
 

 

 

  

 

 

 

Skrivelse till regionstyrelsens personalutskott 

Praktiskt tjänstgöring för psykologer i 

Region Kronoberg  

Frågor jag önskar svar på ställs löpande i skrivelsen.  

 

För att bli legitimerad psykolog krävs förutom psykologexamen också 

fullgjord praktisk tjänstgöring som psykolog (PTP). PTP ska fullgöras under en 

tid som motsvarar minst ett års heltidstjänstgöring efter att psykologexamen 

avlagts. Under PTP-tjänstgöringen ges övning och fördjupning i psykologyrket 

med utgångspunkt i det som lärs ut på psykologprogrammet. Samtidigt som det 

är en utbildningstjänst arbetar PTP-psykologen under eget yrkesansvar. 

 
1. Hur många PTP-psykologer finns idag i Region Kronoberg? 

2. Hur många PTP-psykologer finns det resurser till att ta emot i Region 

Kronoberg, både i form av budget och handledare? 

 

På Region Kronobergs hemsida framgår att en nysatsning av PTP-programmet 

gjordes 2016, detta i samband med att första kursgruppen gick ut från 

psykologprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö.  
 

3. Hur många studenter från psykologprogrammet på Linnéuniversitetet 

har de senaste åren valt att göra sin verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) i Region Kronoberg? 

4. Hur många av dessa har efter examen från psykologprogrammet gått 

PTP i Region Kronoberg? 

5. Efter VFU-perioden kan psykologstudenter arbeta som psykologassistent. 

praktikperioden kan man jobba som psykologassistent. Hur många 

psykologassistenter har vi i Kronoberg? 

6. Hur annonseras Region Kronobergs PTP-tjänster ut? 

 

I Kronoberg kan man göra sin PTP i Vuxenpsykiatrin, Habiliteringen, 

Rehabiliteringskliniken, Rättspsykiatrin, Primärvården, Barn- och 

ungdomspsykiatrin, Familjehälsan, Mödra- och barnhälsovårdens psykologenhet 

eller Barn- och ungdomskliniken.  

 

7. Finns det PTP-psykologer på alla ovan nämnda enheter? 
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8. Bekostas PTP-psykologerna centralt eller av enheterna? 

 

Om möjligheterna till fortsatt arbete i Region Kronoberg efter avklarad PTP 

konstateras i broschyren ”VÄLKOMMEN SOM PTP-PSYKOLOG I REGION 

KRONOBERG 2020-2021” att det finns goda chanser att få fortsätta inom 

verksamheten som legitimerad psykolog. 

 
9. Hur många PTP-psykologer väljer att arbeta kvar i Region Kronoberg 

efter fullgjord tjänstgöring?  

10. Hur möter vi intresset från de PTP-psykologer som redan innan slutförd 

tjänstgöring tydligt signalerar att de vill fortsätta arbeta hos Region 

Kronoberg? 

 

De flesta får godkänt på sin PTP-tjänstgöring men inte alla. 

 
11. Vilken typ av stödåtgärder erbjuder Region Kronoberg för den som 

riskerar att inte få godkänt på sin PTP? 

 

Henrietta Serrate (S) 

2:e vice ordförande i regionstyrelsen 

 


