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De visioner förbundet arbetat med har varit:

Psykologförbundet är ett förbund för alla psykologer i Sverige

Psykologförbundet arbetar för att alla psykologer ska ha anställningstrygghet,  
goda arbetsvillkor och en god arbetsmiljö

Psykologförbundet och dess medlemmar är psykologins självklara företrädare

Psykologförbundet arbetar för god utbildning och kontinuerlig fortbildning  
för alla psykologer

Flera positiva framsteg har gjorts under kongressperioden.
 Kvacksalverifrågan – Huvudfokus för förbundet under kongressperioden  
har varit att upplysa beslutsfattare om riskerna med icke legitimerade personer  
med otillräcklig utbildning och låg kompetens som bedriver psykologiskt 
behandlingsarbete
 Elevhälsan – År 2011 trädde den nya skollagen ikraft med lagstadgat krav  
på tillgång till psykolog. Nu när psykologerna äntligen skrivits in i skollagen har  
förbundets fortsatta arbete varit att se till att tillgången till psykologer inom  
elevhälsan är tillräcklig.
 Psykiatrin – År 2012 startade förbundet det så kallade Psykiatriprojektet,  
en särskild satsning för att stärka psykologernas ställning inom den specialiserade  
psykiatrin. Projektmål är bland annat att få psykologernas potential inom specialist-
psykiatrin synliggjord och bekräftad av arbetsgivare, myndigheter och departement. 
Ett annat mål är statliga medel för att stimulera inrättandet av specialiseringstjänster 
för psykologer inom psykiatrin.  
 Förbundet har också satsat på specialistutbildningen. Antalet ansökningar under 
kongressperioden uppgick till närmare 500, vilket är ökning med 67 procent  
jämfört med föregående kongressperiod.
 Antalet medlemmar har under perioden ökat med elva procent.
 Allmänhetens och medias intresse för psykologi är stort. Antalet besökare på Psyko-

logförbundets webbportal om psykologi och psykisk hälsa har 
kontinuerligt ökat. Det är nu Sveriges största webbplats inom 
psykologiområdet och en seriös källa som både allmänhet och 
media hämtar inspiration och kunskap från.
 De två böcker som Psykologiguiden och Psykologförbun-
det producerat har tagits emot positivt. Inte minst den andra 
boken Jag känner mig så konstig som efterfrågats och delats 
ut i tusentals exemplar.
 ”Kongressperioden har präglats av en hög aktivitet på 
många områden!”

Lars Ahlin

Förbundsordförande

Åren som gått
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Sveriges Psykologförbund är 
psykologernas fackliga och profes-
sionella organisation. Psykologförbundet 
grundades 1955 och har ca 10 000 
medlemmar. Förbundet har ett brett 
uppdrag och ska tillvarata medlem-
marnas såväl fackliga som yrkesmässiga 
intressen.
 Det betyder att förbundet förutom 
att påverka fackliga frågor som löner och 
anställningsvillkor även arbetar med frå-
gor som rör psykologens roll i samhället 
liksom yrkesetik, yrkesjuridik, utbild-
ning och forskning. Förbundets uppgif-
ter uttrycks i stadgarna på följande sätt:
 Psykologförbundet har till uppgift att:
•	 verka för goda arbetsvillkor
•	 göra psykologer och psykologiska 

kunskaper tillgängliga
•	 främja utvecklingen av psykologin 

som vetenskap och tillämpning
Högsta beslutande organ är kongres-
sen, som sammanträder vart tredje år. 
Kongressen har bland annat till uppgift 
att utse förbundsstyrelsen som är för-
bundets högsta beslutande organ mellan 
kongresserna. 
 Förbundsstyrelsen har till sitt förfo-
gande ett kansli med anställda tjänste-
män, som under ledning av en för-
bundsdirektör verkställer de beslut som 
fattas av kongress och förbundsstyrelsen.
 Förbundets basorganisation består av 
psykologföreningar och yrkesföreningar.
 Lokalt är förbundet organiserat i 
psykologföreningar. I princip ska det 
finnas en psykologförening hos varje 
arbetsgivare med psykologer anställda. 
Hos mindre arbetsgivare kan föreningen 
ersättas av ett kontaktombud. Psyko-

Presentation av Psykologförbundet

logföreningarnas har det övergripande 
ansvaret för förbundets lokala verksam-
het. Till psykologföreningarnas viktigaste 
uppgifter hör att driva lokal förhand-
lingsverksamhet samt i övrigt lokalt 
företräda medlemmarna i fackliga frågor.
En medlem i förbundet kan också välja 
att vara medlem i en yrkesförening. 
Förbundet har 12 yrkesföreningar och 
dessa har en nyckelroll bland annat när 
det gäller att utveckla och påverka i 
professionsfrågor. Yrkesföreningarna är, 
tillsammans med förbundets fyra råd: 
Etikrådet, Specialistrådet, Studeranderå-
det och Vetenskapliga Rådet, förbunds-
styrelsens beredningsorgan.

e mh  106

Kongress

Kansli
Förbundsstyrelse

Råds-
konferens

Psykolog-
föreningar

Kontakt-
ombud

Etikrådet Specialist-
rådet

Studerande-
rådet

Vetenskapliga 
Rådet

Yrkes/
företagar-
föreningar

Ev utskott Regionala 
föreningar 

för 
studerande

 Det åligger psykologföreningarna, 
yrkesföreningarna och råden att följa  
av kongressen och förbundsstyrelsen 
fattade beslut.
 Förbundet är medlem i Saco (Sveriges 
Akademikers centralorganisation) samt 
PTK (förhandlings- och samverkans-
rådet för privatanställda tjänstemän). 
Internationellt är förbundet medlem i 
EFPA (European Federation of Psycho-
logists’ Associations), IUPsyS (Interna-
tional Union of Psychological Science), 
EAWOP (European Association of Work 
and Organizational Psychology) samt 
ITC (International Test Commission).
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Under kongressperioden har två 
rådskonferenser genomförts; 
en hösten 2011 och den andra hösten 
2012. Rådskonferensen 2011 avhand-
lade ett antal frågor som hänskjutits från 
kongressen, bland annat omarbetande av 
kommunikationspolicyn samt evidens-
baserad psykologisk praktik (EBPP). 
Styrelsen redovisade även arbetet som 
påbörjats med att utreda organisationen. 
Dessutom genomfördes fyllnadsval till 
förbundsstyrelsen och studeranderådet. 
På rådskonferensen 2011 gjordes också 
fyllnadsval till förbundsstyrelsen. För-
utom fyllnadsvalen redovisade man och 
prövade ett antal idéer kring förbundets 
organisation samt specialistutbildning.
 Förbundsstyrelsen har under kon-
gressperioden 1 januari 2010 till 31 
december 2012 haft 20 protokollförda 
styrelsemöten.
 Efter beslut av kongressen 2010 har 
förbundets kongress förlagts till hösten 
istället för våren. Det har bland annat 
resulterat i att kongressombudsval skett 
på våren 2012. Medlemmarna informe-
rades om röstningen via mejl, Psykolog-
tidningen, medlemsbrev och förbundets 
hemsida. Valdeltagandet var tio procent 
vilket var betydligt lägre än till förra 
kongressen.
 Till kongressen 2013 är 73 av 78 kon-
gressombudsplatser tillsatta (tio av dessa 

förtroendemannaverksamhet

är studerandeombud). Gotland saknar 
helt kongressombud. Halland, Norrbot-
ten och Södermanland har var sin vakant 
ombudsplats.
 Sedan några år tillbaka har förbundet 
en ny lokal organisation som bygger 
på att alla anställda medlemmar ska ha 
tillhörighet till en psykologförening, det 
vill säga en psykologförening för alla 
medlemmar anställda hos en arbetsgi-
vare. I mindre kommuner med ett fåtal 
anställda psykologer har ett system med 
kontaktombud etablerats.
 För att etablera och stärka den lokala 
organisationen har det under kongress-
perioden bedrivits ett arbete för att starta 
psykologföreningar i olika kommuner 
och landsting. Stöd, råd och utbildning 
har givits till ett antal psykologfören-
ingar under perioden. Målet har varit att 
90 procent av de anställda psykologerna 
ska ha en tydlig tillhörighet i förbundets 
basorganisation. I december 2012 hade 
76 procent av samtliga yrkesverksamma 
psykologer tillhörighet till en psyko-
logförening eller kontaktombud. Inom 
landsting/regioner fanns det psykolog-
föreningar på samtliga arbetsplatser. 
Inom kommunerna fanns det 24 psyko-
logföreningar, varav tre kommunövergri-
pande, och cirka 80 kontaktombud.
 372 medlemmar är registrerade som 
fackligt förtroendevalda. Det motsva-

rar ungefär fem procent av förbundets 
yrkesverksamma medlemmar.
 49 medlemmar är anmälda som 
skyddsombud.
 12 yrkesföreningar finns inom 
förbundet. Under perioden har två för-
eningar, arbetslivspsykologerna och psy-
kologkonsultföreningen slagits samman.
 Samverkan, mellan yrkesföreningarna 
och förbundet centralt har under kon-
gressperioden utvecklats genom det nät-
verk som bildats av yrkesföreningarna.

Psykologförbundets yrkesföreningar
•	 Föreningen för forensiska psykologer
•	 Föreningen för Sveriges 

KBT-psykologer
•	 POMS – habiliteringspsykologernas 

yrkesförening
•	 Privatpraktiserande psykologer inom 

Psykologförbundet
•	 Psifos – föreningen för psykologer  

i förskola och skola
•	 Psykologer för mödrahälsovård  

och barnhälsovård
•	 Seniopsykologerna
•	 Sveriges förening för arbets-  

och organisationspsykologer
•	 Sveriges Geropsykologers Förening
•	 Sveriges Kliniska psykologers förening
•	 Sveriges neuropsykologers förening
•	 Yrkesföreningen för döva  

och hörselskadade
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våra medlemmar
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Antal medlemmar per medlemskategori 
(dec 2012)

Antal medlemmar per arbetsmarknadssektor 
(dec 2012)

Företagare 

Medlemsutveckling 2009–2013 per medlemskategori

Lars Ahlin gratulerar förbundets 10 000:e 
medlem

Idag är två tredjedelar av psyko-
logerna medlemmar i Psykologför-
bundet. Förbundets mål är att minst  
95 procent av Sveriges psykologer ska 
vara medlemmar. En hög anslutnings-
grad är viktig för att förbundet med 
styrka ska kunna företräda psykologin 
och psykologprofessionen. Anslutnings-
graden bland legitimerade psykologer 
under 65 år var 74 procent per den 31 
december 2012. Inom gruppen psyko-
loger under 65 år skiljer sig anslutnings-
graden markant. Anslutningsgraden för 
legitimerade psykologer under 35 år var 
31 december 2012 81 procent.
 Våren 2012 firade förbundet sin  
10 000:e medlem. Vid årets slut uppgick 
medlemsantalet till 10 300 medlemmar. 
Av dessa var ca 7 500 yrkesverksamma, 
ca 1000 pensionärsmedlemmar och 
drygt 1 800 var studenter. Psykolog-

förbundets medlemsantal har under 
kongressperioden ökat med totalt 
elva procent. Antalet yrkesverksamma 
medlemmar har ökat med sju procent. 
Studerandemedlemmar har ökat med  
23 procent.
 För att öka anslutningsgraden gör 
förbundet särskilda satsningar för att få 
in de yngre psykologerna i förbundet. 
Under kongressperioden har särskilda 
insatser gjorts för att rekrytera stu-
denter och skapa goda relationer med 
framtidens yrkesverksamma psykologer. 
Målsättningen är att studenterna ska 
känna tillhörighet till förbundet och ges 
möjlighet att engagera sig i förbundets 
verksamhet. Antal utbildningsplatser 
har under kongressperioden utökats. 
Karolinska Institutet har numera 70 ut-
bildningsplatser istället för 55 och Växjö 
universitet startade psykologprogram 

hösten 2011 och har 30 platser. Anslut-
ningsgraden bland landets psykologstu-
denter var 53 procent den  
31 december 2012.
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Medlemsrådgivningen som för-
bundet erbjuder utgör en central del 
av Psykologförbundets verksamhet och 
är tämligen omfattande. Rådgivningen 
har skett framförallt per telefon och 
mejl, men också via hemsidan och i 
Psykologtidningens frågespalter.
 Vanliga serviceområden inom vilka vi 
gett omfattande service är frågor som rör 
relationen till arbetsgivaren, specialist-
utbildningen, PTP, professionsjuridiska 
frågor, etiska frågeställningar och lön.
 Förbundet erbjuder ett omfattande 
förhandlingsstöd då vi företräder våra 
medlemmar inom alla sektorer gentemot 
deras arbetsgivare, såväl via våra lokala 
företrädare som genom förbundskansli-
ets tre förhandlare. De vanligaste indi-
vidförhandlingarna har under perioden 
gällt omplacering, omorganisation, upp-
sägning av personliga skäl eller arbets-
brist, avstängning, arbetsmiljöproblema-
tik och omreglering av anställningsavtal.
 Den centrala rådgivningsverksamhe-
ten när det gäller relationen till arbetsgi-
varen för medlemmar och fackliga för-
troendevalda har skett via en telefonjour 
fyra dagar i veckan. De frågor som ställts 
till ”ombudsmannajouren” har spänt 
över ett mycket brett fält från frågor av 
upplysningskaraktär till frågor som krä-
ver en längre insats. Samverkansfrågor, 
löne- och arvodesrådgivning, frågor om 
tjänstledighet, semester och bisyssla har 
varit vanliga.
 Service för att stötta medlemmarna i 
deras professionella yrkesutövning har 
skett genom bland annat telefonjour. 
Inom det yrkesjuridiska området har 
rådgivning handlat främst om sekretess, 
journalföring, intygsfrågor och vitt-
nesplikt. Därutöver har råd och stöd i 
enskilda ansvarsärenden där psykologer 
anmälts till Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd eller till Socialstyrelsen. 
En omfattande rådgivning inom utbild-
ningsområdet har också skett, framför 
allt om PTP och specialistutbildningen.
 Förutom rådgivning genomför 
förbundet ca 30 utbildningsdagar per år 
inom yrkesjuridiska området.
 Att också utbilda, stödja och rekrytera 
förtroendevalda är en viktig uppgift 

medlemsrådgivning och service

för Psykologförbundet. Förbundet har 
arbetat aktivt för att öka det lokala 
engagemanget och stärka det lokalfack-
liga arbetet och på olika sätt hjälpt till 
med rekrytering av och riktad utbildning 
till lokala företrädare där det behövts. 
Under perioden har förbundet hållit ett 
tiotal fackliga utbildningar i bland annat 
arbetsrätt, samverkan och medbestäm-
mande, för att medlemmar och förtroen-
devalda ska få bättre förutsättningar för 
delaktighet och ett reellt inflytande på 
sina arbetsplatser.
 För medlemmar med eget företag 
ingår en omfattande företagsförsäkring, 
särskild upphandlingsbevakning, inspire-
rande föreläsningar, arvodesstatistik och 
allmän rådgivning.
 Förbundet ger också stöd till medlem-
mar som är chefer när det bland annat 
gäller deras anställningsvillkor. Genom 
Saco bjuder förbundet in till föreläs-
ningar på temat ”Ny som chef” runt om 
i landet i genomsnitt fyra gånger per år. 
2010 och 2012 arrangerade förbundet 
de tvärprofessionella konferenserna ”Lust 
att leda” för våra chefsmedlemmar.
 Förbundet genomför årligen en löne- 
och arvodesenkät bland medlemmarna 

för att kartlägga lön och löneutveckling 
samt arvoden. Resultatet används bland 
annat som stöd till medlemmarna vid 
löne- och arvodesrådgivning.
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Förbundet arbetar ständigt med 
att förbättra villkoren för våra medlem-
mar. Ett viktigt instrument för att göra 
detta är kollektivavtalen. Däri regleras 
förmåner som tjänstepension, extra 
semesterdagar och försäkringar, som 
kan ge ansenliga belopp vid till exempel 
föräldraledighet eller sjukdom. Dessa 
villkor ses över regelbundet och vi 
arbetar ständigt för att förbättra dem. 
Vi analyserar också varje år löneutfallet 
och löneprocessen för att kunna ge rätt 
stöd till medlemmar och till förtroende-
valda och för att utvärdera hur avtalen 
fungerar och hur de tillämpas.
 Centrala förhandlingar om löne- och 
anställningsvillkor för förbundets med-
lemmar sker i huvudsak inom tre för-
handlingskonstellationer: För våra kom-
munal- och landstingsanställda inom 
AkademikerAlliansen; för våra statligt 
anställda medlemmar inom Saco-S; 
och för anställda i den privata sektorn i 
PTK. Psykologförbundet arbetar mycket 
aktivt för att förhandlingsprocesserna 
ska utvecklas på olika avtalsområden på 

förhandlingsverksamhet

ett sätt som motsvarar medlemmarnas 
förväntningar.

Landstingskommunal sektor
AkademikerAlliansen är en central för-
handlingsorganisation inom den kom-
munala sektorn, där Psykologförbundet 
har en egen självständig ställning. Det 
vill säga att vi tillsammans med övriga 
i alliansen ingående förbund har ett 
gemensamt huvudavtal med Sveriges 
kommuner och landsting (SKL) och där 
sluter centrala avtal. Lokalt utövar för-
bundet självständigt sin partsställning.
 Inom den kommunala sektorn har vi 
ett tillsvidareavtal som bygger på indi-
viduell och differentierad lönesättning 
utifrån en lokal lönebildning. Avtalet 
innehåller inga centralt angivna siffror 
och huvudprincipen är att lön ska sättas 
enligt den så kallade ”dialogmodellen” 
i samtal mellan chef och medarbetare. 
Tanken med att låta avtalen gälla tills 
vidare är att på så sätt skapa mer stabila 
förutsättningar för ett långsiktigt arbete 
med löner och anställningsvillkor.

 Psykologförbundet har inom Akade-
mikeralliansen aktivt deltagit i avtalsrö-
relsen under kongressperioden genom 
att diskussioner kontinuerligt förts med 
Sveriges kommuner och landsting, SKL 
för att förbättra den lokala tillämpning-
en och löneprocessen.
 Under kongressperioden har Akade-
mikerAlliansen ingivit yrkanden som 
framförallt fokuserar på processen i avta-
let och på chefernas roll i lönesättningen. 
I de partsgemensamma diskussionerna 
mellan AkademikerAlliansen och SKL 
har vi särskilt velat beakta lokala erfaren-
heter, och därför hölls bland annat två 
partsgemensamma seminarier med både 
arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare 
under 2011.
 Ett nytt omställningsavtal, KOM-KL 
trädde ikraft 2011. Det nya avtalet be-
står av både aktiva insatser och ekono-
miska förmåner för den arbetstagare som 
sägs upp på grund av arbetsbrist. Om-
ställningsfonden ansvarar för de aktiva 
insatserna som ska ge den som förlorat 
jobbet individuellt omställningsstöd.
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 2012 sade SKL upp pensionsavtalet 
KAP-KL för kommuner och lands-
ting och därmed påbörjades intensiva 
förhandlingar för att få till ett nytt 
avgiftsbestämt pensionsavtal. Avtalet är 
prolongerat, det vill säga det gamla av-
talet gäller under tiden förhandlingarna 
om ett nytt avtal pågår.

Statlig sektor
Saco-S är huvudavtalsbärare för anställda 
på den statliga sektorn. Förbundet har 
ingen egen partsställning utan avtal sluts 
i centrala och lokala Saco-S namn. Det 
centrala löneavtalet, RALS 2010-T, är 
ett sifferlöst tillsvidareavtal med inrikt-
ning mot individuell och differentierad 
lönesättning. Avtalet beskriver hur den 
lokala löneförhandlingen ska gå till. 
Lönesättningen ska i normalfallet ske 
mellan chef och medarbetare, men till 
skillnad mot avtalet på den kommunala 
sektorn finns i avtalet möjlighet att lyfta 
lönesättningen till parterna vid oenig-
het. Avtalet ger också större möjligheter 
att sluta enskilda överenskommelser. 

Exempelvis kan lön växlas mot enskilda 
pensionsöverenskommelser och semester. 
De centrala parterna har kommit över-
ens om att per den 15 mars vartannat år, 
genomföra en partsgemensam utvärde-
ring av avtalet med början år 2012.

Privat sektor
Privatanställda medlemmar inom för-
bundet har sina avtal inom PTK-områ-
det. Här finns en mängd olika avtal med 
olika arbetsgivarkonstellationer. Avtalen 
har olika löptid och olika innehåll. De 
flesta avtalen har angivna lägstanivåer för 
löneökningsutrymmen, kollektivt och/
eller individuellt. Förbundet ingår  
i samverkansorganisationen Saco-P.
 Förbundets privatanställda med-
lemmar finns framförallt inom två 
avtalsområden. I det ena – tjänste- och 
handelssektorn – företräds förbundets 
medlemmar av AHT, Akademiker inom 
handel och tjänster, där förbundet är re-
presenterat i Akademikerförbunden. För 
de olika enskilda avtalen finns ett Saco-
förbund ansvarigt för avtalsområdet. 
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I det andra – Vårdföretagens område 
– är LSR (Legitimerade Sjukgymnaster 
Riksförbund) med flera avtalsbärare. 
Förbundets medlemmar företräds där 
genom vårt deltagande i Saco-P.
 Inom alla olika avtalsområden och 
sektorer är det förbundet som före-
träder våra medlemmar när det gäller 
individärenden inom det arbetsrättsliga 
området. Generellt kan sägas att antalet 
individärenden, i form av uppsägningar, 
utköp, verksamhetsövergångar samt 
tvister på grund av omständigheter 
hänförbara till personkonflikter har varit 
högt under kongressperioden.
 Under kongressperioden kan vi kon-
statera att förbundets medlemmar haft 
en löneutveckling som inte understiger 
jämförbara gruppers utveckling, eller 
som i vissa fall gett ett bättre utfall. 
Detta gäller generellt för medlemskollek-
tiven inom respektive sektor, och än mer 
vid jämförelse mellan identiska individer.
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Professionen

Förbundet har sedan 1950-talet 
arbetat för att personer med 
psykisk ohälsa ska erbjudas psykolo-
gisk behandling inom ramen för den 
offentligt finansierade sjukvården. Det 
är en rättvisefråga – möjligheten att få 
psykologisk behandling ska avgöras av 
behoven och inte plånboken. Det är 
också en fråga om samhällsekonomisk 
effektivitet – psykologisk behandling är 
det främsta och billigaste receptet mot 
den utbredda psykiska ohälsan, som un-
der många år varit ett folkhälsoproblem 
och kostar samhället enorma resurser.
 Under kongressperioden 2010–2012 
har förbundet främst fokuserat på att 
kompetenskraven ska skärpas för att 
ge psykologisk behandling samt att 
tillgången till psykologer inom primär-
vården och elevhälsan ska öka.

60 års arbete bar frukt
I mars 2010 kom ett viktigt genombrott 
för förbundspolitiken kring offentlig fi-
nansiering. Socialstyrelsen publicerade då 
Nationella riktlinjer för vård vid depres-
sion och ångestsyndrom – där psykolo-
gisk behandling fick högre rangordning 
än läkemedel vid i princip alla lindriga 
och medelsvåra tillstånd av depression 
och ångest. Riktlinjerna innebar att  

psykologisk behandling fick bred accep-
tans som effektiv åtgärd som självklart bör 
ingå i vårdutbudet och prioriteras högt i 
sjukvårdens resursfördelning. Under efter-
följande år initierade regeringen dessutom 
flera projekt för att stärka genomförandet 
av riktlinjerna och åstadkomma en ökad 
produktion av psykologisk behandling 
inom främst primärvården.

Massutbildning av icke-legitimerade 
personer
Baksidan av denna utveckling var 
att staten och SKL gjorde avkall på 
kompetenskraven i syfte att kunna 
fylla primärvården med behandlare. 
Socialstyrelsen valde – trots skarp kritik 
från förbundet – att i slutversionen av 
riktlinjerna ange grundläggande psy-
koterapiutbildning (steg 1) som lägsta 
kompetens för behandlare. Sedan 2009 
gällde dessutom den så kallade rehabili-
teringsgarantin. Lägsta kompetenskrav 
för behandling inom ramen för garantin 
var påbyggnadsutbildning i KBT eller 
IPT i en omfattning som motsvarar 
grundläggande psykoterapeututbildning 
(första året räckte 7,5 HP). I linje med 
detta initierade Socialstyrelsen 2009 
även en omfattande fortbildningssats-
ning för hälso- och sjukvårdspersonal i 

icke-legitimationsgrundande psykotera-
peutisk kompetens.

Fokus på skärpta kompetenskrav
Huvudfokus för förbundet under 
kongressperioden blev därför att upplysa 
beslutsfattare om riskerna med icke 
legitimerade personer med otillräcklig 
utbildning och låg kompetens som 
bedriver psykologiskt behandlingsarbete. 
Framför allt riskeras felbehandlingar 
som många gånger kan få allvarliga 
konsekvenser för patienten. I möten 
med Socialdepartementet, Socialstyrel-
sen och SKL – liksom i ett stort antal 
debattartiklar och remissyttranden med 
mera – har förbundet lyft behovet av att 
öka patientsäkerheten och kvaliteten i 
vården genom högre krav på behandlares 
utbildning och kompetens.
 Mot slutet av kongressperioden kunde 
förbundet skönja resultatet av sina 
ansträngningar. I 2012 års överenskom-
melse om rehabiliteringsgarantin 2013 
avsattes medel för att ge landstingen 
möjlighet att höja kompetensen från 
grundläggande till legitimerad psykote-
rapeut (steg 2). Detta ska enligt reger-
ingen och SKL på några års sikt leda till 
att behandlare inom ramen för garantin 
som ger KBT-behandlingar antingen är 
legitimerade psykologer eller legitime-
rade psykoterapeuter.

Målet är legitimerad psykolog
Problem med nuvarande psykotera-
peutexamen gör utbildningens framtid 
osäker. Målet för förbundet är därför att 
det införs krav i riktlinjer och rehabilite-
ringsgaranti med mera om att psyko-
logisk utredning och diagnostik alltid 
ska utföras av legitimerad psykolog. En 
legitimerad psykolog ska även alltid ha 
ett övergripande ansvar för behandlingen 
– även om den i vissa fall bör kunna 
utföras av annan hälso- och sjukvårds-
personal med reell kompetens för upp-
giften. Detta är enda sättet att garantera 
en patientsäker och högkvalitativ vård.

Gemensam dialog med Social- och 
Utbildningsdepartementen
Psykoterapeututbildningen och andra 
nära utbildningsfrågor ligger i dag inom 
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utbildningsminsterns ansvarsområde 
medan vårdens olika resurs- och kompe-
tensbehov vad gäller psykologer hamnar 
inom socialministerns. Ska frågorna hitta 
en optimal lösning är det därför väsent-
ligt att få till en fördjupad dialog mellan 
Psykologförbundet, Utbildningsdeparte-
mentet och Socialdepartementet. I slutet 
av kongressperioden lyckades förbundet 
för första gången i historien initiera en 
sådan dialog.

Tillgången till psykologer  
i primärvården
Stärkta kompetenskrav är viktigt men 
inte tillräckligt. Det krävs även god 
tillgång på psykologer inom primärvår-
den om patienternas behov av kvalifice-
rad psykologisk behandling ska kunna 
tillgodoses. Förbundet rekommenderar 
minst en psykolog per 5 000 invånare 
i samtliga landsting och regioner. I maj 
2011 genomförde förbundet en andra 
omfattande kartläggning av landets 964 
vårdcentraler för att belysa tillgången 
på psykologer (den första gjordes i maj 
2009). Resultatet visade att det är en bra 
bit kvar innan förbundets rekommenda-
tion nås. Närmare hälften av vårdcentra-
lerna angav att de varken har psykolog 
anställd eller vårdavtal med privatprakti-
serande psykolog.

Psykologer inom elevhälsan
År 2011 trädde den nya skollagen ikraft 
med lagstadgat krav på tillgång till psyko-
log. Nu när psykologerna äntligen skrivits 
in i skollagen har förbundets fortsatta 
arbete varit att se till att tillgången till 
psykologer inom elevhälsan är tillräck-
lig. Förbundets rekommendation är en 
psykolog per 500 elever. I sitt remissvar 
till den nya skollagen framhöll förbundet 
behovet av nationella riktlinjer för elev-
hälsan för att säkerställa att alla elever har 
tillgång till en god och likvärdig elevhälsa. 
Förbundet gjorde sommaren 2011 även 
en kartläggning av antalet psykologer 
inom skolan omräknat i årsarbeten. Den 
visade att nästan samtliga kommuner i 
dag har tillgång till skolpsykolog men på 
en alldeles för låg nivå. I genomsnitt går 
det cirka 1 600 elever per skolpsykolog – 
det vill säga tre gånger mer än förbundets 

rekommendation – och spridningen är 
stor mellan kommunerna.

Pågående myndighetsuppdrag
I oktober 2011 fick Skolverket i uppdrag 
av regeringen att genomföra insatser för 
att förstärka elevhälsan. Uppdraget pågår 
under åren 2012–2015. Skolverket ska 
som en del i uppdraget föreslå en modell 
för att följa upp kvaliteten på och till-
gången till elevhälsan. Psykologförbun-
det har en psykolog som representant i 
den referensgrupp som Skolverket bildat 
för elevhälsofrågor. Även Socialstyrelsen 
fick 2010 ett regeringsuppdrag att ta 
fram vägledning för elevhälsan. Upp-
draget ska redovisas under 2013. I den 
referensgrupp som knutits till uppdra-
get har förbundet två psykologer som 
representanter. Förbundet har arbetat 
mycket aktivt gentemot Skolverket och 
Socialstyrelsen för att säkerställa att det 
i vägledningen tydliggörs att psykologer, 
liksom läkare och sjuksköterskor, inom 
elevhälsan utför hälso- och sjukvård när 
de utreder och behandlar elever.

Elevhälsan och sekretess
Sekretessfrågan för psykologer i skolan 
är en annan viktig fråga som förbundet 
arbetat med under kongressperioden. 
Förbundet framförde i sitt remissvar till 

den nya skollagen att sekretessfrågorna 
snarast måste utredas för att eleverna ska 
tillförsäkras ett starkare integritetsskydd. 
I mars 2011 tillsatte regeringen en 
utredning för att se över sekretesslagstift-
ningen inom skolan. I september 2012 
överlämnade utredningen sitt betänkan-
de till utbildningsministern. Tyvärr före-
slog utredningen inte någon förändring 
i sekretessreglerna för uppgifter hos psy-
kolog inom skolan. Utredningen pekade 
dock på problemet med tillgången och 
utlämnande av journaler hos psykolog 
och ansåg att frågan om eventuellt 
förändrad reglering i patientdatalagen 
och skollagen borde ses över. Förbundet 
lämnade sina synpunkter på betänkandet 
Skolans dokument – insyn och sekretess 
(SOU 2011:58). Psykologförbundet var 
starkt kritiskt till att utredaren inte före-
slagit några förändringar för att förbättra 
integritetsskyddet för elever och föräld-
rar när det gäller känsliga uppgifter som 
lämnats till psykolog i skolan. Förbundet 
hade i samband med remissförfarandet 
kontakt med flera andra remissinstanser i 
syfte att även få andra att lyfta fram våra 
synpunkter i sina remissvar. Bland andra 
har Socialstyrelsen och BO sedan i sina 
remissvar framfört samma synpunkter 
som förbundet.
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Titelskydd
Förbundet har under kongressperioden 
på flera plan arbetat vidare med att 
stärka allmänhetens skydd mot psykolo-
giskt kvacksalveri och förbättra skyddet 
för titeln psykolog. Det handlar om en 
lagreglering som ger allmänheten ett 
bättre skydd och om att staten måste ta 
ett ansvar för att tillhandahålla allmän-
heten en information om skillnaden 
mellan legitimerad personal och andra 
alternativbehandlare.

Behörighetsutredningen
Förbundet hade stora förhoppningar på 
att den behörighetsutredning som reger-
ingen tillsatte 2009 skulle komma med 
konkreta förslag för att förbättra allmän-
hetens skydd när det gäller behandling 
av personer med psykiska sjukdomar. 
Det betänkande som utredningen över-
lämnande i oktober 2010 innehöll dock 
inga förslag på området.

Kvacksalveri och risker
Förbundet har i remissvar, debattartik-
lar, seminarier och broschyrer lyft fram 
riskerna med psykologisk behandling 
som utförs av behandlare med otillräck-
lig kompetens och kräver ett förbud 
för lekmän att behandla personer med 
psykiska sjukdomar. Att det saknas 
dokumenterade patientrisker är ett åter-
kommande argument mot ett utvidgat 
förbud i kvacksalveribestämmelserna. 
Men kanske kan vi skönja en förändring. 
En artikel publicerad av SBU 2012 upp-
manar till att även undersöka baksidan 
av psykologisk behandling.

Socialstyrelsens register
Under 2012 överlämnade en statlig ut-
redning ett förslag till regeringen om att 
göra Socialstyrelsens register över all legi-
timerad personal tillgängligt på internet. 
Att göra uppgifterna om legitimerade 
yrkesutövare inom vården tillgängliga för 
allmänheten via internet är viktigt för 
att stärka patientens ställning och skapa 
bättre förutsättningar för patienten att 
skaffa sig tillräcklig information för 
att kunna göra medvetna val gällande 

vården. Förslaget ligger helt i linje med 
förbundets krav på att de som söker vård 
ska ha tillgång till kvalitetssäkrad infor-
mation som beskriver vad legitimationen 
står för, både när det gäller kompetens 
och ansvar. Det kommer också att bidra 
till att förvirringen av alla möjliga olika 
titlar som lätt förväxlas med titeln psy-
kolog blir mindre.

Psykologens ställning
Förbundet verkar sedan länge för att 
psykologer självständigt ska kunna utöva 
sitt yrke och att arbetsuppgifterna är i 
nivå med kompetensen.
 Särskilt viktiga händelser och aktivite-
ter under kongressperioden:

Psykiatriprojektet och PRIO
År 2012 startade förbundet det så 
kallade Psykiatriprojektet. Det är en 
särskild satsning för att stärka psykolo-
gernas ställning inom den specialiserade 
psykiatrin. Projektmål är bland annat 
att få psykologernas potential inom 
specialistpsykiatrin synliggjord och be-
kräftad av arbetsgivare, myndigheter och 
departement. Ett annat mål är statliga 
medel för att stimulera inrättandet av 
specialiseringstjänster för psykologer 
inom psykiatrin.

 Bakgrunden till projektet är att psyki-
atrin de senaste åren tenderat till att allt 
mer bli en medicinsk specialitet, vilket 
försämrar psykologernas ställning och 
möjligheter att ge patienterna en god 
vård. Ett viktigt skäl är också regeringens 
beslut att fortsätta psykiatrisatsningen 
från 2006–2011 med PRIO psykisk 
ohälsa – en plan för riktade insatser inom 
området psykisk ohälsa 2012–2016. 
Inom ramen för PRIO avser regeringen 
att satsa 870 miljoner kronor per år på 
åtgärder för att förebygga psykisk ohälsa 
och förbättra vården för personer med 
psykisk ohälsa. Regeringen har även 
tillsatt en Psykiatrisamordnare med upp-
drag att koordinera satsningarna. Enligt 
förbundet innebär PRIO ett särskilt 
gynnsamt läge för påverkansarbete när 
det gäller att flytta fram psykologernas 
positioner inom psykiatrin.
 Inom ramen för psykiatriprojektet 
har förbundet 2012 kartlagt tillgången 
på psykologer inom heldygnsvården i 
specialistpsykiatrin. Kartläggningen visar 
att heldygnsvården i dag är närmast ut-
armad på psykologisk kompetens. Totalt 
i landet – exklusive Stockholms läns 
landstings allmänpsykiatri och Region 
Hallands allmänpsykiatri och rätts-
psykiatri – finns drygt 100 psykologer 

Test
Vad vet du 
om din terapeut?

Diplomerad coach Kbt- terapeut Steg 1-  terapeut Diplomerad/
Auktoriserad 
samtalsterapeut

Psykosyntes-
terapeut

Psykolog

Legitimation Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Lagstadgad  
tystnadsplikt

Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Anmälnings möjlighet Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Statlig hög
skoleutbildning

Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Socialstyr elsens tillsyn Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Krav på vetenskaplig 
yrkesutövning

Nej Nej Nej Nej Nej Ja

Lagstadgad  
patientförsäkring

Nej Nej Nej Nej Nej Ja

HÅLL KOLL PÅ TITLARNA !
Kontakta Socialstyrelsen på 075-247 30 00 eller hosp@socialstyrelsen.se  

och kontrollera om personen du söker hjälp hos har legitimation.
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förbundets krav när det gäller förstärkt titelskydd, 
behörighet och förbud

•	 Förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvar-

liga psykiska sjukdomar.

•	 Förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att utreda och 

behandla barn under 18 år.

•	 Psykologlegitimation som behörighetskrav för att utöva psykologyrket.

•	 Utvidgat skydd för titeln psykolog.

•	 Statlig konsumentupplysning som beskriver vad legitimationen innebär, 

både vad gäller kompetens och ansvar.

•	 Tillsynsansvar hos Socialstyrelsen för hur skyddade yrkestitlar används.

omräknat i helårsarbeten inom barn-, 
rätts- och allmänpsykiatrisk slutenvård.

Sjukskrivningsrätt
Förbundet har i många år verkat för 
sjukskrivningsrätt för psykologer. Det 
skulle stärka kvaliteten i den psykologis-
ka behandlingen och leda till effektivare 
och mer träffsäker sjukskrivningsprocess. 
Det skulle även innebära färre dub-
belkonsultationer för patienter som 
behandlas av psykolog och är i behov av 
intyg. Sjukskrivningsrätt för psykologer 
skulle också avlasta en pressad primär-
vård och minska behovet av att lösa all-
mänläkarbristen med dyra stafettläkare.
 Under kongressperioden har frågan 
fått ny aktualitet. Skälet är främst att 
den psykiska ohälsan vuxit kraftigt och 
blivit den vanligaste anledningen till att 
människor i arbetsför ålder står utanför 
arbetsmarknaden. Ett annat skäl är att 
Norge har bedrivit försöksverksam-
het med sjukskrivande psykologer i två 
fylken under åren 2009–2011. Utvärde-
ringen av försöket visar att psykologerna 
sjukskrivit med stor försiktighet samt 
att patienterna varit mycket nöjda. För-
bundet har i slutet av kongressperioden 
initierat kontakt med regeringen för att 
få till stånd ett motsvarande försöks-
projekt i Sverige.

Statens ansvar för fler 
specialistpsykologer
Flera statliga utredningar har de senaste 
åren framfört behovet av fler psykolo-
ger med hög klinisk kompetens för att 
mota den psykiska ohälsan. Det senaste 
exemplet är missbruksutredningen, som 
i sitt slutbetänkande (SOU 2011:35) 
lyfter fram behovet av specialistutbildade 
psykologer med inriktning mot miss-
bruk- och beroendevård.
 Kongressen 2010 gav förbundet 
riktningen att arbeta för att ”psykolo-
gernas specialistutbildning tillvaratas och 
erkänns inom skilda verksamheter”. Under 
kongressperioden 2010–2012 har därför 
specialistutbildningen varit en priorite-
rad fråga för förbundet. Med anledning 
av detta tillsattes Specialistprojektet, som 
är en tillfällig organisation för att leda 
och samordna olika förbundsinsatser för 
en förbättrad specialistutbildning, en 
hållbar organisation runt utbildningen 
och ett statligt erkännande.
 Efterfrågan på specialistpsykologer är 
störst inom det kliniska området, där 
också majoriteten av specialisterna finns. 
Mot bakgrund av detta och regering-
ens särskilda psykiatrisatsning inom 
ramen för PRIO perioden 2012–2016 
(se Psykiatriprojektet och PRIO) valde 

förbundsstyrelsen av strategiska skäl 
att uppdra till Specialistprojektet att 
prioritera utvecklingen av det kliniska 
området under kongressperioden.
 Utifrån kongressens beslut, förbunds-
styrelsens prioriteringar och Specialist-
projektets egna analyser har förbundet 
inlett dialog med relevanta nyckelper-
soner för att hävda statens ansvar för 
vidareutbildning för psykologer och 
finna former för ett statligt erkännande 
av förbundets specialistbehörighet.
 Förbundets påverkansarbete gentemot 
Utbildningsdepartementet gällande frå-
gan om en reformerad psykoterapeutut-
bildning har varit en viktig pusselbit 
i detta arbete. När Högskoleverkets 
förslag till ny psykoterapeutexamen 
(rapport 2011:20 R) kom var förbundet 
positivt till att utredningen tillstod att 
psykoterapeututbildningen är bristfälligt 
anpassad till psykologers förkunskaper 
och yrkesmässiga behov av speciali-
serad utbildning i psykoterapi, men 
samtidigt kritiskt till att ingen lösning 
presenterades för psykologers behov av 
vidareutbildning.
 Utredningen kom att innebära en 
skjuts framåt i förbundets dialog med 
centrala beslutsfattare, och en konkret 
dialog har därefter förts med regeringens 
Psykiatrisamordnare inom ramen för 
PRIO (se Psykiatriprojektet och PRIO). 
Förbundet har fört fram för förslag på 
hur ett statligt delansvar i specialistut-
bildningen inom det kliniska området 
kan se ut och fått positiv respons. Det är 
ännu oklart var detta leder. Men mycket 
tyder på ett regeringsuppdrag till Social-
styrelsen under våren 2013.
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utbildning

Grundutbildningen
Antalet nybörjarplatser på psykolog-
programmen är idag drygt 600 vid tio 
universitet. Under kongressperioden 
startade en ny psykologutbildning 
vid Växjö universitet. Söktrycket till 
psykologprogrammen har varit fortsatt 
högt. Enligt Högskoleverket var antalet 
sökande till psykologprogrammet 8,6 
per plats (2011), att jämföra med antalet 
sökande till läkarprogrammet som var 
5,8 per plats.
 Förbundet arbetar för stärkt kvalitet 
på grundutbildningen på flera olika sätt. 
Under kongressperioden genomförde 
Högskolverket en kvalitetsgranskning 
av samtliga psykologprogram. Fokus 
för kvalitetsgranskningen var grad av 
måluppfyllelse av examensmålen och 
stor tonvikt lades vid examensarbetena. 
Samtliga program fick goda betyg i 
kvalitetssäkringen. Behovet av revide-
ring av målen för psykologprogrammet 
var en fråga som aktualiserades under 
Högskoleverkets granskning. Den 
frågan har också förbundet diskuterat 
med studierektorerna för psykolog-
programmen och även påtalat till 
Utbildningsdepartementet.
 Förbundet fick vid förra kongressen 
i uppdrag att arbeta fram ett Core Cur-
riculum för grundutbildningen. Som ett 
led i detta har Studeranderådet gjort en 
intervjustudie för att se hur väl rustade 
psykologstudenterna är för yrkeslivet. 
Det förarbete som gjorts för att ta fram 
ett Core Curriculum utmynnade i att 
förtydliga förbundets befintliga utbild-
ningspolitiska policyprogram rörande 
utbildningens innehåll.
 För att stärka psykologkårens med-
vetenhet om yrkesetik, yrkesjuridik och 
professionalisering anordnar förbundet 
regelbundet professionsdagar på samtliga 
studieorterna. Momenten med etik 
och juridik har också förstärkts och 
utvecklats på de flesta programmen. 
Företrädare för förbundet föreläser på 
grundutbildningen rörande etik, juridik, 
specialistutbildning och karriärvägar  
för psykologer.

PTP
Förbundets målsättning är att PTP-
tjänstgöring ska kunna påbörjas direkt 
efter examen. I takt med att antalet  
examinerade psykologer ökar, växer 
också behovet av fler PTP-tjänster. Det 
är därför ett viktigt uppdrag för förbun-
det att bevaka att antalet PTP-tjänster 
motsvarar behovet. Sedan 1995 genom-
för förbundet vartannat år en undersök-
ning bland dem som tagit psykolog-
examen. Den senaste undersökningen 
(2011) visade att 96 procent av dem som 
besvarade enkäten har fått, påbörjat eller 

avslutat PTP-tjänstgöringen. I genom-
snitt var det tre månader mellan examen 
och då PTP-tjänstgöringen påbörjades, 
vilket var något kortare tidpunkt än 
2009. Ett stort arbete med att få till fler 
fasta PTP-tjänster görs av PTP-studie-
rektorerna och samordnare i landsting, 
regioner och andra arbetsgivare. Frågan 
är alltid aktuell och diskuteras kontinu-
erligt i PTP-studierektorernas nätverk, 
där förbundet också är representerat.
 Kvaliteten på PTP-tjänstgöringen är 
också en fråga som nätverket arbetar 
med. Den Nationella handboken för 
praktisk tjänstgöring för psykologer 
är en vägledning för hur en optimal 
PTP-tjänstgöring kan se ut och riktar sig 
till PTP-handledare, PTP-psykologer, ar-
betsgivare, utbildningsanordnare och an-
dra intressenter. En reviderad upplaga av 
Handboken gavs ut 2012 av förbundet 
och nätverket. Kvaliteten på PTP-tjänst-
göringen mäts också i förbundets PTP-
enkät. Enligt 2011 års undersökning har 
ungefär hälften av PTP-psykologerna 
deltagit i ett PTP-program. De är i regel 
mer nöjda med sin PTP-tjänstgöring och 
de medverkar vid auskultationer, studie-
besök och träffar andra PTP psykologer 
i klart högre utsträckning än de som inte 
deltagit vid ett program. Idag finns det 
PTP-program i 14 av 20 landsting/regio-
ner, vilket är en ökning från föregående 
kongressperiod.
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Sveriges Psykologförbund är 
sedan lång tid medlem av flera 
internationella organisationer.
 Den tidigaste är SAK (de nordiska 
psykologförbundens samarbetskommitté).
 Under kongressperioden har förbun-
dets ledning (förbundsordförande och 
förbundsdirektör) sammanträffat med 
övriga förbundsledningar en gång per ter-
min. De frågor som behandlats har främst 
handlat om gemensamma ståndpunkter i 
Efpa-frågor, samt utvecklingen av specia-
listutbildningen i respektive land.
 Under kongressperioden har psyko-
logförbundet på Färöarna upptagits som 
medlem i SAK, som nu utökats till sex 
medlemmar.
 I samband 
med dessa träf-
far möts också 
varannan gång 
professions-
ansvariga från 
förbundskans-
lierna, respektive 
förhandlings-
cheferna.
 Sedan unio-
nens bildande 
i Stockholm 
1951 är förbundet, och dess föregång-
are, medlem av International Union of 
Psychological Science. Under kongresspe-
rioden avhölls unionens 30:e kongress i 
Kapstaden, Sydafrika, (2012). I samband 
med organisationens generalförsamling 
valdes Saths Cooper till ny president.
 Förbundet har ett medlemskap 
i EFPA (European Federation of 
Psychologists´Associations) sedan 1981. 
Organisationen som organiserar mer än 
250 000 europeiska psykologer arbetar 
främst genom ”Standing Committees” 
och ”Task Forces”. Under kongressperio-
den har förbundet varit representerat ge-
nom ledamöter inom den vetenskapliga 
kommittén; kommittén för trafikpsyko-
logi; kommittén för katastrofpsykologi; 
kommittén för test och psykologisk test-
ning samt kommittén för psykologi  
i utbildningsväsendet.
 En gång per termin träffas ”Presidents 
Council” där förbundet företräds av 
förbundsordföranden. Även förbundens 

internationellt

Specialistutbildningen
Intresset för att bli specialist satte 
fart ordentligt när den nya specialis-
tordningen antogs 2007 och har 
fortsatt att öka även under denna 
kongressperiod. Antalet ansök-
ningar under kongressperioden 
uppgick till närmare 500, vilket är 
en ökning med 67 procent jämfört 
med föregående kongressperiod. 
Över 80 procent av ansökningarna 
avser inriktningen klinisk psyko-
logi. Under perioden har drygt 120 
specialistbehörigheter utfärdats, 
jämfört med 70 föregående kon-
gressperiod. Per den 31 december 
2012 har totalt 2 285 specialist-
behörigheter utfärdats, varav 80 
procent är specialistbehörigheter 
inom området klinisk psykologi.
 Antalet platser på professions-
kurser och i specialistkollegium har 
utökats. Resurser har också lagts på 
att förbättra kvaliteten och innehål-
let i de obligatoriska momenten. 
Antalet specialistkurser har ökat 
betydligt även om de fortfarande 
långt ifrån matchar efterfrågan. 
Specialistrådet godkände ett 20-tal 
nya specialistkurser (2011) och 
ytterligare ett 40-tal (2012). Det är 
framför allt kurser inom det klinis-
ka området som ökat. Men arbete 
pågår för att utöka antalet kurser 
inom områdena pedagogisk psyko-
logi och arbetslivets psykologi.
 En omfattande översyn av 
specialistordningen har genomförts 
– organisatoriskt, innehålls- och 
kvalitetsmässigt. Synpunkter har 
inhämtats från Specialistrådet, 
kursledare/examinatorer, universi-
tetsföreträdare, verksamhetsledare 
och yrkesverksamma psykologer. 
Synpunkter och erfarenheter har 
också inhämtats från de som går 
specialistutbildningen genom en 
enkätundersökning (2011). Med 
beaktande av de synpunkter som 
inhämtas har förbundsstyrelsen 
i en proposition till kongressen 
lämnat ett förslag till en förbättrad 
specialistordning.

generalsekreterare/förbundsdirektörer 
träffas i ett nätverk en gång per termin.
 Vid EFPAs kongress i Oslo 2009, an-
sökte förbundet om att stå som värd för 
kongressen 2013, något som acceptera-
des av generalförsamlingen.
 Under kongressperioden har en orga-
nisation för planering och genomförande 
av EFPA kongressen byggts upp. En Ex-
ekutivkommitté, Vetenskaplig kommitté 
samt en Organisationskommitté har 
tillsatts och arbetat under kongresspe-
rioden. I samband med den europeiska 
kongressen i Istanbul (2011), presentera-
des ett utkast till ett inbjudningsprogram 
med de första inbjudna talarna.  

I samband med IUPsyS’ kongress i 
Kapstaden presenterades ett i huvud-
sak komplett inbjudningsprogram och 
inbjudan till insändandet av presenta-
tionsförslag (abstracts).
 Förbundets ordförande har dessutom 
besökt APAs (American Psychological  
Association) konvention 2012 på inbju-
dan av APAs president.
 Förbundets medlemskap i Eawop 
(European Association of Work and 
Organisational Psychology) är av senare 
datum. Framförallt medger medlemska-
pet att våra medlemmar inom fältet har 
en tydligare ställning i det europeiska 
samfundet.
 Slutligen bör nämnas medlemskapet 
i ITC (International Test Commission). 
Vårt deltagande där har under senare  
år främst handlat om att följa och 
påverka arbetet med en ny ISO standard 
för test och testning inom det arbets-
psykologiska området.
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kommunikation

Kommunikationsstrategi
Tydlighet och synlighet behövs för att få 
andra än psykologer att förstå att tillgång 
till psykolog saknas i samhället och vilka 
konsekvenser det kan få såväl mänskligt 
som ekonomiskt. Förbundet tog därför 
fram en kommunikationsstrategi som 
följts genom kongressperioden. Budska-
pet har varit ”Vem som helst kan behöva 
en psykolog någon gång i livet” I detta 
budskap ryms såväl elevhälsa, primär-
vård som psykiatri. Psykologförbundets 
visioner är att
•	 Psykologisk behandling ska vara 

tillgänglig på lika villkor för landets 
alla invånare.

•	 Psykologers ställning inom samhäl-
lets alla sektorer ska stärkas

•	 Föra ut psykologin och psykologers 
kunskap i samhället

 Våra målgrupper är allmänheten i 
egenskap av väljare och patienter,  
offentliga finansiärer av vård – landsting 
och kommuner (politiker och tjänste-
män) samt politiker och beslutsfattare  
på nationell nivå.
 Här är en del av det förbundet gjort 
under kongressperioden för att föra ut 
vårt budskap:
•	 Kartläggningar om tillgången till 

psykolog i primärvården och i elev-
hälsan, samt enkät till psykologfö-
retagare om behovet av psykologisk 
behandling.

•	 Depressionsrapporten – en skrift om 
vilka ekonomiska konsekvenser den 
psykiska ohälsan får. Rapporten har 
tryckts i två upplagor och delats ut 
till bland annat politiker och tjänste-
män inom hälso – och sjukvården.

•	 En specialutgåva av Psykologtidningen 
som riktades till allmänhet och 
politiker.

•	 Boken En bok för vem som helst där 
sex personer berättar om hur de fått 
hjälp av en psykolog och vad det 
inneburit för dem. I boken intervju-
as också två psykologer. Boken har 
bland annat delats ut på Bokmässan 
i Göteborg.

•	 Vykortet Håll koll på titlarna, konsu-
mentupplysning om behörighet. 

•	 Håll koll på titlarna – en mer utförlig 
folder om kvacksalveri.

•	 Boken Jag känner mig så konstig, 
som delats ut i närmare 10 000 
exemplar, bland annat på Bokmäs-
san och på vårdcentraler och andra 
mottagningar.

•	 Medverkan i externa grupper.

•	 Regionala medlemsmöten.

•	 Utbildning för talespersoner.

•	 Valmanifest med förbundets krav, 
inför valet 2010.

•	 Debattartiklar.

•	 Ett flertal utskick med brev och 
material till viktiga personer på 
strategiska positioner. 

•	 Seminarier under politikerveckan  
i Almedalen/Visby.

•	 Möten med politiker på riksnivå  
och regionalt.

•	 Psykologiguiden – förbundets 
webbportal om psykisk hälsa och 
psykologi; en konsumentupplysning 
för allmänheten. Se särskilt avsnitt.

•	 Psykologförbundet är också remiss-
instans. Se särskilt avsnitt.

En rapport om mänskliga och ekonomiska vinster

oro ledsen aggressiv deprimerad tvångstankar apa
ti sömnlös självmordsbenägen stress nedstämd skam 
missbruk vanmakt hot skilsmässa dödsbesked olycka  
utarbetad ätstörning mobbning tonårsproblem trots pu
bertet skolk kris skuldkänslor självbild ruinerad över
ansträngd förlust otillräcklig livsångest trauma kaos 
ensamhet kränkt chock förödmjukad värdelös övergiven 
utanförskap krigsskada tidspress negativ kulturkrock 
våldsam oälskad alkoholism förvirring schizofreni själv
späkning misslyckad mani hyperaktiv huvudvärk rastlös 
muskelspänning irriterad gisslan kroppsfixerad fobier 
nedstämdhet depressionsrapporten förlossningsskräck 
skoltrött värdelös panikattack overklighetskänsla ma
gont tortyr panik trafikolycka höjdrädd osäkerhet pre
stationsångest fängslad familjegräl brottsoffer menings
lös smärta skräck huvudvärk aptitlös ängslan olust 
vanmakt trött skuld ledsen deprimerad tvångstankar 
sömnlös nedstämdhet koncentrationssvårigheter säng
liggande manisk-depressiv våldtäkt apatisk hetsätning 
dystymi flygrädd rastlös katastrofångest självmordstan
kar tvångssyndrom sorg panikångest livskris maktlöshet 

 
ko

m
m

u
n

ik
a

t
io

n

Frågor och svar från Psykologiguiden.se

Jag 
känner 
mig så 
konstig!



  Verksamhetsberättelse 2010–2012 15

Media och presskontakter
Kontakter med media har skett fortlö-
pande under åren. Dagliga kontakter 
med media är vanligt. Man efterfrågar 
tips om psykolog som kan uttala sig i 
olika frågor men vill också ha förbun-
dets syn på olika frågor. Förbundet har 
fått ett tiotal debattartiklar publicerade 
och ett sjuttiotal pressmeddelanden har 
skickats ut, regionalt och till riksme-
dia. Därtill kommer intervjuer med 
förbundsordförande som media själva 
initierat.
 Förbundets exponering i media 
ökade med 91 procent jämfört med 
föregående kongressperiod. (462 
mot 883). 
 Störst uppmärksamhet i media fick 
förbundets kartläggningar av tillgång 
till psykolog på vårdcentralerna och 
tillgången till psykolog i elevhälsan.

Samarbete och samfinansiering  
med externt dokumentärfilms- 
projekt
Psykologförbundet deltar tillsammans 
med andra organisationer i ett projekt 
som bland annat innehåller produktion 
av dokumentärfilm för visning i tv och 
bio. Producent är Oscar Hedin på Film 
and Tell AB. Ämnet är Barn och ungdo-
mar som bevittnar våld, de konsekvenser 
det får och behovet av hjälp. Psykolog-
förbundet har deltagit i spridningsgrupp 
och projektgrupp.
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Antalet exponeringstillfällen i media

Intern kommunikation
Förbundets huvudsakliga kanaler för 
att nå ut till medlemmarna är förbun-
dets hemsida, Psykologtidningen, ett 
månatligt elektroniskt medlemsbrev och 
Facebook. Företrädare från förbundet 
centralt har medverkat vid medlems- 
möten som de lokala psykologföre- 
ningarna arrangerat.

Stora Psykologpriset
Stora Psykologpriset är ett årligt åter-
kommande pris som instiftats av Pearson 
Assessment i samarbete med Psyko-
logförbundet. Prissumman är 100 000 
kronor och ska gå till en yrkesverksam 
psykolog som genom sitt arbete bidragit 
till att förbättra människors livskvalitet 
och till att bättre ta tillvara mänskliga 
resurser. Priset gick till Åsa Landberg 
(2010), Malin Alfvén (2011) och  
Aniko Bartfai (2012). Utdelningen av 
Stora Psykologpriset har uppmärksam-
mats av media.
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DEBATT

Experter på barnhälsovård: Endast tvingande statliga normer och öronmärkta 
statsbidrag kan garantera en god förskola för alla barn.

Det fi nns stora variationer i kommunernas utgifter per förskolebarn och år – i vissa kommu-
ner 90 000 kr i andra 200 000. De ansvariga i kommunerna har helt enkelt olika kunskaper om 
och värderingar av förskolans betydelse. Närmare 22 000 av landets ett- och tvååringar går i 
förskolegrupper med 17 eller åtskilligt fl er barn. En bra förskola ska stimulera utvecklingen av 
språk, kognition, emotioner och social förmåga. Gör den inte det är den en inrättning för barn-
passning. För barnens skull måste höga – och dyra – kvalitativa krav ställas på förskolan. Därför 
måste den regleras av staten och Skolinspektionens tillsyn förstärkas, skriver artikelförfattarna.

BAKGRUND

I Sver ge har vårdnadshavare  som stude
rar eller förvärvsarbetar  rätt att placera sina 
barn i försko a från ett års å der  Barnet har 
rätt att behå la p atsen om vårdnadshavaren 
blir arbets ös e ler föräldraledig  Barn som är 
fyra el er fem år har rätt till allmän förskola 
525 timmar per år  vi ket motsvarar 15 timmar 
i veckan  Den al männa förskolan är avgiftsfri  
annars betalar föräldrarna en avgift  De fl esta 
kommuner fö jer maxtaxan som baseras på 
förä drarnas inkomst  där högsta avg ften är 
1 260 kr i månaden för första barnet
KÄLLA  WIK PEDIA

E nligt lag ska kommunerna erbjuda 
alla barn förskoleplats inom 
skälig tid  Detta har gjort att de 

allra fl esta svenska barn, 90 95 procent, i 
dag går i kommunal eller privat förskola  
Ingenting fi nns lagstadgat om förskolans 
kvalitet  Kommunerna avgör därför själva 
hur mycket de vill satsa på förskolan  
Därför varierar kvaliteten mycket kraftigt 
över landet  Förskolans barn får mycket 
ojämlika förutsättningar för god utveck
ling  

Stora barngrupper och lite personal 
blir billigt för kommunerna, men negativt 
för barnen  I dag varierar kommunernas 
utgifter per förskolebarn och år mellan 
95 000 och 200 000 kr  Denna anmärk
ningsvärda variation orsakas inte av olika 
förutsättningar och behov i kommunerna 
(Skolverkets rapport 330, 2009)  Den av
speglar skillnader mellan de ansvariga i 
olika kommuner i fråga om kunskaper om 
och värderingar av förskolans betydelse  

Som exempel fi nns till exempel i Linkö
ping en grupp med 23 barn på tre vuxna 
och i Åkersberga 18 ett  och tvååringar 
på 2,75 vuxna  14 procent eller närmare 
22 000 av landets ett  och tvååringar fi nns 
i grupper med 17 eller åtskilligt fl er barn  
Dessutom vistas många barn, även de 

yngsta, i förskolan från tidig morgon till 
17 18 tiden på kvällen  Mindre än hälften 
av personalen är utbildade förskollärare  
Situationen är likartad i många andra 
kommunala förskolor, och än sämre i de 
pr vata förskolorna  Man kan då knap
past tala om en förskola som ska stimu
lera utvecklingen av språk, kognition, 
emotioner och social förmåga  Snarare 
om inrättningar för barnpassning  

Svensk och internationell forskning 
visar att barn som gått i förskola med god 
kvalitet utvecklas väl, inte bara ntellektu
ellt utan också socia t och emotionellt. Den 
visar också att god förskola kompenserar 
för otrygg anknytning och ogynnsamma 
psykosociala förutsättningar, medan åg 
kvalitet kan skada dem som på olika sätt 
är m ndre robusta och har ogynnsamma 

förutsättn ngar, bland annat de minsta bar
nen. Kvalitet består i främst 1) gott sam
spel mellan barn och vuxen, 2) lagom stor 
barngrupp, 3) god persona täthet, och 4) 
god kont nuitet, det v ll säga låg personal
omsättning. Dessa fakta ställer höga  och 
kostsamma  krav på förskolan. 

E tt gott samspel med omvärlden och 
positiv stimulans är nödvändigt för 
hjärnans utveckling  Musungar som 

inte får detta blir till exempel inte bara 
sämre på att klara intelligenstester  utan 
också mer stresskänsliga som vuxna  Inte 
bara det, även arvsmassan påverkas nega
tivt, vilket man också sett hos människan  
De aktiva nervkretsarna måste hela tiden 
stimuleras hos det lilla barnet genom att 
man pratar, sjunger och leker med barnet  
Men det duger inte att göra detta i stora 
grupper eller med tv  En vuxen kan högst 
ägna sig åt ett par barn åt gången! 

Vid födelsen väger hjärnan knappt 25 
procent av vad den gör i högre ålder  Un
der de första åren växer den snabbare än 
någonsin senare i livet  Redan när barnet 
fyller tre år  och fl yttas från småbarns  
till storbarnsgrupp  når den 90 procent 
av sin slutliga vikt  Under det andra 
levnadsåret utvecklas en rad viktiga funk
tioner, till exempel språk, social förmåga 
och empati, och kontroll av affekter och 
impulser   

Stora barngrupper är riskabla på fl era 
sätt  Stress innebär psykobiologisk oba

lans som, om den blir långvarig, ökar ris
ken för framtida psykosomatisk sjuklig
het  Stresstillstånd utvecklas om oro och 
ängslan inte kan fångas upp i en trygg 
relation  Andra viktiga stressfaktorer i 
stora barngrupper är buller och trötthet  
Förskolepersonal rapporterar ofta an
strängande buller med tinnitus som följd, 
det vill säga hörselskador  Barns hörsel
organ är inte mindre ömtåliga än vuxnas  
Stor barngrupp är särskilt påfrestande för 
barn med neuropsykiatriska svårigheter 
som koncentrationssvårigheter och hy
peraktivitet, adhd  

Stora barngrupper betyder också ökad 
risk för nfektioner bland barn, föräldrar 
och personal. De ständigt återkommande 
snuvorna må vara medicinskt banala, men 
har en rad negativa konsekvenser. De 
bryter den viktiga kontinuiteten i relatio
nen mellan barn och vuxen, vi ket skadar 
anknytn ngen. De drar också med sig ett 
betydande ekonomiskt bortfall. Föräldrar
nas ”vabbande” kostade staten drygt en 
halv miljard kronor år 2006. Till detta kom
mer personalens sjukskrivningar  för
skolans personal är en av andets tre mest 
sjukskrivna yrkesgrupper. 

Sverige har genomgått en snabb och 
genomgripande förändring till ett mång
kulturellt samhälle  Att integrationen 
måste börja i tidig ålder glöms ofta bort i 
diskussionen om förskolan  Barnets vikti
gaste språk bör läras in före tre års ålder  
Den nödvändiga språkkontakten mellan 

barn och vuxen försvåras av att grupper
na är stora och språken mångfaldiga  i 
många förskolor talar barnen upp t ll ett 
trettiotal olika språk medan personalen i 
bästa fall behärskar två av dem  

V i anser att utbildningen behö
ver utökas, både numerärt och 
kvalitativt  Det råder stor brist på 

utbildade förskollärare  Låg utbildning 
och stora grupper innebär mindre av dia
log och samspel och mer av regelstyrning 
och auktor tärt förhållningssätt  I utbild
ningar och läroplan har den känslomäs
siga utvecklingen, särskilt hos de minsta 
barnen, hittills haft en undanskymd plats  
Ny och forskningsbaserad kunskap måste 
tillföras, till exempel om anknytning, af
fektreglering och språkutveckling  
Slutsatser:
• Inför tvingande statliga normer och öron
märkta statsb drag. 
• Förstärk Sko inspektionens ti lsyn. 
• Se över läroplan och utbildningar, särskilt 
vad gäl er de minsta barnens utveckling.

MAGNUS KIHLBOM
barnpsykiater och psykoanalyt ker

B RGITTA L DHOLT
leg psykolog och fi l dr i pedagog k 

GUN LLA N SS
leg psykolog och handledare i fö skolan

LARS AHLIN
ordf i Psykologförbundet

MARGARETA BLENNOW
barnhälsovårdsöverläkare

ANDERS BROBERG
professor i klinisk psykologi

LARS H GUSTAFSSON
barnläkare och docent i socialmed c n

BRUNO HÄGGLÖF
professor i barnpsykiatri 

HUGO LAGERCRANTZ
p ofessor i barnmed c n

GUN LLA PRE SLER
professor i utvecklingspsykologi

PER ANDERS RYDEL US
professor i barnpsykiatri

Redaktör DN Debatt  Bo G Andersson 08 738 12 23
Biträdande redaktör  Peter Ganneby 08 738 12 09
debatt@dn se

”Staten måste ta ansvar
för alla förskolors kvalitet”

Under det andra 
levnadsåret utvecklas 

en rad viktiga funktioner, 
till exempel språk, social 
förmåga och empati, och kon-
troll av affekter och impulser.”

LÄS ARTIKELN 
”Bu ler  icke önskat ljud
och en cke önskad fråga”  

LÄS REPLIKERNA
HSB:”Villaägarna visar inte hela bi den”

SBC:”Boendet ska nte beskattas!”
Fastighetsägarna 
och Studentbostadsföretagen: 
”Hyresrätten missgynnas mest”

DN se/debatt

Stora barngrupper och lite personal b ir bil igt för kommunerna, men negativt för barnen, 
skr ver artikelförfattarna. FOTO  TOMAS OHLSSON

Förskolan
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Psykologförbundet i Almedalen
Förbundet har årligen medverkat i 
politikerveckan i Almedalen i Visby. 
Förbundet har, förutom de egna semi-
narierna, deltagit i andras debatter och 
seminarier. Förbundets egna seminarier 
har haft rubrikerna: 
•	 Psykisk hälsa men inte för vem som 

helst – om tillgänglighet och patient-
säkerhet och utgick från förbundets 
En bok för vem som helst. (2010)

•	 Håll koll på titlarna! Om kvacksal-
veri och behörighet (2011)

•	 Bälten och piller – psykiatri utan 
psykologi (2012)

 Dessutom har yrkesföreningen för 
Psykologer i förskola och skola haft 
välbesökta seminarier.

Psykoterapimässan
Psykologförbundet har medverkat i 
Psykoterapimässan med monter och 
seminarier om kvacksalverifrågan.

Saco studentmässa
Psykologförbundet deltar årligen i en  
gemensam Saco monter och har semina-
rier om psykologyrket och utbildningen, 
vid Sacos studentmässa i Stockholm och 
i Malmö.

PS
Psykologförbundet har varit huvud-
sponsor i psykologstudenternas arrange-
mang PS10, PS11 och PS12 och har där 
bidragit med monter och seminarier.
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Webbplatsen Psykologiguiden 
är en viktig del av förbundets mål och 
arbete med att vara psykologins främsta 
företrädare och att föra ut psykologin 
och psykologers kunskaper i samhäl-
let. Att synliggöra psykologin och 
psykologernas kunskaper till en bredare 
allmänhet åsyftar också till att på sikt 
vidga arbetsområdena för psykologer 
och därmed skapa en större rörlighet 
på arbetsmarknaden för dem. Nyttan 
av Psykologiguiden omfattar därför alla 
Psykologförbundets medlemmar.

Bakgrund
År 2009 lanserade Psykologförbundet 
Psykologiguiden därför att mängder  
med tidningar, sajter och professioner  
då gjorde anspråk på att företräda psy-
kologin utan att vara psykologer eller ha 
vederhäftig psykologisk kompetens. Psy-
kologförbundet insåg att det var hög tid 
att muta in marknaden för psykologerna, 
de självklara företrädarna för psykologin. 
Eftersom internet som informationskanal 
och marknad växte snabbt beslöt Psyko-
logförbundet att agera där. Ambitionen 
med Psykologiguiden var att bli Sveriges 
största kvalitetssäkrade webbplats om 
psykologi, vilket den är idag.
 Psykologiguiden, som drivs i aktiebo-
laget Psykologiguiden i Sverige AB och 
som är helägt av Psykologförbundet, har 
en liten redaktion som arbetar publi-
cistiskt självständigt. Psykologiguiden 
vänder sig till allmänheten med artiklar/
information om psykologi och psykisk 
hälsa och ger råd i psykologiska frågor. 
Privatpraktiserande psykologer kan också 
marknadsföra sina tjänster via Hitta en 
psykolog och köpa extra annonser för 
bättre synlighet. Psykologiguiden är kva-
litetssäkrad genom att allt redaktionellt 
innehåll är skrivet eller granskat 
av psykologer.
 2010 var Psykologiguiden inne på sitt 
andra verksamhetsår och det huvud-
sakliga arbetet bestod i att fylla på med 
innehåll, nya tekniska lösningar, skapa 
nya kontakter/samarbeten och hitta sätt 
att marknadsföra webbplatsen. 2010 
började Psykologiguiden också delta i 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg, 
vilket visade sig vara ett utmärkt sätt 

Psykologi
på ett klick!

Hjälp  
vad händer mitt barn?

Behandlingar   
hur blir man frisk?

40-årskris
är jag deprimerad?

Våga fråga
lätta ditt hjärta!

FÖR DIG SOM ÄR NYFIKEN PÅ PSYKOLOGI

Hitta hjälp  
och ställ frågor  

till erfarna 
psykologer 

på nätetHar jag 
ADHD?

 vuxen 

Så söker du psykolog på psykologiguiden.se

Psykologiguiden

att föra ut psykologer-
nas kunskaper genom 
Psykologiguidens omfat-
tande och välbesökta 
monterprogram.
 2011 lades mycket tid 
på ett annonshanterings-
system som innefattade 
sökords- och kategorian-
nonsering för anslutna 
psykologer. Psykologi-
guiden blev också mer 
allmänt spridd då allt 
fler medier började ange 
Psykologguiden som käl-
la i olika sammanhang.
 2012 ökade antalet 
besök i allt snabbare 
takt och för att fira 
framgången anordnade 
Psykologiguiden ett 
seminarium med efter-
följande fest i samband 
med treårsjubiléet, där 
bland andra psykologer 
som synts i media, ut-
valda politiker, förlagsfolk och journalis-
ter bjöds in.
 Boken ”Jag känner mig så kon-
stig” med utvalda frågor och svar från 
Psykologiguiden togs fram och delades 
framgångsrikt ut på Bok- och Biblio-
teksmässan. Boken har sedan dess varit 
väldigt efterfrågad och har fått tryckas  
i nya upplagor.

Marknadsföring
Psykologiguiden har främst marknads-
förts genom så kallad sökordsoptimering, 
vilket innebär att få innehållet från 
Psykologiguiden att komma så högt upp 
som möjligt i sökresultaten på exem-
pelvis Google. De flesta besökare hittar 
också till Psykologiguiden den vägen. 
Övrig marknadsföring har skett genom 
Bok- och Biblioteksmässan, treårsfesten, 
pressmeddelanden om nya artiklar samt 
via Facebook och Twitter. En indirekt 
marknadsföring har också skett genom att 
olika media har uppgett Psykologiguiden 
som källa i olika sammanhang. Samarbe-
ten med till exempel bokförlag och UR 
har också bidragit till en större synlighet.

Statistik
Under åren 2010–2012 gjorde 1,5  
miljon personer nästan 2,5 miljoner 
besök på Psykologiguiden.
 De mest besökta områdena på Psyko- 
logiguiden är Psykologilexikon, Fråga psy-
kologen och Hitta en psykolog. De mest 
besökta artiklarna handlade om barns 
utveckling, relationer och psykisk hälsa.
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Under kongressperiodens två första 
år arbetade Psykologtidningens redak-
tion främst med tidningens innehåll 
och lade ner ett stort engagemang på att 
belysa frågor av betydelse för kåren –  
till exempel fackliga frågor som bevak-
ning av kongressen 2010, lönenummer, 
artiklar i yrkesfrågor, debatt, recensioner 
och ledare.
 Under periodens sista år, 2012, har 
det skett genomgripande förändringar 
med Psykologtidningen även på andra 
områden. Tidningen har behållit sin roll 
som en publicistiskt självständig facklig 
medlemstidskrift och ett organ för Sveri-
ges Psykologförbund samtidigt som det 
skett en utveckling av såväl innehåll som 
form under perioden.
 Från och med maj 2012 har nyrekry-
teringar skett, med byte av chefredaktör 
samt nyanställning av en redaktör på 
halvtid. Den nya redaktionen har arbetat 
för att utveckla tidningens innehåll och 
layout samt planerat för en ny hemsida.
 Tanken har varit att öka kvaliteten på 
det redaktionella innehållet. Från och 
med 2012 inledde redaktionen en sats-
ning med fler genomarbetade teman som 
syftar till att spegla en fråga utifrån olika 
utgångspunkter och låta många röster 
komma till tals. Exempel på detta är 
temasidorna om mobbning i arbetslivet i 
nr 6/12 och om rättspsykiatri i nr 7/12.
 Redaktionen har även arbetat för att 
ta tillvara alla medlemmars kompetens 
och spegla den rika verksamheten inom 
kåren. Varje nummer har innehållit  
aktuell forskning, fackliga frågor, nyheter 
inom området, yrkes- och professionsfrå-
gor, aktuellt från förbundets verksamhet, 
recensioner av psykologisk litteratur, 
aktuell debatt med mera.
 I samråd med externa kontakter 
har Psykologtidningen identifierat de 
ämnesområden inom psykologi som är 
intressantast att bevaka forskningsmäs-
sigt. Det betyder att tidningen löpande 
har publicerat forskningsnyheter och 
gästredaktörsserier.
 På tidningens hemsida har redaktio-
nen i samband med utgivningen av ett 
nytt nummer publicerat huvudartiklar, 
aktuella nyheter, recensioner, debatt m 
m. Därutöver har redaktionens ambi-
tion varit att mellan utgivningarna av 

Psykolog
  TIdNINgEN

nr 10 2012 ✹ sveriges Psykologförbund

psykolog & IT-entreprenör: 

ROBERT FIRESTONE
oCH den inre kriTikern

 AKTUELLT:
specialistutbildningen:
beslut inom kort om 
statliga medel

lättare för danskar att 
få remiss till psykolog

 FACKLIGT:
lönerna i fokus på
facklig konferens

 DEBATT:
lämna det  
heteronormativa synsättet

 SEXOLOGISERIEN:
Att ändra könstillhörighet

”Jag är en  
ny typ av  

psykolog”

Hoa Ly  

Psykologtidningen

tidningen publicera aktualiteter/debatt/
recensioner med mera som är relevant 
och aktuellt för medlemmar och övriga 
läsare.
 Utöver aktuellt material har tidningen 
ett textarkiv där redaktionen kontinuer-
ligt samlat alla (äldre och nyare) artiklar, 
reportage, recensioner, debatt, forskning, 
gästredaktörserier, samt fackligt material 
som till exempel: ”Fråga juristen”, ”Fråga 
ombudsmannen” och ”Fråga Etikrådet”. 
Textarkivet har varit efterfrågat och 
välanvänt av Psykologtidningens läsare 
under hela kongressperioden.

Ekonomi
Annonsmarknaden för facktidskrifter 
har varit vikande under flera år. Psyko-
logtidningens redaktion arbetade under 
kongressperioden aktivt för att få in nya 
annonsskällor för att stärka ekonomin. 
Annonserna är också en viktig en källa 
till information för medlemmarna. En 
populär satsning har varit att ta del av 
plats- och kursannonser via medlems-
brevet E-tidningen.
 Information om varje nummer har 
även gått ut via pressmeddelande till 
redaktioner över hela landet, vilket  
resulterat i att press, radio och TV tagit 
upp frågor som först publicerats  
i Psykologtidningen.
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ihPu Psykologiutbildarna
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Förbundets helägda dotterbo-
lag har allt sedan starten haft sin bas 
– i form av VD/verksamhetschef, och 
ekonomifunktion – förlagd till Lund. 
Den administrativa resursen har haft 
Stockholm som bas i närhet till, eller på, 
förbundskansliet.
 Under kongressperioden har den 
ekonomiska administrationen flyttat till 
förbundskansliet, VD-skapets formella 
delar flyttats till förbundsdirektören och 
en halvtids utbildningsledare anställts i 
bolaget med förläggning till förbunds-
kansliet. Resultatet av detta har blivit ett 
närmre samarbete kring kursgivningen 
inom specialistutbildningen och en ökad 
service till kunderna. IHPU har knutit 
till sig fler kursledare, vilket genererat ett 
utökat utbud av kurser.
 Under kongressperioden har fokus i 
IHPU alltmer kommit att bli ett utökat 
ansvar för kursgivningen med inrikt-
ning mot specialistutbildningen. En rad 
kvalitetsförbättringar har vidtagits för 
de obligatoriska kurserna inom specia-
listutbildningen, som ett led i ett större 
arbete med att förbättra specialistutbild-
ningen vad gäller mål och innehåll. Det 
är framför allt kurser inom det kliniska 

området som ökat. Men arbete pågår för 
att utöka antalet kurser inom områdena 
pedagogisk psykologi och arbetslivets 
psykologi. Inte minst har krafttag gjorts 
för att igångsätta och administrera spe-
cialistkollegier för att beta av den kö av 
sökande som tidigare väntat på kollegier. 
Vidare har antalet professionskurser ökat 

kraftigt för att möta den ökade efter-
frågan. Även andra specialistkurser  
inom ramen för ”valfria kurser” har 
utökats. Här har fokus främst legat på 
efterfrågad inriktning där marknadsut-
budet varit dåligt. 
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Regeringen

Socialdepartementet
•	 Delning av bl.a. patientsäkerhetsförordning.
•	 Gränslandet mellan sjukdom och arbete (SOU 2009:89)
•	 Regler för etablering av vårdgivare – Förslag för att öka 

mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 
2009:84)

•	 Bättre vård och stöd till individen. Om ansvar och tvång i 
den svenska missbruks- och beroendevården (S 2008:04)

•	 Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)
•	 Rehabiliteringsrådets slutbetänkande (SOU 2011:15)
•	 Synpunkter angående internetbaserad kognitiv beteende-

terapi (Rehabgarantin)
•	 Kompetens och ansvar (SOU 2010:65)
•	 Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och  

samhällsskydd (SOU 2012:17)
•	 PM Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige 

utan tillstånd (Ds 2012:36)
•	 Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)
•	 Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten (SOU 2010:45)

Utbildningsdepartementet
•	 Ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen
•	 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden –  

för barns och elevers bästa (SOU 2011:33)
•	 Med rätt att välja (SOU 2011:30)
•	 Den framtida gymnasiesärskolan – en likvärdig utbildning 

för ungdomar med utvecklingsstörning (SOU 2011:8)
•	 Likvärdig utbildning – riksrekryterande gymnasial utbild-

ning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning  
(SOU 2012:24)

•	 Högskoleverkets rapport – En ny psykoterapeutexamen 
(2011:20R)

•	 Skolans dokument – insyn och sekretess (SOU 2011:58)

Jusitiedepartementet
•	 Promemoria med utkast till lagrådsremiss – Ett förstärkt 

integritetsskydd i försäkringssammanhang
•	 Förvar (SOU 2011:17)
•	 Barns rätt till vård och sociala insatser stärks (Ds 2011:5)
•	 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott (SOU 2012:44)

avgivna remissyttranden under 2010–2012

Myndigheter

Socialstyrelsen
•	 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder – 

Tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor
•	 Transsexuella och övriga personer med könsidentitets- 

störningar – Rättsliga villkor och fastställelse av  
könstillhörighet samt vård och stöd.

•	 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni 
eller schizofreniliknande tillstånd 2010 – stöd för styrning 
och ledning

•	 Begrepp och termer relevanta för socialtjänststatistik
•	 Begrepp och termer för planer inom vård och omsorg
•	 Begrepp kring klassifikation och diagnos (Socialstyrelsens 

termbank)
•	 Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hälso-

undersökning av asylsökande m.fl.

Skolverket
Examensmål och programstrukturer i arbetet med Gy 2011 
(Dnr 2009:520)

Saco
•	 Högskoleverkets rapport – Allvarlig brottslighet som hinder 

mot att genomgå högskoleutbildning (HSV 2009:20 R)
•	 Sjukpenninggrundande inkomst m.m. för egenföretagare 

(PM)
•	 Uppdatering av Standard för svensk yrkesklassificering 

(SSYK)
•	 Förslag till åtgärder för att förbättra doktoranders studie-

sociala villkor vid universitet och högskolor som staten  
är huvudman för.
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representanter i organisationer och utredningar

Saco

Sacos styrelse
Lars Ahlin

Saco Vård
Lars Ahlin 
Maria Lindhe

Saco Vård Klinisk forskning
Maria Lindhe

Sacos förbundsdirektörsgrupp
Örjan Salling

Sacos lönebildningsgrupp
Nikki Vagnér

Sacos lönestatistikgrupp
Mahlin Lenerius t o m September 2012

Saco-arb
Mahlin Lenerius

Saco-P
Nikki Vagnér

Saco-J
Nikki Vagnér 
Carl-Axel Holmberg 
Camilla Damell

Saco egenföretagarnätverk
Nikki Vagnér

Sacos chefsnätverk
Nikki Vagnér

Saco jämställdhetsnätverk
Nikki Vagnér

Saco arbetsmiljönätverk
Carl-Axel Holmberg

Saco PUL-nätverk
Camilla Damell

Saco kommunikationsnätverk
Susanne Bertman

Förhandling

AkademikerAlliansens Representantskap
Lars Ahlin 
Nikki Vagnér 
Örjan Salling

AkademikerAlliansens 
Förhandlingsdelegation
Örjan Salling (vice ordförande)
Nikki Vagnér

AkademikerAlliansens Hök-T grupp
Nikki Vagnér

Saco-S Representantskap
Lars Ahlin
Nikki Vagnér

Saco-S övriga förbund
Carl-Axel Holmberg

AHT (Akademiker inom handel  
och tjänster)
Leif Pilevång

Vårdgruppen
Leif Pilevång

Övrigt

Nationalkommittén för psykologi – KVA
Lars Ahlin

Saco-IT styrelse
Örjan Salling

Lagern Akademikerservice styrelse
Örjan Salling

PTP – studierektorernas nätverk
Maria Lindhe
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Internationellt

EFPA: Presidents Council
Lars Ahlin

Network of Secretary Generals
Örjan Salling

Working Group on EuroPsy 
Standing Committee (SC)  
on Scientific Affairs
Torun Lindholm

SC on Disaster and Crisis
Eva Håkanson

SC on Test and Testing  
Anders Sjöberg

SC on Traffic Psychology
Henriette Wallén Warner

TF of psychologists in the  
Educational System
Ellinor Schad

EFPA – General Assembly
Lars Ahlin
Örjan Salling

SAK
Lars Ahlin
Örjan Salling

IUPsyS, General Assembly
Lars Ahlin
Anders Wahlberg

IUPsyS, Executive Committee
Maria Larsson
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Utredningar

Försäkringskassans referensgrupp 
– instrument för bedömning av 
arbetsförmågan
Anders Wahlberg

SKLs referensgrupp för nationella 
kvalitetsregistren
Camilla Damell

SKLs referensgrupp – projekt att utveckla 
den psykiatriska heldygnsvården
Björn Hofvander

Socialstyrelsens referensgrupp – Uppdrag 
att ta fram vägledningsdokument för 
framtidens elevhälsa
Julia Stenberg
Ellinor Schad

Skolverkets referensgrupp för 
elevhälsofrågor
Julia Stenberg

Socialstyrelsens referensgrupp – Uppdrag 
att ta fram en patienthandbok om 
patientsäkerhet
Camilla Damell
Maria Lindhe

Socialstyrelsens referensgrupp – Översyn 
av föreskrifter (SOSFS 2008:14) om 
informationshantering och journalföring
Camilla Damell

Socialstyrelsens referensgrupp – Stöd 
för införande av nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder
Maria Lindhe

Socialstyrelsens referensgrupp – 
Vägledning för stöd åt personer med 
ADHD
Bengt Persson
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Arbetsgrupp för Uppdatering av 
nationella KVÅ-urval för psykiatrin
Bengt Persson

Referensgrupp – Utredningen om rätt 
information i vård och omsorg  
(S 2011:13)
Camilla Damell

Referensgrupp – Behörighetsutredningen 
(S 2009:02)
Camilla Damell 

Referensgrupp – Missbruksutredningen  
(S 2008:04) 
Lars Ahlin
Örjan Salling

Sacos referensgrupp – LAS-utredningen
Carl-Axel Holmberg

Sacos referensgrupp – Utredningen om 
meddelarskydd för privatanställda i 
offentligt finansierad verksamhet
Leif Pilevång
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Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande
Lars Ahlin

Förste vice ordförande
Anders Wahlberg

Andre vice ordförande
Magnus Rydén

Ledamöter
Reneé From Mokhtar
Kerstin Twedmark
Julia Stenberg
Brjánn Ljótsson
Ulrika Sharifi
Maria Nermark
Gunilla Pettersson-Bergström
Kristian Bergman
Emmelie Carlsson

Etikrådet

Ordförande
Per Magnus Johansson

Vice ordförande
Ann-Christine Cederquist

Ledamöter
Seppo-Matti Salonen,
Birgitta Johansson Niemelä
Anita Wäster
Kristina Taylor

förtroendevalda och tjänstemän per december 2012

Specialistrådet

Ordförande
Håkan Nyman

Sekreterare
Ulla-Britt Selander

Ledamöter
För arbetslivets psykologi,  
Gunvor Bergquist
För klinisk psykologi, 
Roland Ericsson,
För pedagogisk psykologi, 
Ingela Palmér
För klinisk psykologi/neuropsykologi, 
Bengt Sonesson

Studeranderådet

Ordförande
Haydar Hussein

Vetenskapliga Rådet

Presidium

Ordförande
Lennart Melin

Vice ordföranden
Gunilla Guvå
Magnus Sverke

Vetenskapliga rådgivare
Gerhard Andersson
Gunnel Backenroth-Ohsako
Rolf Sandell
Eva Tideman
Sven Hemlin
Kerstin Hellström Isaksson
Gunn Johansson
Lars-Göran Nilsson
Lennart Sjöberg
Ann-Charlotte Smedler
Arne Öhman

Revisorer

Ordinarie, förtroendevald
Birgit Hansson,

Suppleant, förtroendevald
Jean-Michel Saury

Valberedning

Ordförande
Katrin Dahlin

Ordinarie ledamöter i valberedningen
Gamile Nilsson, Uppsala
Anders W Eriksson, Västra Götaland
Karin Edholm, Västernorrland
Benjamin Bohman, Stockholm
Ann-Katrine Östling, Gävleborg
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Bakre raden från vänster:  Anders Wahlberg, Brjánn Ljótsson, Ulrika Sharifi, Maria Nermark och Magnus Rydén. Främre raden från vänster:  
Kerstin Twedmark, Gunilla Pettersson-Bergström, Lars Ahlin och Renée From Mokhtar. På bilden saknas Kristian Bergman och Emmelie Carlsson
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Carl-Axel Holmberg Per Johansson Mahlin Lenerius Maria Lindhe Peter Lundgren 
Ombudsman Utredare Förbundssekreterare Professionsansvarig/ Webbredaktör 
   Utbildningsledare IHPU

Leif Pilevång Helene Rydling  Örjan Salling Linda Solberg 
Ombudsman Förhandlingssekreterare,  Förbundsdirektör Förhandlingssekreterare, 
 vik.   tjl.

Emily Storm Nikki Vagnér Carin Waldenström Peter Örn   
Ansvarig för Förhandlingschef Chefredaktör Reporter och redaktör 
Psykologiguiden
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Anställda vid kansliet
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