
PROTOKOLL styrelsemöte

Tid: Fredagen den 30/3 2012. 

Plats: Haga Kyrkogata 16, Göteborg.

Närvarande: Annika Ekman, Inger Nordenhem, Eva-Lena Lindström, Lena Granath, 
Birgitta Toomingas, Kerstin Johannesson och Antonia Reuter. 
Punkt 12 c och d: adjungerad styrelsemedlem Monica Lidbeck.

1. Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.

2. En övrig punkt anmäldes och dagordningen godkändes.

3. Justerare Birgitta Toomingas valdes.

4. Genomgång av styrelseprotokoll 2012-02-10 som godkändes.

5. Ordförandes rapport
FS protokoll 01/12. FS har förändrat planen i arbetet med organisationsöversynen, se 
punkt 12b. 
Föreningen har beviljats 6000 kr från FS i aktivitetsbidrag 2012.
FS godkände vid sitt möte 22/3 2012 föreningens namnbyte och dito i stadgarna. De 
reviderade stadgarna med nya namnet läggs ut på hemsidan.

6. Sekreterarens rapport
Blänkare om årets nationella konferens är beställd till aprilnumret av 
Psykologtidningen.
Ordföranden har meddelat valberedningen att en vakans behöver fyllas i styrelsen 
inför nästa verksamhetsår. Man bör särskilt beakta behovet av en styrelsemedlem som 
kan överta arbetet med hemsidan. 
Tvådagars styrelsemöte bokas 9-10/11 2012 i Stockholm.

7. Kassörens rapport
Föreningen förfogar över kronor 213.149:34, kostfristiga skulder är ca 7 000 kr.

8. Matrikelförvaltarens rapport
Medlemsmatrikeln är klar och utskickad.
Nya medlemmar: Marianne Smette Ezra, Karlstad, Linnea Bergek, Karlstad.



9. Hemsidan
Birgitta samlar in förslag på länkar och sammanställer dem.
En första information om nationella konferensen 2012 är utlagd på hemsidan.

10. Intern samverkan

a) Distrikten
Birgitta redovisar en sammanställning av antal medlemmar i respektive distrikt, som 
visar att fördelningen är mycket ojämn. Diskussion utifrån nuvarande indelning 
resp.efter MHV:s och BHV:s regionträffar. Beslutar att se över hur en indelning 
utifrån det senare kan komma att se ut.
Södra och Norra Norrland bör bibehållas utifrån distriktens egen bedömning att en 
sammanslagning ger för stora geografiska avstånd.   

b) Nationella konferensen 2012.
Annons i Psykologtidningen samt på föreningens och förbundets hemsidor publiceras 
4 maj. Rubrik: ”Barnets perspektiv till vardags och när omgivningen sviker” . Lokal: 
ABF-huset, Stockholm. 
Överenskommits med Maria Johansson att hennes arbete ”Vem är patienten?” läggs ut 
på hemsidan i samband med nationella konferensen.

c) Intressegruppen för familjer i migrations- och integrationsprocessen
Annika Westergård har skapat en kontaktlista, för närvarande är 44 personer anmälda. 
Relevanta frågor diskuteras via mejl.

11. Jubileumskonferensen 2013 och jubileumsskriften
Beslutas att konferensen hålls i Göteborg, Kerstin kontaktar distrikten i VG-region
ang. lokal. Sondering ang. innehåll. Beslut om professionsfrågor och årsmöte torsdag 
förmiddag. Torsdag lunch, eftermiddag och kväll ägnas åt 40-årsjubileet.

12. Extern samverkan/representation

a) Professionsbaserade nationella riktlinjer för MHV och BHV
MHV: Kerstin har haft kontakt med MÖL:arnas ordförande Joy Ellis ang. medverkan i 
revisionen av Blå Boken. De har beslutat avvakta socialstyrelsens 
kunskapsinventering, varför vår medverkan vid MÖSAM-mötet nu i mars inte var 
aktuell.
BHV: Redaktionsgruppen för Evelina har skickat en skrivelse till socialdepartementet 
ang. behov av riktlinjer för BHV, bl a på basis av artikel i Läkartidningen nr 35 2011.

Julia Stenberg som representerar PSIFOS i väglednings-/riktlinjearbetet för SHV har 
förhört sig med ordförande om hur styrelsen ser på det motsvarande arbetet inom 
MHV resp BHV. Frågan har vidarebefordrats till berörda styrelsemedlemmar; Antonia 
Reuter och Birgitta Toomingas.

b) Yrkesföreningarnas nätverk
Möte 9/3. YFN har tillskrivit Lars Ahlin med frågor om hur översynen av 
organisationen fortskrider, och varför man nu beslutat modifiera handlingsplanen för 
fas 2 och 3. 



Studentdagen i Uppsala är flyttad från 4/9 2012 till oktober månad, datum är ännu inte 
bestämt. Therese Sandgren, Linköping, är utsedd som SR:s kontaktperson till YFN.

YFN har överenskommit med Psykologtidningen om en stående spalt där de olika 
yrkesföreningarna presenterar sig. Ordförandena skriver för resp yrkesförening. Vår 
förening är först ut, i majnumret. 

c) Rikshandboken BHV
Kerstin rapporterar från möte med redaktionsrådet 16/2. Ett brev till landets BVC-ssk 
från redaktionsrådets ordförande Margaretha Magnusson har sänts ut via 
distriktsrepresentanterna för kännedom.

d) Inera/1177.se
Monika Lidbeck, som under 2012 ingår i redaktionsrådet för 1177.se som enda 
psykolog, berättar att 1177.se har 2.2 miljoner användare/månad. Under 2012 har 
Inera en beställning om fokus på områdena psykisk hälsa och sexuell reproduktiv 
hälsa, vilket även kan vara tillämpligt på tema Barn och föräldrar. Monika är 
angelägen om att få tips om områden som vi anser saknas där, eller behöver belysas 
ytterligare.

e) SKL:s forskningsnätverk: Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa
Det har varit två videokonferenser där Kerstin och Birgitta inte haft möjlighet att delta. 
Projektområdenas arbete löper nu på två nivåer: vanlig nivå resp intensiv nivå med 
forskningsanknytning. Föreningen bevakar vilka områden som kommer att rikta sig 
mot vår målgrupp.
Modellområdesansvarig Ing-Marie Wieselgren är angelägen om att få uppgifter kring
”länkar som saknas” vad gäller att främja psykisk hälsa såväl universellt, riktat som 
indikerat. Styrelsen tar emot erfarenheter och förslag.  

13. Nationella målbeskrivningen
Diskussion kring huruvida målbeskrivningsstrukturen för läkare resp sjuksköterskor 
inom våra arenor även kan vara tillämplig för oss.

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

15. Remisser
Inga remisser har inkommit.
Principdiskussion kring publicering beträffande betänkanden, utredningar, 
remissynpunkter resp. remissvar. Underlag och remissvar där föreningen medverkat 
läggs som tidigare ut på hemsidan. Vill man läsa förbundets svar på remisser där 
föreningen ej medverkat hänvisas man till förbundets hemsida.

16. Förfrågningar/info/synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer
Birgitta Rydén har skrivit en sammanfattning från konferensen i Uppsala 2011, samt 
en artikel om MBHV:s framväxt, båda finns publicerade i tidningen Seniorpsykologen 
nr 3:2011.

Frida Dahlbäck, Västerås, har efterlyst fler utvärderingar av mbhv-psykologers arbete. 
Styrelsen lämnat tips om kolleger som arbetar med det.



Monika Påhlsson, Hjo, har förhört sig om fortsatt användning av 
vägledningsskrivningen från 2005 om växelvis boende av Gunilla Källgren och 
Kerstin Johannesson. Skrivningen är inte reviderad, men fortsatt aktuell, och kan 
användas fritt.

Jenny Andersson, Kalmar, efterfrågar kapitlet om Föräldrastöd i grupp i RHB. Kerstin 
skickar en förhandskopia då publicering är på gång.

Kerstin Lundkvist, Sundsvall, undrar om föreningen har inventerat 
organisationsformerna för mbhv-psykologerna i Vårdvalet. Tyvärr frågade vi inte efter 
det i vår enkät 2011.

17. Kurser, litteratur.
SBU: ”Om psykiatrisk diagnos och behandling. En sammanställning av systematiska 
litteraturöversikter.” http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Om-psykiatri/

Sarah Blaffer Hrdy: Mothers and Others - The Evolutionary Origins of Mutual 
Understanding. The Belknapp press, 2011. M fl böcker av samma författare.

18. Övriga frågor
Annika Ekman tar upp frågan om nuvarande styrelses uttolkning av föreningens 
uppdrag utifrån stadgarna. Av tidsskäl bordläggs frågan efter en kortare diskussion till 
planerat tvådagarsmötet i november 2012

19. Mötet avslutas.

Lena Granath                 Birgitta Toomingas                      Kerstin Johannesson
Sekreterare                           Justerare                                      Ordförande     

http://www.bokus.com/bok/9780674060326/mothers-and-others/
http://www.bokus.com/bok/9780674060326/mothers-and-others/

