PROTOKOLL styrelsemöte
Tid:

Måndagen 20 juni 2011

Plats: Haga Kyrkogata 16, Göteborg
Närvarande: Anna Lannér Swensson, Lena Granath, Birgitta Toomingas, Kerstin
Johannesson, Annika Ekman, Inger Nordenhem och Antonia Reuter.
Mötet föregicks av besök av Julia Stenberg, föreningens fadder i förbundsstyrelsen.
1. Mötet öppnas av ordförande Kerstin Johannesson.
2. Dagordningen godkändes.
3. Justerare Birgitta Toomingas valdes.
4. Genomgång av styrelsemötesprotokoll (2011-04-15) som godkändes.
5. Ordförandens rapport
Förbundets jurist Camilla Damell bjuds in till styrelsemötet i november samt
föreslås som föreläsare på konferensen 2012.
Medlemmen Malin Alfvén har nominerats till Stora Psykologpriset, vilket
uppmärksammats på vår hemsida.
6. Sekreterarens rapport
Årsmötesutskick före 7/9. Verksamhetsberättelsen förbereds till nästa
styrelsemöte.
Kalmar har en ny uppdragsbeskrivning initierad av förvaltningsledningen, delges
styrelsen.
7. Kassörens rapport
Deklarationen är inlämnad. Förra konferensens överskott blev drygt 25.000 kronor
(justeras för kvarvarande styrelsekostnader). Föreningens tillgångar är 249.233
kronor. Föreningen har uppmärksammats av Skatteverket kring arbetsgivaravgift,
rättelse har inlämnats och godtagits. Adjungerad styrelseledamot har begärt
arvode. Begäran avslås då inget avtal om detta var ingånget och då styrelsearbete
ej heller arvoderas. Ordförande informerar vederbörande.

8. Medlemsmatrikeln
Nya medlemmar: Kristin Gustavsson Falkenberg, Mia Bredford Lund, Emma
Olsson Eskilstuna, Christin Bertlin Stockholm (återinträde), Linda Strömsöe
Westman Umeå, Birgitta Salmén Söderhamn, Kerstin Jakobsson Kristianstad,
Jenny Litzberg Lerum, Agneta Einarsson Skene, Charlotte Alm Karlskoga, Linnea
Tufvesson Karlstad.
Utträdda medlemmar: Margareta Bångstrand Ljusdal, Eva Enger Uppsala,
Chanette Borbjerg Sundsvall, Jenny Nowak Sandviken, Marie Glas Kullbratt
Stenungsund.
Beslut om att ha ett medlemsvärvarbord på konferensen 2011.
9. Hemsidan
Problem med autogenererade lösenord, troligen pga landstingens spam-filter.
Uppdatering av hemsidan sker under sommaren.
Diskussion om en eventuell sammanställning av intressanta länkar på hemsidan.
10. Intern samverkan
a/ Distrikten
En teknisk lösning efterfrågas för att kunna kommunicera direkt med alla
medlemmar via hemsidan.
Diskussion om att minska nuvarande 13 distrikt till 5-6 st motsvarande de större
landstingen/regionerna. Birgitta Toomingas sammanställer ett förslag till nästa
styrelsemöte utifrån medlemsfördelningen i landet. Vi beslutar att också inhämta
synpunkter från distriktsrepresentanterna angående lämplig distriktsindelning.
b/ Nationella konferensen 2011
Programändring finns på hemsidan. Beslut att erbjuda seniormedlemmar reducerat
pris fastställt som kostnaden för enskild deltagare exklusive overheadkostnad.
Årsmöteshandlingar och ordförandebrev förbereds och färdigställs vid nästa
styrelsemöte. Programändringen med sammanslagning av professionsfrågor och
årsmöte kräver utförligare information till medlemmarna. Bakgrundsmaterial
sammanställs till de planerade professionspunkterna:
1) diagnossystem och åtgärdsregistreringar för mbhv. Patientregistrering, en
aktuell fråga
2) årlig revision av Nationella verksamhetsbeskrivningen, vi vill ha synpunkter
och exempel via mejl
3) från främjare till behandlare
Valberedningen har ombetts söka webbkunnig styrelseledamot.
Två vakanser behöver fyllas i valberedningen vid årsmötet.
Förslag till tydligare riktlinjer för det beslutade föreningsbidraget för bevistande av
större konferenser tas fram av Birgitta Toomingas till nästa möte.
Diskussion om att flytta konferensdagarna så att de ej kolliderar med Psykologer i
förskola och skola. Ordföranden kontaktar PSIFOS´ styrelse i frågan.

c/ Nationella konferensen 2012
Birgitta Toomingas samråder med Penny Fagerberg.
d/ Jubileumskonferensen 2013
Diskussion om en översikt över föreningens historik till jubiléet.
Angående jubileumsskriften beslutades att på nationella konferensen efterlysa
gammalt material som rör föreningens olika aktiviteter samt rapporter med
anknytning till kunskapsområdet.
e/ Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen.
Adjungerade styrelsemedlemmen Annika Westergård har bistått styrelse med
synpunkter på remissen ”Förvar” 2011:17. Synpunkterna tillställs
Psykologförbundet och läggs på hemsidan.
11. Extern samverkan / representation
a/ Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV och BHV.
MHV: Ordförande ska kontakta MÖL Margareta Goop, SFOG, angående
psykologmedverkan vid revideringen av kapitlet om psykisk hälsa i ”Blå boken”.
Birgitta Toomingas deltar i arbetsgruppsmöte i oktober och efterforskar vad som är
tänkt om föräldrastödskapitlet.
BHV: Antonia Reuter efterhör om det finns en psykolog i Västsverige som kan
delta i Åsa Anderssons arbetsgrupp om barns utveckling/bedömningar. Förfrågan
går även ut i övriga landet via distriktsrepresentanterna. Med anledning av fråga
från Stina Ekblad, Sörmland, (i gruppen för små barns psykiska hälsa och ohälsa)
klargör Antonia Reuter att gruppernas uppgift är att precisera frågor från
professionerna, medan Socialstyrelsen står för kunskapsöversikter. Inger
Nordenhem informerar Stina om detta. Socialstyrelsen efterlyser
utvecklingsprojekt inom området, speciellt psykologprojekt. Tips skickas till
Antonia Reuter.
Referensgruppen för uppdaterat basprogram för BHV som grund för en nationell
rekommendation arbetar vidare. Boken ”Barnhälsovård” plus det engelska
programmet ”The child health promotion programme” samt Rikshandboken är en
bra grund. Referensgruppens tankar kommer att presenteras på årets HÖV-möte i
Åre.
b/ YRK-nätverket.
Förbundets organisationsutredning leds av en styrgrupp där Birgitta Ingridsdotter,
Geropsykologerna, och Kristina Pollak, Arbetslivspsykologerna deltar. Kerstin
Johannesson har deltagit i en fokusgruppsintervju. Önskemål framfördes om tätare
band till förbundsstyrelsen, t.ex. via YRK-representation i denna. Fas 1 i
förbundets organisationsutredning redovisas på rådskonferensen i oktober.
c/ Rikshandboken på nätet/ Growing People / Inera: Gravid och Barn och familj
Kerstin Johannesson ansvarar för revision av kapitlet om psykosocialt arbete.
Professor Kjerstin Almqvist föreslås som extern granskare av texten.
Allmänhetens ”Growing people” går över till www.1177.se efter sommaren på
temasidorna ”Gravid” och ”Barn och familj”. Adjungerade styrelsemedlem
Monica Lidbeck, som är med i redaktionsgruppen för dessa, rapporterar på

styrelsemötet i november. Kerstin Johannesson har ett möte 1/9 med redaktör
Maria Bång på Inera angående möjliga skribenter till 1177 från föreningen.
d/ SKL forskningsnätverk; Modellområde för barn och ungas psykiska hälsa.
Inom forskningsnätverket diskuteras Hälsoekonomi som ett nytt radikalt grepp.
Senaste mötet rörde huvudsakligen begåvning relativt psykisk hälsa. Nytt
forskningsnätverksmöte planeras till augusti, tema ej fastställt.
12. Diagnossättning
Sammanställning av enkätsvar från distrikten görs till årsmöterutskicket.
Ordföranden har kontaktat Monica Lidbeck i Kvalitetsindikator-gruppen ang deras
eventuella synpunkter på KVÅ, samt mejlat förfrågan till förbundsjurist Camilla
Damell. Styrelsen avvaktar svaren.
13. Hälso/vårdval
Inga nya frågor.
14. Nationella verksamhetsbeskrivningen
Anna Lannér Swensson har sammanställt aktuella uppgifter om antal barn per
heltidstjänst. Bifogas årsmöteshandlingarna tillsammans med en beskrivning av
utökat uppdrag.
15. Remisser
Lämnade synpunkter:
Promemoria "Barns rätt till vård och sociala insatser stärks". Justitiedepartementet
DS 2011-5.
”Synpunkter angående internetbaserad kognitiv beteendeterapi”. Rapport angående
internetfömedlad kognitiv beteendeterapi (Internet-KBT); evidensbakgrund och
utförande inom SLSO/Psykiatri Sydväst.
Rehabiliteringsrådets slutbetänkande, SOU 2011:15
Förvar. Slutbetänkande av förvarsutredningen. SOU 2011:17
Ny remiss:
”Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden – för barns och elevers bästa”.
SOU 2011:33. Betänkande från utredningen om skyldighet att anmäla
missförhållanden inom skolväsendet m.m. Annika Ekman, Lena Granath och Inger
Nordenhem ansvarar.
16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer
Margareth Ericsson, Linköping, ang att uttala sig om ett domslut om vårdnad och
umgänge. Styrelsen skickat information om generell policy i rättegångsfrågor.
Margoth Söderback, Dalarna, har frågat hur det går med EPDS-screening för
pappor. Styrelsen upprepat information från nationella konferensen 2010 samt
hänvisat till Pamela Massoudi som håller på att sammanställa sitt
forskningsmaterial.

Line Thorpe frågat om vårt medlemsantal med anledning av hennes specialistuppsats om yrkesföreningarna. Styrelsen har svarat.
17. Kurser, litteratur
”Affektfokuserad psykoterapi i praktiken – konsekvenser för psykoterapeuter i
utbildning och handledning”. Patrik Lindert, Katja Claesson och Peter Lilliengren.
RPC:s tidskrift Insikten, 2011:2
”Du ser draken genom fönstret - om att förlora sin mamma och själv bli en”.
Charlotte Qvant. Gothia 2011.
”Resilience – risk och sund utveckling”. Anne Inger Holmen Borge.
Studentlitteratur 2005.
”Investera i barns hälsa”. Sven Bremberg & Lilly Eriksson. Gothia 2010.
”Barnhälsovård – att främja barns hälsa”. Magnusson & Blennow, Hagelin &
Sundelin. Liber 2009.
”The child health promotion programme”, Storbritannien, Department of health.
http://www.dh.gov.uk/prod_consum_dh/groups/dh_digitalassets/documents/digital
asset/dh_083538.pdf
18. Övriga frågor
19. Mötet avslutas av ordföranden.
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