KAROLINSKA INSTITUTET UPPDRAGSUTBILDNING
Kursinformation

Basutbildning i familjeterapi
60 hp, HT 2014 – VT 2016
Familjeterapeuter arbetar med interpersonella relationer utifrån individuella
upplevelser och behov med fokus på samarbetsallians, vidgad förståelse, varaktig
förändring, dolda resurser och stärkt motivation.

Kursens mål

Målgrupp

Basutbildning i familjeterapi syftar till att ge
grundläggande kunskaper och färdigheter i att
bedriva familjeterapeutisk behandling under handledning av legitimerad psykoterapeut. Utbildningen är
en fristående kurs och ger behörighet att söka psykoterapeutprogrammet, under förutsättning att de
grundläggande behörighetskraven uppfyllts.

Kursen vänder sig främst till personer anställda inom
Stockholms läns landsting eller upphandlade enheter,
men även till sökande med andra arbetsgivare.

Kursen innehåller bl.a.
 Grundläggande system- och familjeteori
 Evidensbaserade familjeterapimetoder
 Grundläggande psykologi
 Samtal med barn
 Psykoterapi under handledning
 Forskning och klinisk utvärdering
 Juridik, etik och mångfaldsfrågor
 Psykiatrisk diagnostik samt
psykopatologi och salutogenes

Behörighet
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt
utbildning och arbetserfarenhet inom ett
människovårdande yrke.
I yrkesutbildningen ska ha ingått minst 150
undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi,
pedagogik och/eller psykiatri, kompletterande
högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller
i psykiatri omfattande 30 hp.
Studenten måste inom ramen för sin anställning ges
möjlighet att arbeta med familjer.

Pris
För deltagare anställda inom Stockholms läns landsting
eller hos vårdgivare upphandlade av Stockholms läns
landsting är undervisningen kostnadsfri. Övriga
erlägger sedvanlig avgift för uppdragsutbildning.

Kursupplägg
Basutbildning i familjeterapi bedrivs på halvfart under fyra terminer. Undervisningen innehåller teoretiska studier i
form av föreläsningar och seminarier med gruppövningar samt psykoterapihandledning.
Undervisningen är obligatorisk. Examinationerna består av skriftliga och muntliga tentamina.
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Tid och plats
Teoretisk undervisning sker på onsdagar på Kompetenscentrum för psykoterapi, Centrum för psykiatriforskning,
Liljeholmstorget 7, hiss B. Handledning sker på onsdagar alternativt på annan dag. Patientarbete med familjer
sker på annan tid.
Kursen startar den 3 september 2014.

Litteratur
Litteraturlista presenteras i samband med kursstart

Ansvarig institution
Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för
psykiatriforskning är en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk
Neurovetenskap, och Stockholms läns landsting.

Anmälan
Anmälningsinformation och blankett hittar du via: webbhotell.sll.se/psykoterapiutbildning fram till den 15

april och därefter hittas den på www.psykoaterapiutbildning.se
Anmälan skickas till:
Kompetenscentrum för psykoterapi
Liljeholmstorget 7, plan 6, hiss B
117 63 Stockholm
Märk kuvertet med ”Basutbildning i familjeterapi”

Sista anmälningsdag är 15 maj 2014

Vid frågor
Frågor om kursinnehåll besvaras av Peter Comstedt (peter.comstedt@sll.se). Vid administrativa frågor kontakta
Annikka Klemi Haraldsson (annikka.klemi-haraldsson@sll.se) eller Sara Andersson (sara.andersson@ki.se)

Ytterligare information
Kursen ges som en uppdragsutbildning under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.

Välkommen med din ansökan senast den 15 maj 2014
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