Styrelsemöte
Tid: 2016-10-08 kl. 10-12
Plats: Vasagatan, Stockholm.
Närvarande: Erik Andersson, Olof Molander, Martina Nilsson, Linda Gjertsson samt Pia
Faller (studeranderepresentant Gustav var tyvärr ej närvarande).
§1.

Mötet öppnas
Erik öppnade mötet och hälsade alla välkomna, Pia via Skype.

§2.

Val av mötesordförande, mötessekreterare samt justerare
Till mötesordförande valdes Olof, till mötessekreterare valdes Linda, och till
justerare Erik.

§3.

Vi gjorde en genomgång av den senaste tiden aktiviteter:
- Debattartikeln i DN diskuteras.
- Läkartidningens debatt angående att låta psykologer och psykoterapeuter
sjukskriva: Tyvärr ville de ej låta oss skriva en separat debattartikel i frågan, vi
valde att skriva ett genomtänkt svar i kommentatorsfältet, vilket gjort att
debatten fortsatt. Vi förtydligar att vi inte tycker att psykologer skall ha rätt till
förskrivning av läkemedel, något som framförts av vissa psykologer i LT.
- Motionen till Kongressen: FS anser i sitt svar att den första Att –satsen är
besvarad, och att den andra bifalles av Kongressen.

§4.

Ekonomi
Sedan fg möte har vi endast haft utgifter för Lindas resor till och från
styrelsemötena, inklusive det här mötet. Föreningens utlägg för KBT –
psykologernas avslutande WS har reglerats. Likviditeten i föreningen är god
genom de medlemsavgifter som kom in på kontot i slutet av våren.

§5.

Socialstyrelsen
Diskussion om riktlinjer för Ångest & Depression. Ö.k. om att styrelsen går
igenom riktlinjer för Missbruk & Beroende (Olof), Psykos & Schizofreni samt
Utmattningstillstånd (Linda).

§6.

Konsumentupplysning
Vi diskuterar olika uppslag för att göra kunskap om psykologisk behandling mer
tillgänglig. Vi beslutar att börja studera Psykologförbundets senaste

undersökning om tillgång till psykolog på Hälsocentralerna runtom i Sverige. Olof
pratar med Per Carlbring om någon ”Konsumentupplysning” redan idag finns
tillgänglig virtuellt och/eller hur en sådan skulle kunna te sig.
§7.

Psykologidagarna
Psykologidagarna infaller 30-31 mars 2017 på Waterfront: Anders Wahlberg har
önskat förslag på föreläsare, vi spånar på några för det stora arrangemanget, men
också för egen del. SKPFs årsmöte sammanfaller med Psykologidagarna. Vi
kommer inte ha en studiedag som tidigare då detta ombesörjs av PF. Martina
undersöker om det är möjligt att använda KBT–psykologernas Roll-up och ändra
till SKPF. Vi pratar också om att vi står utan valberedning och hur vi kan lösa det.

§8.

SLSO PTP-programförändringar
Erik berättar att Hillevi Bergvall är ny rektor för PTP –programmet i SLL och att
de har träffats. En möjlig väg att öka kvalitén på PTP är att villkora PTP-bidragen
med randning. Modellen i SLL väcker frågan om hur det ser ut i andra landsting,
och de i styrelsen som har kontakt med studierektorer får till nästa styrelsemöte i
uppdrag att fråga upp om detta.

§9.

Övrigt
Erik plats på kongressen överlåtes till Eva Hedenstedt. Yrkesföreningarnas
representanter har ej rösträtt. Erik tar kontakt med Eva för det praktiska.

§10.

Mötet avslutas
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