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Regionkontoret
Hälso- och sjukvård
Jan Johansson
PTP-studierektor

Beslutsförslag
Datum
2021-09-01

Diarienummer
RS210618

Regionstyrelsen

Beslutsförslag - Beslut om inrättande av PTP-tjänster
för psykologer i Region Halland
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att:
•

Region Halland inrättar elva PTP-tjänster som fördelas mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningarna, fem Psykiatri Halland, fyra Närsjukvårdens
vårdval (två egen regi + två privata), en Hallands sjukhus, en Ambulans,
diagnostik och hälsa

•

tjänsterna utannonseras en gång per år och PTP-psykologerna anställs
samtidigt vilket gör att de kan följas åt inom PTP-programmet, som är i
funktion sedan 2020

•

tjänsterna finansieras till hälften av centrala medel och till hälften av
respektive hälso- och sjukvårdsförvaltning. Under 2022 används
utvecklingsmedel för den centrala delen. Från och med 2023 budgeteras
dessa medel FoU

Sammanfattning
För att bli en attraktiv arbetsgivare för psykologer behöver Region Halland
inrätta specifika PTP-tjänster. Med PTP-tjänster och ett välfungerande PTPprogram skapas förutsättningar för att attrahera nyutexaminerade psykologer
som efter sin PTP skulle kunna erbjudas tjänster inom Region Halland.
En finansiering där kostnaden delas mellan centrala medel och medel från
hälso- och sjukvårdsverksamheterna ger verksamheterna incitament att ta emot
PTP-psykologer och ger möjlighet till central samordning när det gäller t.ex.
rekrytering och uppföljning av kvalitetskriterier för tjänsterna.
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Förslaget är att Region Halland inrättar elva PTP-tjänster som fördelas mellan
hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, förslagsvis fem Psykiatri Halland, fyra
Närsjukvårdens vårdval (två egen regi + två privata), en Hallands sjukhus, en
Ambulans, diagnostik och hälsa. Denna fördelning kan ses som en
utgångspunkt som kan diskuteras i samband med varje ny rekrytering av PTPpsykologer. Vid ett specifikt tillfälle kan det vara så att någon förvaltning inte har
möjlighet att ta emot det föreslagna antalet PTP-psykologer men att en annan
förvaltning då kan ha möjlighet att ta emot fler än vad som föreslagits.
Tjänsterna utannonseras en gång per år och PTP-psykologerna anställs
samtidigt vilket gör att de kan följas åt inom PTP-programmet. Relaterat till
rekryteringsläget kommer det sannolikt även i fortsättningen att finnas behov av
att anställa PTP-psykologer på tjänster som inte har kunnat tillsättas med
legitimerade psykologer. Denna möjlighet bör även fortsättningsvis finnas kvar,
då följden annars skulle bli vakanta psykologtjänster vilket inte är önskvärt.
PTP-psykologer som anställs på detta sätt får komma in i PTP-programmet när
de börjar sina placeringar, på samma sätt som de gör idag.
Kvalitetskrav för placeringarna, utöver de grundläggande kraven som ställs av
Socialstyrelsen, utarbetas.

Bakgrund
För att få legitimation ska psykologer genomgå Praktisk Tjänstgöring för
Psykologer (PTP) efter psykologexamen. PTP omfattar 12 månader på heltid
och är en visstidsanställning under handledning av legitimerad psykolog med
minst tre års erfarenhet i yrket efter legitimation. Inom Region Halland finns i
dag bara en tjänst som är avsedd specifikt för PTP-psykolog. Denna tjänst finns
inom Habiliteringen och alternerar mellan norr och söder i länet. Övriga
verksamheter anställer också PTP-psykologer men då oftast på tjänster eller
vikariat som man inte har kunnat få tillsatta med legitimerade psykologer. Då
inrättas, inom dessa tjänster, visstidsanställningar i enlighet med kraven för
PTP.
För att bli en attraktiv arbetsgivare för psykologer behöver Region Halland
utveckla en rekryteringsstrategi där inrättandet av specifika PTP-tjänster bör
vara en del. Med PTP-tjänster och ett välfungerande PTP-program skapas
förutsättningar för att attrahera nyutexaminerade psykologer som efter sin PTP
skulle kunna erbjudas tjänster inom Region Halland.
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Konsekvensbeskrivning
Inrättandet av PTP-tjänster syftar till att förbättra rekryteringsläget gällande
psykologer inom Region Halland och ge nyutexaminerade psykologer möjlighet
till en PTP-tjänstgöring med hög kvalitet.
Beslut om inrättande av PTP-tjänster i Region Halland innebär
• Bättre möjligheter att uppfylla kraven på PTP i Socialstyrelsens
föreskrifter (SOSFS 2008:34) och erbjuda PTP-psykologer
kvalitetssäkrade placeringar.
• Möjlighet att rekrytera psykologer till PTP-tjänster, skola in dem inom
Region Hallands hälso- och sjukvård för att sedan eventuellt kunna
erbjuda anställningar på vakanta tjänster.
• Ett gemensamt PTP-program där PTP-psykologerna följer varandra
under ett år och kan ta del av varandras erfarenheter från olika delar av
hälso- och sjukvården.
Vid anställningarna av PTP-psykologer kommer jämställdhet, jämlikhet och
mångfald att beaktas.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Halva lönekostnaden för PTP-tjänsterna finansieras med centrala medel, den
andra hälften av förvaltningarnas/verksamheternas ordinarie budget. Under
2022 används utvecklingsmedel för den centrala delen. Från och med 2023
finansieras denna del med medel som budgeteras FoU. Övriga kostnader, för
t.ex. handledning (lönekostnad handledare), förväntas ingå i verksamhetens
ordinarie budget. Studierektor och PTP-program finansieras av FoU.
De ekonomiska beräkningarna bygger på löneläget för PTP-psykologer inom
regionen idag.
Antal ptp

månadslön PO

Årskostnad/st totalt

11

35 000

1,50 630 000

6 930 000

Studierektor
(50%)

66 000

1,50 594 000

594 000

Handledning
(10%)

5000

1,50 90 000

990 000

centralt
0,5
3 465 000

Verksamhet
3 465 000
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Kostnadsberäkning, centrala medel per år
Halva lönekostnaden för 11 PTP-psykologer (inkl
soc. avg.)
Rekryteringskostnader
Studierektor, PTP-program

3 465 000
100 000
594 000
4 159 000

Kostnadsberäkning, verksamhet per år
Halva lönekostnaden för 11 PTP-psykologer (inkl
soc. avg.)
Lönekostnad handledare (inkl. soc. avg.)

3 465 000

Kostnad per PTP-psykolog* för verksamheten

405 000

990 000
4 455 000

Regionkontoret

Jörgen Preuss
Regiondirektör

Martin Engström
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga:
Förslag om inrättande av PTP-tjänster inom Region Halland
Bil 1, PTP-tjänster i jämförbara regioner
Bil 2, kostnadsberäkning PTP-tjänster

Styrelsens beslut delges
Stefan Lönn tf. verksamhetschef, FoU Halland
Driftnämnden Hallands Sjukhus
Driftnämnden Psykiatrin Halland
Driftnämnden Närsjukvården Halland
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

