Styrelsemöte 2017-08-26
Närvarande:
Erik Andersson
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Lisa Bäckman
Olof Molander
Moa Pontén
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§1.

Erik hälsar alla välkomna och mötet öppnas
Erik ordförande
Gustav sekreterare
Linda justerare

§2.

Till sekreterare valdes Gustav och justerare Linda.

§3.

Genomgång av föregående protokoll.

§4.

Policyprogrammet evidensbaserad psykologisk behandling
Styrelsen beslutar att skapa en projektplan för detta, så att det blir tydligt
hur psykologförbundet ska arbeta med detta.
Moa rapporterar från samtal med studenter och studeranderådets vice
ordförande Sebastian Röhlcke. Studeranderådet är väldigt intresserade
och kan hjälpa till på olika sätt. De föreslog att en utbildningsdag om EBPP
skulle innehålla följande:
- Bästa metoderna för de vanligaste tillstånden
- Hur får jag tillgång till en behandlingsmanual?
- Var kan jag vända mig som student om jag inte vet vad som är
rekommenderad behandling för ett visst tillstånd?
- Var kan en få stöd om arbetsplatsen inte använder bästa tillgängliga
metoder?
- Tydliga beskrivningar av evidensbaserade metoder och hur de går till.
- Ge studenterna ett urval av artiklar, så de inte själva behöver söka på
PubMed.
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Styrelsen beslutar att kontakta studeranderådets lokalavdelningar på varje
lärosäte och rikta in oss mot studenter på senare del av psykologprogrammen.
Målet är att styrelsen ska göra besök på samtliga lärosäten och hålla i
utbildningar kring EBPP.
Styrelsen beslutar att skapa en internetföreläsning med en introduktion på
ämnet.

§5.

Studiedagarna 30-31 oktober
Linda och Lisa rapporterar från studiedagarna:
Studiedagarna blir på Ersta konferens. Linda föreslår att vi tar kontakt
med regionala psykologföreningar för att sprida information och öka
intresset för deltagande i studiedagarna. Än så länge är det bara 10
anmälda, men vi har hopp om att få fler anmälda nu när semestern är slut.
Det blir viktigt att utvärdera hur detta faller ut, dels utifrån om det är
rimligt att hålla denna typ av utbildningsdagar och dels om det är rimligt
att ha en eller flera utbildningsdagar.

§6.

Övrigt
Fråga från Martin Björklind angående motion om kuratorers
legitimationsgrundande vidareutbildning och benämningen psykosociala
insatser och psykosocialt stöd på kuratorernas verksamhet.
Styrelsen anser att det krävs en tydligare definition av vad dessa
benämningar betyder. Psykosocial behandling dyker även upp i
sammanhanget och vi diskuterar vad dessa begrepp betyder. Det framgår
att det är väldigt oklart och dessa begrepp behöver tydliggöras. Sociala
insatser verkar vara mer specifikt och kopplat till det sociala arbetet,
medan psykosociala insatser blir mer luddigt. Vi önskar få tydliggjort: vad
är skillnaden mellan sociala och psykosociala insatser?
Nätverket för primärvårdspsykologer har konferens i Umeå 11-12
oktober. Linda Gjertsson ska delta och representera föreningen. Linda tar
med sig Olofs material för nationella primärvårdskonferensen att ha som
underlag för samtal i panel.

§7.

Möte med Anders Wahlberg
Styrelsen presenterar våra förslag för psykologförbundets ordförande.
Anders ber om en projektbeskrivning i korta ordalag och en ekonomisk
kalkyl.
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Anders beskriver psykologförbundets arbete i övrigt.
Idag finns det 3000 psykologer med specialistutbildning. Frågan
psykologförbundet centralt jobbar med nu är att arbeta intensivt med
detta för att ta kontroll över specialistutbildningen. Det finns ett etablerat
och gott samarbete med regeringens samordnare för psykisk hälsa.
Just nu kommer det mycket remisser och förfrågan om deltagande i olika
utredningar. SKL har precis gjort en handbok för första linjen, där
psykologförbundet är remissinstans.
I början på hösten ska psykologförbundet vara med i en referensgrupp för
god och nära vård (där vårdgaranti för bedömning hos psykolog ingår som
förslag).
Psykologförbundet får mycket fler förfrågningar att delta i olika
samarbeten och att agera remissinstans än tidigare.
Då fler behöver anställas på förbundet ska också lokalerna byggas om.
Glesbygdspsykologi är något som kommit upp nyligen, där mödra- och
barnhälsovårdspsykologerna har varit drivande. Detta berör inte så
många psykologer, men blir ett viktigt och spännande arbete där SKPF
troligtvis kommer att engageras framöver.
§8.

Mötet avslutas

Gustav Jonsson
Gustav Jonsson

Linda Gjertsson

Mötessekreterare

Justerare
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