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Plats: Nordstadstorget 6, Hjälpmedelsförvaltningen (6 vån) 
 
Närvarande: Fredrik Wagnström, Elin Liedman, Karin Alvinge, Ann-Charlotte Wulcan, 
Helena Pettersson, Eva Steen,  Anette Sandström Sabell, Emma Karinsdotter Jacobsson och 
Gunilla Petersson Bergström  
 
 
1§  Mötet öppnas. 
Mötet förklarades öppnat av ordförande Fredrik Wagnström. 
 
2§  Val av sekretare och justerare 
Gunilla Petersson Bergström erbjuder sig att vara sekretare för mötet. Eva Steen erbjuder sig 
att justera mötesprotokoll. Båda vals av mötet. 
 
3§  Anmälan av övriga frågor 
 - Frågan som Emma K J lyfte vid förra mötet ang hur vi fackliga förtroendemän svarar på  
    medlemmars frågor ang hur man bör förhålla sig i löneförhandling vid nyanställning. 
 -  Eva Steen lyfter frågan hur hantera s k snedsitsar. 
 - Eva Steen lyfter från om läkarsituationen inom psykiatrin och de förslag förbundet drivit  
    centralt, som innebär att anställa specialistpsykologer, som kan ta över en del av läkarnas  
    arbetsuppgifter. 
 - 6a) Policyfrågor 
 - 6b) Frågan om kandidater, termin 6. 
 
4§  Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes av närvarande styrelsemedlemmar. 
 
5§  Genomgång av föregående mötes protokoll 
Viss justering sker, t ex att Helena Pettersson gärna deltar i arbetsgrupp kring opinionsmöte. 
 
6§  Anmälan/avanmälan fackliga förtroendemän 
Inga sådana har skett sedan förra styrelsemötet 2008-03-18. 
 
6a§  Föreningens policy 
Emma lyfter frågan, som bordlades förra mötet, hur vi fackliga förtroendemän svarar på med-
lemmars förfrågningar om hur man bör förhålla sig i löneförhandling vid nyanställning. 
Emma refererar hur Förbundet centralt uttalade sig för studenterna; att förbundet inte lägger 
sig i hur psykologer hanterar sitt lönesamtal. Diskussion kring detta, flera uttalade sig om att 
det finns en  aspekt av solidaritet hur man hanterar sin löneförhandling. 
 
Ordf  Fredrik W talar om vikten av de tolv visioner, som kongressen enades om 2007. Dessa 
måste kommuniceras ut till de olika föreningarna. Fredrik försöker ordna fram dem och tar 
ansvar för att sprida. 
 
6b§  Kandidatfrågan 
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Eva Steen lyfter frågan. Diskussion kring villkoren att ha kandidater. Läkarna använder en 
modell, där det ingår som ett lönekriterium att handleda/utbilda kandidater. Vi måste kanske 
arbeta efter båda spåren, dels att få ersättning, dels att ha det som ett lönekriterium. 
  
Regionalt avtal sägs ha skrivits. Det tror vi när vi ser det, Fredrik W undersöker var frågan 
ligger f n. Viktigt att det i första hand är en verksamhetsfråga när det gäller rekrytering och 
återväxt på psykologtjänster. 
 
Chefen och sekreteraren är viktiga – skall det innebära att psykologen tar uppgiften utan 
ersättning. Ett alternativ är att det skrivs in i lönekriterierna, hoppas Eva S. 
 
7§  Profilkläder inom Primärvården i Göteborg 
Fredrik refererar Annika Westergård, som varit aktiv i frågan om ”hygienkläder”, psykologer 
och kuratorer behöver dock inga sådana. Däremot skall det synas att man arbetar inom Pri-
märvården. Frågan har varit föremål för samverkan och psykologer och kuratorer har protes-
terat – vilket dock bara har resulterat i en reservation i protokollet. Det räcker inte med namn-
skylt – arbetsgivaren (Ag) ser gärna att något gemensamt plagg skall användas. Chefer 
kommer dock inte att betrakta det som en prioriterad fråga och sanktionsmöjligheter saknas.  
 
Fredrik kommer att begära överläggning i frågan kring bristande dialog. Finns någon intres-
serad som kan tänka sig att delta i en sådan överläggning? 
 
Slutenvården på SU Östra har numera ”hygienkläder”. Man satsar stort på förbättrad hygien, 
och kontrollerar bl a handtvätt genom pinnar i ett schema. 
 
Diskussion kring hur vårdkultur/maktstrukturer kan upprätthållas bl a på detta sätt. 
 
8§  Arbetsgrupp opinionsmöte 
Ordförande lyfter frågan att vi behöver återupprätta arbetsgruppen kring opinionsmöte. Ihpu 
är fortfarande passiv när det gäller Psykologidagarna, som kommer att vara förlagda till 
Göteborg i höst. Kanske ändå dags att ha ett möte i arbetsgruppen. 
 
9§  Handikappförvaltningen (uppföljning) 
Gunilla PB rapporterar om situationen på Barnhabiliteringen Lundbystrand, där psykologer 
och kuratorer gemensamt har begärt hjälp från sina respektive förbund kring lokalsituationen. 
Teamen sitter i kontorslandskap, åtta personer i varje rum utan dörr till korridor. Enligt den 
enkät som utförts skapar detta stor stress och  stressreaktioner hos samtliga. Verksamhetschef 
hävdar att hon samverkat kring besluten, medan psykologer och kuratorer inte kan se att detta 
finns dokumenterat i protokoll. Uppföljning av situationen kommer att ske 29 april. 
 
I ö kommer samverkanssituationen diskuteras 25 april med företrädare för de stora SACO 
förbundet i förvaltningen. 
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10§  Löneseminarium Göteborg kontra after work 
Fredrik tycker det är viktigt att ha detta vid två olika tillfällen. 15 maj kvarstår som after work 
kväll. Gunilla kollar upp möjligheterna att ha detta på Himalaya, efterföljare till Belkis. I ö 
diskuteras olika lokaler för löneseminarium. Eva och Ann-Charlotte funderar över alternativ. 
 
Diskussion om examensrätten för olika utbildningsinstitut och institutioner. Styrelsen är ense 
om att kvalitetsaspekten är viktig. 
 
11§  Hur synas i media 
Viktigt att haka på psykiatridebatten som sker i Göteborgs-Posten. Fredrik W kontaktar 
Susanne Bertman kring mediakunskap. Kanske ha mer kontakter med brukarföreningar. 
Studenter kan föra fram hur man lobbar för psykologisk kompetens. 
 
Alla initiativ till artiklar/insändare och annat uppmuntras. 
 
12§  Rapportering överläggning PTP-löner 
Ordförande och Joel Danielsson har haft överläggning med Bo Öhlund och Eva Johansson på 
VG regionens Personalstrategiska avdelning ang PTP-lönerna. I regionen är medellönen för 
PTP kr 19 700 och på SU kr 19 300. Region Skåne, som ligger näst sämst till har medellöner 
för PTP på kr 21 700. Fredrik hävdar att det var god stämning vid diskussionen och att VG 
regionen ev kan sträcka sig till Skånes nivå. Ingångslöner för psykologer i stort skall ses över. 
Lägsta ingångslön i Göteborg kr 24 500 med visst utrymme för ”marknad”. Ag representanter 
tycker att det är o k att betala sämst löner i Sverige till psykologer, enl SACO lönesök. 
 
13§  Rapportering från avtalskonferensen i Stockholm 
Mycket kort rapportering från denna konferens. Förnyad kontakt skall ske med Göteborgs 
stads psykologförening efter att kontakt med ordförande Emma Sandblom etablerades under 
konferensen. 
 
14§  Rapportering (FS, SACO centralt VG, förhandlingar, medlemsärenden) 
Eftersom Inger E inte finns på plats bordlägger vi denna punkt. 
 
15§  Rapport om föreningens ekonomi 
Vi håller alla tummarna för att föreningens kassör nu har Plusgirots godkännande att sköta 
den uppgift, som vi har kassör till. 
 
16§ Övriga frågor 
Avhandlades under punkt 6a resp 6b. 
 
17§ Mötet avslutas 
Ordförande Fredrik Wagnström tackar för allas uppmärksamhet och avslutar mötet. 
 
 
 
Gunilla Petersson Bergström  Eva Steen 
sekreterare    justerare 
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