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Verksamhetsberättelse 2014
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting

Jag heter Yannick Kercoff och är nu inne på mitt andra år som ordförande för 
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting. Styrelsen förlorade vid 
årsmötet flera ledamöter som varit med oss under många år. Deras kunskap 
och engagemang var en stor förlust och vi i styrelsen tackar dem för alla år de 
jobbat för oss medlemmar. Vi avtackade Karin Edholm, Ewa Sandström och 
Camilla Johnsson personligen för lång och trogen tjänst med middag och 
blommor.

Till styrelsen valdes vid förra årsmötet utöver jag själv Linda Gjertsson (vice 
ordförande), Margareta Grensjö (kassör), Helena Stenmark (sekreterare), 
Jennie Billman, Martin Lindgren och Milly Marken. Vi är idag (2014-10-31) 
enligt förbundets medlemsregister 150 medlemmar i vår lokala förening i 
Västerbottens läns landsting. En medlem mer än vid samma tid förra året. Vi i 
styrelsen har under året haft ambitionen att fortsätta stärka den fackliga 
organisationen på lokal nivå. Vi har medlemmar inom flera olika verksamheter 
och styrelsen har i år fortsatt att arbeta för att få en så god representation i 
styrelsen som möjligt utifrån detta faktum. Vi har under året haft kontakt med 
primärvårdspsykologer i länet i hopp om att också de ska bli representerade i 
styrelsen. Idag är barn- och ungdomspsykiatrin, habiliteringscentrum, 
psykiatrin Umeå, psykiatrin Skellefteå/Södra Lappland, barnhälsovården/
barnkliniken och ungdomshälsan representerade. Att nu också se till att de 
som jobbar inom den somatiska vården är representerade i styrelsen blir 
nästa steg. Ju fler arbetsplatser inom landstinget som styrelsen har en 
direktlänk till via styrelseledamöter desto större blir möjligheterna att bevaka 
alla våra medlemmars intressen på bästa sätt, och också ge den service som 
ett fackförbund ska. Linda och Jennies arbete med fackliga frågor inom 
psykiatrin i Umeå, där vi under en tid saknat representation, har givit bra 
resultat. Samarbetet mellan dem som fackliga företrädare och ledningen i 
sammanhang som samverkansgruppen och vid rekryteringar har upplevts 
som positivt från båda håll. Rekryteringen ger idag alla sökande en rättvis 
chans, och kompetens och erfarenhet premieras på ett relevant sätt. Också 
fortsatt fackligt arbete av Martin Lindgren inom psykiatrin i Skellefteå verkar 
för att fler erbjuds lönesamtal och att man börjar använda gemensamma 
kriterier för bedömning av prestation som ett underlag för lönesättning. Man 
har inte nått i mål ännu men kommit en bit påväg.  
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Karin Edholm och Ewa Sandström har ingått i valberedningen inför årsmötet 
2014 och Milly Marken valdes tillsammans med Elisabeth Svedjehed till 
revisorer för verksamhetsåret 2014.

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under verksamhetsåret och då diskuterat 
individärenden, professionsfrågor samt planerat för gemensamma aktiviteter. 
Mötesprotokoll från dessa möten läggs ut på vår hemsida (PF Västerbotten) 
via förbundets hemsida (inloggning krävs). 

Den 8 april hölls ett medlemsmöte i Umeå. Mötet gästades av Kerstin 
Twedmark, förbundsstyrelsens 1:e vice ordförande, som berättade om det 
som händer just nu med specialistordningen. I samarbete med 
Psykologprogrammet på Umeå Universitet och deras representater från 
studeranderådet, Frida Anderljung och Gustav Jonsson, hölls samma dag 
också en lunchföreläsning med samma innehåll för studenterna. För att 
underlätta för medlemmar i andra delar av länet så fanns det också möjlighet 
att delta via videolänk från Skellefteå och Lycksele.

Jag åkte den 4 oktober till Stockholm för att delta som Västerbottens 
representant på Psykologförbundets rådskonferens. På rådskonferensen 
valdes en ny studeranderådsordförande (1 av 2), Angelica Hörberg, och och 
en ny studerandesuppleant till förbundsstyrelsen, Emma Henning. Utöver 
dessa val fanns tre huvudpunkter på dagordningen. 1) Förbundets 
organisation, 2) administrationsavgift för specialistutbildningen samt 3) 
arbetsmiljö och arbetsmiljöenkäten.

Det stipendium som initierades av föreningen för tre år sedan för att stärka 
samarbetet med psykologprogrammet och för att göra föreningens arbete mer 
känt, delades detta år ut både för höstterminen 2013 och vårterminen 2014. 
Studenterna på termin 6 (kommunikationskursen) skriver som en del av sin 
utbildningen en debattartikel kring ett aktuellt område. Styrelsen valde ut en 
artikel från respektive termin och delade ut stipendet till Jennie Davidsson och 
Linnea Stenqvist vid medlemsmötet i april.

Vidare har föreningen fortsatt sitt arbete med att få landstinget att inrätta 
specifika specialisttjänster och att kurser som är godkända inom 
specialistordningen ska erbjudas av Umeå universitet. Vi ser detta som ett 
långsiktigt mål och en process som kommer att sträcka sig över flera år. När 
Kerstin Twedmark berättade om den nya specialistordningen på 
medlemsmötet fick vi chansen att prata om vikten av att var och en av oss 
som jobbar som psykolog tydliggör för vår arbetsgivare vilket mervärde en 
specialist skapar för verksamheten. I anslutning till detta möte träffade också 
Kerstin Twedmark och jag själv representanter från Institutionen för psykologi 
på Umeå Universitet, Mikael Henningsson (prefekt) och Per Höglund 
(Psykologmottagningen), för att diskutera förutsättningarna för att deras 
institution ska kunna erbjuda specialistkurser för psykologer. Ett hinder som 
kunde identifieras var en osäkerhet kring vilket underlag som finns ifall 
Universitetet väljer att erbjuda dessa typer av kurser. De behöver få kurserna 
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fyllda om de ska kunna anordna dem. För att jobba med detta hinder har 
nyligen kontakt tagits med representanter för psykologföreningarna i 
Norrbottens läns landsting och Västernorrlands läns landsting med 
förhoppning om att en dialog kan inledas där vi gemensamt kan påverka våra 
landsting att t.ex. börja nyttja universiteten/högskolorna för att vidareutbilda 
psykologer inom vår region. Idag råder moment 22. Vår arbetsgivare vill inte 
skicka oss på utbildningar i södra Sverige som kostar mycket pengar 
samtidigt som högskolorna inte ser det som lönsamt att erbjuda dessa kurser 
efter som de inte är säkra på att de finns tillräckligt stort intresse. En svårighet 
att påbörja en specialistutbildning bidrar till att inte kurser efterfrågas, vilket 
leder till att de inte erbjuds, vilket leder till att färre påbörjar, vilket leder till att 
de inte efterfrågas… 
Jennie Billman har ingått i en grupp på psykiatrin i Umeå som har haft som 
uppgift att definiera en specialists kompetens och dess arbetsuppgifter för att 
utveckla specialistpsykologernas roll och bättre ta tillvara deras kompetens.
En specialisttjänst håller på att utformas inom Särskilt stöd och habilitering för 
vuxna och man har i den processen efterfrågat synpunkter från facklig 
företrädare. Detta har gett oss chansen att påverka hur man formulerar 
arbetsbeskrivningen och hur landstinget definierar tjänsten. 
För att fortsätta arbetet kring inrättande av specialisttjänster har vi till 
kommande årsmöte i november också bjudit in Ulrika Sharifi, 
förbundsstyrelsens 2:e vice ordförande, att bland annat berätta om den 
framgång som psykologföreningen i Värmlands läns landsting haft i just 
denna fråga.

Psykologerna inom primärvården tog i år initiativ till en skrivelse som 
skickades till ledande politiker och tjänstemän inom landstinget. I skrivelsen 
poängterades blanda annat en pressad situation för psykologerna och det 
utökade uppdraget som primärvården fått de senaste åren vad gäller psykisk 
ohälsa. Man efterfrågade åtgärder för att möta dessa ökade krav och 
förändringar. Styrelsen fick chansen att ha synpunkter på denna skrivelse och 
också skriva under den. Skrivelsen uppmärksammades av tidningen Norran 
som skrev en artikel där man bland annat intervjuade 
verksamhetsområdeschefen Håkan Larsson. Man har än så länge inte fått 
någon respons från ledningen eller politiker. 
Styrelsen har i denna fråga också tidigare haft kontakt med ordförande för 
nämnden för funktionshinder och habilitering (Kenneth Andersson) som är 
positiv till att sätta sig ner med andra politiker och representanter från 
föreningen och primärvårdspsykologerna för att diskuterat psykologernas roll 
och bidrag inom primärvården. Ett arbete som vi fortsätter nästa 
verksamhetsår. 

I Läkartidningen kunde vi nyligen läsa en artikel med titeln ”Psykologer kan bli 
lösningen på psykiatrins brist på specialister”. En artikel som författats av en 
grupp psykologer, däribland vår vice ordförande Linda Gjertsson, för att lyfta 
fram den outnyttjade resurs som psykologerna inom psykiatrin utgör. 
Förbundet centralt, såväl som lokalt, jobbar för att utöka psykologernas 
ansvarsområde och denna artikel är ett led i detta arbete.
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Styrelsen mål för de gångna verksamhetsåret har även varit att erbjuda våra 
medlemmar traditionellt fackligt stöd i individärenden, samt förhandla och 
bevaka löneprocessen inom landstinget. MBL-förhandlingar har genomförts 
vid två tillfällen till följd av omorganiseringar och förändring i tjänsteutrymme. 
Inför lönerevisionen har föreningen förhandlat med landstinget centralt för att 
poängtera viktiga delar i löneprocessen så som att alla medlemmar får ett 
lönesamtal och att de anvisningar som formulerats (utifrån rådande avtal) till 
chefer verkligen följas av alla verksamheter. Något som inte alltid sker. I slutet 
av året har också synpunkter kring årets revision framförts till HR-
avdelningen. Vi har också utformat en enkät med tre korta frågor gällande 
årets lönerevision som vi inom kort kommer att skicka ut till samtliga 
medlemmar. Vi hopppas på en hög svarsfrekvens. Lönestatistik baserad på 
avstämningen presenteras på vår lokala hemsida. Löneökningen var i år 
enligt lönelistorna 2,48 procent. Något bättre än förra året. Vid årets 
överläggningar framförde vi att det blir allt svårare att rekrytera psykologer till 
vakanta tjänster i länet. Tydligast är detta på orter utanför Umeå. Men även i 
Umeå märks detta på så vis att sökande till tjänsterna i Umeå har allt mindre 
erfarenhet. Vi vill med detta tydliggöra att psykologyrket mer och mer börjar bli 
en, som landstinget kallar det, marknadsutsatt profession, vilket på sikt bör 
reflekteras i löneutvecklingen. Utöver detta förde vi in en diskussion om 
lönespridning i överläggningarna. Ledningen är också de intresserade av att 
diskutera detta. Vi valde att sätta upp ett första mål för lönespridningen inom 
VLL för psykologerna, att lönespridningen bör vara minst 150 procent (kvoten 
mellan 90:e och 10:e percentilen). Idag är den 126 procent. Detta för att ha en 
siffra att utgå ifrån i dialogen med arbetsgivaren och något att jämföra med år 
från år. Om man utgår från löneläget idag skulle en spridning definierad enligt 
ovan motsvara att 90:e percentilen låg strax under 51 000 kronor jämfört med 
de knappa 43 000 kronor den ligger på idag (förutsatt att 10:e percentilen inte 
sjunker).  
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