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Lathund för professionsdag arrangerad av RFS (REGIONAL FÖRENING FÖR 

STUDERANDEMEDLEMMAR) 

2015  

 

Detta dokument är avsett att samla viktig information som annars skulle riskera att gå förlorad från termin till termin när 
studenter på högre terminer slutar och nya tar vid. Tack till dig som läser detta och valt att engagera dig – det är kul att just du 
vill lämna ett avtryck och maximera din tid som psykologstudent. Din insats för Sveriges Psykologförbund är viktig och gör 
skillnad.  

 

✓ Det åligger varje RFS att arrangera en professionsdag på sitt lärosäte var tredje termin, 

eller i alla fall med sådan intervall att samtliga psykologstudenter som börjar närma sig 

slutet på utbildningen kan ta del av dagen. Detta är mycket viktigt då universiteten 

vanligtvis inte erbjuder någon information eller något stöd alls kring allt vad som har med 

PTP att göra. Professionsdagen kan även innehålla information om specialistutbildning där 

psykologstudenter ofta saknar närmare information om vad det innebär. 

 

✓ Börja planera inför professionsdagen i så god tid som möjligt! Se gärna över om det finns 

några särskilda datum för regionen/landstinget när flera PTP-platser annonseras ut 

samtidigt – så ni kan ta hänsyn till detta och lägga professionsdagen innan detta om möjligt 

så att studenterna hinner göra kloka val och skaffa bra strategier inför detta. 

 

✓ Förbundet har en person anställd som professionsansvarig (se hemsidan - när detta skrivs 

är det Martin Björklind martin.bjorklind@psykologforbundet.se) det är i huvudsak denna 

person som bör kontaktas och bokas in till professionsdagen. Denna person kan även 

rekommendera vilka mer personer man skulle kunna bjuda in. Kontakta denna person i så 

god tid som möjligt och se när det går att få till ett datum som passar dennes kalender. 

Utöver detta så kan bland annat förbundets ordförande vara intresserad av att komma ut till 

professionsdagar – det är alltid värt att fråga runt och höra om det finns fler på kansliet som 

har särskilda möjligheter att komma just till er på ert datum.  

 

✓  Bjud in folk från landstinget,  kommunen och privata verksamheter som kan vara möjliga 

ptp platser-antingen kan ni vilja att några av de pratar om sin verksamhet eller att ni får 

chans att mingla med dessa och se vilka möjligheter och erbjudanden som finns när ni ska 

söka ptp! 

 

✓ Se dock till att ha stämt av ordentligt med administrativ personal på lärosätet så det 

verkligen finns en ledig lokal för professionsdagen som avsätts åt er innan ni spikar något 

med personalen från förbundskansliet! 

 

✓ Nästa fallgrop att hantera - att dagen ni bestämmer inte ska krocka med alltför mycket på 
ordinarie schema för de klasser ni har tänkt locka. Helst bör det ju inte krocka med 
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någonting alls och absolut inte med någonting som är obligatoriskt. Vill ni vara smarta och 

är ute i väldigt god tid – som ni förhoppningsvis är – så kan ni ju försöka vädja till 

schemaläggande personal på lärosätet att reservera en dag som lyckas vara väldigt luftig på 
samma tid för termin åtta, nio och tio. Kanske kan ni till och med få dem att skriva ut 

”professionsdag” i studenternas schema där och avlasta er marknadsföringsbörda lite? 

 

✓ Marknadsföring – ja det behövs. Även om ni själva tycker det vore självklart att gå på sin 

egen professionsdag så kommer ni behöva göra mycket mer reklam än ni anar! Det är lätt 

att bli lite ”hemmablinda” för er som är extra engagerade studenter. En del har fullt upp 

med massa annat och missar lätt några små affischer. Andra kanske frestas att välja bort 

professionsdagen i fall det är fint väder ute - om de inte förstår hur viktig information 

kommer vara så snart de tagit examen. Så informera och annonsera i god tid så mycket ni 

kan och hinner via Facebook, affischer och när ni småpratar med folk från olika terminer! 

 

✓ Notera att professionsdagen enbart är till för de studenter som är medlemmar i förbundet! 

Det kan faktiskt kontrolleras i dörren genom att ni beställer en lista på vilka som är 

medlemmar på ert lärosäte! Kontakta då förbundssekreteraren så får ni detta (se hemsidan -

när detta skrivs är det Mahlin Lenerius mahlin.lenerius@psykologforbundet.se) så får ni 

detta. Tänk dock på att det är personuppgifter som får hanteras med försiktighet. Ni kan ju 

också ge folk möjlighet att bli medlemmar på plats i dörren genom att ha 

ansökningsblanketter redo att dela ut – även dessa beställs från förbundssekreteraren. 

 

✓ PTP-handboken är en viktig skrift på ett trettiotal sidor som förbundet har sammanställt. 

Den har ibland delats ut i tryckt form till studenterna men det som gäller nu är att de själva 

får leta upp den i pdf-format på förbundets hemsida under rubriken PTP - lätt att hitta men 

glöm inte påminna folk om detta! Läs gärna igenom den själva under planeringen för att 

komma på saker ni skulle vilja att er professionsdag berättade ännu mer om. 

 

✓ Upplägget på dagen är relativt fritt för er att utforma! Vanligtvis brukar det inte vara en hel 

dag utan snarare förmiddag ELLER eftermiddag – med det beror ju på hur mycket ni bokar 

in! Informationen som tas upp i förbundets information kring PTP tar inte mer än två-tre 

timmar med pauser. Förutom personer från förbundskansliet så kan ni ju exempelvis ha 

information från personer med speciell regional insyn i PTP-frågor som är unika för er ort. 

Om ni är någorlunda bekväma med att prata själva inför puplik så får ni gärna betrakta er 

själva som moderatorer för dagen och förbereda lite vad ni vill säga innan och mellan de 

olika programpunkterna.  

 

 

✓ Ett populärt inslag som skulle kunna avsluta dagen är en så kallad ”PTP-panel” då ett antal 

PTP-psykologer som är i mitten eller slutet av sin PTP-anställning svarar på ett antal 

intressanta frågor som ni kan ha förberett på förhand – och sedan släpper ni in publiken att 

fortsätta fråga! Återigen – se till att börja boka in dessa personer i god tid!  
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✓ Vill ni bjuda på fika/enklare förtäring under pauserna finns det möjlighet att äska pengar 

för detta, uppåt 4000 kr. Återigen är det till förbundssekreteraren ni vänder er – äskningen 

är egentligen inte krångligare än att ni mailar en preliminär budget med ungefärliga 

kostnader till ett ungefärligt antal människor. Här gäller mest att försöka använda 

förbundets pengar med måtta och sunt förnuft. Helst bör ni ordna så att fakturor skickas 

centralt till förbundet – blir det utlägg utöver detta så får ni komma ihåg att spara 

fulltständiga kvitton om ni vill att möjlighet att få ersättning i efterhand. 

 

✓ Nyttja Interna SR gruppen på fb för mer tips och tankar av studenter som tdidigare utfört 

professionsdagar! 

 

Lycka till! 

 

 


