
Historiska tillbakablickar i
Stressforskningspodden

Stressforskningsinstitutet firade nyligen
60 år vilket Stressforskningspodden
uppmärksammar i sitt senaste avsnitt.
Alla(!) föreståndare genom åren
intervjuas om sin tid som föreståndare
och om deras syn på stressforskningen i
Sverige och internationellt.
 
Läs mer om Stressforskningspodden » 

VR-teknik behandlar ångest och
starka rädslor

Avdelningen för klinisk psykologi är en
del av Psykologiska institutionen vid
Stockholms universitet. Här pågår både
forskning och utbildning av psykolog-
och psykoterapistudenter. Bland annat
provas VR-teknik i forskning om
behandling av ångest och starka rädslor.
 
Läs mer och se film »

Undervisning på plats, eller..?

Brev till våra studenter: Återgång till
undervisning på plats - när och hur?
Läs brevet här »
 
Med nya restriktioner bör du hålla koll
på universitetets centrala information.
Universitetets information om covid-19
med senaste nytt »

Inför vårterminen 2022

Måndagen den 17 januari startar
vårterminen 2022! Här hittar du
information om allt som händer innan
dess, och vad du behöver göra för att
behålla din plats.
 
Inför vårterminen 2022 »
Vanliga frågor inför vårterminen »

Dynamic Interpersonal Therapy
(DIT) för psykologer

Ny specialistkurs!
Specialistkurs i Dynamic Interpersonal
Therapy (DIT) för psykologer anordnas
som uppdragsutbildning genom ITB, se
ovan. Kursen vänder sig till legitimerade
psykologer med två års yrkesverksam-
het och motsvarar en delkurs inom
specialistordningen för psykologer. En
kursomgång startar i februari 2022.
Läs mer och ansök här »

Evenmangsverktyg - Skapa en
inbjudan

Vill du skapa en inbjudan? Är du
intresserad av att lägga en beställning
på inbjudan eller nyfiken på hur
verktyget fungerar kontakta gärna
kommunikation@psychology.su.se.

Läs mer om Evenemangsverktyget »

K@nelbloggen fasas ut

Innehållet på K@nelbloggen håller
successivt på att flyttas till sidan Internt
under Om institutionen på vår ordinarie
webbplats. Säg gärna till om det finns
material som du vill få med i flytten.
Som komplement används serverytan
"Common" och ev en sajt i Athena.
Läs vidare på sidan Internt »

Annual Report 2021

Snart är det dags att summera
publiceringsåret 2021. Du som är
anknuten forskare vid Psykologiska
institutionen och har publicerat dig
under 2021 ska kontrollera att dina
alster finns upplagda i DiVA. Om inte
ska de läggas in i LARD fvb till DiVA.
Som vanligt gäller att bidragen ska vara
slutpublicerade, dvs ha volymnummer,
sid- eller artikelnummer osv.
 
Läs mer om LARD och DiVA (internt) »

 

 

December 2021    Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare
 

God jul och gott nytt år!
År 2021 lider mot sitt slut och vi lägger snart ett händelserikt år bakom oss på
Psykologiska institutionen.

Det stora projektet har varit flytten till det helt nybyggda Albano efter 39 år i de
charmiga men slitna lokalerna i Frescati Hage. "Det är fint på vår nya arbetsplats i
Albano!" Så står det i en krönika på våra interna webbsidor från augusti. Sen följer
förvisso ett antal "men", men grundintrycket är ändå att det är nytt och fräscht och
ger oss förutsättningar till en fin omstart. Och miljötänket är djupgående - även
bokstavligt talat då uppvärmningen till stor del sker med hjälp av bergvärme.

Att genomföra flytten under pågående pandemi har inte varit det lättaste. Det var
mycket som skulle rensas, gallras och arkiveras - helst hemifrån! Pandemin har
förstås även genomsyrat undervisningen under året, inte minst genom alla timmar i
Zoom-möten. Ändå har genomströmningen kunnat upprätthållas på ett förtjänstfullt
sätt. Och av alla publikationer att döma så går även forskningen på högvarv!

Under året har vi även fått en ny prefekt, då Fredrik Jönsson under sommaren
efterträdde Håkan Fischer. Vi har även fått två nya studierektorer (Laura Ferrer-
Wreder och Jan Bergström) och flera nya medarbetare, inte minst inom
Stödavdelningen, som tydligare delats in i tre enheter med varsin chef.

Om allt detta och väldigt mycket mer kan du läsa på vår webbplats, som nu, ett år
efter att Utbildningsfliken lanserades, helt och hållet är i de nya webbmallarna.

Under pandemiåret 2021 har Nyhetsbrevet tagit en paus på grund av relativt få
öppna evenemang, men vår målsättning är att komma igång med såväl Allmänna
seminarieserien som med månatliga utskick av Nyhetsbrevet, med start i januari.

 

Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildning innebär att företag och organisationer köper platser på en kurs till
sin personal i kompetenshöjande syfte. Vid Psykologiska institutionen står Institutet
för tillämpad beteendevetenskap (ITB) för all uppdragsutbildning.
 
ITB erbjuder såväl ackrediterade specialistkurser för psykologer som skräddarsydda
kurser inom många tillämpningar av psykologiämnet och på olika nivåer. Kursernas
omfång kan vara allt från en eller ett par dagar till en poänggivande universitetskurs.
 
Några aktuella kurser är:
 
– Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) för psykologer. (Läs mer nedan!)
– Emotional Awareness and Expression Therapy för kroniskt kroppsliga symtom.
– Professionsövergripande kurs i späda och små barns psykiska hälsa och utveckling,
0–5 år.
 
Läs mer om ITB och uppdragsutbildning »

 

Webb2021 snart i hamn
Den 1 december lanserades äntligen den nya fliken Forskning på vår webb. Liksom
utbildningsingången har sin Utbildningskatalog, finns nu även en central Forsknings-
katalog där våra forskningsämnen, forskargrupper och forskningsprojekt presenteras.
Dessutom har våra profilsidor nyligen uppdaterats till det nya utseendet. Ytterligare
förfiningar kommer, inte minst vad gäller sökfunktionerna, och fler projekt och
forskargrupper är på gång, men gå gärna in och se vad du tycker redan nu!
 
Psykologiska institutionens forskning »

 

FORSKNING PÅGÅR

STOCKHOLMS UNIVERSITETS PSYKOLOGISKA KLINIK

Välkommen att söka kostnadsfri
psykoterapi hos oss!

Stockholms universitets psykologiska klinik
syftar till att skapa en nationellt ledande
miljö för undervisning och forskning om
psykologisk behandling. Undervisning och
forskning utgår ifrån den befintliga
klinikverksamheten där patienter från
allmänheten ges kostnadsfri psykologisk
behandling.

 
På Medarbetarwebben (som är öppen för alla) finns en mer personlig presentation av
klinikens verksamhet.
 
Här får patienter gå i terapi hos blivande psykologer »
 
Nu finns möjlighet att söka kostnadsfri behandling för specifik fobi. Tipsa gärna någon
du känner! Är du intresserad?

www.psychology.su.se/clinic »

KALENDER
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Disputation: The Psychophysics of Human Echolocation
Carlos Tirado Aldana disputerar den 10 december 2021 på sin
doktorsavhandling med titeln "The psychophysics of human
echolocation".
 
Disputationen äger rum klockan 9.00 i Lärosal 24, Hus 4, plan 2,
Albanovägen 12.
 
Läs mer »

 

 

10
 

DEC  

Disputation: The Highs and Lows of Work-Time Control
Sophie Albrecht disputerar den 10 december 2021 på sin
doktorsavhandling med titeln "The Highs and Lows of Work-Time
Control". Institutionens för folkhälsovetenskap arrangerar, men Sophie
är även anställd vid Psykologiska institutionen.

Disputationen äger rum klockan 13.00 online i Zoom, se länken nedan.
 
Läs mer »
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Extraseminarium i psykologi, med Töres Theorell
Måndag 13 december, kl 13-14 talar professor emeritus Töres Theorell,
Stressforskningsinstitutet, bland annat om sina 5 decennier i
vetenskapens tjänst under rubriken "Gäst i vetenskapen".

UTBILDNINGSNYTT

 

 

INTERNT

 

 

 

Psykologiska institutionens nyhetsbrev ger dig en snabb sammanfattning om vad
som är på gång vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Det går ut
varje månad under terminstid till alla anställda på institutionen samt till externa
personer som prenumererar på nyhetsbrevet.
 
Redaktörer: Philip Stenström, kommunikatör och Henrik Dunér, webbredaktör. Har
du frågor eller tips når du oss på kommunikation@psychology.su.se
 
Ansvarig utgivare: Prefekt Fredrik Jönsson.
 
Fotografer i detta nummer: Changsu Im från Unsplash, Henric Bergqvist, Henrik
Dunér, Myriams-Fotos från Pixabay, Tommy Olin, SHVETS production från Pexels, STIL
från Unsplash.
 
Läs mer på: www.psychology.su.se
Medarbetare: www.psychology.su.se/internt/
 
Läs mer om Stockholms universitets personuppgiftsbehandling

 
Klicka här om du inte vill prenumerera på det här nyhetsbrevet!

https://su.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=178222&eml=webmaster@psychology.su.se&rid=1582944
https://su.powerinit.com/Modules/Campaign/NewsletterLink.ashx?lid=178222&eml=webmaster@psychology.su.se&rid=1582944

