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beslutade den 23 december 2008.

Utkom från trycket
den 26 januari 2009

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 3 kap. 5 § och 8 kap.
4 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Den praktiska tjänstgöringen
1 § Den praktiska tjänstgöringen som psykolog får påbörjas efter det
att psykologexamen har avlagts.
2 § Tjänstgöringen ska genomföras på ett sådant sätt att den ger övning och fördjupning i psykologyrket utifrån kraven som ställs för psy
kologexamen.
Verksamheten där tjänstgöringen genomförs ska ha en sådan omfattning att den kan ge en allsidig och bred erfarenhet av psykologyrket utifrån kraven som ställs för psykologexamen.
Psykologen ska under tjänstgöringen arbeta under eget yrkesansvar
på en befattning som har inrättats för psykologarbete.
3 § Tjänstgöringen ska fullgöras på minst halvtid under en period som
motsvarar ett års heltidstjänstgöring. Tjänstgöringen på en och samma
arbetsplats ska motsvara minst fyra månaders heltidstjänstgöring.
4 § Tjänstgöringen ska fullgöras inom verksamhetsområden som omfattar såväl individinriktat psykologarbete som övrigt psykologarbete
och ska ge psykologen förutsättningar att tillämpa och utveckla sina
kunskaper och erfarenheter från grundutbildningen.
Minst hälften av tjänstgöringen ska omfatta individinriktat psykologarbete, vilket innebär psykologisk utredning och bedömning samt
behandling och rådgivning.
Minst en fjärdedel av tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykologarbete, som t.ex. psykologisk utredning avseende grupper och organisationer, förebyggande insatser, arbete med organisationsförändring,
rådgivning, konsultation, metodutveckling och utvärdering samt hand
ledning och undervisning.
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Utbildning från annat land än EES-land eller Schweiz
5 § Psykologer med en annan utländsk utbildning än en sådan som av
ses i 7 kap. 9 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska för att få legitimation, utöver vad som
anges i 8 kap. 1 § samma förordning, ha fullgjort ett års praktisk tjänst
göring som psykolog. Minst sex månader av den tjänstgöringen ska ha
fullgjorts i Sverige.

Privat verksamhet
6 § Enligt 3 kap. 5 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område prövas frågan om godkännande av prak
tisk tjänstgöring som psykolog i privat verksamhet av Socialstyrelsen.
En ansökan till Socialstyrelsen om godkännande av privat verksam
het ska innehålla uppgifter om
1.
2.
3.
4.
5.

verksamhetens organisation och ledning,
samverkan och kontakter med andra verksamheter,
patient- och klientkategorier,
handledning, och
de arbetsuppgifter som ingår i den praktiska tjänstgöringen.

Handledning
7 § Den praktiska tjänstgöringen som psykolog ska fullgöras under
handledning av en legitimerad psykolog som har minst tre års erfarenhet av yrket. Handledningen ska omfatta minst en timme per vecka.
Handledaren ska
1. kontinuerligt och i dialogform stödja och vägleda psykologen i dennes professionella utveckling,
2. i samråd med den praktiskt tjänstgörande psykologen utforma en in
dividuell skriftlig tjänstgöringsplan snarast efter påbörjad tjänstgöring, och
3. tillsammans med psykologen regelbundet utvärdera tjänstgöringen.
Handledaren ska, efter att den praktiska tjänstgöringen har avslutats,
utfärda ett intyg på blanketten SoSB 45205 (bilagan).
1. Denna författning träder i kraft två veckor efter den dag då författningen utkom från trycket.
2. Genom författningen upphävs Socialstyrelsens föreskrifter och all
männa råd (1996:13) om legitimation som psykolog.



3. I fråga om praktisk tjänstgöring som psykolog som har påbörjats
före ikraftträdandet gäller den gamla föreskriften, dock längst till
den 31 januari 2010.

SOSFS
2008:34

Socialstyrelsen
LARS-ERIK HOLM

Lena Jensen
(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)



Bilaga

SOSFS
2008:34

INTYG över praktisk tjänstgöring som psykolog
Den praktiskt tjänstgörande psykologens personuppgifter
Efternamn och samtliga förnamn

Personnummer

Bostadsadress
Postnummer

Postort

Telefon bostad (inkl. riktnr)

E-postadress

Arbetsplats
Namn (t.ex. sjukvårdsinrättning, skola)

Avdelning (motsvarande)

Tjänstgöring

Tidsperiod (fr.o.m.–t.o.m.)

Heltid

Deltid

omfattning i %

Benämning på den tjänst där tjänstgöringen har fullgjorts
Arbetsuppgifter som har ingått i den praktiska tjänstgöringen som psykolog

Månader

Dagar

Sammanlagda tiden för den praktiska tjänstgöringen som psykolog (deltidsarbete omräknas till heltid)

.................

.................

därav individinriktat psykologarbete

.................

.................

därav övrigt psykologarbete

.................

.................

Anser du att ovan nämnda person är lämplig som psykolog i självständig ställning?
Ja

Nej

Om nej, ange skälen.

SoSB 45205 2009-01 stbe

Jag intygar ovanstående uppgifter



Ort och datum

Handledarens befattning

Handledarens underskrift

År då handledaren fick legitimation som
psykolog

Namnförtydligande

Telefon (inkl. riktnr)

Utdelningsadress
Postnummer

Postort

