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Verksamhetsberättelse 2014-11-20 – 2015-11-18 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sett ut enligt följande: 
 
Ordförande   Gunilla Petersson Bergström (Vuxenhabilitering, Borås) 
 
V Ordförande Annika Westergård (Närhälsan, Mellerud, Ed) 
 
Sekreterare Elisabeth Tullhage (Mödra/barnhälsovård Göteborg 

Jessica Nyqvist Johansson (BUP, Uddevalla) 
 
Kassör  Cecilia Bolander Behhate (NU-sjukvården,) 
 
Ledamöter  Eva Björklund (Psykiatrisk öppenvård, Göteborg) 
  Patrik Lind (Närhälsan, Angered) 

Jenny Linder (BUP, Södra Älvsborgs sjukhus) 
Veronica Stenberg (Rättspsykiatri, Brinkåsen) 
Anne-Charlotte Wulcan (Centrala Mödrahälsovården, 
Trollhättan) 

 
Suppleanter  Jonas Gillenstrand (Regionhabilitering, Göteborg) 
  Magnus Pettersson (Vuxenpsykiatri, Borås) 
  Johan Roos (BUP, Södra Älvsborgs sjukhus) 
 
 
PVGR har haft ett aktivt år och verksamhetsberättelsen beskriver 
styrelsens arbete i många händelser och viktiga projekt i regionen 
 
Två av invalda ledamöter valde att lämna styrelsen av privata skäl tidigt under  
Verksamhetsåret, ytterligare en efter sommaren 2015. 
 
Styrelsen har förutom konstituerande möte 20141208, hittills under året haft  8  
styrelsemöten samt kvarvarande möte 20141026 då ombudsman Jenny Wahlbäck  
deltar innan årsmötet går av stapeln. 
 
Gemensamma frågor för regionens psykologer avhandlas på styrelsemöten, såsom  
planering av utbildningsinsatser för styrelse rörande löner, hantering av PTP och  
kandidater inom olika förvaltningar och fortlöpande diskussioner har skett kring  
rekrytering, anställningssituation och arbetsmiljö för psykologer inom olika  
verksamheter och andra övergripande frågor. Arbete kring Krav- och kvalitetsboken  
(som innehåller uppdraget  till Närhälsan i regionen) och Saco-frågor, d v s frågor  



gemensamma med andra förbund under Sacos paraply.  
Flera av styrelsemedlemmarna är också skyddsombud. 
 
Dessutom pågår ett strategiskt arbete med HR-strategiska avdelningen och inom  
olika förvaltningar angående rekrytering av psykologer samt hur man behåller redan  
anställda, men också kring löner och anställningsvillkor. Dessutom har styrelsen  
arbetar med frågan om sjukskrivningsrätt för psykologer. 
 
Styrelsemötena har som vanligt varit öppna för medlemmar, så några studenter har  
varit närvarande vid dessa möten. Delar av styrelsen har också hunnit med ett  
informellt after work. 
 
 
Utbildning av styrelsen 
I januari hade vi en utbildningsdag kring löneprocessen för fackliga förtroendevalda,  
som engagerar sig i lönearbetet i regionen. Förbundsjurist Carl-Axel Holmberg och  
ombudsman Jenny Wahlbäck deltog denna eftermiddag. Vi pratade lönesamtal,  
lönekartläggning, lönekriterier, löneavstämning. Att fackliga förtroendemän har  
mandat att begära att arbetsgivarna presenterar analyser av arbetsförhållanden. 
 
Jenny Wahlbäck besöker även nästa styrelsemöte för att fortsätta diskussionen.  
 
 
Medlemsaktiviteter  
After work anordnades på restaurant Mother India, vilket som vanligt var ett mycket 
uppskattat tillfälle att få information om fackligt arbete och träffa kollegor från hela 
regionen, men även nyblivna psykologer. Under september månad hade vi en 
utbildningsdag kring Patientlagstiftning, som infördes 2015-01-01. Anna Flitt, jurist vid 
Närhälsans kansli berättade engagerat kring detta. Därefter presenterade Anders 
Wahlberg, ordförande i Sveriges Psykologförbund om allt det strategiska arbete, som 
förbundet utför på departement, Socialstyrelsen och på andra samhälleliga arenor, 
men också samarbetet mellan olika psykologförbund i huvudsak Norden och Europa. 
Anders fick också ansvar för att beskriva Etikrådets arbete, eftersom Etikrådets 
ordförande blivit sjuk. Därefter följde diskussion kring dilemman, som kollegor delade 
med sig av. 
 
 
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 2016 kommer formuleringen att ändras från bör till ska ha tillgång  
till psykolog. 
 
 
Massmedialt 
Ordföranden intervjuades av reporter från TV4 kring att så många psykologer  
sjukskrivs för psykisk ohälsa. Inslaget sändes aldrig, eftersom man inte fick någon 
sjukskriven kollega att ställa upp för intervju.  
 
 
 



Enskilda psykologers ärenden 
En viktig del av styrelsens arbete är att stötta kollegor beträffande anställnings- 
villkor, arbetsmiljöfrågor, rehabilitering och annat inom Västra Götaland. 
 
 
Sacosamarbete 
Ordförande och ytterligare en styrelseledamot har representerat psykologerna i Saco  
Representantskap i Västra Götaland. Andra ingår i Saco-arbete i samverkan.  
Arbetet med att starta och upprätthålla Saco-råd i olika förvaltningar är ett ständigt  
pågående arbete för att få samverkan att fungera. 
 
 
Valberedningen för PVGR 
En del avhopp har aviserats under året, så valberedningen har ett gediget uppdrag  
denna gång. 
 
Borås 2015-10-09 
 
 
Gunilla Petersson Bergström 
Ordförande 
 


