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Beslut om inrättande av PTP-tjänster för psykologer i Region
Halland
RS210618
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

Ärendet
För att bli en attraktiv arbetsgivare för psykologer behöver Region Halland inrätta
specifika PTP-tjänster. 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.
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.
Förslaget är att Region Halland inrättar elva PTP-tjänster som fördelas mellan hälsooch 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
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samband med varje ny rekrytering av PTP-psykologer. 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 PTPpsykologer 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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 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
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Beslutsunderlag
• Beslutsförslag - Beslut om inrättande av PTP-tjänster för psykologer i Region
Halland
• Förslag om Inrättande av PTP-tjänster
• Bil 1, PTP-tjänster i jämförbara regioner
• Bil 2, kostnadsberäkning PTP-tjänster
Expedieras till
Stefan Lönn tf. verksamhetschef, FoU Halland
Driftnämnden Hallands sjukhus
Driftnämnden Psykiatrin Halland
Driftnämnden Närsjukvården Halland
Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa
Paragrafen är justerad
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