
Tid:         Fredagen den 18 februari 2011

Plats:      Haga Kyrkogata, Göteborg

Närvarande: Anna Lannér Swensson, Birgitta Toomingas, Kerstin Johannesson, Annika 
Ekman, Inger Nordenhem och Antonia Reuter.

1. Mötet öppnas av ordförande Kerstin Johannesson.

2. Dagordningen godkändes. Julia Stenberg, FS, hade förhinder. Ordföranden kontaktar 
henne om ny tid. 

3. Justerare Birgitta Toomingas valdes. 

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll (201026-27) som godkändes. Styrelsemötet 
10/6 ändras till 20/6.

5. Ordförandens rapport
Förbundsstyrelsens protokoll FS 8/10. Inga kommentarer. Kerstin redogjorde för 
efterföljande mejldiskussioner mellan FS och yrkesföreningarna om elevhälsan och 
FS-protokollens utformning, bl a avsaknaden av bakgrundsmaterial till beslut.

Jubileumsskriften. Kontraktsförslag utformas, distribueras i styrelsen och tas upp på 
nästa styrelsemöte. Styrelsens avsikt är att alla medlemmar ska få skriften.

UPP-centrum Socialstyrelsen. Ordförande har haft kontakt med Alexandra Snellman 
angående ”öppna jämförelser” avseende Barnhälsovårdens arbete. För få svar har 
kommit in från Barnhälsovårdens olika personalkategorier för att resultaten ska kunna 
publiceras. Materialet ska dock förvaltas på Socialstyrelsen. 

6. Sekreterarens rapport.
Alla styrelsemedlemmar ombeds att tänka över fortsatt styrelsearbete till nästa möte.

7. Kassörens rapport
Föreningen förfogar över kronor 207.100:54. 20.000:- kronor i kortfristiga skulder. 
Inbetalningskort är försenade, utsänds i början av mars. Blockering av 
inloggningskonto för icke betalande sker efter sista betalningsdatum. Avtal med 
websupportern angående hemsidearbetet.

8. Medlemsmatrikeln 
Nya medlemmar: Mona Gullberg Mariestad, Marie Sandén Fyrbodal, Lena Jakobsen 
Huskvarna, Viktoria Asp Huskvarna.
Matrikeluppgifter uppdateras from slutet av mars inför redan beslutad nytryckning.



9. Hemsidesrapport
Diskussion kring hur policybeslut ska presenteras på hemsidan. Förslag om att ha dem 
A-Ö med kontinuerlig påfyllnad och uppdatering/ omprövning vart tredje år. Få 
policybeslut tagna före 2002, ej aktuella för publicering fn. Inger inventerar beslut 
tagna utifrån tidigare styrelseprotokoll. Vår YRK-folder läggs på ”Om oss” på 
hemsidan. Redigeringsarbetet av hemsidan fortsätter. Angelica Jyttner har ombetts 
skicka föreningens dator och programinstallationsmaterial snarast.

10. Diagnossättning
Ordförande har skickat förfrågan till distriktsrepresentanterna ang krav på 
diagnossättning, sex distrikt har svarat. Sammanställning av svar/synpunkter läggs på 
hemsidan då samtliga svar inkommit. Styrelsen konstaterar ett behov av kartläggning 
av aktuella organisationsformer.

11. Intern samverkan
Distrikten. Hillevi Österberg, Norra Norrland, föreslår en delning av distriktet där 
Norrbotten bör komma att utgöra ett eget distrikt. Diskussion om ev. ny 
distriktsindelning i enl. med landstingens indelningar; tas åter upp på nästa möte och 
lyfts på årsmötet. 

Anna-Carin Hällgren ersätter Hillevi Österberg i april 2011.

Krystyna Flato är ny distriktsrepresentant för Stockholm Norra.

Nationella konferensen. Alla fakturor från föregående konferens är inkomna och 
betalade avslutas inom kommande månad. Arrangörsgruppen i Uppsala är i full gång 
med arbetet. Birgitta ombesörjer förhandsinformation om Nationella konferensen 21-
23 sept. 2011 i Uppsala till Psykologtidningen och hemsidan. Ordföranden har delgett 
arrangörerna 2011 tips och önskemål samt kontaktat Södra Norrland angående 2012. 
De kan inte åta sig detta. Stockholm Södra är positivt till att arrangera 2012 och en 
representant bjuds in till nästa styrelsemöte. 

Diskussion kring tidigare förslag huruvida vi ska samordna vår konferens med 
läkarnas och sjuksköterskornas nationella dagar. Antonia hör sig för om hur det skulle 
kunna fungera.

Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen. Diskussion 
mellan ordförande och Annika Westergård förs kring texter på Growing People och i 
Rikshandboken inför överföringen till Inera.

12. Extern samverkan / representation. 
Professionsbaserade nationella riktlinjer. Birgitta redogör för Socialstyrelsens 
hittillsvarande arbete med väglednings- och riktlinjedokument där varje 
professionsförening ombetts välja ut några angelägna områden för systematiska 
kunskapsöversikter på basis av ”Blå boken”; Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv 



hälsa. Föreningen ser följande områden som angelägna: värdering av riskfaktorer 
speciellt med bäring på psykisk ohälsa hos barnen, samt värdering av riskfaktorer och 
friskfaktorer, främjande, normal graviditetsutveckling, psykosocial belastning och 
prematuritet, överburenhet hos äldre mödrar samt skadlig stress och prenatal 
anknytning. Birgitta är inbjuden till MÖSAM möte 23/3 och ytterligare en träff med 
Socialstyrelsen i oktober. 

Antonia som ingår i referensgruppen för BHV:s eget riktlinjearbete har träffat 
företrädarna för arbetsgrupperna inom BHV och representanter för Socialstyrelsen. 
Det finns en styrgrupp för hela Barnprojektet. Björn Kadesjö, UPP-centrum, är 
sammanhållande för de kunskapsöversikter som behöver göras av enheten för 
kunskapsöversikter på Socialstyrelsen. Socialstyrelsen kommer inte att arbeta med 
mål eller uppdrag för BHV. Referensgruppen och arbetsgruppsföreträdarna kommer 
att träffas i mars. Margareta Bondestam, projektledaren från Socialstyrelsen, är 
inbjuden.

Arbetsgruppen ”Hälsovägledning” inom det professionsbaserade riktlinjearbetet för 
BHV söker psykologrepresentant. Frågan vidarebefordras via distrikts-
representanterna. Helena Bergqvist, Uppsala, har anmält intresse.

YRK-nätverk. En arbetsgrupp har bildats för att hålla kontakt med FS kring
omorganisationen i förbundet, en utredning ska göras. Ordföranden åker på 
rådskonferensen 22/10.

Rikshandboken. Materialet på Growing People planeras vara överfört till Inera 1/7. 
Redaktionsgruppen, där ordföranden ingår, ska bestå tills vidare som ett redaktionsråd 
för Rikshandboken på Ineras Vårdtjänster.

Modellområden. Ordföranden har deltagit i SKL:s konferens för politiker, tjänstemän 
och projektmedarbetare 3-4/2 och kommer att bevaka en heldag om första linjens vård 
23/3-11. Slutkonferens för Modellområdesarbetet blir i januari 2012 och då ska allt 
vara klart och redovisat.

Arbetsgruppen för levnadsvanor. Uppföljningsmöte 17/3 ang remissvaren, Antonia är 
vår representant.

13. Specialistordningen
Ordföranden har varit i kontakt med Håkan Nyman på Specialistrådet. 
Hälsopsykologi finns numera som inriktning under både klinisk och pedagogisk 
specialité. Styrelsen beslutar nöja sig med detta. Frågan om en egen specialistgrupp 
avslutas därmed. Föreningen fortsätter lämna förslag på litteratur och kurser som 
passar vår inriktning.



14. Nationella verksamhetsbeskrivningen
Diskussion om revidering av dokumentet utifrån konsekvenser av förändrade uppdrag 
för professionen, och olika förutsättningar inom olika landsting. Förslag om att ändra 
fokus i nyttjandet av dokumentet till vad man som MBHV-psykolog kan åstadkomma 
utifrån olika förutsättningar. För varje nytt uppdrag eller omorganisation kan annars 
hela dokumentet behöva omformuleras. Styrelsen resonerar kring att inte argumentera 
med sin huvudman om tjänstefaktorer utifrån siffror som barnantal, utan istället 
utifrån vilka arbetsuppgifter man kan få uträttade.
Det finns ett behov av att kartlägga och formulera kvalitetsindikatorer för vårt arbete 
utifrån Nationella verksamhetsbeskrivningen men också utifrån Socialstyrelsearbetet 
med väglednings- och riktlinjedokument.

15. Remisser 
"Barns rätt till vård och sociala insatser", Justitiedep. DS 2011:5. Styrelsen beslutar 
skicka synpunkter. Anna och Antonia ansvarar.

Rapporten "Guldgruvan i Hälso- och sjukvården. Översyn av de nationella 
kvalitetsregistren. Förslag till gemensam satsning 2011–2015”. Styrelsen beslutar 
skicka synpunkter. Ordföranden ansvarar.

16. Hälsoval/vårdval
Enl styrelsens uppgifter är det endast i Halland och Dalarna som MBHV-psykologer
ingår i vårdval. Övriga är en gemensam producentneutral resurs.

17. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer
Kerstin Landin Åkers, Blekinge, har efterfrågat material om EPDS-screening. 
Översändes per mejl.

Cecilia Zagon, Västernorrland, frågar om diagnossättning i vår verksamhet och fått 
inkomna svar från utskicket samt Monica Lidbecks skrivelse.

Helena Gustafsson, Västmanland, frågar om det finns alternativa namn på vår 
verksamhet. Får rådet att kontakta Östersunds Föräldra-barnhälsan.

Kajsa Heinemann, Psykologtidningen, tog kontakt inför ev artikel om brist på 
MBHV-psykologer. Styrelsen gav enligt önskemål tips om välbemannade distrikt.

18. Kurser, litteratur
Lena Hansson, ”Obesity and stigma”, doktorsavhandling KI

Helena Hörnfeldt, ”Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i 
svensk barnhälsovård 1923-2007”.

"Bedre före var... – Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og 
anbefalinger." Folkhelseinstituttet, Norge. Rapport 2011:1. www.fhi.no.  



SBU har gett ut en kortversion av Gula boken: ”Program för att förebygga psykisk 
ohälsa hos barn". SBU 2010. 

SOU 2010:95 ”Se, tolka och agera”. Om skolåldrarna.

19. Övriga frågor
Oklara formuleringar i Psykologtidningen nr 10/10 (sid 11) ang journalföring vid 
konsultation. Därav bjuds Camilla Damell, vår förbundsjurist, in till styrelsemöte 
15/4. Frågor inför mötet skickas till ordföranden. 

20. Mötet avslutas av ordförande

Inger Nordenhem                 Birgitta Toomingas                   Kerstin Johannesson

Sekreterare                           Justerare                             Ordförande     


