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Torsdag 14 januari 2010 kl 14.30 – 16.30  
 
Plats: Otherdalska huset, Spannmålsgatan 9 i Göteborg 
 
Närvarande: Eva Björklund, Kaisa Hope, Jonas Gillenstrand, Gunilla Peterson-Bergström, 
Marika Hagelthorn 
  
 
 
1§ Gunilla förklarade mötet öppnat. 

2§ Till mötesordförande utsågs Gunilla och till mötessekreterare Marika. Att justera dagens 
protokoll utsågs Eva. 

3§ Som övrig fråga anmäldes utseende av representant för psykologförbundet i SACO VG 

4§ Dagordningen, med tillägg för övrig fråga, godkändes därefter. 

5§ Diskuterades förberedelser för möte med politiker och kongressombud och allmänhet kring 
psykisk hälsa. Patientorganisationer och anhörigorganisationer ska kontaktas och lämpliga 
politiker ska bjudas in. Affischer ska tas fram och lokal ska ordnas. Psykologer som kan hålla 
korta anföranden kommer att vidtalas.  Psykologförbundet har en film om patientmöte och 
den kan föreningen låna för visning som en inledning till mötet. Det kan också vara viktigt att 
ta fram forskning om ur mycket psykisk ohälsa kostar (mediciner etc.) och visa på hur 
effektiv psykologisk behandling kan vara. Kaisa ska ta kontakt med psykologer i norska 
psykologförbundet för att ev. kunna bjuda in någon norsk kollega att delta i mötet. I 
sammanhanget nämndes Mari Åströms forskning om psykoterapi. Då medicinkostnaderna 
skjuter i höjden skulle det kunna vara mer ekonomiskt att satsa på psykoterapi. 
Beslöts att bilda en arbetsgrupp för förberedelse och genomförande av mötet. I arbetsgruppen 
ingår Jonas, Kaisa och Gunilla.  Marika hör sig för med kolleger som hon tror kan vara 
intresserade av att ingå i en arbetsgrupp. Marika kommer också att kartlägga 
psykologsituationen inom primärvården i Skaraborg. 
 
6§ Diskuterades läget rörande förhandlingar om nytt flextidsavtal. Gunilla informerade om att 
hon har skrivit på avtal för hälsa och habilitering. Enligt regionen är det totalt omöjlig att ta ut 
flextid i heldagar, men i det avtal Gunilla skrivit under anges att huvudregeln är att heldagar 
inte kan tas ut, men att undantag kan göras. Vi ansåg att arbetsgivaren, i stället för att 
detaljstyra flextidshanteringen bör låta personalavdelningen utbilda cheferna i att hantera 
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flextiden.  
 

7§ Diskuterades övertalighet bland psykologer inom primärvården efter vårdvalsreformen. 
Många vårdcentraler i Göteborg har gjort sig av med sina psykologer. Vid Skara vårdcentral 
har psykologerna behållits, men psykiatrisjukskötersketjänsterna dragits in.  

 

8§ Chatforum. Marika skulle undersöka och rapportera i frågan, men pga av sjukskrivning har 
hon inte kunnat förbereda frågan, vilken bordläggs till nästa möte. 

9§ Facklig utbildning. Lars Karlsson har kontaktats. Vi önskar att han leder en facklig 
utbildning på plats, i Västra Götalandsregionen. Han måste dock få sanktioner av förbundet 
för detta. Vårt förslag på kurstid är 30-31 mars, från lunch till lunch. Som en lämplig 
förberedelse kan man gå igenom den fackliga grundkurs som Psykologförbundet har på nätet. 
Kansliet kontaktas för inloggningsuppgifter för den som vill gå till kursen.  
 

10§ Representant i SACO VG. Karin Benelbaz har föreslagits av Fredrik Wagnström. Jonas 
Gillenstrand uttalade intresse för uppdraget. Styrelsen beslöt välja Jonas för uppdraget. En 
fördel med att en styrelsemedlem är representant i SACO VG är att  representanten enkelt kan 
rapportera till styrelsen om mötena i SACO VG. 

 

11§ Diskuterades situationen på våra respektive arbetsplatser. 

 

 12§ Gunilla förklarade mötet avslutat. 

 

Marika Hagelthorn   Eva  Björklund 

sekreterare    justerare 

 

………………………………….                     ….………………………………………. 


