
Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting 
Minnesanteckningar styrelsemöte 2016-02-16 

Närvarande: Yannick Kercoff, Linda Gjertsson, Margareta Grensjö, Martin Lindgren, 
Annalena Pejok, Sofia Näckter, Johanna Philipsson, Peter Forsberg. 

1. Föregående protokoll från 2015-11-11.  
Det är en gammal version av protokollet. Det nyare har en mindre justering (bifogas).  

2. Meddela arbetsgivare, SACO-kansliet och förbundet förtroendevalda personer.  
Detta skall vara gjort.  

3. Rapportering från HR-stabens presentation av lönekartläggningen inför revisionen 
2016. 
Bordläggs.  

4. Planering av verksamhetsåret 2016. Diskussion.  
Generella arbetsområden: Arbetsmiljö, lönebildning och specialisttjänster. 

a. Hur fungerar samverkansgrupperna?  
Landstinget har återkommande Grundläggande arbetsmiljöutbildning, se 
Utbildningsportalen på Linda. (Vårens utbildning är redan fulltecknad men det 
kommer fler tillfällen i höst.)  
SACO kan också anordna utbildningar om Samverkansavtalet. Margaret ska 
kolla upp detta. 

b. Specialisttjänster.  
Vi ska fortsätta arbeta för att fler specialisttjänster inrättas i VLL och att de 
knyts till specifik tjänst, inte person. Vi kan framhålla behovet av 
specialisttjänster på våra respektive arbetsplatser. Det går att kräva MBL-
förhandling för att få diskussioner om specialisttjänster protokollförda. Det 
vore bra med ett skriftligt stöd på vad specialister kan bidra med. Vi sprider 
dokument som vi fått ta del av från andra landsting som exempel på hur vi kan 
formulera oss.  
Arbetsgrupp för specialisttjänster: Linda, Annalena och Johanna. 

c. Facklig utbildningsdag för styrelsen.  
Förslag på datum är 19/4. Yannick kontaktar Leif Pilevång för att höra om han 
kan komma den dagen och hålla utbildning för oss om detta. 

d. Förslag om att ordna lokala möten/utbildningar om Samverkan och MBL för 
medlemmarna med anlednings av den tvisteförhandling (brott mot 
samverkansavtalet) som resulterade i att ett allmänt skadestånd på 60 000kr 
betalades ut till vårt förbund under slutet av 2015. 

e. Det har uppmärksammats att landstingets skrift ”Terapirekommendationer”  
från Läkemedelskomittén inte tydligt ger rekommendationer gällande 
psykologisk behandling i linje med Socialstyrelsens riktlinjer (hänvisar endast) 
och att ingen psykolog finns med i Läkemedelskomitténs expertgrupp.  



Ärendet bordläggs men skriften finns på Linda: http://linda.vll.se/vard/
lakemedel/dokumentmapp?
a=gb&did=10856575&fe=pdf&fn=Terapirekommendationer 2016 
rev160217(181413).pdf 

f. Yannick ordnar en gemensam mapp via Dropbox i vilken styrelsen kan dela 
dokument.  

5. Margareta ordnar med ansökan om medel för verksamhetsåret 2016 utifrån ovan 
beskrivna aktiviteter.  


