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MITT 2020

»Jag upplevde viss ängslighet
i politiskt laddade frågor
och tänkte att jag kan bidra.«

S

kolpsykologen Kristina Taylor valdes till ny ordförande
på den digitala kongressen
i maj 2020 och efterträdde
Anders Wahlberg, ordförande sedan 2013. Med sig har hon tio
års erfarenhet i Etikrådet. Ett arbete hon tror sig ha stor användning
av i det nya uppdraget.
Hur kändes det att bli vald?
– Superstort! Jag kände en stor
ödmjukhet att få förtroendet att
bidra till förbättringar och att få
använda mina erfarenheter till
konkret nytta för professionen.
Vad lockade dig med uppdraget?
– Som ordförande i Etikrådet
och som kursledare och examinator på specialistutbildningen
har jag träffat mellan 3 000 och
4 000 psykologer. Att få inblick i så
många kollegors svåraste utmaningar var ett enormt förtroende,
som bör förvaltas och inte bara
stanna hos mig. Jag hade också en
känsla av att förbundet behövde
lite mer mod. Jag upplevde viss
ängslighet i politiskt laddade frågor och tänkte att jag kan bidra.
Bidra, på vilket sätt?
– Genom att med styrelsen
4 _ sveriges psykologförbund 2020

ÅLDER: 46 år.
BOR: På Värmdö.
FAMILJ: Man

och tre barn.
2020: Ny ordförande i
Sveriges Psykologförbund.
DOLD EGENSKAP:

Bra på att sova.
KURIOSA: Har
Bob Dylan som
husgud, citerar
honom ofta
i bloggar och
ledare.

skapa ett debattklimat som utgår
ifrån att vi behöver olika perspektiv.
Att oliktänkande inte är ett hot,
utan en möjlighet. Under 2020, med
pandemin och det amerikanska valet, sattes ljuset på den polariserade
samhällsdebatten, vilket förstärkte
min tanke att förbundet kan ha en
röst som förenar och initierar samverkan. Att vi som förbund ska våga
stanna kvar i ovisshet för att landa
i något genomtänkt och grundat.
Komplexa problem kräver eftertanke. Här tror jag att jag kan bidra.
Vad tar du med dig från Etik
rådet?
– Det uppdraget handlade
om att möta svårlösliga dilemman, försöka förstå motstridiga
perspektiv och lyfta blicken. Att
jag fått träna på det tror jag är en
fördel i rollen som ordförande.
Du blev ordförande när pande
min slog till. Hur påverkade det
arbetet?
– Kongressen som blev digital
var en positiv överraskning, men
arbetet med att sjösätta samarbetet i en ny förbundsstyrelse var en
utmaning. När allt sker digitalt blir
det svårare att lära känna varandra

och skapa möten som känns på
riktigt, men tack vare att styrelsen
är så konstruktiv och samarbetsinriktad, har det ändå gått förvånansvärt bra.
Viktigaste som hände 2020?
– Att vi beslutade att skapa en
starkare organisation med tydligare strukturer, dels för medlems
nyttan, dels för att bli en opinionskraft att räkna med. Las-frågan
intensifierades och satte ljuset på
vilka värden som står på spel. Vi
landade, tillsammans med många
andra förbund, i att det viktigaste
är att försvara den svenska modellen att parterna, inte politikerna,
gör upp med varandra.
Du citerar ofta Bob Dylan, varför
då?
– Jag upptäckte Dylan under en
tid när min pappa flyttade tillbaka
till USA och jag tog hand om hans
LP-skivor. Jag fastnade direkt. Ord
kan vara väldigt endimensionella,
medan musik och ord tillsammans bidrar till fler dimensioner.
Ofta när jag skriver poppar det
upp rader från en låt. Det ger mig
inspiration och så tycker jag att det
är kul!

KRISTINAS
TOPP TRE

2020

• När jag valdes

till Psykologförbundets ordförande.

• Avtackningen på

Kristina
Taylor

ORDFÖRANDE

min arbetsplats, en
skola där jag arbetat som skolpsykolog i tio år. Det blev
många tårar när jag
bland annat fick ett
eget psykologutlåtande som var så
fint formulerat.

• Det amerikanska

valet. För mig tydliggjorde det vilka
värden som står
på spel, inte bara i
mitt ursprungsland,
utan för hela vår
existens.
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STUDERANDERÅDET

Bevakar psykologstuden
ternas intressen och driver
frågor som rör utbildningen.

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Väljs på kongressen och verkställer
kongressens beslut samt tar beslut
i löpande ärenden under
kongressperioden.

VETENSKAPLIGA RÅDET

Är rådgivande i frågor som rör
psykologiämnets vetenskapliga
utveckling samt dess praktiska
tillämpning i psykologyrket.

SPECIALISTRÅDET

Är rådgivande i frågor som
rör specialistordningen och
specialistutbildningen.

KONGRESSEN
Psykologförbundets
högsta beslutande organ.
Sammankallas vart
tredje år.

FÖRETAGARRÅDET
ETIKRÅDET

Har en rådgivande och
en utredande funktion
och ansvarar för yrkesetiska frågor.

psykologi

(2021).

Nationella föreningar utgörs
av psykologer inom ett speciellt
område med uppgift att stödja
och bevaka medlemmarnas
yrkesmässiga intressen.
Arbets- och organisationspsykologer
Döva och hörselskadade
Forensiska psykologer
Geropsykologer
POMS, Habiliteringspsykologerna
Kliniska psykologer
Mödravård och barnhälsovård
Neuropsykologer
PPP, Privatpraktiserande
psykologer
Psifos, Psykologer i förskola och skola
Seniorpsykologerna
PHU, Psykologer för hållbar utveckling
ANDTS, Alkohol, Narkotika,
Dopning, Tobak och Spel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 RÅD
TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN

5 NÄTVERK

• Sveriges psykologers
HBTQ-nätverk
• Nätverk för primärvårdspsykologer
ätverk Digitala psykologer
• Nätverk
Nätverk
Coachande psykologer
•
• Nationella nätverket Pediatrisk

Är rådgivande i frågor som
rör psykologföretagare

13 NATIONELLA
FÖRENINGAR

11 967 MEDLEMMAR
89 LOKALA FÖRENINGAR

Lokala psykologföreningar är förbundets
basorgan, sammanslutningar för anställda
medlemmar med samma arbetsgivare.

KANSLIET
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Psykologförbundet – så funkar det

En serviceorganisation
för medlemmarna,
arbetar med utbildning,
information och rådgivning men
också med påverkansarbete.
2020www.psykologforbundet.se
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Digital omställning och en kongress att planera och arrangera.
Hemsidan uppdaterar info om pandemins påverkan på
professionen och Västerbottens psykologförening får det
nyinstiftade Facklan-priset. I Karlstad startas en psykolog
studentförening. Och Etikrådet får en ny ordförande.
Dessutom det löpande arbetet med stöd och råd till medlemmar
och förtroendevalda, skriva remissvar, debattartiklar och blogg
inlägg, hålla i fackliga kurser och professionsföreläsningar – samt
en specialistutbildning att administrera och utveckla.

Här är ett urval av förbundets aktiviteter under 2020!

15 JAN. Sista dag att lämna

motioner till Psykologförbundets kongress.
Totalt inkommer 25 motioner.

4 FEB. Valberedningen föreslår
Kristina Taylor till ny förbundsordförande.
8 _ sveriges psykologförbund 2020

26 FEB. IHPU arrangerar

under två dagar specialistkursen EMDR del 1.

3 MAR. Förbundet lämnar remissvar angående
Försäkringskassans föreskrifter (2019:01) om
försäkringsmedicinska utredningar.

Ny lönestatistik
för psykologer

De tre finalisterna till Lilla Psykologpriset 2020 är Mamduh Halawa, Nils Johansson och Kim Einhorn.

Finalisterna i Lilla Psykologpriset
APRIL. Tre finalister utses till
Lilla Psykologpriset 2020. Dessa
är psykologstudenterna Kim
Einhorn, Linnéuniversitetet, för
sitt engagemang i organisationen Zikaron, Mamduh Halawa,
Uppsala universitet, för att
han sprider kunskap inom ett
högaktuellt område och Nils
Johansson, Uppsala universitet,
för att ha förbättrat arbetsmiljön och kvaliteten på utbildningen.
Lilla Psykologpriset på
10 000 kronor delas årligen ut av
Sveriges Psykologförbund. Priset
går till en psykologstudent som
under sin studietid bidragit
till att förbättra människors
livskvalitet genom att sprida
psykologisk kunskap eller för

att ha bidragit till att förbättra
kvaliteten på utbildningen. Det
är förbundet som står bakom
priset, men det är studenterna
själva som nominerar andra
studenter. Det går även bra att
nominera sig själv. I juryn för
Lilla Psykologpriset sitter en
studentrepresentant från den ort
som arrangerar det aktuella årets
PS-dagar, Psykologförbundets
ordförande och ordföranden för
Studeranderådet.
Lilla Psykologpriset 2020
skulle delas ut under PS20 i Karlstad, men på grund av covid-19
blir prisutdelningen digital och
skjuts fram till december.
Läs intervjun med vinnaren av Lilla
Psykologpriset 2020 på sidan 22.

16 MAR. På förbundets hemsida publiceras information samt svar på

de vanligaste frågorna om pandemin riktade till psykologstuderande,
yrkesverksamma, företagare, PTP-psykologer och arbetsgivare.

APRIL. Anders

Wahlberg tar farväl
som förbundsord
förande och skriver
sin sista ledare:
»Det har varit en
förmån att få representera en så stark
och professionell
kår i utveckling. Jag
ser bara möjligheter
för psykologer i
framtiden. Ta hand
om er!« (Psykologtidningen, 3/2020).

Anders Wahlberg

FEBRUARI. Utifrån förbundets
löneenkät, som i oktober varje
år skickas ut till alla medlemmar, tas aktuell och relevant
statistik fram om psykologers
och PTP-psykologers löner och
villkor. Statistiken för 2019 visar
att medellönen för psykologer,
inklusive PTP-
psykologer och
chefer, landar
på 42 848 kr, en
genomsnittlig
ökning på 2,5
procent.
Enkäten
visar även att
64 procent har
bytt jobb under
de senaste fem
åren, 47 procent har varit på sin
nuvarande arbetsplats kortare
tid än två år och 29 procent har
fått en löneutveckling på över
10 procent när de har bytt jobb
till en annan arbetsgivare.
Lönestatistiken presenteras
på förbundets hemsida samt i
skriften »Löneläget 2019«, som
skickas ut till medlemmarna med
Psykologtidningen (nr 2/2020).

17 MAR. Förbundsstyrelsen
beslutar att kongressen
blir digital.

3 APR. På grund av covid-19 beslutar International Union of
Psychological Science och ledningen för ICP2020 att skjuta upp
den internationella kongressen för psykologi.
2020 sveriges psykologförbund _ 9

Ny ordförande
i Etikrådet

Psykologförbundet har sedan 2015 deltagit i Pride runt om i landet,
men på grund av pandemin blir det ingen parad i år.

HBTQi – en del av
det fackliga arbetet
JULI-AUGUSTI. Pandemin pågår

och Pridefestivaler med till
hörande evenemang ställs in
eller blir digitala. Psykologförbundet, som skulle ha deltagit
på olika sätt, uppmärksammar på
förbundets hemsida och i sociala
medier HBTQi samt den oroväckande rapporteringen om ökad
psykisk ohälsa, särskilt bland
transpersoner.
»Trots att vi i vissa avseenden
får en alltmer öppen värld är det

tyvärr inget som med självklarhet innebär en mer vidsynt värld.
Det finns tendenser på vissa håll
att vi går i motsatt riktning«,
skriver Sara Renström, ledamot i
förbundsstyrelsen, i ett blogginlägg på förbundets hemsida.
»En särskilt utsatt grupp
är unga transpersoner. Det är
angeläget att satsningar görs för
att arbeta såväl preventivt som
reaktivt – och att alla grupper i
samhället får de resurser som

1 MAJ. Den första specialisttjänsten, i Sverige, i pedagogisk
psykologi inom elevhälsan inrättas av Karlstads kommun.
Läs intervjun med Lise-Lotte Kullenberg på sidan 34.

Sara Renström

17 MAJ. Kristina Taylor väljs till ny ordförande för

Psykologförbundet, Maria Nermark till 1:e vice ordförande och Annalena Pejok till 2:e vice ordförande.

15–17 MAJ. Psykologförbundets kongress 2020 arrangeras

digitalt. Drygt 100 personer deltar, av dessa är 68 kongressombud.
Huvudsekreterare är Mahlin Levin och Nils Erik Solberg.

10 _ sveriges psykologförbund 2020

behövs för en bättre folkhälsa
och ett starkare, demokratiskt
samhälle.«
Ställningstagandet för likabehandling och att försvara mänskliga rättigheter, oavsett kön,
könsidentitet, etnisk bakgrund,
trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning, ålder,
med mera, är en kontinuerlig
och självklar del av förbundets
fackliga arbete, som pågår alla
dagar, året om.

JUNI. De vanligaste klagomålen
till Etikrådet 2020 handlar om
vårdnadstvister, klienter som
inte känner sig lyssnande på
samt psykologer som överskrider gränserna för sina uppdrag.
Ett annat vanligt ärende är
psykologer
som kritiseras för hur de
uttrycker sig
i offentliga
sammanhang. Under
året inkommer 50 rådfrågningar
och 19 ärenden.
– Största utmaningen är
att både den som klagar och
psykologen som är påklagad
ska få ut något av vårt arbete,
säger den nyvalde ordföranden Patrik Lind, som anser att
Etikrådet ska ha en kvalitetssäkrande funktion som bidrar
till att hålla etiken levande i
psykologkåren.
– Jag vill att Etikrådet ska
vara en öppen och trygg plats.
Vi ska kunna tala och reflektera
fritt om det som är svårt och
krångligt.

28 JUN. Almedalsveckan skulle

MAJ. Årsrapporten,
den första i sitt slag.
I Psykologförbundets Årsrapport 2019
samlas ett urval av
förbundets verksamhet, från fackligt
stöd till påverkansarbete. Två begrepp
som hamnar särskilt
i fokus är etik och
evidens, bland
annat genom arbetet
med att uppdatera
policydokumentet
»Evidensbaserad
psykologisk praktik«
(EBPP) och den
stora psykologikonferensen
»Etik och evidens
i praktiken«.

ha inletts, med flera seminarier
arrangerade av Psykologförbundet.

Det nyinstiftade Facklan-priset och Ulrika Sharifi. >

Psykologpris
för engagemang
MAJ. Psykologförbundets ny-

instiftade Facklan-pris tilldelas
Yannick Kercoff och Västerbottens psykologförening. Priset
delas ut den 17 maj på Psykologförbundets digitala kongress.
Juryns motivering: »Med imponerande professionellt engagemang och uthållighet har Yannick
blåst liv i föreningen, axlat ansvar
i svåra lägen och stöttat medlemmar att ta fackliga uppdrag på alla
nivåer. Yannick får andra att brinna
och därför är det med glädje vi
överlämnar den första facklan till
honom och Västerbottens psyko-

logförening«. Facklan, vars namn
syftar på den glöd som brinner
och lyser upp genom de förtroendevaldas arbete, instiftades på
initiativ av förbundsstyrelsens
förhandlingsdelegation.
– Vi vill med priset uppmuntra det omfattande arbete som
våra fackligt förtroendevalda
utför. Det är ett engagemang som
är grunden för förbundets arbete,
säger Ulrika Sharifi, dåvarande 1:e
vice ordförande.
Läs intervjun med Yannick Kercoff
på sidan 28.

31 AUG. Förbundet lämnar remissvar angående
God och nära vård – en reform för ett hållbart

hälso- och sjukvårdssystem.

1 OKT. Kristina Taylor skriver tillsammans med tolv andra

förbundsordföranden debattartikeln i Dagens Medicin:
»Dags att arbetsgivaren lyssnar på våra medlemmars behov.«
2020 sveriges psykologförbund _ 11

Stort intresse för
digital psykologi

SEPTEMBER.

DECEMBER. Antalet medlemmar

i Nätverket Digitala psykologer
tredubblas. Nätverkets facebookgrupp ökar från 250 personer
till 1000. Intresset för digital
psykologi går hand i hand
med pandemin, säger Kristofer
Vernmark, initiativtagare till
förbundets nätverk.
– Vi får många frågor från
psykologer som behöver ställa
om till digitala format och som
vill veta vad som
gäller. Vårt nätverk
har även fungerat
som bollplank för
förbundet om hur
digital psykologi
kan bidra till en framgångsrik
professionsutveckling, samt
skrivit texter på Psykologiguiden.
se och förbundets hemsida.
Tanken med nätverket är att
vara en mötesplats för psykologer som använder digital teknik
samt att inom förbundet, och
i externa kanaler, driva frågor
om hur digital psykologi kan
utveckla och tillgängliggöra psykologisk kunskap och färdigheter inom vården och samhället.

Den nya förbundsstyrelsen hinner
ses i verkliga livet
på ett coronasäkrat
uppstartsmöte.
Syftet med det
två dagar långa
mötet är att lägga
grunden för arbetet
under kommande
kongressperiod.
Mötet innehåller
styrelseutbildning,
genomgång av
kongressbeslut, det
nya politiska programmet samt hur
allt detta kommer
att påverka verksamhetens arbete
framöver.
– Jag är glad att
vi hann träffas en
gång innan andra
vågen av pandemin
satte stopp för
riktiga möten, säger
Maria Nermark, 1:e
vice ordförande i
Psykologförbundet.

DECEMBER.

Bild ur filmen »Psykolog – ett yrke med spännvidd!« som Psykologförbundet tog fram till Sacos digitala Studentmässa.

Större genomslagskraft med digital mässa
NOVEMBER. Saco Studentmäs-

sa är med sina 130 utställare
Sveriges största mötesplats
för gymnasieelever, som står
inför valet av fortsatta studier.
Vanligtvis besöker närmare en
tredjedel av alla avgångselever
studentmässan i Stockholm
respektive Malmö, men på grund
av covid-19 sker mässan digitalt
24–27 november. Totalt lockar
mässan 29 781 besökare, vilket är
fler studenter än tidigare år.

Psykologförbundet deltar
med en digital monter där representanter för förbundet medverkar i en chatt för att berätta
om psykologprogrammet och
yrket.Till mässan tog förbundet
fram filmen »Psykolog – ett yrke
med spännvidd!« där psykologer inom olika områden ger sin
syn på yrkesvalet. En av dem är
Nishteman Hosseini, organisationspsykolog.
– Jag ångrar inte en dag att

2 OKT. llustrationen till artikeln »Utmattad och perfekt«
i Psykologtidningen nr 8/2019 vinner journalistpris för bästa illustration
på Fackförbundspressens dag. Evenemanget sker digitalt.

12 OKT. Psykologförbundets
årliga löneenkät skickas ut till
alla medlemmar.
12 _ sveriges psykologförbund 2020

25 NOV. Nätverket Digitala psykologer
arrangerar en digital heldagsföreläsning,
som lockar 51 deltagare.

jag satte mig fem år på den bänken och läste till psykolog. Jag
tyckte att det var en spännande
utbildning, den är bred, säger
hon.
Mässans fyra dagar resulterade i 15 426 chattkonversationer,
12 826 videosamtal och 44 933
webbinarievisningar. Förbundets film hade 435 visningar och
utställarsidan 585 unika besök.
Filmen »Psykolog – ett yrke med
spännvidd!« finns på Youtube.

Psykologförbundet
driver sedan 1992 en
specialistutbildning
för psykologer. I
utbildningen ingår
introduktionskurs,
en specialistkol
legium samt sex
kurser inom en
specialitet.
– Med utgångspunkt i den utveckling som varit under
utbildningens
30-åriga livstid
behöver förbundets
strategier för området uppdateras och
förbundsstyrelsen
arbetar med detta.
Även ett kvalitetsprojekt pågår där
lärandemål för
specialiteterna tas
fram, säger Ulrika
Eskner Skoger,
utbildningschef och
central studierektor.
Specialistutbildningen 2020:
191 ansökningar
105 blir färdiga
specialister
4 000 går utbildningen.

•
•
•

Förbundets samhällspolitiska strateg Maria Enggren
Zavisic i dialogmöte med Försäkringskassan.

Försäkringskassan tar hjälp
av Psykologförbundet
DECEMBER. Strax före årsskiftet
bjuder Försäkringskassan in
representanter från Psykologförbundet till ett första dialogmöte
angående sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Försäkringskassan
planerar att göra en omfattande
genomlysning av sjukförsäkringens samtliga delar och tar nu
hjälp av Psykologförbundet, som
tillsammans med andra aktörer
kommer att ingå i en referensgrupp för att bistå i det arbetet.
– Försäkringskassan är även
intresserad av att inleda ett mer

11 DEC. Den nya sajten Psykologiguiden UNG lanseras. Den är ett

samarbete mellan Sveriges Psykologförbund, Lärarnas Riksförbund,
Sveriges Elevkårer, Sveriges Elevråd och Stiftelsen Företagsam.

långsiktigt samarbete inom området psykisk ohälsa, säger Maria
Enggren Zavisic, samhällspolitisk
strateg på Psykologförbundet.
Syftet med genomlysningen
är att få en samlad nulägesbeskrivning av såväl styrkor som
brister i hela sjukförsäkringen
och i ett andra steg identifiera
behov av förändringar. Inom
ramen för det arbetet ser generaldirektören det som en naturlig
aktivitet att den dialog som nu
inletts med Psykologförbundet
fortsätter och utvecklas vidare.

14 DEC. Mamduh Halawa

vinner Lilla Psykologpriset som
delas ut digitalt.

29 NOV. Ny student-lokalförening i Karlstad startas.
På bilden fr v: Josefin Larsson , Samar Madwar, Therese Fröman,
Ronja Ekvall Granqvist och Wilma Granander Schwartz.
2020 sveriges psykologförbund _ 13
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Kongressen 2020

Ett nytt politiskt program. Två nya
föreningar och reviderad EBPP. Valbered-
ningens förslag av ny ordförande och nytt
presidium fick också gehör. Engagemanget var
stort, inläggen många, och skapade närhet och närvaro, trots en helt
digitaliserad förbundskongress.

A

tt förbereda och arrangera en kongress,
som sker vart tredje
år, kräver särskilda
insatser, av förbundsstyrelsen,
kongressombuden och kansliet.
Propositioner ska tas fram och
finslipas, och inkomna motioner
besvaras. Valberedningen ska ta
fram kandidater till organisationens olika poster, och medlemmar informeras om alla steg, i rätt
tid, i denna omfattande demokratiska process, som landar i en kongress där beslut tas för förbundets
arbete de kommande tre åren.
Men att, som i mars 2020 bara
två månader innan den inplanerade kongressen, den 16–17
maj på en konferensanläggning
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i Stockholm, även planera och
genomföra kongressen digitalt,
blev en utmaning.
– Ja, men tack vare att för
bundsstyrelsen så tidigt tog
beslutet att göra kongressen
helt digital, underlättade det
vår planering. Vi fick tid att göra
en medveten processplanering
för att skapa förutsättningar för
bra möten, trots att alla skulle
sitta ensamma bakom skärmar,
säger förbundsdirektör Ulrika
Edwinson.
Då Psykologförbundet var ett
av de första Saco-förbund som
arrangerade en digital kongress
fanns inte många att lära av. Här
gällde att på kort tid hitta kunniga personer inom det digitala
området och samtidigt sätta in

Från en studio i Bromma dirigerar teknikerna den digitala förbundskongressen med
över hundra uppkopplade deltagare från hela landet. I sitt hus i Skellefteå sitter
avgående ordförande Anders Wahlberg beredd att inleda kongressen.

alla berörda, kanslipersonal och
kongressledamöter, i tekniken
och turordningen. På förbundets
hemsida skapades »Kongress
webben« med aktuell och viktig
information.
Första kongressdagen. Tidig
morgon. Maj. Från en liten studio i Bromma gör sig teknikerna
redo att dirigera den digitala
kongressen med över hundra
uppkopplade deltagare från hela

landet, varav 68 rösträttsberättigade kongressombud. I ett
närliggande rum följer förbundsdirektören och kommunikationschefen allt via sina skärmar,
redo att rycka in vid behov.
Nerver är på helspänn. Tänk om
tekniken strular! Om allt inte
hinns med?
Inne i den lilla studion finns också
förbundsjuristen Nils Erik Solberg
och förbundssekreteraren Mahlin
Levin, för att som huvudsekrete-

rare föra protokoll över kongressbeslut, diskussionerna till beslut
samt alla tillägg. Och bredvid dem,
de två rutinerade ordförandena
Anna Bergkvist och Freddy Grip,
beredda att klubba beslut, hålla
koll på tiden och talarlistan, och se
till att skapa en god stämning.
Först on-line är avgående
förbundsordförande Anders
Wahlberg, som inledningstalar
från sitt hem i Skellefteå.
– Jag hade velat träffa er allihop, kunnat krama om er. Men
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68

Antal röstberättigade
kongressledamöter

– Det finns många
viktiga frågor, men den om PTP:n
kommer jag att följa, sa psykologstuderande Vanja Beslic, från
Stockholm.

nu är det som det är, sa han och
därmed var kongressen i gång.
Under två intensiva dagar
framför skärmar avhandlade och
beslutade kongressen om 15 propositioner samt 25 inkomna,
och av förbundsstyrelsen besvarade, motioner. Viktigaste frågan
varierade bland kongressledamöterna, som fick frågan inför
kongressen.
– Valet av ny ordförande är na-

turligtvis viktig, men jag ser extra
mycket fram mot diskussioner
kring propositionen om förbundets vision, mission och verksamhetsidé, sa Aron Sjöberg, klinisk
neuropsykolog från Gotland.
– För mig är professionsfrågorna, inte minst specialistutbildningen samt principerna för
evidensbaserad praktik, viktiga,
sa Malin Holm, psykolog och egenföretagare från Stockholm.

Digitala applåder
till Kristina
Taylor, som
precis, med stor
majoritet, valts
av kongressen
till Psykologförbundets nya
ordförande:
»En ära, jag
känner stor
ödmjukhet.«

När sista beslutet klubbats kunde
alla pusta ut. Allt hade fungerat.
Psykologförbundet har fått ett
nytt politiskt program att arbeta
med de kommande tre åren, en
reviderad EBPP, två nya föreningar
och ett nytt råd, Företagarrådet.
Den avgående ordföranden
Anders Wahlberg har tackats av
med en film, digitala applåder
och hurrarop för sina många år i
psykologins tjänst. Och kongressen valt en ny ordförande, Kristina Taylor (läs intervju på sid 4–5),
samt Maria Nermark, till 1:e vice
ordförande, och Annalena Pejok,
till 2:e vice ordförande, samt flera
nya styrelseledamöter.
– Jag tycker att jag har nytta
av att kunna se hur de strategiska
diskussioner vi har i förbundsstyrelsen kan gestalta sig i en
klinisk verklighet. Frågorna på
lokal och nationell nivå är oftast
likartade, psykologer brottas
med samma bekymmer över
hela landet. Samtidigt är det
såklart begränsande att bara ha
landstingsperspektivet med sig.
Tur att det finns ledamöter med

annan erfarenhet i styrelsen,
säger Maria Nermark.
Det viktigaste som Annalena
Pejok tar med sig in i styrelsen är
ett långt engagemang för psykologin och psykologers arbetsvillkor och roller.
– Överallt där jag verkat
har jag sett att psykologer kan
mer än de roller verksamheter
anställt dem i, därför ligger bland
annat PLA-frågan mig varmt
om hjärtat. Psykologin
är viktig för hela
samhället, jag känner
mig ofta som en
översättare som gör
psykologiska kunskapsområden begripliga och intressanta för
beslutsfattare, professionsgrannar och media. Detta har gjort att
jag engagerat mig lokalfackligt
i psykologföreningen Region
Västerbotten, att jag tog initiativ
till Nätverket för primärvårdspsykologer. Att jag nu blev vald
till 2:e vice ordförande är ett stort
förtroende att förvalta.

förbunds inre liv. Det är i dialoger
och möten vi skapar ett gemensamt engagemang, hur vi ska öka
dessa är en av våra utmaningar,
särskilt i dessa pandemitider.
Och så här summerar Annalena
Pejok den digitala kongressen.
– Nervöst, demokratiskt och
framåtsyftande. Kongressen är
en högtidlig manifestation av
vår inre demokrati och
det visade sig att det

100

Största utmaningen, enligt
Annalena Pejok, är att skapa ett
gemensamt engagemang.
– För mig handlar det om
att skapa en känsla och
överblick över vårt

25

Så många
motioner kom in
till kongressen

VIKTGASTE FRÅGAN >

»Jag är som psykologstudent väldigt nyfiken på hur
PTP-tjänstgöringen kommer att se ut i framtiden och ser
med spänning fram emot all diskussion som rör detta.«
/ Leo Rehnberg, Västra Götaland, studerande.

Antalet personer
som deltog on-line
(exklusive kansli
personal)

digitala formatet, tvärt
emot vad jag oroade mig för,
snarast underlättade att många
kunde komma till tals. Men ny
teknik, späckat schema, skarpt
beslutsläge med minimalt kringsnack gjorde att nerverna var på
helspänn.
– Det var tydligt att förbundsstyrelsens propositioner om
politisk inriktning fick stöd av
kongressen, med viktiga tillägg
som exempelvis skärpning i
hållbarhetsfrågorna. Jag är
väldigt trygg med våra styr
dokument. Det är ett komplext
jobb, men kongressen har pekat
vart vi ska.
Ulrika Edwinsson håller med.
– Den tidigare förbundsstyrel
sen hade med propositionen om

»Arbetsmiljö, arbetsvillkor och professionens utveckling.
Intressant också med motioner rörande sex timmars
arbetsdag och miljön.« / Susanna Carlsson, Norrbotten,
psykolog inom vuxenpsykiatrin.

»Frågor som rör villkor som kommer upp, bland annat
psykologernas problemtyngda verksamheter. Även
psykologens ställning inom psykiatrin och ny modell för
val av kongressombud.« / Ann-Sofie Hansson Pourtaheri,
Uppsala, psykolog inom rättspsykiatrin.

»Ny teknik, späckat schema, skarpt beslutsläge och nerverna på helspänn.«
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Kongressen 2020
politiska programmet en tydlig
avsikt att lyfta nivån på beslut
till ett övergripande plan. Om
Psykologförbundet ska vara en
stark röst, synas i debatten och
vara med om att påverka psykologer och psykologers villkor,
behöver vi styrdokument som
möjliggör att styrelsen kan agera
utifrån den aktuella samhällsdebatten. Det kändes som om
det synsättet togs väl emot av
kongressen. Det blev en jättebra
diskussion.
Trots uteblivna verkliga
möten och mingel blev kongressen över förväntan varm, menar
Ulrika Edwinson.
– Mitt intryck var att det
kändes vänligt, folk var tålmodiga, engagerade. Jag tycker att
det blev väldigt lyckat och bra
genomfört.
Även bland kongressleda
möterna fanns förståelse för de
rådande omständigheterna.
– Som psykolog förstår jag
ju vikten av interpersonella och
sociala relationer i det fysiska
mötet. Men som gotlänning är
det skönt att slippa resa och
vara borta från familjen. Förhoppningsvis kan de digitala
ramarna ge en mer effektiv
process, sa Aron Sjöberg, klinisk
psykolog.
Psykologstudenten Vanja
Beslic är inne på samma spår.

VIKTGASTE FRÅGAN >

»Att gräsrötter tar plats på kongressen för att bevaka att
förbundet prioriterar villkorsfrågor och tar hänsyn till hur
det är att verka fackligt ute i landet.« / Joel Rutschman,
Norrbotten, psykolog på Specialpedagogiska myndigheten.

»Psykologförbundets framtidsvision är en viktig fråga.
Särskilt viktigt för mig är de frågor som påverkar barn och
unga i vårt samhälle, som skolpsykologsituationen.«
/ Donny Glimmefors, Blekinge, psykolog på Bup.

»Två frågor jag kommer att följa med intresse är princi
perna för evidensbaserad psykologisk praktik och psykologers problemtyngda verksamheter.« / Arvin Hembäck,
Gävleborg, psykolog inom vuxenpsykiatri/digital psykiatri.

– Det är lite tråkigt att inte
få träffa alla fantastiska personer
inom förbundet i verkligheten,
men samtidigt känns det bra att
kongressen, under rådande omständigheter, inte blev inställd
utan digital.
På frågan varför hon ställer
upp som kongressledamot svarar
hon:
– Jag engagerar mig fackligt
för att utvecklas i min framtida
yrkesroll och för att få möjlighet
att vara med och förändra.
Den inställningen delar även
Malin Holm.
– Det är viktigt att vara med
och påverka för förbättringar.
Många behöver engagera sig
för att psykologins bredd och
representation ska återspeglas i
förbundets arbete.
För Donny Glimmefors, psykolog
på Bup i Blekinge, är det fackliga
engagemanget nödvändigt,
intressant och viktigt, utifrån ett
arbetsrättsligt och ett yrkesmässigt perspektiv.
– Utan den fackliga rörelsen hade inte vi som arbets
tagare haft de förmånliga avtal
som vi har i dag. Med det sagt
så innebär det inte att saker på
något sätt är bra som de är.
Det fackliga arbetet är viktigt
för att kunna fortsätta utveckla
och tillvarata medlemmarnas
intressen.

»Jag engagerar mig fackligt
för att få vara med och förändra.«
20 _ sveriges psykologförbund 2020

TVÅ NYA
HEDERSLEDAMÖTER

ÖVRIGA
VAL

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Förtroenderevisor
Julia Stenberg, ordinarie
Birgit Hansson, suppleant

Stefan Jern och Eva Tideman utses
till hedersledamöter, för att de,
enligt förbundets stadgar »gjort
sig synnerligen förtjänt därav«.
Eva Tideman,
specialist i klinisk psykologi
och neuropsykologi, docent vid
Lunds universitet, har ett långt
engagemang för barns rättig
heter i psykologins tjänst.
Hon har forskat och undervisat
i tjugo år på psykologutbildningen, samt skrivit böcker om
evidensbaserad elevhälsa och
testning av barn och unga. Hon
har spelat en stor roll för professionen då hon översatt och
utprövat flera av de vanligaste
testinstrumenten och skattningsskalorna som används vid
psykologisk utredning av barn
och unga.
Stefan Jern
har i över femtio
år engagerat sig
i förbundet och
i viktiga frågor
för psykologer och psykologin,
nationellt som internationellt.
Han har bidragit i villkors- och
professionsfrågor och varit
initiativtagare till arbetet med
Psykologförbundets etiska principer, psykologers specialistutbildning, IHPU och EuroPsy. Han
har varit expert i utredningar
initierade av myndigheter och
departement. På senare år har
han även engagerat sig i utlandsutbildade psykologers möjlighet
till legitimation.

Kristina Taylor
Förbundsordförande

Annalena Pejok
2:e vice ordförande

Maria Nermark
1:e vice ordförande

Andreas Karlsson
Ledamot

Etikrådet
Patrik Lind, ordförande
Anita Wäster, vice ordförande
LEDAMÖTER:

Bo Hejlskov Elvén, Åsa Prestby
Magnusson, Linda Richter Sundberg, Joel Rutschman
Specialistrådet
Sara Henrysson Eidvall,
sammankallande, (arbets- och
organisationspsykologi)
LEDAMÖTER:

Sofia Strand, (klinisk psykologi/
psykologisk behandling), Maria
Marinopoulou, (klinisk psykologi/
neuropsykologi), Malin Öhman,
(pedagogisk psykologi)
Anders Ordqvist
Ledamot

Carl Hellström
Ledamot

Studeranderådet
Maja Straht, ordförande
Clara Söderstjerna,
vice ordförande
Studerandesuppleanter
(till förbundsstyrelsen)
Josefine Rasmusson, Jonna
Petersson, Emma Henning

Eva-Lena Lindström
Ledamot

Isabel Khoure
Ledamot

Martina Holmbom
Ledamot

Sara Renström
Ledamot

Vetenskapliga Rådet
Petri Partanen, ordförande,
(pedagogisk psykologi)
Ida Flink, vice ordförande,
(klinisk psykologi)
Elinor Schad, vice ordförande,
(arbets- och organisations
psykologi)
Valberedningen
Per Fallenius, ordförande
LEDAMÖTER:

Sara Marklund, Lisa Bäckman,
Linda Gjertsson, Rauli Sulanko,
Leo Rehnberg
SUPPLEANTER:

Linus Olsén
Studerandeledamot

Ninni Ahlin
Studerandeledamot

Emma Henning, Malin Holm,
Jan Påhlsson, Karin Settergren,
Felicia Grosin, Brita Helleberg
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MITT 2020

»Bra att snabbt
kunna växla från
detaljfokus till
helikopterperspektiv.«

»Det betyder mycket
att få ett godkännande
av människor som
kan det här ämnet.«

M

N

är jag fick veta att jag vunnit Lilla
Psykologpriset 2020 kunde jag
nästan inte ta in det. Jag visste att
jag statistiskt sett hade en god
chans, dels för att jag var finalist även året
innan, dels för att jag tyckte att min nomi
nering var starkare den här gången. Det kändes
logiskt att jag kunde vinna. Men det hade gått
så lång tid så jag tänkte att prisutdelningen
hade ställts in. Sedan när Kristina Taylor
ringde i mitten av december och berättade
kom det lite som en chock.
Jag blev såklart glad! Det betyder mycket
för mig att få ett godkännande av människor
som kan det här ämnet, att det jag har gjort
har gjorts med psykologisk hävd. Av den
anledningen kändes det roligt och skönt.
Några dagar senare fick jag veta att jag
också blivit Årets Uppsalastudent, med
ungefär exakt samma motivering som för
Lilla Psykologpriset. Det var en rätt galen
vecka. Jag hade jobbat så intensivt och
lagt ned så många timmar på att utveckla
min app Zeeds, utan att någon brydde sig.
Appen är tänkt att hjälpa människor att
skapa meningsfulla beteenden. Sedan kom
allt med några dagars mellanrum.

ÅLDER: 24 år.
GÖR: Psykologstuderande, termin

tio, Uppsala universitet.
2020: Vinnaren av Lilla Psykologpriset och Årets Uppsalastudent.
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Mamduh
Halawa

VINNAREN AV LILLA
PSYKOLOGPRISET OCH
ÅRETS UPPSALASTUDENT

in främsta roll är att vara en länk
mellan förbundsstyrelsen, föreningar, nätverk och råden. Jag ska vara
den som smörjer alla de kugghjul
som utgör förbundet, så att arbetet inom organisationen flyter. Jag ser till att kongresser, rådskonferenser, styrelsemöten och andra demokratiska möten genomförs på ett korrekt sätt,
att stadgar och rutiner efterföljs och att beslut
genomförs. Jag ansvarar för stort och smått, från
arkiv och avtal till att veta hur representationen
ser ut inom förbundets bolag och inom vilka
nationella och internationella sammanhang
förbundet finns representerat, jag ska veta vilka
de är, varför och hur de är valda.
Roligast med mitt jobb är att få vara med där
allt händer, och att ha kontakt med många inom
förbundet, inte minst alla engagerade förtroendevalda. Det ger mig en bra insyn och överblick.
Att jag hela tiden lär mig nya saker är också
oerhört givande.
Bra egenskaper att ha som förbunds
sekreterare är att snabbt kunna växla mellan
detaljfokus och ett helikopterperspektiv. Att ha
förmågan att förstå hur saker hänger ihop och
vilka konsekvenser det kan få.
Tre händelser som utmärkte 2020 var förstås
arbetet med kongressen, omställningen till
digitala arbetssätt samt att se till att nya förtroendevalda hittat rätt i sina roller. Mest överraskad är jag över hur otroligt bra alla hanterade
konsekvenserna av pandemin och den digitala
omställningen, inte bara på kongressen utan
inom hela förbundets verksamhet.

Mahlin
Levin
FÖRBUNDSSEKRETERARE

ÅLDER: 47år.
GÖR: Förbundssekreterare sedan 2012 på Sveriges

Psykologförbund, arbetat inom organisationen
sedan 2001, bland annat som utredare.
DOLD TALANG: Tar 100 kilo i marklyft.
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Den stora
a
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d omställningen

Annele
na
Pejok

Ställa in eller ställa om? För att möta medlemmars
oro och frågor i samband med covid-19 bildade
Psykologförbundet en krisgrupp. Nya arbetsformer
skapades, möten blev digitala och på förbundets hemsida
lades kontinuerligt information om pandemin.

A

ndra veckan i mars 2020
var covid-19 och dess
spridning ett faktum.
Allt och alla påverkades av pandemin.
Under hela våren
presenterade regeringen olika åtgärdspaket och från Folkhälso
myndigheten kom dagligen nya
rekommendationer om förhållningssätt.
Psykologförbundet, som noga
följde utvecklingen med syftet att
minska smittspridningen, bildade
en krisgrupp på kansliet med alla
avdelningschefer samt förbundssekreteraren, för att organisera
verksamheten, externt och
internt, och för att möta medlemmars frågor, behov och oro.
– Vi gick in i ett akut krisläge.
Första tanken var att snabbt få
fram adekvat information om
pandemin, hur den kunde påverka medlemmarna samt vilket
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stöd som kunde komma att efterfrågas. Vi hade dagliga möten om
hur vi skulle organisera verksamheten, förklarar förbundsdirektör
Ulrika Edwinson.
En tidig åtgärd var att till
förbundets hemsida skapa specifik information om pandemins
påverkan på anställda, förtroendevalda, studenter, PTP-psykologer
och egenföretagare. Här fanns
även information om vad som
gäller för företag som bedriver
behandling över internet, och
under vilka omständigheter
arbetsgivare kan ge psykologer
andra arbetsuppgifter.
En annan åtgärd var att ställa in
tjänsteresor, evenemang, möten,
föreläsningar, utbildningar – samt,
inte minst, förbundskongressen,
och planera och genomföra dessa
digitalt.
– Vi testade olika varianter av

MÖTEN OCH
EVENEMANG
SOM BLEV
DIGITALA

• Förbundskongressen
studentmässa
• Saco
Utdelningen av Lilla
•Psykologpriset
• 713(av(av9)15)FS-möten
•sionsjuridiskaprofesföre
läsningar
2 fackliga grund
kurser
3 (av 4) karriärföreläsningar (för
psykologstudenter)

•
•

ark

erm

N
ria
Ma

digitala möten, lärde av misstagen och blev med tiden bättre.
Jag har lärt mig att inramningen
har stor betydelse, liksom hur
viktigt det är att alla får möjlighet att medverka på ett likvärdigt
sätt, med var sin skärm, säger
Ulrika Edwinson och fortsätter:
– Det låter kanske lite klyschigt, men det är fantastiskt att
se hur smidigt det går att kalla
människor från hela landet och

få kvalitet på mötena. Och detsamma gäller utbildningarna!
För den nästan helt nya
förbundsstyrelsen har det mesta
arbetet skett via skärmar. Att lära
känna varandra digitalt har varit
en utmaning, men som ändå
gått förvånansvärt bra, menar
förbundsordförande Kristina
Taylor och får medhåll av både
Maria Nermark, 1:e vice ordförande, och Annalena Pejok, 2:e vice
ordförande.
– Vi är ju en ny gruppering som
ska jobba ihop oss och allt blir ju
lättare av att kunna ses, men jag
tycker ändå att det har fungerat
riktigt bra med digitala möten,
säger Maria Nermark.

Ulrika
Edwinson

Annalena Pejok
håller med:
– Jag upplever att vi
har hittat goda former
för våra digitala möten.
Samtidigt som pandemin
har distanserat oss fysiskt
har den också fört oss samman,
satt ljuset på vad som är viktigt på
riktigt. En av pandemins oerhört
sorgliga konsekvenser är att
psykisk hälsa och psykologiska
livsfaktorer prioriteras ned i
många vård- och omsorgskontexter. Det visar att vi hela tiden
behöver vara på tårna för att tydliggöra den avgörande vikten av
psykologisk kunskap för att skapa
goda livsvillkor.
När första nedstängningen
var över och sommaren kom med
hopp om en öppnare värld och
ett mer socialt arbetsliv, dröjde
det inte länge förrän nästa våg
kom. Och nu uppstod nya krav
på arbetsmiljön, förklarar Ulrika
Edwinson.
– Hur ska vi fånga upp alla?
Hur ser vi till att rätt person vet

FÖRBUNDS
DIREKTÖRENS
FEM FÖRSTA
STEG I OMSTÄLLNINGEN
1) Startade en krissamordningsgrupp.
2) Såg till att relevant
information spreds
till rätt personer.
3) Upphandlade
ny teknik och nytt
teknikkunnande.
4) Såg till att organisationen följde
gällande regler och
restriktioner (arbetsmiljölagen, GDPR,
Folkhälsomyndigheten).
5) Såg till att använda
tillgänglig kompetens
inom hela organisationen.

rätt saker? Hur se till att medarbetare inte känner sig ensamma,
hur skapa gemenskap? När det
värsta krisskedet var över började
jag inse att det här kanske inte är
en kris som går över, utan mer ett
tillstånd. Vi behövde skapa nya
rutiner och det arbetet håller vi
fortfarande på med.
Utöver det handlade det också om
att praktiskt se till att alla fick hem
sina datorer och skärmar. Men
trots nya utmaningar och krav i
pandemins spår, finns samtidigt
massor för förbundet att dra lärdom av, menar Ulrika Edwinson.
– Genom att vi fått upp
ögonen för digitala möten och
utbildningar har tröskeln att
mötas avsevärt sänkts, nu finns
inga hinder. Vi har upptäckt helt
nya förutsättningar för att jobba
och med olika typer av möten
inom hela organisationen. Det
kommer vi absolut att ta med
oss. Det som hände 2020 kommer
att påverka våra framtida arbetsförhållanden.
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»Min förhoppning är att man drar nytta
av psykologer och psykologisk kunskap.«

Xxxxxxxxxx. BILD XXXX
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Påver
Möten med myndigheter och dialoger med
departement. Remissvar, debattartiklar och blogginlägg. Att föra psykologers talan och sprida
psykologisk kunskap är en central del i
Psykologförbundets påverkansarbete.

Ä

ven om 2020 präglas av
pandemin och inställda
evenemang och nätverkande möten, som
Almedalsveckan i Visby, bedrivs
påverkansarbetet på andra sätt.
Oavsett sammanhang är grunden
densamma; arbetet baseras på
respekten för alla människors lika
värde och ett jämlikt och demokratiskt samhälle.
Med en ny vision och ett nytt
politiskt program, som antogs på
kongressen i maj, tar förbundet
ett kliv mot ett humant, hållbart
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och hälsofrämjande samhälle,
byggt på psykologisk kunskap.
Tillsammans med nya ordföranden Kristina Taylor, redo att med
den nya styrelsen, kansliet och
medlemmarna leda detta arbete,
vill Psykologförbundet vara en
ännu tydligare opinionskraft
att räkna med. Kristina Taylor
uppmanade i sin första ledare som
ordförande medlemmar att bidra
med synpunkter, frågor och hejaoch burop.
»Förbundet behöver era röster
för att vara ett kraftfullt, utmanan-

PÅVERKANS
ARBETE
I URVAL

• 614remissvar
olika
•expertgrupper
• 4 myndighets
dialoger
6 externa
•nätverks-

representationer

de, stöttande och påverkande förbund« (Psykologtidningen nr 4).
UTREDNINGAR
& REMISSVAR
Under året deltar representanter
för förbundet i tjugofem olika expertgrupper, myndighetsdialoger
samt i externa nätverk, om allt från
elevhälsan till suicidprevention,
sjukskrivningsprocess och andra
för förbundet angelägna frågor.
Förbundet skriver sex remis�svar, där ibland God och nära vård
och Tillsammans för en välfungerande

sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Förbundet ställer sig
bakom det mesta, men framför
synpunkter som rör betydelsen av
samverkan, ökade resurser till primärvården samt, för psykologer,
en större möjlighet att medverka
i att skriva sjukintyg för patienter
med psykisk ohälsa.
Ett regeringsförslag som
väcker reaktioner handlar om
förändringen av arbetsrätten,
Las-utredningens betänkande.
Här arbetar Psykologförbundet
tillsammans med övriga förbund
inom Saco-federationen fram ett
gemensamt svar, som överlämnas
till regeringen i oktober.
Enligt remissvaret lever
inte regeringens förslag upp
till målet att föreslå moderniseringar av arbetsrätten,
samtidigt som balansen mellan arbetstagare och arbetsgivare upprätthålls. Förslaget
anses innebära en djupgående
förändring av denna balans till
förmån för arbetsgivaren. Psykologförbundet uttrycker
en oro att det kan leda till
en otrygghet i anställningsförhållanden och en
risk för godtycke.

Coronakrisen är ett aktuellt ämne.
I september kommer regeringen
med ett krisstöd på 500 miljoner
kronor till personal inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg
som arbetar med covid-19. För
att stödet ska nå dit där det gör
mest nytta skriver Kristina Taylor,
tillsammans med tolv andra
förbundsordföranden, debattartikeln »Dags att arbetsgivaren lyssnar på våra medlemmars behov«
(dagens.medicin.se).
Coronakrisen påverkar även
egna företagare. Regeringens
förslag om stöd till enskilda
firmor räcker inte, anser Psyko-

DEBATTER &
BLOGGINLÄGG
Att skriva debattartiklar
och blogginlägg samt vara
tillgänglig för journalister i frågor
angelägna för förbundet är annan
viktig del i påverkansarbetet.

Tre debattartiklar under 2020
publicerades i Göteborgs-Posten,
Dagens Medicin samt på
Sacos hemsida.

logförbundet, som tillsammans
med ordföranden för samtliga
Saco-förbund, skriver debattartikeln »Akademikernas företag får
inte slarvas bort i krisen« (Saco.
se) där de kräver flera tydliga och
snabba insatser.
– Det är viktigt att förbundet
finns representerat där vi kan
göra nytta och skillnad för både
psykologer och samhället, säger
Kristina Taylor, som själv flitigt
använder sociala medier som
plattform i påverkansarbetet.
När regeringen än en gång
kommer med nya pandemi-
restriktioner efterlyser hon i ett
blogginlägg psykologisk kunskap
som hon menar saknas i de politiska besluten.
»Som företrädare för psykologin och dess profession saknar
jag därför i ministrarnas uttalanden andra möjliga
förklaringar till varför
människor gör avsteg
från de beslutade riktlinjerna. Förklaringar som
bygger på psykologisk
kunskap, och som om de
tillämpades skulle kunna
främja människors motivation, uthållighet och
förmåga att följa de utmanande
restriktionerna«, skriver Kristina
Taylor på förbundets hemsida
den 17 november.

Årets samtliga påverkansaktiviteter
finns samlade på sidorna 36–37.

REMISSVAR
I URVAL
SOCIALDEPARTEMENTET

Tillsammans för
en välfungerande
sjukskrivnings- och
rehabiliteringsprocess (SOU 2020:24)
Psykologförbundet
är i huvudsak positivt
till förslaget och
understryker särskilt
fördelarna med att
ge psykologer större
medverkan att skriva
sjukintyg vid psykisk
ohälsa.
God och nära vård
– en reform för ett
hållbart hälso- och
sjukvårdssystem
(SOU 2020:19)
Utredningens förslag
till primärvårdsreform efterfrågar
synpunkter kring
förutsättningar för
att utveckla skyndsamma och ändamålsenliga insatser
vid lättare psykisk
ohälsa. Förbundet
svarar att sådana
insatser redan finns
och att dessa i stället
bör utvecklas.
JUSTITIEDEPARTEMENTET

En långsiktigt hållbar
migrationspolitik
(SOU 2020:54)
Förbundet anser att
förslaget innebär stora risker för psykisk
ohälsa, vilket i sin tur
riskerar att försvåra
integrationen och
medföra ökade samhällskostnader.
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J

ag blev så glad när Västerbottens
psykologförening hedrades med
Facklan-priset. Det kändes smickrande
dels för att det var första gången priset
delades ut, dels när jag läste motiveringen,
som talade till mig på ett personligt plan.
I motiveringen nämner mina kollegor mig
som en central person i det fackliga arbetet. Att få den feedbacken betyder väldigt
mycket för mig.
Under min tid som fackligt aktiv har
jag jobbat hårt för att rekrytera medlemmar och förtroendevalda. Jag är tjurig, ger
mig inte. För att locka fler satsade vi på att
göra mötena mer intressanta. Vi bjöd in
representanter från Psykologförbundet,

arbetsgivarsidan och företagshälsan, för
att tala om relevanta ämnen. Jag har också
alltid ansträngt mig för att mata ut info till
alla förtroendevalda, sett till att uppdatera
mejllistor och vara tillgänglig för frågor.
Det gav resultat. När jag började kom tvåtre personer till mötena. På senaste årsmötet i december 2020 kom över fyrtio.
Sedan tror jag på magens kraft. Bjud
in förtroendevalda på fika eller mat. Och
gör det på arbetstid. Det fackliga engagemanget är starkt, men många vill hem när
dagen är över. Glöm inte att du har rätt till
fackliga möten ett visst antal timmar per
år, och att din lunch är din fritid, det vill
säga: du gör vad du vill då.

»Att få den
feedbacken
betyder
väldigt
mycket
för mig.«
mig.«

Yannick
Kercoff

PSYKOLOG OCH VINNARE
AV FACKLAN-PRISET
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ÅLDER: 46 år.
2020: Tog emot Psyko-

logförbundets nyinstiftade pris Facklan,
som gick till Västerbottens psykologförening.
DOLD TALANG: Att renovera, rita, konstruera
byggnader och möbler.
»Skönt att koppla bort
hjärnan, och samtidigt
vara problemlösare.«

»Organisationsutveckling är, trots
allt, mitt stora
fritidsintresse.«
fritidsintresse
.«

J

ag valdes till ordförande i Studerande
rådet i maj 2020, det är fantastiskt
att få arbeta med så många härliga
människor. Och att vi under året fick
så mycket gjort! Jag har egentligen alltid engagerat mig i olika sammanhang, jag
trivs i den rollen. Organisationsutveckling
är, trots allt, mitt stora fritidsintresse.
När jag blev ordförande gick jag in med
ambitionen att bidra till att utveckla den
interna såväl som den externa kommunikationen. Ett mål var att synliggöra Studeranderådet mer, bland annat på sociala medier.
Det tycker jag att vi har lyckats med.
Vi tog även fram och lanserade en ny
hemsida, som vi är otroligt stolta över. Vi
blev bättre på att nå ut med information och
på ett mer strukturerat och tillgängligt sätt.
Vi arbetade även med den interna organisationen och uppdaterade våra vägledningsdokument och rollbeskrivningar för
att tydliggöra vad förtroendevalda ska göra.
Vi jobbade också mycket nära med våra
FS-representanter och skapade tydligare
kommunikationsvägar, hur avrapporteringar ska göras. Det jobbet är vi också mycket
nöjda med!
Min förhoppning är att fler psykolog
studerande engagerar sig fackligt, dels för
att man lär sig otroligt mycket om sin kommande profession, dels för att få träffa andra
psykologstuderande från hela Sverige.

Maja
Straht

ORDFÖRANDE
I STUDERANDERÅDET

ÅLDER: 26 år.
2020: Ordförande i Studeranderådet (SR),

ledamot i Saco studentråds styrelse. Läser
termin tio på psykologprogrammet, Lunds
universitet. Tar examen sommaren 2021.
DOLD TALANG: Har väldigt gröna fingrar och
har många växter som lever och frodas.
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permitteringar, ett ord som vi inte ens
visste fanns. Vi tampades med frågor vi
aldrig varit i kontakt med, och som heller
inte fanns givna svar på, varken från
arbetsgivarsidan eller förbundets sida,
säger förhandlingschef Jaime Aleite.

Förhandlingschefen
Jaime Aleite tillsammans
med sina medarbetare på
medlemsrådgivningen, från
vänster: ombudsmännen
Linda Solberg, Leif
Pilevång, Elin Eos och
Johan Thesslin samt
professionsstrategen
Martin Björklind och
förbundsjuristen
Nils Erik Solberg.

Medlemsrådgivarna
Arbetsrätten och pandemins
påverkan på professionen. För förbundet
innebar 2020 många, och helt nya,
frågor att besvara och hantera.
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U

töver det löpande arbetet att
kontinuerligt ge medlemmar
och förtroendevalda lönerådgivning, och stöd i yrkesoch professionsfrågor samt arrangera
fackliga grundkurser, utbildningar och
professionsjuridiska föreläsningar, var
det några saker som stack ut 2020.
Förberedelser runt kongressen tog
sin tid, regeringens förslag av förändring
av arbetsrätten likaså. Och pandemins
påverkan på professionen gick som en
röd tråd igenom hela verksamheten. Medlemsrådgivningen fick fullt upp.
– Det var ett sjukt år, i dubbel bemärkelse. Plötsligt fick vi frågor om korttids-

Pandemin skapade oro. Arbetsvillkoren
förändrades och etiken kopplad till psykologisk behandling /möten via internet,
var heller inte glasklar. Semestrar ställdes in och arbetsuppgifter förändrades
från en dag till en annan. Företagare ville
veta vilka regler som gällde. Medlemmarnas frågor var många: Vilka rättigheter
har jag? Vad kan arbetsgivaren kräva?
Att dessutom sätta sig in och förstå
alla direktiv från regeringen tog också tid,
samtidigt som övriga frågor strömmade
in och en snart stundande förbundskongress skulle förberedas. På medlemsrådgivningen kliade ombudsmännen,
förbundsjuristen och professionsstrategen sina huvuden. Och slog sedan ihop
sin klokskap.
– Vi var snabba med att ta fram råd,
riktlinjer, information och svar kopplat
till de vanligaste frågorna om pandemin
att ha på förbundets hemsida. Det var
hektiskt och utmanande. Dessutom
behövde det göras via Teams. Men det
gick över förväntan. Det fanns också en
förståelse från medlemmarna att vi inte
hade svar på alla frågor, på direkten, säger
Jaime Aleite.
En annan stor fråga förra året var arbetet
runt regeringens förslag på förändring av
Las, lagen om anställningsskydd, berättar
förbundsjuristen Nils Erik Solberg, som
satt med i den referensgrupp, bestående av förbundsjurister inom Saco, som
gemensamt gav sin syn på förslaget.
– Förändringarna av arbetsrätten är
ju revolutionerande, det var årtionden

sedan det hände något så stort med
arbetsrätten. Men vi förbundsjurister
inom Saco var överens om att förslaget
inte var så angenämt.
Efter att under hela hösten ha diskuterat förslaget, landade Saco-förbunden
i ett gemensamt svar, som överlämnades
till regeringen.
– Vi vill att det ska vara parterna som
förhandlar om arbetsrätten, inte politikerna. Och det är vi nöjda med, även om
mycket arbete återstår.
Vid sidan av pandemin och Las
fortskred det löpande arbetet och fackliga
kurser, utbildningar och professions
juridiska föreläsningar togs fram. Fler
talet blev digitala.
– Jag hann med två IRL-föreläsningar
innan coronan slog till, säger Nils Erik
Solberg, som hade totalt femton föreläsningar för psykologer och psykologstuderande om professionsjuridik.

MEDLEMSRÅDGIVNINGEN

7 heltidsanställda (4 ombudsmän,
•1 förbundsjurist,
1 professionsstrateg,

1 förhandlingschef) som dagligen
ger kvalificerad rådgivning och förhandlingshjälp i frågor om yrke och
profession, bevakar rättigheter vid
uppsägning och/eller omorganisation,
ger råd i frågor som rör psykologrollen,
samt råd vid etiska dilemman.
År 2020 besvarade medlemsråd
givningen totalt 2 200 samtal och mejl.

•

DE FEM VANLIGASTE
FRÅGORNA 2020

1. Lönesamtal – vad ska jag tänka på?
2. Måste jag byta arbetsuppgifter under
pandemin?
3. Sekretess – när kan jag bryta den?
4. Konflikt med chefen – vad kan
jag göra?
5. Vad behöver jag ha med i
patientjournalen?
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NY WEBBPLATS OM
PSYKOLOGI FÖR UNGA
Under 2020 utvecklades Psykologiguiden
UNG, en webbsida om psykologi och psykisk
hälsa som vänder sig till unga 13–19 år. Artiklar togs fram inom fyra områden som unga
efterfrågar: »Ångest och oro«, »Depression
och nedstämdhet«, »Stress och utmattning«
och »Du och dina relationer«. Tre workshops,
som kan användas i skolor i syfte att hantera
stress och reducera psykisk ohälsa, lades upp
på sajten och svarsbanken fylldes på med frågor från unga och med svar från sajtens fem
legitimerade psykologer. Dessutom påbörjades arbetet med att få in legitimerade lärare
för att besvara skolrelaterade frågor.
Den 11 december lanserades Psykologiguiden UNG. Flera medier
uppmärksammade lanseringen.
– Sajten har byggts i
samarbete med unga. Jag
har gett perspektiv på allt
från design till vilket språk
som används och vad sajten skildrar,
säger Nina Tateladze, 19 år och medlem i
UNG:s redaktionsråd (Modern Psykologi
nr 10/2020).

Vad definierade Psykologtidningen 2020?

– Utmärkande för året är förstås
pandemin. Vi har skrivit om allt
från psykologer som stöttar i
livets slutskede på covidavdelningar till det digitala genom
brottet för psykologisk
behandling.
De tre mest lästa artiklarna
på webben?

– Mest läst blev »Lärare sparkas
efter studentprotester«, som
också väckte mest debatt, följt av
forskningsartikeln »Risk med obehandlad ångest hos barn« samt
»Minnesord för professor Claudia
Fahlke«.
Något nytt i tidningen?

– Vi har satsat mer på böcker skrivna av psykologer och utökat med
en boksida i tidningen. Nya böcker
av psykologer presenteras också på
tidningens instagramkonto.

UNG har tagits
•framPsykologiguiden
genom ett treårigt arvsfondspro-

jekt (2018–2020). Den ägs och drivs av
Sveriges Psykologförbund i samarbete med Sveriges Elevråd/Sveriges
Elevkårer, Lärarnas Riksförbund och
Stiftelsen Företagsam. Syftet är att

tillhandahålla ett virtuellt kunskapsstöd med kvalitetssäkrad information
som ska nå unga men även vuxna i
skolans olika professioner. Planen är
att Psykologförbundet efter projekttidens slut fortsätter driva sajten
tillsammans med Psykologiguiden.

ung.psykologiguiden.se
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3 FRÅGOR TILL
CHEFREDAKTÖREN

•

Psykologtidningen

Psykologtidningen ges ut av Sveriges
Psykologförbund och ingår i medlemskapet. Tidningen kommer ut 8 gånger per år
i drygt 12 000 exemplar. Hade under året
211 000 besökare på Psykologtidningen.se.
I REDAKTIONEN: Lennart Kriisa (chef
redaktör och ansvarig utgivare) och Peter
Örn (vetenskapsredaktör och reporter).
Layouten görs av Birgersson &Co.

I REDAKTIONSRÅDET:

Gerhard Andersson, professor i klinisk
psykologi vid Linköpings universitet och KI.
Anne Grefberg, psykolog och föreläsare.
Jenny Klefbom, psykolog och författare.
Jonas Ramnerö, enhetschef, Centrum
för psykiatriforskning.
Simone Vastamäki, studerande
representant.

Psykologiguiden
TVÅ MILJONER
UNIKA BESÖKARE
Under 2020 hade Psykologiguiden.se
drygt 2 miljoner unika besökare och
närmare 6 miljoner sidvisningar. 2 852
frågor kom in till »Fråga psykologen«.
Av dessa besvarades och publicerades
72 på sajten.
Under året publicerades flera texter
med anledning av pandemin. Tre
krönikor under temat: »En annorlunda sommar«, artikeln »Vad är digital

psykologi och behandling online?«
samt en sida med länktips till olika
medier där psykologer ger råd om hur
pandemin kan hanteras.
För att kunna ta tillvara den kraft
som Psykologiguiden utgjort under
de elva år den funnits, pågick under
2020 en utredning om hur förbundet
på bästa sätt ska utveckla Psykologiguiden utefter de förutsättningar och
förändringar som skett digitalt och i
samhället.

•

Psykologiguiden.se är en webbplats
som ges ut av Sveriges Psykologförbund
med syftet att sprida psykologi och
psykologers kunskaper till allmänheten.
På webbplatsen finns psykologisk
information inom olika ämnesområden,
psykologer svarar på frågor och det går
att hitta privatpraktiserande psykologer.
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D

et var verkligen på tiden! I maj 2020
blev jag först i Sverige med att få en
tjänst som specialistpsykolog inom
pedagogisk psykologi i elevhälsan,
i Karlstads kommun. Det kändes väldigt
stort. Jag hade lobbat för att få arbetsgivare
att inrätta en sådan tjänst ända sedan 1999,
då jag blev färdig med min specialistutbildning, men fick alltid svaret: »Vi behöver ingen
sådan tjänst, vi har ju dig.«
Men så fick vi en ny chef, Anna Carlsson,
som tänkte annorlunda. Förutom att jag var
som en iller som överöste henne med argument, grottade hon själv ner sig i vad en spe
cialistpsykolog kan bidra med och landade i
att organisationen behöver tjänsten. Att det

inte handlar om person, utan om funktion.
Specialisttjänsten ger mig mandat att påverka verksamheten. Jag jobbar med professionalisering av skolpsykologerna, och har tagit
fram lathundar så att alla arbetar utifrån en
gemensam bas. Jag sitter med i förvaltningens utvecklingsgrupp, är med om att driva
igenom nya idéer, och implementera kunskap
och metoder baserade på psykologisk kunskap som faktiskt hjälper barnen.
Nu har fler kommuner tagit efter. Isen är
bruten, glastaket har gått sönder, himlen ligger
fri! Här kan Psykologförbundet spela en roll
och marknadsföra varför kommuner behöver
specialister. Men för att nå förändring måste
man själv ligga på.

ÅLDER: 64 år.
2020: Första psykolo-

gen i Sverige som fick
en specialisttjänst
inom pedagogisk psykologi i elevhälsan.
BÄSTA EGENSKAP: Är
fruktansvärt nyfiken,
vetgirig, ger aldrig upp,
»never take no for an
answer«.

Lise-Lotte
Kullenberg
PSYKOLOG OCH
PIONJÄR

»Specialisttjänsten
ger mig mandat
att påverka
verksamheten.««
verksamheten.
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»Rådgivning
handlar om mycket
mer än att bara
hitta en paragraf.«

A

rbetet som förbundsjurist består av två
huvuddelar, dels att ge råd och stöd till
medlemmar i frågor som rör psykolog
yrket, främst utifrån rättsliga aspekter,
dels att ge internt stöd när det gäller rättsliga
frågor som rör förbundet som ideell organisation.
Det kan vara allt från hur vi hanterar journalföring
och sekretess, GDPR, vårt medlemsregister till det
förbundsgemensamma arbetet inom Saco. Men
också att företräda förbundet i förhållande till
våra motparter.
Det roligaste med mitt jobb är att det är så
omväxlande. Det är också fantastiskt kul att
samtala med medlemmar, få inblick i psykologers
yrkesvardag, lyssna och tillsammans diskutera
fram en lösning som medlemmen faktiskt kan ha
hjälp av. Rådgivning handlar om så mycket mer
än att bara hitta en paragraf.
Förutom förbundskongressen präglades 2020
av pandemin, förstås. Bara att sätta sig in i regeringens olika stödåtgärder och direktiv tog sin
tid. Förändringarna av Las var också en stor fråga.
Det var ju årtionden sedan så stora förändringar
skedde i anställningsskyddet så det var revolutionerande. Jag ingick, med andra förbundsjurister, i Sacos referensgrupp och diskuterade fram
Sacoförbundens förslag som överlämnades till
regeringens utredare.
Jag är imponerad över hur väl medlemmar och
alla andra inom förbundet hanterat pandemin,
hur snabbt nya fungerande arbetssätt formades.
Jag tänker: Wow, vi klarade det!

ÅLDER: 58 år.
GÖR: Förbundsjurist på Psykologförbundet sedan 2015,

dessförinnan på Läkarförbundet 13 år, Lärarnas Riksförbund i två år samt på en advokatbyrå i åtta år.
DOLD TALANG: Lyckas härma olika språk utan att alls
kunna dem, speciellt bra på isländska.

Nils Erik
Solberg

FÖRBUNDSJURIST
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Psykologförbundet 20
MEDLEMMARNA
Medlemmar i förbundet:
11 967 (jmf 2019: 11 828)
– Ordinarie: 9 449
(jmf 2019: 9 189)
– Yrkesverksamma: 7 635
– Företagare: 1 814
Studerande: 1 172
(jmf 2019: 1 278)
Pensionärer/seniorer: 1 301
(jmf 2019: 1 314)
Medlemsförändring
av signifikans:
– Ordinarie medlemmar ökade
med cirka 3 procent
– Studenter minskade med
cirka 9 procent

•

•
•
•

KONGRESSEN
Totalt antal deltagare: 100
Kongressombud: 68
Propositioner: 15
– Proposition om arbetsordning
och tidplan (fastställande av
mötesregler för kongressen)
– Proposition om för sent
inkommen motion
– Proposition om upptagande av
förening
– Proposition om kallande av
hedersledamot
– Proposition om reservfond
– Proposition om medlemsavgifter
– Proposition om ersättningar
och arvoden
– Proposition om ny modell för
val av kongressombud

•
•
•

36 _ sveriges psykologförbund 2020

– Proposition om inrättande av
Företagarråd
– Proposition om Specialistrådets sammansättning
– Proposition om ändring i
stadgar och arbetsinstruktion
för Etikrådet
– Proposition om vision och
mission
– Proposition om förbundspolitiska inriktningar 2020–2023
– Proposition om EBPP
– Proposition om arbetsordning
för fackligt förtroendevalda
Motioner: 25

•

ORGANISATIONEN
Förbundsstyrelsen:
10 ordinarie, 2 student
ledamöter
FS-möten: 9
Råd: 5
– Vetenskapliga Rådet
– Etikrådet
– Specialistrådet
– Studeranderådet
– Företagarrådet (ny 2021)
Lokala föreningar (eller
kontaktombud): 89
Nationella föreningar: 13
– PHU, Psykologer för hållbar
utveckling (ny 2020)
– ANDTS, Alkohol, Narkotika,
Dopning, Tobak och Spel
(ny 2020)
– Arbets- och organisations
psykologer
– Döva och hörselskadade

•
•
•

•
•

– Forensiska psykologer
– Geropsykologer
– POMS, Habiliteringspsykologerna
– Kliniska psykologer
– Mödravård och barnhälsovård
– Neuropsykologer
– PPP, Privatpraktiserande
psykologer
– Psifos, Psykologer i förskola
och skola
– Seniorpsykologerna
Nätverk: 5
– Sveriges psykologers
HBTQ-nätverk
– Nätverk för primärvårds
psykologer
– Nätverk Digitala psykologer
– Nätverk Coachande psykologer
– Nationella nätverket Pediatrisk
psykologi

•

KANSLIET
– Anställda kansliet: 19
– Anställda Psykologtidningen: 2
PROFESSIONEN/YRKE
Professionsjuridiska
kurser: 15
Utbildningar/föreläsningar: 10
– 3 till styrelser och medlemmar
i psykologföreningar (karriärvägar, specialist)
– 4 till studenter på psykologprogram (PTP-dag)
– 1 till studenter på psykolog

•
•

program (termin 5, om
karriärvägar i deras prekliniska
kurs)
– 1 till STP-psykologer, introduktionskurs på specialistutbildningen (blivande leg
psykoterapeuter/specialist i
psykoterapi)
– 1 till verksamhet och psykologgruppen där (nya EBPP)
Registrerande ärenden Etikrådet: 19
Rådfrågningar Etikrådet: 50

•
•

FACKLIG SERVICE
Mejl och telefonsamtal till
medlemsrådgivningen: 2 200
Fackliga grundkurser: 2

•
•

PÅVERKANSARBETE
Påverkan genom representation i expertgrupper: 14
– Utredningen God och nära vård
(dir 2017:01)
– En sammanhållen god och
nära vård för barn och unga,
(Dir 2019:93)
– Samsjuklighetsutredningen
(S2020:08)
– Utredningen om elevers
möjligheter att nå kunskaps
kraven (U 2017:07)
– Utredningen Nationell
samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess
(dir 2018:27)
– PAX i skolan och elevhälsa
(SKR)

•

– Samordning för nära vård (SKR)
– Uppdrag Psykisk hälsa (SKR)
– Primärvårdskvalitet (SKR)
– Arbetsgrupp om sjukskrivning
och ICF-klassificering (Försäkringskassan)
– Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och
sjukvård
– Nationellt råd för framtidens
vårdkompetens (SOS och UKÄ)
– IVO Dialogforum med professioner
– Löf styrgrupp för projektet
Säker suicidprevention
Påverkan genom myndighetsdialoger: 4
– Dialog på Socialstyrelsen om
regeringsuppdraget om den
barn- och ungdomspsykiatriska
heldygnsvården.
– Dialog på SoS gällande deras
förslag till handläggning av
legitimationsärenden för tredjelandsutbildade.
– Dialog med gd på Försäkringskassan gällande deras nya
uppdrag.
– Dialog på SoS gällande nya
direktiv för assisterad
befruktning med donerade
könsceller
Påverkan genom representation i externa nätverk: 6
– Saco hälso- och sjukvård,
– Sacos samhällspolitiska chefer,
– Sacos socialförsäkringsnätverk
– Sacos arbetsmiljönätverk

•

•

– Saco arbetsmarknadsgrupp
– Sebarnen
Debattartiklar: 3
– »Akademikernas företag får
inte slarvas bort i krisen«
(Saco.se, 18 sep)
– »Dags att arbetsgivaren
lyssnar på våra medlemmars
behov« (Dagens Medicin, 1 okt)
– »AF digitaliserar bort de som
har svårast att få jobb«
(Göteborgs-Posten, 21 dec)
Remissvar: 6
– En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54),
Justitiedepartementet
– Las-utredningens
betänkande, En moderniserad
arbetsrätt (SOU 2020:30)
(A2020/01395/ARM),
Arbetsmarknads
departementet
– Tillsammans för en väl
fungerande sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess
(SOU 2020:24), Socialdepar
tementet
– God och nära vård – en reform
för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19),
Socialdepartementet
– Förslag till ändring av Försäkringskassans föreskrifter
(2019:01) om försäkringsmedicinska utredningar, Försäkringskassan
– Digifysiskt vårdval (SOU
2019:42), Försäkringskassan

•

•

KOMMUNIKATION
Medlemsbrev: 13
Utskick – information från
förhandlingschefen: 11
Nyhetsnotiser på webben: 27
Blogginlägg på webben: 8
Facebookinlägg: 52
Notiser Psykologtidningen: 37
Ledare i Psykologtidningen: 8
»Fråga Förbundet« i Psykologtidningen: 14
»Fråga Etikrådet« i Psykologtidningen: 8
Rapporter/skrifter: 2
– Löneläget 2019
– Årsrapporten 2019
Mässor: 1
– Saco studentmässa, digital
Utdelade priser: 2
– Lilla Psykologpriset
– Facklan

– WISC-V:1
– Löpande kursverksamhet:
Specialistkollegium

SPECIALISTUTBILDNINGEN
OCH IHPU
Går specialistutbildningen:
4 000
Ansökningar till specialist
utbildningen: 191
Nya specialister: 105
Kurser: 10 + löpande
specialistkollegium
– Introduktionskurser: 4
– EMDR del 1, specialistkurs: 1
– EMDR del 1, öppen kurs: 1
– EMDR del 2, specialistkurs: 1
– EMDR del 2, öppen kurs: 1
– Pedagogisk psykologi i
elevhälsan: 1

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

PSYKOLOGIGUIDEN.SE
Unika besökare: 2 miljoner
Sidvisningar: 6 miljoner
Psykologilexikon, antal
besök: 2 649 572
»Råd och fakta«, antal
besök: 1 155 405
»Frågor och svar«, antal
besök: 1 106 887
Publicerade psykologsvar: 72
Nya artiklar: 5
Facebookinlägg: 88

•
•
•
•
•
•
•
•

PSYKOLOGIGUIDEN UNG
(lanserades 10 dec)
Publicerade artiklar: 31
Publicerade frågor och
svar: 19
Publicerade workshops: 3

•
•

PSYKOLOGTIDNINGEN
Antal nummer: 8
Exemplar: 12 000
Prenumeranter: 500
Besökare: 211 000 på
Psykologtidningen.se

•
•
•
•
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Förbundet i siffror

11 967

ANTAL MEDLEMMAR
I SVERIGES
PSYKOLOGFÖRBUND
DECEMBER 2020

1 172 STUDERANDE

1 814FÖRETAGARE
1 301 SENIORER

2,5%
LÖNEUTVECKLINGEN
FÖR PSYKOLOGER
INKLUSIVE
PTP-PSYKOLOGER
OCH CHEFER

6

42 848

25

ANTAL
REMISSVAR
FRÅN
SVERIGES
PSYKOLOG
FÖRBUND

MEDELLÖNEN
FÖR PSYKOLOGER
INKLUSIVE PTP-PSYKOLOGER
OCH CHEFER

ANTAL INKOMNA
MOTIONER TILL
FÖRBUNDSKONGRESSEN

2018

67 PERSONER
85 PERSONER

2019

103 PERSONER

2020

105 PERSONER
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Sveriges
Psykologförbund
KONCEPT & DESIGN

ANTAL UTFÄRDADE
SPECIALISTBEHÖRIGHETER:
2017

TEXT & INNEHÅLL

89

191

ANSÖKNINGAR
TILL PSYKOLOGFÖRBUNDETS
SPECIALISTUTBILDNING 2020

Birgersson&Co
PORTRÄTTBILDER

Johan Bergmark
Stefan Bladh
Paulina Holmgren
Fond &Fond
Lars Jansson
REPORTAGEBILDER
MEDLEMSRÅDGIVARNA
& KONGRESSEN

Fond &Fond
ILLUSTRATION

Josefin Herolf
Birgersson & Edin
ÖVRIGA BILDER

SÅ MÅNGA LOKALA
PSYKOLOGFÖRENINGAR
FINNS DET I SVERIGE

Sveriges
Psykologförbund
Istock
TRYCK

Norra Skåne
Offset 2021
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Sveriges Psykologförbund, Box 3287, 103 65 Stockholm
Mejl: post@psykologforbundet.se
Telefon: 08-567 06 400

