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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Styrelsen vid institutionen för psykologi 2012-04-24 och
senast reviderad 2015-05-26 av Ledningsgruppen för psykoterapeutprogrammet. Den
reviderade kursplanen gäller från och med 2015-08-31, höstterminen 2015.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen ingår som obligatorisk kurs inom psykoterapeutprogrammet, utbildningen i
psykodynamiskt orienterad psykoterapi avseende vuxna under termin ett t.o.m.tre. 
Kursens syfte är att ge ingående kunskap i psykopatologi och diagnostik på avancerad
nivå. Kursen skall tillsammans med sex andra kurser inom psykoterapeutprogrammet,
totalt 90 hp, leda fram till psykoterapeutexamen. 
Utbildningen i sin helhet är en av socialstyrelsen reglerad legitimationsgrundande
yrkesutbildning inom hälso- och sjukvård. 
Undervisningen kommer delvis att samordnas med utbildningen i psykodynamisk
inriktning för barn och ungdom och till viss del med utbildningarna i kognitiv
beteendeinriktad psykoterapi samt familjeterapi.  
Undervisningsspråk: Svenska och engelska

 

Kursens mål
 
Efter genomgången kurs ska den blivande psykoterapeuten i psykodynamisk
orienterad psykoterapi avseende vuxna kunna:  

 Ingående redogöra för kunskap om psykopatologiska tillstånd 
• Analysera och ingående redogöra för ny och aktuell forskning kring olika
syndrom och denna kunskaps relevans för det terapeutiska förhållningssättet och
interventionerna 
• Ingående redogöra för relevant neuropsykologisk forskning och teori samt
kunskap om psykofarmakologi 
• Reflektera över, redogöra för samt självständigt tillämpa kunskaper och
färdigheter för att göra diagnostiska bedömningar 
• Kritiskt reflektera över och självständigt använda kunskaper om diagnostiska
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instrument på de patienter den blivande psykoterapeuten möter i sin klinik 
• Kritiskt reflektera över och självständigt tillämpa kunskaper om psykiatrisk
diagnostik 
• Kritiskt reflektera över och självständigt tillämpa kunskaper om psykodynamisk
diagnostik samt att relatera denna till psykiatrisk diagnostik 
• Kritiskt reflektera över och ingående redogöra för såväl psykodynamiska som
allmänpsykiatriska centrala begrepp och förklaringsmodeller om diagnostiska
metoder och modeller och hur dessa används vid fallformulering avseende vuxna
samt hur dessa kan modifieras efter specifika problemområden hos patienten
eller olika forskningsansatser 
• Kritiskt reflektera över sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar
kvinnors och mäns livsbetingelser. 
• Ingående redogöra för kunskaper om centrala teorier och modeller för
beskrivning av psykopatologi främst utifrån ett psykodynamiskt perspektiv men
även utifrån ett neurologiskt, kognitiv-beteendeterapeutiskt och
socialpsykologiskt perspektiv. 

  

 

Kursens innehåll
 
Delkursen belyser olika störningar såväl i deskriptiva termer (DSM/ICD-diagnostik) som
ur dynamiska och kognitiva aspekter.  Olika kliniska syndrom som
depressioner/suicidologi, ångeststörningar, personlighetsstörningar, missbruk,
psykosomatiska sjukdomar, neuroser och psykoser diskuteras ur olika perspektiv.
Hållningar, specifika interventioner och målsättningar för behandlingen vid olika
kliniska syndrom diskuteras. 
Psykofarmakologisk kunskap delges under kursens gång och aktuell forskning inom
psykopatologin belyses. 

 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen ges i form av föreläsningar, litteraturseminarier och gruppövningar.
Undervisningen är obligatorisk. Seminarierna kräver förutom obligatorisk närvaro ett
aktivt deltagande och ansvarstagande från de studerande 

 

Kursens examination
 
Examinationen består av en individuell hemtentamen samt av medföljande seminarier.
Möjlighet till omexamination erbjuds i nära anslutning till kurstillfället och efter
överenskommelse med examinator. Vidare erbjuds, om nödvändigt, en uppsamlings-
examination vid ett senare tillfälle. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd, Godkänd.
Vid bedömning används betyget Godkänd eller Underkänd. 
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Förkunskapskrav
 
För tillträde till kursen krävs: 
Antagen till psykoterapeutprogrammet 

 

Övrigt
 
Kursen är inrättad av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2009-05-28 
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Prov/moment för kursen PPTP02, Psykologi: Psykopatologi - diagnostik
 

Gäller från H18

 
1501   Moment 1, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502   Moment 2, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1503   Moment 3, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd

 

Gäller från H09

 
0901   Moment 1, 3,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0902   Moment 2, 6,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
0903   Moment 3, 1,0 hp
           Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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