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Styrelsemöten 

I skrivande stund har sju styrelsemöten avhandlat en mängd uppgifter kring årets lönearbete, 

avtal kring flexibel arbetstid, samverkansavtal samt många enskilda ärenden, där psykologer 

varit inblandade i olika arbetskonflikter. Ytterligare ett styrelsemöte hinner avverkas före 

årsmötet. 

 

PVGR har bibehållit traditionen att ha öppna styrelsemöten för såväl ordinarie ledamöter som 

andra ledamöter. Detta i ambitionen att bredda beslut, upprätthålla föreningsdemokratin i 

denna spretiga och utspridda region med många förvaltningar, men självklart också för att 

lyssna på kloka inlägg i diskussionerna. Dessutom har vi möjlighet att informera och kanske 

lära upp nya fackliga förtroendemän och ge oss alla kraft att fortsätta arbetet. 

 

Medlemsaktivitet 

Första medlemsaktivitet var After work på anrika restaurant Eggers i Göteborg. Rekordmånga 

55 personer deltog denna kväll och lyssnade på 1:e vice ordförande Helén Antonson och FS- 

ledamoten Fredrik Wagnström (mer information finns i rapport på föreningens hemsida). Som 

alltid på after work kunde vi hälsa nya medlemmar välkomna och som vanligt hittade såväl 

nya som gamla vänner varann denna kväll.  

 

Möten med HR-strategiska avdelningen 

En liten delegation från styrelsen har haft möten med HR-strategiska avdelningen för att 

diskutera psykologsituationen i regionen och hur man behåller och nyrekryterar för psyko- 



logisk kompetens. Där har man uttryckt behov av att psykologer tar mer ansvar, i synnerhet 

inom psykiatrin. Nästa sådant möte är inbokat 27 november. 

 

Fortsatt Saco-arbete 

Hör kan man driva frågor gemensamt med övriga förbund, som är medlemmar i Saco. 

Företrädesvis organisatoriska och samverkansfrågor frågor hanteras i dessa sammanhang. 

 

Krav- och kvalitetsboken 

Styrelsemedlem har på ett aktivt sätt under året bidragit till innehållet i den s k Kok-boken. Vi 

hoppas på att framtida formuleringar tydligare kommer att visa på behovet av psykolog inom 

Primärvården. Och inte bara formulerat som nu, som psykologisk kompetens, som gör att 

personer med annan grundkompetens kan användas för uppdraget. 

 

Diskussion i NU-sjukvården 

Representanter i styrelsen har tillsammans med gjort skrivelser och uppmärksammat led-

ningen i NU-sjukvården på psykologernas situation och svårigheterna att behålla psykologer. 

 

Återvisit i Region Skånes Psykologförening 

Några i styrelsen besökte i början av juni Region Skånes Psykologförening för att diskutera 

det specifika med att arbeta i regioner (mer information finns att läsa i rapport). 

 

Primärvårdsdagen 

Styrelsen har planerat och genomfört den mycket uppskattade Primärvårdsdagen, i syfte att 

samla psykologer, informera och diskutera den nya sammanhållna Primärvårdsorganisationen. 

(mer information finns att läsa i rapport). 

 

Utbildningsdag 2012-12-20 

Denna utbildningsdag är på planeringsstadiet, men vi kan ändå avslöja att Lars Ahlin, ordfö-

rande och Camilla Damell, förbundsjurist i Sveriges Psykologförbund medverkar tillsammans 

med psykologer/chefer.. 

 

Media 

Företrädare för styrelsen har figurerat i media, Göteborgs-Posten och TV1:s Västnytt kring 

psykologernas situation i Primärvård och psykiatri samt patienters utsatta situation. 

 

Fackliga förtroendemän 

Vi har idag en grupp fackliga förtroendemän, som agerar i olika förvaltningar runt om i regio-

nen och som är uppmärksamma på vad som sker – vilket är mycket glädjande. Dessa kan 

agera med kunskap om den egna organisationen i ryggen och kännedom om kollegor – vilket 

är en stor fördel. 

 

 

Borås 2012-10-08 

 

 

Gunilla Petersson Bergström 

Ordförande 

 

 


