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Verksamhetsberättelse 2013-11-21 – 2014-11-19 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sett ut enligt följande: 
 
Ordförande   Gunilla Petersson Bergström (Vuxenhabilitering, Borås) 
 
V Ordförande Jonas Gillenstrand (SU, Regionhabiliteringen) 
 
Sekreterare  Sekreterarsysslan har roterat i styrelsen 
 
Kassör  Cecilia Bolander Behhate (NU-sjukvården,) 
 
Ledamöter  Eva Björklund 
  Patrik Lind (Närhälsan, Angered) 

Jenny Linder (SÄS, BUP) 
Veronica Stenberg (Rättspsykiatri, Brinkåsen) 
Elisabeth Tullhage (Mödra/barnhälsovård, Göteborg) 
Anne-Charlotte Wulcan (Centrala Mödrahälsovården, 
Trollhättan) 

 
Suppleanter  Jessica Nykvist-Johansson 
  Magnus Pettersson 
  Johan Roos 
 
 
 
Återigen har PVGR haft ett aktivt år och verksamhetsberättelse beskriver 
styrelsens aktiva arbete i många och viktiga projekt i regionen 
 
Två av valda ledamöter valde att lämna styrelsen av privata skäl tidigt under  
verksamhetsåret. 
 
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten. Konstituerande möte 20131210,  
därefter 9 styrelsemöten till innan årsmötet går av stapeln. 
 
Styrelsemötena avhandlar gemensamma frågor för regionens psykologer såsom  
löner, hantering av PTP och kandidater inom olika förvaltningar och fortlöpande  
diskussioner har skett kring anställningssituationen för psykologer inom olika  
verksamheter och andra övergripande frågor. Arbete kring Krav- och kvalitetsboken  
(som innehåller uppdrag till Närhälsan i regionen) och Saco-frågor, d v s frågor  
gemensamma med andra förbund. Dessutom arbetar styrelsen aktivt med övergri-  



pande professionsfrågor i regionen och uppvaktar HR-strategiska två gånger per år  
kring frågor hur psykologens ansvar kan tydliggöras i regionen. 
 
De flesta styrelsemedlemmar är också skyddsombud. 
 
Medlemsaktiviteter  
En utbildningsdag anordnades i Göteborg för att vi skulle få aktuell kunskap om  
specialistordningen. Kerstin Twedmark och Mats Leffler höll i denna eftermiddag.  
Denna står inför många förändringar med tanke på att förbundet har för avsikt att  
lämna över mer ansvar till samhället och inte längre förlita sig på ideella krafter. 
 
After work på restaurant Himalaya, vilket som vanligt var ett mycket uppskattat. Ett 
tillfälle att träffa kollegor från hela regionen, men också en del nyblivna psykologer.  
 
Årets löner 
I april hade vi en dag för fackliga förtroendemän, som engagerar sig i lönearbetet i  
regionen. Detta var en process som startade betydligt tidigare och var på många håll  
avklarad långt tidigare än som varit vanligt. 
 
Fortsatt arbete kring Krav- och kvalitetsboken  
för att försöka få en skrivning om att psykologers kompetens är nödvändig inom  
Närhälsan har fortsatt med viss framgång. Under 2015 kommer dessa vårdenheter  
att få en bonus om man knyter psykolog till verksamheten. Enligt uppgift kommer  
formuleringen till 2016 kommer att vara betydligt skarpare när man ändrar från ett bör  
till ska. 
 
Specialister 
Några från styrelsen förstärkt med ytterligare fackligt aktiva kommer att träffa HR- 
chef Heidi Ström på Södra Älvsborgs sjukhus för att diskutera uppdrag och 
 organisatorisk nivå för specialistpsykologer 
 
Enskilda psykologers ärenden 
Styrelsemedlemmar har varit aktiva i att stötta kollegor beträffande anställningsvillkor,  
men även i fråga om arbetsmiljö och rehabilitering 
. 
Sacosamarbete 
Två styrelsemedlemmar deltar i Sacos representantskap, men f n är ingen från  
styrelsen aktiv i regionens MBL-grupp. Många psykologer är inblandade i Saco- 
arbete på olika nivåer i samverkansorgan. 
Arbetet med att starta och upprätthålla Saco-råd i olika förvaltningar är ett ständigt 
pågående arbete på för att få det att fungera. 
 
Massmedialt intresse 
Ordföranden deltog under våren i ABF:s Psykologiscenen kring temat ”Är psykisk 
hälsa en klassfråga?”. Ordföranden blev också intervjuad av Epp Andersson påP4 
Göteborg med anledning av nedrustningen och konsekvenserna av Psykiatri 
Hisingen. 
 
 
 



Opinionsmöte med inbjudna politiker och allmänhet 
Med anledning av att det är valår anordnades även ett opinionsmöte för ett samtal 
kring den psykiska ohälsan. 
 
 
Valberedningen för PVGR 
En del avhopp har aviserats under året, så valberedningen har ett gediget uppdrag  
denna gång. 
 
Borås 2014-10-07 
 
 
 
Gunilla Petersson Bergström 
Ordförande 
 


