Bakgrundsinformation till årsmötets diskussionspunkter
17.
Hemsidan ligger på Psykologförbundets plattform som uppgraderats under våren. Styrelsen
har tagit tillfället i akt att titta över innehållet på hemsidan. Lena Dahlgren Rutfjäll är formellt
webbansvarig i styrelsen och tar emot ev synpunkter och förslag på publiceringar.
Den elektroniska matrikeln på hemsidan har tyvärr fått tas bort pga GDPR.
18.
Hösten 2013 presenterades ett nytt nationellt program för BHV. 2015 beslöt de centrala BHVenheterna att inrätta Barnhälsovårdens Nationella Programråd som ska hålla i arbetet med att
följa upp, förnya och utveckla programmet. Fyra personer från olika delar av landet och med
olika professioner valdes ut för arbetet. Sedan oktober 2017 är Kerstin Johannesson
psykologrepresentant i gruppen, och under året har Antonia Reuter varit adjungerad i en
övergångsfas.
BNP är inte ett uppdrag för föreningen utan medlemmarna röstas fram av CBHV-enheterna
vartannat år vid det nationella mötet i oktober. Det ligger dock i föreningens intresse att ha tät
kontakt med BNP då medlemmarna påverkas av arbetet där.
19.
Inger Nordenhem har varit föreningens representant i förbundets arbete med en ny
specialistordning. Styrelsen har lämnat förslag på Counselling-psykologi som inriktning för
MBHV-psykologer, en inriktning som vi tror skulle passa även andra psykologer. Vi fick inte
gehör för förslaget. Däremot inrättades 7 nya inriktningar inom det kliniska området.
Vi har diskuterat inriktning och även syfte med ledarskapsutbildning (som ingår i
specialistutbildningen) samt riktlinjer för specialistuppgiften med förbundsordförande Anders
Wahlberg.
20.
Föreningen blev från 2013 inbjuden att delta i Nationella Amningskommitténs årliga möten.
Kommitténs arbete utgår från ett regeringsuppdrag till Livsmedelsverket från 2004 att
samordna nyckelverksamheter kring amning. Man producerade en ”Strategisk plan
för samordning av amningsfrågor 2013-2016” och visionen är en kultur och miljö som
främjar amning. Som en del i planen skulle Socialstyrelsen undersöka om det var motiverat
med ett vägledningsdokument för amning, modersmjölksersättning och mat för små barn,
men efter en sondering med professionerna skrinlades idén då det redan finns tillräckligt med
information i frågan.
Hösten 2016 framkom att Livsmedelsverket inte längre önskar hålla i nätverket. Det är oklart
vilken myndighet som får ta över. Det finns önskemål om ett nationellt kunskapscentrum för
amning, men ingen vet vem som i så fall skulle finansiera det.
Styrelsen förordar att föreningen fortsätter delta i kommitténs möten.
21.
Socialstyrelsen har tagit fram ett särskilt utformat föräldraskapsstöd till föräldrar till barn med
funktionsnedsättning. De gjorde utifrån detta uppdrag ett kunskapsstöd för BHV som blir ett
komplement till Vägledningen. Materialet publicerades hösten 2017.
Föreningens representant i referensgruppen var Karin Berg, Alingsås.

22.
2013 firade Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 40 år. Med anledning av detta
framställdes en skrift om professionens historik, framväxt, uppdrag och arbetssätt. Nya
medlemmar får boken som välkomstgåva.
Av de 800 ex som trycktes finns i dagsläget ca 100 ex kvar. Styrelsen anser att en nytryckning
är för kostsam. Numera finns boken även i digital version på hemsidan.
23.
www.1177.se är en väletablerad webbplats för sjukvårdsrådgivning och information. Monica
Lidbeck har deltagit som psykologrepresentant i Allmänna redaktionsrådet för
www.1177.se I praktiken har det inneburit granskning av texter vid tre web-råd under året.
Eftersom fåtal av samtliga texter granskas av redaktionsrådet är det jättebra om du använder
länken som finns under varje artikel om du har synpunkter på innehållet Jag lyssnar också
gärna in funderingar och övergripande frågor som behöver lyftas med redaktionsledningen för
1177. Välkommen att höra av dig till monica.lidbeck@vgregion.se
Tips: Särskilt Tema Gravid och Barn och föräldrar samt Psykisk hälsa innehåller material som
relaterar till vårt område. Anmäl dig till nyhetsbrevet för Tema Gravid och Barn och föräldrar
www.1177.se/nyhetsbrevbarn
24.
Rikshandboken för barnhälsovård på nätet (RHB) är ett professionsinitierat projekt. RHB:s
hemsida, www.rikshandboken-bhv.se, bekostas och administreras sedan 1/1 2016 av Inera
(SKL:s bolag för vårdrelaterade tjänster på nätet).
Målsättningen är en aktuell och nationell metodbok för BVC. Ett redaktionsråd bestående av
BHV-överläkare, vårdutvecklare, IT-redaktörer, en allmänläkare och en mbhv-psykolog har
granskat och beställt texter. Amanda Wikerståh, Växjö, har varit föreningens representant i
redaktionsrådet sedan hösten 2017.
Texterna revideras åtminstone vart tredje år och omedelbart vid förändringar av betydelse.
RHB har också kontakt med relevanta myndigheter, t ex Folkhälsomyndigheten och 1177, för
att säkra en gemensam hållning. Regionala dokument finns intill de nationella texterna, sk
regionalisering.
Under året har arbetet fokuserat på att flytta över till ny plattform och även se över gamla
texter.
Synpunkter från användarna på innehållet i RHB mottages tacksamt.
Styrelsen förordar att föreningen är fortsatt representerad i redaktionsrådet för RHB.
25.
2007 togs beslut om en nationell målbeskrivning för psykologarbetet inom MHV/BHV.
Texten har reviderats vartefter, nu senast i vår. 2015 kompletterades den med en bilaga med
en förtydligande beskrivning av arbetsuppgifterna. Även denna har reviderats i år av styrelsen
då det fanns ett önskemål från medlemmar om att byta ut ordet ”Barnutredning” till
”Barnbedömning”.
Materialet kommer att delas ut på årsmötet men finns redan nu på hemsidan.
27.
Våra distrikt turas om att ordna nationella konferensen enligt en turordning där man får ansvar
ungefär vart 10:de år.

