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Onsdag 21 april 2010 kl 14.30 – 17.00  
 
Plats: Daggkåpan. Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 
 
Närvarande: Jonas Gillenstrand, Anders W Eriksson, Gunilla Peterson-Bergström, Ann-
Charlotte Vulcan, Eva Björklund, Marika Hagelthorn 
 
 
1 § Jonas förklarade mötet öppnat. 

 

 

2§ Till mötesordförande utsågs Gunilla, till mötessekreterare Marika Hagelthorn, och till 

justerare Eva och Jonas. 

 

 
3§ Dagordningen godkändes med vissa tillägg 

 

4§ Utvärderades utbildningsdagen den 31 mars. Mötesdeltagarna ansåg att det var roligt att 

det kommit så många deltagare och att dagen varit givande. Den var lärorik och det var 

stimulerande att får träffa andra psykologer inom regionen. Man önskar därför en ny 

utbildningsdag till hösten. Då skulle vi kunna bredda oss och även bjuda in psykologer från 

andra avtalsområden än den sekundärkommunala sektorn (stat, kommuner). Fler 

avtalsområden än lönefrågorna kan också tas upp.  

I anslutning till denna fråga diskuterades samverkansorganisationen inom VG-regionen. 

Anders föreslog att SACO-VG:s ordförande skall bjudas in till vår styrelse för att informera 

om samverkansstrukturen och SACO:s struktur i VG-regionen. 

 
5§ Diskuterades avtalen om flexibelt arbetstid. Samtliga avtal tycks nu vara klara. Avtalen ser 

lite olika ut. 

I detta sammanhang togs det även upp att avtalstecknare inom PVGR är Gunilla och Fredrik. 

Ytterligare en avtalstecknare utsågs, nämligen Anders, från och med 20100421. 

  

6§ Gunilla rapporterade från ett möte med Primärvården i Fyrbodal. Där ska man efter 

vårdvalsreformen införa ett resursdelningssystem. Varje vårdenhet är en ekonomiskt 

självständig enhet. Om enheten går bra får alla anställda på enheten en ”extra månadslön” på 
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ca kr 10000:-. På så vis tänker man sig att kunna konkurrera med de privata vårdcentralerna. 

Om det går riktigt bra för enheten ska alla på enheten gemensamt bestämma vad 

överskottspengarna ska användas till. Vårdcentraler som i stället går med förlust bör läggas 

ner. 

  

7§ En diskussion kring kravkatalogens bestämmelser om tillgång till psykologisk kompetens 

uppstod. Vi kom även in på kravet för leg psykoterapeuter att ange sin grundutbildning 

jämsides med sin psykoterapeuttitel, exemeplvis socionom/leg psykoterapeut  

 
8§ Eva tog upp ett nyligen fattat verksamhetsbeslut, ”Verkställighetsbeslut SD18/2010” 

gällande ”regler och målrelaterad ersättning avseende följsamhet till basala 

vårdhygienrutiner” samverkat vid CSG och undertecknat av sjukhusdirektör Jan Eriksson och 

kvalitetsdirektör Ing-Marie Bergbrant. Beslutet innebär att alla inom verksamheten måste bära 

skyddskläder. Kravet av även kuratorer och psykologer ska bära arbetskläder överensstämmer 

inte med Socialstyrelsens direktiv. Psykologföreningen ser mycket positivt på att 

arbetsgivaren ser allvarligt på vårdrelaterade infektioner, men menar inte att psykologer och 

kuratorer som inte har något patientnära arbete ska omfattas av klädreglerna.  Tvärtom finns 

det flera goda skäl till att anställda inom dessa yrkesområden inte ska bära skyddskläder. 

Arbetstagarna har försökt diskutera grunden för beslutet med arbetsgivaren, men 

diskussionsutrymme har ej funnits. Beslöts att Gunilla ska skriva brev till sjukhusdirektör Jan 

Eriksson och kvalitetsdirektör Ingmarie Bergbrant i frågan.  

  

9 § Ventilerades idéer kring nästa fackliga utbildningsdag. Datumförslag 14.10 eller 29.10. 

Anne-Kari Torgalsbøen från Norge bjuds in att berätta om psykologers fackliga arbete i 

Norge 

 

10 § Tankar kring höstens opinionsmöte presenterades. Ska vi lägga betoning på barn och 

BUP? Man kan ta upp problem med stora barngrupper i förskola och skola, våld och alkohol i 

familjen, att barnet blir symtombärare exempelvis. I sammanhanget kan även problemet med   

patienter med personlighetsstörningar tas upp. Specialistpsykiatrin tar inte emot dessa 

patienter om de inte har avsevärd funktionsnedsättning och primärvården har i uppdrag att 
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utföra korttidsterapier, varför denna patienter ur denna grupp ofta inte får någon behandling. 

Ur barnets perspektiv är det dock viktigt att personlighetsstörda föräldrar får stöd och 

behandling för att barnen inte ska fara illa. Sexuella övergrepp, incest, mobbning är andra 

viktiga teman att ta upp vid opinionsmötet.  

Det fanns också tankar om att hålla en presskonferens och kanske kombinera den med 

opinionsmötet. Förhoppningen är att kunna fylla Världskulturmuséets stora sal med åhörare. 

 

11 § På Gunillas begäran flyttades nästa styrelsemöte från den 1.6 den 25.5. 

 

12 § Förslaget till nytt samverkansavtal togs upp. Frågan bordlades till nästa styrelsemöte. 

Avtalsförslaget bifogas protokollet så alla styrelseledamöterna ska kunna förbereda sig genom 

att läsa igenom avtalet. 

 

13 §  GP har visat intresse för en kontakt med föreningen om bland annat vårdvalet. Gunilla 

och Anders kontaktar GP. 

 

14 § Den digitala diskussionsgrupp som diskuterats, behöver en ansvarig, fackligt kunnig 

person som kan följa inläggen och vid behov svara på medlemmarnas frågor. Någon sådan 

person finns för närvarande inte ledig inom föreningen. Eventuellt kan Anders tillfrågas om 

han kan åta sig uppgiften att följa en diskussionsgrupp sedan han arbetat in sig som facklig 

företrädare en tid. 

 

15 § Gunilla förklarade därefter mötet avslutat 

 

Vid datorn 

 

Marika Hagelthorn 

 

justeras:  

 

Jonas Gillenstrand (§§10-15)  Eva Björklund (§§1-9) 


