
Kurs i psykiatrisk diagnostik 

Syfte: 

Kursen syftar till att ST-läkaren ska kunna arbeta med diagnostik och bedömningar individuellt och i 

tvärprofessionella utredningsteam självständigt och under handledning. 

Kursen innehåller både katedral föreläsning och fallbaserade diskussioner. Interaktiva diskussioner uppmuntras 

och kursdeltagare får gärna dela med sig av kliniska fall och problem från den egna kliniska vardagen. 

Målgrupp: Vidareutbildning för läkare under ST, psykiatri, barn och ungdom psykiatri och rättspsykiatri 

Ämnets innehåll svarar mot delmål: 

Till stor del; Kursdelen av delmålen 1, 2, 3, 7, 15 för specialiteten Psykiatri, kursdelen av delmål 3, 10 och 13 för 

specialiteten Barn- och ungdomspsykiatri enligt SOSFS 2008:17. 

Och kursdelen av delmålen c1, c2, c3, c7 och c11 för specialiteten Psykiatri, kursdelen av delmål c1, c2, c3 och 

c10 för specialiteten Barn- och ungdomspsykiatri enligt SOSFS 2015:8. 

Kursens kompetensmål: 

Efter kursen ska läkaren kunna; 

a. Förklara den diagnostiska processen samt innebörden av diagnos på ett för mottagaren begripligt sätt. 

b. Formulera ett diagnostiskt utlåtande på ett medicinskt korrekt och för adressaten begripligt sätt. 

c. Föra resonemang angående diagnostik utifrån ett etiskt perspektiv. 

d. Tillämpa genuskunskap och psykologiskt utvecklingsperspektiv i det diagnostiska arbetet. 

e. Genomföra en strukturerad psykiatrisk diagnostik, psykiatriskt status, strukturerad intervju, symtom 

och funktionsskattning. 

f. Dokumentera den strukturerade diagnostiken och dess resultat i journalen. 

g. Resonera kring differentialdiagnostik och planera för utredning gällande psykiatrisk och somatisk 

samsjuklighet. 

h. Använda Life Chart-metodik för att beskriva förlopp, inklusive kartläggning av risk- och skyddsfaktorer. 

i. Kartlägga utvecklingsvägar av psykopatologi från barn till vuxen tillsammans med patient, närstående 

och medarbetare. 

j. Vara öppen för att omvärdera diagnoser och att hantera motstridiga uppfattningar till exempel genom 

att söka ”second opinion”. 
k. Sammanfatta principerna och historiken bakom utvecklingen av diagnossystemen ICD, DSM. 

l. Använda de vanligaste psykiatriska diagnossystemen. 

m. Genomföra strukturerade diagnostiska intervjuer. 

n. Värdera det vetenskapliga underlaget för en metods diagnostiska effektivitet. 

o. Redogöra för principer för konstruktion och validering av screeninginstrument, diagnostiska intervjuer 

och skattningsskalor. 

p. Välja diagnoshjälpmedel och använda dem ändamålsenligt. 

Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens: 

Krav för godkänd kurs är att deltagaren aktivt deltagit under kursmötet samt inlämnat patientfall. 

Uppföljning och Utvärdering: 

Utvärderingsmall kommer att användas. Relevanta kommentarer och åsikter från deltagarna kommer att 

användas för att vidareutveckla kursen. En årlig revidering av kursen genomförs. 

Län/region: Hela landet, Stockholms län Västerbottens län Norrbottens län Uppsala län Södermanlands län 

Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län 



Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands 

län Jämtlands län. 

Kursort och plats: Helsingborg 

Plats: Hotell Marina Plaza Helsingborg  

Kursen hålls av Dr Farshid Sheikhvand. samt medverkande: Dr Hans Briggmar, Dr Per Johansson och  

Dr Lena Nylander. 

Antal deltagare: Minst 25 

Startdatum: 2017-03-01 Slutdatum: 2017-03-03, tre dagar heltid. 

Deltagaravgift: 6 900 kronor (exkl. moms) per deltagare innefattar förutom program, för- och 

Eftermiddagskaffe och dokumentation. Tre kursdagar. 

Deltagare betalar själv: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren 

Sista anmälningsdag: 1 feb 2017 

Kursintyg: Kursintyg (enligt SoS) delas ut efter genomgången och godkänd utbildning. 

Kontaktperson för deltagare: Farshid Sheikhvand, Tel: 0736 25 86 57 

Anmälningsförfarande: Sker via hemsidan/email, info@evidencebased.se 

Webbsida: www.evidencebased.se 

Krav för deltagande: Huvudmannens godkännande. 

Finansiering: Avgiftsfinansierad. 

Kursledare: Farshid Sheikhvand, Specialist i psykiatri och rättspsykiatri 
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