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Protokoll styrelsemöte  

Tid och plats 

SKYPE-möte 2018-04-12 kl 14.30-16.00 

Närvarande: 
Kerstin Johannesson 
Lena Dahlgren Rutfjäll 
Inger Nordenhem 

             Elisabeth Tångring Wolgast 
             Eva Nahnfeldt 
             Annika Selberg Lundberg 

 

 

1. Mötet öppnades av ordf Kerstin Johannesson. Dagordningen godkändes med 
tillägg av en övrig fråga. 

2. Val av sekreterare Annika Selberg Lundberg 

3. Val av justerare Lena Rutfjäll 

4. Genomgång av senaste protokollet 2018-02-09–2018-02-10. Protokollet 
godkändes och lades till handlingarna 

5. Ordförandes rapport:  

- Rapport till valberedningen inför årsmötet sept -18. Önskar kvarstå i styrelse: 
Annika Selberg Lundberg, Inger Nordenhem, Lisa Tångring Wolgast. Inkommer 
med besked: Lena Dahlgren Rutfjäll, Stina Lasu och Kerstin Kruber. Avgående 
styrelsemedlem: Eva Nahnfeldt 

- Frågan om val av vice ordförande lyfts av Kerstin J. Inget beslut fattades. 
Frågan kvarstår. 

- Ingen i styrelsen har möjlighet att delta i Rådskonferensen 26/5. Kerstin J 
informerar SP. 

- Föreningen har fått positivt svar på förfrågan om att psykologer i CMHV deltar 
på 2019 års MÖSAM-dagar. Monica Lidbeck, Göteborg, arbetar vidare med 
frågan. 

6. Sekreteraren rapport 
Annan lokal får ordnas för våra nästa två möten då SP:s konferensavdelning är 
under renovering. 

7. Kassörens rapport 
Föreningens ekonomi är god. På styrelsens konto finns 84 886:63.886,63 

8. Medlemsansvarigs rapport 
Nya medlemmar: Marie Carlsson, Alingsås, Ingela Helling, Uppsala, Karin 
Fängström, Uppsala, Jenny Wetter, Göteborg 
Återinträdda medlemmar: Victoria Laag, Huskvarna, Johanna Karlsson, Västerås, 
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Lena Wallin, Västmanland 
Utträdda: Sara Olsson, Göteborg, Jenny Ahlner, Simrishamn, Emma Almstedt, 
Göteborg, Åsa Andersson, Ängelholm, Jenny Andersson, Färjestaden, Linn Arbeus, 
Göteborg, Tua Bardosson, Östersund 

9. Hemsidan.  
Arbetet med hemsidas plattform fortsätter. Diskussion om möjligheten att länka 
viktiga boktips mm mellan hemsidan och psykologgruppen MBHV (Facebook). Eva 
undersöker det närmare. 

10. Intern samverkan 

- Distrikten: Inget  

- Nationella konferensen 2017: Bokslutet klart. Konferensen gick med ett litet 
överskott. Utvärderingen är sammanställd. Avslutas. 

- Nationella konferensen 2018 Borås: TEMA ”Barns rättigheter”. Det mesta är 
bokat. Ev saknas en föreläsare torsdag em. Kerstin fortsätter att kontrollera 
detta. Förslag på alt föreläsare lämnades. 2018-09-19 innan konferensen möte 
för psykologer inom CMHV. Tid och plats kommer med inbjudan till Nationella 
konferensen. 

- PM för arrangörer: En bilaga återstår. Eva N kontrollerar detta och 
återkommer till Kerstin. 

11. Extern samverkan: 

- Blå PDF:en 
Vi har fått igenom ändringen av beteckningen ”utvecklingsstörning”. Tyvärr 
har länken till Blå pdf:en fallit bort vid omgörningen av hemsidan. Lena DR 
åtgärdar det. 

- Rikshandboken BHV: En ny plattform är under uppbyggnad. Lisa fortsätter 
diskussionen med Amanda Wikerståhl om att införa underrubriker enl 
Socialstyrelsens skrifter om Ledsna barn, Blyga/Ängsliga barn, osv. Under 
Utvecklingsavvikelser önskar vi en länk till Omsorgssvikt. 

- 1177: Inget nytt 

- Nationella amningskommittén: Inget nytt. 

- BNP: Uppdelning av levnadsvanor i två undergrupper a) spädbarnsnutrition 
och b) levnadsvanor generellt. 

BNP saknar psykologer i CBHV:s arbetsgrupper. 

Enskilt samtal med den ”icke födande föräldern” ska införas i Nationella 
programmet. Diskussion om det ska vara screening eller samtal om 
föräldrablivandet. Styrelsen hör närmare med Amanda Wikerståhl och Monica 
Lidbeck som båda sitter i arbetsgruppen. 
Möte med Socialstyrelsen genomfördes 11/4 bl a angående ev revision av 
Vägledningen för BHV. Diskussion om ett mer styrande dokument. Kanske en 
kunskapsöversikt med rekommendationer. Nytt möte inplanerat. 

- Specialistordningen: Inget nytt 

12. Remisser: inga 
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13. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medl/externa aktörer 
Birgitta Wickberg, Göteborg, undrar hur många MHV/BHV-psykologer det finns i 
Sverige. Tyvärr har föreningen inget svar på det. 

14. Kurser, litteratur etc 
”Att möta små barn och deras föräldrar i vården” av Anders Broberg och Pia 
Risholm Mothander. Natur och Kultur 2018. 
 
BVC-podden under ledning av kollega Malin Bergström produceras vid 
Barnhälsovårdsenheten i Stockholms län och finns på SLL:s hemsida 
Vårdgivarguiden. Tipsas om på hemsidan. 
”Trygg hela vägen” – så kan vi tillsammans utveckla vårdkedjan före, under och 
efter graviditeten” SKL ´s lärande konferens kring hur vårdkedjan kan utvecklas ur 
ett patientperspektiv. Föreläsningen hålls på fem platser under april-18. 

15. Övriga frågor 
Det har påbörjats ett arbete med en uppdragsbeskrivning för de psykologer som 
arbetar inom CMHV. Detta kommer troligen att diskuteras vidare på träffen för 
psykologer inom CMHV som anordnas i anslutning till nationella konferensen i 
september.  
Kerstin J skriver även i inbjudan till psykologmötet på CBHV-träffen i Borås i 
oktober att de psykologer som har överenskommelser och uppdragsbeskrivningar 
tar med dessa för fortsatt arbete för att formulera en nationell beskrivning: 
”Psykologer inom CBHV”.   

 

 

 

 

Annika Selberg Lundberg Lena Dahlgren Rutfjäll                   Kerstin Johannesson 

tf sekreterare                  justerare                                                     ordförande 

 

 

 

 

  

 


