
PROTOKOLL styrelsemöte

Tid: Fredagen den 25/11 2011

Plats: Psykologförbundets lokal, Hagagatan 1, Stockholm

Närvarande: Eva-Lena Lindström, Lena Granath, Birgitta Toomingas, Kerstin 
Johannesson, Annika Ekman, Inger Nordenhem och Antonia Reuter.

a) Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.

2. Dagordningen godkändes.

3. Justerare Birgitta Toomingas valdes.

4. Genomgång av styrelseprotokoll 2011-08-19 och 2011-09-22 som godkändes.

5. Ordförandes rapport
FS protokoll 04/11. Inga kommentarer.
Rapport från förbundets rådskonferens 22/10 2011 där Kerstin J deltog för föreningens
räkning. 9 av 12 yrkesföreningar var representerade.

6. Sekreterarens rapport
Tider för styrelsemöten för verksamhetsåret planeras till 10/2 (Sthlm), 30/3 (Gbg),
18/6 (Gbg), 17/8 (Sthlm).
Styrelsen beslutar att bevilja Anna Lanner-Swensson, Skåne, 5000 kr i bidrag till 
deltagande på WAIMH:s konferens i april 2012 enligt de villkor som beslutades på 
årsmötet.

7. Kassörens rapport
Föreningen förfogar över kronor 232.640:13, kostfristiga skulder ca 10.000 kronor
Ansökan om att lämna Skattedeklaration på elektronisk väg har inlämnats.
Det praktiska arbetet vad gäller namnbytet pågår. Föreningens nya namn är 
”Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård”.
Kassören uppdras att utforma ansökningsformulär till konferensbidragsansökan.

8. Medlemsmatrikeln
Nya medlemmar: Ylva Pihl,Stockholm, Erica Norrfors, Skellefteå, Maria Ribert 
Josefsson, Eksjö. 
Arbetet med ny matrikel fortskrider enligt plan och beräknas vara färdig efter 
årsskiftet.



9. Hemsidan
Arbetet med att hitta ytterligare extern hjälp med hemsidan pågår.

10. Intern samverkan

a) Distrikten
Frågan om ny distriktsindelning konstateras vara avhängigt distrikts-
representanternas funktion. Frågan bordläggs.

b) Nationella konferensen 2012
Lokal för konferensen är bokad centralt i Stockholm. Ordförande har meddelat 
datum för vår konferens till Psifos för att undvika parallella nationella dagar. 
Förslag på en programpunkt på konferensen är att förbundets jurist Camilla 
Damell föreläser om professionsspecifika juridiska frågor.

c) Jubileumskonferensen 2013 och jubileumsskriften
Svar har inkommit från Allmänna barnhuset att de inte beviljar ekonomiskt 
bidrag till tryckning av jubileumstidskriften. Styrelsen kommer att söka bidrag
från psykologförbundet.
Birgitta Rydén håller styrelsen informerad om hur arbetet med jubileums-
skriften fortskrider.

d) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen,
Annika Westergård har tillställt styrelsen en opinionbildande skrivelse 
angående asylsökande kvinnors situation. Efter kontakt med förbundet står det 
klart att föreningen inte kan ställa sig bakom skrivningen av juridiska skäl. 
Fortsatt samråd med Annika W huruvida den går att använda på annat sätt.

11. Extern samverkan

a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för BHV och MHV
MHV: Professionernas behov av kunskapsöversikter för Socialstyrelsens 
Vägledningsdokumentet för MHV är som första steg nu genomfört (se 
hemsidan). I mars kommer frågan om revidering av ”Blå boken” att 
konkretiseras på nationella MÖSAM-mötet 19-20/3. Kerstin Johannesson har 
varit i kontakt med Joy Ellis, ny ordförande i föreningen för MÖL, som 
meddelat att man önskar medverkan från oss i kapitlen föräldrastöd, 
psykologens roll och psykisk hälsa.

BHV: Penny Fagerberg och Antonia Reuter fortsätter arbetet i Evelinas 
referensgrupp. Nästa möte är 26-27/1. Kartläggningen av kunskapsöversikter 
är klar. Evelinas referensgrupp ska arbeta med att ta fram ett ”skelett” för 
basprogram inom BHV.

b) Yrkesföreningarnas nätverk
Kerstin Johannesson och Annika Ekman deltar på nätverksmöte 2/12 då två 
representanter för varje yrkesförening är inbjudna.
I samarbete med förbundets studeranderåd planeras en studentdag i september
2012. Plats är ännu inte bestämd, en målsättning är att besöka alla 
psykologutbildningsorter i tur och ordning.



c) Rikshandboken BHV
4/10 överfördes RHB till en egen hemsida i Ineras regi; www.rikshandboken-
bhv.se. Margaretha Magnusson från Uppsala är ny ordförande i redaktionsrådet
och socionom Gunilla Skarped avgår, i övrigt inga förändringar. 

d) Inera och 1177.se
Monica Lidbeck har informerat om att nuvarande redaktionsråd för tema 
Gravid resp Barn och familj läggs ner vid årsskiftet. Arbetet överflyttas till
Ineras befintliga redaktionsråd för 1177.se. De arbetar på att få med
psykologisk kompetens då det saknas fn. Det vore också önskvärt med större
barnkompetens.

e) SKL:s forskningsnätverk: Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa
22/9 ägnades åt förskoleverksamhet och 7/10 diskuterades socioekonomi. 
SKL och Socialdepartementet startar nu mer avancerade projekt med fokus på 
vissa utvecklingsområden och med en löptid på tre år. På årsmötets uppdrag 
följer Kerstin Johannesson och Birgitta Toomingas det fortsatta arbetet och 
deltar även i slutkonferensen för första delen av projektet 19/1 2012.

f) Antonia Reuter anmäler sig till ”Dialogforum föräldrastöd” 15/12 som ett led i 
att följa utvecklingen inom föräldrastödsområdet.

12. Nationella verksamhetsbeskrivningen
Bordlägges.

13. Hälsoval/Vårdval
Inget nytt vad gäller MHV och BHV.

14. Remisser
Föreningen har lämnat synpunkter på Missbruksutredningens slutbetänkande ”Bättre 
insatser vid missbruk och beroende”, SOU 2011:35.

15. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer.

Monica Lidbeck, Södra Bohuslän, har inkommit med en fråga angående 
remisshantering och journalföring. Detta regleras av såväl lagar som 
verksamhetschefsbeslut.
Beträffande ärenden förmedlade från MVC eller BVC till MBHV-psykolog varierar 
modellerna för själva överföringen. Om det skrivs konsultremiss finns det som regel 
bestämmelser i varje landsting för hur sådana hanteras och besvaras, men det finns 
också överföringsrutiner som inte innefattar konsultremiss.   
Journal ska skrivas på person med identifierat problem, finns det journal på fler 
personer i en familj ska det tydligt framgå i barnets journal att det också finns en 
journal på berörd vårdnadshavare, och vice versa.

Psykologstudent Jenny Wetter, Linköping, har önskat information om vår nationella 
målbeskrivning, vilket lämnats av styrelsen.

Ann-Cathrin Juhlin, Skåne, har önskat hjälp med rättegångsfrågor. Material har 



lämnats av styrelsen och Anna Lanner-Swensson.

En inbjudan att delta i SKPF:s årsträff med workshop i januari har inkommit, Inger 
Nordenhem deltar som föreningens representant.

16. Kurser, litteratur.
Kerstin Neander ”Mötets magi – om samspelsbehandling och vardagens välgörande
möten”, Stiftelsen Allmänna barnhuset 2011.

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas av ordförande.

Lena Granath                 Birgitta Toomingas                      Kerstin Johannesson
Sekreterare                           Justerare                                      Ordförande     


