Styrelsemöte
Tid: 2021-12-05 kl. 10.00–12.00
Plats: via zoom
Närvarande: Ordförande Erik Andersson, Kassör Linda Gjertsson, Ledamöter Moa Pontén,
Lisa Bäckman, Marie Blom och Gustav Jonsson.
§1. Mötet öppnas
Ordförande Erik Andersson öppnar mötet.
§2. Val av sekreterare och justerare
Till sekreterare för mötet väljs Gustav Jonsson och till justerare väljs Moa Pontén.
§3. Genomgång av tidigare styrelseprotokoll.
Ordförande Erik Andersson går igenom tidigare styrelseprotokoll.
§4. Artikeln i PT
Vi diskuterar respons som vi fått på artikeln vi skrev i PT. Några i styrelsen har
uppmärksammat viss positiv respons, men vi konstaterar att det ej blivit några stora
reaktioner eller någon längre diskussion om ämnet.
Vi diskuterar möjligheten att skapa material med mer konkret vägledning och stöd i att
systematiskt utvärdera och följa upp kliniskt arbete. Ett förslag som tas upp är att
undersöka möjligheten att nyttja färdiga specialistarbeten som undersökt utvärderingar på
olika sätt. Det skulle vara möjligt att intervjua författare till specialistarbeten eller andra
psykologer som kan beskriva situationer och problem som har lösts med hjälp av att
använda sig av data. Ett annat förslag är att plocka fram korta, enkla och konkreta förslag
som gemene psykolog kan ta hjälp av. Detta skulle kunna finnas på hemsidan och utgå
både från utvärdering av behandlingseffekter och av mindre förändringar som kan ge
effekt på andra variabler.
Beslut:
- Vi skickar offertförfrågan till en konsult för att undersöka möjligheten att visualisera
innehållet i artikeln vi skrev till PT.
- Vi samlar in exempel och information på när data har använts i stort och smått, som vi
följer upp och delar i styrelsen för att ha ett underlag att utgå från för att ta fram ett enkelt
stödmaterial till hemsidan.
§5. PTP-programmet, vår återkoppling på lärandemål för specialistutbildningen och
kanske en idé till ytterligare en debattartikel i PT?
Moa och Erik återkopplar efter ett möte med bl.a. Martin Björklind på Psykologförbundet,
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där de fått information om förslag på nytt PTP-program och diskuterat SKPFs förslag.
Tanken är att lägstanivån ska bli tydligare för vad en PTP-psykolog ska kunna.
Psykologförbundet hade påbörjat ett samtal med Socialstyrelsen om att också kunna
förändra ordningen och kraven för PTP-psykologer. En fråga som var uppe handlar om
innehållet i det övriga psykologarbetet, och hur detta kan vridas till att vara mer kopplat till
EBPP och klinisk verksamhet eftersom legitimationen framförallt är relevant för hälso- och
sjukvård. Ett annat tema i förbundets förslag handlade om randning som ett sätt att bredda
kompetensen hos nylegitimerade psykologer. Det diskuterades också huruvida ett 6-årigt
psykologprogram kan lösa en del av problemen. Martin Björklind m.fl. från
Psykologförbundet kommer att ta vidare kontakt med styrelsen för SKPF i frågan.
Arbetet med lärandemålen för specialistutbildningen gick bra, det tog ca 1 timme i anspråk
av tre styrelsemedlemmar att läsa tillsammans och skicka in till Förbundsstyrelsen.

§6. Ekonomisk rapport: Vad skall vi göra med alla våra pengar?
Ett förslag är att i högre utsträckning anlita konsulter för att utveckla visuellt stöd- och
informationsmaterial för EBPP som är användbart och kommer medlemmarna till del.
Deltagande styrelsemedlemmar uppfattar att detta är ett rimligt sätt att använda
föreningens pengar på, eftersom det dels går i linje med föreningens mål och syfte och
dels skapar bättre förutsättningar för att färdigställa material som ger nytta för
medlemmarna. För att få en bild av hur stora kostnader detta skulle innebära behöver
offert inhämtas.

§7. Årsmötet 2022
Ett förslag är att årsmötet hålls i februari via Zoom eller live, i samband med en kortare
workshop eller föreläsning på 1-1,5 timme. Förslag på innehåll ”Berättelser från golvet”
och att gå igenom sådana case och exempel som vi arbetar fram kopplat till temat data
och systematisk utvärdering som ansluter till artikeln vi skrev till PT. Vi följer upp denna
punkt på nästa möte 30/12 och fattar beslut.
§8. Övriga frågor
Vi har haft svårigheter att organisera oss för att träffas live detta år. Vi behöver bestämma
tydligare vad som gäller runt våra live-möten, hur ofta dessa ska äga rum och om Zoom
ska vara standard eller om vi ska satsa på hybridmötesmöjligheter.
Linda tar kontakt med Pia som har hand om hemsidan, eftersom det är problem att komma
in på hemsidan i dagsläget.
§9. Nästa möte
Bokat 30/12 kl 13-15 via Zoom.
§10. Mötet avslutas
Ordförande Erik Andersson avslutar mötet.
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