Utbildningsenheten för psykologer

Kursplan

Skriftligt specialistarbete (SSA) och vetenskaplig metod
för STP-psykologer
Syfte och huvudsakligt innehåll
Kunskapstillväxten inom den tillämpade psykologin är idag stor samtidigt som
verksamheterna i Västra Götalandsregionen har utmaningar att arbeta med ökad
patientnytta och effektivitet. För den enskilde specialistpsykologen innebär det att förmåga
att både söka och värdera forskningsrön utifrån verksamhetens premisser är central i
yrkesrollen. Denna förmåga förutsätter kunskap om forskningens principer och förmåga att
värdera evidens.
Kursens övergripande syfte är att STP-psykologen under eller efter kursen skall kunna
färdigställa sitt skriftliga specialistarbete. Vidare syftar kursen till att STP-psykologen
vidareutvecklar sin teoretiska och praktiska vetenskapliga kompetens för att kunna bidra i
verksamhetsutveckling utifrån ett evidensbaserat tillvägagångssätt inom specialistområdet.
STP-psykologen kommer erhålla tillräckliga kunskaper inom vetenskaplig metod samt
handledning för att kunna slutföra sitt skriftliga specialistarbete.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter godkänd kurs ska STP-psykologen kunna:
- redogöra för olika typer av forskningsdesign och hur den vetenskapliga frågeställningen
påverkar val av design i psykologisk forskning
- beskriva forskningsprocessen från problemformulering till vetenskaplig rapport

Färdigheter och förmåga
Efter godkänd kurs ska STP-psykologen kunna:
- formulera en vetenskapligt prövbar frågeställning
- välja relevant vetenskaplig metod för att studera vald frågeställning
- identifiera etiska aspekter kopplade till sitt eget skriftliga specialistarbete samt kunna ta
ställning till nödvändigheten av forskningsetiskt tillstånd
- problematisera evidensbegreppets krav och tillämpningar
- undersöka och svara på vald frågeställning i SSA-format
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Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter godkänd kurs ska STP-psykologen kunna:
- söka och värdera/ bedöma vetenskapliga publikationer utifrån evidens, patientnytta och
verksamhetens resurser
- reflektera över gränsen mellan forskningsetik och professionsetik inom den tillämpade
psykologins område

Kursens omfattning och upplägg
Kursen omfattar 3,5 kurs /handledningsdagar och individuell handledning samt eget arbete med
uppgifter och SSA. Kursen löper över tre terminer.

Former för bedömning
Examination sker genom självständiga skriftliga inlämningsuppgifter och upprepade inlämningar av
SSA samt närvaro på kursdagar och handledningstillfällen.

Förkunskapskrav
•
•
•

Legitimerad psykolog
Inskriven i specialistordningen
Godkänd Introduktionskurs (inom Specialistutbildningen)
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