
    
 

             
  

 

 

  
  

 

   

  

      
    

   

 

  
  
 

 

    

  
  

   
 

   
 

     

 

 

 

 

 

 

Namn: Personnummer: 

MERITSAMMANSTÄLLNING FÖR SÖKANDE 
TILL GRUNDLÄGGANDE 
PSYKOTERAPIUTBILDNING 

45 högskolepoäng, halvfart 

Socialhögskolan 

För tillträde till grundläggande utbildning i psykoterapi krävs att den sökande uppfyller behörig-
hetskraven. För mer information, se kursplan för respektive inriktning på soch.lu.se/psykoterapi. 

Ansökan till grundläggande utbildning i psykoterapi
sker i två steg 

1. Gör en anmälan till utbildningen via antagning.se.

Utbildningsutbudet ser ut som följande:

• Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund (SOAP22)
• Grundläggande psykoterapiutbildning på KBT grund (SOAP24)
• Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/interaktion-

istisk grund (SOAP25)

2. Fyll i denna obligatoriska meritsammanställning.

• Skriv ut och signera den
• Ladda upp undertecknad meritsammanställning och tillhörande behörighetsgivande

dokument på Mina sidor på antagning.se
• Samtliga intyg som bifogas meritsammanställningen ska vara märkta med bilage-

nummer. Det går bra att hänvisa till samma bilaga (till exempel ett tjänstgörings-
intyg) flera gånger om den används för att styrka flera meriter.

Information om hur meriter laddas upp finns på Meriter och dokument – antagning.se. 

Postadress: Box 23, 221 00 Lund. Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund. Telefon: 046-222 00 00 
(växel). E-post: info@soch.lu.se. Webbadress: soch.lu.se. 

https://soch.lu.se
mailto:info@soch.lu.se
https://antagning.se
https://antagning.se
https://www.soch.lu.se/psykoterapi
https://antagning.se/sv/antagningsservice/meriter-och-dokument/
https://soch.lu.se
mailto:info@soch.lu.se
https://antagning.se
https://antagning.se


    
  
 

             
  

 

     

 

  

  

   

  

   

  

   

  

 
 

 

  
 

  

      
 

  

    

 

 

 

 

Namn: Personnummer: 

Behörighetskrav 

1. Akademisk yrkesexamen från högskola/universitet

Jag har följande examen: 

Läkarexamen 

Psykologexamen 

Sjuksköterskeexamen med specialisering i psykiatri 

Socionomexamen 

Annan klinisk sjukvårdande examen om minst 210 hp: 

Bilaga nummer: 

Om informationen redan finns på antagning.se, kryssa i denna ruta: 

2. Yrkeslivserfarenhet

Jag har minst två års yrkeslivserfarenhet efter examen i det behörighetsgivande yrket som innefattat 
kontakter med klienter/patienter. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltids-
anställning. 

Intyg om tidigare yrkeserfarenhet ska vara daterade, visa arbetets omfattning i procent och tidspe-
riod, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. 

Tjänstgöringsintyg, bilaga nummer: 

3. Svenska 3 eller svenska B
Jag har godkänt betyg i gymnasiekursen Svenska 3/svenska B eller motsvarande kunskaper. 

Bilaga nummer: 

Om informationen redan finns på antagning.se, kryssa i denna ruta: 

Postadress: Box 23, 221 00 Lund. Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund. Telefon: 046-222 00 00 
(växel). E-post: info@soch.lu.se. Webbadress: soch.lu.se. 

https://soch.lu.se
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https://antagning.se
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https://antagning.se


    
  
 

             
  

   

        

  
        

    
 

    

      
     

      
       
      

  

       
      

   
   

          
   

   
 

  

         
      

   

 

   

 

    

 

 

 

      
    

 

 
       

 
      

      
      

      
 

     

    

      
 

       

    
    

      
      

 
  

       

   

 

   

 

   

 

 

 

 
 

                 
                

             
    

Namn: Personnummer: 

Meritpoäng och urval 

1. Pågående anställning - intyg om arbetssituation (maximalt 10 poäng)

Den anställde 
1. Härmed försäkrar jag att jag under utbildningstiden 

kommer att ha anställning på en arbetsplats där jag 
kan bedriva regelbundna samtal med myndiga patien-
ter/klienter över tid. För familjeinriktning gäller sam-
tal med par eller familjer där också barn kan delta.

2. Jag kommer under utbildningstiden att arbeta minst 
25 procent med kliniskt patient/klientarbete.

3. Jag kommer under utbildningstiden att bedriva samtal 
med myndiga patienter/klienter/ par eller familjer på 
min arbetsplats som kan utgöra underlag för handled-
ning inom den psykoterapeutiska inriktningen.

4. Om nuvarande arbete upphör under tiden utbild-
ningen pågår är det mitt ansvar att finna ny arbets-
plats. Nytt intyg om arbetssituation ska då underteck-
nas och lämnas till kursföreståndaren.

5. Det är mitt ansvar att informera patient/klient om att 
samtalsbehandlingen sker inom ramen för utbild-
ningen och att inhämta patientens/klientens samtycke 
i form av underskrift på den samtyckesblankett som 
distribueras av utbildningen.

6. Om du söker flera inriktningar via antagning.se ska de 
sökta inriktningarna även vara ikryssade av din 
arbetsgivare (i detta intyg).

Ort och datum 

Underskrift av den anställde 

Arbetsplats 

Tjänstgöringsintyg, bilaga nr: Eller intyg om 
egen verksamhet (se ruta), bilagor nr: 

Arbetsgivaren 
1. I egenskap av arbetsgivare intygas härmed att den

anställde under sin grundläggande psykoterapiutbild-
ning har möjlighet att bedriva samtal inom ramen för 
sin anställning. Med detta menas möjlighet att bed-
riva regelbundna och strukturerade samtal med 
myndiga patienter/klienter över tid i ett behandlande 
syfte. Behandlingsarbetet kan bedrivas med:

Vuxna individuellt (PDT- inriktning) 

Vuxna individuellt (KBT-inriktning) 

Par och familjer där också barn kan delta 
(Familjeterapi-inriktning) 

2. Jag accepterar att arbetstagaren får handledning på
institutionen av legitimerad psykoterapeut med hand-
ledarutbildning under utbildningstiden på de samtal
som bedrivs inom ramen för utbildningen. Handled-
ningen på utbildningen har ett pedagogiskt fokus med
syfte att utveckla psykoterapeutisk metod och för-
måga hos arbetstagaren. Arbetsplatsen behåller det
övergripande vård-/behandlingsansvaret för de patien-
ter/klienter som arbetstagaren bedriver samtal med
under utbildningen.

3. Möjlighet till inspelning och uppspelning (kamera
/laptop/annan utrustning) ska finnas och medtas till
handledningen (gäller ej PDT).

Ort och datum 

Underskrift av arbetsgivare 

Namnförtydligande 

Titel/funktion 

I de fall du är egenföretagare undertecknar du både som anställd och arbetsgivare (företagare). Intyg om pågående arbete och arbets-
förhållanden i de fall man är sin egen företagare kräver kompletterande intyg till exempel från firmatecknare, uppdragsavtal och 
intyg från handledare som känner till sökandes verksamhet och arbetsförhållanden. Arbetets omfattning, inriktning på 
verksamheten och arbetsinnehåll ska framgå av intygen. 

Postadress: Box 23, 221 00 Lund. Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund. Telefon: 046-222 00 00 
(växel). E-post: info@soch.lu.se. Webbadress: soch.lu.se. 

https://soch.lu.se
mailto:info@soch.lu.se
https://antagning.se
https://soch.lu.se
mailto:info@soch.lu.se
https://antagning.se


    
  
 

             
  

    
     

 
  

 

   
 

 
 

  

     
       

 

 
  

 
 

    

    

    

    

    

 

   

 

 

             
       

        
         

Namn: Personnummer: 

2. Tidigare yrkeslivserfarenhet efter yrkesexamen där behandlingsarbete och
kontinuerliga patient/klientkontakter ingått (maximalt 2 poäng)

Tjänstgöringsintyg på tidigare anställning i det behörighetsgivande yrket. I intyget ska följande 
framgå: omfattning om minst 50 procent under minst 3 år som innefattat behandlingsarbete som 
inkluderat kontinuerliga direkta interaktioner med patienter/klienter. 

Intyg om tidigare yrkeserfarenhet ska vara daterade, visa arbetets omfattning i procent och tids-
period, samt vara signerade av arbetsgivare/personalhandläggare. 

Enbart anställningsavtal utan uppgifter om hur länge anställning pågått godtas inte. Alla meriter ska 
kunna verifieras, om du inte scannar in originaldokument behöver kopiorna vidimeras. 

Tjänstgöringsintyg, bilaga nummer: 

3. Handledning (maximalt 2 poäng)
Erhållit regelbunden handledning individuellt, 20 - 40 handledningstimmar, eller i grupp, 40 - 80 
handledningstimmar. Handledningstimmar därutöver ger ytterligare poäng. 

Handledarens namn 
Antal 

handlednings-
timmar 

Fr.o.m. – t.o.m. Bilaga nr 

Handledaren ska, för att handledningen ska godkännas, vara legitimerad psykoterapeut med vidareutbildning i psyko-
terapihandledning såsom angett i Universitets- och högskoleämbetets normer 1 när riktlinjer för svensk psykoterapeut-
legitimation skapades. Eller socionom med en vidareutbildning i grundläggande psykoterapi vid högskola/universitet 
om minst 45 hp och en handledarutbildning i psykosocialt arbete vid högskola/universitet om minst 45 hp. 

Handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens och handledarutbildning 
enligt ovan ska bekräftas med styrkt intyg. 

Bilaga/bilagor nummer: 

Postadress: Box 23, 221 00 Lund. Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund. Telefon: 046-222 00 00 
(växel). E-post: info@soch.lu.se. Webbadress: soch.lu.se. 
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Namn: Personnummer: 

4. Teoretisk kurs (maximalt 2 poäng)
I denna urvalsgrund kan ett av nedanstående alternativ räknas.

1. Teoretisk kurs med relevans för psykoterapiområdet om minst 7,5 högskolepoäng (hp) på
högskolenivå (1 poäng)

Kursnamn Antal hp Bilaga nr. 

2. Examen på avancerad nivå (2 poäng)

Examen Antal hp Bilaga nr. 

5. Publicering (maximalt 2 poäng)
I denna urvalsgrund kan ett av nedanstående alternativ räknas. Publicerade vetenskapliga ar-
tiklar med relevans för psykoterapiområdet. 

1. Artikel publicerad i tidskrift som inte granskats vetenskapligt (1 poäng) Bilaga nr. 

2. Artikel som är peer reviewed och publicerad/accepterad i en vetenskaplig
tidskrift (2 poäng) Bilaga nr. 

Postadress: Box 23, 221 00 Lund. Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund. Telefon: 046-222 00 00 
(växel). E-post: info@soch.lu.se. Webbadress: soch.lu.se. 
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Namn: Personnummer: 

Sammanställning av mina meritpoäng 
I tabellen nedan sammanställer du dina meritpoäng i den vänstra kolumnen. Den högra kolumnen 
används av institutionen. I slutet av tabellen summerar du dina meritpoäng. 

Pågående yrkeslivserfarenhet med arbetsförhållanden under utbildningstiden 
där psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår (maximalt 10 poäng) 

• Intyg om arbetssituation (meritsammanställning, sida 3) 
och 

• Tjänstgöringsintyg/intyg om egen verksamhet (10p) 

Tidigare yrkeslivserfarenhet efter yrkesexamen där behandlingsarbete och 
kontinuerliga patient/klientkontakter ingått (maximalt 2 poäng) 

• Tjänstgöringsintyg om minst 3 års behandlingsarbete med 
kontinuerlig patient/klientkontakt efter yrkesexamen (2p) 

Handledning (maximalt 2 poäng) 

• Erhållit regelbunden handledning individuellt, 20 - 40 handlednings-
timmar, eller i grupp, 40 - 80 handledningstimmar (1p) 

• Handledningstimmar därutöver (1 p) 

Teoretisk kurs (maximalt 2 poäng) 
• Teoretisk kurs om minst 7,5 hp (1 p) 

eller 
• Examen på avancerad nivå (2 p) 

Publicering (maximalt 2 poäng) 
• Publicerad vetenskaplig artikel (1 p) 

eller 
• Publicerad peer reviewed artikel (2 p) 

Summa (maximalt 18 poäng) 

Mina meritpoäng 

Postadress: Box 23, 221 00 Lund. Besöksadress: Allhelgona kyrkogata 8, Lund. Telefon: 046-222 00 00 
(växel). E-post: info@soch.lu.se. Webbadress: soch.lu.se. 
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