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Den 29 oktober 2015 genomfördes det traditionella symposium som anordnas av
Nationalkommittén för Psykologi i samarbete med vinnaren av priset till bästa yngre
forskare (2014) samt tidigare handledare. Årets symposium, Health anxiety Mechanisms, diagnostic issues and psychological treatment, genomfördes i KVA:s
lokaler. Inviterade talare vid symposiet var förutom 2014 års vinnare Erik Hedman,
Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och dennes bi-handledare,
Gerhard Andersson, Linköping University and Karolinska Institutet (agerade
moderator), Gordon Asmundson, University of Regina, Canada, Bunmi Olatunji,
Vanderbilt University, Nashville, TN, USA, Per Fink, Aarhus University, Denmark,
samt Mats Lekander, Karolinska Institutet. Symposiet väckte stort intresse och var
mycket välbesökt med 200 deltagare (fler anmälda än vad lokalen medgav) och
genererade många positiva omdömen. Symposiet genomfördes med ekonomiskt stöd
som erhållits från Riksbankens Jubileumsfond (30tkr) samt Stiftelsen Bröderna Jacob
och Markus Wallenbergs minne (20tkr), till vilka Nationalkommittén för psykologi
riktar speciellt tack. Nationalkommittén för psykologi vill även framföra uppskattning
till KVA för mycket bra administrativt, materiellt och immateriellt stöd vid
genomförandet av symposiet.
En vinnare av priset till bästa yngre forskare i ämnet har även utsetts för 2015. 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 ordförande och koordinator för granskningsgruppen, Mikael Johansson, AnnKungl. Vetenskapsakademien är huvudman för de svenska nationalkommittéerna • HTTP://KVA.SE/NATIONALKOMMITTEER
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Charlotte Smedler samt Jerker Rönnberg. Sex kandidater var nominerade och
priskommittén förslag till vinnare av 2015 års pris var Armita Golkar, Karolinska
institutet. Förslaget till motiveringen av priset lyder: ”Armita Golkars forskning
fokuserar på etablering och reglering av emotionella minnen och hur mekanismer
relaterade till rädslobetingning och utsläckning påverkas av social inlärning.
Forskningen är väl förankrad i klassisk psykologi men samtidigt nydanande. Den
kännetecknas av såväl stora teoretiska som metodologiska färdigheter och omfattar
angelägna frågeställningar med stor generell relevans, men också med potentiell
betydelse från mer tillämpat och kliniskt perspektiv. Armita Golkar är en mycket
skicklig och självständig forskare, vars forskning redan har haft genomslag i
forskarsamhället.”
Nationalkommittén beslutade enligt priskommitténs förslag. Armita Golkar har
tillsammans med sin tidigare handledare (Professor Arne Öhman och Professor Martin
Ingvar) av Nationalkommittén inbjudits att anordna ett symposium på avhandlingens
tema under hösten 2016.
Nationalkommittén har under året nominerat Stefan Samuelsson, professor i pedagogik
med inriktning mot specialpedagogik verksam vid Linköpings universitet, som 2015-års
priskandidat till Ingvar Lundberg-priset. Priset tilldelas den som har gjort betydelsefulla
insatser för läsinlärning och läsförståelse, och inrättat av Natur & Kultur. Kommittén
noterar att Monica Reichenberg, professor vid Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik vid Göteborgs universitet, tilldelas 2015 års Ingvar Lundberg-pris.
Kommittén har under året genomfört en inventering av psykologiämnet med fokus på
riktlinjer och krav på doktorsavhandlingar i relation till andelen (obligatoriska)
kurspoäng vid landets samtliga institutioner vid vilka man kan disputera i ämnet
psykologi. Kommittén har vidare lyft vikten (samt utarbetat förslag på dokument) av
forskningsetiskvägledning av studentarbeten (alla nivåer). Kommittén följer fortlöpande
UKÄ:s kvalitetsundersökning av Svensk forskarutbildning, där Psykologiska
institutionen i Göteborg utgör pilotinstitution.
Vidare, 2015-12-22 skickade kommittén en skrivelse riktat till Huvudsekreterare Peter
Allenbeck samt Generaldirektör Ewa Ställdal, FORTE, angående psykologiämnets
representation i Forte:s beredningsarbete.
Kommitténs hemsida har fortlöpande 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.
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