Svenska psykoanalytiska föreningens institut
Utbildningsbestämmelser
Svenska psykoanalytiska institutet utbildar psykoanalytiker i enlighet med International
Psychoanalytical Associations (IPA) utbildningsbestämmelser.
Utbildningen består av följande moment:
1. Seminarieutbildning
2. Eget psykoanalytiska arbete under handledning
3. Vetenskaplig uppsats
Kandidaten skall gå i psykoanalys hos utbildningsanalytiker – Se under rubriken:
”Egen psykoanalys.”
Antagningsregler
Behörig att söka är den som vid utbildningens start erhållit:
1.
2.
3.
4.

Läkarexamen.
Psykologexamen.
Legitimation som psykoterapeut.
Annan motsvarande akademisk examen som Institutet i det enskilda fallet bedömer
vara tillfyllest.

Kandidater behöriga att söka kategori 4 kan vara:
1. Personer med annan legitimationsgrundande utbildning än den som nämns i 1-3.
2. Personer med annan akademisk examen som inte kommer att erhålla
legitimation inom Hälso- och sjukvårdslagen.
De kandidater, som antagits med läkar- eller psykologexamen, skall ha erhållit sin
yrkeslegitimation senast vid psykoanalytikerutbildningens avslutning.
För samtliga sökande är erfarenhet av egen psykoanalys önskvärd vid
ansökningstillfället. – I övrigt se nedan under rubriken ”Egen psykoanalys.”
Samtliga kandidater ska senast vid den psykoanalytiska utbildningens avslutning ha
arbetat minst 300 timmar inom psykiatrisk verksamhet med vuxna och minst 150
timmar med barn och ungdomar. Timmarna kan vara förlagda till arbetsperioder av
olika längd och intensitet. Hälften av dessa timmar skall vara fullgjorda innan
kandidaten börjar med sin första kandidatanalys.
Antagning
Alla sökanden med formell behörighet intervjuas av minst två erfarna
psykoanalytiker. Antagningen till utbildningen organiseras och genomförs av
Institutets Antagningskommitté.

Egen psykoanalys
Psykoanalysen skall ske med en frekvens av 4-5 sessioner (45-50 min) per vecka
under minst tre år hos psykoanalytiker med förordnande som utbildningsanalytiker.
Alla kandidater rekommenderas att gå i psykoanalys under utbildningens gång.
Om kandidat inte har gått i psykoanalys – skall den påbörjas hos
utbildningsanalytiker senast vid seminariestarten.
Om kandidat har gått i psykoanalys – får den inte ha avslutats mer än 5 år före
antagningstillfället, för att kunna tillgodoräknas.
Om kandidat har gått i psykoanalys – men inte hos utbildningsanalytiker – skall
psykoanalys påbörjas hos utbildningsanalytiker senast vid starten av det egna
kliniska psykoanalytiska arbetet.
1. Seminarieutbildning
Den teoretiska utbildningen omfattar 4 ½ års seminarieundervisning. Utbildningen
består av teoretiska och kliniska seminarier, som syftar till att etablera och fördjupa
den kunskap som en kliniskt verksam psykoanalytiker behöver.
Utbildningen har obligatorisk närvaro och för godkännande olika former av
examination. Kandidaterna evalueras varje seminarieserie. Institutets
Seminariekommitté organiserar och utvecklar seminarieutbildningen.
2. Eget kliniskt psykoanalytiskt arbete under handledning
Kandidaten ska bedriva minst tre psykoanalyser – de två första med en frekvens av
4-5 gånger per vecka – det tredje med en frekvens av 3 – 4 ggr per vecka. För
godkännande skall ett fall pågå under tre år, ett under två år och ett under ett år. Det
sista kan vara en psykoanalys med ett barn eller en ungdom.
Den individuella handledningen sker med en frekvens av en gång per vecka under det
första året och kan i samråd med handledaren ske varannan vecka därefter.
Handledarkommittén organiserar regelbundna evalueringsmöten med handledare,
kandidat och representanter från Handledarkommittén.
Kandidatens val av handledare skall godkännas av Handledarkommittén innan
handledningen inleds.
Det första handledningsfallet kan påbörjas efter att första årets
seminarieundervisning har godkänts.
3. Vetenskaplig uppsats
Seminarieutbildningen avslutas med att kandidaten skriver en uppsats enligt
examinatorgruppens anvisningar. I uppsatsen ska ett psykoanalytiskt resonemang
föras kring ett kliniskt, teoretiskt eller kulturellt fenomen.

Övriga utbildningsbestämmelser
Kandidaten skall följa de yrkesetiska regler som utfärdas av Svenska psykoanalytiska
föreningen och International Psychoanalytical Association (IPA). Han/hon skall inte
medverka i sammanhang där han/hon saknar frihet att handla efter dessa.
Kandidaten åtar sig att inte bedriva psykoanalys utöver de handledda
psykoanalyserna under Handledarkommitténs översyn.
I förekommande fall, då behov finns att undersöka utbildningssituationen, kan
institutet anmoda kandidat att genomgå förnyade intervjuer hos erfaren
psykoanalytiker.
Kandidat anmodas ansöka om medlemskap i Svenska psykoanalytiska föreningen
inom sex månader efter avslutad utbildning.
Krav för godkänd psykoanalytikerutbildning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Godkänd seminarieutbildning.
Godkänd slutevaluering av eget psykoanalytiskt arbete.
Godkänd vetenskaplig uppsats.
Intyg vad gäller egen psykoanalys.
Intyg på godkänd vuxenpsykiatrisk resp. barn-ungdomspsykiatrisk erfarenhet.
Intyg vd gäller akademisk utbildning och yrkeslegitimation.

Kostnader
1. Kostnad för egen psykoanalys är en överenskommelse mellan kandidat och
utbildningsanalytiker.
2. Kostnad för seminarieundervisningen är momspliktig.
3. Kostnad för handledning är en överenskommelse mellan kandidat och
handledare. F n är handledning under utbildning inte momspliktig.
4. Kandidat förbinder sig att betala en reducerad föreningsavgift till Svenska
psykoanalytiska föreningen. I denna ingår en kostnad för PEP-WEB, som är ett
digitalt arkiv för psykoanalytisk litteratur.
5. Kandidat som gör studieuppehåll fortsätter att betala föreningsavgift till
föreningen samt betalar för resten av innevarande termin.
6. Kandidat som avbryter utbildningen betalar avgifter enl. ovan för resten av
innevarande termin.
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