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1. Föregående protokoll:  

Aktuell information angående det nya psykologprogrammet är att förändringar 
kommer att tidigast ske 2016. 

Avtalet mellan universitetet och landstinget innebär att ett visst antal studenter ska få 
praktikplats inom landstinget. Samordnande på landstinget fördelar sedan platser till 
olika verksamheter. Det som är aktuellt att fundera över i avtalet är dels antal 
studenter/termin men också antal timmar i handledning vilket i dagsläget är 20 h under 
15 veckor. Det upplever nog många är för lite och man ger i praktiken fler timmar. Det 
vore rimligt att arbetsbelastningen justeras när man handleder en student. 
Diskussionen bordläggs till nästa möte. 

Yannick har nämnt till Per Höglund om att specialistgruppen på psykiatrin önskar föra 
en dialog med honom och Nils. Frågan fortsätter att drivas och det framkommer behov 
av att informera inom verksamheterna om vilka som är specialister. Inom HR finns 
inte någon sådan information. Inom vuxenpsykiatrin finns ett dokument kring 
förutsättningar och ekonomisk utdelning för specialistutbildningen, vilket har en hel 
del ytterligare att önska. 

2. Linda Gjertsson väljs till vice ordförande.  

Förbundet centralt önskar få en uppdatering av vilka uppgifter vi har. En fråga 
kommer upp om hur det fungerar med skyddsombud. SACO kommer att ordna en 
utbildning för skyddsombud. 

3. Medlemsmöte 8/4. Kerstin Twedmark har tackat ja. Studerande-ombud Gustav 
Jonsson är kontaktad angående lunchmötet på universitet. De ska ordna med lokal och 
annonsering till studenterna. Stipendiet för bästa debattartikel delas ut vid det tillfället.  

Till mötet 16.00 är lokal är inte ordnad ännu. Margareta kontrollerar i nya barnhuset 
eller landstingshuset om det finns möjlighet att hyra. Martin ordnar lokal i Skellefteå. 
Lycksele får meddela om någon vill bli uppkopplad.  

Helena skriver inbjudan som skickas ut via mejllistan. Vi uppmuntrar någon vid varje 
arbetsplats att skriva ut inbjudan och sätta upp den på våra arbetsplatser.  

Yannick pratar med Kerstin om innehållet.  



Margareta hör om caféet i det hus vi bokar lokal kan bistå med fika. 

4. Margareta gör en ansökan till förbundet om ekonomiska medel för att genomföra 
medlemsmöten samt rekryteringsmöten. Ett förslag är att bjuda in vårdcentrals 
psykologer för att rekrytera representanter till styrelsen. 

5. Fackliga ärenden.  

Rekryteringsprocessen ser olika ut på olika kliniker och sker på oklar grund i vissa 
fall. Vår uppgift är att kontrollera att tjänster annonseras ut och att sökande får samma 
chans. För oss är det viktigt att sträva efter att kompetensen i kåren håller hög kvalité.    

Övriga frågor:  

• Info om SACO utbildning om lönekartläggningsprocessen den 8/5. Margareta tar på 
sig att gå den och informerar oss om dess innehåll.  

• Anställningsbevis med löneuppgifter samlas på SACO’s expedition, var vill vi att de 
ska ligga? Vi beslutar oss för att låta dem ligga kvar där. Vi kan hämta uppgifter där 
om vi behöver dem. 

• Samverkansavtalet skickas till Yannick. 

• Margareta behöver en fullmakt för att kunna använda styrelsens ekonomiska medel, 
Helena skickar protokoll från det konstituerande mötet med Yannics namn så får han 
skriva under. 

Helena Stenmark, sekreterare


