
                       

 

Avsiktsförklaring avseende utveckling av,  

start och genomförande av psykologprogram, 300hp 

   

 

Diarie nr: LTU-3472-2021  

1. Parter 

Parterna är: 

 Luleå tekniska universitet (LTU), Institutionen för hälsa, lärande och teknik, 

org. nr. 202100-2841 

 Region Norrbotten (RN), org.nr 232100-0230 

 

nedan också var och en kallad Part och tillsammans Parterna. 

2. Bakgrund och syfte 

Luleå tekniska universitet (LTU) och Region Norrbotten (RN) avser att samarbeta för att 

möjliggöra en utveckling och start av ett psykologprogram vid LTU, omfattande 300 

högskolepoäng. Planerad start av utbildningen är höstterminen 2024. Parternas samarbete 

och samverkan ska gynna regional utveckling, kompetensförsörjning, kompetensutveckling 

samt forskning och innovation.  

 

Detaljerade avtal inom vilka områden och hur samarbetet ska bidra till ömsesidig nytta för 

respektive part samt rättigheter och skyldigheter ska regleras i separata avtal, refererande 

till denna avsiktsförklaring. 

3. Omfattning  

Parterna ska aktivt samarbeta för att möjliggöra en utveckling och etablering av ett 

psykologprogram omfattande 300 högskolepoäng vid LTU. Psykologprogrammet avses att 

starta under höstterminen år 2024 och därefter finnas som ett etablerat program vid LTU.  

4. Rapportering och samordning 

Kontinuerlig återkoppling, utvärdering och utveckling samt samordning sker genom det 

samarbete som redan är etablerat mellan RN och LTU och de samverkansmöten som sker 4 

gånger/ år mellan ledningen vid LTU:s institution Hälsa, lärande och teknik samt ansvariga 

för RN:s Utbildnings- och forskningsenhet.  

 

De åtaganden som ingår i samarbetet ska årligen gås igenom i samband med 

samverkansmöten, eller om det finns behov av snabbare genomgång av ett enskilt åtagande, 

diskuteras separat och eventuellt justeras i samförstånd. 



  Sida 2/3 

5. Samverkansperiod 

Den samverkan som omfattas av denna avsiktsförklaring kommer att påbörjas när 

avsiktsförklaringen har undertecknats av Parterna och löper intill dess att 

Psykologprogrammet avslutats vid LTU.  

6. Åtaganden 

LTU avser att; 

 Inom utbildningen och genom de antagna studenterna, kunna erbjuda frivillig 

behandling vid LTU av patienter som vänt sig till RN och primärvården i Region 

Norrbotten,  

 Under psykologprogramstudenternas verksamhetsförlagda utbildningstid, under 

klientarbeten och liknande inslag, genom studenterna erbjuda behandling (både på 

individ och gruppnivå). 

 Erbjuda utvärderingsmöjligheter/kvalitetssäkring av pågående verksamhet inom 

ramen för psykologprogramsstudenternas kurser i statistik och liknande, under 

klientarbete, under examensarbetet och andra liknande inslag.  

 Erbjuda kontinuerliga workshops och seminarier för verksamma anställda inom RN 

som arbetar med klientarbete där den psykologiska och vetenskapliga 

kunskapsfronten presenteras. Individuella föreläsningar kan även erbjudas vid 

önskemål. 

 Bidra i utvecklandet av nya psykologiska behandlingsformer utifrån Regionens 

behov. 

RN avser att; 

 Säkerställa utbildningsplatser för psykologprogramstudenternas praktik och 

verksamhetsförlagda utbildning uppgående till minst 20 platser per år. 

 Säkerställa handledarresurser i erforderlig mängd och med rätt kompetensnivå 

under psykologprogramstudenternas praktik och verksamhetsförlagda utbildning 

 Möjliggöra att psykologer verksamma i RN kan bistå med undervisningsinslag 

inom ramen för psykologprogrammets utbildning vid LTU. 

 Informera de patienter som söker behandling, att det finns möjlighet till frivillig 

behandling vid LTU, som utförs av de psykologstudenter som genomgår 

programutbildningen.   

7. Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner i anledning av avsiktsförklaringen är för; 

 

LTU  Birgitta Bergvall Kåreborn (Birgitta.Bergvall-Kåreborn@ltu.se) 

 

RN  Anna-Stina Nordmark Nilsson (Anna-Stina.Nordmark-Nilsson@norrbotten.se) 

mailto:Birgitta.Bergvall-Kåreborn@ltu.se
mailto:Anna-Stina.Nordmark-Nilsson@norrbotten.se
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Meddelande som Part avlämnat till andra Partens kontaktperson, anses ha kommit andra 

Parten tillhanda. 

Underskrifter 

Avsiktsförklaringen är upprättat i två (2) original, där Parterna tagit var sitt. 

 
  

Luleå tekniska universitet Region Norrbotten 
Ort och datum Ort och datum 

Luleå 2021-MM-DD Luleå 2021-MM-DD 
  
  
  

Rektor  Regiondirektör  
Diarie nr. vidaredelegation (om annan än behörig firmatecknare)  

  
[Namn på delegard firmatecknare vid LTU-signatur nedan]  
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