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Verksamhetsberättelse 20151119-20161123 
 
Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret sett ut enligt följande: 
 
Ordförande   Annika Westergård (Närhälsan, Mellerud) 
 
1:e V Ordförande Gunilla Petersson Bergström (Vuxenhabilitering, Borås) 
 
2:e V Ordförande Eva Björklund (Psykiatrisk öppenvård, SU, Göteborg) 
 
Sekreterare  Elisabeth Tullhage (Mödra/barnhälsovård, Göteborg) 

Jessica Nyqvist Johansson (BUP, Uddevalla) 
 

Kassör Cecilia Bolander (Psykiatriskt ungdomsteam, NU-sjukvården, 
Uddevalla) 

 
Ledamöter  Mika Eldemark (Vuxenhabiliteringen, Borås) 

Veronica Stenberg (Rättspsykiatri, NU-sjukvården, Brinkåsen, ) 
Ann-Charlotte Wulcan (Kvinnokliniken, NU-sjukvården, Trollhättan) 

 
Suppleanter  Patrik Lind (Närhälsan, Angered) 
  Eliza Nazhaeva (Vuxenpsykiatrisk mottagning , SÄS, Lerum) 

Joel Tadell (Vuxenpsykiatrisk mottagning, Psykiatri affektiva, SU, 
Mölndal) 

 
PVGR har haft ett aktivt år och verksamhetsberättelsen beskriver styrelsens arbete i många 
händelser och viktiga projekt i regionen.  
 
Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft nio styrelsemöten inklusive kvarvarande möte 161025. Konstituerande 
möte hölls 151216. Gunilla Petersson Bergström, som varit med och bildat föreningen, avgick som 
ordförande 2015 och avtackades på årsmötet. Hon har stannat kvar som vice ordförande och 
nytillträdda ordförande Annika Westergård har därmed kunnat få värdefullt mentorskap. 
 
Hur styrelsen arbetar 
Styrelsemötena avhandlar gemensamma frågor för regionen, såsom planering av utbildningsinsatser 
rörande löner och arbetsmiljöfrågor, hantering av PTP/kandidater inom olika förvaltningar.  
En viktig fråga har varit förutsättningar för fackliga förtroendemän att arbeta och i vilken utsträckning 
de får ersättare på arbetsplatsen; alltså en viktig arbetsmiljöfråga. 
Fortlöpande diskussioner har skett kring rekrytering och anställningssituationen för psykologer inom 
olika verksamheter. 
Arbete kring krav och kvalitetsboken och sjukskrivningsrätt för psykologer i primärvård har i år fått 
stort utrymme. Det planeras även för att lansera ”Den nya psykiatrin” utifrån utredning gjord centralt 
på kansliet. Det planeras starta i januari. 



Psykologföreningen i  

                Västra Götalandsregionen  

 

 

 
 

 

2(2) 

 

I år är det förbundskongress, varför tid ägnats åt bl.a. att vaska fram kongressombud. 
Vi har tagit fram ett årshjul för styrelsen att hålla sig till. 
Vid styrelsemötet 160322 hade vi förbundssekreterare Mahlin Lenerius med oss och fick chans att 
stämma av psykologföreningens arbete mot tankar från förbundet centralt. 
 
SACO-samarbetet 
Kontinuerligt tas SACO-frågor upp, dvs frågor gemensamma för andra förbund. PVGR har 
representanter i SACO-representantskap rörande frågor som tas upp i regionstyrelsen. Ett stort 
arbete görs även för att uppmuntra psykologer att delta i lokala och centrala samverkansgrupper. 
Flera styrelsemedlemmar är också skyddsombud och/eller sitter i samverkansgrupper. 
Arbetet med att starta och upprätthålla SACO-råd i olika förvaltningar är ett ständigt pågående 
arbete. 
 
Utbildning av styrelsen 
I februari hade vi en intern utbildningsdag kring löneprocessen för facklig förtroendevalda som 
engagerar sig i lönearbetet i regionen. Vi pratade lönesamtal, lönekartläggning, lönekriterier och 
löneavstämning. Det underströks att fackliga förtroendemän kan begära att arbetsgivare gör analys 
av t.ex. löneskillnader i t.ex. genusskillnader på löner. Vidare att vi i lönerevisionen kan ta upp frågor 
som specialisttjänster, samt överhuvudtaget visa på psykologers kompetens och hur den kan tas 
tillvara. 
161013 är det planerat en intern utvecklingsdag med bl.a. uppdatering i den nya lagen om 
psykosocial arbetsmiljö AFS 2015:4. 
161025 planeras ett möte kring uppstart av lönerevision. Till det inbjuds alla som är/vill bli 
involverade i lönerevisionen. 
 
Medlemsaktiviteter 
After work anordnades på Radisson Blu Scandinavia Hotell. Inbjudan riktade sig denna gång till alla 
medlemmar verksamma i Västra Götalands län och Halland. Vår ordförande Anders Wahlberg deltog 
och fick tillfälle att berätta om vad som var på gång i förbundet. Evenemanget lockade 67 deltagare 
och det blev en mycket trivsam kväll. 
 
Massmedialt och utåtriktat engagemang 
En debattartikel ”Ge bättre vård vid psykisk ohälsa” kring behov av psykolog på vårdcentral infördes i 
GP 160620. 
Psykologföreningen har varit aktiv i West Pride. 
 
Göteborg 20161004 
 
 
………………………………….. ………………………………………….  ……………………………….. 
Annika Westergård Gunilla Petersson Bergström  Eva Björklund 
Ordförande  1:e vice ordförande  2:e vice ordförande
   


