
 

Tack alla medlemmar och sympatisörer för året som har gått!  

Verksamhetsåret för Psykologer utan gränser började med ett årsmöte i början av februari 
2018. Vi har sedan under året haft sex styrelsemöten och däremellan tagit beslut på mail. 

Under våren har vi haft två större föreläsningar med Liria Ortiz i samverkan med 
Kompetenscentrum för psykoterapi och i samband med det medverkat till utökad forskning 
om att öka hopp och självtillit hos ensamkommande och flyktingar vid asylprocess. Intresset 
var enormt och totalt deltog XX personer och över 60 stod på väntelista. Vi hoppas kunna 
följa upp eventet med fler på samma tema! För er som önskar ta del av Lirias powerpoint så 
finns den upplagd på vår hemsida: http://www.psykologerutangranser.se/dokumenten/ 

http://www.psykologerutangranser.se/dokumenten/?fbclid=IwAR2peFkCYfBTO409LPWRcZ7gk4d-sT6XljELebMZJVzKmq4pOFowvclQdo0


Vi har hållit ett flertal föreläsningar för ideella och andra organisationer; bland annat på: 
− Individuell Människohjälp (IM) och Ingen människa är Illegal (IMÄI) i Uppsala där 

fokus varit volontärers bemötande av migranter 
− #jagmed i Nyköping där vi föreläste under temat bemötande och lärande för personer 

i asylprocess. 

Vi har även deltagit i Global Health Night och Glocal Film Festival, både som föreläsare 
och med bokbord på avslutningen de 17 veckornas inspirationsfilmfestival om de globala 
målen. Mer info finns på hemsidan: http://glocalfilmfestival.com/ 

PUG har medverkat i två internationella 
konferenser i Sydamerika under sommaren 
2018. 27-28 juli deltog styrelseledamoten 
Nora Choque Olsson på en konferens i 
Colombia titulerad "Primer Foro de Investigación y desarrollos terapéuticos para los Tras-
tornos del Espectro Autista”. Där låg fokus på forskning och terapeutisk utveckling för au-
tismspektrumstörningar och både psykologer, psykologistudenter och föräldrar deltog.   

Nora deltog även på en konferens i Bolivia som hette "1RA JORNADA INTERNACIONAL 
SOBRE ABORDAJE INTEGRAL DE LA POBLACIÓN INFANTO- JUVENIL CON DIS-
CAPACIDAD INTELECTUAL" och hade fokus på barn och ungdomar med neuropsykia-
triska funktionsnedsättningar (NPF) där 700 psykologstudenter, psykologer, lärare och för-
äldrar till barn med NPF deltog. Eventet var organiserad av föräldraförening ABOPANE, 
universitet i Oruro samt vårdministeriet. 

http://glocalfilmfestival.com/


Ute i landet: 
PuG Göteborg haft flera träffar med fokus på migration, stött lokal volontärverksamhet och 
handlett organisationen Light House Relief som arbetar med stöd till flyktingar som tagit sig 
över medelhavet till ön Lesbos i Grekland. PuG Göteborg och PuGs styrelse har diskuterat 
samverkan, och styrelsen har också varit i kontakt med medlemmar i Linköping samt 
Örebro som önskat omstarta insomnade lokalavdelningar och diskuterat möjligheten att 
starta lokalavdelning i Sthlm. 

Etiopien-projektet i PuG Göteborg har fortskridit. I början av året kom två lärare från 
projektet Hope for children Ethiopia till Sverige för ett studiebesök. Handledningen har 
varit svår att få till då tillgången till Skype begränsats kraftigt av den etiopiska regeringen. I 
december åkte Hanna Dimbodius och till Addis Abeba och höll en workshop i PE 
(prolonged exposure), en evidensbaserad metod för att behandla PTSD. Materialet till 
workshopen finansierades med hjälp av en insamlingskampanj där Felicia Grosin 
producerade en film som delades via föreningens hemsida och sociala medier.  

Vi ser fram emot 2019 med fortsatt engagemang hos medlemmar och förhoppningsvis fler 
aktiva i styrelse, lokalavdelningar och i de olika projekt vi driver. 
Paula Richter och Tekla Tell 
Ordförande och vice ordförande  
Psykologer utan Gränser


