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Psykologföreningen i Västerbottens läns landsting

Jag heter Yannick Kercoff och har varit ordförande för Psykologföreningen i Västerbottens 
läns landsting sedan årsmötet 2012. Styrelsen har förnyats under de senaste åren och vid 
förra årsmötet fick vi in fyra nya representanter. Vi förlorade Nicklas Degerman och Lii 
Ulander, men fick tillskott genom Annalena Pejok, Sofia Näckter, Peter Forsberg och 
Johanna Philipsson. I styrelsen har alltså utöver ovan nämna personer suttit jag själv, 
Linda Gjertsson (vice ordförande), Margareta Grensjö (kassör) och Martin Lindgren 
(sekreterare). Under året har tyvärr Peter Forsberg avslutat sitt förtroendeuppdrag 
eftersom han bytt arbetsgivare. Vi är idag ca 175 medlemmar i vår förening (enligt de 
lönelistor AG tillhandahåller). Jag väljer i år att presentera siffror enligt lönelistorna istället 
för medlemsregistret eftersom dessa troligtvis är mer korrekta. Enligt förbundets 
medlemsregister har vi drygt 150 medlemmar inom VLL vilket tycks vara en något låg 
siffra. Det är lite svårt att jämföra med föregående år utifrån detta men det verkar som vi 
växer. Detta är rimligt eftersom bland annat primärvården utökat antalet psykologtjänster 
under de senaste åren. Huruvida anslutningsgraden inom VLL ökat har vi tyvärr inga siffror 
på. 

Fortsatt representation för primärvården genom Annalena Pejok är glädjande eftersom 
utvecklingen för psykologerna inom den verksamheten är stark och behöver bevakas av 
fackliga representanter. Att vi i år också har haft somatiken representerad genom Johanna 
Philipsson (Neurocentrum) är även det roligt. Vi hoppas att vi genom denna bredd bättre 
kunnat representera vår medlemmar i de frågor som rör vår profession och stöttat individer 
i mer traditionellt fackliga frågor genom lokala representater. Det har också märkts att vi 
som styrelse får bättre inblick i samtliga verksamheter där våra medlemmar verkar. 

En förening med bred representation har varit målet under en längre tid och vi började 
detta år med att fler verksamheter än på länge var representerade. Under året har dock 
förtroendevalda för psykiatrin Skellefteå/södra Lappland samt BUP slutat eller bytt 
arbetsplats. Vi hoppas förstås på nytt blod från dessa verksamheter när vi nu går in i ett 
nytt verksamhetsår. Idag är Habiliteringscentrum, psykiatrin Umeå, barnhälsovården/
barnkliniken, ungdomshälsan, somatiken (Neurocentrum) och primärvården 
representerade i styrelsen.

Att få till livskraftiga starka lokalföreningar är ett arbete som förbundet centralt verkar för 
genom att bland annat fördela ekonomiska medel till aktiviteter som syftar till att stimulera 
just detta. Vår förening har i år därför valt att lägga möten och sammankomster under 
dagtid och passat på att bjuda på luncher för att så många som möjligt skall ha möjlighet 
att delta och samtidigt ha lite trevligt. På detta vis har vi i år nått ut till fler medlemmar än 
tidigare och kunnat visa på det arbete vi gör i föreningen på ett bra sätt. Vår förhoppning är 
att fler ska bli intresserad av vårt arbete och också vilja engagera sig. Vi har även fått till 
maillistor med interna vll-adresser istället för de mailadresser som finns registrerade i 



förbundets medlemsregister. Detta har gjort att vi nu bättre når ut med information till våra 
medlemmar i föreningen. 

Det jobb som våra fackligt förtroendevalda gör inom sina respektive verksamheter gör 
skillnad. I samarbete med andra förbund har arbetsmiljön tydligare kommit upp på 
dagordningen och ett aktivit deltagande i rekryteringar har gjort att dessa är mer 
transparenta och värnar om att ge alla medlemmars en rättvis chans vid tillsättande av nya 
och vakanta tjänster.

Arbetsmiljön på BUP har varit en högst aktuell fråga för medlemmar som jobbar där och så 
också för Psykologföreningen. Undertecknad har stöttat medlemmarna genom att delta i 
deras samverkansforum då lokalt fackliga engagerade medlemmar har slutat när 
arbetssituationen för dem själva, både som förtroendevalda och medarbetar blivit ohållbar.
I samverkan med övrig fackförbund har vi haft en dialog med arbetsgivaren och 
arbetsmiljöverket har också genomfört en inspektion som ett led i detta arbete. 
Inspektionsmeddelandet från AMV innehöll en rad krav på förbättringsåtgärder som man 
nu jobbar med. Arbetsmiljön på BUP är fortsatt inte på den nivå som medarbetarna önskar 
men de har signalerat att de tycker man är påväg åt rätt håll, även om de har en lång väg 
att gå.

Lii Ulander har ingått i valberedningen inför årsmötet 2016 och Milly Marken valdes 
tillsammans med Elisabeth Svedjehed till revisorer för verksamhetsåret 2016.

Styrelsen har sammanträtt 10 gånger under verksamhetsåret och då diskuterat 
individärenden, lönebildning, professionsfrågor samt planerat för gemensamma aktiviteter. 
Mötesprotokoll från dessa möten läggs ut på vår hemsida via förbundets hemsida. Utöver 
dessa styrelsemöten har två styrelsedagar också hållits för att mer ingående planera och 
diskutera föreningens arbete. Den första hölls den 12 maj och var delvis utformad som en 
utbildningsinsats då flera i styrelsen är nya i sin roll. Förtroendevalda från privat sektor och 
kommunen var också inbjudna att delta. Vår ombudsman Leif Pilevång från kansliet i 
Stockholm hade möjligheten att hjälpa till att göra denna dag till en lärorik tillställning. Den 
22 september ordnade vi den andra styrelsedagen. Under denna dag fokuserade vi på 
lönebildningsfrågan. En del av vår strategi, för att på sikt påverka psykologlönerna inom 
VLL, är att analysera de riktbefattningar i Valuator (lönekartläggningsverktyg som används 
av arbetsgivaren för att kartlägga och lönesätts medarbetare) som relaterar till 
psykologtjänsterna och sedan argumentera för att dessa behöver korrigeras. Dessa 
korrigeringar som styrelsen hoppas få till skulle kunna innebära att psykologernas arbete 
värderades högre och således också bör ersättas med en högre lön. Styrelsens ambition 
med detta är också att få till fler riktbefattningar inom Valuatorsystemet som gör det lättare 
för oss och arbetsgivaren att hävda en lönespridning. Idag finns det riktbefattningar för 
PTP-psykolog, legitimerade psykolog och psykolog/psykoterapeut. Vi hoppas kunna 
påverka arbetsgivaren att lägga till ytterligare riktbefattningar för psykologassistent, STP-
psykolog och specialistpsykolog. Fortsättningen på detta är nu att initiera en kontakt med 
ansvarig på HR för att diskutera de förändringar i Valuator vi hoppas få till. 

Vi fortsatte även detta år konceptet att hålla medlemsmöte och årsmöte dagtid och då 
även bjuda på lunch. Detta har fallit väl ut och vi har varit betydligt fler på dessa möten 
jämfört med tidigare år. Att vi också erbjuder möjligheten att delta via video tycks 
ytterligare göra att våra medlemmar kan närvara. Den 12 oktober höll vi ett möte för våra 
medlemmar i föreningen, men bjöd även in medlemmar från andra sektorer inom 
Västerbotten eftersom temat för mötet denna gång var Psykologförbundets kongress. Vi 
ville få chansen att presentera en dela av innehållet som skulle behandlas samt höra 



åsikter och tankar från dem vi skulle representera. Annalena Pejok, Linda Gjertsson och 
jag själv hade nominerats och valts att representera Västerbotten på Kongressen den 
18-20 november. I skrivande stund planerar styrelsen även att på årsmötet den 14/12 
återkoppla till våra medlemmar erfarenheter därifrån och vad som var i fokus. 

Att dela ut vårt stipendium till studenter inom ramen för kommunikationskursen (termin 6) 
på psykologprogrammet vid Umeå Universitet har även i år varit uppskattat av studenterna 
och ansvariga för kursen på institutionen. I likhet med förra året har vi valt att dela ut det 
även i år till två personer, en från vårterminens kurs och en från höstterminens. Stipendiet 
initierades för att stärka samarbetet mellan psykologprogrammet och föreningen, göra 
föreningens arbete mer känt och för att verka för att psykologer ska ta plats i media. 
Mottagare av stipendiet blev för dessa terminer Lisa Bohlin och Niklas Wallgren. Deras 
artiklar finns att läsa på Västerbotten PF's hemsida på www.psykologforbundet.se.
 
Arbetet med specialisttjänster fortsätter sakta men säkert och är förstås nära kopplat till 
vårt arbete med riktbefattningar som nämnts ovan. Vi i styrelsen har på några av våra 
arbetsplatser haft dialoger med chefer kring vad en specialistpsykolog kan förväntas jobba 
med och ta för typ av ansvar. Det har under året inrättats ytterligare ett par specifika 
specialisttjänster som syns i våra lönelistor. Dessa är inte enbart ett resultat av fackligt 
arbete utan det är lika mycket enskilda medarbetares engagemang och också 
arbetsgivarens intresse och behov som drivit på denna utveckling. Som svar på en fråga 
från kansliet gällande just denna fråga har vi också försökt sammanfatta i text de behov 
och den kunskap som arbetsgivaren har vad gäller specialistpsykologer och eventuella 
tjänster. Vi har vidare kunnat diskutera vinster för arbetsgivaren med att inrätta just 
specialisttjänster och att jobba med kompetenstrappor som ett led i att öka 
lönespridningen, vilket de själva också predikar i olika sammanhang. Dessa diskussioner 
har förts i samverkansgrupper och i möten med politiker. Vi har fått politiker, 
sjukkvårdsdirektör och verksamhetschefer att läsa "Tänk nytt kring psykiatrin" och hoppas 
framöver få till möten med denna skrift i fokus.

Styrelsen mål för de gångna verksamhetsåret har fortsatt varit att erbjuda våra 
medlemmar traditionellt fackligt stöd i individärenden, samt bevaka löneprocessen inom 
landstinget. Inför lönerevisionen har föreningen diskuterat med landstinget centralt för att 
poängtera viktiga delar i löneprocessen. Vi ser fortsatt ett problem med att medlemmar 
inte alltid har det lönesamtal och den dialog som beskrivs i vårt avtal. Vi ser tyvärr också 
ibland att lönerevisionen mer har karaktären av en monolog än en dialog. Detta påpekas i 
dessa diskussioner och HR centralt har under året mer specifikt legat på de de 
verksamheter som vi poängterat inte skött sig vad gäller lönesamtalen.  

Lönestatistik baserad på avstämningen i november presenteras på vår lokala hemsida. 
Medellöneökningen enligt våra lönelistorna inom ramen för revisionen var i år ca 1,7 
procent (unika individer). Siffror som motsvarar flera andra yrkesgrupper inom VLL men 
som förstås är alldeles för låga. Om man jämför lönenivån förra året med årets så har 
medianlönen stigit från 37000 till 38325 (3,6 procent). Det vi ser som är lite glädjande är 
att "ingångslönerna" för våra nylegitimerade psykologer tagit ett kliv uppåt. Detta hör 
förstås ihop med att vi samtidigt ser svårigheter för VLL att få behöriga sökanden till de 
vakanta tjänster som läggs ut. Vi har under året sett hur flera försök att rekrytera har 
misslyckats pga för få eller inga sökanden. Detta bidrar dock till att det delmål att uppnå en 
lönespridning på 150 procent (90/10 percentilen) som vi framfört till ledningen står still på 
ca 126 procent. Högre ingångslöner trycker ihop lönebilden. Vi vill inte stoppa en positiv 
utveckling vad gäller ingångslöner eftersom vi anser att det på sikt påverkar allas löner i 
rätt riktning, men vi påtalar starkt att detta är något som som ledningen måste ta hänsyn till 



om de vill åstadkomma en bättre lönespridning över tid. Att det ser ut så här vet både vi 
och de, men vi saknar reella förslag på åtgärder. Erfarenhet och kompetens måste löna 
sig, och det är därför vi talar om kompetenstrappa och specialisttjänster. Vi måste bygga in 
i våra verksamheter tydligt beskrivna tjänster som legitimerar en högre lön. På så vis kan 
vi och arbetsgivaren argumentera för att vissa av oss faktist ska tjäna mer än andra, dvs 
en god lönespridning. Delmålet att spridningen ska vara 150 procent skulle med dagens 
lönenivåer motsvara att de som låg på 90:e percentilen hade en lön på ca 52200 vilket inte  
alls är orimligt. Idag motsvarar 90:e percentilen ca 43700 inom VLL.

Psykologföreningen, i likhet med övriga SACO-förbund, begärde under förra året 
tvisteförhandlingar med anledning av organisationsförändringen på central nivå som 
innebar att flera VO-områden slogs ihop till ett och att en vice landstingsdirektör 
tillsammans med ny VO-chef för det nya VO-området tillsattes (en organisation som 
ändrats igen sedan dess). Dessa förhandlingar slutade i att VLL betalde 
Psykologförbundet (och övriga förbund som deltagit) 60 000 kronor för tvistens lösande. 
Dessa pengar har vi delvis använt för att under året träffa primärvårdspsykologerna i länet 
för att informera om samverkansavtalet. Vi tar genom detta vårt ansvar utifrån det som 
framkom i tvisteförhandlingarna när det gäller bristande följsamhet till avtalet, det vill säga 
vi vill med dessa träffar informera och uppmana våra medlemmar att delat i samverkan 
och ta chansen att påverka i de forum som avtalet specificerar. Vi tog på dessa träffar 
också chansen att prata om Valuator och hur arbetsgivaren använder detta verktyg för att 
sätta våra löner. Vi höll en träff i Skellefteå och en i Umeå. Uppslutningen var god och 
uppskattades. Även dessa gånger träffades vi över en matbit vid lunchtid. Vi kommer 
självklart fortsätta detta arbeta genom att bjuda in till liknande träffar med alla andra 
verksamheter inom VLL där våra medlemmar verkar. Så håll utkik efter en inbjudan.    
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