
20 PSYKOLOGTIDNINGEN NR 1 2016

FACKLIGT

D
en externa konsulten 
Benny Johanssons ut-
redning om Psykolog-
förbundets organisation 
behandlades bland annat 

på rådskonferensen i höstas. Nu tar 
styrelsen arbetet vidare och utgår från 
utredningens förslag:

– Det är en bra utgångspunkt och nu 
försöker vi att hitta kommunikations-
vägar mellan olika delar, centralt och 
lokalt. Vi funderar också på om det är 
bra att införa en regional nivå. Det är 
viktigt att inte skapa något som vi be-
dömer kanske har små möjligheter att 
fungera bra, säger Kerstin Twedmark.

Styrelsen mötte även företrädare för 
yrkesföreningarna för diskussioner och 
för att få föreningarnas syn på kopp-
lingen till förbundet centralt. 

– Det fanns en tanke om att skapa 
ett professionsutskott, men yrkesföre-
ningarna uttryckte en viss tveksamhet 
till om det behövdes. Det går att göra 
mycket från båda håll för att stärka upp 
samarbetet och vi bör inte skapa nya 
formella strukturer utan kanske snarare 
sikta in oss på att fylla de vi har med ett 
bra innehåll, säger Kerstin Twedmark.

Styrelsen fick en rapport från det pågå-
ende Psykiatriprojektet i vilket profes-
sionsansvarige Martin Björklind utre-
der samarbetsmöjligheter mellan olika 
yrkeskategorier inom psykiatrin.

– Det var väldigt intressant att ta del 
av resultaten, säger Kerstin Twedmark. 
Rapporten är inte helt färdig men 
mycket är väldigt intressant att ta fas-
ta på. Martin Björklind har intervjuat 
verksamhetschefer, läkare och psykolo-

Nytt från FS

”Förslag om psykologiskt  
ledningsansvar i psykiatrin”

2016 är kongressår och planeringen och förberedelserna inför 
den kom att prägla styrelsens decembermöte.

– Vi arbetar bland annat vidare med förbundets organisation 
och ser att det handlar mer om kommunikation än om organisa-
tion, säger Kerstin Twedmark, 1:e vice ordförande.

ger och rapporten tydliggör hur mycket 
psykatrin har att vinna på att ta vara på 
psykologernas kompetens.

Ett förslag i rapporten är att införa 
begreppet psykologiskt ledningsansvar 
som en motsvarighet till det medicins-
ka ledningsansvaret. 

– Många arbetar med psykologiska 
metoder men har inte den grundkom-
petensen som psykologer har. Då är det 
viktigt att psykologer företräder det 
psykologiska ansvaret och att man job-
bar jämsides med läkare och andra yr-
kesgrupper i psykiatrin. Det handlar om 
respekt för varandras områden och om 
vad som är gemensam kompetens och 
vad som är kompletterande kompetens.

Psykiatrirapporten beräknas vara klar 
i februari då Psykologtidningen åter-
kommer med en intervju med Martin 
Björk lind. Inför årsskiftet arbetar sty-
relsen med budget, verksamhetsplane-
ring och annat löpande arbete.

– När det gäller budgeten för kom-
mande år är det fortsatt viktigt att ha en 
budget i balans och att hushålla på ett 
klokt sätt med resurserna. Vi har också 
strävat efter att göra budgeten tydligare 
och mer lättöverskådlig, säger Kerstin 
Twedmark.

Arbetet med Psykologidagarna som ska 
hållas i Stockholm i mars 2017, har på-
börjats och styrelsen fick en rapport om 
ekonomin. IHPU kommer att arrangera 
dagarna i samarbete med förbundet.

En central fråga är arbetet med  
förbundets policy i villkorsfrågor.  
Policyn ska ge principer och riktlinjer 
för styrelsens arbete och det är kon-
gressen som anger den.

– Villkorspolicyn handlar om förbun-
dets arbete med löner, karriärvägar, ar-
betsmiljö och kompetensutveckling. I 
policyn står att vi ska motverka diskri-
minering på olika sätt och det arbetet 
ska genomsyra varje område som vi ska 
jobba med, säger Kerstin Twedmark. 

Övriga frågor som togs upp under 
mötet var bland annat förbundets ut-
bildningspolicy, specialistutbildningen 
och utbildningsterapin.

– När det gäller utbildningsterapi och 
kurser i självkännedom på psykolog-
programmet ska syftet vara att utveckla 
det professionella förhållningssättet 

i yrket. De ska ge personliga erfaren-
heter, men är att se som utbildning och 
inte som behandling. Syftet ska vara 
klart och tydligt att det handlar om att 
utveckla den professionella rollen, sä-
ger Kerstin Twedmark.

Under året har styrelsen även haft 
en utbildningsserie i olika ämnen, som 
styrelsearbete, förhandling, ekonomi, 
medieträning och utbildning i hbtq- 
frågor.●                    CARIN WALDENSTRÖM

”Vi ska mot-
verka diskri-
minering på 
olika sätt och 
det arbetet 
ska genomsyra 
alla områden” Kerstin Twedmark
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Fotnot:
Psykologförbundets utredning om utbildningsterapin 
beräknas vara färdig till FS telefonmöte den 11 februari.


