Att vara PTP-psykolog
i Region Västernorrland
Kvalificerade arbetsuppgifter i vacker miljö
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• Vi inom Region Västernorrland vill att du ska få bästa möjliga start på ditt yrkesliv
och göra din PTP-tjänstgöring hos oss!
• För att genomgående kunna erbjuda PTP-tjänster med hög kvalitet så har ett
omfattande PTP-program utvecklats.
• Oavsett vilken arbetsplats du väljer får du en stor bredd i arbetsuppgifter, specialiserad handledning, samt möjligheten att auskultera erfaren personal inom hela
regionen.
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• I Regionen arbetar vi aktivt med att skapa en hållbar och hälsosam arbetsplats, där
du får stora möjligheter att själv styra ditt arbete.
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• Arbetsgivare inom Region Västernorrland värdesätter psykologers kompetens,
vilket också innebär skäliga löner.
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Välkommen till Västernorrland
Här har du alltid nära till berg, skogar, hav, älvar och
sjöar. Här finns en unik skärgård med fridfulla fiskeläger
och fina havsbad. Flera skidanläggningar, välskötta
skoter- och vandringsleder, klätterklippor och golfbanor
finns nära till hands.

I Västernorrland finns snabbtågsförbindelse både längs
norrlandskusten samt söderut. Vägnätet är bra och det
finns tre flygplatser och det tar ungefär 50 min att flyga
till Stockholm.
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I Västernorrland finns den orörda naturen men också
städer med ett rikt restaurang- och affärsliv samt ett
gediget kulturellt utbud. Årstiderna är tydliga med
ljusa sommarnätter, gnistrande vinterkvällar och soliga
vårvinterdagar.

PTP-programmet
I Region Västernorrland erbjuder vi ett strukturerat PTP-program som ständigt
utvecklas och utformas i samarbete med PTP-psykologerna. Intaget är rullande
så man kan påbörja programmet när som helst under året. Det är PTP-träffar en
gång per månad som är stommen i programmet men det finns gott om andra inslag
under året.

Vad vi vill med PTP-programmet
– och hur vi når dit
Garantera att de psykologer som har gjort sin PTP hos oss
har goda förutsättningar att genomföra komplicerade
arbetsuppgifter självständigt.
Föreläsningar
kring viktiga
ämnen

Diskussioner
med
specialister
Auskultera med
erfaren personal

Temadagar
med kollegial
diskussion

Specialiserad
metodhandledning

Samarbeten mellan mottagningar
för optimalt utbud av arbetsuppgifter
Peer-coaching
och
peer-teaching

Kvalitetssäkra och utveckla de arbetsplatser
som erbjuder PTP-tjänster.
Kontinuerlig utvärdering av alla PTP-platser med feedback
till berörda chefer kring förbättringsutrymme

Kvalitetssäkra den handledning som PTP-psykologen får.
Kontinuerliga träffar för PTP-handledare för att skapa förutsättningar
för så givande handledning som möjligt

Minimera riskerna för att PTP-psykologerna under året
och senare i karriären drabbas av stressrelaterad ohälsa.
Återkommande
diskussioner
och reflektioner
i PTP-gruppen

Temadagar med
fokus på att hålla
ett helt arbetsliv

Kollegialt stöd från
PTP-gruppen under
PTP-träffar

Regelbunden skattning
med relevanta formulär för
att stimulera reflektion

Stöd från erfarna handledare kring
regleringen av arbetsbelastning

Tillgång till råd och
stöd från studierektor när problem
dyker upp

Att bredden i psykologens arbete ska bli tydlig.
Studiebesök på en mängd arbetsplatser där psykologer
arbetar eller som många psykologer har kontakt med

Ge möjlighet för PTP-psykologer att trivas på orten.
Möjlighet till
nätverkande i
gruppen

Regelbundna after
work med andra
psykologer

Vad händer sedan?
Efter färdig PTP-tjänstgöring finns det nästan alltid möjlighet att erbjuda fast tjänst.
Det finns en mycket positiv inställning till vidareutbildning och specialisering som
psykolog men även till att utvecklas inom chefspositioner. Forskningsinitiativ uppmuntras och stöds av erfaren personal på FoU enhet i samarbete med universitet.

Vill du veta mer?
Kontakta oss gärna personligen men du kan även läsa mer gå in på www.rvn.se och
klicka på jobb och utbildning för mer information om hur det är att arbeta i regionen.
För mer generell information om att göra PTP så är psykologförbundets PTP-handbok en bra grund.

KONTAKT:
Peter Schibbye
Leg. Psykolog
Studierektor PTP-programmet
Bedömningsmottagningen
Psykiatriska kliniken
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
851 86 Sundsvall

Var jobbar psykologer
i Region Västernorrland?
• Barn- och ungdomspsykiatri

33

• Vuxenpsykiatri

31

• Habilitering
(Barn/Ungdom/Vuxen)

15

• Psykologmottagning

9

• Hörselvård

1

• Hälsocentraler

7

• Föräldra- och barnhälsovård

060-18 19 77 (oftast telefonsvarare)
peter.schibbye@rvn.se

6

11
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• Rättspsykiatrisk Regionklinik
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