
  
 

 

 

KALLELSE styrelsemöte 

 

Tid: Fredagen den 29/1 2021, kl 11-15  

Plats:   Zoom-möte 

 

Närvarande: Kerstin Johannesson, Judy Briët, Annika Selberg Lundberg, Veronika 

Fagerberg, Åsa Krantz, Helena Friede, Mona Bryggman (till kl. 12:00) 

 

Frånvarande: Eva-Lena Lindström 

 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

 

2. Dagordningens godkännande  

 

3. Val av justerare  

  Sekreterare: Judy Briët 

  Justerare: Åsa Krantz 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokollen 2020-12-04 och 2020-12-18 

Läggs till handlingarna. 

 

5. Kalendariet 

  -Internat, 23-24 april, flyttas till 18-19 juni i Göteborg. 

  -23 april videomöte 9:00-15:00 

  -24 april stryks 

 

6. Ordförandens rapport 

Kristina Taylor, ny ordförande för Psykologförbundet, har mejlat att hon tackar 

styrelsen för vårt engagemang och att hon ser fram emot att samarbeta under 

året. 

 

7. Kassörens rapport 

På kontot fanns per 28/1 97 421,07 kr. 

 

8. Medlemsansvarigs rapport 

   -Rekrytering av nya medlemmar kommer att diskuteras på internatet. 

   -enkät kring hur många MBHV-psykologer och hur många tjänster det finns: 

 beslutas att utvecklingen i landet kring organisationen för vår profession 

inväntas först.  

  



 

 

 

9. Hemsidan  

 -Länk till delrapport 1 i De 1000 första dagarna i de nordiska länderna finns nu 

på hemsidan. 

-Veronika har intervjuats av SVT ang upplevelser av missfall. Läggs ut som 

nyhet. 

   -”Styrelsen tycker” tas upp vid senare möte. 

   -Diskussion kring om policydokument för föreningen ska läggas ut på 

   medlemsidan eller ska vara tillgängligt för alla kommer att tas upp på internatet. 

   

10. Strategifrågor  

   -Vårt inlägg kring ”Våra barns hemliga liv” tycktes vara intressant men kommer 

   inte att publiceras i Psykologtidningen därför att diskussionen redan har ägt rum. 

   -De 1000 första dagarna: folkhalsomyndigheten kommer att bilda en grupp 

under våren som skall diskutera nationella rekommendationer. Kerstin skall 

meddela vår kontakt Ann-Cristin Jonsson att föreningen är intresserad av att få 

skicka en representant till gruppen. 

 -Åsa har haft kontakt med BHV-överläkare Leif Ekholm angående bemanning 

på BVC och om det varit någon diskussion i regionala eller nationella forum om 

att ha fler kompetenser på BVC med tanke på att det psykosociala uppdraget blir 

alltmer omfattande. Leif tyckte frågeställningen var intressant och tar upp detta 

med SKR. Utökad hembesök med BHV-ssk och kuratorn sker lokalt. Kompetens 

hos kurator angående familjeprocessen är väldigt uppskattat av både föräldrarna 

   och BHV-ssk. I Trollhättan pågår ett projekt kring utökade hembesök för 

   familjer med extra behov. Projekten utvärderas. 

   -Tidigare beslut att lägga ut information i psykologernas FB-grupp angående 

   intyg för adoption dras tillbaka eftersom det inte ingår i vårt uppdrag. 

   -Tiden har gått ut för ev artikel till Seniorpsykologen, och frågan avskrivs. 

 

11. Intern samverkan    

a) Distrikten: inget nytt 

 

b) Nationella konferensen 2021 

   -organiseras av distrikt Västra Mellansvenska 

   -Plats: Karlstad 

   -Tid: 29/9 – 1/10, årsmöte 30/9 

   Informationen läggs ut på hemsidan. 

 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV: inget nytt 

 

b) CBHV-rådet och NAG-BHV 

 Annika ska delta i gruppen som diskuterar elevhälsan. 

 

c) CMHV nationellt 

 Veronika berättar om den positiva utvecklingen att det har blivit mer självklart 

 att psykologer finns med i CMHV och att psykologerna har fått en större plats. 

 Mycket otydlighet angående NAG-begreppet inom CMHV. Kerstin kan bjudas 



 in på ett möte för att berätta mer om NAG-historiken för BHV. 

 

d) Nationella amningskommittén: inget nytt 

 

e) SKR: Runda-bordssamtal: Ett barn föds - en förälder blir till.   

 Tas upp vid nästa möte. 

 

13. Remisser  

Remissvar skickas på Socialstyrelsens remiss ”Vårdkedjan för barn som behöver 

neonatalvård och deras familjer. Nationella rekommendationer för beslutsfattare 

och stöd till vårdpersonal”.  

 

14. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer: inget nytt 

 

15. Kurser, litteratur etc. 

-WAIMH 22-26 juni 2021 i Brisbane, Australien. Möjlighet finns att delta på 

plats eller digitalt.  

-NFSU november 2021 i Köpenhamn 

-Nordiska Marcé 28-29 oktober i Oslo  

 - Värna våra yngsta: blir inte av 2021 men förhoppningsvis 2022. 

 

16. Övriga frågor: inget 

 

 

 

Kerstin Johannesson  Judy Briët  Åsa Krantz 

Ordförande   sekreterare  justerare 
 

 

 


