I och med att utbildningars innehåll
inte är reglerade kan de få olika utformning på olika lärosäten.
I propositionen Ny värld - ny högskola (prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr.
2005/06:160) gjorde regeringen bedömningen att alla examensbeskrivningar bör följa
en gemensam struktur. Det innebär bl.a. att examensbeskrivningarna bör vara
kortfattade och koncentrerade till det väsentliga och att de bör vara långsiktigt
hållbara i den meningen att de varken ska förhindra utveckling eller behöva ändras
ofta.
2011 införde Högskoleverket ett kvalitetssäkringssystem med syftet att kontrollera att
studenterna uppfyllde examensmålen vid examen. Examensbeskrivningarna blev en
tydlig utgångspunkt för att säkerställa att studenterna fick goda förutsättningar att nå
examensmålen. Detta kvalitetssäkringssystem bidrog till att lärosätena började arbeta
mer medvetet och aktivt mot examensmålen vid utformningen av utbildningens
genomförande, upplägg och examination. Examensmålen blev centrala för lärosätets
kvalitetssäkringsarbete1.

Psykologutbildningen
Psykologutbildningen är en femårig yrkesutbildning om 300 högskolepoäng på
grundläggande och avancerad nivå som leder till psykologexamen. Psykologexamen
och ett års föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP) ger behörighet att ansöka om
legitimation hos Socialstyrelsen. Psykologutbildningen är både en

1

Utbildningsutvärderingarnas effekter - En genomgång av effekterna av det nationella utvärderingssystemet
2011−2014. Rapport 2015:21.
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professionsutbildning och en akademisk utbildning som ger behörighet till
forskarutbildning.

Psykologutbildningens historia och utveckling
År 1978 infördes den statliga psykologlegitimationen som byggde på en femårig
psykologutbildning. År 1982 inrättades en sammanhållen femårig psykologlinje. Den
femåriga psykologlinjen byggdes upp utifrån den tidigare s.k. PEG-utbildningen
(1972) med fokus på psykologens arbetsfunktioner och kurser med inriktning mot
utredning och åtgärder avseende individer, grupper, organisationer och samhälle.
Innehåll och upplägg för utbildningen omfattade grundläggande studier i ämnet
psykologi de första två åren, för att sedan följas av tillämpade kurser under det tredje
året och därefter. Examensarbetet omfattade 20 högskolepoäng, motsvarande 20
veckors (en termin) heltidsstudier. Psykologlinjen var en generalistutbildning, vilket
innebar att studenten efter genomgången utbildning skulle kunna arbeta inom olika
inriktningar av psykologyrket. Det innebar också krav på en fastställt central
utbildningsplan för alla lärosäten som då gav psykologutbildning i enlighet med
högskoleförordningen (1977:263). Den gemensamma utbildningsplanen styrde
således innehållet i utbildningen och verkade som en säkerhet för likvärdig utbildning
oavsett studieort. En viktig förändring i den sammanhållna femåriga psykologlinjen
var att man inom ramen för utbildningen skulle ge en grundläggande
psykoterapiutbildning motsvaranden den tidens ”steg 1”. 2
Psykoterapiutbildningen

Parallellt med införandet av den statliga psykologlegitimationen infördes 1978 en
statlig psykoterapiutbildning. Utbildningen delades upp i två steg. Det första steget
var en allmän orientering inom området psykoterapi som även skulle ge kompetens
att ingå i ett team och bedriva psykoterapi ”under handledning”. Det andra steget
skulle ge färdigheter att behandla vissa typer av problem och metodspecialisering.
Efter avslutad utbildning, dvs efter ”steg 1” och ”steg 2” var genomfört, skulle
studenten vara behörig att ”självständigt bedriva” psykoterapi.
Psykoterapeututbildningen

1993 infördes psykoterapeutexamen. Psykoterapeututbildningen är likt
psykologutbildningen en utbildning på avancerad nivå och ingår som en yrkesexamen
i examensordningen, om än med en struktur som mer liknar en vidareutbildning.
Psykoterapiutbildning bedrivs fortsatt på olika nivåer, dels som en grundläggande
psykoterapiutbildning (tidigare steg 1) och dels som en utbildning som leder fram till
en Psykoterapeutexamen (tidigare steg 2). Trots att uppdelningen ”steg 1” och ”steg
2” formellt har tagits bort lever benämningen kvar och används av flera
utbildningsanordnare. En grundläggande psykoterapiutbildning riktar sig både till den
som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för sitt yrke och till
den som vill meritera sig för fortsatta studier på Psykoterapeutprogrammet.3

2Utvärdering

av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i
psykologi vid svenska universitet och högskolor [kvalitetsgranskning], Högskoleverket, Stockholm, 2004
3

Akademikerförbundet SRR. Utbildning för leg. Psykoterapeuter. https://akademssr.se/yrkesfragor/legpsykoterapeut/utbildning-leg-psykoterapeuter (Hämtad 2022-02-04).
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Psykologutbildningen idag
Psykologutbildningen ges idag vid elva lärosäten i Sverige: Göteborgs universitet,
Karlstads universitet, Karolinska institutet, Linköpings universitet, Linnéuniversitet,
Lunds universitet, Mittuniversitetet, Stockholms universitet, Umeå Universitet,
Uppsala universitet och Örebro universitet.
Psykologutbildningen är fortfarande en generalistutbildning och legitimerade
psykologer kan arbeta inom flera olika sektorer i samhället. Utbildningen ger en
teoretisk och praktisk bas för psykologens yrkesutövning med kompetens att utreda,
diagnostisera och behandla psykologiska tillstånd av ohälsa, samt förebygga psykisk
ohälsa. Psykologutbildningen som tidigare var en rent akademisk utbildning, har idag
en mer klinisk prägel.
Trots att den gällande högskoleförordning som antogs 1993 bidrog till att varje
lärosäte gavs större möjlighet att själva utforma utbildningen och dess innehåll, har
många lärosäten valt att behålla stora delar av utbildningsplanens innehåll och
upplägg som det sett ut tidigare, där också poängomfattningen för psykologpraktik
och examensarbete är likvärdiga. I stora drag skiljer sig inte psykologutbildningens
utbildningsplaners innehåll och upplägg avsevärt åt mellan lärosätena. Utbildningen
inleds, år 1-3, med kurser på grundläggande nivå inom relevanta ämnesområden för
utbildningen. Därefter följer obligatoriska kurser på avancerad nivå samt valbara
kurser, flera med tillämpade inslag. I mitten eller i senare delen av utbildningen ingår
verksamhetsförlagd utbildning eller praktik under handledning, om cirka 20
högskolepoäng. När praktiken är förlagd varierar mellan olika lärosäten. Under
utbildningens senare del, år 4-5, fokuseras utbildningen mot fördjupning och kliniska
tillämningarna av psykologi och psykologisk behandling och psykoterapi. Det är
framför allt här som studenten tränas i de färdigheter och förmågor som ingår i det
aktuella examensmålet. Klientarbete under handledning av legitimerad psykolog samt
legitimerad psykoterapeut, beroende på moment, ingår. Det sista momentet på
psykologutbildningen är att studenten författar ett vetenskapligt självständigt arbete
om 30 högskolepoäng.
Upplägget kring teoretiska och praktiska moment gällande psykologisk behandling
och psykoterapi skiljer sig dock mellan lärosätena. På vissa lärosäten väljer studenten
inriktning på sin psykoterapiutbildning, på andra undervisas studenten i exempelvis
både KBT och psykodynamisk psykoterapi. Hur klientarbetet är upplagt, och om det
sker via egen mottagning på lärosätet eller genom annan verksamhet, samt hur
patientgruppen ser ut varierar också. I några psykologprogram ingår momentet
utbildningsterapi, även kallat egenterapi, som syftar till att utveckla studentens
självkännedom och empatiska förmåga genom samtal. Även om inte utbildningsterapi
ingår som kurs i alla program, visar utredningen att samtliga psykologutbildningar
innehåller utbildningsmoment som berör studentens förmåga att kritiskt värdera och
utvärdera sin kompetens, sitt lärande och sina personliga förutsättningar för arbetet
som psykolog. Även kursutbudet skiljer sig något och i några fall finns
psykologprogram med en specifik inriktning, till exempel idrott och motion.
Begreppen psykologisk behandling och psykoterapi används i varierad grad i
utbildningsplanerna där en del verkar särskilja begreppen och andra använder det
synonymt och en tredje kategori använder antingen det ena eller det andra begreppet.
Något som däremot tycks förena alla psykologutbildningar är att alla moment som
innehåller klinisk praktik omfattar handledning. Flera lärosäten beskriver i
utbildningsplanen hur studenten ska lära sig att tillämpa psykoterapi under
handledning.
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Sammanfattningsvis kan UKÄ se att kurserna som är kopplade till de aktuella
examensmålen d.v.s. den kliniska träningens inriktning och utformning, vilka
terapeutiska inriktningar programmet har, och hur många klienter studenten möter
varierar mellan lärosätena, vilket medför att utbildningarna skiljer sig i vissa
avseenden. Vidare är handledning ett viktigt inslag vid alla moment i utbildningen
som innefattar klinisk praktik.

Vidareutbildning
De som har en psykologexamen (liksom läkare med specialistkompetens i psykiatri
eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomer samt personer med annan motsvarande
examen t.ex. präster, sjuksköterskor, beteendevetare som också har gått
grundläggande psykoterapiutbildning) kan också välja att vidareutbilda sig till
psykoterapeut på psykoterapeututbildningen. Psykoterapeututbildningen kan ha olika
antagningskrav vilket kan påverka studentens behörighet och möjlighet att söka
vidareutbildning. I en tidigare utvärdering av psykologprogram av Högskoleverket
fastslogs det därför som viktigt att studenterna ges information om utbildningens
innehåll inför sitt val av utbildning4.
En legitimerad psykolog kan även efter examen specialisera sig inom något av
psykologins fält genom specialistutbildning som Psykologförbundet erbjuder.
Specialistutbildningen ges idag inom tio specialiteter, varav en är psykoterapi, och det
är Sveriges psykologförbund som ackrediterar utbildningar och ger intyg om
specialistbehörighet5.

4

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i
psykologi vid svenska universitet och högskolor [kvalitetsgranskning], Högskoleverket, Stockholm, 2004
5 Psykolog och Specialistpsykolog, Sveriges psykologförbund, Stockholm, 2018
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Behovet av en förändring i
examensmålen
Om den huvudsakliga orsaken till den första skrivelsens (2011) uppkomst var behovet
av tydlighet inför Högskoleverkets kvalitetssäkringssystem 2011-2014, förefaller den
underliggande orsaken till den andra skrivelsen (2018) mer handla om behovet av
tydlighet gentemot studenter, men även för att klargöra psykologens rätt att bedriva
psykoterapi självständigt. Frågan är starkt kopplad till de fackliga intressena. I detta
avsnitt följer en redogörelse kring problemområdena och behovet av förändring
utifrån skrivelsen och genomförda intervjuer. De identifierade problemområdena i de
båda skrivelserna rör främst motsättningarna i examensbeskrivningen vad gäller
betydelsen av ”självständigt” och ”under handledning” men även betydelsen av och
relationen mellan ”psykologisk behandling” och ”psykoterapi”.

Mål
För psykologexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som
krävs för att självständigt arbeta som psykolog och för att fullgöra
föreskriven praktiskt tjänstgöring (PTP) som fordras för att få behörighet
som psykolog.
Färdighet och förmåga
För psykologexamen ska studenten
- Visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
- Visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi.

Utdrag av nuvarande formulering i Högskoleförordningen, bilaga 2 Examensordningen,
Psykologexamen

Motsättningar i examensbeskrivningen – ”självständigt”,
”fördjupad förmåga” och ”under handledning”
I examensmålen för psykologexamen uttrycks att förmågan att bedriva psykoterapi
ska vara ”under handledning”, vilket, enligt skrivelsen, implicerar att psykologen inte
skulle kunna bedriva psykoterapi ”självständigt”. Samtidigt menar man att det blir en
motsättning att det uttrycks att studenten ska ha en fördjupad förmåga i målet som
berör psykologisk behandling, eftersom psykoterapi kan uppfattas vara en form av
psykologisk behandling.
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Formuleringen ”under handledning”, och dess koppling till psykoterapi är sprungen
ur psykoterapiutbildningens uppdelning i två steg som har haft stort genomslag. Den
grundläggande psykoterapiutbildningen som inkorporerades i psykologutbildningen
1982 innefattade som tidigare nämnts att studenten fick grundläggande kompetens att
bedriva psykoterapi ”under handledning”. Den som vidareutbildat sig till legitimerad
psykoterapeut på psykoterapeututbildningen, skulle då, i enlighet med examensmålen
för psykoterapeututbildningen kunna bedriva psykoterapi ”självständigt”. Dessutom
lyfter skrivelserna de yrkesetiska principerna för psykologer som syftar till att ge
vägledning och stöd för etisk reflektion. Den legitimerade psykologen har således ett
ansvar att verka inom ramen för sin kompetens som följer av utbildning, träning,
erfarenhet och personlig förmåga samt ska söka professionell hjälp och stöd i svåra
situationer.
Vidare uttrycks det i skrivelserna att formuleringen inte bara är en semantisk fråga
utan att den påverkar hur man bygger upp psykologutbildningarna och vad som
förmedlas.
I samtalen med lärosätesrepresentanter, studenter och berörda avnämare framgår det
att flertalet anser att det finns ett behov av att ta bort formuleringen ”under
handledning” i examensmålet, främst därför att det uppfattas som överflödigt och
bidrar till osäkerhet. Flera menar att det varken gör till eller från och ett par anser att
det nog bör stå kvar. Men det framgår även av enstaka samtal att det har en stor
betydelse att ”under handledning” står kvar då det beskriver en nivå på studentens
förmåga av att bedriva psykoterapi, i enlighet med den grundläggande
psykoterapiutbildningen som ges inom psykologutbildningen.

Formuleringen anses överflödig
Formuleringen ”under handledning” i examensmålet anses av flera respondenter som
överflödig då psykologutbildningen likt andra utbildningar inom vårdyrket präglas av
handledning och det är därmed något som inte behöver skrivas ut. En respondent
uttrycker: ”Den formuleringen är olycklig…Det behövs inte.” En annan respondent
menar att risken att lärosätena i praktiken skulle upphöra eller minska på
handledningen är osannolikt : ”jag tror att det skulle vara ganska otänkbart för dom i
kåren att man skulle påbörja eller göra någon slags klinisk praktik utan att det
innefattar handledning. Det har jag svårt att se”. Samtliga respondenter styrker
skrivelsens förklaring att det är en grundläggande etisk princip inom psykologyrket
att söka handledning vid behov, och att det därmed är en självklarhet: ”Det är
självklart, ska man göra något och inte behärskar till fullo ska man skaffa
handledning. Det är givet.

Formuleringen bidrar till osäkerhet
Det framgår även av underlagen att formuleringen bidrar till en föreställning om att
legitimerade psykologer måste ha handledning vid utövning av all psykoterapi. ”Jag
diskuterade det här med en mycket erfaren person på XX när jag jobbade där och hon
har varit med hur länge som helst i psykologsamanhang och hon var helt övertygad
om att det var så, tills vi började kolla lagtexten”. Respondenten menar på att
skrivelsen bidrar till ett slags livslångt krav på att legitimerade psykologer ska ha
handledning när de bedriver psykoterapi, så länge man inte har en
psykoterapeutlegitimation. Vidare menar ett par respondenter att det främsta
problemet med formuleringen inte är att det påverkar utbildningens upplägg och
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genomförande utan att det bidrar till otydlighet i kommunikationen med studenten,
och vilka färdigheter studenten förväntas ha vid avlagd examen och vidare som
legitimerad psykolog.

Handledning som praxis
Å andra sidan framkommer det i intervjuerna att handledning visserligen är praxis
och att det är en del av den kliniska träningen men att det finns en oro kring att vikten
av handledning skulle försvagas om formuleringen togs bort. Det handlar om en
tradition speciellt kopplad till psykoterapin. Tar man bort ”under handledning” kan
det tolkas som om psykologen aldrig behöver handledning när hen arbetar med
psykoterapeutiska samtal. Det uttrycks även en oro inför ett eventuellt förminskande
av psykoterapin som metod. En respondent uttrycker: ”Det är skillnad mellan
metodhandledning och stödjande handledning genom utbildningen.” Ytterligare en
respondent menar att ”De flesta ser ett behov av handledning väl ute i arbetet. Det är
så lätt att glida i vårt arbete. Det är ett hantverk som man lär sig under resans
gång.” Så som målet är formulerat nu så framgår det att på flera lärosäten examineras
studentens förmåga att tillämpa och bedriva psykoterapi under handledning, under
pågående utbildning.

Studentens förmåga att bedriva psykoterapi
Utredningen visar att respondenterna har en enad bild av att en student vid examen
inte har uppnått förmågan att självständigt bedriva mer avancerat psykoterapeutiskt
behandlingsarbete. En respondent menar ”att ha ansvar för en längre psykodynamisk
terapi med sköra patienter det är inte våra studenter färdigutbildade för. Dit når inte
psykologutbildningen. Det behövs under handledning”. Detta är dock inte heller ett
krav efter psykologexamen, då följande år av praktisk tjänstgöring genomförs under
handledning. Det är först efter ett års godkänd föreskriven praktisk tjänstgöring (PTP)
som studenten ges behörighet att ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. När
studenten fått sin examen och PTP godkänd och erhåller legitimation, har den då
legitimerade psykologen behörighet, som en respondent beskriver att ”bedriva
psykologisk behandling självständigt. En annan respondent uttrycker att ”Psykologer
kan absolut bedriva psykoterapi men de har ett ansvar för vilken nivå de lägger sig
på och vilken kunskap de har.”
Till resonemangen om på vilken nivå studenten har förmåga att bedriva
psykoterapeutiskt behandlingsarbete hör också att de studenter som idag läser
psykologutbildningen tar examen med olika förkunskaper, då den kliniska träningens
inriktning och nivå varierar mellan lärosätena. Vissa lärosäten erbjuder till exempel
klinisk praktik och tillämpning vid egen mottagning, andra i samarbete med till
exempel en psykiatrimottagning. Vilka eller vilken psykoterapeutisk inriktning
studenten har möjlighet att välja, samt hur patientarbetet ser ut och hur många klienter
studenten möter, skiljer sig också.
Studenterna själva menar att de inte har förmåga att bedriva psykoterapi självständigt
men att de kan utföra ”psykologiska samtal”. En annan respondent uttrycker att när
en student på kort tid, dvs under 2-3 terminer, lär sig KBT så ”är det inte särskilt
patientsäkert att bedriva den formen av behandling helt utan handledning efter.”
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Tolkningen av begreppen psykologisk behandling och
psykoterapi
I skrivelserna tar företrädarna upp att det är problematiskt hur begreppen psykologisk
behandling och psykoterapi delas upp och anger olika målnivåer i examensmålen. I
skrivelsen från 2018 uttrycker man att det är ologiskt för de som utformar
utbildningarna då ”psykologisk behandling är ”hierarkiskt överordnat” och
psykoterapi är ”hierarkiskt underordnat”. Det blir problematiskt om psykoterapi som
är underordnat ska bedrivas under handledning.
Det framgår av utredningen att en del av problematiken kring formuleringen av
examensmålen är att begreppen psykologisk behandling och psykoterapi tolkas på
olika sätt både vad gäller innebörd och relation. Tolkningen skiljer sig åt både mellan
lärosäte men även inom ett lärosäte/institution. Samtidigt framgår det av intervjuerna
att oavsett definition så skiljer det sig inte särskilt mycket åt i praktiken och för
utbildningens upplägg och genomförande. Nedan följer en redogörelse för vad som
kommit fram i intervjuerna gällande olika tolkningar av de båda begreppen samt
beskrivningar som Psykologförbundet, Psykoterapeutiska föreningen och
Socialstyrelsen gör.
Flertalet av respondenterna uttrycker att psykologisk behandling och psykoterapi är
samma sak, dvs att begreppen är ”likställda”. Detta är ett förhållningssätt som även
Högskoleverket intog i en tidigare rapport6 samt i utvärderingen av
psykologprogrammen7. Att begreppen används synonymt framgår även av flera
utbildningsplaner hos utbildningsanordnarna.
Samtidigt framkommer det i intervjuerna att psykologisk behandling ofta ses som ett
bredare samlingsbegrepp för olika behandlingar, inom vilket psykoterapi ingår. Som
samlingsbegrepp kan även psykologisk behandling i vissa sammanhang ersättas med
ordet psykoterapi och psykoterapi med psykologisk behandling utan att för den
sakens skull få en annan betydelse. Det framgår dock av intervjusvaren att det inte är
självklart vilka andra behandlingsformer som ingår i psykologisk behandling förutom
psykoterapi. En respondent beskriver psykologisk behandling på utbildningen som
”ett bredare begrepp och det kan bedrivas på olika sätt bl a i form av psykologisk
utbildning eller psykopedagogiska insatser och enklare psykoterapeutiska
interaktioner”. En ytterligare respondent menar att ”är det psykologisk behandling
kan det vara att bedriva psykoterapi men det kan även vara att bedriva pedagogisk
stödjande samtal, eklektiskt inriktade samtal, den är mer diffus.”
Enstaka respondenter menar liksom i skrivelsen, att psykologisk behandling är
”hierarkiskt överordnat” psykoterapi. En ytterligare variation i beskrivningen av
begreppen är att psykoterapi ingår inom psykologisk behandling men kan vara både
”underordnat” och ”överordnat” då psykoterapeutisk utövande kan vara både mer
eller mindre avancerat än psykologisk behandling.
Begreppen tycks ha vuxit fram i delvis olika historisk kontext och även om det finns
tydliga definitioner på psykoterapi så är det svårare att hitta en beskrivning av

6

Ökad kvalitet i psykoterapiutbildningen, Högskoleverket 2010
Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen, Högskoleverket
2012
7

14

psykologisk behandling. Vilken tolkning som görs får konsekvenser för betydelsen i
examensmålen.

Psykologisk behandling
Psykologförbundet definierar på sin hemsida att psykologisk behandling innefattar
”hälsofrämjande och förebyggande insatser, olika former av psykoterapi,
internetterapi, träningsprogram, neuropsykologisk rehabilitering, bildterapi, utredning
som terapeutisk process och terapimetoder som bygger på att man arbetar tillsammans
i samtal i samband med utredning”.8
Psykologisk behandling, tillsammans med diagnostik och utvärdering ingår i
psykologens kärnuppdrag och ses oftast ur detta bredare perspektiv.
Psykologstudenten lär sig att på grundval av framforskade psykologiska principer
ställa en diagnos som t ex ätstörning, OCD eller andra psykiatriska diagnoser,
genomföra en behandling efter riktlinjer riktade mot en specifik behandling för denna
diagnos, och därefter utvärdera behandlingen med vetenskapliga metoder.9
Psykologisk behandling för den praktiserade legitimerade psykologen är enligt
Socialstyrelsen en sjukvårdande behandling som lyder under hälsa och
sjukvårdslagen.

Psykoterapi
Psykoterapi å andra sidan kan ses som en särskild psykologisk behandlingsmetod som
bygger på ett flertal teoritraditioner, samt forskning. De vanligaste
psykoterapiformerna är kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk psykoterapi
(PDT), interpersonell psykoterapi (IPT) samt familjeterapi, gruppsykoterapi, barn och
ungdomspsykoterapi och existentiell terapi. Psykoterapi kan också karaktäriseras
utifrån ett visst metodinslag, till exempel hypnos eller uttryckande konstterapi genom
bild, dans eller musik.10 Psykologförbundet beskriver psykoterapi som ett
systematiskt och metodstyrt arbete med psykologisk förändring, det vill säga med
tankar, känslor, beteendemönster, upplevelser och/eller relationer.
Utmärkande för psykoterapi är även att behandlingen sker inom ramen för en
samarbetsrelation där patienten spelar en aktiv roll och motiveras till att arbeta med
sina problem i enlighet med denna behandlingsmetod. Detta förutsätter ett nära och
respektfullt samarbete mellan terapeut och patient. Enligt flera respondenter kan det
ses som ”ett hantverk” hos terapeuten som utvecklas i takt med den kliniska
erfarenheten. Det är därför relevant att skilja mellan psykoterapi på olika svårighetseller komplexitetsnivå. En respondent uttrycker: ”Psykoterapi kan ses mer av en
relation som man avtalar om att ha mellan terapeut och klient i syfte att få till en
förändring inom något område i livet eller i måendet”. ”Psykoterapi har någon
metodisk inriktning”

Socialstyrelsens definition
Inom ramen för regeringsuppdraget har Socialstyrelsen inkommit med sin definition
av begreppen psykologisk behandling och psykoterapi. Nedan följer ett utdrag från
underlaget. (För hela underlaget se Bilaga 4)
8

Psykologförbundet. Om psykologisk behandling och psykoterapi. https://www.psykologforbundet.se/faktaoch-verktyg/psykologisk-behandling-och-psykoterapi/ (Hämtad 2022-02-24).
9
David H. Barlow, Boston University, Psychological Treatments, American Psychologist 2004
10 Akademikerförbundet SSR. Etik & psykoterapi – Etisk kod för psykoterapeuter.
https://akademssr.se/dokument/etik-och-psykoterapi (Hämtad 2022-02-24).
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är alla åtgärder för att medicinskt
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador att betrakta som hälso- och
sjukvård. Således anser Socialstyrelsen att benämningarna terapi och behandling är att
betrakta som likvärdiga i lagens mening, oberoende om det sker i kommunal- regional
eller privat regi.
Socialstyrelsen menar att enligt högskoleförordningen framgår det att psykologer (i
likhet med specialistläkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri) har en
grundläggande utbildning i psykoterapi samt kan utöva psykoterapeutiska
arbetsuppgifter. Vidare menar Socialstyrelsen att enligt den statliga utredningen God
och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa har psykologer, utöver bedömning,
utredning och diagnostik även kompetens att utöva psykologisk behandling som
”inbegriper psykoterapi”. Socialstyrelsen anser således att psykoterapi är underordnad
psykologisk behandling när den ges av en individ med psykologexamen. En psykolog
med psykoterapeutexamen har däremot en djupare kunskap och förståelse för
psykoterapi jämfört med en utan. Socialstyrelsen anser på dessa grunder att ”visa
förmåga att under handling bedriva psykoterapi” under Färdighet och förmåga i
högskoleförordningens beskrivning av Psykologexamen riskerar att leda till
tvetydighet och bör övervägas att tas bort.
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Nytt förslag på examensmål

Med utgångspunkt i behoven av förändring framfördes nya förslag på examensmål i
de båda skrivelserna 2011 och 2018. Det framkommer av intervjuerna att en majoritet
av respondenterna inte tycker att de inkomna förslagen är optimala. Utredningen visar
att förslagen inte är helt oproblematiska vad gäller begreppen och tydlighet,
studentens kunskaper och behörighet, krav på handledare och konsekvenser för
psykoterapeututbildningen. I detta avsnitt för vi ett resonemang kring förslagen
utifrån UKÄ:s uppfattning, samt samtalen med respondenterna.

Färdighet och förmåga
Förslag 2011
För psykologexamen ska studenten
- Visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling
Förslag 2018
För psykologexamen ska studenten
-

Visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
inklusive psykoterapi

Psykoterapi är ett vedertaget begrepp
Det framgår av intervjuerna att det är av vikt att ordet psykoterapi inte tas bort helt i
examensmålen, så som den första skrivelsen från 2011 föreslog. En respondent
uttrycker: ”tar man bort psykoterapi kanske man tappar det. Det blir mer diffust vad
man ska träna dem (studenterna) på…man kanske tappar att det ska innefatta att
behandla patienter för psykisk ohälsa”. Vidare är begreppet psykoterapi både
nationellt och internationellt vedertaget och det är därför av vikt att ha kvar det. En
respondent menar ”det är en katastrof om man tar bort psykoterapi, då gör man om
utbildningsplanen och då får vi problem på kurserna”.

Detaljerade examensmål medför framtida problem
Som tidigare nämnts implicerar förslaget från 2018 att psykologisk behandling är
”hierarkiskt överordnad” psykoterapi och att psykoterapi således är underordnat och
en behandlingsmetod av flera. Samtidigt framgår det av intervjuerna att flera
respondenter menar att begreppen är likställda och det vore utifrån denna
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föreställning en ”elegantare lösning” att använda formuleringen psykologisk
behandling/psykoterapi. Mot det hävdar UKÄ att det inte anses tydligt varför
psykoterapi särskilt ska skrivas ut som en behandlingsmetod, och inte de andra
behandlingsmetoderna. Ett problem med att specificera behandlingsmetoder i
examensmålet är att det kan vara svårt att avgränsa antalet behandlingsmetoder vilka
dessutom troligtvis förändras över tid. Examensmålen i examensbeskrivningarna bör
enligt UKÄ inte gå ner på den detaljnivån. Det är inte en optimal lösning att använda
alltför detaljerade beskrivningar på innehåll och formuleringar som ”inklusive” då
examensmålen ska hålla långsiktigt och utbildningen ska kunna utvecklas över tid.

Studenten har inte en fördjupad förmåga att bedriva psykoterapi
Det inkomna förslaget innefattar att ”under handledning” tas bort, vilket i sin tur
innebär att den formulering som enlig tidigare definition (s.k. steg 1 - grundläggande)
beskriver en nivåskillnad, försvinner. Frågan uppstår då om studenten efter
psykologexamen har ”en fördjupad förmåga att bedriva…psykoterapi”?
UKÄ:s utredning visar att vilka eller vilken psykoterapeutisk inriktning studenten har
möjlighet att välja, samt hur patientarbetet ser ut och hur många klienter studenten
möter, skiljer sig mellan olika lärosäten, vilket medför att studentens färdighet och
förmåga att bedriva psykoterapeutiskt behandlingsarbete varierar. Handledning är
vidare ett viktigt inslag i alla moment under psykologutbildningen som innefattar
kliniskt arbete.

Lägre krav på handledare
Enligt ett par respondenter är en möjlig konsekvens av att man tar bort ”under
handledning” att det blir lägre krav på de handledare som utbildar psykologer. Det är
redan idag svårt att få handledare med hög kompetens till utbildningarna. UKÄ kan
samtidigt konstatera att i utvärderingen av psykologutbildningarna som gjordes av
Högskoleverket 2012 så var just handledarkompetens en av de aspekter som
bedömargruppen oftast bedömde i relation till den delen av examensmålet11.

Konsekvenser för psykoterapeutexamen
I psykoterapeutexamens examensmål är det formulerat att studenten ska ha ”sådana
fördjupade färdigheter som krävs för att självständigt genomföra diagnostiska
bedömningar samt upprätta, genomföra och kritiskt utvärdera psykoterapeutiska
behandlingsprogram…” vilket då kan jämföras med psykologutbildningens
examensmål om att bedriva psykoterapi ”under handledning” i enlighet med den
grundläggande psykoterapiutbildningen. För att kunna bedriva psykoterapi
självständigt var, och är fortsatt tanken att psykologen ska gå en vidareutbildning. Det
finns dock inget som pekar på att psykoterapeututbildningens examensmål skulle
behöva förändras till följd av en förändring i examensmålen på psykologutbildningen.
Det bör dock framgå att en grundläggande psykoterapiutbildning är inkorporerad i
psykologexamen för att inte påverka studentens behörighet till
psykoterapiutbildningen.
En möjlig konsekvens, om en förändring i examensmålet enligt skrivelsen sker, skulle
kunna vara att färre psykologstudenter söker sig vidare till psykoterapeututbildningen.
”Tar man bort under handledning som är en del av steg 1 utbildningen blir det heller
inte självklart för psykologstudenten att läsa vidare på psykterapeututbildningen för
11

Kvalitetsutvärdering av psykologi och närliggande huvudområden samt psykologexamen, Högskoleverket
2012
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att bli behörig psykoterapeut. Istället söker sig psykologstudenter till
specialistutbildningar, som psykologförbundet erbjuder, som dessutom är kortare.”
Psykoterapeututbildningen skulle då möjligen främst bli en påbyggnadsutbildning för
övriga behöriga som genomfört en grundläggande psykoterapiutbildning steg 1
(socionomer, kuratorer, präster etc.). Denna utveckling ser man redan idag12.

12

Mellan år 2015-2021 ökade andelen förstahandssökande till psykoterapeutexamen, som inte har en
psykologexamen, från 41 - 139 sökande, antalet förstahandssökande som har en psykologexamen var under
samma tidsperiod 50 respektive 63 sökande. Statistiska Centralbyrån
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UKÄ:s slutsatser

Det är UKÄ:s uppfattning att det finns ett behov av att se över de två examensmålen
under färdighet och förmåga på psykologexamen. Så som examensmålen är
formulerade idag så bidrar det till en otydlighet vad som innefattas. Examensmålen
bör vara tydliga med vilka färdigheter och förmågor som studenten förväntas uppnå
vid examen framför allt för studentens skull men även för utbildningsanordnare som
ansvarar för att operationalisera målen, följa upp och utvärdera studenternas
färdigheter och förmågor. En tydlighet gagnar även yrkeskåren i stort.
UKÄ har i denna utredning uppfattat att flertalet respondenter anser att borttagandet
av ”under handledning” skulle bidra till tydlighet gällande vad legitimerade
psykologer har kompetens att utföra gällande psykoterapeutiskt behandlingsarbete.
Formuleringen ”under handledning” anses av flera respondenter som överflödig då
handledning är praxis och därmed så självklart att det skapar förvirring att ha det
utskrivet. Även Socialstyrelsen menar att ”under handledning” riskerar att leda till
tvetydighet och bör övervägas att tas bort.
Vidare har det framgått av utredningen att tolkningen av begreppen psykologisk
behandling och psykoterapi samt dess relation skiljer sig åt beroende på vem du
frågar och i vilken kontext. De olika tolkningarna medför en otydlighet när
examensmålen kommuniceras till studenterna men det påverkar inte utbildningens
utformningen och genomförande.
UKÄ:s uppfattning utifrån underlaget är dock att de båda förslagen som inkommit i
skrivelserna inte är optimala och inte heller bidrar till denna åsyftade tydlighet. Delvis
med hänvisning till att det saknas konsensus kring de två begreppen psykologisk
behandling och psykoterapi och vilka färdigheter och förmågor som studenten
förväntas uppnå vid examen kopplade till dessa. Att ta bort formuleringen ”under
handledning” skulle vidare innebära att ta bort referensen till ett väsentligt inslag i
utbildningen. Nedan följer UKÄ:s resonemang och slutsats.

Behov av förändring i examensmålen
Motsättningen ”självständigt”, ”fördjupad förmåga” och ”under handledning”

Som tidigare nämnts är psykologutbildningen en generalistutbildning som ger en bred
teoretisk och praktisk bas för psykologens yrkesutövning. Utbildningen syftar inte till
att ge en fördjupad expertis inom ett specifikt fält, då krävs specialisering eller
vidareutbildning. Däremot är psykologutbildningen en femårig yrkesutbildning på
avancerad nivå vilket innebär fördjupning av kunskaper och färdighet och förmågor
och utbildningen syftar till att ytterligare utveckla studentens förmåga till
självständighet inom sin yrkesutövning. Med det sagt är det dock viktigt att påminna
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sig om att även om lagen nämner fördjupade och självständigt för avancerad allmänt,
så innebär inte det att allt studenten lär sig under en utbildning på avancerad nivå ska
vara fördjupat och självständigt. Det finns till exempel examensmål, om att
fortlöpande utveckla självkännedom och empatisk förmåga, som inte kräver någon
fördjupning på psykologutbildningen. Så utifrån det faktum att vissa förmågor ska
vara fördjupade under psykologutbildningen följer inte att alla ska vara det när
studenten är färdigutbildad.
Underlagen visar att handledning genomsyrar alla praktiska och kliniska moment på
psykologutbildningen, inte enbart de moment som rör psykoterapeutiskt
behandlingsarbete. Detta skrivs dock inte fram i examensmålet om psykologisk
behandling på samma explicita sätt som i målet om psykoterapi. Vad underlaget visar
är också att målet ”Visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi.” inte
enbart är en semantisk fråga, utan att formuleringen och målet påverkar hur lärosätena
utformar psykologutbildningen i nuläget, vad som förmedlas och hur studenterna
uppfattar sin utbildning. Att ta bort referensen till handledning skulle enligt UKÄ
innebära att ett väsentligt inslag i utbildningen inte nämndes i examensmålet. Att ett
möjligt borttagande av målet skulle kunna påverka utbildningens utformning och
upplägg rörande handledning till det sämre, är också något som framkommer i
utredningen. Än viktigare är också att det i intervjuerna framkommer en enad bild av
att en student vid examen inte har uppnått förmågan att självständigt bedriva mer
avancerat psykoterapeutiskt behandlingsarbete. UKÄ:s utredning visar att vilka eller
vilken psykoterapeutisk inriktning studenten har möjlighet att välja, samt hur
patientarbetet ser ut och hur många klienter studenten möter, skiljer sig mellan olika
lärosäten, vilket medför att studentens färdighet och förmåga att bedriva
psykoterapeutiskt behandlingsarbete varierar.
Tolkningen av begreppen psykologisk behandling och psykoterapi

UKÄ uppfattar att psykologisk behandling och psykoterapi ibland kan likställas och
ibland förklaras med olika innebörd beroende på kontext, och som ovan nämnts
saknas konsensus. Det är vidare UKÄ:s uppfattning att de båda begreppen bör stå
kvar i målformuleringarna men att det finns ett behov av att utveckla målen och
klargöra kontexten. Begreppet psykologisk behandling bör i denna kontext, på ett
tydligare vis sättas i relation till psykologutbildningen och dess upplägg där
diagnostik, psykologisk behandling och utvärderingen utgör kärnan och en helhet i
psykologutbildningen. 13 UKÄ:s uppfattning är att det är i detta studenten ska uppnå
fördjupad färdighet och förmåga vid examen. Psykoterapi å andra sidan bör ses som
ett begrepp som innefattar flera olika metoder där psykologstudenten rimligtvis har
fördjupade färdigheter inom vissa metoder men begränsade färdigheter inom andra.
Det finns psykoterapiformer som kräver mer utbildning och lång erfarenhet. I
praktiken varierar det även beroende på patient och ärende.
Konsekvenser för psykoterapeutexamen

En möjlig konsekvens, av en förändring i examensmålet enligt skrivelsen från 2018,
skulle kunna vara att färre psykologstudenter söker sig vidare till
psykoterapeututbildningen. Som utbildningen är uppbyggd idag är den grundläggande
psykoterapiutbildningen inkorporerad i psykologexamen. Den riktar sig både till den
som vill arbeta med psykoterapi under handledning inom ramen för sitt yrke och till
den som vill meritera sig för fortsatta studier på Psykoterapeutprogrammet. Tar man
13

Psykologförbundet. Om psykologisk behandling och psykoterapi. https://www.psykologforbundet.se/faktaoch-verktyg/psykologisk-behandling-och-psykoterapi/ (Hämtad 2022-02-23)
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bort formuleringen ”under handledning” kan det således påverka studenters
benägenhet att söka sig till psykoterapeututbildningen för att bli legitimerad
psykoterapeut. Utbildningen kan möjligen uppfattas som onödig om legitimerade
psykologer redan har kompetensen att bedriva psykoterapi självständigt i och med
psykologexamen. Psykoterapeututbildningen skulle då möjligen främst bli en
påbyggnadsutbildning för övriga behöriga som genomfört en grundläggande
psykoterapiutbildning.
Tar man bort begreppet psykoterapi, i enlighet med skrivelsen som inkom 2011 kan
det i sin tur bidra till att psykologstudentens behörighet till psykoterapeututbildningen
påverkas.
Behåll nuvarande formulering eller formulera ett helt nytt förslag

UKÄ anser att nuvarande formulering av examensmålen är att föredra framför det
förslag som står i skrivelserna. I dagsläget finns ett tolkningsutrymme vad gäller
formuleringen av aktuella examensmål och det är inte helt tydligt gällande var och på
vilken nivå studentens färdighet och förmåga ligger vid examen. Det går enligt UKÄ
inte att säga att psykologutbildningen som den är utformad idag ger studenterna
fördjupad förmåga att självständigt bedriva psykoterapi. Detta skulle kunna bli
konsekvensen om de förslagna formuleringarna av examensmålen blir verklighet. Det
är dock inte självklart att examensmålet som rör psykoterapi ska ange en nivåskillnad
utifrån den grundläggande psykoterapeututbildningen (tidigare ”steg 1”) och därmed
formuleringen ”Visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi.”. Däremot
anser UKÄ att det behövs någon form av formulering som indikerar nivån på
psykoterapeutiska förmågor som psykologstudenten förväntas ha vid examen. Inte
minst för att skapa ett klargörande för studenten och för att kunna examinera i
enlighet med detta. Förslaget på en sådan formulering kan jämföras med
formuleringen i examensbeskrivningen av läkarexamen där en läkarstudent vid
examen förväntas ha fördjupad förmåga att självständigt ” diagnostisera de
vanligaste sjukdomstillstånden…”.
UKÄ kan även se en problematik med att föreslagna förändringar av aktuella
examensmål ska bedömas isolerat. En eventuell förändring av examensmålen bör ske
i relation till psykologexamen som helhet.
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Förtydligande av inkonsekvent beskrivna mål för psykologexamen
Som företrädare för psykologprogrammen runt om i Sverige vill vi betona och
förtydliga en skrivelse vi kommunicerade med utbildningsdepartementet år 2011 och
som har återaktualiserats under hösten 2018.
I högskoleförordningens examensordning finns som bekant, under rubriken
”Psykologexamen” beskrivet de mål som en student under genomgången utbildning
ska ha uppnått för att kunna ta ut en yrkesexamen som psykolog. Under ”Färdighet
och förmåga” står:
”För psykologexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling,
- visa förmåga att under handledning bedriva psykoterapi”
Den motivering som fördes fram av lärosätena 2011 står fast och är sammanfattad och
i viss mån uppdaterad nedan. Vårt samlade förslag är att slå samman målen till ett och
formulera det som följer:
”För psykologexamen ska studenten
- visa fördjupad förmåga att bedriva psykologisk behandling, inklusive psykoterapi”
Sammanfattning och uppdatering av motivering
Psykologprogrammet är en yrkesutbildning på avancerad nivå. Utbildning på
avancerad nivå ska, enligt Högskolelagen, ”innebära fördjupning av kunskaper,
färdigheter och förmågor […] och skall, […] utveckla studenternas förutsättningar för
yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet […]” Målbeskrivningar av
examina på avancerad nivå betonar alltså förmåga till självständig yrkesutövning. Den
formulering som finns i det andra målet ovan: ”...visa förmåga att under handledning
bedriva psykoterapi” motsäger enligt vår mening denna generella målbeskrivning och
är sannolikt en historisk kvarleva från den tid då utbildningen i psykoterapi var indelad
i steg. Inom de vetenskapliga fält som systematiskt granskar psykologisk behandling
och psykoterapi betraktas psykologisk behandling i princip som en hierarkiskt
överordnad beskrivning av metoder som är informerade av psykologi och som syftar
till att åstadkomma förändring inom en individ eller en grupp. Hierarkiskt underställd
denna beskrivning finns sedan psykoterapi, jämställt med andra metoder som syftar till
att åstadkomma förändring på andra sätt än genom psykoterapeutiska verktyg.
De två parallella examensmål som finns beskrivna ovan är mot denna bakgrund
ologisk och problematisk för oss som utformar utbildningen. Att självständigt bedriva
psykologisk behandling (hierarkiskt överordnat) och på samma gång bedriva
psykoterapi (hierarkiskt underordnat) enbart under handledning är, som vi ser det, inte
kompatibelt. Detta utesluter naturligtvis inte att yrkesverksamma psykologer söker
handledning när det behövs.

Vi står således fast vid att vi bedömer den nuvarande skrivelsen som problematisk och
att dessa mål bör slås ihop till ett enligt ovanstående formulering.
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Svar till angående begreppen psykologisk
behandling och psykoterapi
Nedan finner ni Socialstyrelsens svar på er inkomna fråga.

Terapi och behandling likvärdiga begrepp
Inledningsvis önskar vi förtydliga benämningarna terapi och behandling. Enligt
hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, är alla åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador att betrakta som hälso- och
sjukvård1. Således anser Socialstyrelsen att benämningarna terapi och behandling är att betrakta som likvärdiga i lagens mening, oberoende om det sker i
kommunal- regional eller privat regi2.

Psykoterapeut och psykolog inte jämförbara
Vidare behöver även kompetens och kunskap hos de två olika legitimationsgrundande yrkesutbildningarna psykolog och psykoterapeut förtydligas. Enligt Högskoleförordning (1993:100) har psykologen och psykoterapeuten olika kunskap
och kompetens vilket hjälper oss att förstå skillnaden mellan psykoterapi och
psykologisk behandling. Psykologen som ger psykologisk behandling anses enligt Socialstyrelsen bygga på bred kunskap och förståelse om psykologin som vetenskap, medan psykoterapeuten som ger psykoterapi anses bygga på en specifik
kunskap och förståelse inom en viss psykologisk teori och/eller metod. Att försöka likställa eller värdera dessa två utbildningar i relation till varandra anser
därför Socialstyrelsen inte vara ändamålsenligt. Utifrån Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården bör de legitimationsgrundande yrkena psykolog och psykoterapeut ses ha olika kompetenser, där en med
båda yrkesexamina kan anses ha båda kompetenser. En psykolog som ger psykologisk behandling går med andra ord inte att jämföra eller värdera gentemot en
psykoterapeut som ger psykoterapi.

Psykolog kan ge psykoterapi
Socialstyrelsen anser sig däremot behöva förtydliga psykologens kompetens att
bedriva psykoterapi efter avlagd psykologexamen. Enligt Högskoleförordningen
framgår att psykologer (i likhet med specialistläkare i psykiatri eller barn- och
1
2

2 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
2 kap 3 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30),
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ungdomspsykiatri) har en grundläggande utbildning i psykoterapi samt kan utöva psykoterapeutiska arbetsuppgifter3. Dessutom framgår av den statliga utredningen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa att psykologer utöver bedömning, utredning och diagnostik även har kompetens att utöva psykologisk
behandling som inbegriper psykoterapi4. Socialstyrelsen anser således att psykoterapi är underordnad psykologisk behandling när den ges av en individ med
psykologexamen. En psykolog med psykoterapeutexamen anser Socialstyrelsen
däremot ha en djupare kunskap och förståelse för psykoterapi jämfört med en
utan. Socialstyrelsen anser således att ”visa förmåga att under handling bedriva
psykoterapi” under Färdighet och förmåga i Högskoleförordningens beskrivning
av Psykologexamen riskerar leda till tvetydighet och bör övervägas att tas bort.

Vikten av god och säker vård
Socialstyrelsen vill betona vikten av att all terapi, behandling eller andra åtgärdande vård och insatser ske utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet5, oberoende om den ges av någon med en psykologexamen, psykoterapeutexamen eller
båda examina. Detta anses vara av stor vikt för att uppnå en hälso- och sjukvård
som är säker, jämlik och av god kvalitet. Socialstyrelsens nationella riktlinjer är
som ett stöd till hälso- och sjukvården att underlätta arbetet i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. I rekommendationerna för ångest och depression6
specificeras inte i dagsläget vem/vilka som kan och bör erbjuda de insatser som
rekommenderas. Om huruvida detta behöver specificeras i kommande riktlinjer
är något som Socialstyrelsen behöver ta ställning till i framtagandet av respektive riktlinje. Socialstyrelsen vill däremot påpeka att grundutbildningen för en
psykolog och psykoterapeut skiljer sig åt där alla psykologer har en grundutbildning på avancerad nivå (masterexamen) inom psykologi medan grundutbildningen för en psykoterapeut kan variera. Hur arbetet fördelas inom en verksamhet anser Socialstyrelsen huvudsakligen är vårdgivarens ansvar7 även om det
följer av lag att den som ger en åtgärd också själv bär ett ansvar för att upprätthålla en hög patientsäkerhet8.
Med vänlig hälsning
Maral Jolstedt
Utredare, enheten för patientsäkerhet

3

Baserat på att psykologer och specialistläkare i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri är behöriga att söka till
psykoterapeututbildningen.
4 S. 38 God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6)
5 1 kap 7 § patientlagen (2014:821)
6 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom Stöd för styrning och ledning Artikelnummer 20214-7339.
7 4 kap. 4 § socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS
2011:9)
8
6 kap. 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659),
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