Valberedningens förslag till Sveriges kliniska psykologers styrelse vid årsmötet
2018-02-18
Tid och plats: Kl 13.30, Stockholm, Vasagatan 48, Psykologförbundets lokaler
Styrelsen under 2017
Erik Andersson (ordförande) 1 år
Lisa Bäckman (styrelseledamot)
Pia Faller (sekreterare) 1 år
Linda Gjertsson (kassör) 1 år
Gustav Jonsson (styrelseledamot))
Olof Molander (styrelseledamot)
Peter Westberg ( första revisor) 1 år
Filip Arnberg ( andre revisor) 1 år
Eva Gafvelin Ramberg ( revisorssuppleant) 1 år
Adjungerade var
Moa Pontén ( studeranderepresentant)
Emil Lager (studeranderepresentant)
Omval:
Samtliga ledamöter nomineras för ytterligare en 1-årig mandatperiod.
Erik Andersson (ordförande)
Lisa Bäckman (styrelseledamot)
Pia Faller (sekreterare)
Linda Gjertsson (kassör)
Gustav Jonsson (styrelseledamot))
Olof Molander (styrelseledamot)
Peter Westberg (första revisor)
Filip Arnberg (andre revisor)
Studeranderepresentanterna Moa Pontén och Emil Lager fortsätter att adjungeras under 2019

Nyval ordinarie styrelseledamöter
Väljs på 1 år
Fredrik Odhammar (styrelseledamot)

Kort presentation av Fredrik Odhammar
Fredrik Odhammar, 53 år arbetar sedan 2002 på Ericastiftelsen i Stockholm. Erikastiftelsen
har avtal med Stockholms läns landsting att bedriva psykiatrisk klinisk verksamhet med
inriktning på behandling för barn och unga upp till 24 år och deras föräldrar. Fredrik är
specialist i klinisk psykologi och leg psykoterapeut. Parallellt med kliniskt arbete är han
biträdande rektor vid Ericastiftelsens högskoleverksamhet och arbetar med undervisning,
handledning och undervisningsplanering. Han har disputerat med en avhandling rörande
förväntningar innan barnpsykoterapi och det möte som sker mellan psykoterapeut och barn
under behandlingens gång.
Fredrik är intresserad av professionsfrågor och hur specialistordningen kan utformas. Han
vill också slå ett slag för de frågor som rör behandling av barn och unga. Ett område som är
mycket eftersatt! En annan viktig fråga som blivit aktuell när Fredrik handlett ptppsykologer är vilka moment som ska ingå och kravs som bör ställas på arbetsplatsen och
handledning under detta viktiga år. Vidare anser han anser att SKPF bör vara en aktiv aktör i
den offentliga debatten och föra ut vetenskapligt grundade åsikter inom området.

Stockholm 2018-02-03

Kliniska psykologers valberedning
Eva Hedenstedt

