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Hej!
Vi på Utbildningsenheten för psykologer har nu öppnat ansökan för höstens kurser, ansökan stänger 
15 maj. Mer information om kurserna finns nedan. En av våra utbildningsaktiviteter som för femte 
gången startar till hösten är Västra Götalandsregionens egna Specialistkollegium för psykologer. 
Kursen är tillsammans med Introduktionskursen obligatorisk i Specialistutbildningen för
psykologer. Vi frågade Vilmar Sovio Cederblad, psykolog på BUP neuropsykiatrimottagning i 
Uddevalla, som deltog i första omgången av Specialistkollegiet 2018 om hans erfarenheter. Så här 
berättar han:

Vad tog du med dig från Specialistkollegiet?
Det var en fantastisk möjlighet att diskutera med psykologkollegor som inte var direkt inblandade i 
min arbetsplats och hade samma eller andra perspektiv. Vi hade i kollegiet olika ingångar, en del var 
kliniker och ville vara specialister i sitt kliniska arbete och vidareutbildade sig för det. Andra i 
kollegiet, som jag själv, var mer intresserade av organiserandet av vården och kompetensutveckling, 
kollegial dialog och att bygga upp gemensamt arbete och utforska hur psykologer kan samarbeta. 
Specialistkollegiet gav en förståelse av vilken bredd det finns i olika sätt att vara specialistpsykolog. 
Det blev också ett sätt att lära känna min organisation bättre. Det var väldigt bra att i kollegiet kunna 
diskutera dilemman som uppstått i arbetsvardagen och få input på dem. Jag hade en känsla av att 
jag genom detta kalibrerade mig mot kollegiet, vilket var väldigt viktigt för att bli trygg i den nya rollen 
som specialistpsykolog. Specialistkollegiet blev en trygg utgångspunkt och gav perspektiv. 

Har du något råd du skulle vilja ge till någon som är på väg att börja Specialistkollegiet?Tänk 
efter vad du vill ha kollegiet till vad du hoppas ha kollegiet till men fortsätt vara öppen för att det kan 
bjuda andra saker än du förväntade dig. Använd det aktivt för det du vill, ta chansen!

Trevlig läsning önskar vi på 
Utbildningsenheten för psykologer!

Specialistutbildningen
Ansökan för höstens kurser är nu öppen!

Ansökningsperioden är 15 april till 15 maj. Nedan finns länkar till ansökningssidorna på Lärportalen,
välkommen med din ansökan:

• Affektfokuserad psykodynamisk terapi, fördjupning. I samarbete med Skandinaviens
Akademi för Psykoterapiutveckling (SAPU) (1 termin)

https://t.vgrnyhetsbrev.se/gu/14/4WS55G1B-4WS55G1A-4WKWVQYR-CHQAOJ.php


• Målmedveten träning i psykologisk behandling (2 terminer)

• Specialistkollegium (6 terminer)

• Skriftligt specialistarbete (3 terminer)

• Traumatisering och traumarelaterad problematik Kurs 1. Bedömning och bemötande
(1 termin)

• Utredningsmetodik barn (1 termin)

• Utredningsmetodik vuxen (1 termin)

Mer information om höstens kurser kan ni läsa om på vår hemsida.

Välkomna till Informationsträff om Specialistutbildningen för psykologer 3 maj,
09:00-13:00
Målgrupp: Chefer, studierektorer, utbildningssamordnare och andra intressenter av
Specialistutbildningen för psykologer.
Syftet med dagen är att presentera kommande kursstarter hösten 2022 och att skapa en mötesplats
för er att ställa frågor till oss.

Informationsträffen är 3 maj kl 9-13 påStationshuset konferens. Vi bjuder på lunch 12-13.
Föranmälan krävs via Regionkalender sista anmälningsdagen är torsdag 28 april:
Informationsdag om Utbildningsenheten för psykologer 3 maj 2022 - Regionkalendern
(vgregion.se)

PTP-verksamhet och VFU
Delfinansiering av PTP-tjänster 
Vid två tillfällen per år kan enheter inom VGR ansöka till Kompetensrådet för psykologer om att
tilldelas centralt delfinansierade PTP-tjänster.

Intresseanmälan för delfinansierade PTP-tjänster HT22 är nu stängd. Följande kommer ske
framöver:

• PTP-tjänsterna annonseras vanligtvis i tre veckor, 2022-04-25 till 2022-05-15.

• PTP-period – september 2022 till augusti 2023.

Information om PTP – Chefsidan PTP

För PTP på vårdcentral, kontakta studierektor PTP
Vårdcentral carl.anton.waltersson@vgregion.se för mer information och för att lämna
intresseanmälan. 

PTP-programmet

Schema PTP-dagar för PTP-psykologer:
PTP Programmet VT22+ HT21

Schema PTP-handledare:
PTP Programmet VT22 + HT21

Verksamhetsförlagd utbildning – VFU
Västra Götalandsregionen har ett avtal med Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet om
att tillhandahålla utbildningsplatser för 25 psykologstudenter per termin. Praktikperioden är 14
veckor. Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin.

VFU HT22 är mellan 5 september – 9 december. Ansökan är nu stängd. Psykologiska Institutionen
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fördelar VFU-placeringarna till studenterna i slutet av maj. Studenterna kommer därefter ta kontakt
med aktuell enhet.

Stöd för chef och handledare för att planera psykologstudentens VFU-period: 
VFU - checklista 
Kvalitetskriterier för VFU i VGR 
Studieplan för VFU i VGR 

För mer information: Verksamhetsförlagd utbildning

Det yrkeslivslånga lärandet
Seminarieserie
Första onsdagseftermiddagen i varje månad bjuder Utbildningsenheten in till seminarieserie för
legitimerade psykologer. Seminarieserien är kostnadsfri för dig som deltar, men avbokar du
sent/uteblir utgår en avgift på 500 kr

Anmälan för höstens datum är nu öppen på Lärportalen 
Lärportalen: Seminarieserien - Utbildningsenheten för psykologer (vgregion.se) 

Hösten 2022 bjuder vi in till följande seminarium:

7 september, tema: Kliniska färdigheter som gör oss till bättre psykologer Plats: Skövde, Regionens
hus

5 oktober, tema: Att uppmärksamma sexuell hälsa Plats: Stationshuset konferens, Göteborg

2 november, tema: Självomhändertagande för psykologer Plats: Stationshuset konferens, Göteborg

7 december, tema: Covid-19 Plats: Stationshuset konferens, Göteborg

Mer information finns på Lärportalen under anmälningssidan.

Besök oss på www.vgregion.se/utbildningsenheten

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.

Du kan inte svara på det här meddelandet. Kontaktuppgifter till Västra Götalandsregionen finns
på www.vgregion.se om du vill komma i kontakt med oss. 

Avsluta din prenumeration
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