Konstituerande styrgruppsmöte SiGMA (1), 2013-11-21 – 2013-11-22
Kallade: Styrgrupp Malene Coulthard (Dk), Charlotte Sollid (Dk), Sissel Kaspersen (No) och
Cecilia Brundin Pettersson (Sv)
Minnesanteckning
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet - Cecilia
6. Övriga frågor
Konstituerande av styrgrupp:
Definition: Styrgrupp är en grupp som har ansvaret att prioritera verksamheter och
aktiviteter av övergripande karaktär i ett projekt. Styrgruppen består oftast av representanter
från linjeorganisationen som ska ta emot projektresultatet, är resursägare till resurser i
projektet samt den avdelning som beställt projektet.(styrgrupp=flat struktur)
Styrgruppen består av 1-2 representanter per medlemsland i NEDS. Det finns således 2
platser till förfogande att ansöka intresse om att delta som representant i styrgruppen. Det är
sittande representant som ansvarar för rekrytering av framtida medlemmar i styrgruppen.
Styrgruppen kan i dagsläget ej väljas av SiGMAs medlemmar.
Styrgruppen har i uppdrag att återrapportera SiGMAs verksamhet till NEDS styrelse.
Charlotte Sollid, Jordmor, Aarhus universitets Sygehus Skejby – speciell konsultation för
gravida med ätstörning. (Dk)
Malene Courthard, Distriktsygeplejerske, BUC-region midtjylland (Dk)
Cecilia Brundin Pettersson, NGO frilans, projektassisten med projekt med “screening av
ätstörning bland gravid och nyblivna mödrar med KI/SLL (handledare David Clinton,
KI/Kunskapscentrum för Ätstörningar i Stockholm), fil.Mag och Nutritioniststudent vid
KI/SU. Sitter i arbetsgrupp för utveckling av samarbete mellan mödra- och barnhälsovården
samt ätstörningsvården. (Sv)
Sissel Kaspersen, miljöterapeut på Familjeavdelning, Modum Bad (önskar vara passiv
medlem i SiGMA) (No)
Frida M. Kahlisto, Klinisk sosionom, Avdeling for spiseforstyrrelser og Rus & psykiatri
(ROP) teamet, Modum Bad. Videreutdanninger innen psykiatri, rus og klinisk sexologi. Har
arbeidet ved Modum Bad, Avdeling for Spiseforstyrrelser siden 2008. Tidligere
arbeidserfaring fra sosialkontor, barnevern og distriktpsykiatrisk senter.	
   (No)

Kristine Rørtveit, PhD/Fag og forskningssykepleier, driver fremdeles gruppe for mødre med
spiseforstyrrelser (No)

3. Vad pågår på hemmaplan? Samtliga berättar kort om sina arbeten och koppling till
SiGMAs intresse.
Charlotte: Obstretisk guideline, författare, utbilding, Malene: Kliniskt arbete, författare,
Cecilia: Föreläsningar och screeningprojekt, Sissel: Familjeterapi
5. Planering av verksamhet för 2014 - sammanställande av verksamhetsplan för 2014.
Utbildning, sammanställning av material, sammankomster
Verksamhetsplan 2013 från dd/2014
Mailkontakt med intresseanmälda deltagare inkl infobrev.
Brev/fråga till styrelse NEDS
Skypemöte – mars
NEDS-konf/årsmöte sept
4. SiGMA som organisation - NEDS hemsida, kontaktinformation, kommande
konferenser
Vem vänder sig SiGMA till? – ”SiGMA önskar att vända sig till professionella kliniker som
arbetar med kliniska frågeställningar hos gravida och mödrar med ätstörningar.” Hur går detta
i praktiken då SiGMA verkar som NIG inom NEDS. SiGMA behöver inkomma till NEDS
styrelse med några praktiska frågor rörande medlemskap i NEDS/SiGMA. (se separat brev)
7. Nästa möte, tid och plats
Skypemöte med styrgruppen mars 2014
Nästa SiGMA styrgruppsmöte samt SiGMA/NIG medlemsmöte under NEDS-konferensen
17-19 september, Folkets Hus i Stockholm, 2014.

8. Mötets avslutande
	
  

