
   

   

   

Juni 2022 | Utbildningsenheten för psykologer
 

Hej,
Detta nyhetsbrev når ut till alla er psykologer som är anställda i Västra Götalandsregionen och till er
andra som kryssat i att ni vill ha vårt nyhetsbrev. Om du önskar avsluta din prenumeration finns
information om detta längst ner i detta brev.
Nu är det inte långt kvar på vårterminen och flera av våra aktuella kurser håller på att avslutas. Vi vill
passa på att tacka alla deltagare, kursansvariga, föreläsare och seminarieledare för ert
engagemang.
 
Går du i tankarna om att gå en specialistkurs till hösten kanske? Vi har fortfarande några kurser
öppna för sen ansökan. Läs mer under ”Specialistutbildning” nedan.
 
Kort om oss
Utbildningsenheten för psykologer är en del av VGR Akademin. Vårt uppdrag är att utveckla och
erbjuda utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för psykologer. Vi erbjuder kurser för
legitimerade psykologer både på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet. Vi samordnar med
Kompetensrådet för psykologer PTP-programmet och delfinansierade PTP-tjänster samt stödjer
PTP-handledare. Vi koordinerar också regionens VFU-platser för psykologstudenter samt har
stödjande material för VFU på vår hemsida.
Välkommen att kontakta oss på utbildningsenheten@vgregion.se  eller läsa mer på vår
hemsida: Utbildningsenheten för psykologer - VGR Akademin (vgregion.se)
 
Trevlig läsning!

   

   

 
Specialistutbildningen
 

Våra specialistkurser är ackrediterade av Sveriges Psykologförbund. I kursbeskrivningen anges för
vilka specialiteter som kursen räknas som fördjupningskurs. Kursen kan godkännas som breddkurs
inom andra inriktningar beroende på den enskildes psykologens studieplan.
 
Sök restplatser på följande kurser med start hösten 2022, antagning sker löpande och ansökan görs
i Lärportalen:

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

• Målmedveten träning i psykologisk behandling (2 terminer)

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

• Utredningsmetodik barn (1 termin)

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
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• Utredningsmetodik vuxen (1 termin
   

   

 
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 VT23 kommer öppna under september 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+ HT22
 
Schema PTP-handledare:
PTP Programmet VT22 + HT22
 
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. Psykologiska Institutionen 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, men avbokar du sent eller uteblir utgår en
avgift på 500 kr
 
Hösten 2022 bjuder vi in till följande seminarium:
7 september, tema: Kliniska färdigheter som gör oss till bättre psykologer. Föreläser gör Fanny
Saavedra, specialistpsykolog. Plats: Skövde, Regionens hus
 
5 oktober, tema: Att uppmärksamma sexuell hälsa. Föreläser gör Alexis Gainza Solenzal, leg
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psykolog och Katarina Östlund Ohlén, leg psykolog. Plats: Stationshuset konferens, Göteborg
 
2 november, tema: Självomhändertagande för psykologer. föreläser gör Tina Camitz,
specialistpsykolog. Plats: Stationshuset konferens, Göteborg
 
7 december, tema: Covid-19. Föreläser gör Johannes Nordholm, leg psykolog. Plats: Stationshuset
konferens, Göteborg
 
Anmälan för höstens datum är nu öppen på Lärportalen 
Lärportalen: Seminarieserien - Utbildningsenheten för psykologer (vgregion.se)
 
Våren 2023
Vi håller just nu på att planera olika teman inför vårterminen 2023. Har du förslag på aktuella ämnen
eller kanske någon intressant föreläsare? Skicka gärna ditt förslag till oss på Utbildningsenheten för
psykologer: utbildningsenheten@vgregion.se

 
 

Glad Sommar!
   

 
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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