Bakgrundsinformation till årsmötets diskussionspunkter
20.
Mia Bredford är webbansvarig i styrelsen. Under året har den nya hemsidan successivt byggts
ut. En elektronisk matrikel finns tillgänglig för föreningens medlemmar och kommer
att uppdateras varje år, istället för den pappersversion som tidigare postades ut till samtliga
medlemmar. Vi publicerar även en distriktsindelad medlemslista.
Den gamla hemsidesadressen http://www.mbhv-psykologerna.com ligger kvar som alternativ
ingång.
21.
Hösten 2013 presenterades ett nytt nationellt program för BHV. 2015 beslöt de centrala BHVenheterna att inrätta Barnhälsovårdens Nationella Programråd som ska hålla i arbetet med att
förnya och utveckla programmet. Fyra personer från olika delar av landet och med olika
professioner valdes vid det nationella mötet i Malmö 2015. Antonia Reuter representerar
psykologerna fram till BHV-mötet 2017.
22.
Efter att Socialstyrelsen 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 har pågått
sedan 2013 och är i princip avslutad. Den planeras att finnas i pdf-format på SFOG:s hemsida
men är ännu inte publicerad.
Föreningen representerades av Inger Nordenhem och Kerstin Johannesson i revisionsarbetet.
Uppdraget är avslutat.
23.
Kerstin Twedmark, förste vice ordförande i förbundet, är ansvarig för professionsfrågor och
därmed också för specialistordningens utveckling. Studierektor är Maria Lindhe.
Ackrediteringsråd med representanter för yrkesförening formeras, och styrelsen via Inger
Nordenhem får inbjudan till detta råd. Förbundet strävar efter en mer sammanhållen
utbildning.
Förbundet strävar efter att öka den praktiska kopplingen i specialistutbildningen. För mer info
se förbundets hemsida där man kan läsa om specialistkurser, professionskurs, kollegium och
specialistarbete. Förslag om att man ska ha arbetat 5 år heltid efter legitimation för att få ut
specialistbehörighet. Man tänker sig också randning liksom ST för läkare.
Efter förslag från föreningsmedlem har vi arbetat för att ”Counselling psykologi” som
specialistinriktning skulle passa oss. Det innebär generalistpsykologi med tyngdpunkt på
förebyggande, hälsofrämjande, salutogent och konsultativt arbete. Med tanke på internationell
psykologexamen framöver ser vi det som viktigt med en inriktning som kan kännas igen
utanför landets gränser, och som inte låser oss i MHV/BHV-nischen. Kerstin Twedmark
kommer att ge specialistkansliet i uppdrag att utreda vårt förslag.
I våra kontakter med förbundet lyfter vi 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, Interpersonell terapi, Humanistiskt synsätt
och lågaffektivt bemötande vid problemskapande beteende, Psykologisk fallkonsultation,
Hälsopsykologi, Utredning och bedömning med psykologiska metoder av barn, ungdomar och
vuxna. Kansliet anställer nu en utbildningsledare som bla ska arbeta med utformning av
specialistkurser.
Styrelsen förordar fortsatt arbete i specialistfrågan, representant från föreningen är Inger
Nordenhem.

24.
Föreningen blev under 2013 inbjuden att delta i Nationella Amningskommitténs årliga möten.
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 skulle Socialstyrelsen undersöka om det är motiverat
med ett vägledningsdokument för amning, modersmjölksersättning och mat för små barn,
men efter en sondering med professionerna skrinlades idén då det redan finns tillräckligt med
information i frågan.
Vid möte 14/10 2016 kommer en ny strategisk plan att diskuteras. Temat för mötet blir tidig
amning, men det kommer framför allt bli mycket fokus på hur man ska arbeta framöver med
samordningen av amningsfrågor i Sverige.
Styrelsen önskar att hälso- och sjukvården förmedlar en nyanserad bild av anledningar till
flaskmatning, och menar 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.
25.
Föreningens medlem Penny Fagerberg var 2014-2015 förbundets representant och förordnad
som expert i Socialstyrelsensens utredning om utökade möjligheter för ofrivilligt barnlösa.
Utredningen ”Olika vägar till föräldraskap” presenterades i februari 2016, och sa bl a nej till
surrogatmödraskap men ja till insemination för ensamstående kvinnor. Penny Fagerberg har
nu nominerats av förbundet till Socialstyrelsens expertgrupp som ska ta fram en vägledning
till hälso- och sjukvården vid assisterad befruktning med donerade könsceller.
26.
Tjänsten www.1177.se för sjukvårdsrådgivning, inspiration och e-tjänster inom hälsa och
vård har under 2015 haft cirka 6 miljoner besökare per månad. Du finner texter som hör till
vårt kunskapsområde främst inom Tema Gravid och Barn och föräldrar samt Psykisk hälsa.
Monica Lidbeck är tillsammans med psykolog från UMO (nationell portal för
Ungdomsmottagningar) psykologrepresentanter i Allmänna redaktionsrådet för hela
hemsidan. Redaktionsrådets arbete håller på att sätta sig, efter omstart hos Stockholms Läns
Landsting och ett fåtal webbaserade granskningar har genomförts under året.
Det är endast en liten del av alla texter som granskas av redationsrådet. Därför är det jättebra
om du lämnar synpunkter på 1177:s innehåll om det är något du reagerar på. Under varje
artikel finns en länk för att tycka till. Vill du uppmärksamma mig på något eller 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 .
27.
Rikshandboken för barnhälsovård på nätet (RHB) är ett professions-initierat 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 mbhv-psykolog 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, sk regionalisering. Alla
är eniga om att tjänsten ska vara gratis för användarna, styras av professionerna inom BHV,
och ha ett hälsofrämjande perspektiv.
RHB:s hemsida, www.rikshandboken-bhv.se, bekostas och administreras sedan 1/1 2016
återigen av utföraren Inera (SKL:s bolag för vårdrelaterade tjänster på nätet).
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 har nu anpassas till det nya BHV-programmet, och det arbetet skedde i en
mindre redaktionsgrupp där föreningen representerades av Antonia Reuter.
Synpunkter från användarna på innehållet i RHB mottages tacksamt. Eva-Lena Lindström är
föreningens nuvarande representant i redaktionsrådet.
Styrelsen förordar att föreningen är fortsatt representerad i redaktionsrådet för RHB.
28.
Svensk förening för glesbygdsmedicin bildades 2002. Föreningens uppgift är att främja hälsooch sjukvårdens utveckling inom glesbygd och hävda glesbygdsmedicinens särart vad gäller
befolkningens sjukvårdsbehov och professionernas resursbehov för att erbjuda adekvat vård.
Frågan om hur man ska organisera och genomföra vård i glesbygdsområden är intressant för
många av våra medlemmar.
29.
Psykologidagarna ska åter arrangeras men nu av Psykologförbundet, och prövas i nytt format
30-31/3 2017. Yrkesföreningarna har fått förfrågan om man önskar samordna sina nationella
möten med Psykologidagarna. Årsmötet 2015 beslöt att avvakta till nästa årsmöte med beslut
i frågan.
Styrelsen föreslår att vi väntar med att ta ställning tills innehållet i dagarna genomförts.

