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Handledar- och lärarutbildning 
på psykodynamisk grund 
 
Utbildningen riktar sig till legitimerade psykoterapeuter som vill fördjupa sina kunskaper i psykodynamisk 
teori och praktik utifrån ett handledningsperspektiv och undersöka vad som är verksamt och utvecklande i 
handledningsprocessen. 
 
 
Syfte och mål 
Syftet är att utifrån psykodynamisk teori och en socialt medveten psykodynamisk hållning såsom den 
praktiseras inom Göteborgs Psykoterapi Institut förmedla en kvalificerad handledar- och lärarutbildning 
som gör kursdeltagarna kompetenta att bedriva handledning inom psykoterapeututbildning på 
fördjupningsnivå (utbildning som leder fram till legitimation som psykoterapeut) samt att handleda vård- 
och institutionspersonal. Utbildningen skall också förmedla kunskaper om lärarrollen och pedagogiken i 
psykoterapeututbildning. 
 
 
För att erhålla kursbevis skall den studeranden ha: 
• förvärvat sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som erfordras för att självständigt kunna handleda      
psykoterapeutiskt arbete på skilda nivåer 
• förvärvat en ökad medvetenhet om det egna förhållningssättets betydelse i handledningssituationer 
• förvärvat kunskaper i bedömning av lämplighet och kompetens för psykoterapeutiskt arbete 
• förvärvat ökade kunskaper om känslomässig inlärning och pedagogikens betydelse i 
psykoterapeututbildning 
• förvärvat kunskap om hur handledare och handledd i sitt samarbete påverkar och påverkas av den 
organisation/omgivning de verkar i 
 
 
Förkunskapskrav och urval 
Legitimerad psykoterapeut med minst två års psykoterapeutisk verksamhet efter erhållen legitimation. 
Personlig lämplighet där handlednings- och lärararbete bedöms vid en intervju. 
Utbildningen står öppen för sökande med psykoanalytisk/psykodynamisk inriktning i sitt arbete. 
 



4 

Utbildningsbeskrivning 
 
Utbildningen omfattar fyra terminer. Den schemalagda undervisningen koncentreras till en lördag i 
månaden, sammanlagt 144 timmar. 
 
Därutöver innehåller utbildningen självstudier och handledningsuppgifter. 
 
 
Innehåll 
Utbildningen innehåller följande moment 
 
A Teori 
 Undervisningen ägnas i huvudsak åt följande ämnesområden. 
 a) Introduktion 
 b) Vetenskapsteori 
 c) Etik och juridik 
 d) Handledningsmetodik och teori 
 e) Klinisk teori 
 f) Institutionskultur, grupphandledning och grupprocesser 
 g) Pedagogik i psykoterapeututbildning. Känslomässig inlärning 
 
I delkursen ”Pedagogik i psykoterapeututbildning. Känslomässig inlärning” ingår uppsatsarbete. Var och en 
av kursdeltagarna håller ett eget seminarium med sin uppsats som underlag. Tid avsätts för diskussion av 
seminarierna ur ett innehållsmässigt och ett pedagogiskt perspektiv, för att ge kursdeltagarna möjlighet att 
utveckla den egna lärarrollen. 
 
Litteraturstudier c:a 2000 sidor 
 
 
B Handledningspraktik 
Varje kursdeltagare har under utbildningstiden minst två handledningsuppdrag, varav ett individuellt 
handledningsuppdrag i individualpsykoterapeutiskt arbete som löper under tre terminer och ett 
grupphandledningsuppdrag i behandlingsinriktat arbete under två terminer. 
 
OBS. Kursdeltagaren ansvarar själv för att skaffa nödvändig handledningspraktik. 
 
 
C Handledning på handledning 
Sker i handledningsgrupper om fyra kursdeltagare och en handledare. Grupperna är fasta under hela 
utbildningstiden och träffas tre timmar varannan vecka från och med andra terminen. 
Omfattning 90 timmar. 
 
I särskilda fall kan handledning ske individuellt och omfattar då 50 timmar. 
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Lärare och handledare 
Undervisning och examination utförs huvudsakligen av legitimerade psykoterapeuter vid Göteborgs 
Psykoterapi Institut. 
 
Handledning utförs av legitimerade psykoterapeuter med handledarutbildning. 
Handledaren skall godkännas av Göteborgs Psykoterapi Institut så att dennes teoretiska grund och kliniska 
tillämpning står i samklang med GPIs hållning 
 
 
Examination 
Obligatorisk närvaro 80%. 
Bedömning sker fortlöpande i samband med undervisningen. 
Som betyg används beteckningen godkänd eller icke godkänd. 
Kursmomenten examineras av kursansvariga lärare/handledare. 
Huvudexaminator är disputerad och utses av Göteborgs Psykoterapi Institut. 
 
Auktorisation 
Utbildningen leder till handledarauktorisation enligt Riksföreningen Psykoterapi Centrum. 
 
Antal platser 
8 platser 
 
 
Lokal 
Göteborgs Psykoterapi Institut 
Karl Johansgatan 12 
414 59 Göteborg 
 
 
Tid 
En lördag per månad, kl 09.00 – 17.00. 
 
 
Utbildningsstart 
Januari 2022 
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 Översikt handledar- 
 och lärarutbildning 
 
 Det första året (ht  – vt ) 
 

 
 Introduktion, vetenskapsteori, 
 etik och juridik 
 

 
 Handledningsmetodik och teori 
 

 
 Det andra året (ht  – vt ) 
 

 
 Klinisk teori 
 

 
 Institutionskultur, grupphandledning 
 och grupprocesser 
 

 
 Pedagogik i psykoterapeututbildning, 
 känslomässig inlärning inkl uppsatsarbete 
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Utbildningskostnad 
 
Antagningsintervju: 975 kr 
 
Terminsavgift: 16.000 kr inkl moms 
Terminsavgiften inkluderar kostnad för examination. 
  
Kostnad för handledning tillkommer. 
 
 

Ansökan 
 
Ansökan skall innehålla ifylld ansökningsblankett (som rekvireras från utbildningssekreteraren), intyg på 
relevanta meriter samt en beskrivning av personliga erfarenheter av handledning och undervisning. 
 
Ansökan skickas till Göteborgs Psykoterapi Institut, Utbildningssekreteraren, 
Karl Johansgatan 12, 414 59 Göteborg. 
 
Ansökning senast: 17 dec, 2021 
 
 

Utbildningsledare 
 
Thord Magnusson, leg psykoterapeut 
Telefon: 031-711 97 51 
 
 

Utbildningssekreterare 
 
Carina Landström 
Tel:  031-711 97 51 
e-post: adm@gpsi.se 
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Göteborgs Psykoterapi Institut 
 
Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI) grundades 1974 som en del av en sedan länge pågående rörelse inom 
den psykoanalytiska världen. Den introducerades 1972 i Göteborg av de argentinska psykoanalytikerna 
Dora och Angel Fiasché. 
 
Angel Fiasché startade tillsammans med en grupp psykologistuderande (CMH-gruppen) den kliniska 
verksamheten vid Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet, vilken kom att bli föregångaren till 
Göteborgs Psykoterapi Institut. 
 
Argentinsk psykoanalys har internationellt och främst i den latinska världen utvecklat och radikaliserat 
väsentliga delar av den psykoanalytiska teorin och praktiken. Den kännetecknas kanske främst av sin 
förmåga att vidareutveckla och sammanfatta tidigare tankegångar på ett fritt och odogmatiskt sätt och av ett 
socialt och politiskt engagemang. 
 
I praktiken innebär detta bl a att terapeuten skall kunna pendla mellan olika förhållningssätt beroende på 
den patient han/hon möter och att välja metod utifrån problem och individ. 
 
GPI besöks årligen av några av det psykoanalytiska samfundets ledande tänkare för utbyte av erfarenheter 
och som föreläsare och inspirationskällor. Gemensamt för dessa och våra ursprungliga lärare, och för 
institutet självt, är den fasta förankringen i den psykoanalytiska traditionen. Freuds tankar om människans 
omedvetna fortsätter att vara kärnan i vår kliniska praktik och utbildningsverksamhet. 
 
Göteborgs Psykoterapi Instituts strävan är att förena den kliniska praktiken med den psykoanalytiska teorin 
i ett socialt och kulturellt sammanhang. 
 
Förutom det terapeutiska arbetet har de flesta av oss sedan många år tillbaka arbetat med psykoanalysen 
som verktyg i egenskap av handledare och lärare inom områden som tidigare legat utanför psykoanalysens 
traditionella arbetsfält, t.ex. kriminalvård, omsorgsvård, missbruksvård, socialtjänst, institutionsutveckling, 
ungdomsarbete och skola. 
 
 
 

Förlaget Göteborgs Psykoterapi Institut 
 
Förlaget Göteborgs Psykoterapi Institut har hittills publicerat tre böcker: 
Casement, P. Att lära av patienten 
Casement, P. Att lära av våra misstag 
Laing, R.D. Det delade självet 
Petterson, E./Sernhede, O. (red.), Psykoanalytisk beröring 
Lewis Herman, J. Trauma och tillfrisknande 
 
I samarbete med Daidalos: 
Mogren, M./Sernhede, O. (1994), Oidipus vid korsvägen 
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Klinisk verksamhet 
 
Vår målsättning är att erbjuda allmänheten psykoanalytisk psykoterapi till lägsta möjliga kostnad. 
 
Den vanligaste behandlingsformen sker individuellt med en till tre sessioner per vecka. Vi erbjuder 
psykoterapi, korttidsterapi och krisbearbetning och tar emot vuxna, barn, ungdomar, par, familjer och 
grupper. Vi erbjuder även terapier på engelska, danska, finska, norska och persiska. 
 
 
Medlemskliniken 
Här arbetar diplomerade medlemmar vid Göteborgs Psykoterapi Institut, samtliga legitimerade 
psykoterapeuter. 
 
Förutom den individuellt inriktade behandlingen, från psykoanalytisk psykoterapi till krisbearbetning, 
erbjuder vi behandling inom ramen för olika specialgrupper inom GPI såsom grupp-, par och familje-, barn 
och ungdoms-, psykos-, missbruks-, organisations- samt krisforum. 
 
 
Utbildningskliniken 
 
Inom våra Steg 1 utbildningar bedriver våra studenter ett individualinriktat arbete under handledning till en 
reducerad taxa. Studenterna behöver klinisk praktik som en del av sin utbildning. Vi ser detta som ett sätt 
att erbjuda kvalificerad psykoterapi till låg kostnad. 
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Utbildningar vid Göteborgs Psykoterapi Institut 
 
I Göteborg: 
Aspirantprogram 
Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik (Steg I) 
Handledar- och lärarutbildning 
Psykosocial handledar- och gruppledarutbildning 
 
Specialkurser: 
Symtomfokuserad korttidsterapi 
Missbruksarbete 
Kulturkrock – att möta det främmande 
Drömkurs 
Psykoterapi med ungdomar och unga vuxna - vidareutbildning 
Psykosutbildning 
Uppdragsutbildningar/kurser: 
Psykosocial handledarutbildning och konsultation på psykodynamisk grund för skolkuratorer 
Familjearbete och psykoanalytiskt tänkande 
Ungdomstid – ett psykoanalytiskt perspektiv 
Att växa till vuxenliv 
Möta och samtala med ungdomar 
Institutionsarbete med barn och ungdomar 
 
I Stockholm: 
Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik (Steg I) 
Handledar- och lärarutbildning 
 
I Malmö: 
Grundläggande utbildning i psykodynamisk teori och praktik (Steg I) 
 
Växjö: 
Missbruksutbildning 
 
 
 
 
Utförlig information om ovan nämnda utbildningar kan beställas från utbildningssekreteraren vid GPI: 
 
Göteborgs Psykoterapi Institut 
Carina Landström 
Karl Johansgatan 12 
414 59  Göteborg 
 
Telefon:031-711 97 51 
e-post: adm@gpsi.se         Med reservation för fel och ändringar 

21-10-19 
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