VILL DU BLI PSYKOTERAPEUT?
Vill du bli psykoterapeut? Saknar du de 30 studiepoäng i psykologi eller psykiatri
som krävs i yrkesutbildningen för att kunna söka till en psykoterapeututbildning?
Finland Svenska Psykoterapiförening erbjuder i Helsingfors en introducerande
utbildning i psykoterapins grunder. Utbildningen motsvarar universitetens krav
på tilläggsstudier i psykologi eller psykiatri för att kunna söka till
psykoterapeututbildning.
I undervisningen bekantar vi oss också med det psykoanalytiska synsättet på
personlighetens mognad, dess utveckling och dess störningar, samt med den
psykoanalytiska psykoterapins grunder.
Målsättningen är att ge ett fördjupande perspektiv och att öka det psykoterapeutiska
kunnande för yrkespersoner som arbetar med barn, unga och vuxna.
Kravet på tilläggsstudier i psykologi/psykiatri för att kunna söka till psykoterapeututbildning gäller personer som inte i sin yrkesutbildning har minst 30 studiepoäng
psykologi- eller psykiatriundervisning. Utbildningen lämpar sig för personer med
grundutbildning inom teologi, pedagogik, socialt arbete, socialpsykologi,
socialpedagogik, utvecklingspsykologi, ergoterapi, logopedi eller sjukvård/hälsovård
vilka behöver denna komplettering . Undervisningens omfattning är 30 studiepoäng
vilket ger yrkesmässig behörighet för att kunna söka till psykoterapeututbildning för
den som inte redan har tillräckliga psykologi- eller psykiatristudier inom sin
yrkesutbildning (minst 30 sp.).
Psykologer, läkare och sjukvårdare specialiserade i psykiatrisk sjukvård behöver
normalt inte denna komplettering, o vissa andra utbildningar kan ha tillräcklig
psykologiundervisning för att godkännas (tex. teologie magister). Om du är osäker på
huruvida din yrkesutbildning redan är tillräcklig, kan tex. Helsingfors universitets
psykoterapeututbildningsplanerare ge tilläggsinformation om detta (epostadress
psykoterapeuttikoulutus@helsinki.fi).
Bestämmelserna angående psykoterapeututbildningskraven administreras av det
riksomfattande Konsortiet för Universitetens Psykoterapeututbildning,
www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/psykoterapiaklinikka
och tryck sedan på ”Valtakunnallinen yliopistojen psykoterapeuttikoulutuskonsortio”.
ALLMÄN BESKRIVNING AV UTBILDNINGEN
Undervisningen inleds vårterminen 2020, startdatum fredagen 17.1.2020 (övriga,
ännu preliminära, datum är 31.1., 14.2., 28.2., 13.3,, 27.3., 24.4. och 8.5.2020).
Utbildningen avslutas vårterminen 2021. Den pågår 1,5 år under 3 terminer.
Undervisningen sker i smågrupp med minst 8 deltagare och undervisningsformen är

diskuterande seminarieundervisning . Undervisningen förutsätter att deltagarna
förbereder sig genom att fördjupa sig i given litteratur inom ämnet inför
seminarieundervisningen.
Seminarieundervisningen pågår varannan fredag 8 ggr under en termin, preliminärt kl.
10-18, inom huvudstadsregionen.
Studierna innefattar även ett skriftligt utfört arbete av deltagarna. Deltagande i
utbildningsdagar ordnade av olika psykoterapeutsamfund kommer eventuellt att kunna
räknas till godo i studierna.
Ansvariga lärare för undervisningen är psykoanalytiker och medlemmar av Finlands
Psykoanalytiska Förening samt psykoterapeuter på krävande specialnivå med
skolningskompetens. Undervisningsspråket är svenska.
Det kommer att anhållas om att undervisningen godkänns för läkare som kursformad
teoretisk utbildning för specialiseringsutbildningen inom psykiatrins,
ungdomspsykiatrins, barnpsykiatrins, pediatrikens, allmänmedicinens och
barnneurologins specialområden.
UTBILDNINGENS PRIS är 750 € per termin, TOTALT 2250 €.
ANSÖKAN: Deltagarna antas på basen av skriftlig ansökan och intervju.
En fritt formulerad ansökan skickas före 31.5.2019 till: Styrelsen för Finlands Svenska
Psykoterapiförening, Lena-Stina Nyström, Hopomvägen 446, 07880 Liljendal.
Intervjuerna sker hösten 2019. Intervjuavgiften är 90 €.
Närmare information om undervisningen erhålls av Camilla Renlund,
camilla.renlund@kolumbus.fi och Lena-Stina Nyström, lena-stina.nystrom@sulo.fi
eller mobil: 0405839253.
Uppgifter finns också på FSP:s hemsida, psykoterapiutbildning.fi
UNDERVISNINGEN FÖRDJUPAR SIG I:
-

Mänskans psykiska tillväxt, mognad och utveckling
Vård och rehabiliteringsmetoder för barns, ungas och vuxnas psykiatriska
störningar
Barns, ungas och vuxnas psykiatriska störningar, bedömning och undersökning,
diagnostik och differentialdiagnostik
Lagstiftning och etik inom mentalvården samt mentalvårdens och den
psykiatriska vårdens serviceorganisationer
Psykoterapins specifika och allmänna effektivitetsfaktorer
Vad är psykoterapi och vad är inte psykoterapi
Vilka egenskaper förutsätts av en psykoterapeut

