
 

 
  

     

     
          

 

Utbildning i DC:0–5
 

Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP) 
 
Utöver en kort digital introduktion 21/4 kommer kursen förläggas till: 

• två heldagar: tisdag 2/5 och onsdag 3/5 (kl 9-16) 

• två digitala halvdagar: torsdag 25/5 (kl 13-16) och fredagen 9/6 (kl 9-12) 
 

Kursen syftar till att ge kompetens att göra barnpsykiatriska 
bedömningar för barn mellan 0–5 år med det diagnostiska 
klassifikationssystemet DC:0–5. Klassifikationssystemet ger stöd för 
att på ett systematiskt sätt bedöma psykisk hälsa och utvecklings-
avvikelser för de allra yngsta barnen. 
 
 
Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna: 

 
• Redogöra för vad forskningen säger om risk- och skyddsfaktorer  

• Redogöra för prevalens gällande psykiatriska tillstånd hos små barn 

• Redogöra för DC:0–5 systemets olika axlar och hur de används 

• Kunna ställa diagnos enligt DC:0–5 systemets samtliga axlar 

• Reflektera över möjligheter att vidmakthålla kunskapsnivån gällande DC:0–5 

på den egna arbetsplatsen 

 
Målgrupp 
Kursen vänder sig till personal inom barn och ungdomspsykiatrisk vård som i sitt 
arbete bedömer och behandlar barn mellan 0–5 år. 

 
Kursupplägg 
Kursen omfattar utöver en kortare introduktion, totalt 3 heldagar. Dessa är fördelade 
på två heldagar och två halvdagar där teoretiska moment varvas med praktiska 
övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas vardagliga arbete. Deltagarna kommer att 
ges uppgifter mellan undervisningstillfällena. 

 
Ur kursinnehållet 

• Normal och avvikande utveckling hos spädbarn och små barn 

• Risk- och skyddsfaktorer (barn och familj) 

• Prevalens av psykiatriska tillstånd och vanliga svårigheter hos små barn 

• Översikt av DC:0–5 och hur diagnossystemet är tänkt att användas 

• Genomgång av axel I-V utifrån fiktiva fall 
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Anmälan 
Anmälan görs via mail till sarah.thylen@ki.se. Signerat intyg från chef om att 
deltagaren uppfyller behörighetskraven samt får gå kursen bifogas (finns särskild 
blankett för detta).  
 
 
Sista anmälningsdag 6/4 2023. 
 

Mer information  

Vid frågor om kursinnehåll:  
Josefin Ahlqvist kursansvarig 
E-post: josefin.ahlqvist@regionstockholm.se  
 

Vid administrativa frågor, kontakta 
Sarah Thylén 
E-post: sarah.thylen@ki.se  


