
 

  

     
     

          
 

Utbildning i Grundläggande diagnostik
 

Kompetenscentrum för Psykoterapi (KCP) 
 
Tre halvdagar VT 2023: 13/3, 20/3 samt 27/3 (alla dagar kl 9-12) 
 
 

Kursen syftar till att ge kompetens att genomföra grundläggande 
barnpsykiatrisk diagnostik, samt övergripande kunskap om de 
vanligaste diagnoserna. 

 
Efter avslutad kurs kommer deltagaren att kunna: 

 
• Ha kunskap om hur de vanligaste psykiatriska diagnossystemen (DSM-IV, 

DCM-5, ICD-10, (ICD-11) fungerar i praktiken. 

• Övergripande kunskap om vanliga psykiatriska tillstånd hos barn 

(symptombild, prevalens, prognos).  

• Kartlägga relevanta faktorer av barnets utveckling med hjälp av 

halvstrukturerad anamnes. 

• Övergripande kunskap om normal psykosocial utveckling, och vad som är 

avvikelser. 

 
 
Målgrupp och förkunskapskrav 
 
Personal med klinisk tjänstgöring inom barn- och ungdomspsykiatrin. Studenter ska 
innan kursstart ha tillägnat sig onlinekurser i mini-KID samt C-GAS. 
 
 

Kursupplägg 
 
Kursen omfattar totalt 1,5 dagar fördelade på 3 lärarledda halvdagar där teoretiska 
moment varvas med praktiska övningar som utgår utifrån kursdeltagarnas vardagliga 
arbete. Deltagarna ges uppgifter mellan undervisningstillfällena. 
 
 

Ur kursinnehållet 
 

• Kartlägga barns viktigaste funktionsområden, med syfte att identifiera 

psykiatriska symptom. 

• Kriteriediagnostik i praktiken (de vanligaste diagnoserna) 

• Halvstrukturerad diagnostisk intervju 

• Övergripande kunskap om de vanligaste diagnoserna (prevalens,  
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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). Platser fördelas i första hand till BUP Stockholm (i den ordning 
anmälningar kommer in), i andra hand till mottagningar med barnpsykiatriskt avtal 
med SLSO. 
 
Sista anmälningsdag 13/2 2023. 
 

Mer information  

Vid frågor om kursinnehåll:  

Philip Lindner 
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, CPF/KCP. 

E-post: philip.lindner@ki.se 

Vid administrativa frågor:  

Sarah Thylén 
Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, CPF/KCP. 

E-post: sarah.thylen@ki.se 
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