Samhällsvetenskapliga fakulteten

PSPR13, Kurs 13: Klinisk psykologi II, 15 högskolepoäng
Course 13: Clinical Psychology II, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle

Fastställande
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2014-11-11 och
senast reviderad 2016-05-18 av Ledningsgruppen för psykologprogrammet. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2016-08-29, höstterminen 2016.

Allmänna uppgifter
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykologprogrammet under termin 9.
Undervisningsspråk: Svenska
Moment på engelska kan förekomma.

Kursens mål
Efter genomgången kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
- visa fördjupad förståelse för psykisk ohälsa och kunna föreslå behandlingsmetoder
utifrån evidensbaserad psykologisk praktik
- visa fördjupad kunskap om utredningar och åtgärder avseende barn, ungdomar och
vuxna inkluderande även t ex komorbiditet och psykosocial problematik så som
missbruk, våld i nära relationer och barn som far illa
- visa kunskap om suicidrisk och metoder för suicidriskbedömningar samt om
förhållningssätt till och insatser för suicidnära klienter

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att tillämpa kunskap avseende krishantering
- visa förmåga att använda neuropsykologiska utredningsmetoder
- visa förmåga till bedömning och åtgärdsplanering utifrån kliniska fall
- visa fördjupad förmåga att använda kognitiv respektive dynamisk teori vid
patientdiagnostik
- visa förmåga att under handledning genomföra en verksamhetsförlagd utredning av
komplex problematik inklusive delgivning av resultat
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- visa förmåga till samverkan med andra professioner, förmåga att redogöra gör
psykologisk kunskap i ett tvärvetenskapligt sammanhang och förståelse för hur olika
kompetenser kan bidra vid komplexa klient-/patientärenden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa fördjupad förståelse för etiska frågor i samband med utredningar och
behandling av psykisk ohälsa
- visa förmåga att utförligt kunna problematisera det psykiatriska sjukdomsbegreppet
utifrån normmedvetenhet, klass, genus och etnicitet

Kursens innehåll
Kursen omfattar såväl en breddning som en fördjupning avseende tidigare förvärvad
kunskap om den kliniska psykologins arbetsområde. Fokus ligger på tillämpning av
utredning och åtgärder inom olika verksamheter så som psykiatri, somatisk vård,
kriminalvård och primärvård.
Kursen är indelad i två delkurser:
Delkurs 13:1. Klinisk psykologi – fördjupning och tillämpning, 11 hp.
Delkursen utgör en fördjupning inom olika delar av den kliniska psykologin och dess
tillämpningsområden. Missbruk och våld i nära relationer liksom utsatta barns
situation belyses, inklusive tillämpliga utredningsmetoder och åtgärder. Fördjupning
sker även inom forskning och praktik relaterad till suicid, inklusive metoder för
suicidriskbedömning och insatser för suicidnära klienter. Kursen innefattar även en
fördjupning av psykodynamiska respektive kognitivt beteendeinriktade
förklaringsmodeller avseende psykopatologiska tillstånd. Studenten får ytterligare
tillfälle att tillämpa neuropsykologisk kunskap vid utredning och åtgärdsförslag.
Könsidentitetsproblematik och psykisk ohälsa ur ett HBTQ-perspektiv belyses.
Medvetenhet om normers betydelse berörs t ex genom att medvetandegöra den
blivande psykologen om sitt förhållningssätt gentemot klienter/patienter avseende
dessa normer, ordval och sexualitetens eventuella roll för aktuell problematik.
Delkurs 13:2. Verksamhetsförlagd utredning, 4 hp.
Under delkursen genomförs en verksamhetsförlagd utredning under handledning.
Utredningen inkluderar även utlåtandeskrivning och delgivning av resultat och
bedömning till patient och berörd personal.

Kursens genomförande
Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och verksamhetsförlagd
utredning. Deltagande i övningar, seminarier och utredning är obligatoriskt om inte
särskilda skäl föreligger. Vid sådan frånvaro ska studenten själv kontakta
delkursansvarig. Ersättning eller alternativ tidpunkt för obligatoriskt moment under
innevarande termin erbjuds student som utan egen förskyllan, till exempel olycksfall,
plötslig sjukdom eller liknande händelser, inte kunnat genomföra det obligatoriska
momentet. Detta gäller också studenter som har missat undervisning på grund av ett
förtroendeuppdrag som studentrepresentant. Vid sådan frånvaro åligger det
studenten själv att kontakta kursansvarig.
Underkänt resultat vid den verksamhetsförlagda utredningen kompletteras genom att
momentet genomförs när tillfälle ges under nästkommande termin.
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Kursens examination
Examinationen består av skriftligt prov i anslutning till kursen, genomförda seminarier
och gruppredovisningar, samt av genomförd utredning och författande av godkänt
utlåtande. Såväl litteratur som innehåll i undervisningen kommer att examineras. Vid
underkänt resultat på den verksamhetsförlagda utredningen erbjuds studenten endast
ett ytterligare examinationstillfälle på detta moment.
För skriftliga prov erbjuds tre provtillfällen; ordinarie prov, omprov och
uppsamlingsprov. Inom ett år efter att kursen genomgått större förändringar (t ex
byte av kurslitteratur) erbjuds ytterligare minst två provtillfällen på det tidigare
kursinnehållet. Därefter erbjuds studenten ytterligare provtillfällen men i enlighet med
då gällande kursplan.
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

Betyg
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd. För betyget
godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits för kursen.
Vid kursens start informeras studenterna om kursplanens lärandemål samt om
betygsskalan och dess tillämpning på kursen.

Förkunskapskrav
För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till psykologprogrammet samt
uppfyller villkoren för uppflyttning enligt vad som beskrivs i gällande utbildningsplan.
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Prov/moment för kursen PSPR13, Kurs 13: Klinisk psykologi II
Gäller från H15
1401 Klinisk psykologi - fördjupning och tillämpning, 11,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1402 Verksamhetsförlagd utredning, 4,0 hp
Betygsskala: Underkänd, Godkänd

