
 

 

Protokoll styrelsemöte 

 

Tid: Fredagen den 23/8 2019, kl 10 -16. 

Plats:   Psykologförbundets lokaler, Konferensavd, Vasagatan 48, Stockholm 

Närvarande: Kerstin Johannesson, Annika Selberg Lundberg, Inger Nordenhem, Judy Briët, 

Lisa Tångring Wolgast och Lena Dahlgren Rutfjäll.  

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas. 
 

2. Dagordningen godkänns.   
 

3. Val av sekreterare och justerare  
Sekreterare Lena Dahlgren Rutfjäll, justerare Judy Briët. 
 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll 2019-05-13. Läggs till handlingarna. 
 

5. Kalendariet 
Beslutat datum för kommande internat: 22-23 nov i Göteborg. Konstituerande 
möte i samband med Nationella konferensen hålls 190926 kl 17.00 i 
konferenslokalen. 

 
6. Ordförandens rapport  

Eva Estling, samordnare på Avdelningen för vård och omsorg på SKL, har kontaktat 
styrelsen för att höra om intresse finns att delta i en intervju om möjligheten att 
öka kvaliteten och effektiviteten i mödrahälsovården med hjälp av digitala 
lösningar. I detta arbete intervjuas en bredd av intressenter, exempelvis 
företrädare för patienter, vårdprofessionen, myndigheter och akademin. Kerstin 
mejlar frågor till Eva för tydliggörande av syftet och bakgrund. 

 

7. Kassörens rapport  
Ekonomin är i balans med 82128:04 kr på styrelsens konto. Resterande 
medlemsavgifter för verksamhetsåret inkommer i början av september från 
förbundet. 
Lena skickar årets protokoll till föreningsrevisor Åsa Krantz. 



 
8. Medlemsansvarigs rapport  

Nya medlemmar: Hanna Gunnarsson, Sundsvall, Fridah Nilsson, Luleå, Chanette 
Borbjerg, Sundsvall, Kerstin Forsgren, Göteborg (återinträdd) 
 

9. Hemsidan 
Ordföranden fick i juni ytterligare utbildning av förbundets webbredaktör i 
redigering av hemsidan. 
 

10. Almedalen 2019  
Förbundets Youtube-film från seminariet har haft ca 1200 visningar. Förslag 
diskuteras på hur vi kan flagga för seminariet på kommande årsmöte.  

 

11. Strategifrågor 
- Rekommendation av ideella hjälporganisationer  
Föreningen Mamma-till-mamma driver bl a en chat för kvinnor som drabbats av 
depression efter förlossning.  Förfrågningar har kommit till flera CBHV-enheter och 
föreningsmedlemmar från en medgrundare som önskar att vi sprider information 
om deras verksamhet ut till våra BVC. Styrelsen anser att vi principiellt inte kan 
rekommendera och gå i god för fristående ideella verksamheter som bedriver 
riktade insatser av vårdkaraktär utanför myndigheternas kontroll. När hälso- och 
sjukvården utvecklas är privata aktörer och andra intresseorganisationer viktiga 
som en del i att utveckla vården, men bör inte rekommenderas som ett fullgott 
alternativ till vår egen verksamhet. 
 
- Workshop om förbundet i framtiden. Ordföranden skickar ut materialet till 
styrelsen inför möte i Luleå. 
 
- Rådgivningsstöden till BHV-ssk/nya psykologer. Materialet skrivs om för att 
vända sig till nya kolleger som ett konsultationsstöd och läggs ut på nya fliken 
”Tips och material” på medlemssidorna 
 
- Ansökan till Allmänna arvsfonden för VIPP-utbildning. Sondering pågår för 
samkörning med VG-regions psykologverksamhet.  
 

12. Intern samverkan     
a) Distrikten – Proposition till årsmötet; Södra Bohuslän och region Halland delas 
upp och går till nya distriktet Västra Götaland respektive Södra (regionerna Skåne 
och Blekinge). 
b) Nationella konferensen 2019 – ca 80 anmälda. Förbundsordförande Anders 
Wahlberg gästar konferensen på torsdagen och deltar i årsmötet. 
c) Nationella konferensen 2020 – Varken Östra Mellansvenska eller Västra 
Mellansvenska vill byta sin turordning med ordinarie distrikt. Lena hör med 
medlemmarna i Östergötland. 
Kommande konferenser behöver styrelsen förtydliga att man följer turordningen, 
om man inte anser sig kunna arrangera konferensen ansvarar man själv för att 
byta år med ett annat distrikt. Om ingen ersättare finns kan konferensen behöva 



ställas in. 
d) Årsmötet 2019 – Verksamhetsberättelse, ordförandebrev, bakgrundsfakta, 
dagordning, propositioner om distrikt resp barn och klimat skickas ut med 
medlemsmejl senast 11/9. Styrelsen efterforskar kandidater till föreningsrevisor 
och valberedning. 
 

13. Extern samverkan/ representation 
a) Rikshandboken BHV – Inget att rapportera. 
b) BNP – Kerstin informerar om mötet 15/8 med Margareta Winberg som utreder 
framtidens socialtjänst. Påpekade behovet av bättre barnpsykologisk kompetens 
inom socialtjänsten samt ett tydligare praktiskt ansvar för samverkan med MHV 
och BHV. 
Det behövs nya psykologrepresentanter både till BHVQ-gruppen och Nationell 
arbetsgrupp för barn och unga. Lyfts på konferensen i Luleå och på CBHV-mötet i 
Eskilstuna då det är angelägna samarbetspartners för föreningen. 
c) Nationella amningskommittén – Nästa möte 25 okt. 
d) Kunskapsstöd för neonatalvård – Judy deltar tillsammans med andra 
representanter för BNP i sista delen av arbetet med kunskapsstödet. Judy är 
deltagare i projektledningsgrupp. Ingers arbete som föreningens representant är 
avslutat. 

 

14. Remisser 
- Internremiss från förbundet 
Angående ev revision av policydokumentet om EBPP – evidensbaserad psykologisk 
praktik. Styrelsen har svarat. 
 
- Internremiss från förbundet 
SOU 2019:32 Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående 
samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord.  
Styrelsen har svarat. 

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

- Jennie Aquilonius på Modern Psykologi, önskar intervjua en psykolog om 
förlossningsrädsla, styrelsen hänvisar till Elisabeth Rondung. 
 
- Stina Hillman efterfrågar råd om specialistinriktning. Styrelsen svarat. 
 

16. Kurser, litteratur etc. 
 

17. Övriga frågor 
 

 

Kerstin Johannesson  Lena Dahlgren Rutfjäll  Judy Briët 

Ordförande   Sekreterare   Justerare 


