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Specialistkurser som kan 
tillgodoräknas specialiteter 
Förteckning över specialistkurser som kan tillgodoräknas inom ramen för olika 
specialiteter. 

 

Aktuella specialistkurser 
 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik barn 

 Utredningsmetodik vuxna 

 Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

 

Specialiteter 
 Klinisk barn- och ungdomspsykologi 

 Klinisk vuxenpsykologi 

 Neuropsykologi 

 Psykologisk behandling/psykoterapi 

 Hälsopsykologi 

 Funktionshindrens psykologi 

 Missbruks- och beroendepsykologi 

 Forensisk psykologi 

 Pedagogisk psykologi 

 Arbets- och organisationspsykologi 
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Klinisk barn- och ungdomspsykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik barn 

 Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

Klinisk vuxenpsykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik vuxna 

 Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

Neuropsykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik barn 

 Utredningsmetodik vuxna 

 Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

Psykologisk behandling/psykoterapi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik vuxna 

 Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 
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Hälsopsykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

Funktionshindrens psykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik barn 

 Utredningsmetodik vuxna 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

Missbruks- och beroendepsykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik vuxna 

 Traumatisering och traumarelaterad problematik. Bedömning och bemötande 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

Forensisk psykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Evidensbaserad psykologisk bedömning barn, unga och vuxna 

 Utredningsmetodik vuxna 

 Deliberate practice – avancerad målmedveten träning för kliniska 

specialistpsykologer 

Pedagogisk psykologi 
Kurser som kan tillgodoräknas: 

 Utredningsmetodik barn 
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Arbets- och organisationspsykologi 
Inga av specialistkurserna i detta dokument kan tillgodoräknas. 

 

 

 

 


