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MITT 2019

»Största framgången under
min tid som ordförande är
att psykologernas position
flyttats fram radikalt.«

A

nders Wahlberg har haft
förtroendeuppdrag
inom Sveriges Psyko
logförbund i 35 år.
Sedan 2013 i rollen som
ordförande. I närmare sju års tid
har han pendlat mellan hemmet i
Skellefteå och förbundets kansli
i Stockholm. Men nu på Psykolog
förbundets kongress 16–17 maj är
det dags att lämna uppdraget som
ordförande. Det är med dubbla
känslor. Men vissheten att han
lämnar över ett välfungerande
kansli, en organisation med god
ekonomi samt ett förbund med ett
kreativt samtalsklimat och massor
av engagerade medlemmar gör det
hela lättare.
Vad driver dig? Hur kom det
sig att du tog på dig uppdraget att
leda Sveriges Psykologförbund?
– Jag har alltid brunnit för
psykologin, psykologer och psy
kologers villkor. Att jag tog på mig
uppdraget som ordförande har jag
aldrig ångrat, det har känts som
en rolig utmaning att leda och
vara en del av en organisation som
betyder mycket för mig.
Största utmaningen?
– Att känna att jag räcker till. Det
4 _ sveriges psykologförbund 2019

ÅLDER: 59 år.
BOR: Skellefteå.
GÖR: Psykolog,

författare och
sedan 2013
ordförande
i Sveriges
Psykolog
förbund.
AKTUELL: Avgår
vid Psykolog
förbundets
kongress i maj
2020.
BOR: Skellefteå.
KURIOSA: Fler
faldig vinnare i
2019 års Fulaste
jultröjan-täv
lingen.

finns så många frågor och så många
initiativ från medlemmar som jag
skulle vilja hinna förverkliga.
Hur ser du på Psykologför
bundets roll i samhällsdebatten?
Vilka frågor har varit mest fram
gångsrika?
– Trots att vi är ett litet förbund
önskar jag att vi syntes mer i sam
hällsdebatten. Vi är en profession
som har en viktig samhällsroll och
som gör, och kan göra ännu mer,
nytta på samhällsnivå. Vi jobbar
hårt för att synas mer och har en hel
del planerat framöver. Men det är
viktigt att komma ihåg att samhällsdebatten inte bara pågår i medier
utan även i möten med beslutsfatta
re. Där tycker jag att vi har lyckats.
– Under 2019 gjorde vi en jätte
satsning för att specialistpsykologer
ska bli en självklarhet. Det har varit
ett mångårigt arbete som äntligen
börjar ge frukt. Vi har också varit
med och påverkat ett antal utred
ningar kring psykisk hälsa, alternativ
medicin och primärvård. Den största
framgången under min tid som
ordförande är att psykologernas
position har flyttats fram radikalt.
Du bloggar, reser och träffar
medlemmar, föreningar och andra

Psykologförbund, politiker, myn
digheter, organisationer – med vad
trivs du bäst, var kommer du mest
till din rätt?
– Jag är inte någon stor estradör
utan trivs bäst när jag får chansen
att diskutera, debattera och påver
ka i mindre grupper, oavsett om
det är med politiker, myndigheter
eller medlemmar.
Du lämnar uppdraget som ord
förande, en roll du haft i närmare
sju år – vad är det för fackförbund
du lämnar över?
– Jag lämnar över ett förbund
som har bra relationer till många
beslutsfattare, ett förbund med en
bra organisation, god ekonomi och
ett välfungerande kansli. Jag läm
nar också över ett förbund med ett
gott och kreativt samtalsklimat
med massor av engagerade med
lemmar. Jag känner att jag bidragit
till att bygga den stabiliteten.
Hur ser du på din framtid, vad
ska du göra?
– Att jag blev psykolog har jag
aldrig ångrat, så det ska bli roligt
att återgå i arbete. I vilken form
vet jag ännu inte, men troligen
fortsätter jag med psykolog
företagande.

ANDERS
TOPP TRE

2019

• Psykologikon

Anders
Wahlberg
ORDFÖRANDE

ferensen Evidens
och etik i praktiken
som arrangerades
2019 av Psykolog
förbundet och IHPU.
Den är jag super
nöjd med, den blev
så uppskattad.
• Alla möten
och samtal med
människor, inte
minst våra med
lemmar i landet.
• Vårt inflytande
i KAM-utredningen,
Komplementär och
alternativ medicin
och vård, där vi
lyckades riktigt bra
med att påverka
utredningen och
utredarna.
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

Väljs på kongressen och verkställer
kongressens beslut samt tar beslut
i löpande ärenden under
kongressperioden.

KONGRESSEN >

Psykologförbundets
högsta beslutande organ.
Sammankallas vart
tredje år.

6 NÄTVERK

• Sveriges psykologers HBTQ-nätverk
• Nätverk för primärvårdspsykologer
ätverk Digitala psykologer
• Nätverk
• Nätverk Coachande psykologer
• Nationella nätverket Pediatrisk psykologi
Två nätverk har ansökt om att
bilda nationell förening. Dessa är:
PHU, Psykologer för hållbar utveckling
ANDTS, Alkohol, Narkotika, Dopning,
Tobak och Spel

•
•
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11 828 MEDLEMMAR
89 LOKALA FÖRENINGAR

Lokala psykologföreningar är förbundets
basorgan, sammanslutningar för anställda
medlemmar med samma arbetsgivare.

Psykologförbundet –

STUDERANDERÅDET

Bevakar psykologstuden
ternas intressen, driver
frågor som rör utbildningen.

VETENSKAPLIGA RÅDET

Är rådgivande i frågor som rör
psykologiämnets vetenskapliga
utveckling samt dess praktiska
tillämpning i psykologyrket.

SPECIALISTRÅDET

Är rådgivande i frågor som
rör specialistordningen och
specialistutbildningen.

ETIKRÅDET

Har en rådgivande och
en utredande funktion,
ansvarar för yrkesetiska frågor.

11
NATIONELLA
FÖRENINGAR >

Nationella föreningar utgörs av
psykologer inom ett speciellt
område med uppgift att stödja
och bevaka medlemmarnas
yrkesmässiga intressen.
Arbets- och organisationsp
 sykologer
Döva och hörselskadade
Forensiska psykologer
Geropsykologer
POMS, Habiliteringspsykologerna
Kliniska psykologer
Mödravård och barnhälsovård
Neuropsykologer
PPP, Privatpraktiserande
psykologer
Psifos, Psykologer i förskola och skola
Seniorpsykologerna

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 RÅD
TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN

– så funkar det

KANSLIET >
En serviceorganisation
för medlemmarna,
arbetar med utbildning,
information och rådgivning men också
med information
information och påverkansarbete.

Mer information finns på www.psykologforbundet.se
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Två nya nationella föreningar, flera lokala psykologföreningar
och ett sprillans nytt medlemsregister. Remissvar, workshops
och seminarier. Stöd och råd till förtroendevalda och med
lemmar, fackliga kurser, utvecklandet av specialistutbildningen
– och, inte minst, förberedelser inför Psykologförbundets
kongress 16–17 maj 2020. Dessutom ett omorganiserat kansli
och ett intensivt arbete med att förtydliga förbundets politik.

Häng med på en resa genom det gångna året.
12 JAN. Nätverket Psykologi för Hållbar Utveckling
beslutar om att ansöka om att få bli en nationell
förening inom Psykologförbundet.

14 JAN. Psykologförbundet anställer
en kommunikationschef.

8 _ sveriges psykologförbund 2019

18 JAN. Nya PTP-handboken klar
(Nationell handbok för praktisk
tjänstgöring för psykologer).

LARS-GÖRAN ÖST
TILLDELAS STORA
PSYKOLOGPRISET
MARS. 2019 års pristagare Lars-

EU-parlamentet i Bryssel.

BILD EU-PARLAMENTET

»Klimatfrågan – en självklarhet«
JANUARI. Även om Sveriges

Psykologförbund på olika sätt
alltid arbetar för att främja och
stärka hållbar utveckling och
en god arbetsmiljö, aktualiseras
under 2019 även arbetet med att
främja och stärka ett hållbart
klimat. I början av året, 12 janu
ari, ansöker Nätverket Psyko
loger för Hållbar utveckling,
PHU, om att få bilda en nationell
förening (med samma namn)
inom Psykologförbundet. Något
som förbundsstyrelsen god
känner. Formellt beslut tas på
Psykologförbundets kongress
16–17 maj 2020.
I slutet av januari är Anders
Wahlberg i EU-parlamentet i
Bryssel för att tillsammans med
representanter för andra euro

8 kr
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peiska psykologförbund tala om
klimatet och migration.
Enligt förbundsordförande
Anders Wahlberg är Sveriges
Psykologförbund ett av få psy
kologförbund i Europa som har
en förening med fokus på
klimatet. Att förbundet
arbetar med frågor som
rör hållbar utveckling är
för honom en självklarhet.
– Det är roligt att det
finns ett sådant tryck
här hemma. Men jag ser inget
alternativ, dels är det viktigt,
dels förväntar sig våra medlem
mar det av oss. Det handlar om
samhällets överlevnad.

FEBRUARI.

Varje år tar Psyko
logförbundet fram
aktuell statistik om
psykologers och
PTP-psykologers
löner och villkor.
Så även 2019.
Skriften kom
tillsammans
med Psyko
logtidningen
nr 2 2019, och
statistiken
finns även på
Psykologförbundets
hemsida.

Göran Öst, psykolog och pro
fessor emeritus vid Stockholms
universitet, tilldelas 28 mars Stora
Psykologpriset under Psykologi
konferensen, som arrangeras
28–29 mars i Stockholm. Priset
delades ut av Prins Daniel – och
juryns motivering lyder: »Lars-
Göran Öst har haft stort inflytan
de på utvecklingen av KBT som en
behandlingsform. Han har skapat
och forskat kring psykologiska
behandlingsmetoder som spritts
över världen och blivit första
handsval för stora patientgrup
per. Han har utvecklat evidens
baserade behandlingsmetoder för
flera olika ångesttillstånd«.
Lars-Göran Öst och Prins Daniel.

Läs även intervjun med Paula Richter,
ordförande i PHU på sid 23.

22 FEB. Medellönen för psykologer i Sverige 2018 redovisas
i skriften av Löneläget.

28 FEB. Förbundet håller facklig
grundkurs för förtroendevalda.

8–10 MARS. Kansliet flyttar tillbaka
in i nyrenoverade lokaler.

28–29 MARS. Psykologikonferensen Etik och evidens i praktiken
hålls i Stockholm, med över 60 olika föreläsningar, workshops
och vetenskapliga symposium. Läs mer på sidan 18–21.
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Före och efter. I samband med renoveringen av fastigheten anpassades även lokalerna på kansliet efter den nya organisationen med tre tydliga avdelningar.

Psykologförbundet in i framtiden
MARS. Under 2019 pågick ett

intensivt arbete med att utveckla
förbundets politik samt att för
tydliga roller och arbetsformer i
såväl styrelsen som på kansliet.
Ulrika Sharifi, 1:e vice ordförande
i förbundsstyrelsen, är nöjd med
arbetet.
– Vi i presidiet har tillsam
mans med förbundsdirektör
Ulrika Edwinson arbetat mycket
aktivt med att bereda FS-sam
manträden och skapa förutsätt
ningar för bra diskussioner och
genomtänkta beslut. Vi är på

rätt väg, men det är ett arbete
som behöver fortsätta, säger
hon.
Mest stolt är Ulrika Sharifi över
att ha varit med om att inrätta
en förhandlingsdelegation
(FHD) samt att sätta villkorsoch förhandlingsfrågor högt
på styrelsens agenda. Som vice
ordförande har hon ansvarat
för att sammankalla FHD, som
bestått av FS-ledamöter med
särskild kunskap och intresse
för förhandlingsfrågor samt

»Vi har arbetat
mycket aktivt med
att skapa förutsätt
ningar för bra diskus
sioner och genom
tänkta beslut.«
ULRIKA SHARIFI,
1:E VICE ORDFÖRANDE

4–5 APR. Sveriges Psykologförbund

1 APR. Ett nytt medlemssystem införs som blir
hjärtat i kansliets stöd till medlemmar och föreningar.
Det har fått namnet Cora (hjärta på latin).

arrangerar möte med Nordens övriga
psykologförbund.
Ges ut av Sveriges Psykologförbund

TIDNINGEN
#4 2018

NYHETER

Provet som
blockerar
legitimationen
GDPR

Så funkar det
för psykologer
MÖTET

Kerstin Evelius om
sitt drömsamhälle

75
PROCENT
ANDELEN AV
ALLA SMÄRT
PATIENTER
SOM KAN BLI
HJÄLPTA

Valspecial
DERAS LÖFTEN
FÖR DIN RÖST

1 _ psykologtidningen _ #2 _ 2017
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Adimir Muhic, facklig förtroen
deman på Rekryteringsmyndigheten.
– Att få vara med om att
utforma det nyinstiftade fackliga
priset Facklan och utse första
pristagaren var en annan höjd
punkt under 2019, säger Ulrika
Sharifi.
Parallellt med förtydligandet
av politiken samt det löpande
arbetet genomfördes en om
fattande renovering av hela fastig
heten i vilken förbundets kansli
finns. Också kansliets lokaler

4 APR. Psykologtidningen
nomineras till Fackförbundspressens pris för bästa layout.

passade på att renoveras för att
skapa mer flexibla lokaler, anpas
sade till den nya organisationen
med tre olika avdelningar: Yrke,
Utbildning och Kommunikation,
samtliga med var sin chef, för att
förtydliga arbetsfördelning och
roller, förklarar förbundsdirektör
Ulrika Edwinson.
– Syftet med renoveringen och
omorganisationen av kansliet
är att sänka sårbarheten och
skapa bättre förutsättningar att
säkerställa rätt kompetens på
kansliet. Psykologförbundet
driver en omfattande verksam
het och det är avgörande att
kanslipersonalen kan jobba
effektivt med rätt saker, både
i en komplex nutid och i en
okänd framtid, säger hon.
Psykologförbundet äger
25 procent av fastigheten, som
ligger i centrala Stockholm.

BAKGRUND: Förhandlingsdelega

Psykologstuderan
de och yrkesverk
samma psykologer
under middagen på
PS19, pristagaren av
Lilla Psykologpriset
Mikael Nilsson
samt vid förbun
dets monter: Emma
Sjöström, Rosanna
Fagerudd och Elin
Eos. Lilla Psykolog
priset på 10 000 kr
instiftades 2017 och
tilldelas en psyko
logstuderande som
under sin studietid
bidragit med att
förbättra människ
ors livskvalitet.

tionen, FHD, har till uppgift att ta
fram strategier och ge input i för
handlingsfrågor samt ge förtroen
devalda lokalt, FS och kansliet en
gemensam kunskapsbas som kan
användas i det fackliga arbetet.

40

11 MAJ. Dags för Rådskonferensen i Stockholm
med förbundsstyrelsen och 40 förtroendevalda på
plats för att följa upp den senaste kongressens beslut.

< Studeranderådet väljer Isabel
Sörensen till ordförande och Linus
Olsén till vice ordförande.

Digital
självhjälp
MAJ. Makt är temat på Psykolog

student, PS19, som arrangeras
4–5 maj i Lund. Över 50 olika
programpunkter erbjuds och
en rad utställare är på plats,
däribland Psykologförbundet
som också är evenemangets
guldsponsor. Under konferensen
delas också traditionsenligt Lilla

Psykologpriset ut. Årets pris går
till psykologstuderande Mikael
Nilsson från Umeå.
»Det känns kul, jag är stolt.
Men också förvånad eftersom det
var sådan konkurrens«, sa han i
samband med prisutdelningen i
en intervju i Psykologtidningen.
se (5 maj).
Juryns motivering: »Mikael
har utvecklat en plattform för
att digitalisera självhjälp inom
idrottspsykologi och därigenom
möta det behov som finns runt
om i landet att snabbt få stöd att
både må och prestera bättre.«
PS arrangeras varje år av och för
psykologstuderande, arrange
manget alterneras mellan
landets lärosäten.

28 MAJ. Psykologförbundets
arbetsmiljöenkät mejlas ut till alla
yrkesverksamma medlemmar.

28–31 MAJ. Psykologförbundet är i Turin i Italien
på konferens och generalförsamling för EAWOP,
Europeiska organisationen för arbetspsykologi.
2019 sveriges psykologförbund _ 11

OKTOBER.

FÖRBUNDET VILL HA
FOKUS PÅ TRE OMRÅDEN
SEPTEMBER. I Psykologförbun

dets debattartikel i Altinget
(18 september) »Psykologför
bundet: Tre fokusområden som
bryter utvecklingen« skriver
ordförande Anders Wahlberg om
vad som krävs för att vända ut
vecklingen kring psykisk ohälsa.
De tre fokusområdena som
nämns är:
1 ) Tillgängliga lärmiljöer som
främjar lärande, hälsa och
utveckling samt tidiga insatser
för barn.
2 ) En jämlik psykisk hälsa med
friska arbetsplatser och gott
ledarskap.
3 ) Tillgång till evidensbaserad
psykologisk behandling med
kvalitet.
»Det är psykologisk kunskap
som måste styra de politis
ka besluten«, skriver Anders
Wahlberg.

29 JULI. Psykologförbundet gör

sin egen badge till Pridefestivalerna.

Saco-podcasten,
som börjar sända
10 september,
gästas av experter,
forskare och
politiker samt
representanter
för något av de 22
Sacoförbunden.
Första avsnittet
handlar om rätten
att få vara sig själv
på jobbet, i det
andra diskuteras
uppluckring av
LAS och i avsnittet
om psykisk ohälsa
gästar Psyko
logförbundets
ombudsman Elin
Eos podden.

Stolt förbund marscherar på
AUGUSTI. För Sveriges Psykolog

förbund är likabehandling och
försvaret av mänskliga rättig
heter oavsett kön, könsidentitet,
etnisk bakgrund, trosupp
fattning, funktionsvariation,
sexuell läggning eller ålder en
ständigt aktuell och prioriterad
fråga. Deltagande i Stockholm
Pride och stödjande av andra
Prideaktiviteter är ett sätt att

uppmärksamma frågan, skriver
förhandlingschef Jaime Aleite i
ett blogginlägg på förbundets
hemsida den 31 juli.
På förbundets hemsida med
nyheter förtydligar han:
»Samtidigt är det viktigt att
betona att det för oss inte bara
handlar om en Pridefråga. Det
handlar om HBTQ-frågor och att
värna om och försvara mänskliga

8 AUG. I nyhetsartikeln »Pappersjobb tar psykologernas tid«,

intervjuas Ulrika Sharifi, 1:e vice ordförande, om skolpsykologer
nas allt mer pressade arbetssituation (TT).

5 SEP. Förbundsstyrelsen
fattar beslut om att
uppdatera EBPP.
12 _ sveriges psykologförbund 2019

MAJ.

Pride

I samband med
Arbetsförmedling
ens nedskärningar
sägs 130 psykolo
ger upp. Förbun
det, som aldrig
tidigare hanterat
en så omfattan
de uppsägning,
ger under hela
processen stöd till
medlemmarna och
arbetsplatsfören
ingen Rappa. Man
har också löpande
kontakt med sty
relsen för Saco-S
och Akademiker
förbundet SSR,
som representerar
alla Saco-medlem
mar på Arbetsför
medlingen, samt
arrangerar träffar
och stöd för de
uppsagda psykolo
gerna.

rättigheter. Det är ju inte så att vi
går med i Pridetåget och sedan
går vi hem och fikar. HBTQ-frågor
engagerar oss året om, och är
en självklar del i vårt fackliga
arbete.«
Inför sommarens och landets
olika Prideparader lät Psykologför
bundet göra en »Stolt psykolog«badge som medlemmar kunde
beställa.

26–29 SEP. Psykologiguiden med samarbetspartners arrangerar Psykologiscenen, med 60 olika
samtal, på Bokmässan i Göteborg. Läs mer på sidan 32.

Kongress i Moskva
JULI. »Kanske är det viktigare än

någonsin att psykologer samar
betar över gränser för att stärka
psykologisk forskning, kunskap
och praktik«, skriver förbunds
ordförande Anders Wahlberg i
ett blogginlägg från Moskva. Han
är där tillsammans med Ulrika
Edwinson för att delta i den Europeiska Psykologfederationens
(EFPA) kongress och generalför

samling (federationens högsta
beslutande organ). På plats finns
även »nya länder«, som inte haft
psykologer så länge, som Albanien
och Azerbajdzjan. »Så här långt
har det verkat vara frispråkigt och
flera spännande seminarier som
berört bland annat HBTQ-frågor.«
Läs hela Anders Wahlbergs blogg
på förbundets hemsida.

23 OKT. Grattis på Skyddsombudens dag! Elin Eos bloggar
om förtroendeuppdraget.

25 OKT. Heldagsutbildning om sociala medier som
arrangeras av Psykologförbundets nätverk Privat
praktiserande psykologer (PPP), i Stockholm.
2019 sveriges psykologförbund _ 13
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Island värd för nordiskt möte
OKTOBER. Två gånger per år

samlas samtliga sex nordiska
psykologförbund med syftet att
främja samarbetet inom en rad
olika områden.
Alla länder är medlemmar i
Nordiska Psykologförbundens
Samarbetskommitté (SAK) som
grundades 1947. Länderna turas
om att ha mötena. Våren 2019
arrangerade Sveriges Psykolog

förbund ett möte, och nu, 11
oktober, är det Islands tur.
Psykologförbunden i
Norden, som i dag har gemen
samma yrkesetiska principer
för psykologer, samarbetar för
att likställa respektive förbunds
specialistutbildningar och
psykologutbildningarnas ut
formning samt bevakar att den
nordiska överenskommelsen

6 NOV. Fråga Förbundet. Ombudsmän ger råd
i Psykologtidningen nr 7 till medlem som undrar:
»Vad kan jag göra när jobbet tar över allt?«.

Ovan från vänster.
NORGE: Tor Levin
Hofgaard, Ole Tunold.
FÄRÖARNA: Kári Leivsson,
Anna C Nielsdóttir
(bild saknas). SVERIGE:
Anders Wahlberg,
Ulrika Edwinson. ISLAND:
Tryggvi Ingason, Anna
María Frímannsdóttir.
FINLAND: Annarilla
Ahtola. DANMARK: Eva
Secher Mathiasen, Jacob
Stengaard Madsen.

om fri rörlighet mellan länder
na upprätthålls. SAK:s mål är
att ha en gemensam nordisk
hållning.
På Islandsmötet utvärdera
des den tidigare EFPA-konferen
sen i Moskva samt planerna för
nästa konferens. En annan fråga
på agendan är hur förbunden
ska hantera klimatfrågan, poli
tiskt och internt.

27–29 NOV. Psykologförbundet på plats på Saco
Studentmässa i Stockholm med 23 828 besökare,
220 utställare och 110 seminarier per dag.

22 NOV. Förbundsstyrelsen godkänner nätverket ANDTS:s
ansökan om att bilda en nationell förening. Claudia Fahlke
är en av initiativtagarna bakom föreningen.
14 _ sveriges psykologförbund 2019

NOVEMBER.

2 500 SAMTAL TILL
MEDLEMSRÅDGIVNINGEN
DECEMBER. Förbundets om
budsmän tar under 2019 emot
cirka 2 500 samtal och mejl, i
genomsnitt 250 samtal/mejl
per månad. Ärendehanteringen
uppdateras på ett GDPR-säkert
sätt så att inkomna samtal och
e-post registreras och katego
riseras. Ombudsmännen, som
turas om att besvara medlem
marnas frågor, kan se och följa
upp inkomna ärenden och vem
som är ansvarig.
Här är de fem vanligaste frågorna
till medlemsrådgivningen:
1. Vad ska jag begära i lön?
2. Vad krävs för att jag ska kunna
bryta sekretessen? När behöver
jag föra journal?
3. Dålig arbetsmiljö – vad kan
jag göra?
4. Vilka rättigheter har jag som
föräldraledig?
5. Vad gäller för min rehabi
litering?

Förbundsstyrelsen
beslutar 5 sep
tember att EBPP
ska revideras,
uppdateras och
22 november
finns ett förslag
som skickas ut
på remiss till alla
berörda. Kansliet
har ett nära
samarbete med
Vetenskapliga
rådets presidium
som lett arbetet
– Petri Partanen,
ordförande, Ida
Flink, vice
ordförande och
Magnus Sverke,
vice ordförande.
Utöver detta
samarbete har en
bred förankring
skett där många
av förbundets
kunniga experter
deltar.
Förslaget ska
diskuteras och
beslutas om på
Psykologför
bundets kongress
2020. Läs mer om
EBPP på sid 18.

4 DEC. »Viktigast är att erbjuda hjälp i ett tidigt skede,

säger Anders Wahlberg, i SKR:s panelsamtal och webbsändning
Kraftsamling för psykisk hälsa. (Bild ur webbsändningen)

Ny webb för kongressen
NOVEMBER. Kongresswebben

lanseras 1 november i samband
med öppnandet av nominerings
perioden för kongressombud
och övriga förtroendeposter. Syf
tet med kongresswebben är att
samla allt som rör kongressen på
samma ställe så att medlemmar
och kongressdeltagare på ett
enkelt och överskådligt sätt ska
kunna ta del av allt som berör
kongressen.
Första steget är att lägga
ut nomineringsformulär för
kongressombud och förtro
endeposter, samt formulär för
motioner – men också praktisk

information för kongressdelta
gare samt allmän information
om förbundets demokratiska
organisation. Sedan presenteras
de framröstade kongressombu
den, valberedningens förslag på
styrelse liksom kongresshand
lingar.
På webben finns alla viktiga
datum att hålla koll på, liksom
en kongressparlör med ordför
klaringar. Kongresswebben upp
dateras kontinuerligt, men då
det även finns information som
inte passar för webben skickas
denna direkt till kongressdelta
garna.

31 DEC. Sista dagen för att besvara
nästa års löne- och villkorsenkät.

5 DEC. Psykologförbundet deltar
som utställare och föreläsare på Saco
Studentmässa i Malmö.
2019 sveriges psykologförbund _ 15

MITT 2019

J

ag var under 2019 med i en arbetsgrupp
som fick i uppdrag att ansöka om att
bilda den nationella föreningen, ANDTS
(Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak,
Spel) inom Psykologförbundet. I arbetsgrup
pen fanns flera inom området kunniga psy
kologer. Allt gick väldigt enkelt och smidigt,
förbundet har hjälpt oss mycket, vilket vi är
jättetacksamma för.
Vi vill att föreningen ska vara en stabil
plattform för psykologer inom beroende
området, att den kan stärka det psykologiska
perspektivet inom fältet samt fungera som
brygga mellan kliniker och forskare och där
kunskap och erfarenheter kan utbytas. Vi
hoppas föra ut våra kunskaper inte bara till
psykologer utan brett i samhället. Som natio
nell förening får vi vara en remissinstans och
därmed påverka Psykologförbundets politik.
Varför jag tror att jag skulle passa som
ordförande? Jag har arbetat kliniskt länge,
har forskarbakgrund och jag jobbar mycket
med att utbilda psykologer och andra yrkes
grupper i beroendebehandling. Beroende är ju
ett spännande område som spänner över allt
– från policy/politik, prevention till behandling – och är relevant för alla psykologer,
oavsett var man arbetar. Alla människor har
ju någon form av relation till de här beteende
na och substanserna.
Beslut om att godkänna ANDTS som nationell
förening tas på Psykologförbundets kongress.

ÅLDER: 41 år.
GÖR: Psykolog och medicine doktor.

Arbetar på Riddargatan 1, en mottagning
inom Beroendecentrum Stockholm.
AKTUELL: Föreslås bli ordförande för
den nationella föreningen ANDTS
(Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel)
inom Psykologförbundet.
DOLD TALANG: Är en fena på rundpingis.

»Beroende är ju ett
så spännande område.«
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Sara Wallhed Finn
PSYKOLOG OCH FÖRESLAGEN
ORDFÖRANDE I FÖRENINGEN ANDTS

»Att engagera
mig fackligt
var ett sätt att främja
god arbetsmiljö.«
arbetsmiljö.«

J

ag trivs väldigt bra på mitt jobb, så att
engagera mig fackligt var en möjlighet
att vara kvar och ha kul! Mitt främsta
fokus var att stärka psykologers roll i
företaget, stötta kollegor och min arbetsgiva
re med idéer och tankar i förhandlingar och
vid förändringar.
Jag utbytte erfarenheter med fackliga
representanter för andra professioner och
hade kontakt med medlemmar i hela landet
för att samla in tankar och behov som jag
tog upp med arbetsgivaren. Jag startade en
diskussion om lönefrågor och kompetens
utveckling och förde en konstruktiv dialog
med HR-avdelningen om att optimera rutiner
för arbetsmiljöfrågor.
En utmaning var att förklara kollegors
ofta varierande förutsättningar och behov
för arbetsgivaren. En annan var att ha flera
roller – psykolog, expert på organisations
frågor, förtroendevald och individ. Jag fick
konstant påminna mig själv och andra om
vilken roll jag hade i olika sammanhang.
Och jag saknade juridisk kompetens, men
fick ett fantastiskt stöd av Psykologför
bundets ombudsmän och förhandlingschef.
Utan deras stöd och omtanke hade jag
aldrig klarat av uppdraget.
ÅLDER: 35 år.
2019: Psykolog och ordförande för

Previas psykologförening med över
70 medlemmar runt om i Sverige.
Mitt främsta fokus var att lyfta
psykologers specifika kompetens
inom företaget.
STÖRSTA UTMANING: Att samla
alla medlemmar i landet.
DOLD TALANG: Lägga stora pussel, rekordet
är ett tre meter långt, med 13 200 bitar.
Kopplar även av med karate i dojon.

Isabella Giannone

FÖRTROENDEVALD
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tik och evidens
är två rättesnö
ren som Psykolog
förbundets verksamhet
utgår ifrån. Under 2019 skärptes
satsningen med Psykologikon
ferensen Etik och evidens i praktiken
och med arbetet att uppdatera
förbundets två regelverk, de
yrkesetiska principerna och policyn
för evidensbaserad psykologisk
praktik (EBPP), för att ges samma
tyngd och tillsammans fungera
som principer för hur psykologer –
oavsett inriktning – ska arbeta.

EVIDENSBASERAD
PSYKOLOGISK PRAKTIK (EBPP)

Förbundsstyrelsen beslutade
5 september att revidera EBPP.
Det var sprunget ur ett behov
att aktualisera och hålla frågan
om evidensbaserad psykologisk
praktik i Psykologförbundet
18 _ sveriges psykologförbund 2019

Två centrala begrepp och områden
i Psykologförbundets arbete
både internt och externt. Men 2019 hände
extra mycket i verksamheten som fokuserade
på etik och evidens i praktiken.

levande, men också för att synen
på evidens och evidensbaserat
arbetssätt har förändrats, inte
minst inom internationell debatt
och forskning. Dessutom fanns en
allmän uppfattning inom styrel
sen att EBPP behövde inrymma
bredden av olika inriktningar
inom förbundet.
– Målet, säger förbundsord
förande Anders Wahlberg, är att
skapa för psykologer gemensamma
och uppdaterade principer för hur
vi ska arbeta, oavsett inriktning.
Efter 5 septembermötet skapa
des en arbetsgrupp med personer
från förbundet samt med presidiet
från förbundets rådgivande organ
Vetenskapliga Rådet (VR). Som
konsulter knöts Kristina Taylor,
ordförande i Etikrådet, och Ulrica
von Thiele Schwarz, psykolog och
professor i psykologi.
Att etik och evidens hänger

Petri Partanen

Ida Flink

tätt samman framkom tidigt i
processen, förklarar Petri Par
tanen, ordförande i VR. Största
utmaningen, enligt honom, var
att utforma EBPP »så att språket
och tänket känns angeläget för
mångfalden av arbetsområden
där psykologer är verksamma, och
att bli så konkret att psykologer
kan ha stöd av principerna i sin
arbetsgång och beslutsfattande i
vardagen«.
Arbetsgruppens förslag skick
ades 22 november ut på remiss till
alla psykologföreningar i regioner
och kommuner, arbetsplatsfören
ingar, samtliga av förbundets råd,
nationella föreningar och nätverk
– samt studierektorer på forskaroch psykologprogrammen. Utöver
dessa skickades förslaget även till
samtliga vetenskapliga rådgivare,
som fick till januari 2020 att kom
ma med synpunkter. Förslaget

60
Antal program
punkter på
Psykologi
konferensen,
bestående av
föreläsningar,
vetenskapliga
symposium
och workshops.
På bilden:
Anders Wahlberg
inledningstalar.

(nedan) tas upp för diskussion och
beslutas på Psykologförbundets
kongress 16–17 maj 2020.
Principer för evidensbaserad
psykologisk praktik:
Tydliggöra att innehållet i EBPP
tillsammans med Yrkesetiska prin
ciper ska följas av medlemmarna.
Tydliggöra att de tre perspek
tiven i EBPP – Bästa forsknings
evidens, Psykologisk expertis och
Klientens perspektiv och erfaren
het – är lika centrala och ska vägas
samman vid beslut kring psykolo
giska insatser.

•
•

relevansen av
•förTydliggöra
alla som arbetar med psyko

EBPP

logiska insatser (såväl inom som
utanför hälso- och sjukvård).
Göra EBPP mer konkret och
praktisk användbar, dock inte ge
nom detaljstyrning, utan genom
principer för evidensbaserad
psykologisk praktik.

•

PSYKOLOGIKONFERENSEN

Etik och evidens i praktiken är titeln
och det övergripande temat för
2019 års psykologikonferens, som
arrangerades 28–29 mars 2019 på

390
Antalet
besökare
på Psykologi
konferensen,
främst psyko
loger, forskare
och studenter.

Clarion Hotel i Stockholm. Temat
valdes utifrån de utmaningar som
psykologer ständigt ställs inför,
så som nya etiska frågeställningar
och evidensbaserade metoder att
ta hänsyn till i kombination med
ökade produktionskrav.
Hur hålla sig uppdaterad? Hur
hantera relationen mellan anpass
ning och följsamhet? Sambandet
mellan etik och evidens i prakti
ken har kanske aldrig varit mer
aktuellt.
Förutom att evidens och etik i
praktiken är grundläggande för alla
psykologer – i möten med indivi
der, familjer, grupper och organisa
tioner – är syftet med konferensen
också att skapa en mötesplats för
psykologer, forskare och studeran
de inom psykologi. Det målet upp
nåddes, enligt Psykologförbundets
ordförande Anders Wahlberg:
– Psykologikonferensen blev
2019 sveriges psykologförbund _ 19

8
Åtta föredrag från Psykologikonferensen filmades av Utbildningradion och finns
att se på www.urplay.se, bland annat Evidens i praktiken med Ulrica von Thiele
Schwarz och Konsten att ändra sig med Åsa Wikforss.

oerhört lyckad och befruktande, en
mötesplats där vi kunde prata om
de här frågorna.
Konferensen inleddes av Anders
Wahlberg, därefter talade Etikrådets
ordförande Kristina Taylor om
etikens betydelse för professionen.
Och för att vidga begreppet etik
fanns på scenen även journalisten
Jack Werner som intervjuades om
behovet av och bristen på källkritik
inom sociala medier.
Under den två dagar långa
konferensen gavs över 60 keynotes,
vetenskapliga symposium och
workshops med såväl internationel
la som nationella föreläsare, psyko
loger och forskare däribland Ulrica
von Thiele Schwarz, Emily Holmes,
Deniz S Ones och Stephen Palmer.
Bland föreläsarna fanns även filo
sofer och författare, som akademi-

ledamoten Åsa Wikforss och före
tagsekonomen Mats Alvesson.
Förutom föreläsningarna på bilderna
ovan finns sex ytterligare att ta del av
på www.urplay.se:
Psykologer i rätten: Vad kan vi (inte)
bidra med? med Sara Landström.
Mental Imagery and Mental Health:
Psychological Treatment Research and
Developing New Methods med Emily
Holmes.
Om funktionell dumhet – dess förde
lar och nackdelar med Mats Alvesson.
Ledarskapets förutsättningar
med Annika Härenstam och Erik
Berntson.
En uppgörelse med pedanternas
världsherravälde med Jonna Borne
mark.
Virala lögner och rädslan bakom,
intervju med Jack Werner.

•
•
•
•
•
•

»Ökade produktionskrav har vä
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ETIKRÅDET
om våra tillkortakommanden, an
nars kan vi lika gärna lägga ner.
Etikrådet, som är förbundets
Under förra året ökade ären
rådgivande organ i frågor som rör
dehanteringen. Bland de ämnen
yrkesetiska frågor, har två huvud
som dominerade låg arbets
sakliga uppgifter. Den ena är att
miljön högt. Många psykologer
bidra till en yrkesetisk reflektion
upplever, enligt Kristina Taylor,
i kåren. Det sker via undervis
att de arbetar under väldigt tuffa
ning, rådgivning och spalten
villkor med ökade produktions
»Fråga Etikrådet« i Psykologtid
krav, vilket har en nära koppling
ningen, men också genom att
till etiken.
Etikrådet samarbetar bland
annat med kansliet och
– Om du upplever att du inte
förbundsstyrelsen, med att
har organisatoriska förutsätt
ge synpunkter på inkomna
ningar, att det saknas resurser
remisser. Den andra delen berör
som möjliggör att följa profes
klagomålshantering. Etikrådet
sionsetiken och arbeta utifrån
handlägger ärenden från patien
god evidens hamnar du lätt i en
väldigt stressfylld situation. Det
ter som anser att psykologer
kan få svåra konsekvenser för
agerat olämpligt.
både patienter och psykologer.
Enligt Kristina Taylor, Etikrå
dets ordförande,
Vi försöker bidra med att med
Hur ska jag förhålla
mig till samtycket?
är det viktigt att
lemmen inte hamnar i hopp
psykologer hela
löshetsträsket, utan försöker
tiden uppmärk
se vad som kan göras under de
sammar etiska
förutsättningar som finns, säger
P
dilemman samt
hon och fortsätter:
har en be
– Därför är det jättebra
redskap för
att uppdatera EBPP, så
att hantera
att evidens och etik får
Etikrådet finns med
i varje nummer av
dessa,
för
samma tyngd och att
Psykologtidningen
.
klienternas
kopplingen
tydliggörs. För
Registrerande
skull, för psykologerna
bundet har ju två bindan
ärenden hos
Etikrådet
själva – och för hela sam
de policydokument som
hället.
psykologer förväntas att följa, de
– Vi måste försöka se hur vi
yrkesetiska principerna och EBPP
ska lösa dessa dilemman, och tala
och det är tydligt att båda behövs.
Fråga Etikrådet

Fråga: Jag jobbar i
en verksamhet där patienterna vårdas
under
tvångslagstiftning. Hur
kan man
som psykolog förhålla
sig till att
vi samtidigt som vi är
skyldiga att
vårda på uppdrag av/
i samtycke med
patienten, också är skyldiga
att samla
viss information om
patienten, och
ibland göra bedömningar
som kan
vara avgörande för exempelvis
beslut
om fortsatt vård eller
om patienten får
tillgång till vissa förmåner?

sättningarna för psykologkontakten ser ut, samt
insyn i hur
ditt uppdrag är formulerat,
vilka skälen till detta
är,
samt hur du arbetar
för att
genomföra uppdraget.
I de allra flesta situationer tror jag också
att
det är meningsfullt
och
hjälpsamt att benämna
dilemmat och prata
med
patienten om det,
i det här
fallet att patienten
har rättigheter som krockar
med vissa
av verksamhetens
skyldigheter
och uppdrag.

och områden som
inte berörs av
lagstiftningen.
Liksom med många
svårlösta etiska dilemman berör din fråga
även ett verksamhetsansvar. Att
återkommande
till ledning och
verksamhetsansvariga lyfta
de utmaningar ni
psykologer identifierar
i
verksamheten, och
koppla
dessa till det arbete
med
patientsäkerhet och
systematisk kvalitet som
alla verksamheter är skyldiga
att göra,
är en viktig del i att
urskilja
vilket ansvar som
ligger hos
den enskilde psykologen
(i arbetet med enskilda
klienter), i professionsgrup
pen (när
det gäller att utveckla
rutiner
och arbetssätt), samt
hos
arbetsgivare och verksamhetsansvarig.

sykologer inom exempelvis Kriminalvården,
SIS och rättspsykiatrin
– verksamheter som
av
olika skäl och i olika
utsträckning
PRINCIPEN OM INFORMERAT
omfattas av villkorade
insatser
samtycke och frivillighet
och/eller tvångslagstiftni
är alltid
ng –
giltig, utan undantag.
ställs av naturliga
Paradoxalt
skäl dagligen
nog kan den sägas
inför frågor som denna.
bli allt viktigaFrågor
re ju mer begränsad
om hur psykologen
patientens
kan och bör
frihet och möjlighet
förhålla sig till de
att välja är.
dilemman som
Viktigare på så sätt
kommer ur att ens
att det ställer
uppdrag har
högre krav på vårt
två eller flera syften,
ansvar som
som ibland
psykologer att utforska
är till synes motstridiga.
hur
Därför
och vad patienten
är det viktigt att etablera
faktiskt
en vana
kan och ska få tycka
att själv reflektera
till om,
och regelsamt vad samtycket
bundet resonera med
ska
kollegor
gälla och inte gälla.
om dessa utmaningar,
Ett annat skäl
något
till att principen blir
jag uppfattar att väldigt
viktigare i
många
all verksamhet som
psykologer också
KRISTINA TAYLOR,
omfattas av
gör.
ORDFÖRANDE I
tvångslagstiftning
ETIKRÅDET
är risken att
människor fråntas
EN AV DE mest centrala
fler rättigheter
och
HAR DU EN FRÅGA
än vad lagstiftningen
hjälpsamma principerna
TILL ETIKRÅDET?
faktiskt
för
Mejla: etikfragan@psyk
avser, det vill säga
hantera denna dubbelhet, att
ett slags
ologforbundet.se
eller
Eller skriv till:
sluttande planet-resonem
krock, tror jag är transparens
ang,
Etikrådet, Sveriges
och
där vi behöver hjälpas
Psykologförbund
tydlighet. Transparens
Box 3287, 103 65
åt att vara
gentemot
Stockholm
vaksamma på att
patienten om sammanhanget
patientinflyDu får alltid svar
på din fråga. Ofta
tande, samtycke och
där ni träffas och
lämpar sig etiska
frågeställningar
frivillighet
om hur förutbättre
inte undanträngs
förslag på en telefontid.att samtala om, och då får du
även från frågor
Om din fråga berör
aktuellt

•

tema publiceras

svaret på denna

ett särskilt
sida.
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Sveriges
•Psykologförbunds
organ för yrkes
etiska frågor.
Arbetet vilar på
stadgar antagna
vid 1998 års
kongress samt
på de yrkesetiska
principer som
fastställts inom
de nordiska psy
kologförbunden.
Har två funk•tioner:
en

rådgivande och
en utredande.
Rådgivning
erbjuds alla
medlemmar
i förbundet.
Klago
mål som
handlar om
psykologers
yrkesetiska
agerande tas
emot från klien
ter, anhöriga och
psykologer (med
lemmar samt icke
medlemmar).

Du kan ha superbra evidens, men
andra faktorer kan göra att det blir
helknasigt etiskt. Och tvärtom.
Under 2019 hörde fler psyko
loger av sig om patienter som
blivit utsatta för övergrepp. Det
tror Kristina Taylor, beror på
#metoo och #vårdensomsvek.
– Vi såg ett samband mellan
antalet klagomål och #metoo
och #vårdensomsvek. De var
inte många, men allvarliga. Jag
och Anders Wahlberg initiera
de ett samarbete med

200

Kan föreslå att
•uteslutning
av
medlemskap i
SPF utreds.

Antalet rådfrågnings
kontakter via telefon
och mejl 2019.

talespersonerna för
#vårdensomsvek och funderar
mycket över vad vi som profes
sionsförbund kan göra.
Vad är din drivkraft? Varför just
etikfrågor?
– Det är roligt, intellektuellt
utmanande, känslomässigt me
ningsfullt och väldigt relations
skapande. Eftersom etikfrågor
engagerar i princip varenda psy
kolog tas vi i Etikrådet emot med
öppna armar när vi kommer för att
föreläsa eller samtala om etik. Och
sett utifrån professionsperspek
tivet tycker jag att etik är något av
det viktigaste som finns.

äldigt nära koppling till etiken.«
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MITT 2019

»Det finns en stor vilja i
Studeranderådet att göra skillnad.«

J

ag valdes till vice ordförande för
Studeranderådet i maj 2019. För mig är
det fackliga engagemanget, och som
jag förstår det när jag lyssnar på andra
styrgruppsmedlemmar, dels ideologiskt
drivet, dels ger det en möjlighet att arbeta
med viktiga frågor tillsammans med andra
som är drivna och kompetenta.
Vi är många inom SR som är intressera
de av professionsfrågor och som vill sätta
oss in i vårt framtida yrke. Jag skulle vilja
säga till alla psykologstuderande, som har
den känslan i bröstkorgen, att de genom
att vara med i SR kan få utlopp för det
engagemanget.
Förutom vårt sedvanliga arbete med
samverkan med närliggande organisa

tioner och att kommunicera sådant som
anslutna studenter kan ha nytta av, hade
vi under hösten 2019 ett tydligt fokus på
Psykologförbundets kongress i maj 2020.
Vi arrangerade motionsskrivarstugor, hade
motioner ute på »remiss« hos de lokala
SPFS, skrev sammanlagt åtta motioner
och arbetade med att förbereda oss inför
kongressen.
Vi led också av viss växtvärk förra året.
Det finns vissa svårigheter att organise
ra en verksamhet som SR när vi inte är
en förening utan just ett råd, som att vi
inte kan fatta vissa beslut utan hjälp från
Psykologförbundets kansli. Men viljan att
göra skillnad för alla psykologstuderande
är stor. Och det är huvudsaken.

ÅLDER: 27 år.
GÖR: Vice ordförande

i Sveriges Psykolog
förbunds Studeran
deråd (SR), läser
termin 6 på psykolog
programmet vid
Örebro universitet.
DOLD TALANG: Går
aldrig vilse, har en
finkalibrerad inre
kompass och råkoll
på väderstreck.

Linus Olsén
VICE ORDFÖRANDE
STUDERANDERÅDET
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O

m vi vill att Psykologförbundet
ska verka för en hållbar utveckling
får vi själva se till att det sker.
Själv beslöt jag mig under 2019
att ta nästa steg. Jag jobbar nu 50 procent
och är miljö/klimataktivist resten av tiden.
Som nationell förening vill vi utveckla och
sprida psykologers kunskap inom områ
det. Det går inte att hantera psykisk och
fysisk hälsa på individuell, organisatorisk
eller internationell nivå utan att ta hänsyn
till klimatförändringar, ekosystembalans,
globalisering och resiliens. Komplexiteten i
hur dessa faktorer påverkar varandra ingår i
psykologins kompetensområde.
Psykologförbundet håller den etiska
och vetenskapliga fanan högt och värnar
om kommande generationer. För att vara
trovärdig behöver förbundet och dess
företrädare ställa om kursen och aktivt ta
avstånd från intressen som förespråkar
fortsatt tärande på resurserna. Vi måste
våga gå före och påtala att beslut ska grun
das på vetenskap, på långsiktig hållbarhet
och på kunskap om effekter och konse
kvenser av de förändringar som görs.
Som förening vill vi fungera som inspi
ration, påverkan och resurs för förbundet
och samhället i övrigt. Den tanke- och
beteendeförändring som terapi kan ge en
individ hoppas jag att PHU kan ge samhäl
let. Tillsammans kan vi skapa en annan,
ekologiskt, socialt, ekonomiskt och psyko
logiskt hållbar värld.

Paula Richter

ORDFÖRANDE I PSYKOLOGER
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Beslut om att godkänna PHU som nationell
förening tas på Psykologförbundets kongress.
ÅLDER: 52 år.
GÖR: Psykolog och ordförande i PHU,

Psykologer för Hållbar Utveckling,
medlem i Klimatpsykologerna,
handledare, STP-studierektor.
KURIOSA: Var som tonåring med
och startade Miljöpartiet.
DOLD TALANG: Eldslukare.

»Jag hoppas PHU
ska vara en form av
betendeterapi
för samhället.«
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Almedalen 2019. BILD TT

Påverkansarbete
E

n central del i Psykologförbun
dets påverkansarbete är att vara
psykologins självklara företrä
dare, som sprider psykologisk
forskning och kunskap till såväl allmän
heten som till politiker och organisatio
ner. Det innebär att uppvakta politiker,
myndigheter och organisationer, delta
i referensgrupper och svara på remisser.
Men också att skriva debattartiklar och
arrangera seminarier samt delta i an
dras, som under Almedalsveckan i Visby.

UTREDNINGAR & REMISSVAR
Det finns flera utredningar och remis�
svar från 2019 där Psykologförbundet
aktivt varit med om att påverka. Ett är
betänkandet God och nära vård, som hand
lar om att vården ska samarbeta bättre.
En annan fråga som förbundet gjorde
avtryck på är KAM-utredningen (Komple
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mentär och alternativ medicin och vård).
Om den senare säger Anders Wahlberg:
– Vi har i allra högsta grad varit med
om att påverka både utredningen och
utredarna. Dessutom tog utredarna
våra synpunkter i beaktande angående
titelskyddet, som därför ska ses över,
vilket är glädjande och något vi jobbat
för länge.
Andra remissvar som förbundet
bidragit till med sin kunskap och profes
sion är de som handlar om digifysiskt
vårdval och straffrättsligt skydd för barn
som bevittnar brott.

ALMEDALEN
Att finnas med i Almedalen på Gotland
och där delta i panelsamtal, egnas och
andras, som rör Psykologförbundets
frågor är viktigt – liksom att nätverka med
representanter för olika organisationer

och myndigheter. På plats sommaren 2019
fanns från förbundsstyrelsen därför både
Ulrika Sharifi, 1:e vice ordförande, och
Elinor Schad, 2:e vice ordförande.
– Almedalen är en möjlighet för Psyko
logförbundet att sätta för oss angelägna
och aktuella frågor på kartan för personer
och organisationer som vi vanligen inte
når men som är viktiga för att uppnå
förändring, säger Ulrika Sharifi.
Hon tycker sig se en stor attitydföränd
ring när det gäller förbundets frågor. I dag
är dessa frågor även andras, säger hon.
– I början när var vi här var det mest
vi som pratade om psykologins betydel
se och om psykisk ohälsa, men nu gör
många det – och då är det extra viktigt
att vi är med även i andras samtal för att
se till att psykologprofessionen liksom
förbundets perspektiv och erfarenheter
kommer med i diskussionen.

REMISSVAR
SOCIALDEPARTEMENTET
Komplementär och alternativ medicin och
vård – säkerhet, kunskap och dialog (SOU
2019:15) och Komplementär och alternativ
medicin och vård – ny lagstiftning (SOU
2019:28) Digifysiskt vårdval (SOU 2019:42).
JUSTITIEDEPARTEMENTET
Straffrättsligt skydd för barn som bevitt
nar brott mellan närstående samt mot
uppmaning och annan psykisk påverkan
att begå självmord (SOU 2019:32).
FÖRSÄKRINGSKASSAN
Förslag till ändring av Försäkringskassans
föreskrifter (2019:01) om försäkringsmedi
cinska utredningar.
Ulrika Scharifi.
Psykologerna Jonas Mosskin och
Frida Skog i samtal om att samhällets
inköp av coachtjänster ökar.
< Ing-Marie Wieselgren, Ulrika Heindorff,
Dag Larsson, Elinor Schad, Ann-Kristin Sandberg, Susanne Nordling och Nisha Besara i
panelsamtal om hurvida digitaliseringen
kan minska psykisk ohälsa hos unga.

Förbundsordförande Anders Wahl
berg håller med:
– Psykologi har i dag fått medvind så
att det bara skriker om det. Det försöker
vi dra nytta av på bästa sätt.

DEBATT I MEDIA
Att skriva debattartiklar och låta sig in
tervjuas i medier om frågor angelägna för
förbundet är också en viktig del i arbetet.
Under 2019 förekom Psykologförbun
det 89 gånger i tryckt media och i tv/
radio, som i Dagens Samhälle, Svenska
Dagbladet, Arbetet, Skolvärlden,
Läkartidningen, Tidningen Elevhälsa,
Dagens Medicin, SVT, Sveriges Radio
samt Svensk Damtidning. Motsvaran
de siffra i sociala medier var 87 gånger.
Aktuella ämnen var: det ökade
administrativa pappersarbetet som tar
tid från skolpsykologerna, uppsägningen

av det stora antalet psykologer inom
Arbetsförmedlingen samt att det är dags
att psykologisk kunskap måste styra
politiska beslut.
Här följer några exempel:
I debattartikeln »Glöm inte dem
som står längst bort från arbetsmark
naden« (26/2, Dagens Arena) skriver
Anders Wahlberg tillsammans med tre

Ω•

SE SEMINARIERNA FRÅN
ALMEDALEN PÅ YOUTUBE

Samhällets inköp av coachtjänster
•ökar.
Vad får man?
vi oss om de minsta barnen?
• Bryr
Vad
ska
styra kriminalpolitiken?
• Måste unga
bli sjuka för att få rätt stöd?
• Tur eller skicklighet
om du får träffa
•en psykolog när du behöver?
• Vad kan psykologin göra för klimatet?

andra förbundsordföranden inom
Saco om nedskärningen inom Arbets
förmedlingen. Och i »Funktions
hindrade slarvas bort när AF bantas«
(29/3, Dagens Samhälle) skriver
Wahlberg ytterligare en debattartikel,
denna gång med tolv andra professions
företrädare inom Saco.
I nyhetsartikeln »Pappersjobb tar
psykologernas tid« (10/8, TT) intervjuas
Ulrika Sharifi, 1:e vice ordförande, om
det ökade administrativa arbetet.
Enligt Ulrika Sharifi behöver barnpsy
kologerna i landet bättre stöd för att
effektivisera det administrativa arbetet.
I »Psykologer larmar: pressas
medverka till uppsägningar« (22/3, DN)
intervjuas Kristina Taylor, ordförande i
Etikrådet, med anledning av att psykolo
ger inom företagshälsovården uppma
nas att göra tveksamma utredningar.

•Ω

Ω•
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Villkor ion
& profess
I

nom ramen för det fackliga upp
draget har Sveriges Psykologför
bund ett löpande samarbete med
andra fackförbund, som tillsam
mans med Psykologförbundet träffar
kollektivavtal med arbetsgivarorga
nisationer.
Här är förbundets uppgift att, inom
ramen för samarbetet, påverka så att
psykologernas intressen tas tillvara.
Psykologföreningarna inom regioner
och kommuner företräder medlem
mar och träffar ibland egna lokala
kollektivavtal. Ett viktigt arbete för
förbundets kansli under 2019 har varit
att stötta de lokala förtroendevalda i
deras arbete.
Förbundet ger kontinuerligt stöd
och råd till medlemmar och förtroen
devalda i alla frågor som rör villkoren
för anställningen. När det behövs
företräder förbundet medlemmar
gentemot arbetsgivaren.
Psykologförbundet ger även fackli
ga kurser och professionsföreläsningar
till medlemmar och förtroendevalda,
studerande, PTP-psykologer samt
yrkesverksamma.

I maj 2019 hölls en löneförhand
larutbildning och i samband med
kursen tog förbundet fram skriften
Handbok för löneförhandlare. Syftet
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med handboken är att kunna ge ett
sammanhållande utbildningsmaterial
som förklarar alla steg och begrepp i
en lönebildnings- och lönesättnings
process.
Under året arrangerades också
föreläsningar för PTP-psykologer samt
två grundkurser för förtroendevalda.
Grundkurserna handlade om rollen
som fackligt förtroendevald, samver
kan och samverkansavtal, lön, löne
process samt arbetsmiljö.
Psykologförbundet arrangerade
även förra året två karriärträffar för
psykologstuderande, en vid Uppsala
universitet, en vid Umeå universitet.
Tanken och syftet med dessa träffar,
som hade temat »Jobb och karriär«,
var att stärka studenterna inför deras
första intervju och löneförhandling.
Utöver dessa fackliga kurser gavs
även en rad föreläsningar i profes
sionsjuridik.
– Vi har en unik kunskap om
psykologers villkor i det fackliga
arbetet och de regelverk som gäller i
yrkesutövningen som psykolog, det
vill säga professionsdelen av verk
samheten, och den vill vi dela med 
oss av till våra medlemmar, säger
förbundsjuristen Nils-Erik Solberg,
som håller i dessa kurser.

»Vi har en
unik kunskap
om psykologers
villkor i det fackliga
arbetet och den
vill vi dela med oss
av till våra medlemmar.«

Specialistutbildningen

S

BILD ISTOCKPHOTO

veriges Psykologförbund driver
och administrerar sedan 1992
en specialistutbildning för
psykologer. Sedan dess har
utbildningen vuxit fram utifrån krav
som psykologer och arbetsgivare ställt.
I dag studerar närmare 4 000 psykologer
på specialistutbildningen.
Nytt för 2019 var att utbildningen
samt specialistkollegium fick ett delvis
nytt innehåll med inslag om ledarskap
och evidens. Detta är något som har
efterfrågats av både arbetsgivare och
psykologer inom samtliga sektorer och
områden.

INTRODUKTIONSKURSER TILL
SPECIALISTUTBILDNINGEN 2019
Totalt: 230 deltagare
3 heldagar i Stockholm
2 heldagar i Göteborg
2 heldagar i Malmö
1 heldag i Östersund

Under året påbörjades även arbetet
med att utveckla ett nytt övergripande
ramverk för specialistutbildningen, som
innehåller både övergripande läran
demål och specifika lärandemål för varje
specialitet.
I november genomfördes den första
pilotomgången av nya introduktions
kursen, med nya delmoment, som hur
specialister arbetar med EBPP, ledarskap
och etiska och juridiska dilemman på ett
integrerat sätt. De nya introduktionskur
serna och specialistkollegium introdu
ceras gradvis under 2020.
Under året intensifierades också
arbetet med att föra ut vad en specialist
är och vad en specialisttjänst kan tillföra

organisationer och verksamheter. Och
detta påverkansarbete har givit resultat,
säger psykologen Ulrika Eskner Skoger,
som är utbildningschef och central
studierektor på kansliet.
– Vi ser en ökning av specialisttjäns
ter i hela landet. Fler universitet erbjuder
specialistutbildningar och arbetsgivare
börjar förstå vad en specialistutbildad
psykolog innebär och kan tillföra verk
samheter, säger hon.
Psykologförbundet, som är huvud
man för utbildningen, har examens
rättigheter för specialistutbildningen.
Det är också förbundet som ackrediterar
kursproducenter. Administrationen sker
på förbundets kansli. Några universitet
och högskolor har fått rättigheter att
göra sammanhållna specialistutbild
ningar, men det är Psykologförbundet
som utfärdar behörigheten.
På sikt är Psykologförbundets mål att
hela utbildningen inordnas i det offent
liga systemet med specialistutbildning
ar och att förbundet blir en kravställare
och kvalitetssäkrare. Men där är vi inte
riktigt än, säger förbundsordförande
Anders Wahlberg.
– Det pågår just nu ett omfattande
kvalitetsutvecklingsarbete för att spe
cialistutbildningen ska bli attraktiv för
samhället att ta över.
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MITT 2019

D

et roligaste med mitt jobb är att hjälpa
medlemmar i svåra situationer. Det är
också otroligt givande att vara delaktig i
att flytta fram positionerna för psykolo
ger, det ger en härlig känsla i kroppen. Att jobba
på Psykologförbundet innebär att arbeta med en
mängd utmanande och utvecklande arbetsuppgif
ter. Här ryms arbetsrätten, professionsjuridiken,
utbildningsfrågor, påverkan, kommunikation och
karriär. Det är intellektuellt stimulerande att ha
direktkontakt med medlemmar, föreningar, politi
ker, andra fackförbund och arbetsgivare.
Varför jag passar som förhandlingschef? Jag
tänker att du behöver ha en bredd, ett mod, idéer
samt förmågan att omsätta dessa i handling. Men
det räcker inte. Du måste också kunna
entusiasmera och engagera dina medarbe
tare. Jag vill gärna tro att jag är på väg dit.
Den största utmaningen under 2019
var att vi inom vårt största avtalsom
råde, som är kommuner och regioner,
tillsammans med förbunden inom
AkademikerAlliansen, försökte få till
en överenskommelse med arbets
givarorganisationen, SKR, om att
utvärdera löneavtalet. Ett avtal som
funnits sedan 2001 – och vi lycka
des! Nu är vi i gång och det känns
oerhört givande.

Jaime Aleite
FÖRHANDLINGSCHEF

ÅLDER: 50 år.
GÖR: Förhandlingschef på

Sveriges Psykologförbund.
BAKGRUND: Utbildad statsvetare.
Har arbetat som ombudsman på
Civilekonomerna, Akademikerförbun
det SSR och Ledarna. Har även arbetat
som utredare hos dåvarande Jämställd
hetsombudsmannen.
DOLD TALANG: Talar fyra språk
flytande: spanska, tyska, svenska
och engelska.
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»Det roligaste
med mitt jobb
är att hjälpa
medlemmar i svåra
situationer.«

»Det är inte så jobbigt att vara obekväm
om det behövs, jag kan stå kvar.«

D

et bästa som hände 2019 var om
organiseringen av kansliet, att vi
fick tre tydliga avdelningar – Yrke,
Utbildning och Kommunikation
– och att få jobba med den nya chefsorganisationen. Och så renoveringen av fastig
heten och lokalerna. Mitt jobb som för
bundsdirektör är att skapa förutsättningar
så att medarbetarna i organisationen kan
jobba effektivt och med rätt saker för att
förbundsstyrelsens ställningstagande och
kongressbeslut ska kunna utföras.
Jag gillar mitt arbete för att det är
så komplext. Det gäller att både ha ett
kortsiktigt och långsiktigt perspektiv på
samma gång, vilket är en utmaning, det
tycker jag är lockande och roligt!

Jag har stor erfarenhet av den här typen
av organisation, som chef, tjänsteman och
som förtroendevald på både lokal och
central nivå. Sedan litar jag på mitt om
döme. Jag tycker inte att det är så jobbigt
att vara obekväm om det behövs, jag kan
stå kvar. Det är viktigt att ibland orka att
inte göra något, för att sedan bli aktiv när
det behövs.
Jag har nog lite pokerface, ser lugn ut fast
jag kanske inte alltid är det. Men jag tror på
processer, att utvecklingsprocesser tar tid,
får ta tid. Jag utgår ifrån att alla vill göra ett
bra jobb. Det är en tillitsfråga. Det är viktigt
att bygga en kultur och en organisation där
alla får lov att bidra med sin kompetens och
där hela organisationen tas i anspråk.

ÅLDER: 54 år.
GÖR: Förbundsdirektör

för Sveriges Psyko
logförbund, VD för
förbundets bolag IHPU
och Psykologiguiden
AB, styrelseordförande
i Professionshuset AB
och Vasabyrån AB
samt ledamot i
Saco:s styrelse.
DOLD TALANG:

Älskar att dansa.

Ulrika Edwinson
FÖRBUNDSDIREKTÖR
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Vad definierade förra
årets upplaga av
Psykologtidningen?

– De digitala vårdgivarna
fick sitt stora genombrott
under 2019. Aldrig förr har
det varit lika lätt att få träffa
en psykolog. Vi har granskat
både för- och nackdelar.
Något nytt som infördes?

TIDNINGE
N
#6 2019

TIDNINGEN
#7 2019

3 FRÅGOR
OCH ETT
PÅSTÅENDE
TILL CHEF
REDAKTÖREN

sor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet
och KI. Anne Grefberg, psykolog och föreläsare.
Jenny Klefbom, psykolog och författare. Jonas
Ramnerö, psykolog vid Stockholms universitet.
Simone Vastamäki, studeranderepresentant.
DE TRE MEST VISADE ARTIKLARNA PÅ WEBBEN:

• ME/CFS inte behandlingsbar
• Psykologerna flyr jätteklinik
• Sluta hävda att de måste bita ihop

– Vi startade sajten Psykolog
karriär med platsannonser. Vi
har som alla andra tidningar
tappat platsannonser och
ville testa något nytt. Vi har
även startat ett digitalt ny
hetsbrev, åtta nummer per år,
som också innehåller plats
annonser. Vi kommer nog att
öka den utgivningstakten.
Annat av intresse?

– Under 2019 hade Psykolog
tidningen 198 000 besökare,
en uppgång med 55 procent
jämfört med 2018. De flesta
hittar till oss via sociala
medier, men andelen som
googlar något om psykologi
och som hamnar hos oss
ökar också.
Och så blev tidningen nomi
nerad till Publishingpriset
och till Fackförbundspressens
journalistpris i klassen Bästa
redigering!

– Ja, där fick vi ett kvitto på
att vår nya form är i topp
klass. Fast det är våra form
givare, Birgersson & Co, som
förtjänar beröm.

Psykologiguiden UNG
NY WEBBPLATS OM
PSYKOLOGI FÖR UNGA
Psykologiguiden UNG är en webbsida
om psykologi och psykisk hälsa –
och ohälsa – som vänder sig till unga
13–19 år. Webbsidan, som är ett treårigt
arvsfondsprojekt (2018–2020), ägs och
drivs av Sveriges Psykologförbund i
samarbete med Sveriges Elevråd/Sveri
ges Elevkår, Lärarnas Riksförbund och
Stiftelsen Företagsam. Målet med saj
ten är att bygga ett virtuellt kunskaps
stöd med kvalitetssäkrad information

som ska nå unga men även vuxna i
skolans olika professioner.
Under 2018 handlade arbetet
främst om att via workshops och
enkäter ta reda på vad målgruppen be
höver och är intresserade av. 2019 var
året då sajten började byggas. Sex psy
kologer kontrakterades som experter
och för att besvara frågor från unga,
en tecknare anlitades för att illustrera
sajten, texter skrevs, kvalitetssäkrades
och godkändes av en panel bestående
av målgruppen. Under 2020 ska sajten

lanseras. Planen är att Psykologför
bundet fortsätter att driva den tillsam
mans med Psykologiguiden.
– Styrkan med Psykologiguiden
UNG är att vi haft med målgruppen
från start. Vi vet att unga vill veta mer
om psykisk hälsa och ohälsa och vad
som anses vara normalt. Vi vet också
att de är intresserade av att ta emot
hjälp, säger Elinor Schad, projekt
ledare för Psykologiguiden UNG samt
2:e vice ordförande i Psykologför
bundets styrelse.

»Styrkan med
Psykologiguiden
UNG är att vi
haft med målgruppen från
start till mål.«

Elinor Schad, 2:e vice ordförande.
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sykologiguiden är en webbsida
som startade 2009 och som
2019 firade 10 år. Den ges ut av
Sveriges Psykologförbund med
syftet att sprida kunskap om psykologi
till allmänheten. Företag och organi
sationer ska här kunna få råd och stöd
i psykologiska frågor, och hitta privat
praktiserande psykologer inom olika
verksamhetsområden i hela Sverige.
Förra året kom det in totalt 920 frågor
från allmänheten. Av dessa besvarades
och publicerades 69. Alla svar lades ock
så ut på Facebook. Den mest lästa frågan
med svar på Psykologiguiden på Face
book var »Jag kan inte älska mina barn«
som nådde 5 212 personer och hade 2 672
interaktioner. Därefter kom »Hur vet jag
om jag vill ha barn?« som nådde 3 920
personer och »Ligger det någon sanning
i begreppet högkänslig?« som nådde
3 887 personer.
Utöver »Frågor och svar« publicerades
närmare 20 artiklar på Psykologiguiden.
Under året gav Psykologiguiden även ut
boken Fixa föräldraskapet – En liten handbok
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i att vara förälder, skriven av psykolog
Jenny Klefbom, som även besvarar frågor
på sajten.
Övriga psykologer som besvarat frå
gor under år 2019: Anna Bennich, Maria
Nordström Lindhe, Maria Kindstedt,
Ingrid Gråberg, Mathias Ortlieb, Liria
Ortiz, Therese Anderberg, Sofia Viotti
och Liv Svirsky.

PSYKOLOGIGUIDEN
2019 I SIFFROR:

Alla psykologer som medverkar i Psyko
logiguiden är medlemmar i Sveriges
Psykologförbund, de är legitimerade
psykologer, har en
patientförsäkring
och följer Psykolog
förbundets etiska
regler.
För att kunna ta
till vara den kraft
som Psykologigui
den utgjort under
sina första tio år
påbörjades under
2019 arbetet med
hur guiden kan
utvecklas.

•

• Drygt 3 miljoner besökare.
• 7 miljoner sidvisningar.
• 3 875 252 gånger besöktes

avdelningen Psykologilexikon.
1 645 281 gånger besöktes
avdelningen Råd och fakta.
1 031 064 gånger besöktes
avdelningen Frågor och svar.
4 127 gånger besöktes
avdelningen Bokbutik.

•
•

(Siffrorna enligt Google Analytics)

RÖSTER FRÅN
PSYKOLOGISCENEN

»Öka lusten och minska rädslan«,
sa psykologen Irena Makower om
huvudspåren för att behandla perfektionism. Hon har också skrivit en bok
om ämnet.

BILDER JERKER ANDERSSON OCH LENNART KRIISA

2019 blev sista året för projektet Psyko
logiscenen på Bok- och biblioteksmässan i
Göteborg. Ett projekt och ett avslut att vara
stolt över. De 60 programpunkterna med
inbjudna psykologer, hjärnforskare, förfat
tare och filosofer lockade rekordmånga.
De olika programpunkterna, samtliga
20 minuter långa, hade alltid en psykolog
på scenen; antingen som samtalsledare
eller i rollen som expert eller författare.
På scenen fanns ofta även en samtals
ledare från Sveriges Psykologförbund,
Natur & Kultur, Modern Psykologi eller
SvD Idagsidan.
En rad olika ämnen behandlades: Skärm
tid, sorg, ungas psykiska hälsa/ohälsa,
ångest, lågaffektivt bemötande, bero
endebehandling och hur en ska hantera
föräldraskapet, för att nämna några. Och

bland de inbjudna gästerna fanns bland
många andra: Allan Linnér, Jonas Bjäre
hed, Jonna Bornemark, Calle Brunell,
Bo Hejlskov Elvén, Anders Hansen, Siri
Helle, Vigdis Hjort, Siri Hustvedt, Frida
Hylander, Jenny Jägerfeld, Niklas Laninge
och Klas Östergren.
Utöver de många programpunkterna
fanns under mässans alla dagar även den
välbesökta montern »Fråga Psykologen«
där allmänheten kunde ställa frågor eller
samtala med en av de fyra psykologerna:
Mathias Ortlieb, Anna Bennich, Jenny
Klefbom och Liv Svirsky. Besökarna hade
även möjlighet att köpa signerade böcker
av de inbjudna till scenen.

»Prata med barn om hjärnan, det är
där du hittar kärleken, inte i hjärtat«,
förklarade psykologen David Edfelt,
aktuell med boken Hjärna i förskolan.

»Gud vet hur många år jag har gått i
terapi, och min roman är ett destillat av
all terapi. Nästa bok ska bli ljusare«,
lovade författaren Agnes Lidbeck i samtal
med psykologen Mathias Ortlieb.

FAKTA PSYKOLOGISCENEN
Ett femårigt återkommande projekt med
samtal om psykologi med psykologer, fors
kare, författare och filosofer och som arrange
rades sista gången på Bokmässan i Göteborg
2019. Scenen var ett samarbete mellan
Psykologiguiden (Sveriges Psykologförbund),
Natur & Kultur, Modern Psykologi och SvD
Idagsidan. Alla samtal filmades och finns på:
Psykologiscenen 2019 på youtube.se.

»Börja med att ta reda på varför du är
ensam, det är första steget, inte att gå med
i en schackklubb«, sa psykologen Anna
Bennich, aktuell med boken Att vinna över
ensamheten.
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Förbundet i siffror

11 828

ANTAL MEDLEMMAR
I SVERIGES
PSYKOLOGFÖRBUND
DECEMBER 2019

1 278 STUDERANDE

595 PTP-PSYKOLOGER
1 777 EGENFÖRETAGARE
1 314 SENIORER

3,2%

6

67100

LÖNEUTVECKLINGEN
2018–2019 FÖR
PSYKOLOGER
ANSTÄLLDA
I KOMMUNER
OCH REGIONER.

ANTAL
REMISSVAR
FRÅN
SVERIGES
PSYKOLOG
FÖRBUND
2019.

ANTAL TRÄFFAR PÅ
GOOGLE FÖR SÖKORDEN
»SVERIGES PSYKOLOGFÖRBUND«.

ANTAL UTFÄRDADE
SPECIALISTBEHÖRIGHETER:
2017
2018
2019
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67 PERSONER
85 PERSONER
103 PERSONER

89

50
ANTAL
PROGRAM
PUNKTER PÅ
PS19, 4–5 MAJ
I LUND.

263
ANSÖKNINGAR TILL
PSYKOLOGFÖRBUNDETS
SPECIALISTUTBILDNING 2019

SÅ MÅNGA LOKALA
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