INBJUDAN TILL UTBILDNING

Utvecklingspsykologi och utvecklingspatologi (7,5 hp)
HT17 - VT18
Psykologiska institutionen i Göteborg ger i samarbete med Västra Götalandsregionen en
uppdragsutbildning i utvecklingspsykologi och utvecklingspsykopatologi. Kursen omfattar 7,5
högskolepoäng och löper under två terminer med start i maj 2018 och avslut i december 2018.
Undervisningen är förlagd till en till två fredagar per månad och omfattar föreläsningar, litteratur- samt
diskussionsseminarier.
Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som möter barn och unga på vårdcentral, inom vårdval
rehab eller på BUP etc. Du är till exempel läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, fysioterapeut,
arbetsterapeut och arbetar i Västra Götalandsregionen. För yrkesgrupper som har kompetensen i sin
grundutbildning kan utbildningen ses som en möjlighet till repetition.
Välkommen med din anmälan!

Kursupplägg

Utbildningen omfattar 11 heldagar och pågår från 4/5 till 7/12 2018.

Plats

Undervisning ges i Psykologiska institutionens lokaler, Haraldsgatan 1, vid Linnéplatsen i Göteborg

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till alla yrkeskategorier som möter barn och unga på vårdcentral, i vårdval
rehab och på BUP etc. Du är till exempel läkare, psykolog, kurator, sjuksköterska, fysioterapeut,
arbetsterapeut. För yrkesgrupper som har kompetensen i sin grundutbildning kan utbildningen ses
som en möjlighet till repetition.
Deltagare från vårdcentraler med tilläggsuppdrag för barn och unga är prioriterade. I mån av plats
är övriga vårdcentraler, Vårdval rehab och BUP i nu nämnd prioritering, välkomna att delta.

Deltagarantal

Max 40

Kostnad

Utbildningen bekostas av centrala medel. Litteratur ingår ej.

Anmälan

Du gör en intresseanmälan via Regionkalendern senast den 14 april och i bekräftelsen kommer du
att bli ombedd att fylla i ett formulär där du ska uppge kort info om din bakgrund och anställning.
Formuläret kommer att skickas till dig i ett separat mail.
Efter anmälningstidens utgång, får du besked om du är antagen till utbildningen. Antagningen sker
med hänsyn till prioriteringsordningen. Länk till anmälan i regionkalendern >>

Frågor

Om anmälan; kontakta Anna Lundberg e-post: anna.lundberg@vgregion.se
Om utbildningen; kontakta Ulf Axberg, kursledare e-post: ulf.axberg@psy.gu.se

