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Verksamhetsberättelse 2016-11-24 - 2017-11-15 
 
 
Psykologföreningen i Västra Götalandsregionen (PVGR) har haft ett aktivt år och 
verksamhetsberättelsen beskriver styrelsens huvudsakliga arbete. 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sett ut enligt följande: 
 
Ordförande   Annika Westergård (Primärvård, Närhälsan) 

1:e V Ordförande Eva Björklund (Vuxenpsykiatri, SU) 

2:e V Ordförande Annika Hofstedt (Beroende, SU) 

Sekreterare  Elisabeth Tullhage (Mödra/barnhälsovård, Närhälsan) 

  Sebastian Burgman (Vuxenpsykiatri, SKAS) 

Kassör  Joel Tadell (Vuxenpsykiatri, SU) 

Ledamöter  Ann-Charlotte Wulcan (Kvinnokliniken, NU-sjukvården) 

Patrik Lind (Primärvård, Närhälsan) 

Suppleanter  Cecilia Bolander (Vuxenpsykiatri, NU-sjukvården) 

Mika Eldemark (Barn- och ungdomshabilitering, Habilitering och Hälsa) 

 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten. Konstituerande möte hölls 161207. Styrelsemöten är 
alltid öppna för medlemmar att delta i. 
 
Hur styrelsen arbetar 
Styrelsemötena avhandlar gemensamma frågor för regionen, fokus ligger på för psykologer viktiga 
frågor såsom arbetsmiljö, löner och villkor och samverkan. Vi arrangerar mötesformer för våra 
medlemmar i form av utbildningar och After Work. Andra frågor att följa är hur arbetsgivaren tar 
hand om PTP/kandidater i olika förvaltningar. Flera av styrelsens ledamöter arbetar med 
lönerevisioner och/eller sitter med i samverkansgrupper på olika nivåer. 
 
Enskilda medlemmar kan kontakta oss när det rör arbetsmiljö, professionen samt vid längre 
sjukskrivningar om man vill ha stöd i kontakten med arbetsgivare, Försäkringskassa och 
Arbetsförmedling. 
 
Specifika uppdrag och händelser under året 
Styrelsens ordförande har undersökt förutsättningar för fackliga förtroendemän att utföra sitt arbete 
och i vilken utsträckning de får ersättare på arbetsplatsen; alltså en viktig arbetsmiljöfråga. 
 
Fortlöpande diskussioner kring rekrytering och anställningssituationen för psykologer inom olika 
verksamheter. 
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Förnyad kontakt har tagits med Sveriges Psykologförbunds Studenter Göteborg (SPFS) och de är 
inbjudna att delta på styrelsemötena. 
 
Arbete kring krav och kvalitetsboken har fortsatt. Psykologens uppdrag på vårdcentral har 
specificerats och för 2018 är det sagt att vårdcentral ska tillhandahålla psykolog. Förra året arbetade 
vi hårt för att få till stånd ett pilotprojekt inom Närhälsan rörande sjukskrivningsrätt för psykologer. 
Vi mötte ett positivt gensvar från chefsläkare och primärvårdschef. Nu avvaktar vi att socialminister 
Annika Strandhäll driver frågan om dispens.  
 
Arbetsgivaren initierade fråga om specialisttjänster på lokal samverkansgrupp på SU Affektiva. Fråga 
noterades som förbundsspecifik och vi har ställt oss positiva till att arbeta med det och har haft två 
dialogsamtal kring formerna. Vår uppfattning var att arbetsgivaren lanserade programmet innan vi 
var överens om utformning. Vi har aviserat till arbetsgivaren att vi önskar återuppta dialogen. 
 
Vi har haft en tvisteförhandling med stöd av ombudsman på SPF om brott mot samverkansavtalet i 
samband med lokalbyte för en psykologenhet på SU. Det resulterade i en överenskommelse om vite 
på 30.000:- till förbundet. Här var det till god hjälp att vi hade representant i den lokala 
samverkansgruppen. 
 
SACO-samarbetet 
Kontinuerligt tas SACO-frågor upp, dvs frågor gemensamma för andra förbund. PVGR har 
representanter i SACO-representantskap rörande frågor som tas upp i regionstyrelsen.  
Ett stort arbete görs även för att uppmuntra psykologer att delta i lokala och centrala 
samverkansgrupper. Flera styrelsemedlemmar är också skyddsombud och/eller sitter i 
samverkansgrupper. Arbetet med att starta och upprätthålla SACO-råd i olika förvaltningar är ett 
ständigt pågående arbete. 
 
Utbildning  
170126 hade vi en välbesökt utbildningsförmiddag. Martin Björklind, professionsansvarig på SPF har 
tagit fram en plan, Tänk Nytt kring Psykiatrin, för hur psykologer kan komplettera det medicinska 
ledningsansvaret för psykologisk bedömning och behandling inom vuxenpsykiatrin. I VGR har inte 
någon sådan tjänst/organisation skapats ännu, men vi lyfter fram fördelarna med modellen. 
 
171026 hade vi en utbildningsdag kring samverkan/skyddsombud och löneprocessen som riktade sig 
till fackligt förtroendevalda i regionen, samt till dem som är intresserade av detsamma. 11 var 
anmälda. Vi pratade om löneöversynsprocessens olika delar, med konkreta tips, såväl som om vad 
det innebär att sitta i lokal samverkansgrupp. Med oss hade vi även vår ombudsman Emelie Öhman, 
som sitter på SPF:s kansli. Det blev många intressanta och klargörande diskussioner.  
 
Medlemsaktiviteter 
After Work anordnades 170427 i Göteborg. Vi hade denna gång samarbete med Göteborgs stads 
psykologförening och inbjudan riktade sig till alla medlemmar verksamma i Västra Götalands län. Det 
blev en uppskattad och trevlig kväll. 52 personer kom denna kväll. 
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Massmedialt och utåtriktat engagemang 
Under året har situationen på BUP debatterats. PVGR har varit involverade på många olika sätt i att 
jobba för en hållbar arbetsmiljö och bättre löner. Ordföranden både för Göteborgs stads 
psykologförening och PVGR intervjuades i ETC Göteborg 170523. 
 
PVGR har varit aktivt i West Pride. 
 
Vårt arbete framåt 
Vi förbereder för att söka upp medlemmar i VGR:s olika förvaltningar med exempelvis lunchmöten. 
Syftet är att informera om vad PVGR erbjuder till medlemmarna, samt att uppmuntra till lokal facklig 
aktivitet i form av t ex deltagande i samverkansgrupper eller att vara skyddsombud, samt att 
inspirera till att delta i PVGR:s styrelsearbete. 
 
 
Göteborg 20171030 
 
 
 
…………………………………..           …………………………………………. …………………………………………
        
Annika Westergård           Eva Björklund  Annika Hofstedt 
Ordförande            1:e vice ordförande  2:e vice ordförande
   
 

 

 


