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Den 30 oktober 2014 genomfördes det traditionella symposium som anordnas av
Nationalkommittén för Psykologi i sammarbete med vinnaren av priset till bästa yngre
forskare (2013) samt tidigare handledare. Årets symposium, The role of exposure
treatment in functional somatic disorders, genomfördes i KVAs lokaler. Inviterade
talare vid symposiet var förutom 2013 års vinnare Brjánn Ljótsson, Institutionen för
klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och dennes handledare, Gerhard
Andersson, Winfried Rief, Department for Clinical Psychology and Psychotherapy, University
of Marburg, Germany, Michelle G. Craske, Department of Psychology, UCLA, Los Angeles,
USA, Predrag Petrovic, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet,
Stockholm, Brjánn Ljótsson, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet,
Stockholm, samt som moderator Ata Ghaderi, Department of Clinical Neuroscience,
Karolinska Institutet, Stockholm. Symposiet var välbesökt med ca 200 deltagare och
genererade många positiva utlåtanden. 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 2014. 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 priskommitté utsedd av Nationalkommittén och som bestod av Agneta Herlitz,
tillika även kordinator för granskningsgruppen, Mikael Johansson, Ann-Charlotte
Smedler samt Jerker Rönnberg. Sex kandidater var nominerade och priskommittén
förslag till vinnare av 2014 års pris var Erik Hedman, Karolinska institutet. Förslaget till
motiveringen av priset lyder: ”Erik Hedman har i sin doktorsavhandling Internet-based
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och i sin senare forskning på ett framgångsrikt och programmatiskt sätt undersökt
effekterna av kognitiv beteendeterapi för behandling av hälsoångest och socialt
ångestsyndrom. Forskningen visar bland annat på att exponeringsbaserad kognitiv
beteendeterapi förmedlad via internet är mer effektiv än annan aktiv behandling, och att
även socialt ångestsyndrom framgångsrikt kan behandlas med internet förmedlad
kognitiv beteendeterapi. Hedman har på kort tid etablerat sig som en självständig
forskare och uppvisar en osedvanligt god forskningsproduktion; därtill har resultaten
redan väckt internationellt intresse. Erik Hedman är med sin kliniskt tillämpbara
forskning därmed en mycket värdig vinnare av Nationalkommitténs vetenskapliga pris i
psykologi till yngre forskare 2014.”
Nationalkommittén beslutade enligt priskommitténs förslag. Erik Hedman har
tillsammans med sin tidigare handledare, professor Gerhard Andersson av
Nationalkommittén inbjudits att anordna ett symposium på avhandlingens tema under
hösten 2015.
Nationalkommittén har under året nominerat PhD Terje Falk-Ytter, till det
internationella Comenius-priset (Comenius Early Career Psychologist Award 2015),
European Federation of Psychologists' Associations (EFPA). Priset delas ut vid 14th
European Congress of Psychology, som hålls i Milano juli 2015. Vidare så har
Nationalkommittén under året nominerat Karin Taube, professor emerita vid
institutionen för språkstudier, Umeå universitet, som 2014-års priskandidat till det
nyinrättade Ingvar Lundberg priset, vilket tilldelas den som har gjort betydelsefulla
insatser för läsinlärning och läsförståelse, inrättat av Natur & Kultur. Karin Taube
utsågs av Natur & Kulturs styrelse till 2014 års pristagare av Ingvar Lundberg priset.
Kommittén har under året sammanställt en rapport kring doktorsexamina i psykologi
vid svenska läroseten 2010-2012, vilken kommer att läggas ut på nationalkommitténs
hemsida. Vidare har kommittén under året arbetat med en sammanställning av de
Svenska lärosätenas riktlinjer för krav på doktorsavhandlingar i psykologi.
Sammanställning kommer när den är klar och granskad att läggas ut på
nationalkommitténs hemsida.
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 fortsatt konstruktiv utveckling av
psykologiämnet.
Umeå 31/3 2015
Louise Rönnqvist
Professor, ordförande (f. o. m. den 7 november 2014)
2 (2)

