Styrelsemöte 20-04-19
Närvarande: Erik Andersson, Fredrik Odhammar, Linda Gjertsson, Amandah Melin, Sophie Österberg, Linda
Gjertsson, Linda Bäckman och Olof Molander. Hela mötet skedde via zoom.

§ 1 Ordförande Erik Andersson hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet.
§ 2 Till mötessekreterare valdes Lisa Bäckman och justerare Linda Gjertsson.
§ 3 Skapa en tydligare ruPn inför kallelse Pll styrelsemöten. Lisa Bäckman och Linda
Gjertsson ansvarar för deQa.
§ 4 Lisa skall delta i Psykologförbundets kongress för styrelsen räkning 16-17 maj.
Diskussionen kring deltagande i önskat utskoQ där det enhälligt konkluderas det utskoQet
där proposiPonen om Principer för Evidensbaserad Psykologisk PrakPk (EBPP) skall tas upp.
Vi diskuterar aQ i linje med evidensbaserad prakPk yrka på aQ man följer upp hur
medlemmarna kommer uppfaQa användbarheten med nya policyn.
§ 5 Diskussion kring olika former av digital vård. Fredrik har reagerat på reklam som syns i
Stockholm för vårdgivare Pll psykisk hälsovård via digitala medie, och blivit fundersam över
evidensstyrkan, eZersom företagen i fråga skriver svepande om det. Vi beslutar aQ Fredrik
mejlar företagen och ber om referenser. Vi för en vidare diskussion om aQ föra saken på tal,
på något säQ.
§ 6 I avseende på debaQsvaret angående EBPP i fråga om LAB i publicerad i en senaste
PsykologPdningen så konstaterar vi aQ vi är nöjda med vår insats, och avvaktar eventuell
replik.
§ 7 Med tanke på Corona är studiedagar inte aktuellt Pll hösten 2020. Vi diskuterar om det
oavseQ deQa ﬁnns andra alternaPv aQ erbjuda föreningens medlemmar. Tex olika former av
informaPon och stöd Pll evidensbaserad prakPk och implementering (tex på hemsidan). Lisa
och Gustav skall arbeta vidare med deQa.
§ 8 I avseende på workshop i evidensbaserad prakPk på universiteten så är det for`arande
primärt 2 kvarvarande lärosäten, Sthlm samt Karlstad. Dessa planeras besökas Pll hösten och
vid behov via zoom. Deadline oktober/nov v 44. Lisa skall också en sista gång försöka ta
kontakt med KI (som inte har en studen`örening, vilket försvårar eQ arrangemang).
§ 9 Vi behöver skriva om presentaPonen av vår förening på Psykologförbundets hemsida,
Fredrik ansvarar för eQ utkast.
§ 10 Nästa möte i maj/juni eZer kongressen. FortsaQ diskussion kring hur följa upp arbetet
med implementering av EBPP, eventuellt tydliggöra andra möjliga områden aQ arbetet vidare
med inklusive teman aQ lyZa upp i media.
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