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Två möten har hållits under året (16 april och 7 november). Möte i arbetsutskottet (AU)
har likaledes hållits två gånger (6 mars och 21 oktober). Kommitténs arbetsutskott har
bestått av Gunilla Bohlin (ordf.), Maria Larsson (v. ordf.), Torun Lindholm (sekr.),
Ann-Charlotte Smedler, Jerker Rönnberg och Mikael Johansson.
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Den 21 oktober 2013 genomfördes det traditionella symposium som vinnaren av priset
till bästa yngre forskare anordnar. Årets symposium, Social Cognition and Autism,
genomfördes i KVA:s lokaler. Talare vid symposiet var förutom 2012 års vinnare Terje
Falck-Ytter, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet och dennes handledare
Claes von Hofsten, György Gergely, Central European University, Budapest, Luciano Fadiga,
University	
  of	
  Ferrara	
  and	
  The	
  Italian	
  Institute	
  of	
  Technology,	
  Genova,	
  Francesca Happé,
Institute	
  of	
  Psychiatry,	
  King's	
  College,	
  London.	
  Nationalkommittén vill framföra ett tack

till KVA för ekonomiskt och administrativt stöd vid genomförandet av symposiet.
En vinnare av priset till bästa yngre forskare i ämnet har även utsetts för 2013. Priset
finansieras av landets psykologiinstitutioner med forskarutbildning samt av Sveriges
psykologförbund. Vinnaren utsågs efter sedvanligt förfarande där samtliga av landets
institutioner som bidragit till prissumman nominerat kandidater, vilka därefter bedömts
av en kommitté utsedd av Nationalkommittén. Fem kandidater var nominerade och	
  
priskommittén förslag till vinnare av 2013 års pris var Brjánn Ljótsson, Karolinska
institutet. Förslaget till motiveringen av priset lyder: ”Hans forskning med fokus på effekter
av exponeringsbaserad internet-kbt understryker vikten av psykologiska faktorer vid IBS och
psykiatrisk komorbiditet, kunskaper som kan leda till förbättrad behandling för många patienter.
Ljótsson har på ett tydligt, ambitiöst och förtjänstfullt sätt bidragit till ökad förståelse av hur
psykologiska faktorer påverkar vår hälsa, samt hur sådan kunskap kan tillämpas och
effektiviseras. Ljótssons forskning har bedrivits på ett systematiskt sätt för att utveckla och
prova ny kognitiv beteendeterapeutiska behandlingsformer i jämförelse med andra, mer
traditionella behandlingar, tillämpa och utvärdera dessa i olika sammanhang samt i relation till
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bakomliggande teoretiska antaganden. Därmed bidrar avhandlingen så väl till vetenskapen som
till kliniken.”	
  

Nationalkommittén beslutade enligt priskommitténs förslag. Brjánn Ljótsson har
tillsammans med sin handledare professor Gerhard Andersson av Nationalkommittén
inbjudits att anordna ett symposium på avhandlingens tema under hösten 2014.
Kommittén har under året arbetat vidare med en sammanställning av information kring
doktorsexamina i ämnet vid landets lärosäten under perioden 2006-2011. Informationen
inkluderar antal examina, antal delarbeten i avhandlingarna, genomsnittlig tid på
forskarutbildningen, könsfördelning, mm. Projektet är en fortsättning på de
sammanställningar som tidigare gjort inom ramen för kommitténs arbete, och som av
studierektorerna på landets lärosäten rapporterats vara mycket användbara.
Sammanställningen kommer efter redigering att läggas ut på nationalkommitténs
hemsida.
Kommittén har också påbörjat en sammanställning av de olika lärosätenass riktlinjer för
krav på doktorsavhandlingar. Även denna sammanställning kommer när den är klar att
läggas ut på nationalkommitténs hemsida.
Nationalkommittén lade förra året fram ett förslag till Natur & Kulturs styrelse om pris
för ett populärvetenskapligt verk i psykologi. Natur & Kulturs styrelse har utifrån detta
initiativ beslutat inrätta Ingvar Lundberg priset. Priset kommer att tilldelas den/de som
har gjort betydelsefulla insatser för läsinlärning och läsförståelse. Prissumman är
100.000 och kommer att delas ut årligen, med start 2014."
Kommitténs hemsida har fortlöpande omarbetats och uppdaterats med avseende på
innehåll och struktur, se http://sncfp.psychology.su.se/
Verksamheten inom kommittén kan som helhet konstateras vara av central betydelse för
samordningen av ämnet på nationell nivå, samt för en konstruktiv utveckling av
psykologiämnet.
Stockholm 29/3 2014
Gunilla Bohlin
Professor em, ordförande	
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