Valberedningens förslag till Sveriges kliniska psykologers styrelse vid årsmötet
2017-03-31
Tid och plats: Kl 16.00, Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4,
Stockholm

Avgår
Martina Nilsson (styrelseledamot) 1 år
David Waskuri ( styrelseledamot) 1 år
Gustav Jonsson (studeranderepresentant)
Omval:
Erik Andersson (ordförande) 1 år
Pia Faller (sekreterare) 1 år
Linda Gjertsson (kassör) 1 år
Peter Westberg ( första revisor) 1 år
Filip Arnberg ( andre revisor) 1 år
Eva Gafvelin Ramberg ( revisorssuppleant) 1 år

Nyval ordinarie styrelseledamöter och studeranderepresentant
Samtliga väljs på 1 år
Lisa Bäckman (styrelseledamot)
Lisa, 44 år och jobbar inom allmänpsykiatrin. Tidigare arbetat 5 år i Norge inom slutenvård
och kriminalvård samt i Sverige med arbetsinriktad rehabilitering för unga vuxna. Läst
psykoterapeutprogrammet i Uppsala och snart färdig med svensk och norsk
specialiseringen. För Lisa är enviktig fråga är hur specialistutbildningen kan få tydligare
förankring hos arbetsgivaren - och hur ett samarbete också kan vidareutveckla
utbildningens form och upplägg.
Privat sambo med Niclas, taxen Onkel och 2 bonusbarn. Gillar vardagslunken - gärna med
vänner, gudbarn, böcker och forskningsartiklar. Och om det gavs möjlighet att forska om
placebo inom psykologisk behandling - då hade jag tältat för att vara först i kön.
Gustav Jonsson (styrelseledamot))
Gustav läser sista terminen på psykologprogrammet med inriktning mot idrott vid Umeå
universitet och tar psykologexamen i juni. Under utbildningen har Gustav framförallt

intresserat sig för klinisk psykologi och av olika psykologiska behandlingsmetoder,
exempelvis interpersonell psykoterapi, affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi, DBT
och schematerapi för borderline personlighetssyndrom samt diverse metoder med
utgångspunkt i KBT. Tredje vågens KBT, framförallt CFT och ACT är dessutom stora
personliga intressen. Forskning har blivit ett stort intresse och Gustav drömmer om att i
framtiden kunna stå med en fot i det kliniska och en fot i forskningen. Gustav vill också
arbeta för att implementera EBPP ute i kliniska verksamheter såväl som på
psykologprogrammen.

Olof Molander (styrelseledamot)
Olof forskar om psykologisk behandling för Hasardspelssyndrom på Centrum för
psykiatriforskning/ Karolinska Institutet i Stockholm. Jag arbetar även med klinisk
forskning på Pelarbacken - en specialiserad vårdcentral för hemlösa; samt olika utbildningsoch handledningsuppdrag i mindre skala. Har medverkat i flera behandlingsstudier och
metod- och utvecklingsprojekt där olika KBT behandlingsinsatser utvärderats. Som
legitimerad psykolog har mitt intresse kretsat kring komplex klinisk problematik hos
patientgrupper som vanligen inte får tillgång till behandling. Olof gick med i SKPF för att
kunna arbeta för att fler ska få tillgång till kvalificerad evidensbased psykologisk
behandling.

Emil Lager ( studeranderepresentant)
Emil går termin 8 på psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Född och uppväxt i
Bergslagen, har studerat och jobbat i Paris och London. Är intresserad av det mesta inom
evidensbaserad psykologi. Jobbar/har jobbat med bland annat ätstörningar, pilothälsa, och
kognitiv epidemiologi. På fritiden gillar Emil att snickra på sin sommarstuga, lyssna på
fransk hip-hop och laga mat.
Moa Pontén ( studeranderepresentant)
Moa går termin 8 på psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Parallellt med studierna
forskar hon om smärta och placebo på Karolinska Institutet. Hon är intresserad av att stärka
psykologprofessionens roll och status i verksamheterna samt deras fortsatta utveckling. Moa
spelar cello och på fritiden är hon aktiv i musiklivet både i Stockholm och Uppsala.
Ny valberedning
Inga nominerade
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