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Kvalitetskriterier för PTP-tjänstgöring inom Region Örebro Län 

Region Örebro län strävar efter att erbjuda attraktiva utbildningstjänster med hög kvalitet på såväl 
innehåll som handledning.  

Verksamhetschef är ytterst ansvarig för att förutsättningar för att en PTP-tjänstgöring kan 
genomföras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:34) finns när en PTP-tjänstgöring 
erbjuds i verksamheten.  

• Alla chefer och medarbetare i verksamheten ska ha fått en grundläggande information om 
förutsättningar och målsättning med psykologers PTP-tjänstgöring  
 

• PTP-psykolog ska erbjudas introduktion till verksamheten, en egen fysisk arbetsplats och en god 
psykosocial arbetsmiljö  
 

• Minst en legitimerad psykolog ska arbeta på enheten under tjänstgöringstiden  
 

• Enheten ska kunna erbjuda tillgång till adekvat utrustning för psykometriska bedömningar och tillgång 
till dator med möjlighet till uppkoppling mot digitala mötesplattformar och sökmotorer för litteratur 
av vikt för utbildningstjänsten 

 

Handledning 

• Verksamhetschef ansvarar för att en leg. psykolog med minst tre års yrkeserfarenhet utses till 
handledare 
 

• Handledaren ska ha adekvat handledarutbildning, god kännedom om verksamheten och bör helst 
arbeta minst 50% på enheten 
 

• Handledaren ska ges erforderlig tid för uppdraget (min 2h/v) samt ges utrymme för att delta i de 
möten som organiseras av studierektor för PTP inom RÖL 
 

• Individuell yrkeshandledning (min 1h/v) för PTP-psykolog ska schemaläggas av handledaren. Vid behov 
av att inhämta ytterligare extern metodhandledning organiseras detta av handledaren i samråd med 
chef   
 

• Handledare ansvarar för att en individuell tjänstgöringsplan (se länk nedan) utformas och 
återkommande utvärderas genom bedömningssamtal med PTP-psykolog i enlighet med nationella 
föreskrifter (se länk nedan) 
 

• När risk för underkännande av PTP-tjänstgöring uppdagas bör handledare kommunicera detta så tidigt 
som möjligt till PTP-psykolog, ansvarig chef och studierektor för PTP, för att gemensamt kunna 
identifiera möjligheter till utökat stöd (se länk nedan) 
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Innehåll i PTP-tjänstgöring 

• Verksamhets-/enhetschef är ansvarig för att, i samråd med handledare, planera tjänstgöringstiden 
adekvat ur utbildningssynpunkt  
 

• Tid för kompetensutveckling ska avsättas och PTP-psykologen ska ges utrymme att delta i utbildningar 
som ingår i regionens PTP-program  
 

• Tid för att delta i utvecklings- eller utvärderingsarbete ska avsättas. Detta arbete kan i lämpliga fall 
utgöra en del i det ”övriga psykologarbete” som ingår i tjänstgöringen 

 

Länkar: 

1. Mall för individuell tjänstgöringsplan PTP 

2. Nationell handbok PTP - Sv. Psykologförbundet 

3. Riktlinjer vid risk för underkännande av PTP-tjänstgöring.pdf 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Undertecknad har tagit del av ”Kvalitetskriterier för PTP-tjänstgöring inom RÖL” och 
ansvarar för att kriterierna kommer att kunna uppfyllas i vår verksamhet. 

 

PTP-period 

 

(fom åå-mm tom åå-mm) 

Verksamhet och enhet  

 

Verksamhetschef 
(underskrift) 

 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.psykologforbundet.se/for-dig-som-ar/PTP/PTP-Individuell-tjanstgoringsplan/
https://www.psykologforbundet.se/globalassets/ptp/ptp-handbok-2018_final_20190117.pdf
https://www.psykologforbundet.se/globalassets/utbildning/riktlinjer-vid-risk-for-underkannande-av-ptp-tjanstgoring.pdf
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Stödfunktion för verksamheter inom RÖL som utbildar PTP-psykologer 

• En studierektor med övergripande kompetens i nationella och regionala utbildningsfrågor som berör 
PTP finns vid Utbildningscentrum RÖL 
 

• Studierektor deltar tillsammans med rekryteringsenhet HR vid rekrytering till centralt delfinansierade 
PTP-tjänster 
 

• Studierektor har en samordnande och stödjande funktion för chefer, handledare och PTP-psykologer 
 

• Studierektor organiserar återkommande utbildningsaktiviteter för regionens PTP-psykologer 
respektive PTP-handledare 
 

• Studierektor kan vid behov delta i en eller flera av PTP-psykologens bedömningssamtal som stöd för 
handledare och chefer  

 

 

 

Kontaktperson: 

Berit Eriksson berit.eriksson@regionorebrolan.se 

Studierektor för VFU-psykologprogrammet och PTP inom RÖL 

tel. 070-642 75 80 

Utbildningscentrum (FoU) 

 

 

mailto:berit.eriksson@regionorebrolan.se

