Verksamhetsrapport
Att utveckla strukturer som främjar en demokratisk process och ett
samhandlande förbund

Vad styr vi utifrån och siktar mot?
• Stadgarna och portalparagrafen:
‒ Förbundet ska tillvarata medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga
intressen genom
‒ att verka för goda arbetsvillkor
‒ att göra psykologer och psykologiska kunskaper tillgängliga
‒ att främja utvecklingen av psykologin som vetenskap och tillämpning

• Kongressens beslut, inkl. politiskt inriktningsdokument och
• Vision, Mission (och Verksamhetsidé)
‒ Visionen: Ett hållbart samhälle byggt med psykologisk kunskap

‒ Missionen: Vi flyttar fram psykologin och psykologers position för ett
humant, hållbart och hälsofrämjande samhälle

Hur uppnår vi detta?
• Verksamhetsidén: SPF ska skapa god medlemsnytta och
samhällsnytta genom
• en demokratisk organisation som ger möjlighet till yrkesgemenskap,
påverkan och samverkan
• FS har beslutat prioritera arbetet med att utveckla arbetsformer som
syftar till att kontakt och kommunikation inom förbundet präglas av ett
ömsesidigt utbyte, med ett utökat engagemang, transparens, inkludering
och delaktighet som övergripande syfte. Utifrån detta pågår nu arbetet
med att:
• utveckla formerna för remisshantering, principer för representation i
ref.grupper, arb.grupper inom EFPA mm, där förväntningar och syfte
framgår, principer för sponsring och medverkan i olika sammanhang mm

• en demokratisk org. forts.
• Beslut om regelbundna ordföranderåd då FS bjuder in föreningar och
nätverk för att regelbundet träffas, diskutera specifika teman och frågor,
stämma av delar av de utredningar styrelsen arbetar med, få input inför
ett särskilt ställningstagande mm
• Påbörjat arbetet med två utredningsuppdrag från kongressen; en om
modellen för val av kongressombud och en om
studerandemedlemmarnas org. Arbetsgrupper tillsatta av FS.
• Kommunikationsplan antagen av FS, förbundets grafiska profil ses över
• Saco: Förändringsarbete, bla federationsgemensamma värderingar,
renodla uppdrag och roller. Kongress i nov
• SAK: Intresse för en gemensam förening för psykologer i samiska
områden, samt nordiska riktlinjer för glesbygdspraktik och –etik.

• att bevaka och påverka medlemmarnas intressen över hela
arbetsmarknaden i samtid och i framtid
• Förhandlingsdelegation tillsatt
• Arbetsmiljöpolicy under arbete
• Samverkan inom Saco och parterna om LAS-utredningen

• Debattartikel GP med RAPPA
• Aktivt arbete med att utveckla processer för samhandling politikkommunikation/påverkan
• Specialistomtaget

• att vara tillgängliga med råd och stöd till medlemmarna

• Utveckla sätt att mobilisera medlemmar och grupper, främja ett
ömsesidigt utbyte och lärande i hela organisationen, öka stödet till
och utbytet med förbundets lokala psykologföreningar, t ex genom
• återkommande ordförandemöten för p-föreningarna för gemensamma
samtal om fackliga frågor, strategier, aktuella skeenden
• olika former för att koppla ihop lokal och central verksamhet, och
samordna den kunskap och det engagemang som finns i förbundets
föreningar och nätverk

• Zoommöten med p-föreningarna under hösten 2020: ett för att
informera och samtala om LAS-utredningen och förhandlingarna, och
ett om regionala vårddialoger med socialministern

• Aktivitetsbidrag – beslut att prioriterade aktiviteter ska ligga inom
ramen för det politiska programmet

• att ge attraktiva och tydliga medlemserbjudanden
• De nya medlemsavgifterna: FS beslutade i september att skjuta fram
kongressens beslut att avgifterna skulle gälla från 1 okt 2020, till 1 jan
2021, utifrån bedömningen att nödvändiga systemuppdateringar och
kommunikationsinsatser inte skulle hinnas med annars.
Förtroenderevisor konsulterades angående beslutet.
• Digital strategi och satsning beslutad och genomförande påbörjat

• I VP för 2021 ligger att ta fram ett tydligt medlemserbjudande för alla
medlemsgrupper samt att analysera medlemmars val att gå med eller
lämna förbundet
• Beslut att avveckla Psykologiguiden som bolag samt att utreda vidare
hur förbundet på bästa sätt kan utveckla de positiva funktioner vi
identifierar med guiden

• att verka för en specialistutbildning med hög kvalitet

• Arbetsgrupp för specialistomtaget tillsatt
• Arbetsgrupp för utredning om förlängd grundutb. tillsatt
• Den beslutade digitaliseringssatsningen avgörande för god och
effektiv administration och service

• Utveckling av digitala utbildningskanaler
• Diskussioner om olika former av lönepåslag för specialisttjänster
och/eller specialistbehörighet i olika regioner. Zoommöte med pföreningarna den 21 juni för samtal om aktuellt läge och strategier

• att beskriva psykologers kompetens och psykologins betydelse för
samhällsutvecklingen
• God och nära vård prioriterat område pga den nationella omställningen och flera
aktuella statliga utredningar. Förbundet medverkat i ref.grupp med andra
professioner samt enskilt möte med utredningarna God och nära vård respektive
En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Zoommöte 14 juni med pföreningar, nat.föreningar och nätverk inom ramen för dialogmöten med SKR
• Elevhälsa prioriterat område pga flera aktuella statliga utredningar och att
skola/elevhälsa är högaktuellt i samhällsdebatten. Förbundet medverkat i ref.grupp
inom utredningen Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven. Debattinlägg
med Psifos i DS
• Lansering av sajten Psykologiguiden UNG, projektet nu avslutat
• Enskilt rådslag med FK om sjukförsäkringen
• Replik på DN Debatt

• Nyordning för Stora Psykologpriset

• att öka andelen yrkesverksamma medlemmar och
studentmedlemmar
• Utredningen om SRs framtida organisation och dialogen om hur
förbundet bäst fångar upp studenterna
• De beslutade digitaliseringsstrategin och kommunikationsplanen
kommer att vara viktiga för detta arbete

• att verka för en omställning till ett hållbart samhälle med
utgångspunkt i FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling
• Beslut i FS om hur förbundet ska jobba med och för Agenda 2030.
• Blogg om de globala hållbarhetsmålen
• Medverkan i Fysioterapeuternas podd om Agenda 2030

• Dialog med PHU

• att bidra till att psykologisk kunskap och psykologer används i
klimatomställning och andra övergripande frågor
• Etikrådet har börjat diskutera kongressens uppdrag att se över
riktlinjer i syfte att inkorporera etiska dilemman föranledda av
klimatkrisen
• Arbetsgrupp tillsatt av FS med uppdraget att utreda hur förbundet
ska spetsa sin politik på totalförsvars- och
samhällsberedskapsområdet

