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Psykologförbundet har

Ny grundkurs för  
förtroendevalda
Nästa grundkurs för förtroendevalda äger 
rum 19-21 oktober på Friiberghs Herr-
gård utanför Stockholm. Inbjudan med 
anmälnings möjligheter kommer senare, 
notera datumet så länge. 

Utbildningen vänder sig till dig med  
0-2 års erfarenhet av fackligt arbete.

Psykologidagarna 2017
Den 30 – 31 mars 2017 är det dags för Psy-
kologidagarna som äger rum på Stockholm 
Waterfront i centrala Stockholm. 

Temat är Förändring. I samband med Psy-
kologidagarna kommer Stora Psykologpriset 
att delas ut. Mer info om det spännande 
programmet för Psykologidagarna kommer 
efter sommaren. 
Håll utkik på: http://psykologidagarna.se/

LEDAREN
Ulrika Edwinson, förbundsdirektör
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I
nledningsvis vill jag rikta ett stort 
och varmt TACK till Carin Wal-
denström, som vid månadsskif-
tet augusti/september slutar som 

chefredaktör för Psykologtidningen 
efter många års arbete för tidningen i 
olika roller. Under Carins år som chef-
redaktör har tidningen utvecklats på 
många sätt, och när Carin nu väljer att 
ägna mer tid åt eget skrivande önskar 
jag och alla på förbundet henne stort 
lycka till! 

Det känns spännande och väldigt 
roligt att säga välkommen till den nye 
chefredaktören Lennart Kriisa. Len-
nart tillträder 1 oktober och kommer 
närmast från tidningarna Lag & avtal 
och Arbetarskydd, där han varit chefre-
daktör.    

Under politikerveckan i Almedalen 
genomförde Psykologförbundet flera 
välbesökta seminarier. Några exempel: 
kvinnors psykiska ohälsa – varför ökar 
den och vad kan vi göra, vem är det som 
har ansvar för barns hälsa, SKL:s tan-
kar om att utöka skolhälsans uppdrag, 
problemet med nätmobbning och hur 
väl samhället och vården kan bemöta 
de med svag teoretisk begåvning. Hur 
får vi ett samhälle där alla får plats? 
Psykologförbundets ordförande Anders 

”Mycket på gång inom Psykologförbundet!” 

Wahlberg var också mycket efterfrågad 
och deltog i flera seminarier som andra 
aktörer arrangerade. Förbundets egna 
seminarier filmades och går att se på 
vår hemsida.

Antalet psykologer som deltog i olika 
paneler och workshops med forskning 
och andra inspel var stort under årets 
Almedalsvecka. Ett exempel på hur 
psykologisk forskning och kunskap kan 
användas inom förhandlingsområdet 
är ett forskningsprojekt som pågår vid 
Stockholms universitet om psykolo-
giska perspektiv på verksamhetsnära 
lönebildning och lönesättning. Ett pro-
jekt om drivkrafter i arbetet som det ska 
bli mycket spännande att följa! 

En aktuell fråga just nu är regeringens 
förslag från i våras att skapa drivkrafter 
för att sjukskrivna arbetstagare ska kun-
na återgå i arbete, så kallad hälsoväx-
ling. Parterna på den kommunala sek-
torn, där förbundet ingår i Akademiker 
Alliansen, har under sommaren haft en 
intern process i frågan. I korthet föreslår 
regeringen att arbetsgivarna ska betala 
en särskild sjukförsäkringsavgift från 
och med dag 91 i sjukfallen. Regeringen 
uppmanar samtidigt parterna att ge-
mensamt avge en avsiktsförklaring om 

hur man vill jobba för att vända utveck-
lingen med höga sjuktal. I så fall kan för-
slaget om sjukförsäkringsavgift slopas. 

Ett arbete pågår mellan Akademiker-
Alliansen, övriga arbetstagarparter och 
SKL för att ta fram en sådan avsiktsför-
klaring. Det finns redan idag ett etable-
rat arbete mellan parterna som tar sitt 
avstamp i FAS05 (samverkansavtalet), 
i den gemensamma föreningen Sunt-
arbetsliv och den forskning inom ar-
betslivsområdet som bedrivs via Afa för 
att samla kunskap och arbeta stödjande 
och förebyggande med lokala parter. 
Avsiktsförklaringen kommer att utgå 
från pågående arbetsformer och ta sikte 
på hur det kan utvecklas. Att parterna 
kan arbeta tillsammans med att skapa 
förutsättningar för en god arbetsmil-
jö för alla arbetstagare är dessutom en 
trovärdighetsfråga för den svenska för-
handlingsmodellen. Avsiktförklaringen 
förväntas vara klar inom kort. Det blir 
således en höst med arbetsmiljö i fort-
satt fokus. 

Det här är endast ett axplock av de 
viktiga frågor som är aktuella under 
hösten. Genom hemsidan och Psykolog-
tidningen kan du hålla dig informerad – 
och följ oss gärna på Facebook!           

ULRIKA EDWINSON


