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Kursstarter hösten 2022  
Utbildningsenheten för psykologer planerar sju kursstarter 

hösten 2022. Du hittar specifik kursinformation under 

respektive kurs och övergripande information för samtliga 

kurser i informationsrutan nedan.  

Specialistkollegium 
Specialistkollegiet är en obligatorisk del av 

specialistutbildningen och gemensam för alla 

specialistområden. Specialistkollegium löper under tre år 

med två kollegiedagar per termin. Kollegiedagarna består av 

träffar med tilldelad grupp tillsammans med max åtta 

deltagare och specialistkollegiementor. Specialistkollegiet 

bygger vidare på introduktionskursen och syftar till en 

fördjupad förståelse och beredskap för vad ett professionellt 

förhållningssätt innebär i förhållande till 

specialistpositionen. Syftet med kursen är att fördjupa 

kunskaper och färdigheter inom områdena; yrkesprofession, 

etik, juridik, likabehandling och evidens. Innehållsmässigt 

innebär detta ett forum för analys av den egna 

yrkesutövningen med avseende på ledarskap, 

metodutveckling, etiska och juridiska dilemman, och 

samverkan med andra professioner.                       

 

Affektfokuserad psykodynamisk 

terapi, fördjupning 
Kursen genomförs av Skandinaviens Akademi för 

Psykoterapiutveckling (SAPU) på uppdrag av 

Utbildningsenheten för psykologer. Kursen är en 

specialistkurs och riktar sig till kliniskt verksamma STP-

psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som har 

genomgått introduktionskursen i Affektfokuserad 

psykodynamisk terapi. Syftet med kursen är att deltagarna 

fördjupar sina kunskaper i praktiken och utvecklar förmåga 

att praktisera affektfokuserad psykodynamisk terapi. Kursen 

omfattar sex heldagar, där de två sista dagarna utgörs av 

metodkonsultationer utifrån egeninspelade samtal. 

Kursansvarig: 
Katja Lindert Bergsten 

Kontakt: 

utbildningsenheten@vgregion.se 

Kursdagar HT22: 

Kursstart: 23 aug 2022 

Kursdag 1: 15 sep 2022 

Kursdag 2: 16 sep 2022 

Kursdag 3: 10 okt 2022 

Kursdag 4: 11 okt 2022 

Kursdag 5: 21 nov 2022 

Kursdag 6: 22 nov 2022 

 

Kursansvarig: 

Kajsa Holm 

Kontakt: 

utbildningsenheten@vgregion.se 

Kursdagar HT22 och VT23: 
Kursstart: 29 aug 2022 

Kollegiedag 1: 29 sep 2022 

Kollegiedag 2: 1 dec 2022 

Kollegiedag 3: 9 feb 2023 

Kollegiedag 4: 11 maj 2023 

Kollegiedagsdatum för år 2 och 3 

fås vid kursstart 

 

mailto:joakim.olausson@vgregion.se
mailto:joakim.olausson@vgregion.se


 

Utbildningsenheten för psykologer  

– en del av VGR Akademin 

 

 

 

Kursstarter hösten 2022 |  2022-03-01 

Målmedveten träning i 

psykologisk behandling 
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. Kursens syfte är att bidra till att deltagaren 

utvecklas i det psykologiska behandlingshantverket och 

etablerar en rutin för fortsatt träning och utveckling, samt att 

vidareutveckla psykologers färdigheter att arbeta 

personcentrerat. Kursen kan också vara en påbyggnadskurs 

med möjlighet att fördjupa och träna kliniska färdigheter från 

andra kurser, t.ex. Traumatisering och traumarelaterad 

problematik. Kursen löper över två terminer med fyra 

kursdagar och tolv handledningstimmar samt eget arbete med 

tillämpning av målmedvetenträning en timma/vecka samt 

kontinuerlig inlämning av träningsloggar. 

 

 

Traumatisering och 

traumarelaterad problematik - 

Bedömning och bemötande 
Kursen är en specialistkurs och riktar sig till kliniskt 

verksamma STP-psykologer, färdiga specialister och erfarna 

kliniker som i sin kliniska vardag möter människor med 

psykisk ohälsa. Kursen syftar till att deltagaren efter kursen 

ska vara trygga i och ha hög kompetens att möta och bedöma 

trauma och traumarelaterad problematik. Verksamhetsnyttan 

utgörs av att patienter med traumarelaterad problematik 

upptäcks och behandlas i ett tidigt skede. Kursens upplägg 

omfattar fem kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.  

 

 

 

 

Kursansvarig:  

Christer Axelsson 

Kontakt: 

utbildningsenheten@vgregion.se 

Kursdagar HT22 och VT23:  

Kursstart: 25 aug 2022 

Kursdag 1: 22 sep 2022 

Kursdag 2: 23 sep 2022 

Kursdag 3: 3 feb 2023 

Kursdag 4: 1 juni 2023 

 

Kursansvarig: 
Tina Camitz 

Kontakt: 

utbildningsenheten@vgregion.se 

Kursdagar HT22:  

Kursstart:  19 sep 2022 

Kursdag 1: 12 okt 2022 

Kursdag 2: 13 okt 2022 

Kursdag 3: 9 nov 2022 

Kursdag 4: 10 nov 2022 

Kursdag 5: 8 dec 2022 
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Utredningsmetodik barn 
Kursen är en specialistkurs och riktar sig till verksamma STP-

psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som har 

genomgått kursen ”Evidensbaserad bedömning”, eller på 

annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kurs. Kursen 

utvecklar din förmåga att genomföra komplexa bedömningar 

och återgivning av bedömningar avseende barn i förskole-

/grundskoleålder (3-15 år). Kursens syfte är att ge deltagaren 

fördjupad förmåga att genomföra barnutredningar på ett 

ändamålsenligt och flexibelt sätt, där verksamhetens uppdrag 

och mål balanseras med barnets/familjens specifika 

förutsättningar och ett aktivt barnperspektiv. Kursdeltagaren 

ska under kursen arbeta med två pågående utredningar inom 

sin verksamhet. Kursens upplägg omfattar fem kursdagar och 

eget arbete i klinisk verksamhet 

 

 

Utredningsmetodik vuxna 
Kursen är en specialistkurs och riktar sig till verksamma STP-

psykologer, färdiga specialister och erfarna kliniker som har 

genomgått kursen ”Evidensbaserad bedömning”, eller på 

annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kurs. Syftet med 

kursen är att ge deltagarna en fördjupad förmåga att 

genomföra evidensbaserad psykologisk utredning av vuxna 

med komplex problematik med utgångspunkt i patientens och 

verksamhetens möjligheter och resurser. I kursen tränas 

förmåga att genomföra testning och tolka testningsresultat 

samt utforma utlåtande och ge anpassad återkoppling. 

Kursdeltagaren ska under kursen arbeta med två pågående 

utredningar inom sin verksamhet. Kursens upplägg omfattar 

fem kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.  

  

Kursansvarig:  

Hanna Hjort Wallentin 

Kontakt: 

utbildningsenheten@vgregion.se 

Kursdagar HT22:  

Kursstart: 24 aug 2022 

Kursdag 1: 22 sep 2022 

Kursdag 2: 23 sep 2022 

Kursdag 3: 20 okt 2022 

Kursdag 4: 17 nov 2022 

Kursdag 5: 9 dec 2022 

 

 

Kursansvarig:  

Emma Jacobsson Jensen 

Kontakt: 

utbildningsenheten@vgregion.se 

Kursdagar HT22:  

Kursstart: 24 aug 2022 

Kursdag 1: 22 sep 2022 

Kursdag 2: 23 sep 2022 

Kursdag 3: 20 okt 2022 

Kursdag 4: 17 nov 2022 

Kursdag 5: 9 dec 2022 
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Skriftligt specialistarbete 
Kursen utvecklar deltagarens teoretiska och praktiska 

vetenskapliga kompetens och ger handledning och stöd i 

arbetet med det skriftliga specialistarbetet. Kursen är öppen 

att söka för psykologer under specialistutbildning. Syftet 

med kursen är att STP-psykologen under eller efter kursen 

ska kunna färdigställa sitt skriftliga specialistarbete. En 

viktig del av kursen består av handledning, både i grupp och 

enskilt. Vidare syftar kursen till att STP-psykologen efter 

kursslut kan bidra i verksamhetsutveckling utifrån ett 

evidensbaserat tillvägagångssätt. Kursens upplägg omfattar 4 

kursdagar och eget arbete i klinisk verksamhet.  

 

 

 

 

 

 

Det yrkeslivslånga lärandet 

Vi erbjuder legitimerade psykologer att delta i vår 

seminarieserie som tar upp aktuella ämnen och där du får 

chans att utbyta erfarenheter med andra psykologer. 

Seminarierna sker första onsdagen i varje månad klockan 

13:15-16:00 och är kostnadsfria. Anmälan och mer information 

om kommande tillfällen hittar du på vår hemsida: 

www.vgregion.se/utbildningsenheten  

  

Kursansvarig:  

Sandra Weineland 

Kontakt: 

utbildningsenheten@vgregion.sea 

Kursdagar HT22 – VT23:  

Kursstart: 22 aug 2022 

Kursdag 1: 20 sep 2022 

Kursdag 2: 18 nov 2022 

Kursdag 3: 3 mars 2023 

Kursdag 4: 10 okt 2023 
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Vid frågor, kontakta gärna oss på utbildningsenheten@vgregion.se 

Hemsida: www.vgregion.se/utbildningsenheten  

 

Emma Jacobsson Jensen 

STP-studierektor 

emma.k.jacobsson@vgregion.se 

070-918 80 92 

Joakim Olausson 

Utvecklingsledare 

joakim.olausson@vgregion.se 

072-544 15 87  

David Berner 

Pedagog 

david.berner@vgregion.se 

072-204 74 10 

Viktoria Grönvall 

Utbildningskoordinator 

viktoria.gronvall@vgregion.se 

072-206 51 69 

Maj-Louise Hägglund 

Administrativ koordinator 

maj-louise.hagglund@vgregion.se 

072-239 26 44 

 

   

 

Gäller för höstens samtliga kurser: 
 Ansökningsperiod: 15 april – 15 maj 2022 

 För tillträde till kurserna Introduktionskurs och Specialistkollegium krävs legitimation som psykolog 

samt att sökande är antagen till Sveriges Psykologförbunds specialistutbildning 

 För tillträde till övriga kurser krävs legitimation som psykolog. De kan sökas av STP-psykolog 

(psykolog under specialistutbildning), färdig specialist eller erfaren kliniker med minst 5 års 

erfarenhet efter legitimation. För sökande som STP-psykolog rekommenderas två års arbetserfarenhet 

efter legitimation. För mer information om särskilda behörighetskrav, se under respektive kurs 

 Vid fler behöriga sökanden än antal platser genomförs ett urval baserat på spridning och 

yrkeserfarenhet 

 Antagningsbesked skickas senast 10 arbetsdagar efter att ansökningsperioden stängt. 

 Om rekommendationer/restriktioner tillåter fysiska träffar vid kursdagarna, så kommer dessa att ske 

på konferensanläggningar i Göteborg, i annat fall blir det digitala kursdagar.  
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