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1. Föregående minnesanteckningar 

MBL förhandlingar genomförda vid Neurorehab. Yannic deltog och rapporterar från 
mötet. 

2. Gruppens egen utvärdering av medlemsmötet var positivt. Positiva reaktioner kom 
fram från medlemmarnas spontana reaktioner men det återstår att sammanställa de 
skriftliga utvärderingarna. Under dagen fördes också samtal med Mikael Henningsson 
vid psykologiska institutionen gällde möjlighet för dem att ordna specialistkurser. 
Samtal har tidigare förts mellan vuxenpsykiatrin och universitetet om behovet av 
utbildning. En möjlig väg för att få tillstånd utbildningar är att landstinget efterfrågar 
uppdragsutbildningar. Kontakt med verksamhetschefer eller verksamhetsområdeschef 
skulle kunna tas för att undersöka vilket underlag som finns i regionen. Samarbete i 
regionen vore en fördel för att öka underlaget.  

Söktrycket till specialistutbildningen har ökat men universitetet skulle behöva få lite 
data för vilket underlag som finns. Linda kontaktar Kerstin Tvedmark för att höra hur 
det ser ut från norra regionen och om vilka inriktningar dessa sökt. 

Yannic tar kontakt med regionens övriga psykologföreningar för att undersöka 
intresset från deras sida. 

Utbildningsfrågan hör nära samman med arbetet för specialisttjänster. Ett förslag är att 
tillfråga Ulrika Shariff  om att bjuda in till ett möte kring specialisttjänster så att vi att 
vi får ta del av tankar om hur vi kan lobba för att sådana tillsätts. 

3. Lönekartläggningar är genomförda. Man har tittat över vilka löneskillnader som finns 
exempelvis mellan kvinnor och män och korrigerat i de fall där man uppfattat att 
skillnaderna är baserade på kön. Psykologerna såg inte ut att ha någon könsmässig 
löneskillnad. Yannic har skickat ut ett dokument med riktlinjer för cheferna i 
löneprocessen. I år är tolkar och arbetsterapeuter prioriterade. Riktbefattning är ett 
begrepp som kan uppfattas försvårande för individen. Den är viktig för att sätta vår 
lön. Vi ligger i grupp 11, tandläkare i grupp 13. Om vi ska kunna hävda att vi har för 
låg lön bör vi angripa riktbefattningen, att hävda att vi bör höra till en annan grupp. Vi 



skulle behöva gå igenom riktlinjerna och se vad vi skulle kunna argumentera för. Här 
kan specialistfrågan vara relevant. Lönespridningen diskuterades, den landar på 25-28 
% beroende på hur man räknar. Vi skulle behöva sätta en siffra på vilken spridning vi 
tycker är rimlig. Psykologförbundet har varit tidiga med individuell lönesättning men 
fortfarande finns flera oklarheter på kliniknivå. Det finns en individuell del i evaluator 
som sällan används. Vi behöver uppmana alla om att få ett resultatsamtal. Vad ska jag 
göra för att höja min lön? Vilka kriterier är lönen satt mot? Som facklig representant 
ska vi få resultatlistor från arbetsgivaren när lönerna är satta, enligt överenskommelse 
med landstinget centralt, (se anvisningar till chefer). Vi kan fråga om evalutor använts, 
vilka kriterier som använts. Vänd er till verksamhetschefen och be om en lista och ett 
samtal.  

4. Tas nästa möte. 

5. a) Tas nästa möte 

b) Tas nästa möte 

c) Yannic ska träffa psykologerna på hälsocentralerna för att engagera dem i det 
fackliga arbetet. De kan också förmedla argument vi kan använda i samtal med 
politikerna.   

6. Fackliga ärenden diskuteras. 

Vid rekryteringsarbete kan vi vända oss till psykologförbundet för rådgivning. 

Helena Stenmark 

Sekreterare 


