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Kursen syftar till att ge kunskap om 
drogens och missbrukets funktion. 
Dessa funktioner är ett led i processen 
till den missbrukandes självläkning. 
Kunskap om processen utgörs av en 
psykodynamisk operativ modell influ-
erad av ett genusteoretiskt perspektiv. 
Förståelsemodellen leder till ett prakt-
iskt kunnande i arbetet med utredande 
och behandlande insatser. 

Kursens syntes är att förstå innebörden 
av vår kulturs bestämmande genusnormer 
och normalitet, vilka återfinns i myndig-
heters och organisationers målbeskrivnin-
gar för verksamheter. Normer och nor-
malitet ger alltid upphov till en diskrepans 
i mötet mellan utredande/behandlande 
personal och klient/patient. En förståelse 
för bristen på överensstämmelse mellan 
berörda parter möjliggör ett hanterande av 
uppgiften av såväl utredande som behand-
lande uppgifter.  

Förkunskaper 
Kursen vänder sig till personal med olika 

professioner som möter personer med 
missbruksproblematik och som vill vidare-
utbilda sig i ämnet.

Lärandemål
Syftet med kursen är att ge kunskap för att
- Förstå och utveckla centrala begrepp.
- Diskutera och problematisera.
- Förstå betydelsen av missbrukets
tvångsmässiga funktion.
- Bli medveten om och kunna reflektera 
över utredarens/behandlarens roll i mötet 
med klienten.
- Diskutera innebörd och funktion samt 

att praktiskt kunna tillämpa kunskapen i 
mötet med klienten utifrån arbetstagarens 
arbetsuppgift.
- Förstå och tillämpa kunskap om genus-
perspektivs betydelse.
- Via kliniska arbetande seminarier nå 
ökad självkännedom om hur hon/han 
som behandlare personligen påverkas 
och påverkar andra vid genomförandet av 
arbetsuppgiften.
- Utifrån teori och metod diskutera behan-
dlings- och bemötande processens etiska 
aspekter.

Former för bedömning
80% närvaro och presentation av 

material för praktisk tillämpning utgör 
grund för godkännande på kursen.

Utvärdering
Delmomenten utvärderas kontinuerligt.

Kursens struktur
Kursen omfattar 19 undervisningstillfällen 

varav 14 teoretiska seminarier, 5 kliniskt 
arbetande seminarier där de studerande 
presenterar material för praktisk 
tillämpning.

Varje undervisningstillfälle omfattar tre 
lektionstimmar (3 x 45 minuter).

Undervisningens struktur
De studerande bör till varje undervis-

ningstillfälle ha förberett en fråga eller 
frågeställning utifrån seminariets litteratur.

Undervisningsform
Seminarieföreläsning där teori och praktik 

problematiseras utifrån litteratur och 
praktisk erfarenhet.

Missbruksbeteende, 
behandling och bemötande

Information om kurs



Kursplan | 2010
Seminarium 1   Vad är missbruk? Historik
Seminarium 2   Vad är missbruk? Aktuellt
Seminarium 3   Genusteoretiskt perspektiv
Seminarium 4   Genusteoretiskt perspektiv
Seminarium 5   Klinisk tillämpning (kliniskt arbetande sem.)
Seminarium 6   Missbrukets betydelse och funktion
Seminarium 7   Missbrukets betydelse och funktion
Seminarium 8   Klinisk tillämpning (kliniskt arbetande sem.)
Seminarium 9    Ångest
Seminarium 10  Ångest det dubbla perspektivet
Seminarium 11  Klinisk tillämpning (kliniskt arbetande sem.) 
Seminarium 12  Fältet
Seminarium 13  Fältet
Seminarium 14  Klinisk tillämpning (kliniskt arbetande sem)
Seminarium 15  Operativ modell – behandling och bemötande del 1
Seminarium 16  Operativ modell – behandling och bemötande del 2
Seminarium 17  Operativ modell – behandling och bemötande del 3
Seminarium 18  Klinisk tillämpning (kliniskt arbetande sem.) 
Seminarium 19  Avslutning

Lärare 
Samtliga är verksamma inom 

Tri Psykologi AB

Prisuppgifter
15 000 kronor inklusive moms.



    031 70 10 888
www.tripsykologi.se
info@tripsykologi.se

Tripsykologi AB
Västra Hamngatan 11
411 17 Göteborg

Kursansvarig | Birgitta Jacobson-Hjörne

Telefon: 031-70 10 888
Mobil: 0706-87 10 01


