
 
 

 

 

Protokoll från styrelsemöte 

 

Tid: Fredagen den 23/4 2021, kl. 9.00 – 15.00  

Plats:   Zoom-möte 

 

Närvarande: Kerstin Johannesson, Judy Briët (från kl.12), Annika Selberg Lundberg, 

Veronika Fagerberg, Åsa Krantz, Helena Friede, Mona Bryggman  

 

Frånvarande: Eva-Lena Lindström 

 

 

 

DAGORDNING 

 

1. Ordförande Kerstin öppnar mötet 

 

2. Dagordningen godkändes 

 

3. Val av sekreterare: Åsa Krantz. Val av justerare: Mona Bryggman 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokollen 2021-01-29 som lades till handlingarna 

 

5. Kalendariet:  

Internatet som planerades till juni flyttas till 20-21/8 i Göteborg.  

18/6 videomöte kl. 9-15, den 19/6 stryks. 

 

6. Ordförandens rapport:  

På Psykologförbundets rådskonferens 29/5 kommer både Kerstin och Veronika att 

delta.  

 

Vad gäller Almedalen är det oklart hur Psykologförbundet ställer sig i år. Det var 

tänkt att föreningen skulle delta 2020 och då prata om föräldraskap, men 

Almedalsveckan ställdes då in varför frågan är aktuell även i år. Monica Lidbeck är 

villig att medverka om det blir aktuellt.  

 

Psykologstudenternas konferens PS21 den 1–3/10 -21 planeras att genomföras i 

Uppsala. Diskussion om vår förening skall delta för att informera om vårt 

arbetsområde. Mona är intresserad och Kerstin kan tänka sig att också vara där. 

Kerstin arbetar vidare med frågan. 

 

Förfrågan från SKR via Psykologförbundet om ett dialogmöte om att arbeta med 

kvinnohälsa, Veronika kommer att intervjuas. 



FHM anordnar fyra workshops om de 1000 första dagarna. Helene Norén från 

Västmanland deltar på de två första som representant för psykologer i centrala 

team. Kerstin har anmält en person från föreningen till samtliga fyra workshops, 

vem det blir är inte bestämt och datum är heller inte meddelat ännu.  

 

7. Kassörens rapport: 

Finns per 22/4 90 586 ,72 kronor på kontot. 

 

8. Medlemsansvarigs rapport: 

Ny medlem: Malin Pettersson, Åtvidaberg. 

 

Förfrågan om medlemskap har kommit från psykolog som arbetar utomlands. Vi 

kan ha medlemmar som inte är med i Psykologförbundet men får då administrera 

det själva vilket komplicerar. En lösning är att personen kan vara medlem i 

förbundet till starkt reducerat pris och utifrån det sedan vara medlem i föreningen. 

 

9. Hemsidan  

Kerstin lägger upp beslutad information till medlemmarna. 

 

10. Strategifrågor  

Peter Almgren kommer att informera om Barnuppdraget 6/5 och flera av oss 

kommer att bevaka det. 

 

11. Intern samverkan     

a) Distrikten, inget nytt. 

 

b) Nationella konferensen 

Nytt datum är 30/3–1/4 2022 i Karlstad. Medlemsutskick görs av Kerstin. Hur vi 

skall göra med ordinarie konferens för 2022 beslutas senare. Det är Sydöstra 

distriktet som står på tur att anordna. 

 

c) Årsmötet 2021 

Årsmötet hålls som tidigare planerat torsdag 30/9 kl.10-12, det blir ett videomöte. 

Medlemsutskick med information ordnas av Kerstin. 

Kerstin kommer också att kontakta valberedningen, Elisabeth Tullhage och Kerstin 

Kruber, inför årsmötet. Kerstin ställer inte upp för omval som ordförande. Judy och 

Veronika är valda på tvåårigt mandat och fortsätter i styrelsen. Övriga får kontakta 

Kerstin och informera om sina planer. 

 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV 

Amandas rapport har gått ut till styrelsen. Där belyser hon frågan om att skriva om 

kapitlet om utvecklingspsykologi vilket länge varit en angelägen fråga. Det är en 

omfattande fråga.  

Beslutar att Kerstin kontaktar Amanda och ser om det finns intresse för att styrelsen 

kan ställa frågan till medlemmarna och se om intresse finns för att arbeta med detta.  

 

b)  

CBHV-rådet har beslutat att höstens nationella CBHV-möte blir digitalt. 



NAG-BHV har regelbunden kontakt med Peter Almgren, SKR och Socialstyrelsen. 

Annika kommer att lämna NAG-BHV i höst så det behövs en ny psykolog i 

gruppen. 

 

c) CMHV nationellt 

RiksMöSamPsy har möte 23–25/3–22 i Stockholm. 

Man upplever att det finns ett positivt intresse för vår medverkan och att psykologer 

nu uppfattas vara eftertraktade inom MHV, vilket är glädjande.  

 

Veronika är kontaktperson i en nationell samordningsgrupp som arbetar vidare med 

att få till en nationell samordning. Idag finns mycket olikheter i de regionala 

programmen och ett nytt nationellt styrdokument önskas.  

 

 

d) Nationella amningskommittén 

Nästa möte som är digitalt är den 22/10, Annika Selberg Lundberg medverkar. 

Angeläget att se till att det finns psykologer som ordinarie deltagare och suppleant.  

Tidigare strategiplanen var giltig till 2016. Ny strategiplan behövs och det är troligt 

att den är i slutfasen nu och presenteras på höstens möte. Efter färdigställande skall 

den sedan förankras i verksamheterna.  

Det finns ett Samarbetsrum för kommittén hos SKR där Annika och Kerstin är 

medlemmar. 

 

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

Senaste mötet var 5/11 -20. Annika deltog. Protokoll från mötet finns.  

Man sammanfattade då att MHV och BHV har en bra struktur och ett bra uppdrag 

för att arbeta med levnadsvanor t.ex. nämndes alkohol och tobak. I vissa andra delar 

saknas det vetenskapliga underlag vilket gör att arbetet blir lidande och utförs olika. 

I vår diskussion nämndes att man uppfattar att under graviditeten tappas ofta den 

andra föräldern bort. Att man är med på besöket är ju inte samma sak som att man 

är inkluderad och delaktig. Det har också framförts att inom BHV kan det också 

vara mamman som mamma som känner att hon inte har någon plats. Vi pratade 

också om hur det ser ut med samverkan mellan MHV och BHV lokalt där 

organisatoriska förändringar trots fler familjecentraler gjort att samverkan 

försämrats.  

Fungerande samverkan är t.ex. Rinkebymodellen.  

Minst 70% av befolkningen sägs ha en ohälsosam levnadsvana vilket gör 

samverkan mellan professioner nödvändigt. Oklart hur SKR tänker framåt i frågan 

om levnadsvanor och samverkan. Tid behövs i berörda verksamheter för direkt 

arbete med hälsa och ohälsa och för samverkan. 

 

13.Remisser: Inga har inkommit. 

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

Bitte Lindberg, Örnsköldsvik, önskar kontakt med kollegor för att undersöka förekomsten 

av samspelsbehandling i landet. Styrelsen lämnar uppgifter. 

 

Birgitta Wickberg önskar information om vilka regioner som screenar med EPDS i 

samband med arbete med ett nytt kunskapsstöd för MHV. Styrelsen svarat. 

 



Karin Wermelin och Ella Svedberg, Stockholm, samt Matilda Croona, Göteborg, önskar 

information om PTP inom vårt fält. Styrelsen gett tips. 

 

Mia Bredford, Skåne, frågar om föreningens hållning vad gäller diagnos intellektuell 

funktionsnedsättning. Styrelsen ger besked om olika rutiner som används i landet. 

 

15.Kurser, litteratur etc. 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset i samarbete med NAG-BHV och Barnhälsovårdens nationella 

utvecklingsgrupp för barn som far illa/riskerar att fara illa anordnar en digital konferens den 

6–7 maj 2021 (två förmiddagar). Utlagt på hemsidan. 

16.Övriga frågor 

Veronika och Johanna Kling kommer att ge ut en bok som beskriver vårt arbetsfält. Den 

vänder sig till barnmorskor, BVC-personal och MBHV-psykologer m.fl. Väldigt roligt och 

inspirerande att höra. 

 

 

 

Kerstin Johannesson   Åsa Krantz  Mona Bryggman  

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 


