
 

 

 

  

 

 

Information om praktisk tjänstgöring 
för psykologer 
Vad som krävs för legitimation 
Psykologer ska uppvisa den kunskap, kompetens 
och lämplighet som krävs för legitimation efter 
genomgången psykologutbildning i Sverige, det 
vill säga psykologexamen och godkänd praktisk 
tjänstgöring för psykologer (PTP). 

• Ansök först om din yrkesexamen 
• Gör din praktiska tjänstgöring, PTP 
• Ansök sedan om legitimation 

Anställning som PTP-psykolog 
Du ska arbeta under eget yrkesansvar på en befatt- 
ning som har inrättats för psykologarbete och där 
du kan anställas som PTP-psykolog. 

Handledaren ska ha minst tre års 
erfarenhet av yrket 
Tjänstgöringen ska ske under handledning av en 
handledare som är legitimerad psykolog och som 
har minst tre års erfarenhet av yrket. Handled-
ningen ska omfatta minst en timmes individuell 
handledning per vecka. I handledningen ingår 
att utforma en skriftlig tjänstgöringsplan tillsam-
mans med PTP-psykologen och att regelbundet 
utvärdera tjänstgöringen. Handledaren ska också 
kontinuerligt och i dialogform stödja och vägleda 
PTP-psykologen. 

Praktisk tjänstgöring under 
tolv månader 
Den praktiska tjänstgöringen ska göras under tolv 
månader. Om tjänstgöringen genomförs på deltid 
(måste vara minst på halvtid) så måste den sam-
manlagda tjänstgöringstiden motsvara tolv månad-
ers heltidstjänstgöring. Om tjänstgöringen görs 
på olika ställen ska tiden på varje ställe motsvara 
minst fyra månaders heltidstjänstgöring. Tjän-
stgöringstiden kan inte förkortas. Längre tids 
sjukskrivning, föräldraledighet, och annan obetald 
ledighet ska kompenseras för genom förlängning 
av PTP:n. 

Praktisk tjänstgöring utomlands 
Du kan göra delar av din praktiska tjänstgöring i 
ett annat EU- eller EES-land. Du får tillgodoräkna 
dig högst åtta månaders tjänstgöring på heltid. Det 
finns mer information i föreskriften om praktisk 
tjänstgöring för psykologer (2008:34). 

Var den praktiska tjänstgöringen 
kan genomföras 
Verksamheten ska ha en sådan omfattning att den 
kan ge en allsidig och bred erfarenhet av psykolog- 
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yrket utifrån kraven som ställs för psykolog-
examen. Om tjänstgöringen görs i en privat verk-
samhet ska denna vara godkänd av Socialstyrelsen 
som PTP-plats enligt 3 kap. 9 § patientsäkerhets-
förordningen (2010:1369) innan tjänstgöringen 
påbörjas. 

En ansökan till Socialstyrelsen om godkän-
nande av privat verksamhet ska innehålla uppgift-
er om verksamhetens organisation och ledning, 
samverkan och kontakter med andra verksamheter, 
patient- och klientkategorier, handledning och 
de arbetsuppgifter som ska ingå i den praktiska 
tjänstgöringen. Minst hälften av tjänstgöringen 
ska omfatta individinriktat psykologarbete. I detta 
ingår psykologisk utredning och bedömning samt 
behandling och rådgivning. Minst en fjärdedel av 
tjänstgöringen ska omfatta övrigt psykolog-
arbete, såsom till exempel psykologisk utredning 
av organisationer, metodutveckling och utvärder-
ing samt handledning och undervisning. 

Handledaren intygar 
Efter fullgjord PTP ska din handledare fylla i ett 
intyg om den praktiska tjänstgöringen. Handle-
daren ska beskriva din PTP och göra en bedöm-
ning av din lämplighet att arbeta som psykolog i 
självständig ställning. Vid flera tjänstgöringsplatser 
ska ett intyg per tjänstgöringsplats fyllas i. 

Ansökan ska innehålla 
• ditt examensbevis 
• intyg över din praktiska tjänstgöring från hand-

ledaren 

Intygen ska vara utfärdade och signerade tidigast 
sista dagen av din praktiska tjänstgöring. Eventu-
ella bilagor ska även skrivas under av handledaren. 

Information om hur du betalar och aktuell 
ansökningsavgift finns på Socialstyrelsens hemsida. 
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INTYG 
över praktisk tjänstgöring 
som psykolog bifogas 
legitimationsansökan 

Den praktiskt tjänstgörande psykologens personuppgifter 
Efternamn och samtliga förnamn Personnummer 

Telefon E-postadress 

Uppgifter om arbetsplatsen 
Namn (t.ex. vårdcentral, mottagning, skola) Avdelning/enhet 

För privata arbetsplatser: Verksamheten har haft ett giltigt godkännande från Socialstyrelsen för privat verksamhet som PTP-plats under 
hela PTP-perioden. Ange gärna diarienummer för det senaste beslutet. 

Tjänstgöring 
Heltid Deltid Omfattning i % 

Tidsperiod (fr.o.m.–t.o.m.) 

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

- därav individinriktat psykologarbete 

- därav övrigt psykologarbete 

............... månader 

............... procent 

............... procent 

............... dagar 

Arbetsuppgifter som har ingått i den praktiska tjänstgöringen som psykolog 
Individinriktat psykologarbete 
Psykologisk bedömning och utredning, ge exempel på de arbetsuppgifter som utförts, vilka metoder som har 
använts, instrument och målgrupp inom båda dessa områden. Ange även ungefärligt antal utredningar som 
PTP-psykologen har utfört. 

Psykologisk behandling och rådgivning, ge exempel på de arbetsuppgifter som har utförts, vilka behandlings-
metoder som PTP-psykologen har använt, vilka diagnoser/tillstånd inom båda dessa områden som PTP-psyko-
logen har behandlat respektive gett råd för självständigt. Ange även ungefärligt antal patienter som PTP-psy-
kologen har behandlat för psykisk ohälsa. 
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Övrigt psykologarbete 
Ge konkreta exempel på de arbetsuppgifter som utförts. 

Handledning 
Beskriv hur handledningen har gått till (frekvens och form) 

Intern handledare 
Extern handledare – Ge exempel på hur handledaren har fått insyn i PTP-psykologens verksamhet och 
dagliga arbete. 

Uppgifter om handledaren 
Namn Personnummer 

Handledarens befattning År då handledaren fick legitimation som psykolog 

Telefon E-postadress 

Anser du att PTP-psykologen är lämplig som psykolog i självständig ställning? 
Ja 
Nej 

Om nej, ange skälen. Om PTP inte är fullgjord, ge ett utlåtande över lämplighet hittills. 
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Jag intygar ovanstående uppgifter och att PTP har genomförts i en
Socialstyrelsens föreskrifter om praktisk tjänstgöring för psykologer) 

lighet med föreskriften (SOSFS 2008:34 

Ort och datum 

Handledarens underskrift 

Namnförtydligande 
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