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Behörighet och alternativt urval  

för kurserna  

SOAP12 Grundläggande psykoterapiutbildning på psykodynamisk grund, 45hp 

SOAP14 Grundläggande psykoterapiutbildning på kognitiv-beteendeinriktad grund, 45hp 

SOAP15 Grundläggande psykoterapiutbildning i familjeterapi på systemteoretisk/ 

interaktionistisk grund, 45hp  

 

Behörighetskrav 

I enlighet med fastställda kursplaner. 

För tillträde till kursen krävs särskild behörighet. 

För särskild behörighet krävs att den sökande uppfyller samtliga krav nedan: 

1. har någon av följande yrkesexamen: socionomexamen, sjuksköterskeexamen med 

specialisering i psykiatri, psykologexamen eller läkarexamen. Även sjukgymnast, 

arbetsterapeut, logoped, specialpedagog eller specialistsjuksköterska kan bedömas som 

behörig under förutsättning att den sökande har 30hp i psykologi eller psykiatri. 

2. har minst två års arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning efter 

yrkesexamen. Anställningen skall ha omfattat minst 50 procent av en heltidsanställning. 

3. under utbildningstiden har uppgifter på arbetsplats/på praktikplats, annan än i egen 

verksamhet, som innebär kontinuerliga patient/klientkontakter. Detta innebär att den sökande 

under kurstiden ska ha sådana terapeutiska uppgifter på arbetsplatsen/praktikplatsen som kan 

utgöra underlag för meningsfull handledning inom vald inriktning. Dessa uppgifter skall 

skriftligen intygas av arbetsgivare/praktikansvarig. Anställning/praktiktjänstgöring skall 

omfatta minst 50 procent av en heltidsanställning och fortgå under hela utbildningstiden. 
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Urvalskriterier och meritpoäng 

Beslut i Antagningsnämnden 2015-09-09, Dnr STYR 2015/922 

Vid urval mellan behöriga sökande används följande poängberäkningsunderlag. 

 

1. Arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning under 

utbildning (maximalt 4 poäng) 

Under utbildningstiden har arbetsuppgifter på arbetsplats eller praktikplats, annan än i egen 

verksamhet, som innebär kontinuerliga patient/klientkontakter. Detta innebär att den sökande 

under kurstiden skall ha sådana terapeutiska arbetsuppgifter på arbetsplatsen som utgör 

underlag för meningsfull handledning inom vald inriktning. Dessa arbetsuppgifter skall 

skriftligen intygas av arbetsgivare. Omfattningen av anställningen eller praktiktjänstgöringen 

ska vara minst 50 procent. 

a) arbetsuppgifter på arbetsplats under utbildningstiden ger 4 poäng 

b) arbetsuppgifter på praktikplats under utbildningstiden ger 2 poäng 

 

2. Tidigare arbetslivserfarenhet med professionell människovårdande inriktning 

(maximalt 4 poäng) 

Ett av följande alternativ kan ge meritpoäng: 

a) erfarenhet av professionellt behandlingsarbete i minst 3 år, anställningen ska ha omfattat 

minst 50 procent av en heltidsanställning, ger 4 poäng 

b) erfarenhet från psykosocialt arbete i minst 3 år, anställningen ska ha omfattat minst 50 

procent av en heltidsanställning, ger 2 poäng 

Om professionellt behandlingsarbete åberopas skall arbetsuppgifternas karaktär klart framgå 

av intyg eller annan verifierbar information. 

Med professionellt behandlingsarbete avses nedanstående grundläggande definition, 

Professionellt behandlingsarbete innebär en direkt interaktion mellan behandlare och 

klient/patient och syftar till att förändra ett specifikt problem i en för klienten/patienten 

gynnsam riktning, och har en förväntad terapeutisk effekt. Behandlingen ska normalt kunna 

relateras till såväl en terapeutisk intention som en effekt knuten till denna intention, ett 

fenomen som är rimligt och legitimt att bota, och ska ske i en kontext som har ett logiskt 

samband med behandlingsaktiviteterna. 

Professionellt behandlingsarbete innebär ett arbete som uppfyller alla eller de flesta av 

definitionens krav. 



Med psykosocialt arbete avses,  

Psykosocialt arbete är behandlande eller människovårdande arbete som inte uppfyller alla 

definitionens delar ovan, men dess intention. 

 

3. Handledning (maximalt 2 poäng) 

Handledning individuellt, 20 - 40 handledningstimmar, eller i grupp, 40 - 80 

handledningstimmar, med en frekvens av minst 2 individuella handledningstimmar/månad 

alternativt  4 grupphandledningstimmar/månad, ger 1 poäng. 

Handledningstimmar därutöver ger ytterligare totalt 1 poäng. 

Handledaren skall, för att handledningen skall godkännas, vara legitimerad psykoterapeut 

med vidareutbildning i psykoterapihandledning såsom angett i UHÄ:s normer 
1
 när riktlinjer 

för svensk psykoterapeutlegitimation skapades. 

Handledningens frekvens och omfattning samt handledarens kompetens enligt ovan ska 

bekräftas med styrkt intyg. 

 

4. Teoretisk kurs (maximalt 2 poäng) 

I detta urvalskriterium kan ett av nedanstående alternativ räknas, 

a) Teoretisk kurs med relevans för psykoterapiområdet om minst 7,5hp på 

universitets/högskolenivå, ger 1 poäng. 

b) Examen på avancerad nivå, ger 2 poäng. 

 

5. Publicering (maximalt 2 poäng) 

I detta urvalskriterium kan ett av nedanstående alternativ räknas, 

Publicerade vetenskapliga artiklar med relevans för psykoterapiområdet ger meritpoäng enligt 

följande. 

a) Artikel publicerad i tidskrift som inte granskats vetenskapligt ger 1 poäng. 

b) Artikel som är peer reviewed och publicerad/accepterad i en vetenskaplig tidskrift ger 2 

poäng. 

 

 

                                                           
1
 Universitets- och högskoleämbetet, UHÄ rapport 1985:14 ”Högskolans psykoterapiutbildning”. 



6. Övriga meriter/Annan relevant verksamhet (maximalt 2 poäng) 

I detta urvalskriterium kan ett av nedanstående alternativ räknas, 

Med annan relevant verksamhet menas att ha undervisat inom områden med relevans för 

psykoterapi. 

a) Undervisning minst 6 månader och upp till 2 år, på minst 50 procent omfattning ger 1 

poäng. 

b) Undervisning därutöver ger 2 poäng. 

 

Totalpoäng 

Rangordningen görs utifrån en totalpoäng (maximalt 16 poäng) som räknas fram för varje 

behörig sökande på formella meriter. För obehöriga sökanden görs ingen poängberäkning. 

Bedömargruppen består av studierektor för psykoterapiutbildningen samt två 

kursföreståndare. Samtliga inriktningar inom psykoterapiutbildningen är representerade i 

bedömargruppen. Bedömning av meriter görs av två personer i bedömargruppen oberoende av 

varandra. En standardiserad manual baserad på urvalskriterierna används och arkiveras. 

Vid eventuella jävsituationer ingår ej den person som anmält jäv varken i bedömningen eller i 

beslutet. 

 

Vid fler antal sökande med lika meritpoäng än antal utbildningsplatser sker lottning som 

skiljekriterium. Lottningen organiseras av anställd administratör vid Socialhögskolan. 

 

Antagning   

Beslut om antagning  

Beslut om antagning fattas av prefekten vid Socialhögskolan efter föredragning av 

bedömarna. 

Besked om antagning 

Besked om antagning respektive reservplacering skickas ut senast en månad innan 

kursstarten. 

Den som antas måste senast inom fjorton dagar meddela att man önskar behålla sin plats. Om 

man är oanträffbar under denna tid kan man i förväg skriftligen anmäla att man vid positivt 

besked vill behålla platsen. 

 



Omprövning av antagningsbeslut 

Överklagande av behörighetsbeslut ska inkomma inom tre (3) veckor från den dag sökande 

fick del av beslutet och ska ställas till Överklagandenämnden för Högskolan (ÖHN) och 

skickas till Antagningsnämnden, Box 117, 221 00 Lund. 

Begäran om omprövning av rangordning/meritvärderingsbeslut ska ställas till 

Antagningsnämnden, Box 117, 221 00 Lund. 

 


