
Kursens syfte 

Efter genomgången kurs har deltagaren kunskap om: 

1. Översikt över den historiska användningen av psykedeliska substanser i 
olika kulturer och deras roll religiösa och spirituella sammanhang. 

2. Den psykedeliska forskningens utveckling under 1900-talet, inklusive de 
viktigaste forskningsmiljöerna och det centrala händelseförloppet under 
denna period. Samt sammanhanget och orsakerna till varför forskningen 
kring psykedeliska substanser försvann under en längre period under andra 
halvan av 1900-talet. 

3. Innehållet i den nuvarande vågen av psykedelisk vetenskap och dess 
möjliga konsekvenser för medvetandeforskning, psykologi och förståelse av 
hjärnans biokemi och fysiologi. Detta innefattar en översikt över de 
viktigaste forskningsprojekten och deras resultat samt en diskussion om de 
möjliga användningsområdena för psykedeliska substanser inom medicin 
och terapi. 

4. Hur state-of-the-art behandling har gått till under tidigare vågen av 
psykedelisk forskning och hur dessa relaterar till nuvarande modeller inom 
kliniska studier. Rekreationellt bruk och möjligheter att använda sig av dessa 
substanser för friskvård. Principer om harm reduction och hanterande/
bemötande av personer i ett psykedeliskt tillstånd. 

5. Risker och faror relaterade till psykedeliska substanser 

Innehåll 

Plats: Online via Zoom 

Kurstillfällen: Sex tillfällen, med 4 föreläsningar med diskussionsdel och två 
seminarier med olika artiklar (forskning + populärvetenskapligt), veckovis 
under sex veckor på kvällstid. Varje tillfälle är 1,5h +15min paus 

Start: Tisdag 28 februari kl. 18.30 

Pris: 2000kr exkl. moms 



Föreläsning 1 — Psykedelisk forskning inom medicin/psykologi 

Översikt av potentiella tillämpningar för olika typer av psykedeliska 
substanser inom primärt psykiatri, men också inom andra relevanta fält 
såsom anknytningsforskning, medvetandeforskning, filosofi, hjärnforskning, 
neurologi. Hur långt har forskningen kommit idag och vad kan vi vänta oss 
under kommande år? Resonemang om lagstiftning och samhällspåverkan. 

Föreläsning 2 — Psykedeliska historien 

Historiskt bruk av psykedeliska substanser inom olika kulturer, framväxten av 
det psykedeliska forskningsfältet under 1900-talet och den ”psykedeliska 
renässansen” sedan 1990-talet till idag. En orientering ges av olika synsätt 
på psykedeliska substanser som präglat deras roll inom den västerländska 
(särskilt den svenska) och andra kulturer. 

Seminarium 1 (efter föreläsning 2) 

Artiklar om det historiska bruket och dagens forskning. 

Föreläsning 3 — Hur fungerar dessa substanser i kroppen 

Neurofysiologiska mekanismer, farmakologi för psykedeliska substanser på 
en grundläggande nivå. Relationen mellan fysiologiska mekanismer och den 
medvetna upplevelsen i samband med psykedeliska medvetandetillstånd. 
Ett fokus på risker och faror med särskild koppling till psykedeliska 
substanser. 

Föreläsning 4 — Psykedelika-assisterad psykoterapi 

Hur går behandling i den västerländska kontexten till? Harm reduction 
principer, akut omhändertagande av fysisk eller psykisk kris inducerad av 
psykedeliska substanser, både inom klinik och på t ex festivaler. Bemötande 
och hantering av personer i ett psykedeliskt tillstånd. Trender och prognoser 
rörande behandlingsmodeller framöver. 

Seminarium 2 (efter föreläsning 4) 

Artiklar om farmakologi och behandling, kursavslutning. 
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