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För två år sedan startade Landstinget 
Sörmland ett ambitiöst PTP-program 
som får ett mycket gott betyg av delta-
garna. 

– Våra PTP-psykologer anser att de 
får en god bredd av arbetsuppgifter 
och att handledning är både frekvent 
och engagerad. Hela sex av tio stannar 
i landstinget efter avslutad PTP, vilket 
visar att Landstinget Sörmland är en 
uppskattad arbetsgivare, säger Nina 
Stühmeyer som är studierektor för PTP-
programmet.

– Vi har ett starkt fokus på utbildning 
och utveckling. Två heldagar i månaden 
träffas vi och deltar i föreläsningar, dis-
kussioner, fallseminarier och gemen-
samma studiebesök. Ett betydelsefullt 
informellt nätverk bildas eftersom våra 
PTP-psykologer träffas så ofta, berättar 
Nina Stühmeyer.

Engagemang och kvalitet viktiga
Engagemanget är avgörande för pro-
grammet enligt Nina Stühmeyer. Hon 
deltar i alla utbildningstillfällen för att 
fånga upp synpunkter och frågor från 
PTP-psykologerna.

Landstinget Sörmland arbetar aktivt 
för att kvaliteten på PTP ska bli så jämn 
som möjligt oavsett var i landstinget du 
arbetar. För att uppnå detta har man 

bland annat centralfi nansierade tjäns-
ter. PTP-programmet säkerställer att 
krav uppfylls och betalar lönen, men 
det är verksamheten som anställer PTP-
psykologen. 

– För att kunna erbjuda en hög kvali-
tet på PTP behöver vi hitta och behålla 
handledare. Vi erbjuder dem utbildning, 
handledarträffar och stöd i olika for-
mer. Handledarna är otroligt engage-
rade och gör ett fantastiskt jobb, säger 
Nina Stühmeyer.

Förändringar i primärvården
Inom primärvården genomförs en in-
tensiv personal- och utbildningssatsning 
som stärker psykologers möjlighet att 
arbeta professionellt och effektivt. Som 
en del av arbetet med att öka kompe-
tensnivån bland de psykosociala resur-
serna, rekryterar man fl er psykologer.

– Under de tre senaste åren har vi 
ökat antalet legitimerade psykolo-
ger från 5 till 24 samt även anställt 7 
stycken legitimerade psykoterapeuter. 
Personalsatsningen som gjorts av lands-
tinget behövs verkligen för att möta det 
samhällsbehov som fi nns idag, berättar 
Patrik Fridlund som kombinerar arbetet 
som legitimerad psykolog på en vård-
central med en deltidstjänst på primär-
vårdens utvecklingsenhet. 

– Landstinget arbetar även med im-
plementering av stegvis vård. Patienter 
ska kunna få jämlik vård på alla vård-
centraler i Sörmland. Med den utökade 
personalstyrkan kan vi erbjuda förbätt-

rad tillgänglighet, snabba bedömningar 
vid ett första besök och därefter behand-
ling eller stödinsats. Patienten ska vid 
behov få möjligheten att träffa en psy-
kolog mycket snabbare, ibland redan 
vid det första besöket på vårdcentra-
len. Gruppbehandlingar av patienter 
med ångestproblem och lindrig depres-
sion gör också att fl er kan få behandling 
snabbare. En nyhet som förhoppningsvis 
kommer att genomföras under 2018 är 
att även kunna erbjuda KTB-behandling 
på internet, säger Patrik Fridlund. 

Stort engagemang inom BUP
Barn- och ungdomspsykiatrin är 
ytterligare ett område inom Landsting-
et Sörmland där psykologer erbjuds en 
spännande roll.

– Att jobba inom barn- och ung-
domspsykiatrin är väldigt brett och 
stimulerande. Vi får träffa alla möj-
liga människor i olika åldrar: barn, 
ungdomar, föräldrar, syskon, mor- och 
farföräldrar. Vi samverkar med skola, 
socialtjänsten, kommunen, Barnahus 
och många andra vårdgrannar. Arbetet 
är väldigt omväxlande och ingen dag är 
den andra lik, berättar Cecilia Peimer, 
legitimerad psykolog och enhetschef för 
BUP på Mälarsjukhuset.

– Engagemanget på barn- och ung-
domspsykiatrin i Sörmland är verkli-
gen enormt. Psykologerna har en stark 
gemenskap och jobbar för att behålla 
kvaliteten samtidigt som vi håller köer-
na så korta som möjligt. Viljan är stor 

att utvecklas – både som grupp och in-
divid, fortsätter Cecilia Peimer. 

– Som psykolog i Landstinget Sörm-
land har du stora möjligheter att ut-
vecklas. Det dagliga arbetet är väldigt 
stimulerande och det fi nns många ut-
bildningar att välja mellan. Du kan 
delta i utvecklingsarbeten, jobba som 
teamledare eller chef, ingå i specialist-
ordningen för psykologer eller delta vid 
de övriga utbildningssatsningar som 
sker kontinuerligt på kliniken, avslutar 
Cecilia Peimer.

Psykologers ställning stärks 
i Landstinget Sörmland
En intensiv satsning för att 
stärka psykologernas roll på-
går i Landstinget Sörmland. 
Förutom aktiviteter inom 
primärvården och barn- och 
ungdomspsykiatrin, fi nns 
ett ambitiöst och uppskattat 
PTP-program. Fler psyko-
loger behövs för att möta 
behoven.

Landstinget Sörmland har inlett en 
intensiv satsning för att stärka psyko-
logernas roll.

Satsningen på psykologerna består av 
många olika delar. Några exempel:
 Arbete med karriärutvecklingsmo-
dell för psykologer är påbörjat.

 Ett ambitiöst PTP-program ger psy-
kologer en god start i arbetslivet. 

 Inom primärvården ska patienten 
få träffa en psykolog tidigare och 
få behandling eller stödinsats. 

 BUP erbjuder psykologen en bred 
och stimulerande arbetsmiljö.

 Psykologer erbjuds många möjlig-
heter till utbildning och utveckling.
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Patrik Fridlund, leg. psykolog i 
primärvården och Nina Stühmeyer, 
studierektor för PTP-programmet.
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