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Uppdragsutbildning och
kompetensutveckling

Genom uppdragsutbildning vid Stockholms
universitet får deltagarna
kompetensutveckling på högskolenivå och
möjlighet till högskolepoäng. Fördelarna är
tillgång till forskningsresultat som kan kopplas
till det dagliga yrkeslivet.
 
Läs mer om uppdragsutbildning och vad det
innebär på su.se

Sök kostnadsfri
psykodynamisk psykoterapi

Vid Psykologiska kliniken erbjuds två
former av psykodynamisk psykoterapi
(PDT ) av psykologstudenter under
senare delen av deras utbildning.

En av de två psykodynamiska
terapiformerna man nu kan anmäla sig
till är Dynamisk interpersonell terapi
(DIT) som fokuserar på hur
relationsmönster påverkar ångest och
depressionssymtom.
 
Läs mer: www.psychology.su.se/clinic »

Sök kostnadsfri kognitiv
beteendeterapi

Just nu erbjuds KBT-behandling för
exempelvis personer med avgränsade
ångestproblem, sömnbesvär och  lättare
nedstämdhet.

Just nu kan man också söka hjälp för
behandling av specifik fobi, för
exempelvis djur och höga höjder. 

Tipsa gärna någon du känner!
Eller är du själv intresserad?
 
Läs mer: www.psychology.su.se/clinic »

Välkommen till Albano. Foto: Jens Olof Lasthein

Inför VT 2023

Du som har sökt en kurs eller utbildning hos oss
håller koll på antagningsprocessen på
antagning.se.
 
Några viktiga datumNågra viktiga datumNågra viktiga datumNågra viktiga datum
9 december – Första antagningsbeskedet
19 december – Sista svarsdag
22–23 december – Andra antagningsbeskedet
och välkomstutskick från institutionen till
nyantagna
3–13 januari – Registrering, informations-
möten och välkomstaktiviteter – se närmare
på kurssidorna
16 januari – VT 2023 startar

Foto: SHVETS production från Pexels.

Dynamic Interpersonal
Therapy (DIT) för psykologer

Specialistkurs i  DynamicSpecialistkurs i  DynamicSpecialistkurs i  DynamicSpecialistkurs i  Dynamic
Interpersonal Therapy (DIT) förInterpersonal Therapy (DIT) förInterpersonal Therapy (DIT) förInterpersonal Therapy (DIT) för
psykologerpsykologerpsykologerpsykologer anordnas som
uppdragsutbildning. Kursen vänder sig
till legitimerade psykologer med två års
yrkesverksamhet och motsvarar 1
delkurs inom specialistordningen för
psykologer.

Nästa kursomgång startar VT 2023 och
sista ansökningsdag är 20 december
2022.
 
Läs mer

Foto: Myriams-Fotos från Pixabay.

Späda och små barns
psykiska hälsa och utveckling

Professionsövergripande kurs iProfessionsövergripande kurs iProfessionsövergripande kurs iProfessionsövergripande kurs i
späda och små barns psykiskaspäda och små barns psykiskaspäda och små barns psykiskaspäda och små barns psykiska
hälsa och utveckling, 0–5 århälsa och utveckling, 0–5 århälsa och utveckling, 0–5 århälsa och utveckling, 0–5 år är en
specialistkurs som ger relevant kunskap
för personer som arbetar inom späd-
och småbarnsfältet. Kursen riktar sig till
följande yrkeskategorier: psykologer,
läkare, barnmorskor, sjuksköterskor,
förskollärare logopeder och
specialpedagoger. Nästa kursomgång
startar VT 2023 och sista ansökningsdag
är 31 december 2022.
 
Läs mer

Foto: Gerd Altmann från Pixabay.

Emotional Awareness and
Expression Therapy

Specialistkurs i Emotional AwarenessEmotional AwarenessEmotional AwarenessEmotional Awareness
and Expression Therapy förand Expression Therapy förand Expression Therapy förand Expression Therapy för
kroniskt kroppsliga symtomkroniskt kroppsliga symtomkroniskt kroppsliga symtomkroniskt kroppsliga symtom,
anordnas som uppdragsutbildning.
Kursen vänder sig till legitimerad
hälsovårdspersonal och motsvarar 1
delkurs inom specialistordningen för
psykologer.
 
Nästa kursomgång ges i maj 2023.
 
Läs mer

Foto: Jens Olof Lasthein

Forskningsmetodik för
kliniska psykologer

Specialistkursen ForskningsmetodikForskningsmetodikForskningsmetodikForskningsmetodik
för kliniska psykologerför kliniska psykologerför kliniska psykologerför kliniska psykologer anordnas
som uppdragsutbildning. Kursen vänder
sig till legitimerade psykologer och
motsvarar 1 delkurs inom
specialistordningen för psykologer.
 
Kursen startar i mars 2023, sista
ansökningsdag 10 februari 2023.
 
Läs mer

Professor Hugo Westerlund

Enstaka föreläsningar som
uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning kan även ges i mindre
doser, som en enskild föreläsning om ett ämne
som är angeläget för flera på din arbetsplats.
 
Vi lanserar under december möjligheten att
boka in professor Hugo WesterlundHugo WesterlundHugo WesterlundHugo Westerlund att
föreläsa om något av följande ämnen:

Hur farligt är det med stress på arbetet?
Äldre i arbetslivet
Medias larmrapporter – falsklarm eller
vetenskaplig evidens?

 
Fler föreläsare och ämnen kommer att anslås
senare, och självklart kan du höra av dig om du
har egna önskemål på ämnen.
 
Läs mer (kommer inom kort)

Foto: Cottonbro studio från Pexels.

Var ditt arbete ligger kan påverka
din hälsa mer än du tror

Ett nyligen avslutat treårigt forskningsprojekt
från Stressforskningsinstitutet har tittat
närmare på hur arbetsplatsens placering
påverkar olika hälsosamma och ohälsosamma
vanor. Bland annat har man hittat kopplingar
mellan närhet till alkohol och riskkonsumtion.
 
Läs mer om forskningsresultaten
 
Hitta mer forskning i forskningskatalogen

John Axelsson

Om olika sätt som Covid-19 kan
förstöra din nattsömn

Professor John AxelssonJohn AxelssonJohn AxelssonJohn Axelsson intervjuas i en artikel
på National Geographic den 10 november som
handlar om plötslig insomni i samband med
Covid-infektion och andra sömnproblem.
 
Läs artikeln (på engelska)

Läs mer om John Axelsson

Mats, Anders och Sandra i studion.

Stressforskningspodden

Nytt avsnitt ute nu, om SpelberoendeNytt avsnitt ute nu, om SpelberoendeNytt avsnitt ute nu, om SpelberoendeNytt avsnitt ute nu, om Spelberoende
och finansiell stress.och finansiell stress.och finansiell stress.och finansiell stress.
 
Vad är spelberoende, eller hasardspelsyndrom
som det kallas som klinisk diagnos? Vilka har
störst risk att drabbas och vilka effektiva
behandlingar finns?
 
Dessa frågor står i centrum för detta avsnitt
som gästas av Anders Nilsson, psykolog och
forskare vid Centrum för Psykiatriforskning,
KI/Region Stockholm.
 
Vi pratar även om oro för ekonomi och
finansiell stress. 
 
Kulturinslag: ABBA och Spelman på Taket.
 
Läs mer och lyssna på avsnitt 19

Hédi Fried 2015. Foto: Frankie Fouganthin

Hédi Fried

Författaren och psykologen Hédi FriedHédi FriedHédi FriedHédi Fried har
den 20 november avlidit efter ett långt liv som
hon till stora delar ägnat åt att lyfta fram sina
erfarenheter som överlevare av Förintelsen och
som föreläsare kring demokratifrågor.

Hon tog en fil.kand. i psykologi och pedagogik
vid Stockholms högskola 1957, en fil.lic i
psykologi 1980 och blev 2002 utnämnd till
hedersdoktor vid Samhällsvetenskapliga
fakulteten, Stockholms universitet, 2002.

Läs mer på Wikipedia
Läs mer på hedifried.se
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Varför är det viktigt med uppdragsutbildning?

Stockholms universitet är ett av landets främsta lärosäten med forskare som är världsledande
inom sina ämnesområden. Forskningen uppdaterar ständigt det vi förstår om vår omvärld och
det är viktigt att detta också når ut till företag, myndigheter och organisationer som tillämpar
kunskapen i sin verksamhet.
 
En uppdragsutbildning är den form av undervisning vid universitet och högskolor som
erbjuds betalande juridisk person, vanligen som personalutbildningar. Innehållet i en
uppdragsutbildning måste förstås alltid motsvara den ämneskompetens som universitetet
har examensrätt för, en garanti för att de alltid håller hög kvalitet till sitt innehåll.
 
Det är institutionerna som ansvarar för att organisera uppdragsutbildning. På Psykologiska
institutionen har vi till exempel erbjudit uppdragsutbildningar sedan 1987 och kan ge kurser
om så vitt skilda ämnen inom psykologiområdet som arbetsmiljö, stress och hälsa,
ergonomi, ledarskap på olika nivåer, medarbetarsamtal, intervjumetodik, människans roll i
gruppen, genusaspekter, vittnespsykologi, kognitiv psykologi, minnespsykologi,
miljöpsykologi (t.ex. bullerstörningar), kliniska tillämpningar (för olika grupper), bara för att
ge några exempel.
 
Det fiffiga med uppdragsutbildningar är att de kan skräddarsys till innehåll, omfattning och
upplägg. Det går att ordna kurser med högskolepoäng om så önskas, men en
uppdragsutbildning kan också vara så kort som en inbjuden professor som ger en
stimulerande lunchföreläsning eller att en person med specialistkompetens ger en
workshop för en arbetsgrupp under en konferensdag.
 
Många myndigheter och företag skulle nog behöva bli mer medvetna om att den här
möjligheten finns till att vidareutbilda sin personal för att få in de senaste kunskaperna i
arbetslaget.
 
Elisabet Borg
Universitetslektor och styrelsemedlem i ITB under många år

 

Månadens intervju

Mats Najström är universitetslektor och föreståndare förMats Najström är universitetslektor och föreståndare förMats Najström är universitetslektor och föreståndare förMats Najström är universitetslektor och föreståndare för
uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen.uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen.uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen.uppdragsutbildningen vid Psykologiska institutionen.
    
Varför ska man kontakta just Psykologiska institutionen om man är i behov av
kompetensutveckling inom psykologiämnet i sitt arbete?
 
Med tanke på all den kompetens som finns på vår institution inom många olika områden ser
jag stora möjligheter att tillgodose de behov av kompetensutveckling som kan finnas hos
företag och organisationer. Alltifrån nuvarande kursutbud till möjligheten att skräddarsy
mer verksamhetsnära kurser utifrån kundens önskemål. 
 
Psykologiska institutionen ser gärna en ökning av sin uppdragsutbildning. Vad ser du för
potential? Hur ser framtiden ut om du får bestämma?
 
När det gäller uppdragsutbildning finns det en stor möjlighet att utöka verksamheten. Vi har
ett mycket bra varumärke och, som sagt, spetskompetens inom många områden. I
framtiden skulle jag gärna se att vi utvecklar vårt kursutbud på olika sätt. En tanke är att
kunna erbjuda enstaka föreläsningar av forskare och doktorander inom de egna
specialområdena.
 
Den stora bromsklossen är att vi har svårt att frigöra resurser i form av personal till våra
utbildningar. Vi är alla fullbelagda med olika sysslor, undervisning och forskning, som gör att
möjligheten att engagera sig i den här formen av undervisning inte är stor. I den bästa av
världar skulle det finnas utrymme i exempelvis bemanningsplanen för personal att kunna
engagera sig i uppdragsutbildningar. Den personal som är och har varit med och arbetat
med våra utbildningar tycker att det är mycket stimulerande, det är en viss skillnad att
undervisa deltagare som kommer för fortbildning jämfört med våra ”vanliga” studenter.
 
Du har varit föreståndare för institutionens uppdragsutbildning i många år nu. Vad är det
roligaste med detta uppdrag?
 
Det som är mest stimulerande är faktiskt när vi får positiv återkoppling av våra deltagare,
vilket är ofta! Annars tycker jag att det är roligt att försöka se vilka behov det finns i vår
omvärld och sedan skapa kurser som träffar behovet på ett bra sätt.
 
Läs mer om Mats Najström
Läs mer om vår uppdragsutbildning

 

 
PSYKOLOGISKA KLINIKEN

 

 

 

 

KALENDER

7
DEC

Informationsmöte om utbytesstudier

Välkommen på informationsmöte om möjligheterna till
utbytesstudier vid Psykologiska institutionen!
Tid: 12:00–13:00
Plats: Online via Zoom
Läs mer

7
DEC

Allmänna seminarieserien, med Håkan Fischer
och Lennart Högman

Professor Håkan FischerHåkan FischerHåkan FischerHåkan Fischer och universitetslektor LennartLennartLennartLennart
HögmanHögmanHögmanHögman talar om "Using machine learning models for
analysis of interpersonal social interactions".
Tid: 14:00–15:00 
Plats: Seminarierum Tranbär, Hus 4, plan 3, Albano
Läs mer

14
DEC

Disputation: Mönster av anpassningsproblem
hos flickor och unga kvinnor på särskilda
ungdomshem

Marie-Louise KlingstedtMarie-Louise KlingstedtMarie-Louise KlingstedtMarie-Louise Klingstedt disputerar på sin
doktorsavhandling med titeln "Mönster av
anpassningsproblem hos flickor och unga kvinnor på
särskilda ungdomshem: En fyraårig uppföljningsstudie".
Tid: 10:00–12:00
Plats: Hörsal 1, Hus 1, Albano
Läs mer

15
DEC

Disputation: Children's Social Emotional
Competence

Sarah ThomasSarah ThomasSarah ThomasSarah Thomas disputerar på sin doktorsavhandling med
titeln "Children's Social Emotional Competence: Advances
in assessment and practice".
Tid: 13:00–15:00
Plats: Hörsal 1, Hus 1, Albano
Läs mer

Fler kalenderhändelser   
 

 
UPPDRAGSUTBILDNING

 

 

 

 

 

 
FORSKNING PÅGÅR

 

 

 

Forskningsanslag trillar in ...

I  forskningsvärlden är det vanligt att man söker forskningsanslag i  början avI forskningsvärlden är det vanligt att man söker forskningsanslag i  början avI forskningsvärlden är det vanligt att man söker forskningsanslag i  början avI forskningsvärlden är det vanligt att man söker forskningsanslag i  början av
året och nu på hösten får man i bästa fall skörda. Här följer en lista på någraåret och nu på hösten får man i bästa fall skörda. Här följer en lista på någraåret och nu på hösten får man i bästa fall skörda. Här följer en lista på någraåret och nu på hösten får man i bästa fall skörda. Här följer en lista på några
ansökningar som blivit beviljade sedan sist.ansökningar som blivit beviljade sedan sist.ansökningar som blivit beviljade sedan sist.ansökningar som blivit beviljade sedan sist.
 

Charlotta NilsenCharlotta NilsenCharlotta NilsenCharlotta Nilsen får 2 500 000 kr för finansiering av ett forskarnätverk från Familjen
Kamprads stiftelse (Högskolan i Jönköping är huvudman).
Patrick HammerPatrick HammerPatrick HammerPatrick Hammer får 79 191 Euro för projektet NARSFIELD.
Jonas RafiJonas RafiJonas RafiJonas Rafi får 3 143 000 kr från Afa Försäkring för projektet Att förstå spel om pengar i
arbetslivet: ett samlat grepp för att förstå hur kultur, policys och negativa eLekter samverkar.
Kristina SundqvistKristina SundqvistKristina SundqvistKristina Sundqvist får 4 700 000 kr från Afa Försäkring för projektet Universell
alkoholprevention på arbetsplatsen: Vad kan vi lära av de goda exemplen?

 

 

Annons: Extrajobb i expertpanel

Är du, eller har du i din närhet, en person i åldern 15-30 år som kan tänka sig  att jobba som
rådgivare till ett forskarteam när den nya Y-SLOSH-enkäten ska ta form?
 
Det handlar om att - i egenskap av ungdom - vid några tillfällen hjälpa forskarna att
utforma frågeställningarna på ett sätt som passar åldersgruppen.
Arbete på distans är möjligt. Ersättning ges i form av timlön.
 
För frågor: 08-553 789 38 (kontaktpersoner är Marcus Brafors och Sandra Blomqvist)
Intresseanmälan (med namn, ålder, sysselsättning): y-slosh.stress@su.se

 

 

 

Foto: Pixabay från Pexels

Månadens publikationer

I  det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, samlas alla vetenskapligaI det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, samlas alla vetenskapligaI det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, samlas alla vetenskapligaI det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA, samlas alla vetenskapliga
publikationer som våra forskare producerar varje år.publikationer som våra forskare producerar varje år.publikationer som våra forskare producerar varje år.publikationer som våra forskare producerar varje år.
 
Med en månad kvar av året finns redan ca 280 publikationer inlagda. Denna månad tipsar vi
särskilt om de  bidrag som skrivits på svenska, varav ett par är böcker som kanske kan
fungera som julklappstips till våra läsare?!
 
Aronsson, G., & Lundberg, U. (2022). Distansarbete: Översikt av internationella forskningen
om arbetsmiljö och hälsa, balans i livet och produktivitet före och under covid-19 pandemin
med särskilt beaktande av kvinnors och mäns villkor. Rapport från Myndigheten för
arbetsmiljökunskap. Läs mer
 
Axelsson, J., & Andersson, M. (2022). Sömnsmart: Hur du sover dig till bättre hälsa. Norstedts
Förlag. Läs mer
 
Klingstedt, M.–L. (2022). Mönster av anpassningsproblem hos Pickor och unga kvinnor på
särskilda ungdomshem: En fyraårig uppföljningsstudie. Doktorsavhandling vid Stockholms
universitet. Läs mer
 
Nilsonne, G. (2022). Bakvägsidentifiering av forskningsdata med personuppgifter:
riskbedömning och riskminskande åtgärder. Svepet, 40(1), 6–7. Läs mer
 
Rück, C., Lindsäter, E., Lekander, M., & Nilsonne, G. (2022). DN Debatt: "De utmattade
måste få tillgång till rätt vård". Dagens Nyheter 2022-06-12. Läs mer
 
Sverke, M., et.al.  (2022). De regionala skyddsombudens roll i arbetsmiljöarbetet. Värdet av
förebyggande arbete och allas rätt till en god arbetsmiljö. SOU 2022:47. Läs mer på
regeringen.se
 
von Below, C. (2022). Anknytning i relationer: Förstå och förändra dina mönster. Natur och
Kultur. Läs mer
 
von Below, C. (2022). Teoretiska perspektiv på anknytning vid patientmöten: Varför är vissa
så svåra att hjälpa? Läkartidningen, 119:21145. Läs mer
 
Hitta fler publikationer från 2022 i DiVA
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Foto: Susanne Jutzeler från Pixabay

Jonas Olofsson i Forskning & Framsteg: Förlorade dofter kommer
tillbaka

När pandemin bröt ut beskrev Folkhälsomyndigheten luktförlust som ettNär pandemin bröt ut beskrev Folkhälsomyndigheten luktförlust som ettNär pandemin bröt ut beskrev Folkhälsomyndigheten luktförlust som ettNär pandemin bröt ut beskrev Folkhälsomyndigheten luktförlust som ett
ovanligt symtom – trots att det var det allra vanligaste.ovanligt symtom – trots att det var det allra vanligaste.ovanligt symtom – trots att det var det allra vanligaste.ovanligt symtom – trots att det var det allra vanligaste.
 
Men luktsinnet har en god förmåga att läka, skriver Jonas Olofsson, professor i psykologi vid
Stockholms universitet, i en artikel som publicerades i Forskning & Framsteg nr 2022/4. Nu
finns den även att lyssna på i podd-format.

Artikeln ger en god inblick i hur forskarsamhället gick samman för att lösa gåtan med
luktbortfall hos patienter med covid-19, men går även vidare och beskriver andra former av
lukt- och smakförluster och vad de kan ha för inverkan på livskvaliteten hos dem som
drabbas. Som avslutning beskrivs även hur man kan träna sitt sviktande luktsinne på olika
sätt, även i form av dataspel!

När vi nu går in i advent och jul med alla sina härliga dofter så hoppas vi att du som läser
detta har [återfått] ditt luktsinne i god kondition och kan njuta i fulla drag.
 
Läs artikeln på Forskning och Framsteg
Lyssna på artikeln som podd på Acast

 
SOCIALA MEDIER

 

 

 

 

Vi väcker upp Stressforskning SU på Twitter

Stressforskningsinstitutet hade tidigare ett relativt aktivt Twitter-konto med över 500
följare. Efter sammanslagningen med Psykologiska institutionen har det inte blivit så
många tweets, men vi provar nu att återaktivera kontot och planerar att skicka ut ett fåtal
tweets per vecka, fortsatt med just stressforskningen i fokus, men enstaka andra nyheter
från institutionens forskning kan också komma ifråga med tiden.
 
Låter det intressant?
 
Följ oss på twitter.com/stressforskning

 

Du har väl hittat oss på LinkedIn?

LinkedIn är ett bra sätt att hålla koll på vad som händer vid institutionen förLinkedIn är ett bra sätt att hålla koll på vad som händer vid institutionen förLinkedIn är ett bra sätt att hålla koll på vad som händer vid institutionen förLinkedIn är ett bra sätt att hålla koll på vad som händer vid institutionen för
dig som tycker att Nyhetsbrevet kommer lite för sällan! Vi lägger upp någradig som tycker att Nyhetsbrevet kommer lite för sällan! Vi lägger upp någradig som tycker att Nyhetsbrevet kommer lite för sällan! Vi lägger upp någradig som tycker att Nyhetsbrevet kommer lite för sällan! Vi lägger upp några
nya inlägg varje vecka, bland annat annonser om nya jobb hos oss.nya inlägg varje vecka, bland annat annonser om nya jobb hos oss.nya inlägg varje vecka, bland annat annonser om nya jobb hos oss.nya inlägg varje vecka, bland annat annonser om nya jobb hos oss.
 
Annat innehåll som du hittar på vår profil inkluderar nyheter om vår forskning på
institutionen, annonsering av doktorandplatser, patientrekrytering för Psykologiska
kliniken och evenemang såsom disputationer, öppna föreläsningar och seminarier.
 
Följ Psykologiska institutionen på LinkedIn

 

God Jul och Gott Nytt År

Stort tack för att du prenumererar på och läser vårt Nyhetsbrev!Stort tack för att du prenumererar på och läser vårt Nyhetsbrev!Stort tack för att du prenumererar på och läser vårt Nyhetsbrev!Stort tack för att du prenumererar på och läser vårt Nyhetsbrev!
 
Nästa nummer kommer i slutet av januari och då ligger våra mallar hos en ny leverantör och
har kanske lite fler funktioner som vi kan använda oss av. Det blir spännande! Temat då blir
preliminärt Barn och anknytning.
 
Har du synpunkter, tips och idéer så lyssnar vi gärna! Maila oss
på kommunikation@psychology.su.se
 
2017 såg det ut som ovan i det stora trapphuset på Frescati Hagväg 8, innan institutionen
flyttade till Albano. Det var ämnesrådet PÄR som hjälpte till att pynta våra lokaler med
denna fyndiga hälsning. Med benäget tillstånd återger vi hälsningen även i år och önskar er
en fin advent, en vilsam jul och ett lärorikt 2023.
 
Redaktionen

 
IN MEMORIAM

 

 

 

 

Psykologiska institutionens nyhetsbrevPsykologiska institutionens nyhetsbrevPsykologiska institutionens nyhetsbrevPsykologiska 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.
 
Följ oss på LinkedIn
 
Följ Stressforskning SU på Twitter
 
Ansvarig utgivareAnsvarig utgivareAnsvarig utgivareAnsvarig utgivare: Fredrik Jönsson, prefekt
 
RedaktionRedaktionRedaktionRedaktion: Daniela Brandel, Henrik Dunér, Christian Portin och Philip Stenström.
Har du frågor eller tips når du oss på: kommunikation@psychology.su.se

 

Klicka här om du vill avregistrera dig från
nyhetsbrevet
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