
DETTA VILL JAG ATT RPC-STOCKHOLM SKALL SATSA SINA RESURSER PÅ 
ENKÄTSVAR 2014-2015 

 
Vi i styrelsen i RPC-lokalföreningen i Stockholms län står ofta inför frågor om hur RPC:s begränsade 
resurser i både tid och pengar skall disponeras. Därför är vi angelägna om att veta vad du som medlem 
tycker är viktigt att vi lägger våra resurser på. Ange nedan dina prioriteringar så att vi kan ha dessa som 
underlag vid kommande diskussioner och beslut i styrelsen. 
 
Du har här 100 % att fördela på de fem uppgifterna nedan. Ersätt strecket efter varje fråga med den 
procentsats som du vill att aktuell uppgift skall ta av resurserna.   
                                                                                                                                                                                 
Hittills har 52 medlemmar svarat.                                                                                     Medlemmarnas   %-satser 
 

1. Jag vill att RPC-Stockholm skall verka för att  skapa mötesplatser för medlemmarna                           

där man kan möta kollegor, diskutera  och nätverka kring angelägna  frågor, genom                              

att ordna olika medlemsmöten.                                                                                                                      14 % 

      

2. Jag vill att RPC-Stockholm ska verka för medlemmarnas kompetensutveckling                                                      

t ex genom att ordna:                                                                                                                                                                 

- föreläsningar,                                                                                                                                                                  

- filmvisningar av terapeutiska sammanhang,                                                                                                               

- uppföljning av psykoterapins utveckling internationellt.                                                                     26 % 

 

3. Jag vill att RPC-Stockholm skall verka för att jag får patienter och andra uppdrag                                           

t ex genom att:                                                                                                                                                                       

- via vår kontakttelefon ge information till privatpersoner, institutioner och                                               

.  medlemmar,                                                                                                                                                                        

- guida  och hjälpa till med psykoterapeutförmedlingen via RPC-s hemsida,                                                                  

- marknadsföra RPC via tidningsannonser,                                                                                                                      

- skapa mötesplatser mellan RPC-terapeuter och allmänhet.                                                                24 %  

4.                                    

 Jag vill att RPC-Stockholm ska påverka attityderna till pdt, t ex genom att:                                                        

- vara en förbindelselänk mellan Stockholm-medlemmarna och RPC-riks och stödja                              

.  RPC-riks i deras förhandlingar kring vårdpolitiska frågor,                                                                                  

- hävda psykodynamisk psykoterapi som verksam behandling,                                                                                                                             

- tillhandahålla informationsmaterial i form av broschyrer och artiklar,                                                         

- delta i relevanta mässor.                                                                                                                               34 % 

 

5.  Annat som jag tycker är viktigt, skriv några rader nedan:    
Det har kommit in en del värdefulla synpunkter som vi ska fundera vidare på. 

De flesta har inte tilldelats någon procentsats .  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________                                         2 % 

 

                                                                                                                                         Summa             100 %                 

 
 
Fyll i, spara och bifoga enkäten som fil i ett mail till  RPC.Stockholm@live.se 
eller skicka in den ifyllda papperskopian till: RPC-Stockholm  c/o Teresa Allzén, Råggatan 11 nb, 
118 59 Stockholm 

 
TACK FÖR DINA SYNPUNKTER! 

mailto:RPC.Stockholm@live.se

