Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
I början av 2020 hade Sveriges Kliniska Psykologers Förening (SKPF), som är en
nationell förening inom Sveriges Psykologförbund, med 225 medlemmar. Därmed
hade 8 stycken lämnat föreningen sedan föregående årsmöte.
Styrelsen har bestått av sju ordinarie ledamöter; ordförande Erik Andersson,
sekreterare samt webmaster Pia Faller, kassör Linda Gjertsson, ledamöterna Fredrik
Odhammar, Olof Molander, Lisa Bäckman, Gustav Jonsso. Som ständigt adjungerade har dels Moa Pontén och Emil Lager deltagit som representanter för PTP, samt
Amandah Melin och Sophie Österberg som representanter för psykologstudente.
Styrelseledamöterna företräder - via sina arbetsplatser - arbete med både vuxna
såväl som barn, psykologer i olika steg i professionsutvecklingen (från student till
specialist). Några arbetar mer med psykologisk utredning, några mer med psykologisk behandling. Ett par av styrelseledamöterna är också forskningsaktiva. Stämningen i styrelsen är mycket god och det råder en konstruktiv atmosfär över styrelsearbetet.
Styrelsen har haft två protokollförda styrelsemöten (190413 och 191019) vilka har
anslagna på föreningens hemsida och även sänds till medlemmarna via medlemslistan i google. Merparten av arbetet sker dock via mejlkontakt.
SKPF höll sitt årsmöte den 11 februari i Ersta konferens lokaler. Under årsmötet
valdes Rebecca Grundin till ny valberedare. I anslutning till årsmötet anordnades en
studiedag om Handledning, konsultation och etik, som hölls av Jonas Ramnerö och
Marie Rosén Wattis. Cirka 30 deltagare deltog i studiedagen, varav fyra stycken från
SKPF.
Psykoterapeutföreningen SSR publicerade 12 mars en debattartikel i Göteborgsposten angående behandling av psykisk ohälsa inom primärvården. Styrelsen
skrev ett debattsvar som blev publicerat den 14 mars. Under hösten har också metoden lågaffektivt bemötande debatterats, bland annat i Dagens Nyheter.
Styrelsemedlemmarna Linda Gjertsson och Gustav Jonsson publicerade en artikel
om ämnet på DN åsikt: Mer forskning behövs om lågaffektiv metod.
Styrelsen har bistått Psykologförbundets kansli med studieplaner för specialistutbildningens inriktning mot klinisk vuxna, bar samt missbruk.
Styrelsen har fortsatt arbetet med att informera om evidensbegreppet och
Psykologförbundets policy. Representanter för styrelsen har fortsatt att besöka
psykologprogrammen på landets lärosäten och ge psykologstudenter möjlighet till
reflektion utifrån interaktivt material i den 2 timmars workshop som tagits fram för ändamålet. Under 2019 har representanter för styrelsen besökt Uppsala, Östersund,
Växsjö, Göteborg, Lund och Örebro. De psykologprogram som återstår till nästkommande år, innan utvärdering och återrapportering till Psykologförbundet sker, är Karlstad och Stockholm (Stockholms Universitet och Karolinska Institutet).

I samband med arbetet med Evidens workshopen skapade vi en youtube -kanal för
att kunna lägga upp material och information. https://www.youtube.com/channel/
UCZN9BQagIQGBCicmz1SJ5pA
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