
Grundstudierna (25 sp) i krispsykologi består av följande kurser: 

Introduktion till krispsykologi, 5 sp 

Chock, 5 sp 

Intervention, 5 sp 

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp 

Massmedias roll vid kriser, 5 sp 

PTSD/långtidsverkningar, 5 sp 

 

Introduktion till krispsykologi, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen innehåller en genomgång av den grundläggande teorin och praktiken inom krispsykologi. 

Mera i detalj gås grunder angående de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn 

och vuxna samt grunder kring behandlingsmodeller igenom. 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:   

- kunna redogöra allmänt för grundläggande teorier inom krispsykologi  

- kunna beskriva hur de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna ser 

ut  

- kunna redogöra allmänt för de vanligaste behandlingsmodellerna 

 

Chock, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner, närmare 

bestämt grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en kris, samt de 

meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan på människan i det akuta 

skedet. 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:   

- kunna beskriva människors reaktioner i chockfasen mera ingående, såväl ur psykologisk som ur 

stressfysiologisk synvinkel  

- göra en åtskiljning på normala och störande reaktioner 

 

 

 

 



Intervention, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger på hur 

sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debriefing samt defusing 

och peer support. 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:   

- kunna ge en ingående beskrivning av hur sorg och förlust tar sig uttryck  

- beskriva grunderna i metodträning, psykologisk debriefing och defusing och peer support  

- kritiskt lista för- och nackdelar med olika behandlingsmetoder 

 

Storolyckor/katastrofberedskap, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

I kursen presenteras grunderna i myndigheters och andra aktörers räddningsarbete vid kriser och 

katastrofer, inklusive timing av agerande, struktur och informationsflöde vid kriser. 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:   

- kunna beskriva grunderna i räddningsarbete vid storolyckor och katastrofer, såväl ur en teoretisk 

synvinkel som praktiskt i Finland  

- kunna beskriva specialvård riktad till barn och unga 

 

Massmedias roll vid kriser, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

I kursen presenteras massmediernas roll vid krissituationer ur de drabbades, myndigheternas, 

allmänhetens, och journalistens synvinkel. Mera bestämt presenteras massmediers arbets- och 

tankesätt vid kriser, vilka lagar som relaterar till mediernas arbete på krisplatser, och vad forskningen 

visat om mediers roll i kriser. Rekommendationer för hur en organisation ska planera sitt möte med 

medier vid en krissituation ges också. 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:   

- besitta grundläggande kunskaper om hur man som organisation/myndighet ska planera mötet med 

massmedier i en krissituation  

- besitta grundläggande kunskaper om hur journalister arbetar i en kris  

- besitta grundläggande kunskaper om vad lagstiftningen säger om massmedierapportering i 

krissituationer   

- besitta grundläggande kunskaper om vad forskningen säger om hur krisrapportering kan inverka på 

de drabbade och allmänheten 

 



PTSD/långtidsverkningar, 5 sp 

Målsättningar och innehåll:  

Kursen presenterar diagnoser, teori och praktik kring posttraumatisk stress och relaterade diagnoser. 

Kursinnehållet fokuserar på varför trauman består i minnet och hur detta tar sig uttryck, 

samsjuklighet mellan PTSD och andra diagnoser, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt 

efter ett trauma. 

Lärandemål:  

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:   

- kunna ge en ingående beskrivning av symptombilden och aktuella teorier beträffande 

posttraumatiskt stressyndrom  

- Beskriva förekomst av PTSD, riskfaktorer, och komorbiditet  

- beskriva lämpliga diagnosticerings- och behandlingsmetoder och främjande av psykisk hälsa efter 

kriser 


