
  
 

 

 

STYRELSEMÖTE 

 

Tid 

Fredagen den 29 mars 2019, kl 10-16. 

 

Plats 

Psykologförbundet, Vasagatan 48, Stockholm.  

 

Närvarande  

Kerstin Johannesson, Annika Selberg Lundberg, Inger Nordenhem, Judy Briët och Lena 

Dahlgren Rutfjäll. Lisa Tångring Wolgast deltar på telefon vid punkterna 11 och 12. 

 

 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordningens godkännande  

3. Val av sekreterare och justerare 

Sekreterare Lena Dahlgren Rutfjäll, justerare Judy Briët 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2019-02-01 och 2019-02-02. 

Läggs till handlingarna. 

 

5. Ordförandens rapport 

Förfrågan om att nominera en person till specialistrådet. Inger har ett förslag. 

Fortsatt deltagande i styrelsen – ordföranden rapporterar till valberedningen. 

 

6. Sekreterarens rapport  

Nästa verksamhetsårs internat förläggs till oktober-november så att nya 

styrelsemedlemmar snabbare får överblick över arbetet. 

 

7. Kassörens rapport 

Styrelsen förfogar över 47 371:51 kr. 

Ekonomin är god och det finns utrymme för något extra på Nationella konferensen. 

 

8. Medlemsansvarigs rapport 

Nya medlemmar: Clara Linnros, Stockholm. 

Pga GDPR får medlemsansvarig numera ingen direkt information om nya medlemmar 

utan endast information om att ”ny” medlem har anslutit till föreningen. Det gör det 

problematiskt att skicka bekräftelsemejl med information och välkomstpaketet med vår 

bok. Kerstin kontaktar förbundet i frågan. 

 



9. Hemsidan  

Inger har länkat några nyheter mellan hemsidan och MBHV-gruppen på Facebook. 

Systemet verkar fungera. 

Styrelsen hjälps åt att titta igenom hemsidan.  

 

10. Almedalen 2019 

Fyra personer från föreningen är vidtalade varav två säkra (Kerstin Johannesson och 

Monica Lidbeck) och två ännu osäkra (Toni Reuter och Marie Johansson).  

Kunniga personer för paneldiskussion diskuteras. 

 

 Strategifrågor 

- Projektet The first 1000 days in the nordic countries startade i januari och ska kartlägga 

barns första 1000 dagar samt föreslå insatser.  FHM håller i den svenska delen av 

projektet. Avslutningskonferens i Reykjavik hösten 2021.  Läggs som en nyhet på 

hemsidan. 

 

- Riksmhösam  

Lisa rapporterar från Riksmhösam 21-22/3 Stockholm. Psykologerna är inte lika 

självklara i MHV-teamen som i BHV-teamen, därför något färre i gruppen. Bra att få 

träffa andra psykologer verksamma i MHV-team och de har bildat ett nätverk.  

Nätverket för MHV-psykologer i de centrala teamen vill gärna vara bollplank i de frågor 

som kommer/finns hos styrelsen. Styrelsen å sin sida tänker att det är bra om nätverket 

bevakar frågor om psykologiska insatser inom MHV, t ex när media efterfrågar 

information. 

Vid Mhösam diskuterades nätverkets syfte, bland annat att bevaka de 30% som 

psykologerna arbetar för MHV, även bevaka psykologens roll i teamet gällande de 

psykologiska aspekterna i allt det som är MHV. Uppdraget i CMHV bör också innefatta 

att samverka på nationell nivå, t ex utbyta kunskaper i det folkhälsoförebyggande arbetet. 

Hur mödrahälsovården ska upptäcka psykisk ohälsa är en annan viktig fråga.  

Monica Lidbeck kommer att skriva ihop en sammanfattning från Mhösam att publiceras 

på föreningens hemsida. Nästa års träff kommer att vara i Västerås. 

 

- Vipp – Vid State of the art konferensen i Stockholm togs Video Intervention to Promote 

Positive Parenting (VIPP) upp och dess goda evidens. Bra att använda när det behövs lite 

mera i föräldrakonsultation. Malin Bergström har tagit kontakt med utbildarna men en 

kurs blir mycket dyr. Har därför hört med FHM om det kan göras inom ramen för att 

metoden prövas men svarat blev nej. En annan möjlig väg är att söka medel från 

Allmänna arvsfonden men i så fall behöver det vara föreningen som söker. Styrelsen 

beslutar att Kerstin hör med förbundet om deras syn på saken. Ytterligare en idé är att 

använda SKL:s pengar till överenskommelsen med BHV, men det är svårare. 

 

- Vi har fått svar från Barnläkarföreningen att vi gärna får använda deras texter som de 

har publicerad på sin hemsida gällande klimatet. Lisa och Lena formulerar en proposition 

till årsmötet om att anta en klimatpolicy i föreningen.  

 

11. Intern samverkan     

a) Distrikten  

Diskussions om förändring av distriktsindelningen. VG-region är ett naturligt distrikt 

genom sin gemensamma organisation men en sådan förändring berör även Region 

Halland som är sammankopplade med Södra Bohuslän. Kerstin hör med våra medlemmar 



där vad de tycker.                       

b) Nationella konferensen 2018 

Bokslutet är ännu inte klart då moms ska betalas. 

c) Nationella konferensen 2019 

Programmet för konferensen 2019 är i princip klart. Läggs ut på hemsidan. Kerstin 

kontaktar webredaktören på förbundet för hjälp med att lägga upp anmälningssidan. 

Distrikt Sydöstra står på tur därefter men har små möjligheter att ordna konferensen då 

eftersom det krockar med andra stora konferenser. Lisa hör med sitt distrikt Västra 

Mellansvenska om att byta med Sydöstra 2020. 

 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV – enl Amanda Wikerstål i redaktionsrådet har artikeln om 

digitala media kommit upp på listan för revideringar tidigare än planerat. Redaktionen har 

bett om synpunkter på texten. 

b) BNP-arbetet flyter på bra, har god nytta av CBHV:s  gemensamma digitala plattform 

Samarbetsrum. Två BHV-öl och en distriktssköterska/ verksamhetsutvecklare ska väljas 

in på höstens nationella möte för CBHV. Nomineringar mottas tacksamt av 

valberedningen vars ordförande är Johanna Tell i Blekinge. 

c) Nationella amningskommittén – Kerstin och Annika deltar vid nästa tillfälle 25/10 i 

Stockholm. 

d) Kunskapsstöd för neonatalvård – Inger och Judy har kommit med i arbetsgruppen 

kring avgränsningar gällande kunskapsstödet. Inger representerar föreningen och Judy 

BHV. Diskussion om hur missförstånd kring anknytningsteorin kan påverka rutiner i 

förlossningsvården och neonatalvården, och att familjerna behöver följas upp längre i 

eftervårdsskedet. 

 

13. Remisser  

Inga remisser har inkommit som föreningen bör svara på.  

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

- Elin Pihl, Skåne frågar om upphovet till trimesterschemat i Blå Boken och får svar från 

styrelsen. Hänvisas även till Monica Lidbeck i Södra Bohuslän för mer inforamtion.  

- Lisa Tångring Wolgast, Dalarna frågar om Blå Bokens text om självmord hos nyblivna 

mammor. Får svar om textens produktionsvillkor av Inger och Kerstin. Lisa tar frågan 

vidare om borde det stå lite mera om ämnet. 

 

15. Kurser, litteratur etc. 

”Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och 

förskoleår, 15 hp”, specialistkurs vid Göteborgs universitet. Läggs upp som nyhet på 

hemsidan. 

Dokumentären Älska mig för den jag är – om Josefin Nilsson. Film om våld i nära 

relation. SVT 2019. Finns på SVT Play. 

 

16. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor har anmälts. 


