Järjestäjät
Hogrefe Psykologien Kustannus yhteistyössä
Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n psykologitoimikunnan kanssa, joka vastaa koulutuksen sisällön
suunnittelusta ja toimii koulutuksen johtoryhmänä.
Psykologitoimikuntaan kuuluvat
(kaikki suorittaneet kivun psykologian asiantuntijakoulutuksen): PsL, neuropsykologi, psykoterapeutti Riitta
Huhta-Hirvonen; MSS: Psychology Elina Kiehelä, PsM
Jukka Kujanpää; PsM, psykoterapeutti Teemu Miettinen,
PsL, neuropsykologian erikoispsykologi Marja-Liisa Veltheim,
PsM Jyrki Nikanne ja PsT Reetta Sipilä.
Jukka Kujanpää toimii koulutuksen johtajana.

Hogrefe Psykologien Kustannuksen omistaa
Hogrefe Publishing Group.

www.hogrefe.fi
Ilmoittautuminen
viimeistään 31.5.2020 verkkosivujen kautta:
www.hogrefe.fi
Lisätiedot: 040 541 9220, 040 456 0598,
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Kivun psykologian asiantuntijakoulutus v. 2020-22 (30 op)
Tavoite

Koulutus tarjoaa kipuun ja kivun psykologiaan liittyvää uusinta teoreettista tietoa ja
välineitä soveltaa tietoa psykologin työssä. Lisäksi koulutus sisältää kipupotilaiden psykologiseen tutkimiseen, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien käytännön taitojen opiskelua.
Tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut kykenee työskentelemään moniammatillisissa
työryhmissä kivun psykologian asiantuntijana. Koulutuksen sisältö perustuu IASP:n laatiman kivun psykologian erikoistumisohjelman kriteereihin.
IASP = International Association for the Study of Pain

Ajankohta

Koulutus alkaa syyskuussa 2020 ja päättyy toukokuussa 2022.
Osallistumismaksu
4400 € (sis. alv 24 %, kahvit, seminaarit, tutorryhmät, välitehtävät ja lopputyön ohjauksen)
maksetaan erissä, esim. 1100 €/lukukausi. Veroton hinta on 3548 €.

Koulutuksen rakenne ja sisältö
Koulutuksen laajuus on 30 op. Koulutus rakentuu seuraavasti:
Seminaarit, tutorryhmät ja kirjallisuuteen perehtyminen (16 op)
seminaarit
Seminaarit pidetään arkipäivisin, pääasiassa Helsingissä. Seminaareja on 1-2 / lukukausi.
Lähiopetuspäiviä on yhteensä 12. Osa seminaareista on avoinna myös muille kuin asiantuntijakoulutuksen osallistujille.
tutorryhmät
Tutorryhmät kokoontuvat todennäköisesti pääkaupunkiseudulla ja Seinäjoella.
Tutorryhmätapaamisia on 1–3 /lukukausi.
kirjallisuus
Koulutukseen sisältyy englannin-, ruotsin- ja suomenkielistä kirjallisuutta, jota käsitellään
tutorryhmissä.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu psykologeille, jotka kohtaavat työssään kipupotilaita ja työskentelevät
esimerkiksi terveyskeskuksessa, työterveyshuollossa, kuntoutuslaitoksessa, somaattisessa tai
psykiatrisessa sairaalassa tai mielenterveystoimistossa.
Koulutukseen voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa.
Koulutuspaikka
Seminaarit pidetään pääsääntöisesti Helsingissä. Tutorryhmät kokoontuvat todennäköisesti
pääkaupunkiseudulla ja Seinäjoella.
Järjestäjät
Koulutuksen järjestää Hogrefe Psykologien Kustannus yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry:n psykologitoimikunnan kanssa.

Seminaarit & tutorryhmät
I Kipu biopsykososiaalisena ilmiönä
10.-11.9.2020

- koulutukseen orientoituminen
- johdatusta kivun psykologiaan
- psykologi kipuasiantuntijana
- kipu lääketieteessä
- kipupotilaan työ- ja toimintakyvyn haasteet
• 1. tutorryhmä/10/2020

II Kipupotilaan psykologinen
tutkiminen, hoito ja kuntoutus
12.-13.11.2020
• 2. tutorryhmä/12/2020 tai 1/2021

VI Lasten ja nuorten kipu

2 pv marras–joulukuussa 2021
• 6. tutorryhmä/12/2021 tai 1/2022
• 7. tutorryhmä 2/2022
• 8. tutorryhmä 3–4/2022

VII Päätösseminaari

- lopputöiden esittely
2 pv toukokuussa 2022

III Kipupsykologien valtakunnallinen
neuvottelu- ja koulutuspäivä:
1 pv tammikuussa 2021
• 3. tutorryhmä/2–3/2021

lopputyö (8 op)
Lopputyöhön saa ohjausta ensimmäisestä tutorryhmätapaamisesta lähtien.
Lopputyöt esitellään päätösseminaarissa. Lopputyö voi olla esimerkiksi Kipuviestiin julkaistavaksi tarjottu artikkeli kivun psykologian alalta.

IV Kipupotilaan hoidon ja kuntoutuksen
menetelmiä

valinnaiset opinnot (6 op)
Valinnaiset opinnot voivat olla esimerkiksi kivun psykologian alalta laadittava koulutusmateriaali, artikkeli tai kehittämishanke. Myös osallistuminen muiden järjestäjien koulutuksiin
tai kongresseihin voidaan liittää valinnaisiin opintoihin. Valinnaisiin opintoihin tulee sisällyttää vähintään yksi suullinen esitys kivun psykologian alalta.
Valinnaisten opintojen kustannuksista jokainen vastaa itse.

V Kivun hoidon ja kuntoutuksen
menetelmiä II

1 pv maalis–huhtikuussa 2021
• 4. tutorryhmä/5–6/2021

1 pv syyskuussa 2021
• 5. tutorryhmä/10/2021

Ilmoittautuminen viimeistään
31.5.2020
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