Verksamhetsberättelse för yrkesföreningen
Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård
Verksamhetsåret 2017 - 2018
Styrelsen har bestått av ordförande Kerstin Johannesson, sekreterare Kerstin Kruber, Kassör
Eva Nahnfeldt, webredaktör Lena Dahlgren Rutfjäll. Övriga ledamöter: Inger Nordenhem,
Lisa Tångring Wolgast, Stina Lasu och Annika Selberg Lundberg
Under året har styrelsen hållit 6 styrelsemöten varav ett telefonmöte och ett tvådagarsmöte.

Uppdrag från årsmötet 2017 §29
§5 Stadgeändring enligt proposition om att även icke-medlemmar ska få delta i årsmötet, dock
utan rösträtt
§20 Fortsatt arbete med föreningens hemsida
§22 Fortsatt bevakning av specialistfrågan
§23 Fortsatt arbete i Nationella Amningskommittén
§26 Fortsatt representation och arbete med Rikshandboken

Styrelsens arbete under året
Uppdragen från årsmötet
Stadgeändring
Stadgeändringen gällande att även icke föreningsmedlemmar får delta i vårt årsmöte
genomfördes.
Stadgarna har även uppdaterats utifrån ändringar i förbundets normalstadga för nationella
föreningar som fastslogs vid kongressen 2016.
Hemsidan
Förbundets hemsideplattform uppdaterades under våren 2018, vilket bl a medförde säkrare
medlemssidor. En arbetsgrupp bildades i november för att diskutera föreningens hemsida med
webredaktör Kristina Wallin och kommunikationschef Anna Härenvik på förbundet. Ett
flertal möten har hållits med Kristina Wallin för att diskutera sidans utseende. Styrelsen har
under året även rensat material och uppdaterat en del dokument inför förändringen.
Ordföranden har fått behörighet att direktredigera delar av föreningens hemsida.
Specialistordningen
Inger Nordenhem håller i denna fråga. Styrelsen har besvarat en remiss från förbundet
gällande förslag om vad som ska krävas för att vidmakthålla specialistbehörigheten.
Nationella amningskommittén
Kerstin Johannesson har under året varit föreningens representant och deltog i det årliga mötet
i oktober. Där genomfördes en workshop för att diskutera förslag till innehåll för ett eventuellt

framtida kompetenscentrum för amningsfrågor. Styrelsen besvarade en enkät om hur vi ser på
vilka uppgifter ett sådant bör ansvara för.
Rikshandboken
Amanda Wikerstål från Växjö är föreningens representant i Redaktionsrådet som under året
haft fyra möten. Amanda och Lisa Tångring Wolgast deltog i ett möte med RHB:s
redaktionsråd i november för att diskutera den nya plattformen som är under uppbyggnad.
Styrelsen kontaktade RHB då Monica Lidbeck, Göteborg, uppmärksammat att fel
rättningsmall låg ute för EPDS. Mallen är nu korrigerad.
Andra föreningsrelaterade ärenden
Bristen på chatt-forum
Styrelsen tog under våren kontakt med ansvarig för den slutna Facebook-gruppen för
MHV/BHV-psykologer i syfte att skapa ett samarbete. Gruppen är det närmaste vi kan
komma ett chattforum för professionen då det inte gick att få ett på hemsidan. Medlemmarna
kan kontakta styrelsen för att komma med i gruppen.
Medlemsfrågor
Pga nya EU-lagar om digitala personuppgifter som började gälla 28/5 2018 måste
medlemsmatrikeln på hemsidan tas bort. Medlemmarna får i nuläget vända sig till
ordföranden för att få uppgifterna.
Kerstin Johannesson intervjuades av Nils Sohlberg på Psykologförbundet angående hur vi
hanterar personuppgifter, vilket godkändes.
I ordförandens julbrev uppmärksammades medlemmarna på att man behöver vara medlem i
förbundet för att kunna vara medlem i föreningen. Styrelsen kan dock göra undantag utifrån
individuella skäl.
Blå pdf:en.
Styrelsen kontaktade under våren SFOG och påpekade att ”utvecklingsstörning” bör ändras
till ”psykisk utvecklingsstörning”/intellektuell funktionsnedsättning”, dvs de termer som
används i ICD 10 respektive DSM 5 och inom Habiliteringen. Ändringen genomfördes.
PM för arrangörer av Nationella konferensen
Styrelsen har under året reviderat dokumentet ytterligare för att ge bättre stöd till
arrangörsgrupperna. Dokumentet har lagts ut på hemsidan.
Nationella målbeskrivningen
Målbeskrivningen och förtydligandet av arbetsuppgifter har reviderats under våren, dels
avseende uppdatering av begrepp, dels utifrån önskemål från medlemmar om att byta ut ordet
”Barnutredningar”. Dokumenten har lagts ut på hemsidan.
Nationella konferensen 2017
Konferensen i Lund gick med ett litet överskott och hade många deltagare. Birgitta Rydén,
Göteborg, skrev om konferensen i Senior Psykologen 2018:2.
Jubileumsboken
Det finn nu kvar ca 110 ex av 800. Ca 25 ex per år går till nya medlemmar och strategiskt
placerade personer. Styrelsen beslutade att köpa loss filen för digital publicering på hemsidan

då ett nytryck blev mycket kostsamt.
CMHV-psykologer
Brev skickades från styrelsen till arrangörerna av årets MÖSAM-möte angående att
psykologerna gärna deltar i mötet, analogt med de nationella CBHV-mötena. Positivt svar att
psykologer i CMHV kan delta på 2019 års MÖSAM-dagar. Monica Lidbeck, Göteborg,
arbetar vidare med frågan.
Seniorpsykologen
Ordföranden erbjöds att medverka i en artikelserie i Senior Psykologen om barns psykiska
hälsa. Planerad publicering under hösten2018.

Förbundsrelaterade ärenden
Rådskonferensen 2018
Tyvärr hade ingen i styrelsen möjlighet att delta.
Remisser
Internremiss från Psykologförbundet ”För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot
barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111)”. Beslut att inte besvara remissen.
Internremiss från Psykologförbundet angående legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
utifrån Socialdepartementets förslag. Beslut att inte besvara remissen.
Internremiss från Psykologförbundet angående Socialdepartementets betänkande ”En god och
nära vård” SOU 2017:53. Beslut att inte besvara remissen.
Socialstyrelsen: “Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma
levnadsvanor” Remissvar från styrelsen.
Internremiss från Psykologförbundet angående vidmakthållande av specialistkompetens.
Remissvar från styrelsen.

Extern samverkan/representation
Studentmässan PS.18
Föreningen fick möjlighet att vara med vid ett utställarbord för Psykologverksamheten i VGregion. Kerstin Johannesson deltog i arrangemanget. Områdeschef Antonia Reuter, Göteborg,
höll en uppskattad föreläsning om vår profession.
Socialstyrelsen
 Kerstin Johannesson intervjuades under våren 2018 i samband med en förstudie om ett
ev ”Kunskapsstöd för förlossningsvården”.
 Föreningen bjöds in som utställare på konferensen Värna våra yngsta hösten 2017, och
visade information om föreningen samt tipsade om div relevant litteratur
 Styrelsen fick förfrågan om medverkan i arbetet med ett föräldraskapsstöd till
föräldrar med barn med funktionsnedsättning och Karin Berg, Alingsås,



representerade föreningen i referensgruppen. Arbetet är klart och presenterades i
december 2017.
Föreningen lämnade synpunkter i en enkät om ökad tillgänglighet i barnhälsovården
för familjer och barn med sämre hälsa, tandhälsa eller lägre vaccinationstäckning.
Enkäten gjordes inför en hearing på SoS i maj.
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Monika Lidbäck, Göteborg, och Lisa Tångring Wolgast, Borlänge, har granskat texter. Det är
inte ett uppdrag från föreningen, men styrelsen föreslår gärna kunniga medlemmar på
förfrågan från 1177.
BNP
Kerstin Johannesson valdes vid det nationella CBHV-mötet i Luleå i september 2017 att
efterträda Antonia Reuter på psykologposten. Detta är inte ett uppdrag från föreningen, men
styrelsen ser ett värde i ett nära samarbete med BNP. 6 möten har hållits under året och ett
intensivt arbete pågår dessemellan för att aktualisera BHV-frågor hos relevanta myndigheter.
Föreningen föreslog Lina Ljung Roseke, Borås, och Amanda Wikerstål, Växjö, som
representanter för BHV nationellt till ett möte för International Initiative for Mental Health
Leaders i maj som BNP inbjöds till.
Möte med Socialstyrelsen genomfördes 11/4 bl a angående ev revision av Vägledningen för
BHV. Diskussion om ett mer styrande dokument, t ex en kunskapsöversikt med
rekommendationer.
Förfrågningar/info/synpunkter från medlemmar/ externa aktörer








Lisbeth Andersson, Halland, efterfrågar information om överföringsrutiner mellan
BVC/BMM och psykologenheten. Styrelsen belyser alternativ.
Sawako Ludvigsson, bibliotekarie i Malmö, efterfrågar föreläsare kring samspel barnförälder. Styrelsen hänvisar till medlemmar i Skåneregionen.
Maja Berling, Visby, efterfrågar information om Whooley-frågorna i Blå pdf:en
Medlemmar i Uppsala frågar om statistik på barnunderlag. Tyvärr finns ingen färsk
undersökning, men styrelsen redovisar bakgrunden till nyckeltalet 2000 barn/heltid.
Birgitta Wickberg, Göteborg, undrar hur många MHV/BHV-psykologer det finns i
Sverige. Tyvärr har föreningen inte svar på det.
Erbjudan om gratis aktivitet ”Meditationskurs” för deltagare på Nationella
Konferensen. Fortsatt kontakt med föreläsaren/författaren Saleh Vallander.
Fråga från Maja Berling, Gotland, om att flytta nationella konferensen till våren.
Styrelsen svarat att det inte är görligt.

För styrelsen

Kerstin Kruber
sekreterare

