Inbjudan till Introduktionskurs inom
Specialistordningen för Psykologer
Tillsammans
med
Sveriges
Psykologförbund
bjuder
Västra
Götalandsregionen för första gången in till Introduktionskurs inom
Specialistordningen för psykologer. Förutom att ge dig specialistkunskap
och behörighet att fortsätta din specialisering så ger denna kurs dig också
kunskap om Västra Götalandsregionen och personcentrerat arbetssätt.
Introduktionskursen är obligatorisk och inleder specialistutbildningen. Den är gemensam
för samtliga specialistområden och lägger grunden för fortsatt arbete i
specialistkollegiet.
Syftet med kursen är att arbeta med och fördjupa kunskapen om professionens
gemensamma förutsättningar i form av ramar och etiska och juridiska betingelser, samt
att fördjupa psykologens professionella förhållningssätt och utveckla yrkesrollen till
specialist.
Innehållsmässigt kommer kursen att beröra specialistrollen, etik, lagar och förordningar,
professionella frågor samt organisatorisk och professionell självreflektion.
Föreläsare är Kerstin Twedmark, specialist i arbets- och organisationspsykologi, Kristina
Taylor, ordförande i etikrådet och Nils Erik Solberg, förbundsjurist. Medverkar gör även
Katarina Malmqvist, regional PTP-studierektor och ordförande i Kompetensrådet för
psykologer i VGR och kursansvarig är Åsa Gustavsson, regionutvecklare VGR Akademin.
Varmt välkomna och väl mött!
Kerstin Twedmark och Åsa Gustavsson

Praktisk information
Kursen startar med en introduktionsuppgift, därefter kommer fyra kursdagar. Sedan har
du cirka två månader på dig för inläsning av litteratur och författande av ett
arbetspapper samt för att genomföra en praktisk uppgift i verksamheten.
Kursen examineras genom aktivt deltagande i avslutningsseminariet med ett
arbetspapper enligt ovan samt diskussionsinledning till en kurskamrats arbete. Samtliga
arbetspapper i den egna seminariegruppen ska vara väl genomlästa. För att bli godkänd
behöver du också göra introduktionsuppgiften och den praktiska uppgiften.
Kursen innehåller en introduktionsuppgift, föreläsningsdagar, tid för inläsning av
litteratur, genomförande av en praktisk uppgift i verksamheten samt färdigställande av
arbetspapper och förberedelse inför examinationsdagen och en examinationsdag.
Observera att du måste vara antagen till Specialistordningen för att delta.

Kursdagar den 22-25 januari 2018. Samt Examinationsdag 16, 19 eller 20 mars 2018.
Man deltar alltså i en av de tre angivna examinationsdagarna. Vid kursstart har man
möjlighet att ange önskemål om dag. Kursdagarna börjar den 22 januari 9.30 med kaffe
och smörgås och slutar den 25 januari kl. 16.30. Övriga tider se kommande schema, efter
anmälan.
Pris 12 000 kr exkl. moms
I priset ingår kaffe och lunch.
Plats Kursen ges i Göteborg på VGR Campus Nya Varvet, Fredrik Bloms väg 25, 426 71
Västra Frölunda, 010-441 05 00. http://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/utbildning-ochkompetens/campus-nya-varvet/

Anmälan görs via http://www.vgregion.se/introduktion-psykologer
Vid mer än 30 anmälningar förbehåller vi oss rätten att se till att gruppen består av
kursdeltagare från hela VGR och med spridning mellan olika specialiteter. Sista
anmälningsdag är 15 oktober 2017.
Vid frågor kontakta Regionutvecklare Åsa Gustavsson asa.maria.gustavsson@vgregion.se
eller 0769-40 25 42
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