
 

Styrelsens verksamhetsberättelse 
2020 

Föreningens styrelse har sammanträtt vid sju olika tillfällen, varav fem gånger 
via länk, under det gångna året och avhandlat många viktiga frågor. Styrelsens 
medlemmar har aktivt arbetat med de aktuella frågorna även mellan möten. 

Styrelsen konstituerade sig genom att även för i år utse Mats Holmberg till vice 
ordförande och Christina Askman till sekreterare.  

Föreningens styrelse har engagerat sig i frågan om Nationell Högspecialiserad 
Vård (NHV). Vi har samlat ihop medlemmarnas synpunkter i de olika 
professionsgrupperna och därefter sammanställt ett remissvar som sedan 
skickats till Socialstyrelsen. Ni kan se vårt remissvar i det bifogade dokumentet. 

Styrelsen har påbörjat arbetet med föreningens ”statement” för att fastslå 
grundläggande värderingar.  

Styrelsen har som tidigare haft intentionen att fortsatta samarbetet med 
brukarorganisationer med utgångspunkt från ojämlikhet i vården över landet 
för personer med könsdysfori. Vi hade ett givande möte med representanter från 
Transammans i början av året. Styrelsens avsikt är att även i fortsättningen bjuda 
in brukarorganisationer för diskussion.  

Årets konferens kan på grund av pandemin inte hållas på samma sätt som 
tidigare år. Styrelsen har därför varit tvungen att fatta beslut om att ha en 
endagskonferens och att den skall sändas digitalt. Medlemmarna kan delta i 
konferensen kostnadsfritt.  



Genom ordföranden har styrelsen hållit kontakt med styrelsen för EPATH för att 
arrangera den fjärde europeiska konferensen i Göteborg år 2021. 

Styrelsen har på uppdrag av Socialstyrelsen nominerat representanter till arbetet 
med att revidera kunskapsstödet för barn- och ungdomar.  

Hemsidan är uppdaterad och innehåller all aktuell information om föreningen 
och dess aktiviteter.  

Ordföranden har skickat ut nyhetsbrev tre gånger under det gångna året för att 
fortlöpande hålla medlemmarna informerade om styrelsens arbete.  

Styrelsen har kontinuerligt under året arbetat med översyn av stadgarna för att 
de skall motsvara den kliniska verklighet som medlemmarna arbetar i. Styrelsen 
lägger på årsmötet fram ett förslag till stadgeändring gällande struktur på hur 
årsmötet skall förlöpa. 
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