Verksamhetsberättelse för yrkesföreningen
Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård
Verksamhetsåret 2014 – 2015
Styrelsen har bestått av ordförande Kerstin Johannesson, sekreterare Kerstin Kruber, kassör
och medlemsansvarig Birgitta Toomingas som varit adjungerad under delar av året och sedan
efterträtts av kassör Eva-Lena Lindström resp medlemsansvarig Mia Bredford, som också är
webbredaktör. Övriga ledamöter: Inger Nordenhem, Karin Bondesson och Eva Nahnfeldt.
Adjungerade har varit Monica Lidbeck och Antonia Reuter.
Under året har styrelsen hållit 6 styrelsemöten varav ett telefonmöte och ett tvådagarsmöte.

Uppdrag från årsmötet 2014, §27
§17 Fortsatt arbete med bilaga till Nationella målbeskrivningen för Psykologer för
mödrahälsovård och barnhälsovård
§21 Fortsatt representation i redaktionsrådet för Rikshandboken i barnhälsovård på nätet
§22 Fortsatt representation i redaktionsrådet för www.1177.se
§23 Fortsatt arbete med vägledningsdokumentet för BHV och Kunskapsstöd för MHV
§24 Fortsatt bevakning av SKL:s Psynk-projekt
§25 Fortsatt representation i Nationella amningskommittén
§26 Fortsatt bevakning av specialistordningen

Styrelsens arbete under året
Uppdragen från årsmötet
Bilaga till Nationella målbeskrivningen för Psykologer för mödrahälsovård och
barnhälsovård
Styrelsen har under året arbetat fram en bilaga med förtydligande av arbetsuppgifterna i
målbeskrivningen. Denna har gått på remiss till medlemmarna och finns utlagd på hemsidan.
Uppdraget är därmed avslutat.

Rikshandboken för barnhälsovård
Föreningens representant är Kerstin Johannesson, som deltagit i samtliga 4 möten under året.
Hon avslutar sitt uppdrag under hösten. Som ny representant från december 2015 har
styrelsen utsett Eva-Lena Lindström.
1177.se
Monica Lidbeck var psykologrepresentant i Allmänna redaktionsrådet för www.1177.se,
tillsammans med psykolog från UMO (nationell portal för ungdomsmottagningar).
Aktiviteten på 1177:s hemsida är mycket hög med ca 6 miljoner besökare per månad, men
verksamheten i det omstartade Allmänna redaktionsrådet är mer sparsmakad med ett fåtal
webbaserade granskningar sedan utförandet av 1177.se flyttats till Stockholms Läns
Landsting. Det är därför värdefullt om du har synpunkter på något av hemsidans innehåll, att
du använder länken att tycka till som finns nederst i varje artikel. Monica är tillfrågad att
fortsatt ingå i Allmänna redaktionsrådet, och följer hur arbetet fortlöper framgent.
Nationella riktlinjer för BHV
Antonia Reuter har representerat föreningen i arbetet i Evelinagruppen. Den har under året
arbetat med att samordna det nya nationella barnhälsovårdsprogrammet och Rikshandboken i
barnhälsovård.
Nationella riktlinjer för MHV
Inger Nordenhem och Kerstin Johannesson har representerat föreningen i arbetet med revision
av ”Blå boken”. Ingers och Kerstins förslag på texter vad gäller föräldrastöd, psykisk hälsa
och MHV:s organisation har till stora delar accepterats av redaktionen. Arbetet kommer att
slutföras under 2015.
Uppdraget är därmed avslutat.
SKL:s Psynk-projekt
Kerstin Johannesson (och tidigare Birgitta Toomingas) har följt projektet, som har till uppgift
att synkronisera insatser för barn och ungas psykiska hälsa runt om i landet. Projektet
avslutades med en slutkonferens i februari.
Uppdraget är därmed avslutat.
Nationella amningskommittén
Kerstin Johannesson är föreningens representant i Nationella amningskommittén och deltog i
det årliga mötet i oktober 2014. Hon höll då en föreläsning om psykologiska aspekter på
amning. Amningskommittén kallades 12/5 till ett möte på Socialstyrelsen för att kartlägga
eventuella behov av ett vägledningsdokument kring amning, modersmjölksersättning och mat
för små barn. Kerstin Johannesson deltog.
Kerstin Kruber är suppleant och kommer att delta i Nationella amningskommitténs möte i
höst.
Specialistordningen
Inger Nordenhem har varit föreningens kontaktperson för frågor angående
specialistordningen.

Föreningsrelaterade ärenden
Hemsidan
Arbete med revidering och överflyttning av hemsidan har pågått under året. Hemsidan är nu
flyttad till Psykologförbundets plattform och den gamla hemsidan stängs. Information om
detta har gått ut till medlemmarna via massmejl. Hemsidan sköts fortsättningsvis av
webbredaktör Mia Bredford vad gäller innehåll medan teknisk support sköts av förbundet.
Överflyttningen är därmed avslutad.

Förbundsrelaterade ärenden
Remissvar
Penny Fagerberg har för föreningen skrivit synpunkter till Sveriges Psykologförbund
angående remissen Justitiedepartementets betänkande ”Assisterad befruktning för
ensamstående kvinnor” (SOU2014:29)
Extrakongress
Kerstin Johannesson har representerat föreningen på Rådskonferensen i oktober 2014 och på
en extra kongress i februari via Internet, angående specialistordningen.
Övriga förbundskontakter
Kerstin Johannesson har intervjuats av förbundets externa organisationsutredare Benny
Johansson och påpekat vikten av att fortsätta stärka professionsarbetet i förbundet.
Kerstin Johannesson har deltagit vid möte med övriga yrkesföreningar och Kerstin Twedmark
på förbundet för diskussion om att återinföra psykologidagarna.
Extern samverkan/representation
Svensk förening för glesbygdsmedicin
Eva-Lena Lindström var på årsmötet som Psykologförbundets representant. Fortsatt kontakt
med förbundsstyrelsen i denna fråga.
Socialstyrelsen
 Kerstin Johannesson och Birgitta Toomingas har representerat Psykologförbundet i en
referensgrupp som satts samman med anledning av regeringsuppdraget ”Föräldrastöd
inom hälso- och sjukvården”.
 Penny Fagerberg, Stockholm, är förordnad som expert i den fortsatta utredningen om
ökade möjligheter för ofrivilligt barnlösa.
Förfrågningar/info/synpunkter från medlemmar/ externa aktörer




Gunvor Bergquist, ordförande för seniorpsykologerna, efterfrågar pionjärer. Hon
hänvisas till Birgitta Rydén.
Helena Sjöholm, socialtjänsten i Motala kommun, har utifrån ett examensarbete bett
om information kring vad vi grundar rekommendationerna om generellt föräldrastöd
på. Styrelsen svarade utifrån Rikshandbokens resonemang och historik.
Nils Otto, journalist och psykolog, har haft mejldiskussion med Kerstin Johannesson
utifrån en kommande artikel om normer kring att få barn. Synpunkter lämnades.



Lisbeth Andersson, Halland, har frågat om journalföring och KVÅ-koder som
besvarats med rekommendation att följa lokala föreskrifter.

För styrelsen,
Kerstin Kruber
sekreterare

