
 

MISSIV   

2012-05-15 LJ2012/338      

  

  

Förvaltningsnamn  

Avsändare Landstingsstyrelsen 

Yttrande över Högskoleverkets rapport – En ny 
psykoterapeutexamen – 2011:20R 
Bakgrund  
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

rapport från Högskoleverket.  

 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna yttrandet som svar till Utbildningsdepartementet. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Anders Liif 

Landstingsdirektör   Personaldirektör 

 



 

YTTRANDE   

2012-06-12 LJ2012/338      

  

  

Förvaltningsnamn  

Avsändare Utbildningsdepartementet 

 

103 33 Stockholm  

Yttrande över Högskoleverkets rapport – En ny 
psykoterapeutexamen – 2011:20R 
Bakgrund  
Landstinget i Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över ovan rubricerade 

rapport från Högskoleverket.  

 

Sammanfattning 
Landstinget i Jönköpings län tillstyrker förslaget om psykoterapeutexamen som en 

utbildning på avancerad nivå inom högskolan. Landstinget är positivt till 

Högskoleverkets strävan att utreda psykoterapeututbildningen när det gäller 

kvalitet och behörighetskrav men anser att ytterligare utredningsbehov finns. 

Landstinget vill framhålla att den framtida psykoterapeututbildningen ska vara till 

för våra patienters behov i första hand. 

 
Grundläggande psykoterapiutbildning 
Landstinget stödjer förslaget om att den grundläggande psykoterapiutbildningen 

blir en del av utbildningen till psykoterapeutexamen. Det finns dock frågetecken 

kvar när det gäller hur man ska kunna säkra och validera samt värdera den 

”fristående” grundläggande psykoterapiutbildningen fortsättningsvis.  

Denna fråga har stor betydelse för verksamheter, patienter och studenter. 

 
Psykoterapeututbildningens praktiska delar 
Landstinget anser att den praktiska tillämpningen av psykoterapeuters arbete i 

anslutning till utbildning är en viktig kvalitetsindikator. En närmare samverkan 

med utbildningsanordnare och en tydlig differentiering av patienter/klienter med 

koppling till mål och examination innebär en kvalitetshöjning. Men landstinget 

anser inte att utredningen tillräckligt belyser hur de praktiska delarna och den 

kliniska förankringen förbättras i förslaget. 

 
Behörighetsreglerna 
Landstinget anser inte att varje utbildningsanordnare ska avgöra vilken utbildning 

på grundnivå som ska ge behörighet till psykoterapeututbildningen. Det kan 

innebära risker för patientsäkerheten och yrkets framtida trovärdighet.  

 

 



 

YTTRANDE   

2012-06-12      

 
 

 

Vidare ger utredningen inget konkret förslag till hur situationen ska lösas för 

psykologer samt läkare som önskar vidareutbilda sig. Det är av vikt att 

psykoterapin inte utarmas på bredd och kompetens och därför bör man se över 

tillträdes- och behörighetskraven ytterligare. 

 

LANDSTINGSSTYRELSEN  

 

 

 

Håkan Jansson  

Landstingsstyrelsens ordförande 

Agneta Jansmyr 

Landstingsdirektör  

 

 

 

 















































































































 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 62-96 

Tid: 2012-05-29, kl 09:00-14:05 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A  

§ 86 

Dnr 

LJ2012/

338 

Yttrande över Högskoleverkets rapport – En ny 

psykoterapeutexamen – 2011:20R  
Landstinget i Jönköpings län har gett möjlighet att yttra sig 

över ovan rubricerade rapport.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att avge yttrande i enlighet med föreliggande förslag.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullbergh 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist 


