
PROTOKOLL styrelsemöte

Tid: Fredagen den fredagen 15 april 2011

Plats: Psykologförbundets lokal, Hagagatan 1, Stockholm

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

1. Mötet öppnas av ordförande Kerstin Johannesson

2. Dagordningen godkändes.  

3. Justerare Birgitta Toomingas valdes

4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll (2011-02-18) som godkändes.

5. Ordförandens rapport
Ordförande har besvarat enkät från förbundet om medlemsrekrytering.

Aktivitetsbidrag från Psykologförbundet har beviljats med 5,000:-.

Preliminärt positivt gensvar på förfrågan om bidrag från Psykologförbundet till den 
jubileumsskrift styrelsens har beslutat om. Birgitta arbetar vidare med kontrakt.

Camilla Danell, förbundsjurist, bjuds in till styrelsemöte i höst.

Julia Stenberg, vår fadder i förbundsstyrelsen, bjuds in till styrelsemötet i Göteborg 
20/6.

Styrelsen konstaterar att riktlinjer för föreningsbidrag för deltagande i konferenser 
behövs.

Ny kontakt med Håkan Nyman, ordförande i arbetsgruppen kring specialistordningen,
att vi fn accepterar att Hälsopsykologi är en inriktning inom både klinisk och 
pedagogisk specialité.

6. Sekreterarens rapport
Information om nationella konferensen kommer på hemsidan i maj.

7. Kassörens rapport
Tillgångarna uppgår till 204.663:-. Överskott från konferensen 2010 ännu ej klart. 



Föreningen har 25.000:- i kortfristiga skulder. Avsättningar behöver göras för 
jubileumsskriften.
Sista inbetalningsdag för medlemsavgift är 30/4.

8. Medlemsmatrikeln 
Nya medlemmar: Marita Modig Hässleholm, Lena Bergstén Sundsvall, Sofia Norén 
Örebro, Emma Bergström Växjö. Utträdd medlem: Birgitta Mårtensson Halmstad.

Uppdaterad matrikel trycks upp och skickas ut i oktober.

9. Hemsidan
Diskussion kring funktionaliteten. Önskemål om förändringar i medlemsforum så det 
mer liknar tidigare forum. Struktureringen av sidan behöver förbättras. Förslag på 
rubriker efterfrågas.

10. Intern samverkan.
Distrikten
Johanna Karlsson blir ny representant i Västra Mellansvenska kretsen och Anna-Karin 
Hällgren blir representant i Norra Norrland. Ordförande tar kontakt med norra 
distrikten angående deras distriktsindelning. 
Diskussion kring förändrad distriktsindelning utifrån läns/region indelning, det som 
kan uppfattas som ”verkliga” regioner. Frågan lyfts 20/6 och vi förbereder oss genom 
att tänka över för- och nackdelar utifrån olika alternativ. En ny indelning förutsätter en 
stadgeändring och förslag till årsmötet. 

Nationella konferensen
28/4 ska programmet vara klart och skickas till Psykologtidningen. Tema kommer att 
vara ”Späda och små barn med avvikande utveckling – forskning/tidig upptäckt/
omhändertagande.” 
Konferensen 2012 hålls i Stockholm. Vid jubileumskonferensen 2013 kommer 
föreningens historik att presenteras. Bidrag i form av sparat material mottages redan 
nu! 
Samordning av vår nationella konferens med BHV-överläkares och vårdutvecklares 
höstkonferenser diskuterades. Antonia undersöker förutsättningarna.
Styrelse har förstått att flera medlemmar har fått uppdrag utanför det hälsofrämjande 
arbetet och graviditet och förskoleåldrarna. Diskussion fördes kring en eventuell enkät 
kring kartläggning av detta. 

Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen
Arbetet fortgår.

11. Extern samverkan / representation.
Professionsbaserade nätverk
Policydiskussion fördes kring representation i arbetsgrupperna. Hur ser uppdrag och 
mandat ut? Vid kontinuerlig målförskjutning? Med vilken tid? Socialstyrelsens 
kunskapsöversikter för vägledningsdokumenten för MHV, BHV och Skolhälsovård 
ska vara klara 2013 och bygger i dagsläget på förändrade förutsättningar. MÖSAM har 
beslutat att revidera ”Blå boken”, Mödrahälsovård; sexuell och reproduktiv hälsa. 
Föreningen är angelägen om representation i gruppen som ska revidera 
basprogrammets avsnitt om psykisk hälsa. Kerstin tar kontakt i frågan. Birgitta har 



blivit tillfrågad av MÖSAM att bistå i föräldrastödskapitlet. 

YRK-nätverket
Anna Lannér-Swensson representerade på studentmöte i Lund. Nätverket planerar en 
likadan dag i Uppsala våren 2012. Organisationsutredning inom förbundet diskuteras i 
YRK-nätverket, och möte är bokat med utredaren 30/5.

Rikshandboken
Hela den nuvarande redaktionsgruppen flyttas över till Inera. Inera har efterfrågat 
förslag på psykolog som kan besvara frågor i expertpanelen på 1177. Antonia och 
Kerstin föreslås från föreningen. Man önskar också en kåsör. Elisabet Tullhage, 
Göteborg, tillfrågas. 

SKL:s modellområden
23/3 genomfördes en dag för politiker och tjänstemän där det framgick att 
projektledningen ser Mödra/barnhälsovården och dess psykologer som en 
hälsofrämjande förebyggande instans, ej första linjens barnpsykiatri. Arbetet med 
modellområden ska vara avslutat i januari 2012 och resultaten kommer att föras ut i
hela landet som inspiration. Man önskar en utvidgning av Skolhälsovårdens uppdrag.

12. Diagnossättning.
BUP i Stockholm använder DC 0-3. 6 svar har kommit in på styrelsens förfrågan till 
distriktsrepresentanterna. Kerstin sammanställer och resultatet läggs ut på hemsidan.

13. Hälso/vårdval
Inga KVÅ (klassifikation av vårdåtgärd) finns för MBHV. Fråga att lyfta på årsmötet? 
Styrelsen ser det som positivt om vi själva i professionen kan ta initiativet till 
utformning till ändamålsenliga KVÅ. Diskussion om statistik som underlag på vilka 
insatser som görs, idéer från medlemmar efterlyses.

14. Nationella verksamhetsbeskrivningen
Diskussion med utgångspunkt från att en påtaglig kunskapsökning har breddat vårt 
uppdrag utan att resurser för detta säkerställts . Beslutades att jämföra aktuellt antal 
barn per psykologtjänst i olika områden. Anna sammanställer.

15. Remisser 
”Översyn av de nationella kvalitetsregistren; Guldgruvan i hälso- och sjukvården.
Förslag till gemensam satsning 2011–2015” har besvarats.  Föreningens synpunkter 
läggs på hemsidan. 

16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer
På förekommen anledning betonas att svar lämnas till föreningens medlemmar. Övriga 
MHBV-psykologer betraktas ej som externa aktörer.

Eva-Britt Järnefors på Psykologtidningen har frågat om föreningen har synpunkter på 
Vårdförbundets beslut att driva rätten till amning på betald arbetstid. Vårt svar är att 
rätten till att amma på arbetstid redan finns, och att vi efter kontakter med ett antal 
BHV-team inte tycker att vi kan ta ställning till betalt kontra obetald amningstid.



17. Kurser, litteratur
”Allt du vill veta om barnets sömn men varit för trött för att fråga om”.
Anna-Maria Stawreberg. Prisma. 

R-BUP kommer att ha en internationell konferens i Norge i augusti med tema 
anknytning. Info på www.iac-oslo.no.

18. Mötet avslutas av ordföranden.

Inger Nordenhem Birgitta Toomingas Kerstin Johannesson

Sekreterare Justerare Ordförande    


