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Viktig information angående psykoterapeutprogrammets 
meritsammanställning, allmän inriktning   
 

• Meritsammanställningen är inte en anmälningsblankett utan anmälan måste göras 
på www.antagning.se senast 15 oktober. 
 
 

• Meritsammanställningen ska laddas upp på www.antagning.se eller vara 
Antagningsservice tillhanda (PostNord Strålfors AB, Att: Antagningsservice, R 312, 
190 81 Rosersberg) senast 1 november för att räknas med i urvalet. Obs! Tänk på att 
intyg/bilagor är i original eller vidimerade kopior. 
 

 

• Även om ni skickat in meriter tidigare ladda gärna upp dem på nytt tillsammans med 
denna antagningsomgångs meritsammanställning. 

 

• Ni behöver inte ladda upp/skicka in intyg på akademiska meriter som redan finns 
registrerade på antagning.se. Logga gärna in på ”Mina sidor” och kontrollera vad som 
finns registrerat. För dessa uppgifter skriver ni ”antanging.se” istället för 
bilagenummer i meritsammanställningen.   

 

• Tänk på att ni inte behöver skicka med fler intyg än vad som krävs för att styrka 
behörighet och som täcker maxpoängen på urvalskriterierna.   

 

 

 
 
 
 
 

http://www.antagning.se/
http://www.antagning.se/
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Behörighet, allmän inriktning 
 

Grundläggande behörighet (A) 

- Psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare), eller  

- Läkarexamen med specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, eller 

- Socionomexamen eller 

- Annan yrkesexamen om minst 180 hp inom vård och som inkluderar ett vetenskapligt arbete om minst 15 hp.  

 

Särskild behörighet (B) 

- Utöver kurser ingående i examen enligt A ovan, skall sökande (gäller Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A) 
slutfört kurser om minst: 

o Utvecklingspsykologi, 7,5 högskolepoäng 

o Personlighetspsykologi, 7.5 högskolepoäng 

o Hälsopsykologi, 7,5 högskolepoäng 

o Kognitiv psykologi, 7,5 högskolepoäng 

o Relationell psykologi (ex gruppsykologi, systemteori, familjepsykologi), minst 7,5 högskolepoäng 

o Psykoterapeutisk metod och teori, 15 högskolepoäng (grundläggande psykoterapiutbildning) 

 

- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Psykologexamen enligt A ovan, den som vid ansökningstillfället har: 

o har varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) sedan Psykologexamen utfärdats och under dessa två år har 
tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna, vilket ska styrkas med intyg. 

 

- Tillräckliga praktiska förkunskaper har för Läkarexamen, Socionomexamen och Annan yrkesexamen enligt A ovan, den som vid 
ansökningstillfället har: 

o Varit yrkesverksam under minst två år (minst halvtid) från den tidpunkt respektive examen utfärdats, och under dessa 
två år har tillämpat ett psykoterapeutiskt arbetssätt som en del av arbetsuppgifterna vilket ska styrkas med intyg, samt 

o Bedrivit psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut. Handledningen ska ha omfattat minst 40 timmar 
vid individuell-, respektive 80 timmar vid grupphandledning.  

o Handledningen ska ha skett parallellt med eller i nära anslutning till, dock inte innan, genomgången kurs i 
Psykoterapeutisk teori och metod (se ovan). 

 

- Den sökande ska uppvisa intyg, att denne under utbildningstiden kommer att arbeta minst halvtid med kliniskt patientarbete eller 
motsvarande och att den sökande där har möjlighet att arbeta psykoterapeutiskt med klienter. Den sökande ska också ingå i ett terapeutiskt 
sammanhang, dvs. ingå i ett team där det finns kunskaper och erfarenhet av psykoterapeutiska arbetsmetoder. 

 

Övergångsbestämmelser för behörighet 

Sökanden som slutfört en sammanhållen grundläggande psykoterapiutbildning om minst 45 högskolepoäng senast 2020-02-01, anses 
motsvara behörighetskravet i punkt B, första stycket ovan. För behörighet krävs dock att övriga krav under punkt A och B är uppfyllda. 
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Poängfördelning vid urval 
 

- Högskolepoäng      1-5 poäng 
 
180 hp - 240 hp: 1 poäng 
241 hp-280 hp: 3 poäng 
281 hp och fler: 5 poäng 

 
 

- Psykoterapeutiskt arbete (utöver de två behörighetsgivande åren)  0-1 poäng 
 
3 år eller längre : 1 poäng 

 
 

- Vetenskapliga publikationer med psykoterapeutiskt/kliniskt psykologisk inr. 0-2 poäng 
 
1-2: 1 poäng 
3 eller fler: 2 poäng 

 
- Doktorsexamen     1 poäng 

 
- Skriftligt prov     0-4 poäng 

 
Det skriftliga provet  ska besvara följande frågeställningar: 

 
- Motivera och fördjupa ditt val av teoretisk fördjupning. 
- Beskriv din syn på psykoterapins roll i den verksamhet du befinner dig i. 
- Reflektera kring hur du kan använda psykoterapeutisk utbildning i ditt framtida yrkesutövande. 

 
 
 

Om flera behöriga sökande hamnar på samma meritpoäng efter meritvärdering tillämpas lottning. 
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