
Protokoll från Styrelsemöte 2013 09 10 
Psykologföreningen i Västerbottens Läns Landsting !

Närvarande: Jennie Billman, Karin Edholm, Camilla Johnsson, Milly Marken, 
Ewa Sandström, Helena Stenmark, Viktor Åström !!!

1. Det föregående protokollet justeras och läggs till handlingarna. !
2. Rubinen är boken inför höstens Styrelsemöten: Undantaget tisdagen den 5 november då vi i 
Umeå ses på Göken – våning 5 i änden av korridoren vid Forskningsenheten till vänster om 
trapphuset - ovanför Psykiatriska mottagningen NUS.  !
3. Lönearbetet fortskrider där Yannick Kercoff tilllsammans med Viktor Åström i Skellefteå 
kommer att träffa vuxenpsykiatrins verksamhetschef Lena Pettersson o medicinskt ansvariga 
Marja Ojala. !
Psykologer inom BHV har nu fått besked om den nya lönen.  
Lönerevisionen är klar inom BHV, BUH, BUP och primärvården. !!
På många hålla har den nya lönen meddelats skriftligt i postfacken men även via mail och det 
är fortfarande inte självklart att erbjuda en tid för resultatsamtal.  !
Föreningen fortsätter att lyfta fram vår förväntan om muntlig återkoppling av den nya lönen 
liksom ett resultatsamtal vid avstämningen med Arbetsgivaren. Likaså vikten av att tillskapa 
specialisttjänster. Vore fint att få tillgång till listorna om det nya löneläget och att kunna föra 
upp den aktuella statistiken på Psykologföreningens hemsida. !
4. Vi skissar på ett Årsmöte den 19 november kl 18.00 oklart var i skrivande stund men 
måhända att BUP kan vara ett bra alternativ. Tänkbara teman för höstens medlemsmöte kan 
vara Specialistutbildningar och hur vi kan vidareutveckla våra psykologkompetenser på bästa 
sätt inom VLL. Ett förslag är att kontakta Eva Hedenstedt igen – om inte hon kan komma kan 
hon säkert tipsa om någon annan som jobbar vidare med frågan. Helena Stenmark kontaktar 
henne! !
5. Fackliga ärenden: !
Alltfler medlemmar kontaktar Psykologföreningen gällande arbetsmiljörelaterade problem. 
Viktigt problem att stötta våra medlemmar i inom vår psykologförening men även att lyfta till 
skyddsombuden som VSG på arbetsplatserna. !
6. Psykologföreningen fortsätter att lyfta önskemålet om en formaliserad Specialistubidlning i 
länet: Viktigt att lyfta en diskussion inom Landstinget där Ulla Kröger Nyman, Hans-Åke 
Widemark och Lars Bergmark kan vara samtalspartners med mandat att driva frågan vidare på 
arbetsgivarsidan. Vore fint att få till uppdragsutbildningar med samverkan mellan Landsting 
och universitet med öronmärkta pengar! 



!
Inom vuxenpsykiatrin fortsätter specialistgruppen att ses – just den som Tore Holkvik  var 
med och startade upp innan han fick ett chefsuppdrag – där Jennie kan lyfta 
Psykologföreningens strävanden och förhoppningar och att psykologer i Jämtland och 
Västernorrland har hört av sig igen för en fortsatt gemensam aktion för specialisttjänster i 
Norra regionen. !
6. Övriga frågor: !
Kongressen äger rum den 18 – 20 oktober där Yannick Kerkoff och Helena Stenmark kommer 
att finnas med:   !
Viktigt att sätta sig in i de frågeställningar som finns och styrelsen hjälps åt att sätta sig in i 
propositionerna som rör Evidensbaserad psykologisk praktik (Ewa Sandström) och 
Specialistordningen (Jennie Billman och Helena Stenmark.  
Materialet finns på Psykologförbundets hemsida. !!!
Protokollet justeras som vanligt på sittande möte. !

Vid tangentbordet  !!!
Camilla Johnsson !!!!


