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FACKLIGT

Specialistutbildningens 
rektor Thomas Lindgren 
har dragit igång ett system 
då specialistarbeten (som 
tidigare kallades vetenskap-
liga arbeten) ska bedömas 
av referentgranskare.  En 
referentgranskare ska vara 
en psykolog som är senior 
specialist eller disputerad 
inom det specialistområde 
som arbetet gäller och som 
har dokumenterad kompe-
tens på området. 

Specialistarbetena ska vara 
avidentifierade för granskar-
na, personen bakom arbetet 
är okänd för den eller dem 
som läser och granskar 
arbetet. 

Minst en och helst två 
personer ska granska 
specialist arbetet, berättar 

Thomas Lindgren. 
Beslutet om att godkänna 

ett specialistarbete fattas se-
dan av rektor, med ledning 
av referentgranskarnas be-
dömning. Tidigare kallades 
arbetet för vetenskapligt 
arbete, men det kunde leda 
fel, anser Thomas Lindgren:

– Ett typiskt specialist-
arbete är inte en vetenskap-
lig artikel som publiceras 
i en vetenskaplig tidskrift, 
även om det är en möjlighet. 
I flertalet fall är specialist-
arbetet snarare ett verksam-
hetsnära kunskapande som 
kanske styrs av särskilda 
verksamhetskrav eller 
andra praktiska hänsyn. För 
att arbetet ska utgöra ett 
välgrundat kunskapande 
som kan bidra till specia-
listinriktningens samlade 

kunskap, måste det under 
alla omständigheter vara 
metodologiskt genomtänkt 
och hålla en tillräcklig kva-
litetsnivå.  Tidigare godkän-
da specialist arbeten finns 
tillgängliga på Specialist-
utbildningens hemsida. 

Handläggarna på Psykolog-
förbundets kansli får ibland 
frågor om huruvida en 
enstaka kurs kan ingå som 
specialistkurs. 

– Vi vill att man först 
själv undersöker om kursen 
kan bli ackrediterad innan 
man kontaktar oss. Om det-
ta inte är möjligt så behöver 
kursen motsvara de krav 
som ställs på ackrediterade 
kurser. Ta också kontakt 
med en specialist inom 
området som kan uttala sig 

om kursen kan vara relevant 
i sammanhanget. Om det är 
så, ta först då frågan vidare 
till kansliet, säger Thomas 
Lindgren.

Mellan 16 juni och 24 
augusti blir det ett uppehåll 
i handläggningen av specia-
listärenden. Under den tiden 
kommer fokus att ligga på att 
utarbeta rutiner och system 
för handläggning av specia-
listutbildningen.  

CARIN WALDENSTRÖM

Referentgranskning av specialistarbeten införs
Nya rutiner för handläggning av specialistärenden, 
referentgranskning av specialistarbeten och  
möjlighet till publicering på psykologtidningen.se. 
Det är några av nyheterna för Specialistordningen.

Det övergripande syftet är att 
hitta ett sätt att få !er psyko-
loger med rätt kompetens att 
söka sig till psykiatrin och i 
förlängningen kan det komma 
att handla om en ny specia-
listutbildning.

– Det har varit konstruktiva 
samtal, jag tycker vi har fått 
gehör för våra synpunkter och 
utredarna har verkligen an-
strängt sig för att sätta sig in i 
frågorna, säger Maria Lindhe. 

Socialstyrelsens utredare 

har under våren arbetat med 
bland annat fokusgrupper, 
bestående av psykologer 
(både kliniskt och icke kliniskt 
verksamma), psykiatriker, 
verksamhetschefer inom psy-
kiatrin och patientgrupper. 

När delrapporten överläm-
nas handlar det om att pre-
sentera ett kunskapsunderlag 
om kompetensmål och andra 
metoder för att förstärka psy-
kologernas kompetens, och 
en analys huruvida sådana 

kan förstärka psykologernas 
kompetens och underlätta 
kompetensförsörjningen till 
psykiatrin. 

Vilken metod som kommer 
att föreslås för att få !er psy-
kologer med rätt kompetens 
till psykiatrin är fortfarande en 
öppen fråga. Från Psyko-
logförbundet ser man en 
specialistutbildning i klinisk 
psykologi som en lämplig väg. 
En speciell satsning bland 
läkare, det så kallade METIS- 

projektet och som Soci-
alstyrelsen ansvarar för 
tillsammans med SKL, har 
lett till att antalet specialister 
i allmänpsykiatri ökat med 
40 procent mellan 2007 och 
2011.

Socialstyrelsens utred-
ning är ett regeringsuppdrag  
som beviljats en miljon  
kronor under 2014. Upp- 
draget ska redovisas senast  
1 december.

PETER ÖRN 

”Jag tycker att vi 
har fått gehör för  
våra synpunkter”

Halvtid för utredning om  
psykologer inom psykiatrin
Socialstyrelsen har utrett frågan om kompetensmål för 
fort- och vidareutbildning av psykologer. I juni blir den förs-
ta delrapporten klar. Maria Lindhe, professionsansvarig på 
Psykologförbundet, har deltagit i arbetet.

!omas Lindgren
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