
  
 

 

 

Protokoll STYRELSEMÖTE, INTERNAT 

 

Närvarande: Veronika Fagerberg, Judy Briët, Helena Friede, Marie Fredriksson, 

Annika Axelsson, Mona Bryggman (21/5) 

 

Frånvarande: Åsa Krantz, Mona Bryggman (20/5), Judy Briët (em. 20/5) 

 

Adjungerad: Kerstin Johannesson 

 

Tid: Fredagen den 20/5 kl 10-16 och lördagen 21/5 kl 9.30-13. 

Plats:   Hotell Royal, Göteborg 

 

DAGORDNING 

 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordningens godkännande 

3. Val av justerare 

Sekretarare 20/5 em: Annika Axelsson 

Justerare: Marie Fredriksson 

 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll, 18 mars 2022: läggs till handlingarna. 

 

5. Kalendariet: 

Styrelsemöte 19 augusti på plats i Stockholm. 

Datum för årsmöte 2022 flyttas till kl 8:30-10:30 den 22 september digitalt 

(konstituerande möte kl 10:30-11:00). Årsmötet organiseras av Värmland som 

arrangerade Nationella konferensen. 

6. Ordförandens rapport 

–  Inbjudan från Psykologförbundet: möte angående God och nära vård den 7/4 

blev inställd. Ingen från styrelsen deltog på möte för Samsjuklighetsutredningen 

den 20/4. 

– Rådskonferensen: Vice ordförande Marie deltog och återkopplar om förslag kring 

demokratiska organisationen som skall ha en tydligare koppling till föreningar, 

kring diskussion om specialistordningen och kring PTP tjänstgöringen.  

- Kerstin rapporterar om Socialstyrelsen hearing kring könsstympning för 

kartläggning av kunskapsläget i olika verksamheter. Socialstyrelsens planerar att ta 

fram ett nytt kunskapsstöd. De efterfrågar representation från föreningen för 

framtagning och utvärdering av kunskapsstödet. Föreningen avböjer av 

utrymmesskäl.  

 

7. Kassörens rapport: per 20/5 finns 116 322,72 kr på styrelsekontot. 



 

8. Medlemsansvarigs rapport. 

   Ny medlem: Lina Moberg, Örebro. 

 

9. Hemsidan 

- Kerstin har varit i kontakt med chefredaktören för Psykologtidningen med 

anledning av att annons för Konferensen inte kom med. Möjligt att annonsera 

årsmötet i Psykologtidningen gratis via kontakt med Lennart Kriisa. 

- ”Värna våra yngsta” utlagd på hemsida. 

- Kerstin hör med förbundets webdirektör om det är möjligt att ha en gemensam 

inkorg eller funktionsbrevlåda för styrelsen. Tar upp det på nästa möte. 

-  

10. Strategifrågor: Inget svar har inkommit gällande specialistlärande målen. Kerstin 

ska lyfta fråga igen. 

 

11. Intern samverkan 

a) Distrikten: inget nytt. 

b) Nationella konferensen 2021/2022: Konferensen 20-21 resultatet inte 

sammanräknat. PP bilder ligger på hemsidan. Planering för 2023 års konferens 

pågår för fullt. 

c) Årsmötesprotokoll 2021: Årsmötesprotokoll 20/21 årsmötesprotokollet har 

kommit styrelsen till handa och där framkommer vilket uppdrag styrelsen har 

fått av årsmötet att bevaka eller arbeta med: 

- Specialistordningen för psykologer. 

-Nationella amningskommittén 

-Redaktionsrådet för Barnhälsovårdens Rikshandbok 

-CHBV-rådet och NAG BHV 

-MHV s nationella handbok 

-Medlemsrekrytering 

-Socialstyrelsens kunskapsstöd för förlossningskedjan 

-De 1000 första dagarna 

d) Årsmöte 2022: olika punkterna som ska tas upp under mötet fördelas. 

12. Extern samverkan/ representation 

a) Rikshandboken BHV:  

- Nytt som kommer, möjlighet att ställa frågor på RHB.  

- RHB söker allmän-läkare. Meddela Marie om man kommer på någon lämplig 

kandidat. 

- Under rubriken med anledning av kriget i Ukraina finns uppdaterad info, bl a 

Om barns rätt till hälsovård, Barn och föräldrar som har erfarit krig eller kris. 

Viss info även på ryska och ukrainska, b la Information till förälder eller vuxen 

som tar hand om barn efter flykt. 

 - RHB kommer att informera om möjlighet till regionala riktlinjer/tillägg. Dessa 

kommer att ses över och uppdateras och/eller avpubliceras 

- Fråga kring fler EPDS översättningar utreds och nya översättningar kommer. 

Ev också på minoritetsspråk 

- RHB söker ständigt författare och granskare. Vem får skriva? Fråga kring 

revidering innan publicering har lyfts.  Vilka ska läsa förutom granskare? Nya 

riktlinjer kommer.  



- 18 månaders besöket skall uppdateras utifrån nytt kunskapsunderlag om 

kommunikativ utveckling.  

 

b) CBHV-rådet och NAG-BHV: Inget nytt. Marie tar över NAG arbetet till hösten, 

rapportering sker från Annika S-L. 

CMHV nationellt: Arbete pågår med uppdragsbeskrivning inför nominering och 

rekrytering för NAG-MHV. 

c) Nationella amningskommittén: Inget nytt. 

 

13. Remisser: remissvar angående ”Graviditet, förlossning och tiden efter - Nationellt 

kunskapsstöd för kontinuitet i vårdkedjan och vård på rätt nivå” läses och 

diskuteras. Kerstin sammanställer ett remissvar som godkännes via mail av 

styrelsen innan det skickas som remissvar till Socialstyrelsen.  

 

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

-Extern förfrågan kring Parental Alienation . Styrelsen svarar att man inte kan ta 

ställning eller agera i frågan.  

-Karin Settergren verksamhetsutvecklare, psykolog inkommer med förfrågan kring 

journalmallar för nytt journalsystem i nio regioner. Styrelsen svarar. 

-Styrelsen har svarat Elin Hansson region Västernorrland kring riktlinjer för 

journalföring. 

15. Kurser, litteratur etc. 

Bok: Gravid! Barnmorskan och psykologens guide till känslorna i 

gravidkarusellen. Erika Baraldi och Sara Dellner 

Bok: Leka, prata, äta. Anna Backman ea. 

 

16. Övriga frågor: Inga. 

 

 

 

Veronika Fagerberg Judy Briët/  Marie Fredriksson 

Annika Axelsson 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 

 

 

 

 

 

 


