Bakgrundsinformation till årsmötets diskussionspunkter
19.
Arbetet med jubileumsskriften påbörjades efter årsmötet 2010 och färdigställdes 2014.
Alla nuvarande medlemmar har fått ett exemplar av boken. Nya medlemmar får boken så
länge upplagan på 800 ex räcker, och den kommer även att säljas till andra intresserade för
självkostnadspriset 100 kr + porto. Se bilaga för lista på vilka myndigheter/verksamheter etc
som hittills fått boken.
Uppdraget är därmed avslutat.
20.
Mia Bredford är hemsidesansvarig i styrelsen. Under året som gått har den nya hemsidan på
Psykologförbundets plattform arbetats fram av styrelsen och öppnades för medlemmarna i
slutet av sommaren. Nytt för medlemmarna är att man nu istället loggar in med sina
medlemsuppgifter från förbundet. Den gamla hemsidesadressen http://www.mbhvpsykologerna.com ligger kvar som ingång, men det går även att ta vägen via Förbundets
sidor. En elektronisk matrikel finns tillgänglig för föreningens medlemmar och kommer
att uppdateras ett par gånger varje år, istället för den pappersversion som tidigare postades ut
till samtliga medlemmar.
21.
Då SoS tidigt meddelat att mer styrande nationella riktlinjer inte längre låg i deras uppdrag så
beslöt professionerna att själva skriva nationella dokument. Inom MHV skapades ”Blå
Boken” (ARG-rapport nr 59: Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa) som gavs ut
av Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och samordningsbarnmorskorna inom
Sveriges Barnmorskeförbund, i samarbete med vår förening. Revision av skriften ska slutföras
i år och finnas i pdf-format på SFOG:s hemsida. Föreningen representerades av Inger
Nordenhem och Kerstin Johannesson i det arbetet.
Uppdraget är avslutat.
22.
Rikshandboken för barnhälsovård på nätet (RHB) är ett professionsinitierat projekt som pågått
i många år. Målsättningen är en aktuell och nationell metodbok för BVC. Ett redaktionsråd
bestående av BHV-överläkare, vårdutvecklare, en IT-redaktör, en allmänläkare och en mbhvpsykolog har skrivit eller beställt texter. Texterna revideras åtminstone vartannat år och
omedelbart vid förändringar av betydelse. RHB har också kontakt med relevanta myndigheter,
t ex Folkhälsomyndigheten och Skolverket, för att säkra en gemensam hållning. Regionala
dokument görs lättillgängliga intill de nationella texterna. Alla är eniga om att tjänsten ska
vara gratis för användarna, styras av professionerna inom BHV, och ha ett hälsofrämjande
perspektiv.
Evelina-arbetet, där arbetsgrupper tog fram gemensamma riktlinjer inom olika BVC-områden,
utmynnade i ett nytt nationellt program för BHV vilket presenterades hösten 2013.
Rikshandboken ska anpassas till det nya BHV-programmet, och det arbetet sker i en mindre
redaktionsgrupp där föreningen representeras av Antonia Reuter tills arbetet slutförts.
Synpunkter från användarna på innehållet i RHB mottages tacksamt. Kerstin Johannesson är
föreningens nuvarande representant i redaktionsrådet, men kommer att avgå i november pga
lång tjänstgöring.

RHB:s hemsida, www.rikshandboken-bhv.se, bekostas och administreras av utföraren
Stockholms läns landsting på uppdrag av CeHis/ Inera (SKL:s bolag för vårdrelaterade
tjänster på nätet). Detta arrangemang kommer sannolikt att upphöra vid årsskiftet. En
konsultutredning är gjord som visar på att både SLL och RHB är missnöjda med nuvarande
ordning. Redaktionsrådet är angeläget om att RHB uppfattas som fristående från ett specifikt
landsting. SLL är missnöjda med budgeten.
.
Styrelsen förordar att föreningen är fortsatt representerad i redaktionsrådet för RHB. Ny
representant från 1/1 2016 är i så fall Eva-Lena Lindström.
23.
Tjänsten www.1177.se för sjukvårdsrådgivning och information, inspiration och e-tjänster
inom hälsa och vård har under 2015 fått ett par utmärkelser för sin webbplats och har numera
cirka 6 miljoner besökare per månad, nära nog en dubblering sedan 2013. Tema Gravid och
Barn och föräldrar samt Psykisk hälsa innehåller material som relaterar till vårt område.
Monica Lidbeck har tillsammans med psykolog från UMO (nationell portal för
Ungdomsmottagningar) varit psykologrepresentanter i Allmänna redaktionsrådet för hela
hemsidan, vilket omstartats under det gångna året. Aktiviteten i redaktionsrådet är betydligt
mindre sedan utförandet av 1177.se överflyttats till Stockholms Läns Landsting och ett fåtal
webbaserade granskningar har genomförts.
Om du har synpunkter på 1177:s innehåll finns under varje artikel en länk för att tycka till.
Det är bra om fler kollegor har möjlighet att engagera sig med synpunkter då materialet är
mycket omfattande och det mesta inte granskas genom redaktionsrådet. Vill du diskutera
övergripande frågor om 1177 är du välkommen att höra av dig till
monica.lidbeck@vgregion.se
Ett tips för att få fortlöpande information om nyheter på Tema Gravid och Barn och föräldrar,
anmäl dig till 1177:s nyhetsbrev: www.1177.se/nyhetsbrevbarn .

24.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjorde 2009 en överenskommelse med staten om att
utveckla synkroniserade insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Projektet
”Modellområden för barn och ungas psykiska hälsa” avslutades i december 2011 och en
slutkonferens hölls i januari 2012. I projektet ingick ett forskarnätverk med medarbetare från
svenska och utländska universitet, representanter för de 14 utvalda modellområdena, de olika
professionerna, samt socialstyrelsen och FHI som tillförde kunskap och bistod
modellområdena. Föreningen hade två representanter i forskarnätverket; Kerstin Johannesson
och Birgitta Toomingas, som hävdade vikten av generella hälsofrämjande insatser, t ex ökade
preventiva satsningar redan under graviditetstiden, öppna förskolor och mindre barngrupper.
Ett nytt 3-årigt projekt tog vid 2012. Psynk. Projektledare är liksom tidigare psykiater IngMarie Wieselgren. Ett syfte med Psynk har blivit att skapa en fungerande ”första linje” för
insatser vid redan etablerad psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Psynk-ledningen
fokuserar också på att visa den ekonomiska vinsten med förebyggande socialt arbete, sk
sociala investeringar. Man kunde delta i projektet på olika nivåer. Den avancerade nivån
krävde samarbete med universitet/högskola för utvärdering. För att alls få starta ett projekt
inom Psynk behövde det vara relevant för många kommuner och landsting, samt nyskapande

och att kunskaperna som genereras skulle få nationell spridning. Projektet behövde också
vara snabbstartat med möjlighet till resultat inom de närmaste åren. Psynk avslutades 2014.
I februari 2015 hölls slutkonferensen. Implementeringsarbetet fortsätter dock och finns på
http://www.uppdragpsykiskhalsa.se/.
Uppdraget är avslutat.
25.
Föreningen blev under 2013 inbjudna att delta i Nationella Amningskommitténs årliga möten.
Karin Bondesson deltog i oktober 2013 och Kerstin Johannesson i oktober 2014. Kerstin
Kruber kommer att representera föreningen på oktobermötet 2015.
Kommitténs arbete utgår från ett regeringsuppdrag till Livsmedelsverket att samordna
nyckelverksamheter kring amning. Man har producerat en ”Strategisk plan
för samordning av amningsfrågor 2013-2016” och visionen är en kultur och miljö som främjar
amning. Som en del i planen ska Socialstyrelsen undersöka om det är motiverat med ett
vägledningsdokument för amning, modersmjölksersättning och mat för små barn. De kallade
därför till ett sonderande möte 12/5 med en referensgrupp från NA där Kerstin Johannesson
deltog. Om ett vägledningsdokument skapas är det bra om föreningen kan påverka innehållet
och vara remissinstans.
Styrelsen ser det som viktigt att förmedla en nyanserad bild av anledningar till flaskmatning,
och att svårigheter kring amning ofta är en psykologisk och existentiell fråga snarare än en
praktisk eller ideologisk.
Styrelsen förordar att föreningen fortsätter delta i kommitténs möten och i referensgruppen på
Socialstyrelsen.
26.
Kerstin Twedmark, förste vice ordförande i förbundet, är ansvarig för professionsfrågor och
därmed också för specialistordningens utveckling. Rektor är Tomas Lindgren. Alla
yrkesföreningar har ombetts att utse kontaktpersoner i denna fråga. Ackrediteringsråd med
representanter för yrkesförening formeras nu och jag får inbjudan till detta råd. Man planerar
att upprätta en plan för specialistutbildningen med strävan efter en mer sammanhållen
utbildning, styrdokument och kursplaner. Ett exempel på detta är den psykoterapeututbildning
som nu startar i Stockholm och som är utformad som specialistutbildning för psykologer.
Specialistutbildningen omfattar 3 år. Förbundet strävar efter att öka den praktiska kopplingen
i specialistkurserna. Kerstin Twedmark uttryckte sig så här; ”specialist – skicklig i
hantverket”. För mer info se förbundets hemsida där man kan läsa om specialistkurser,
professionskurs, kollegium och specialistarbete
Regeringen uppdrog åt Socialstyrelsen i samarbete med SKL att titta på behov av
fördjupningsutbildningar inom psykiatrin. FS tänkte sig en spridningseffekt även till andra
områden än psykiatrin och uppfattade ett intresse från SKL och regeringshåll vilket inte fanns
tidigare. FS tänkte sig att tydliga utbildningsmål skulle kunna underlätta rekrytering till
psykiatrin. Utredningen har dragits tillbaka och nya direktiv ska formuleras.
I våra kontakter med Rektor Tomas Lindgren har vi lyft fram behov av specialistkurs i t.ex.
Främjande- och förebyggande arbete, Folkhälsovetenskap och
Samspelsbedömningar/behandling t.ex. Circle of Security. Bland de kurser som finns i
dagsläget och kanske ligger närmast till hands är Handledning/Konsultation, Motiverande
samtal, IPT, Mindfulness, KBT för dynamiker och utvecklingspsykologi.

Styrelsen förordar fortsatt arbete i specialistfrågan, representant från föreningen är Inger
Nordenhem

27.
Styrelsen har av föreningens medlemmar fått i uppdrag att förtydliga arbetsuppgifterna i den
nationella målbeskrivningen för mödra- och barnhälsovårdspsykologer. Bakgrunden till
uppdraget är att föreningens medlemmar framfört önskemål om ett dokument som tydligare
beskriver mödra- och barnhälsovårdspsykologens uppdrag, kunskapsområden, arbetssätt och
organisatoriska förutsättningar då den nuvarande målbeskrivningen är mycket kortfattad.
Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som arbetat med detta. Utmaningen tycks ligga i att hitta
formuleringar som inte blir för övergripande och generella, men som medlemmar ändå kan
känna igen sig i och använda sig av i och utanför sin organisation.
Då det stod klart att Evelina-arbetet skulle komma att resultera i ett nytt nationellt basprogram
för BHV beslöt styrelsen att avvakta med en större revision då det verkade troligt att
basprogrammet skulle påverka vår målbeskrivning. Istället har arbetsgruppen fokuserat på att
ge en tydligare beskrivning av de arbetsuppgifter som står i måldokumentet för att öka
begripligheten för utomstående. Styrelsens förslag har varit ute på remiss till medlemmarna.
Den slutliga versionen bifogas årsmöteshandlingarna. Årsmötet beslutar om texten kan antas.
Styrelsens förslag är att avvakta implementeringen av det nya BHV-programmet samt
publiceringen av den reviderade Blå Boken innan föreningen tar ställning till en revision av
hela målbeskrivningen.
Uppdraget är avslutat.

