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Styrelsen har under perioden haft fyra möten: 2010-03-27, 2010-06-12, 2010-09-04
och 2010-11-20. Vid första mötet bestämdes att föreningen ska driva den kliniska
psykologin med psykologfokus, sprida information, arbeta för evidensbaserad
psykologisk praktik, minska polariseringen mellan olika syner på mänskligt beteende,
arbeta för bra grundutbildning av psykologer och vidareutbildning samt delta i
utformningen av specialistordningen.
Kontakt har tagits med Förbundsstyrelsen och Specialistrådet inom Sveriges
Psykologförbund för att arbeta fram en förändring av specialistutbildningen i klinisk
psykologi och en arbetsgrupp har bildats:
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Samtidigt har två referensgrupper skapats som består av psykologer med intresse för
specialistutbildningen i klinisk psykologi och planer på att påbörja den samt
psykologer som redan går specialistutbildningen i klinisk psykologi.
Föreningen har under den aktuella perioden fått en egen hemsida och en e-postlista
har startats upp (Google-grupp). Föreningens logotyp har åter börjat användas.

En workshop med psykolog Anne Rotthaus har arrangerats i Stockholm 2010-09-10:
”PTSD - Neurovetenskap och behandling”. Workshopen gav en presentation av Edna
Foas behandlingsmodell, teorin bakom modellen samt dess kliniska tillämpning vid
enkla och mer komplicerade fall av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Även
Klaus Grawes Neuropsykoterapi introducerades och en central fråga under
workshopen var om och hur modern neurovetenskaplig forskning kan bidra till en
ökad förståelse och möjligtvis även en mer effektiv psykologisk behandling av PTSD.
Styrelsen har under perioden fattat ett beslut som gör att föreningen står bakom
policydokumentet om Evidensbaserad psykologisk praktik från American
Psychological Association (APA) i sin helhet.
Föreningen har under den gångna perioden givit synpunkter på ett antal utredningar:
-

-

Regler för etablering av vårdgivare. Förslag för att möta mångfald och
integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). Synpunkter gavs till
Sveriges Psykologförbund inför remissvar till Socialdepartementet.
Nationella riktlinjer för psykosociala insatser för personer med schizofreni
och schizofreniliknande tillstånd (preliminär version) från Socialstyrelsen.
Synpunkter gavs till Sveriges Psykologförbund inför remissvar och skickades
även direkt till Socialstyrelsen.
Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen (2010:9 R) från Högskoleverket.
Synpunkter gavs till Sveriges Psykologförbund inför skrivelse till
Utbildningsdepartementet.

Arbete med synpunkter på Socialdepartementets utredning Kompetens och ansvar.
Betänkande av 2009 års Behörighetsutredning (SOU 2010:65) pågår.
Föreningen ingår i Yrkesföreningarnas nätverk tillsammans med övriga
yrkesföreningar inom Sveriges Psykologförbund och har under perioden deltagit i
nätverkets möten. En viktig fråga har varit den kommande översynen av förbundets
organisation och yrkesföreningarnas roll. Ett möte var i Göteborg 2010-10-22
samtidigt som Psykologstudent10.
En studiedag med fokus på specialistutbildningen i klinisk psykologi har planerats i
anslutning till föreningens årsmöte 2011 i Stockholm. Under dagen så ska styrelsen
tillsammans med Kerstin Twedmark, Förbundsstyrelsen, Sveriges Psykologförbund,
presentera det förändringsarbete som för närvarande pågår när det gäller
specialistutbildningen i klinisk psykologi. Aina Molmén, vice president, och Eva
Danielsen, spesialrådgiver/psykologspesialist, Norsk Psykologforening, har bjudits in
för att föreläsa om utvecklingen av specialistutbildningen i Norge och hur den är
uppbyggd och fungerar idag. Åsa Gustavsson, ordförande i Kompetensrådet för
Psykologer och studierektor, och Gunlög Hedtjärn, Kompetensrådet för Psykologer,
Västra Götalandsregionen, ska berätta om regionens arbete med en ST-utbildning för
psykologer.
Marie Juréen-Bennedich
Ordförande

Peter Westberg

