Specialistkurs för

KONTAKT

psykologer

076 325 49 58

info@wisemind.se

Stress, sömn, smärta: Evidensbaserade metoder
för bedömning och behandling - AKO512
Digital utbildning

14-15 FEBRUARI, 15 MARS, 5 APRIL, 26 APRIL, 17 MAJ

Ackreditering
Kursen ackrediteras som 1 av 6
specialistkurser; som 1 fördjupningskurs
inom klinisk barn-och ungdomspsykologi,
klinisk vuxenpsykologi, psykologisk
behandling/psykoterapi samt
hälsopsykologi. Kursen kan godkännas för
en enskild STP-psykolog som genomgår
andra specialiseringar, detta utifrån
individuell bedömning av övriga meriter.

Syfte och sammanfattning av kursen
Stressrelaterad ohälsa som
utmattningssyndrom, sömnproblem och
smärta är vanliga besvär i befolkningen och
bland patienter i primärvården. Bilden
kompliceras av att besvären ofta överlappar
och vidmakthåller varandra. Det finns ett stort
behov av evidensbaserade metoder för
bedömning och behandling av dessa besvär
inom både primärvård och specialistvård.
Psykologen har en mycket viktig roll när det
gäller att bedöma och behandla stress- och
utmattningsbesvär, sömn- och smärtproblem,
liksom att planera och utvärdera
vårdprocesser för dessa problembilder, utifrån
psykologens unika kompetens att
sammanfoga forskning, klinisk praktik och
förståelsen för dessa besvär ur ett
beteendemedicinskt perspektiv.
Målet med kursen är att ge fördjupade
kunskaper om evidensbaserade metoder för
bedömning och behandling av stress och
utmattningssyndrom, sömnbesvär och smärta.
En viktig del av kursen handlar om att fördjupa

kopplingen mellan forskningsevidens och
psykologarbetet i den kliniska vardagen, samt
hur du som psykolog kan stödja
hälsofrämjande beteendeförändring vid
prevention, behandling och rehabilitering.

Kursen innehåller såväl teoretiska som
praktiska moment och har en tydlig
forskningsgrund. Samtliga lärare har en
gedigen erfarenhet av kliniskt arbete och
forskning inom området, majoriteten av
lärarna är disputerade psykologer.
Kursen är på avancerad nivå och ett
förkunskapskrav är att man är legitimerad
psykolog och har minst grundläggande
psykoterapiutbildning i kognitiv
beteendeterapi (KBT), då de kliniska
momenten utgår främst ifrån denna
behandlingsmodell.
Kursens innehåll
Under kursen kommer föreläsningar att varvas
med praktiska moment såsom rollspel,
reflektionsövningar och arbete med
patientfall. Kursen innehåller följande
moment:
1. Teorier och modeller: Introduktion till
relevanta beteendemedicinska och
biopsykosociala teorier och modeller.
Behandlingsinsatserna vilar på
beteendeanalys och kognitiv
konceptualisering.
2. Fysiologi: Kursen belyser relevanta
fysiologiska aspekter kopplade till stress,
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smärta, fysisk aktivitet, sömn och
återhämtning.
3. Bedömning: Fördjupning avseende
beteendeanalys, fallkonceptualisering och
diagnosticering, inklusive relevanta
instrument för bedömning av sömnbesvär,
smärta, stress och utmattning.
4. Insatser: Hälsopsykologiska insatser på olika
nivåer: prevention, behandling och
rehabilitering med särskilt fokus på att utifrån
aktuell evidens systematiskt analysera,
planera och utvärdera egna insatser.
5. Evidensbaserad psykologisk behandling:
Fördjupning avseende behandling för sömn,
smärta, stress och utmattningssyndrom, med
fokus på såväl diagnosspecifika som
transdiagnostiska metoder.
6. Psykologrollen: Reflektionsuppgifter och
övningar i terapeutiska metoder och
förhållningssätt som syftar till att gynna
hälsofrämjande beteendeförändring i klinisk
vardag.
Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter genomgången och godkänd kurs ska
psykologen ha:
- Relevant kunskap om fysiologiska
aspekter av sömn, smärta, stress och
återhämtning. Fördjupad kunskap om
relevanta instrument för bedömning av
sömnbesvär, smärta, stressrelaterad
ohälsa och utmattning.
- Fördjupad kunskap om evidensbaserad
behandling av sömnbesvär, smärta, stress
och utmattningssyndrom, såväl
diagnosspecifika som transdiagnostiska
metoder.
- Fördjupad förståelse för betydelsen av
fysisk aktivitet som del av prevention och
behandling av sömnproblem, smärta,
utmattningssyndrom samt övrig
stressrelaterad ohälsa
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-

Fördjupad förståelse för framträdande
teorier och modeller vid stressrelaterad
ohälsa.

Färdighet och förmåga
Efter genomgången och godkänd kurs ska
psykologen ha:
Fördjupad förmåga att koppla
psykologiska teorier och modeller till
aktuell evidens för behandling.
-

Fördjupad förmåga att koppla relevant
kunskap om fysiologiska aspekter till de
psykologiska behandlingsmetoderna.

-

Fördjupad förmåga att göra
beteendeanalyser och
fallkonceptualisering vid problembilder
som sömnbesvär, smärta, stress och
utmattningssyndrom, samt föreslå
lämpliga åtgärder.

-

Fördjupad förmåga att systematiskt
planera, genomföra och utvärdera
insatser på olika nivåer (prevention,
behandling och rehabilitering) vid ovan
nämnda problembilder.

-

Förmåga att reflektera kring psykologens
roll i strategiskt arbete kopplat till
evidensbaserad vård.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången och godkänd kurs ska
psykologen kunna:
Värdera befintlig evidens för psykologiska
behandlingsmetoder avseende
sömnbesvär, smärta, stress och
utmattningssyndrom
Identifiera och reflektera kring relevanta
etiska problemställningar i samband med
val av, genomförande och prioriteringar av
psykologens insatser inom primärvård och
specialistvård.
Reflektera kring den egna psykologrollen,
terapeutiska förhållningssätt och metoder
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som gynnar hälsofrämjande
beteendeförändring i klinisk praktik.

Kursens omfattning och upplägg
Kursen omfattar 6 heldagar, inklusive
examinerande moment. Totalt ingår 40
lärarledda lektionstimmar för undervisning
varav 8 av dessa lektionstimmar ägnas åt
muntlig examination.
Examination
Obligatorisk närvaro vid kursdagarna krävs.
Viss frånvaro (max 20%) kan kompletteras
efter överenskommelse med kursledaren samt
genom kompletterande av skriftlig uppgift.
Examinationen består av ett skriftligt arbete,
ett muntligt redovisat grupparbete samt
deltagande i seminarium. De olika
examensuppgifterna relaterar till den
verksamhet psykologen är verksam i.
Utbildningen kommer att bedömas med
betygen godkänd/icke godkänd.
Utvärdering
Kursen utvärderas muntligt i grupp och
skriftligt anonymt via Psykologförbundets
utvärderingsformulär för specialistkurser.
Pris
16 750 kronor + moms. Kursmaterial ingår inte
utan införskaffas av deltagarna.
Kursledare: Marie Söderström
Leg. psykolog, doktor i medicin, verksam
som psykolog vid Stressmottagningen i
Stockholm och har under många år arbetat
med behandling av sömnbesvär och
utmattningssyndrom, både i grupp och
individuellt. Marie är också anknuten forskare
vid Karolinska Institutet och arbetar i
forskningsprojekt med fokus på återhämtning
i relation till stress i arbetslivet. Marie har
skrivit ett par självhjälpsböcker (”Sömn: sov
bättre med KBT” samt ”Vila: om den sköna
konsten att varva ner”) och arbetar även med
utbildning och handledning till vårdpersonal.
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Examinator: Ida Flink
Leg. psykolog, docent vid Örebro
universitet.
Övriga deltagande kurslärare:
Niclas Almén
Leg. psykolog, leg. psykoterapeut,
specialist i klinisk psykologi.
Sofia Bergbom
Leg. psykolog, fil. doktor.
Agnes Granberg
Leg. psykolog, specialist i
hälsopsykologi.
Ingebjörg Jonsdottir
Professor och verksamhetschef vid
Institutet för stressmedicin.
Elin Lindsäter
Leg. psykolog med. Doktor
Ytterligare information finns på
WIsemind.se eller via kontakt med:
info@wisemind.se eller via telefon på:
073 619 83 66.
Anmälan görs via anmälningsformuläret
på www.wisemind.se
Sista anmälningsdag 31 december 2021
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