
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting 

Minnesanteckningar styrelsemöte 2015-04-21 

Närvarande: Yannick Kercoff, Margareta Grensjö, Martin Lindgren, Linda Gjertsson. 

1. Föregående protokoll.  
Inga anmärkningar.  

2. Fackliga ärenden. 
a. Arbetsmiljöärendet på Neurorehab drivs vidare av dem själva tills vidare. 
b. Diskussion kring hur man hanterar någon som uppträder olämpligt eller gör 

ett undermåligt arbete.  
Viktigt att dokumentera vad som hänt. Ett första steg kan vara att göra 
avvikelserapportering eller på annat sätt påtala detta för arbetsgivare. Ev. 
anmälan kan göras via olika vägar. Yannick forskar vidare i detta.  

3. Rapportering från konferens om inrättande av specialisttjänster  
Linda och Yannick berättar om konferensen i Stockholm med deltagare från 
förbundskansliet och medlemmar från många delar av landet. Där togs upp exempel 
på befattningsbeskrivningar av specialisttjänster. Andra viktiga yrken inom vården, 
som läkare och sjuksköterskor, förväntas specialisera sig och vidareutbilda sig inom 
sitt aktuella arbetsområde och så borde det vara även för psykologer. Planen är att 
framtida specialistutbildningar ska ha större fokus på ledarfärdigheter och 
ansvarsfunktion.  

4. Medlemsmöte 2 juni  
Agenda: Informera om vår verksamhet, arbetet med specialisttjänster, löneprocess/
valuator mm. Utförligare rapport om konferensen om specialistordningen. Ev. kan vi 
även ha utdelning av stipendium.  
 
Margareta kollar upp matmöjligheter i Umeå.  
Martin kollar lokal och personer i Skellefteå och Södra Lappland. 

Sista anmälningsdag föreslås vara 25 maj.  

5. Kompetensgrupp/yrkessamordnare/FOU (Mikael Wiberg och Ulla Kröger Nygren)  
Linda och Yannick jobbar vidare för att få kontakt med HR angående detta.  

6. Samtal med politiker gällande hälsocentralerna.  
Bordläggs. 

7. Övriga frågor 
a. Det förekommer att PTP-tjänster erbjuds till olegitimerade psykologer endast 

några månader.  
Fackets hållning är att PTP-tjänster skall erbjudas motsvarande ett års 
heltidsarbete. Facket bör även vara med i urvalsprocessen, speciellt i den 
tidigare delen av urvalsprocessen. 



b. Det har kommit en förfrågan om lämplig psykologassistent eller -student att 
administrera Facebook-gruppen Psykologassistenter. Vi har i nuläget inget 
konkret förslag till detta. 

c. Den officiella adressen till Psykologföreningen i Västerbottens landsting 
ändras till ordförandens adress.


