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Närvarande: Erik Andersson, Fredrik Odhammar, Emil Lager, Olof Molander, Linda
Gjertsson. Lisa Bäckman och Gustav Jonsson deltar via Skype och Pia faller via
högtalartelefon. Moa Pontén deltar också via högtalartelefon från §5D.
§1 Ordförande Andersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Till mötessekreterare valdes Linda Gjertsson
§3 Till Justeringsperson valdes Olof Molander.
§4 Föregående mötesprotokoll
§5 Rapporter:
Vi noterar en ökad aktivitet i medierna vad gälla frågor som är viktiga för SKPF.
Pia och Fredrik rapporterar från ett upptaktsmöte med Barnafrid - Nationellt
kunskapscentrum för ett regeringsuppdrag vad gäller trauma hos barn och ungdomar.
Fredrik rapporterar om ett möte på Socialstyrelsen där han representerade PF
angående skolhälsovården, närmare bestämt att det i skolan genomförs behandling som
borde genomföras av andra instanser.
Almedalen - bordlägges.
§6 Studiedagen: Vi vill hålla en heldag om barn och trauma med Anna Norlén,
Ericastiftelsen. Linda kontrollerar med Ersta om tillgänglighet i slutet av november eller
början december. Fredrik vidarebefordrar till Anna som får ge en presentation. Lisa
håller i det administrativa.
§7 Psykologidagarna 2019 på temat Etik & Evidens: Erik har svarat Anders Wahlberg
angående förslag på föreläsare. Efter det kom vi på att det vore bra med en WS ed om
IPT eftersom det trots är en metod med god evidensstyrka praktiseras av få psykologer i
Sverige.
Vi bestämmer också att vi förlägger årsmötet i samband med Psykologidagarna där vi
förslagsvis också håller vår WS om evidens.
§8 PTP handboken: Vi diskuterar PTP programmet, att det riskerar att vara för smalt nu
gällande det kliniska arbetet, men även punkten “övrigt arbete”, hur detta kan utvecklas
och standardiseras. Det behöver definieras. Emil skriver ett utkast och samordnar sig
med Erik. Vidare bjuder Erik in SLLs PTP -studierektor till nästa möte.
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§9: Vi samlar oss för att fortsätta med evidensutbildnigen på lärosätena. Vi behöver
bearbeta materialet åtminstone ett varv till, och gör det vi Skype 7 oktober kl 10.00. Vi
har en nästan komplett lista med vilka som besätter vilket lärosäte, men det skulle
förenkla med adresser till samtliga studerandeföreningar, vilket vi tror Studeranderådet
har. Moa kontaktar ordföranden för det.
Övriga frågor: Vi skulle behöva ett dokument ed att använda då den ofta missförstådda
frågan kommer om psykologer får bedriva behandlingsarbete självständigt.
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