
 
 

 

 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid: Fredagen den 7 december 2018, kl 10-16. 

Plats:   Psykologförbundet, Konferenslokal Oscars, Vasagatan 48, Stockholm.  

Närvarande: Kerstin Johannesson, Annika Selberg Lundberg, Inger Nordenhem, Lisa 

Tångring Wolgast, Judy Briët och Lena Dahlgren Rutfjäll. 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Val av sekreterare – Lena D R. Val av justerare - Judy B. 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2018-08-17 och 2018-09-20. 

 

5. Ordförandens rapport:  

- Försök med depressionsscreening på BB. Kerstin har kontaktat Pamela Massoudi, 

Monica Lidbeck och medlemmar i Uppsala i frågan. Avvaktar svar. 

- Kerstin har anmält intresse för att delta i rekommendationsgruppen i arbetet med 

Socialstyrelsens Kunskapsstöd för förlossningsvårdkedjan. Pamela Massoudi är 

föreslagen till expertgruppen. 

 

6. Sekreterarens rapport. 

  

         19-02-01–19-02-02 Internat Göteborg, start dag 1 kl 10, slut dag 2 kl 15. 

         19-03-29  Styrelsemöte, Stockholm, kl 10-16. 

         19-05-13  Telefonmöte kl 13-16. 

         19-08-23  Styrelsemöte, Stockholm, kl 10-16. 

 

7. Kassörens rapport - Annika Selberg Lundberg redogör för föreningens ekonomi som är                 

god. 

 

8. Medlemsansvarigs rapport  

 Nya medlemmar: Sofie Storm Lund, Halland (återinträdd), Anna Lehn, Blekinge. 

 

9. Specialistordningen  

- Studierektor Ulrika Eskner Skoger från Psykologförbundet besöker oss och berättar om det 

pågående arbetet med lärandemålen Diskuterar vad som kan vara lämplig specialistbehörighet 

för mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Styrelsen fortsätter att diskutera på internatet i 

februari ev förslag att lämna till förbundet.  

Styrelsen uttrycker önskan om högre krav på arbetslivserfarenhet, helst inom relevant område. 



- Nora Choque-Olsson - Chef för utbildningsavdelning & verksamhetsansvarig för IHPU – 

besöker oss och önskar input vad gäller utbildningar som ska erbjudas psykolog, men även 

MBHV-psykologernas samarbetspartners t ex BHV-ssk. Styrelsen planerar ett 

medlemsutskick med frågan vilka utbildningar medlemmarna efterfrågar för psykologer inom 

mödrahälsovård och barnhälsovård. 

Styrelsen framför önskemål om lägre kostnader för IHPU:s kurser, vilket Nora arbetar för bl a 

genom att utveckla distansundervisning. 

 

10. Hemsidan 

- Kerstin informerar om några nyheter på hemsidan, t ex anmälan för studentmedlemmar.  

- Kristina Wallin föräldraledig fr o m nu t o m augusti, vikariat tillsatt – Cecilia 

Gustavsson som hade möjligheten att titta in och hälsa på oss. 

- Inger kommer att ansvara för att information på hemsidan länkas från Facebookgruppen 

för mödra- och barnhälsovård. 

 

11. Föreningsfolder 

- Via förbundet har vi fått tillgång till en korrekt mall för foldern. Beslut om att aktuell 

text är slutversion. Nya exemplar av foldern trycks upp efter behov. 

 

12. Intern samverkan     

a) Distrikten – inget nytt 

b) Nationella konferensen 2018 – sista fakturan på väg in. Utvärderingen visar på positiva 

omdömen. Så gott som alla ppt är publicerade på hemsidan. 

Årsmötesprotokollet är undertecknat och läggs ut på medlemssidorna.  

c) Nationella konferensen 2019 – Luleå 25-27 september. Programmet börjar ta form. 

Årsmöte kl 10-12 på torsdagen. Nästa års konferens kommer att presenteras med en film om 

Luleå. 

 

 

13. Extern samverkan/representation 

a) Rikshandboken BHV – Texten om samspel är inte prioriterad i nuläget pga andra delar som 

mer akuta att arbeta med. Har vid ett tidigare tillfälle varit aktuell för revidering. Texten är 

lång och vissa delar kanske kan lyftas ur, exempelvis den om temperament.  

Kerstin har en diskussion med Amanda W ang revision av texten Barn och digitala media.  

b) BNP – Inbjudan till Samarbetsrum har gått ut till CBHV nationellt via mejlen. Utskickat av 

Petra Almroth Houshmand, assistent i BNP.  

Kerstin och Kristin Lindström ska träffa Anna Nergård som håller i utredningen Samordnad 

utveckling för god och nära vård 

Rapport från State of the art-konferensen 3/12.  

Samarbetet med forskningsnätverket för BHV – oklart hur det ska fortsätta.  

c) Nationella amningskommittén – Kerstin rapporterar från mötet 12/10. Annika blir ny 

suppleant.  

d) Kunskapsstöd för neonatalvård – Inger rapporterar från den workshop hon har deltagit vid. 

 

14. Remisser  

Interremiss: Styrelsen har lämnat synpunkter till revisionen av PTP-handboken. 

Internremiss: Unga som varken arbetar eller studerar: beslutade att inte besvara remissen. 

 

15. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer. 

  



 PS.19 i Lund 3-5 maj. Föreningen är erbjudna ett sponsorbord. Vi frågar om två från 

Region Skåne kan sköta det. 

 Förfrågan från Emily Linnér ang informationssatsningen Kvinnors hälsa – ej aktuellt. 

 Per Terlinder har frågat Kerstin om en filmad intervju ang MBHV-psykologens arbete 

som del av en privat allmänläkarutbildning. Förfrågan avböjdes. 

 Psykolog Elisabet Rondung, doktorand vid Mittuniversitetet, har skrivit en avhandling 

om förlossningsrädsla. Info och kontaktuppgifter äggs ut som nyhet på hemsidan. 

 Monica Lidbeck, Göteborg, efterfrågar ppt från förra årets konferens. Dessa har enligt 

avtal tagits bort från hemsidan. 

 Eva Juhlin Grattbäck, Halland, undrar om det är regel att vi ska sätta diagnos vid varje 

besök. Styrelsen svarar att det är mycket ovanligt och i princip inte möjligt givet vårt 

uppdrag. 

 Helen Edfalk, Göteborg, efterfrågar planering för nästa års nationella konferens. 

Styrelsen ger info. 

 Kerstin Sigfridsdotter, Alingsås, efterfrågar Blå pdf:en. Styrelsen ger info att den finns 

på hemsidan. 

 Karin Fängström, Uppsala, efterfrågar föreningens policy kring namn på våra 

verksamheter. Styrelsens svarar att det är en fråga för resp huvudman och inget 

föreningen har synpunkter på. 

 Anna Lannér Swenson, Skåne, önskar att föreningen påpekar brister i kartläggningen av 

spädbarnsbehandling. Styrelsen informerar om att man kan kontakta utredarna och 

lägga in rättelser. 

 

17. Kurser, litteratur etc.  

Folder föräldrainformation: Små barn och skärmar av Hugo Lagercrantz, Gothia 2017. 

 

18. Övriga frågor. 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Johannesson  Lena Dahlgren Rutfjäll  Judy Briët 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 

 

 

 


