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Barn- och ungdomspsykiatrin inom 
Stockholms läns landsting (SLL) var 
tidigare en populär och attraktiv ar-
betsplats. I dag är det svårt att rekryte-
ra psykologer, liksom att behålla dem. 
Allra störst är personalomsättningen på 
öppenvårdsmottagningarna. 

Psykologerna anser att gränsen nu är 
nådd. I ett gemensamt upprop har 206 
psykologer vänt sig till ledningen och 
till ansvariga politiker. 

Psykologerna hotar med uppsäg-
ningar: 

”I dagsläget är det inte lönsamt att 
vara Bup-trogen och för många av oss 
är den enda möjligheten att påverka vår 
lön att söka oss vidare till andra verk-
samheter”, skriver psykologerna.

Petra Lindheim von Bahr, psykolog 
på DBT-teamet, är en av initiativtagar-
na bakom uppropet. Hon betonar att 
personalomsättningen inte bara drab-
bar psykologerna, utan även patient-
säkerheten. 

– Vi ser patienter som hamnar i kläm 
när personalomsättningen är så stor. 
Ledningen måste förstå hur allvarligt 
det är.

Psykologtidningen har talat med ett 
tiotal psykologer inom Bup i Stockholm 
som ser sig om efter andra tjänster. 

– Man känner sig inte så värderad. 
Om det fanns en löneutveckling här tror 
jag att många skulle stanna, säger Bup- 
psykologen Marie Brorell.

Startskottet för psykologuppropet 
var en facklig informationsträff i våras 
om lönevillkoren. Enligt löneavtalet 
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HÖK T ska lönesättningen vara indivi-
duell och differentierad. 

– Klinisk erfarenhet, kompetens och 
tjänst återspeglas inte i lönen, vilket de 
ju ska, säger psykologen Cecilia Wäner-
stam Silfverskiöld. 

För att locka psykologer till de allt fler 
vakanta tjänsterna erbjuder ledningen 
relativt sett höga löner, många gång-
er lika höga eller högre än vad erfarna 
psykologer har. Den strategin väc ker 
reaktioner bland psykologerna. 

Evelina Bihl är en av de psykologer 
som arbetat längst på Bup Skärholmen. 
Efter två års anställning tjänar hon 300 
kronor mer i månaden än den senaste 
 anställde, nylegitimerade psykologen.

– Det känns som ett skämt. Mitt arbe-
te och min erfarenhet värderas inte alls. 
Det är också en av anledningarna till att 
jag söker andra jobb, säger hon.

Psykologerna har fått ett skriftligt 
svar från ledningen. Personaldirektör 
Annika Blomgren ångrar att ingångs-
lönerna blivit för höga och skriver i sitt 
svar:

”Jag håller med er om att vi i all-
mänhet ger nyanställda psykologer för 
mycket i ingångslön om man tittar på 
löneläget i stort för mer erfarna psyko-
loger. Vi borde kunna ge mindre och jag 
tror faktiskt att fler chefer är benägna 
att hålla med er.”

Petra Lindheim von Bahr är djupt  
besviken över responsen. 

– Brevet har en tråkig ton, ingen som 
helst öppning till dialog. Vi hade hop-

pats att ledningen skulle förstå allvaret 
i vår oro över situationen och möta oss i 
fortsatt arbete. 

Särskilt upprörda är psykologerna över 
strategin att sänka ingångslönerna. 

”Brevet speglar precis känslan som 
de flesta börjar utveckla inom Bup. 
Att ledningen är arrogant och visar ett  
totalt ointresse att behålla/anställa 
kompetenta psykologer. Det var länge 
sedan jag blev så upprörd och känner 
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”Ett missbruk av det 
sifferlösa avtalet”
Psykologförbundets ombudsman dö-
mer ut strategin att locka nya psyko-
loger med högre löner – utan att höja 
lönerna för de erfarna.

– Klart det blir spänningar i perso-
nalgruppen, säger Leif Pilevång.

Missnöjda Bup-psykologer, anställda 
inom SLL, vittnar om orättvisa löneskill-
nader mellan nyanställda och de med 
stor erfarenhet.

– Det är i dag en stor efterfrågan på 
Bup-psykologer, vilket gör att de som 
har möjlighet byter arbetsgiva-
re för att det är enda sättet att 
höja lönen, säger Psykologför-
bundets ombudsman Leif Pile-
vång och fortsätter:

– Om nyanställda får högre 
eller lika hög lön som de med 
erfarenhet och kompetens mås-
te även deras lön höjas – för att löne-
spridningen ska bestå. Det som händer 
nu är att arbetsgivaren varken ger erfar-
na psykologer högre lön eller lyckas för-
medla varför nyanställda får högre lön. 
Klart att det blir spänningar i personal-
gruppen.

Att psykologer inte stannar kvar i or-
ganisationen beror, enligt Leif Pilevång, 
på att SLL inte följer HÖK T, som det är 
tänkt. 

– Det är ett missbruk av det siffer lösa 
avtalet, som jag ser det. Löneökningar för 
2016 på svensk marknad är 2,2 procent, 
men för psykologerna meddelar SLL 
en löneökning på 1,5  procent. SLL hål-
ler nere löneökningarna för att bekosta 
nya Karolinska sjukhuset, ”stödstrump- 
avtal”, inhyrd personal och Kommunals 
avtal, säger Leif Pilevång och fortsätter: 

– Det är ett väldigt slöseri på resurser. 
Räkna med ett års produktionsbortfall 
från att en person börjar tänka på att 
sluta tills dess att en ny person anställts 
och kommit i full produktion. Föreställ 
dig hur mycket det kostar arbetsgivaren! 
Pengar som skulle kunna satsas på löner 
till Bup-psykologerna.●

KAJSA HEINEMANN
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mig nästan äcklad”, skriver en Bup- 
psykolog till Psykologtidningen. 

Bengt Söderström, chef för områ-
det kvalitetsledning, ledning och stab, 
är bekymrad över utvecklingen. Han 
hoppas att specialistutbildningen kan 
höja psykologernas status på Bup och få 
dem att stanna kvar. 

– Bup behöver värna om att ha en hög 
andel erfarna psykologer.  I dag har sex 
av tio av våra psykologer högst fem års 
erfarenhet av att arbeta inom Bup. ●

FAKTA/HÖK T:
■■ Står för Huvudöverenskommelse om lön 

och allmänna anställningsvillkor, och har  
träffats mellan SKL och Akademikerallian-
sen där Psykologförbundet ingår. Avtalet 
är sifferlöst, individuellt och differentierat. 
Lön ska sättas efter kompetens, utbildning, 
erfarenhet och hur bra arbetet är utfört.

 FAKTA/BUP-PSYKOLOGER I SLL:
■■ 309 psykologer och 28 PTP-psykologer

■■ 45 vakanta tjänster på 30 enheter

■■ 67 psykologer har sagt upp sig sedan 2015

Leif Pilevång

Bup-psykologerna som fått nog. 
Initiativ tagaren bakom uppropet 
Cecilia Wänerstam Silfverskiöld, 
tillsammans med Malin Trollbäck, 
Nils Högmo, Evelina Bihl och Liisa 
Holtay, ordförande i psykologföre-
ningen inom SLL.


