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Specialistutbildningen 
– nuläge, och utveckling mot önskat läge



Psykologförbundet

• Intresset för utbildningen har ökat

• I och med det även kraven på administrativa resurser

• Nya aktörer är intresserade av att driva sammanhållna 

specialistutbildningar

• Med eller utan samverkan med förbundet

• Förbundet får en otydlig och svag roll 

• gentemot enskilda medlemmar och offentliga aktörer
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Nuläge



Psykologförbundet

• Förbundets roller som administratör, kvalitetsansvarig och påverkansaktör för specialistutbildningen 
blir på vissa sätt motstridiga. Ett professions- och fackförbund bör fokusera på att företräda 
medlemmarnas intressen i en rad olika frågor och sammanhang, och rollerna som examinator och 
utbildningsanordnare som förbundet har idag försvårar detta. Ett sätt att förtydliga förbundets 
roll/funktion är att drift, administration och examination av utbildningen tas över av externa parter, i 
nära samverkan med förbundet. 

• Att förbundet ska verka för en offentlig reglering av psykologernas specialistutbildning som kongressen 
beslutat är fortsatt lika nödvändigt. Dessutom skulle angelägenhetsgraden för andra aktörer, t ex 
universitet och arbetsgivare/regioner, att engagera sig i psykologernas specialistutbildning och aktivt 
verka för en offentlig reglering, troligtvis öka om förbundet lämnar över utbildningsdriften genom avtal 
eller andra former av samverkan med dessa parter. Detta borde i sin tur även öka förutsättningarna för 
att regleringsfrågan ska prioriteras av politiken. 
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Inriktningsbeslut
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Förbundets roller Idag På väg Önskat läge om 10 år

Administratör All administration Viss administration sker hos 

nya utbildningsproducenter

Digitalisering av administration

• Socialstyrelsen, universiteten 

m fl utfärdar behörighet

• Arbetsgivarna administrerar 

antagningar (STP-tjänster)

• Förbundet administrerar inte

Kvalitetsansvarig Samarbete med 

Specialistrådet

Samarbete och utveckling för 

utökade Specialistrådet (ink 

NF)

• Professionen har ansvaret 

genom NF och Specialistrådet

• Förbundet samordnar NFs 

arbete för att nå en 

spec.utbildning med likvärdig 

kvalitet

Påverkansaktör Påverkansfrågor

• Offentligt 

övertagande

• Psykologens position 

och villkor

Påverkansfrågor

• Offentlig reglering

• Hög kvalitet i utbildningen

• Psykologens position och 

villkor

• Psykologförbundet är en tydlig 

aktör för att stärka spec. roll i 

samhället/verksamheter (lön, 

villkor, roll, position mm)

Kursproducent 

IHPU

All administration Viss administration sker hos 

nya utbildningsproducenter

Digitalisering av administration

?
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• Vilka frågeställningar väcks av presentationen och vad vill 

gruppen skicka med till arbetsgruppen?
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Diskussion


