
 
Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 

Nationell konferens 17-19 september 2014 
 

”Det är bredden som är spetsen” 
– variationen i mödra- och barnhälsovårdspsykologens arbete 

 
Universitetssjukhuset Örebro, huvudentrén (M-huset), Wilandersalen 

 
 

onsdag 17 september 2014 
  
10.30-12.30 Registrering och lunchsmörgås 
  
12.30-13.30 Konferensens öppnande 
  
13.30-14.45 ”Behandling av förlossningsrädsla – vad vet vi från forskningsstudier?” 

Katri Neiminen, överläkare KK Vrinnevisjukhuset Norrköping  
  
14.45-15.30 Kaffepaus 
  
15.30-17.00 ”Studier kring internetbehandling och förlossningsrädsla” 

Gerhard Andersson, PhD, professor in Clinical Psychology, Linköpings universitet 
  
torsdag 18 september 2014 
  
8.00-10.30 Årsmöte yrkesföreningen ”Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård” 

inkl. kaffepaus 
  
10.30-12.30 ”Små barn som mår dåligt. DC:0-3 som ett redskap för bedömning och planering av 

hjälpinsatser till barn under fyra år och deras familjer” 
Pia Risholm Mothander, docent, leg psykolog och leg psykoterapeut, Stockholms 
universitet 

  
12.30-13.45 Lunch 
  
13.45-15.15 Våld mellan föräldrar – Vad säger forskningen om hur vanligt det är och hur det 

påverkar barns utveckling? 
Anders Broberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut och professor i klinisk psykologi, 
Göteborgs universitet 

  
15.15-15.45 Kaffepaus 
  
15.45-16.15 ”Det nya BHV-programmet – team och samarbete” 

Antonia Reuter, Evelinas redaktionsråd 
 

16.15-17.00 ”Andra tankar om föräldraskap” 
Jenny Wåhlander 

19.00 Festmiddag på Club 700 
  
fredag 19 september 2014 
  
9.00-10.00 "Hur kan vi hjälpa fler? Betydelsen av struktur, checklistor och instrument som stöd" 

Henrik Andershed, professor i psykologi och docent i kriminolog, Örebro universitet 
  
10.00-10.30 ”Bedömning, stöd och behandling avseende samspelet i spädbarnsfamiljen på 

universell, selektiv och indikerad nivå” 
Anna Lannér-Swensson, leg psykolog, psykoterapeut 

  
10.30-11.15 Kaffepaus 
  
11.15-12.30 Misstänkt för barnmisshandel – Reflektioner om ”orosanmälningar” 

 
Trygghetscirkeln (Circle of Security – Parenting) – ett bra verktyg för BHV-
psykologer? Erfarenheter från BHV i Västerås – dialog med BHV-psykologer 
Kerstin Neander, fil. dr och socionom, Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns 

landsting                        
  



 
12.30-13.15 Avslutning och lunchsmörgås att ta med 
  



 
Reservation för ändringar, se http://www.mbhv-psykologerna.com/ 
 
Kostnad: 3 300 kronor (obs! föreningen är ideellt arbetande och som sådan ej momspliktig)  

Reducerad avgift med 400 kr för medlemmar vid betald medlemsavgift senast den 30 juni. 
(Vill Du bli medlem? Se hemsidan). 
 
Studentpris: (begränsat ant. platser) 800 kronor. 
Pensionärspris: (begränsat ant. platser) 1 500 kronor. 
 
I konferensavgiften ingår lunch/motsvarande, kaffe/motsvarande alla dagar samt festmiddag. 
 
Logi ingår ej. Näraliggande inkvarteringsalternativ för egen bokning, se hemsidan. 
 
Anmälan: Senast 30 juni 2014. Anmälan efter detta datum debiteras med 400 kronor. 
 
OBS anmälan är bindande och giltig först när fakturerat belopp finns föreningen tillhanda. 
 
Vid förhinder återbetalas hela avgiften fram till fyra veckor före konferensen, halva avgiften t.o.m. en 
vecka före, därefter ingen återbetalning. 
 
Anmäl företrädesvis via http://www.mbhv-psykologerna.com/ 
alt. per post till ’Psykologer för MHV och BHV’, c/o B. Toomingas, Gullvivebacken 3, 135 54 Tyresö, 
tel 0730-774 561  
eller email: b.toomingas@telia.com  
 
Ytterligare info: Åsa Krantz, tel: 070-4223494, asa.krantz@orebroll.se Birgitta Toomingas, se ovan. 
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