Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen har bestått av fem ordinarie ledamöter, ordförande Erik Andersson,
sekreterare samt webmaster Pia Faller, kassör Linda Gjertsson, studeranderepresentant
Gustav Jonsson samt ledamot Martina Nilsson. Som ständigt adjungerad har även Olof
Molander deltagit i styrelsearbetet. Styrelseledamöterna representerar, via sina
arbetsplatser, arbete med både vuxna såväl som barn.
Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten, men merparten av arbetet sker via
mejl. Vid ett styrelsemöte gästades styrelsen av representater från specialistkansliet och
förbundsstyrelsen för diskussion om specialistordningens inriktningar, numera
specialiteter.
Vid kongressen i november deltog Eva Hedenstedt för SKPFs räkning. SKPF hade
författat en motion, att implementera förbundets policyprogram om EvidensBaserad
Psykologisk Praktik. Kongressen valde att följa FS linje och biföll motionen, vilket förstås
var mycket roligt för oss!
Under hela våren la styrelsen och adjungerad ner mycket arbete på en debattartikel om
vikten av medborgares tillgång till evidensbaserad psykologisk behandling inom
primärvården. Vi föreslog en ny vårdgaranti med besök hos psykolog inom en vecka för
bedömning och utredning av psykisk ohälsa. Roligt nog publicerade DN artikeln i juli:
http://www.dn.se/debatt/infor-nationell-vardgaranti-for-behandling-hos-psykolog/
Artikeln ledde till en hel del diskussioner i andra yrkesförbunds organ men även i Zlera
sociala medier. Styrelsen la dock sin kraft på att skriva en kärnfull slutreplik: http://
www.dn.se/debatt/repliker/sjalvklart-behovs-Zler-yrkesgrupper/
Och angående psykologer i primärvård, så har styrelsen även skrivit en replik i en debatt
i LäkarTidningen. http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2016/08/Apropa-Trycketpa-primarvarden/#comments Vi önskade få skriva en egen debattartikel, men tyvärr så
avböjde LT.
Mer om sjukskrivning: inför SoS uppdatering av beslutsträdet vid sjukskrivningar så
skrev PsykologTidningen en artikel, där adjungerade styrelseledamoten Olof Molander
företrädde SKPFs ståndpunkt: http://www.psykologforbundet.se/Psykologtidningen/
Artiklar/Nyheter-och-artiklar/Aktuellt-BH/Sjukskrivning-anpassas-mer-till-individen-/
Vi har lagt en hel del tid på att bistå FS och kansliet med remissvar. Vi har svarat på en
om förbundets egna organisation, en om kommunala patientnämnder och
omfördelningen av IVOs resurser samt en om Effektiv vård. Det omsorgsfulla och
omfattande arbetet med att lämna synpunkter på de nya riktlinjerna för behandling av
ångest och depression påbörjades redan under hösten 2016 (stoppdatum februari
2017).
Under verksamhetsåret har Erik Andersson varit i kontakt med SLSOs nya studierektor
för PTP.

En hel del arbete har lagts ner på att få en Zin och funktionell hemsida, och efter en viss
debatt på fSKPFs googlelista, beslöts att anslå samtliga protokoll från styrelsemötena på
hemsidan. Årsmötesprotokollet anslås alltid. Det arbete som lades ner under föregående
verksamhetsår med att förenkla rutinerna för att ta emot ansökningar om medlemsskap
och bokföra dessa har börjat ränta sig. Numera sköter Vasabyrån, som också är
Psykologförbundets medlemsservice allt administrativt arbete runt medlemsskap.
Googlelistan sköter dock styrelsens webmaster.
Under 2016 avslutades föreningen Sveriges KBT -psykologer. Det påverkade SKPF på så
sätt att KBT -psykologernas medlemmar överfördes till Sveriges Kliniska Psykologers
Förening samt att SKPF Zick ett ekonomiskt bidrag på 10.000 kr. Föreningarna
anordnade tillsammans en avslutnings-workshop om hoarding, vilket var ett uppskattat
arrangemang.

Mars 2017
Styrelsen för Sveriges Kliniska Psykologers Förening.

