
Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 

 
 
 

Nationell konferens 16-18 september 2015 

Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås 

 

”För en jämlik och rättvis mödra- och barnhälsovård” 

 
 
 

 

Konferensen bjuder på följande: 

Onsdag 16 september 2015 

11.00 – 12.30 Registrering (lunch kan förbeställas) 

12.30 – 13.00 Konferensens öppnande 

13.00 – 15.30 Ett normkritiskt förhållningssätt, teori och praktik Sandra Dahlén 

(inkl. kaffepaus) 

15.30 – 16.15 ”En förälder blir till”: att konkretisera jämlik vård, Linda Nordén 

och Jeanette Svantesson, Kunskapscentrum för jämlik vård och CBHV i 

Skaraborg 

17.15 Kulturpromenad (ca 1 timme) 

Torsdag 17 september 2015 

08.00 – 10.30 Årsmöte Yrkesföreningen Psykologer för mödrahälsovård och 

barnhälsovård 

(motionstid t o m 6/8) 

(inkl. kaffepaus) 

10.40 – 11.45 Nya BHV-programmet: vad gör psykologen för en jämlik och 

rättvis vård? Antonia Reuter, psykolog, Centrala BHV/MHV Göteborg 

och ”Evelinas” redaktionsråd samt Kerstin 

Johannesson, psykolog, Centrala BHV Södra Älvsborg och 

Rikshandbokens redaktionsråd 

11.45 – 12.45 Lunch 

12.45 – 13.30 Presentation av ”Blå pdf:en” Joy Ellis, MHV-öl Södra Bohuslän, Västra 

Götalandsregionen 

http://www.pulsenkonferens.se/2.11a7c47d13eedd2446280003918.html


13.30 – 14.00 Gruppdiskussion utifrån konferensens tema 

14.00 – 14.30 Kaffepaus 

14.30 – 16.00 Generell screening - teori och villkor. 

EPDS för pappor: Kronobergsstudien Fil dr Pamela Massoudi, 

Göteborgs universitet och Region Kronoberg 

16.00 – 17.00 Projekt av och med psykolog: 

Om att dela föräldraledighet Monica Lidbeck, psykolog, Centrala MHV 

Södra Bohuslän/ BHV Göteborg & Södra Bohuslän och doktorand vid 

Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 

Pilotprojekt pappa/partnersamtal Amanda Wikerstål, psykolog, 

Region Kronoberg 

18.30 Festmiddag på Pulsen 

Fredag 18 september 

09.00 – 09.45 Amning och existens – moderskap, sårbarhet och ömsesidigt 

beroende vid inledande amning Fil dr Lina Palmér, Högskolan Borås 

09.45 – 10.30 Hur får vi en jämlik spädbarnsuppfödning där individuella 

förutsättningar respekteras? Kerstin Johannesson, föreningens 

representant i Nationella Amningskommittén 

10.30 – 11.00 Kaffepaus 

11.00 – 13.00 Sweet dreams? Sleeping problems in infants and toddlers Arna 

Skúladóttir, MSc, Landspítali University Hospital, Reykjavik 

13.00 – 13.30 Avslutning (lunchsmörgås att ta med) 

Reservation för ändringar 

 

Kostnad: 2 900 kr + moms. Önskas förbetald lunch onsdag är priset 2980 kr + moms. 

Medlemspris: 2400 kr + moms. Önskas förbetald lunch onsdag är priset 2480 kr + 

moms. Detta pris gäller om medlemsavgiften för 2014 – 2015 är betald vid 

anmälningstillfället. OBS om du inte har fått inbetalningskort för verksamhetsåret 

senast 15/5 2015 så kontakta styrelsemedlem Mia Bredford. 
 
 

Studentpris: 800 kr inkl moms (begränsat antal platser). 

Pensionärspris: 1 300 kr inkl moms (begränsat antal platser). 
 

I konferensavgiften ingår lunch/motsvarande torsdag – fredag, kaffe/motsvarande 

onsdag – fredag, samt festmiddag.  

Logi ingår ej. Förslag på inkvartering för egen bokning samt matställen finner du här. 
 

mailto:mia.bredford@gmail.com
http://www.mbhv-psykologerna.com/index.php?option=com_content&view=article&id=207


Anmälan: Anmäl dig senast 30 juni 2015. Anmälan efter detta datum debiteras med 

400 kronor. 

OBS! Anmälan är bindande och giltig när fakturerat belopp finns föreningen 

tillhanda. Vid förhinder återbetalas hela avgiften fram till fyra veckor före konferensen, 

halva avgiften till och med en vecka före, därefter ingen återbetalning men platsen kan 

överlåtas. 
 

Frågor? För frågor gällande anmälan och medlemsavgifter kontakta Mia 

Bredford, mia.bredford@gmail.com. Vid övriga frågor kontakta Kerstin Johannesson 

033-20 85 76, kerstin.johannesson@vgregion.se. 
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