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Varmt välkomna till 

PTP-handledarprogrammet 2019 

Under PTP-året ska psykologen påbörja sin utveckling mot en yrkesidentitet. Detta 

görs genom psykologarbete, enstaka utbildningsinsatser och kanske främst av 

handledaren som stöttar och vägleder in i psykologrollen. Att vara PTP-handledare är 

roligt, utvecklande och utmanande. Det kräver kunskap om PTP, psykologkompetens 

och handledarfärdigheter. Region Stockholm erbjuder därför kostnadsfritt stöd och 

PTP-handledarprogram till alla PTP-handledare inom Region Stockholm och privata, 

upphandlade vårdgivare.  

Fyra seminarier är tänkta att följa handledarens arbete under PTP, varav del 1-2 kan 

genomföras innan eller i början av PTP. PTP-introduktion var tredje år är starkt 

prioriterat för att hålla sig uppdaterad. Del 3 kan genomföras i början eller på valfri tid 

under pågående PTP. Del 4 genomförs inför slutbedömning och intygsskrivande. 

Alla delar ges varje termin och kan genomföras separat efter behov eller tillsammans 

som ett PTP-handledarprogram. Intyg utfärdas när alla delar godkänts, oavsett 

ordningsföljd. Det går alltså att genomföra alla delar i den ordning det passar och även 

i efterhand om så önskas.  

1. PTP-introduktion handledare och chefer 14 aug och prel 12 feb (kl. 9-12) 

Förberedelse: Läsa PTP-handboken 2018.  

2. Professionshandledning 14 aug och prel 12 feb (kl. 13-16) 

Förberedelse: Inlämningsuppgift skickas via e-post, gärna en vecka innan seminariet.  

3. Återkoppling och inlärning 15 aug och 13 nov (kl. 9-12) 

Förberedelse: Välj en styrka och ett utvecklingsområde som du vill ge PTP-psykologen 

återkoppling på (gärna utifrån PTP-psykologens lärandemål). Välj en svårighet eller 

utmaning du har stött på i handledningen.  

4. Avslut och intyg 15 aug och 13 nov (kl. 13-16) 

Förberedelse: Påbörja för egen del din sammanfattande bedömning. Ta med 

dilemman/frågor inför avslutet. 

Lokal och hitta hit 

Kompetenscentrum för psykoterapi (CPF), Liljeholmstorget 7B.  

Föreläsningssalen plan 6. Del 3 den 13 nov ges i Konferenssalen på plan 5.  

T-bana/tvärbana/buss till Liljeholmen. Entré från Liljeholmstorget 7, i hörnet mellan 

gallerian och t-banan, uppför den lilla trappan, till höger mot hiss B, upp till plan 5 

eller 6. Ring på dörren till höger. Ta gärna kaffe, te och vatten i väntrummet.  
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Inlämningsuppgift 

Se över faktorer som du tänker har inflytande på tjänsten, diskutera med PTP-

psykologens närmaste chef (om du inte redan gjort det) och skriv en kort redogörelse 

på 1–2 sidor. Synpunkter från tidigare PTP-psykolog eller handledare kan vara 

hjälpsamt.  

Handledning 

o Ditt tidsutrymme för att planera och genomföra handledning. Ditt behov av 

kompetensutveckling i handledning, återkoppling och pedagogik. Din insyn i 

PTP-psykologens arbete och möjlighet till samarbete.  

o Din (och kollegors) tillgänglighet vid spontana/akuta frågor. Möjlighet för annan 

legitimerad psykolog att handleda när du är ledig/sjuk.   

Tjänstgöringens innehåll 

o Övrigt psykologarbete (konkreta, tydliga arbetsuppgifter)  

o Psykologisk utredning och bedömning av individer  

o Psykologisk behandling och rådgivning av individer 

o Avsätta tid för PTP-program (centralt/lokalt). Finns behov av andra 

utbildningsinsatser, som metodhandledning, inläsning, övning, studiebesök, 

kurser för anställda?  

Organisation 

o Vilka ärenden är lämpliga och hur väljs de ut? Kan de fördelas via handledare?  

o Är prestationsförväntningar rimliga och flexibla? Hur görs avvägning mellan 

organisationens produktionsbehov och PTP-psykologens lärande?  

o Fördelningen mellan individinriktat och övrigt psykologarbete över tid 

o Vilka områden ansvarar handledare respektive chef för?  

o Hur handskas organisationen med risk för underkännande, behov av anpassade 

arbetsuppgifter eller förlängning av PTP-året? 

o Förankra beslut med berörda (PTP-psykolog, chef, ev. kollegor, team eller 

vårdkoordinator).  


