18-12-15

Närvarande: Erik Andersson, Fredrik Odhammar, Moa Pontén, Olof Molander. Linda
Gjertsson. Lisa Bäckman och Gustav Jonsson deltar via Skype.
§1 Ordförande Andersson öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
§2 Till mötessekreterare valdes Linda Gjertsson
§3 Till justeringsperson valdes Fredrik Odhammar.
§4 Föregående mötesprotokoll:
•

PTP -frågan har stått stilla, studierektor kunde ej närvara vid det här mötet, förslag
av revision av texten i PTP handbokens “övrigt arbete” ej gjord. Vi påminner Emil i
och med det här mötet. Önskan är den här delen skall bredda PTP; då den kliniska
delen ofta är smal.

•

Angående inställda dagen, på grund av för få anmälda, med Anna Norlén om trauma
hos barn: När vi skall genomföra den behöva Anna få datumet i god tid, och vi
behöver ha längre tid än vad vi hade nu för marknadsföring.

§5 Evidensutbildningen:
• Gustav och Lisa rapporterar från psykologprogrammet i Göteborg. Tyvärr hade de
otur med tekniken som inte fungerade inledningsvis, men väl igång fungerade det hela
bra. I feed-backen framkom önskemål om ännu mer detaljerade exempel och
information om hur man arbetar evidensbaserat med olika tillstånd. Tyvärr närvarade
få, men de liksom studenterna i Göteborg, framhöll vikten av att för få ta del av
informationen om EBPP.
• Erik skall åka till Växjö, och där delta på en kurs på psykologprogrammet. Erik skall
också genomföra utbildningen på KI. Östersund: Linda & Olof har fått en kontakt i på
Mittuniversitetet och planerar för det. Örebro: Gustav & Moa. SU: Olof & Erik. Uppsala
Lisa & Emil. Lund: Moa och Lisa. Linköping: Gustav + någon mer
• Linda kommer pröva materialet på sina två specialistkollegium.
§6 Studiedagen: 12 anmälda just nu. Lisa samordnar med Linda om vi behöva
uppgradera till en större lokal. Vi fortsätter marknadsföringen.
§7 Årsmöte samma dag som studiedagen 11/2. Linda förbereder handlingar.
Valberedningen är aktiverad inför årsmötet. Vi skall söka en ny valberedare, Erik
engagerar sig i det.
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§8 Artikel om Deliberate Practice (DP): Fredrik berättar om grundtanken i DP är att
olika discipliner har fått bättre utfall, men ej generellt när det gäller psykologisk
behandling/psykoterapi. Psykoterapeuter verkar dessutom genomsnittligt inte bli
bättre med åren. Vidareutbildning eller handledning efter grundutbildning förbättrar
oftast bara marginellt, man behöver öva. Behandlare behöver öva i proximala zonen,
som ofta innebär svårigheter när något blir emotionellt svårt i behandlingssituationen.
De behöver dessutom öva på olika sätt utifrån sina specifika behov.
Erik tycker att DP rimmar väl med hur vi tänker om PTP inom SKPF.
Vi konstaterar att DP kan gälla samtliga specialistinriktningar. DP kan vara ett sätt att
skapa ändamålsenlig handledning för blivande specialister. Erik föreslår att vi pratar
med studierektor Ulrika Eskner-Skoger när hon besöker föreningen, om hur man kan
operationalisera handledning.
§9 Text om specialistinriktningen psykologi vuxna: Vi läser texten och återkommer med
det till nästa möte.
Övriga frågor:
PS19. Vi tycker det är för dyrt att vara med och föreläsa, ungefär 20.000kr.
Framkommer att Fredrik kommer företräda Ericastiftelsen med mässplats.
Tekniska problem gör att hemsidan inte är uppdaterad, vi jobbar med det.
Erik kommer att föreläsa på Psykologikonferensen.
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