
   

   

   

September 2022 | Utbildningsenheten för psykologer
 

Hej, 
Välkomna tillbaka efter semestern och till en ny termin med nya utbildningsaktiviteter. Vi har precis
startat upp höstens specialistkurser och hälsat våra nya deltagare välkomna. Samtidigt är vi i full
gång med att planera inför vårens kurser och utveckla nya. 
 
Intresseanmälan för att ta emot delfinansierad PTP med start mars 2023 är öppen fram till 30
september. Intresseanmälan för att ta emot VFU våren 2023 är öppen fram till 31 oktober. Mer
information och länkar finns längre ned i detta mail. 
Trevlig läsning!  
 
Välkommen att kontakta oss på utbildningsenheten@vgregion.se  eller läsa mer på vår hemsida:
Utbildningsenheten för psykologer - VGR Akademin (vgregion.se)

   

   

 
Specialistutbildningen
 

Sveriges Psykologförbund fattade på rådskonferensen i maj beslut om att arbeta för att förändra sin
roll i specialistutbildningen, de arbetar för att i framtiden lämna över rollen som kvalitetsansvarig och
administratör till annan aktör. Beslutet är ett så kallat inriktningsbeslut och kommer genomföras på
lång sikt. Det finns i dagsläget ännu inga aktörer som är redo att ta över Psykologförbundets roller.
När det sker kommer det att göras med god planering och med en tydlig övergångsplan. I nuläget
innebär inte beslutet några ändringar för de STP-psykologer som påbörjat eller påbörjar
specialistutbildningen. Beslutet finns att läsa på Psykologförbundets hemsida. 
 
Utbildningsenheten för psykologer i VGR har sedan lång tid arbetat med att utveckla
specialistutbildningen och vi har en pågående dialog med Psykologförbundet och det nationella
studierektorsnätverket. Vi ser stora möjligheter med de förändringar Psykologförbundet föreslår. En
del i vårt utvecklingsarbete är projektet Specialist i VGR som startade 2021 och pågår till 2024.
Genom löpande utvärderingar får vi underlag till hur specialistutbildningen för psykologer kan
utformas för VGR:s STP-psykologer och verksamheter samt framför allt komma VGR:s invånare till
nytta. 
 
Specialistkurser
 
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.  
 
Våren 2023 kommer vi erbjuda följande kurser: 
Introduktionskurs för STP-psykologer VT23  

 

Klicka här för att öppna webbversionen av nyhetsbrevet!
 

mailto:utbildningsenheten@vgregion.se
https://t.vgrnyhetsbrev.se/go/8/52GGCZQ7-52FORN79-4YCMP35Y-W30AHW.html
https://t.vgrnyhetsbrev.se/go/8/52GGCZQ7-52FORN79-52G3S4UG-LNM1API.html
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Kursen är den inledande obligatoriska kursen inom specialistutbildningen för psykologer. Kursen ger
en introduktion till etik, juridik, profession, evidens, jämlik vård samt i det ansvar det medför att
befinna sig i en specialistposition. 
 
Evidensbaserad psykologisk bedömning VT23  
Kursen är en specialistkurs där du utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar
utifrån evidensbaserad psykologisk bedömning.  
 
Deliberate practice VT23 -avancerad målmedveten träning för kliniska specialistpsykologer 
Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-psykologer, färdiga specialister
och erfarna kliniker som vill fördjupa sin kompetens i generella och metodspecifika kliniska
färdigheter genom att träna att identifiera och hantera hinder som kan uppstå i arbetet med en
patient.
 
Ansökan är öppen 15 oktober till 15 november 2022. Mer information om vårens kursutbud kommer
publiceras på vår hemsida och i nästa nyhetsbrev.  

   

   

 
Det yrkeslivslånga lärandet
 

Workshop om deliberate practice, avancerad målmedveten träning för specialistpsykologer 
 
Sedan 2021 erbjuder Utbildningsenheten för psykologer specialistkurs i deliberate practice. Denna
utbildningsdag är en möjlighet för dig att lära känna och prova metoden. Lärande av nya kliniska
färdigheter sker främst via övande eller i praktiskt arbete. Deliberate practice är ett utvecklat program
för att utifrån individuella förutsättningar, tryggt och med utgångspunkt i egen nyfikenhet, identifiera
utvecklingsområden samt hitta anpassade övningar.  
 
När: 11 oktober 2022 kl 9-15  
Var: Lokal Havsanemonen VGR Campus Nya Varvet 
För vem: Specialistpsykologer i Västra Götalandsregionen 
 
Anmälan: Anmälan sker via regionkalendern: Workshop om deliberate practice, avancerad
målmedveten träning för specialistpsykologer - Regionkalendern (vgregion.se) 
 
Seminarieserien
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: 
 
5 oktober, tema: Att uppmärksamma sexuell hälsa - FULLBOKAT 
Plats: Stationshuset konferens, Göteborg 
 
2 november, tema: Självomhändertagande för psykologer - FULLBOKAT   
Plats: Stationshuset konferens, Göteborg 
 
7 december, tema: Covid-19   - Platser finns   
Plats: Stationshuset konferens, Göteborg 
Anmäl här: 
Lärportalen - Seminarieserien - Utbildningsenheten för psykologer (vgregion.se) 
 
Våren 2023 
Vi håller just nu på att planera olika teman inför vårterminen 2023. Datum och teman presenteras i
nästa nyhetsbrev. 
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Har du förslag på aktuella ämnen eller kanske någon intressant föreläsare? Skicka gärna ditt förslag
till oss på Utbildningsenheten för psykologer: utbildningsenheten@vgregion.se

   

   

 
PTP- verksamhet
 

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 till Kompetensrådet för psykologer är öppen
till och med 30 september: Intresseanmälan för delfinansierad PTP-tjänst - VGR Akademin
(vgregion.se) 
 
Information om PTP för chefer – 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 27 psykologstudenter per termin. Praktikperioden är 14
veckor. Studenterna studerar på psykologprogrammets sjätte termin. 
 
VFU HT22 är mellan 5 september – 9 december.  
VFU VT23 är mellan februari och maj. Intresseanmälan är öppen till och med 31 oktober: 
Intresseanmälan VFU VT23 - VGR Akademin (vgregion.se) 
 
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 

   

 

 
 

Information om hantering av personuppgifter inom Västra Götalandsregionen.
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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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