
   
 
Protokoll Styrelsemöte PVGR    Sida 1 av 3 
 
 
Tisdag 25 maj 2010 kl 14.30 – 16.30  
 
Plats: Otherdalska huset, Spannmålsgatan 9 i Göteborg 
 
Närvarande: Anders W Eriksson, Jonas Gillenstrand, Ann-Charlotte Wulcan, Kaisa Hope, 

Gunilla Peterson-Bergström, Marika Hagelthorn, Fredrik Wagnström, adjungerad Johan 

Stålberg (tom punkt 6). 

 
1 § Gunilla förklarade mötet öppnat 

 
2 § Dagordningen godkändes efter vissa tillägg 

 

3 § Till mötessekreterare utsågs Marika och till protokollsjusterare Ann-Charlotte Wulcan 

 

4 § Föregående mötesprotokoll gicks igenom. I samband därmed rapporterade Gunilla att hon 

och Eva håller på att skriva brev till Jan Eriksson och sjukhusdirektör Bergbrant rörande 

beslutet om skyddskläder. Fredrik informerade om att det nya samverkansavtalet inom kort 

kommer att skrivas under.  

 
5 § Fredrik rapporterade om de kontakter som hittills tagit med berörda politiker angående 

primärvården. Man har träffat regionråd från moderaterna och folkpartiet. Mötena har fallit 

väl ut, dialogen var god. Fredrik upplevde att politikerna lyssnade och delade vår oro för 

försämringar inom primärvården. Ingen politiker har hävdat att psykologer inte behövs inom 

primärvården. Problemet för politikerna är att man önskar fler aktörer inom primärvården och 

om kraven ställs för högt kommer endast stora aktörer att kunna uppfylla dem. Med lite 

öppnare krav kan man få in fler och mindre aktörer. Kravboken har förhandlats för 2011. Den 

innehåller inga större förändringar. Såväl folkpartiet som moderaterna menar att psykolog på 

vårdcentralen borde vara en konkurrensfördel. Det diskuterades även om psykologerna ska 

lyftas ut ur kravboken och ställas utanför vårdvalet på samma sätt som sjukgymnasterna och 

rehabiliteringsavdelningarna? Johan påpekade att det står oerhört lite i kravboken om psykisk 

hälsa. Frågan om vad som är ett adekvat basutbud för psykisk hälsa-teamen är ännu ej 

besvarad. Psykologförbundets krav är att det ska finnas en psykolog anställd i teamet. En 
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kvalitetshöjande åtgärd kan även vara att psykisk hälsa inför en rutin för bedömning av 

suicidrisk och börjar använda audit.    

 
6 § Jonas rapporterade om förberedelserna för höstens opinionsmöte. Arbetsgruppen har 

träffats hos Gunilla. Man har bland annat tagit upp de stora läkemedelskostnaderna (en årsdos 

Abilify = 27 000 kr, en årsdos Lyrica = 12 000 kr). Samtidigt rekommenderar SBU 

psykologisk behandling som förstahandsval vid flertalet psykiska åkommor. Hur kommer det 

sig att läkemedelskostnaderna försvinner i den allmänna debatten? Dessutom är många av de 

psykofarmaka som används beroendeskapande och långtidseffekterna av medlen är dåligt 

utredda.   

Opinionsmötets huvudtema är barns situation. Hur påverkas barns psykiska hälsa av de 

förändringar som nu görs inom BUP? Gunilla har tillskrivit psykolog Sven Ernsson, 

verksamhetschef på BUP i Borås och bett honom hålla ett anförande om förändringarna inom 

BUP. Barn påverkas också av hur primärvården för deras föräldrar fungerar. Eva kommer 

därför att kontakta Kerstin Lundell Eriksson och be henne hålla ett anförande om 

förhållandena inom vuxenpsykiatrin. Det anmärkningsvärda är att efterfrågan på psykologer 

ökar samtidigt som verksamheten minskas. Anders nämnde att 30 procent av de patienter som 

söker i primärvården lider av psykisk ohälsa,  

Fredrik har startat en facebook-sida om opinionsmötet. Nu ska politiker, press och allmänhet 

bjudas in. 

 

7 § Utbildningsdagen för medlemmar den 14 oktober 2010 diskuterades. Tema för dagen ska 

vara en utblick i Europa och psykologers villkor i Europa. Stefan Jern bjuds in att informera 

om lön, formella befogenheter, tjänster, forskningsperspektiv. Kerstin Twedmark kan ev 

bjudas in och ge ett vetenskapligt perspektiv på utvecklingen av vår framtida yrkesroll. Maria 

Nermark från psykologföreningen i region Skåne har bjudits in att delta i utbildningsdagen. 

Dagen avslutas med ett kvällsmöte med Anne-Kari Torgalsbøen från Norge. 

Deltagaravgift för utbildningsdagen fastställdes till kr 450:- inklusive lunch. 
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8 § Rapport om löneförhandlingsläget. NU-sjukvården har börjat med överläggning med 

arbetsgivaren. Avstämningen görs i höst. Primärvården i Göteborg är klar. SU beräknas vara 

klar någon gång i september. Gunilla håller på med en lönekartläggning. Hoppas att det ska 

vara färdigt till junilönen.  

  
9 § Nästa möte bestämdes till den 25 augusti kl 14.00 

 
10 § Gunilla förklarade mötet avslutat  

 

Vid protokollet 

Marika Hagelthorn 

justerare: 

Ann-Charlotte Wulcan 


