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Hogskolan i Halmstad
Sektionen lor Hiilsa & Samhiille
Hogskolan i Halmstad, sektionen for Hiilsa
& Samhiille har lang erfarenhet av
utbildning i psykologi fran grundliiggande
till avancerad niva. Hasten 2009 startas ett
nytt psykologiprogram med tva profiler, en
inom idrott och en inom arbetsliv. Under de
tre senaste aren ges kurser pa avancerad
niva i psykologiskt radgivningsarbete.

Center lor Cognitiv Terapi & Utbildning
Etl foretag i Evidenskoncernen
Center for Cognitiv Terapi & Utbildning ar
sedan 25 ar Sveriges ledande
utbildningscenter inom kognitiv- och
beteendeimiktad terapi. Centret bed river
hogskoleprogram med examensratt for
psykoterapiutbildning. Centret har ett stort
och aktivt natverk nationellt och
internationellt for forskning och utbildning.

Utbildning i Kognitiv och Beteendeinriktad Counselling
30 hogskolepoang med start hosten 2009
Halvfartsutbildning ca 1 dagjvecka
Utbildningen leder till utvecklad kompetens inom psykosocial halsa samt tillampat
professionellt kognitivt och beteendeinriktat forhallningssatt i praktiken. Utbildningen vander
sig till personal inom till exempel socialtjanstens alIa delar, skola, primarvard, behandlingshem
och institutioner, kyrka och kriminalvard.
Kognitiv counsellor ar sedan manga ar en internationellt etablerad yrkestitel inom fciltet for
psykisk och social halsa. Hogskolan i Halmstad och Center for cognitiv Terapi & Utbildning 3.r
nu forst i Sverige med att erbjuda utbildning inom kognitiv och beteendeinriktad counselling.

Kontaktperson: Annika Selstam
Mailadress: annika.selstam @cognitivterapi.se ,mobil:

070-20 00

455

Center for Cognitiv Psykoterapi och UtbiJdning
Packhusplatsen 2, 41113 Goteborg
Tfn 031 - 10 9830 . ~ . info@cognilivlerapi.se
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Kognitiv och Beteendeinriktad Counselling,
Cognitive and Behaviorally oriented Counselling
motsvarande i omfattning 30 hogskolepoang (hp)

Forkunskap och behorighetskrav
GrundHiggande behorighet
KursensmaI
Kursen syftar till att ge de studerande kunskap om centrala teorier och modeller fOr
beskrivning av normala och psykopatologiska pro cesser ur ett kognitivt perspektiv. I kursen
diskuteras olika psykiska sjukdomstillstand, psykiatrisk diagnostik och behandlingsmetoder.
I kursen behandlas omradets vetenskapliga grund liksom aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete.
Kursen syftar iiven att utveckla de studerandes formaga att integrera teori och tilliimpning i
ett professionellt bemotande av klienter, liksom relevanta etiska bedomningar i sadana
moten.
Efter avslutad kurs fOrviintas studenten kunna:

Kunskap ochforstaelse
For godkiind utbildning och utbildningsbevis skall den studerande visa:
•
•
•
•
•

kunskap om centrala teorier och modeller for beskrivning och fOrklaring av normala
och psykopatologiska processer utifran kognitivt perspektiv
kiinnedom om forhallanden i samhiillet som paverkar individers och gruppers hiilsa
och forebygger psykisk ohiilsa
kiinnedom om olika psykiska sjukdomstillstand, psykiatrisk diagnostik och
behandlingsmetoder
kiinnedom om omradets vetenskapliga grund, aktuellt forsknings- och utvecklings
arbete, sambandet mellan vetenskap och beprovad erfarenhet samt sambandets
betydelse for yrkesutovningen
kunskap om ett professionellt forhallningssiitt med speciellt beaktande av
suicidprevention och etiska overviiganden.

Fiirdigheter ochformaga
• sadana fardigheter inom kognitivt fOrhallningssiittjcounselling som kriivs for att i
samverkan med patientenjklienten genomfora bedomningar samt uppriitthalla,
genomfora och kritiskt utviirdera atgiirder
• formaga att integrera teoretisk kunskap och praktisk tilliimpning,
• formaga att muntligt och skriftligt redogora for och diskutera atgiirder och
behandlingsresultat med berorda parter samt i enlighet med relevanta forfattningar
dokumentera dessa
• fOrmaga tilliagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper
• formaga att folja kunskapsutvecklingen inom omradet kognitivt
forhallningssiittj counselling.
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Varderingsformo.ga ochforho.llningssatt
• formaga till ett professionellt forha.llningssatt gentemot patienterJklienter och deras
narstaende
• formaga att med helhetssyn pa manniskan gora atgardsbedomningar utifran
relevanta vetenskapliga, samhalleliga och etiska aspekter, med sarskilt beaktande av
de manskliga rattigheterna
• fOrmiiga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt fortlopande utveckla
sin kompetens
• fOrmaga att fort1opande utveckla sjruvkannedom och empatisk formaga

Kursens huvudsakliga innehAll
Kursen bestar av 3 delkurser, vardera motsvarande 10 hp

Delkurs1
Teorier och metoder om kognition, emotion, och beteende i ett systemperspektiv, med
betoning po. psykisk haisa och normalitet. (Theories and methods on cognition, emotion and
behaviour in the perspective ofa unitary system with special focus on psychological health
and normality).
I delkursen diskuteras grundlaggande teorier om manniskans kognitiva system som
uppmarksamhet, perception, minne och tankande. Grundlaggande teorier kring emotioner
och beteenden lyfts fram i kursen liksom hur dessa samverkar och utvecklas i interaktion
med andra . I kursen behandlas aven aktuella forsknings- och utvarderingsmetoder liksom
den professionella etik som ar forenad med counselling arbete. Efter avslutad delkurs
forvantas studenten ha kunskap om teorier rorande perception, minne, fantasi, tankande och
problemlosning, forsta hur kanslor, tankar, intressen, varderingar, beteenden och
fysiologiska tillstand samverkar i manniskans fungerande, ha kunskap om teorier om
manniskan som ett interaktivt system i samspel med andra interaktiva system, fOrsta
inneborden av det kognitiva fOrhallningssattet, klinna till grundlaggande metoder fOr samtal,
kognitiv terapeutisk allians, respektfullt och empatiskt lyssnande samt problemlosning,
avspanning och meditation.

Delkurs2
Teorier och metoder for bemotande av enskilda patienterjklienter ur psykologiskt och
psykiatriskt perspektiv. (Theories and methods in counselling).
I delkursen behandlas centrala kognitionspsykologiska teorier om psykopatologiska
processers uppkomst och utveckling. I delkursen behandlas aven neuropsykologiska och
neurofysiologiska teorier och fOrklaringsmodeller liksom psykofarmakologi i relation till
psykopatologiska processer och counselling.
Efter avslutad kursfOrvlintas studenten ha, kunskap om centrala kognitiva teorier och
modeller for beskrivning och fOrklaring av psykopatologiska processers uppkomst och
utveckling, forsta principerna bakom ett kognitivt counselling arbete med barn, ungdomar,
vuxna, familjer, grupper, pat och andra system, ha kannedom om och forstaelse for
samhallsforhallanden som paverkar psykisk halsa, ha forstaelse for centrala kognitiva
teoriers bakomliggande perspektiv: evolution, kognitions-, emotions- och beteendepsykologi,
utvecklingspsykologi och larande, ha kannedom om neurofysiologiska, neuropsykologiska
och neuropsykiatriska teorier och forklaringsmodeller, ha kannedom om klinisk
psykofarmakologi i relation till psykopatologiska processer och kognitiv counselling.
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Delkurs3
Integration av teori och praktik i kognitiv och beteendeinriktad counselling .(Integration of
theory and practice in cognitive and behavioural counselling).
Under delkursen tar studenterna, i seminarieform, trana pA att anvanda sina, under kursen,
inhamtade teorikunskaper i olika praktiska seminarieovningar.
Efter avslutad delkurs fOrvantas studenten kunna, integrera teori och praktik inom
counsellingomrAdet, kunna tillampa ett professionellt kognitivt forhrulningssatt i praktiken
med speciellt beaktande av etiska overvaganden i behandlingsarbetet, ha kunskap om
tillampad psykologisk behandling vid lattare angest- och depressionstillstAnd,
stressreaktioner orsakade av psykosocial ohaIsa. Mer specifikt ska studenten kunna integrera
och tillampa praktisk och teoretisk kunskap i att utveckla relationen med klienten, kognitiv
konceptualisering, anvanda den kognitiva model1en, fora mru- och processdiskussion,
anvanda kognitiva, emotions- och beteendetekniker, samt oka medvetenheten runt egna
reaktioner i counsellingarbetet.

Undervisning
Undervisningen kan ske i form av exempelvis forelasningar, lektioner, seminarier och
gruppovningar. Deltagandet i fOrekommande gruppovningar och seminarier ar obligatoriskt.
Undervisning bedrivs normalt pA svenska, men undervisning pA engelska kan forekomma.
Examination
Examination kan ske individuellt ochJeller i grupp, i form av skriftliga och muntliga
tentamina. Som betyg for hel kurs anvands nAgot av uttrycken underkiind, godkiind eller viil
godkiind.
Kursvardering
I kursen ingAr kursvardering. Denna skall vara vagledande fOr utveckling och planering av
kursen. Kursvarderingen skall dokumenteras och redovisas fOr studenterna.
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