
STYRELSENS BERÄTTELSE 

 

Styrelsen för Föreningen Mjölkdroppen i Helsingborg avger härmed berättelse för verksamhetsåret 
2021, det 118:e i ordningen sedan föreningen stiftades, år 1904.  

 
Styrelsen har, liksom under tidigare år, kunnat främja föreningens ändamål genom att lämna 
ekonomiskt stöd till verksamheter och utvecklingsprojekt av olika slag, som, enligt stadgarna syftar till 
”… att i sjukdomsförebyggande syfte lämna stöd till rådgivande, undersökande och stödjande 
verksamhet till förskolebarns bästa inom kommunerna Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Ängelholm, 
Klippan, Åstorp, Båstad och Örkelljunga (förutvarande Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt), med en 
successiv utvidgning att omfatta alla insatser som syftar till en god uppväxtmiljö och goda 
levnadsvillkor för alla barn inom detta geografiska område”.  
 
 

Bidrag har sålunda beslutats under år 2021, för följande ändamål:  
 

Namn; sökanden Projekt Beviljat 

Anna-My Lund, 
Doktorand inom pediatrik, Lunds universitet 

Amningsprevalens och 
påverkande faktorer hos 
för tidigt födda barn i 
Sverige, åren 2014–2020. 

40 000 kr 

Olivera Markovska, 
Socialrådgivare 
Familjecentralerna i Bjuvs kommun, Socialtjänsten 

COSI (circle of security 
intervention). 

50 000 kr 

Team CEPS, Helsingborgs lasarett: 
Louise Becker, Neoundersköterska 
Karin Nederman, Barnläkare, neonatolog, CEPS- 
instruktör 
Maria Mellander, ST obstetrik, läkare 
Malena Modig, Barnläkare, neonatolog, CEPS- 
instruktör 
Monica Rosén, Barnmorska CEPS-instruktör 
Victor Widborg, Narkosläkare, CEPS-instruktör 
Johanna Broman, Narkosläkare, CEPS-instruktör 
Malin Hultén, Neosjuksköterska 
Sandra Ysing, Neosjuksköterska, CEPS-instruktör 

Apgarklocka som skall 
användas vid s k CEPS- 
träning - nyfödd. 
Utbildning med tonvikt på 
fullskalesimulering i team 
och i sin egen yrkesroll 
inom förlossning- och 
neonatalsjukvård. 

3 699 kr 

Björn Kruse Genomförande av 
teaterföreställningar 
”Bengtsson på dörren”. 

150 000 kr 

Helena Langenheim 
Familjecentralerna Bjuv 
 

Digitala verktyg, 
pedagogiska appar för 
lärplatta och mobiltelefon. 

17 000 kr 

Fredrik Elgström 
Klubbchef Hittarps IK 

”Aldrig Ensam – Psykbryt” 
(utbildningsmaterial om 
psykisk ohälsa). 

44 000 kr 

Pia Lundqvist 
Lunds universitet 

Barn på allmän 
intensivvårdsavdelning. 
En studie med fokus på 
barn- och familjecentrerad 
vård: BAIVA-studien, åren 
2022–2029. 
 

723 000 kr 

 
 
 



EKONOMI 

• Intäkter, i form av räntor och utdelningar från föreningens värdepapper, har uppgått till  
ca 630 000 kronor. Jämfört med föregående år, en ökning med 538 000 kronor pga att 
utdelningsstoppet har hävts. Kostnader för bidrag till utvecklingsprojekt har uppgått till ca 
433 000 kronor. Årets intäkter överskrider kostnaderna med ca 140 000 kronor, i 
huvudsak beroende på att många bidrag beslutades under hösten och kommer att 
utbetalas och användas först under 2022. 

 
ÅRSMÖTE 2021 

• Föreningens årsmöte avhölls, måndagen den 27 september, på hotell SeaU, i Helsingborg. 
Tidpunkt och plats var även detta år valda utifrån rådande restriktioner till följd av 
coronapandemin. Ordförande Pia Johansson inledde årsmötet med att hälsa den samlade 
medlemsskaran på runt 50 personer varmt välkomna. Pia påminde om betydelsen av 
medlemskapet och hur man genom det bidrar till att föreningens kan lämna ekonomiskt 
stöd till en rad olika projekt och förbättringsarbeten, för barns bästa. Förra ordförande 
Carin Wredström, avtackades för sina många år som föreningen Mjölkdroppens 
engagerade och aktiva ordförande. Carin sa att hon med stolthet och glädje alltid stått 
upp för Mjölkdroppens ändamål. Carin berättade också att när hon då och då gästas av 
vänner från utlandet vill hon gärna försöka förklara för dem vad Mjölkdroppen är och gör, 
vilket kanske inte är helt lätt att översätta och ofta leder till glada skratt. 
Efter Carins slutord tog Pia Lundqvist vid och berättade om sin studie Barn på allmän 
Intensivvårdsavdelning (IVA). Studien som har stöd av Mjölkdroppen syftar till att utforska 
barn- och familjecentrerad vård inom allmän intensivvård med utgångspunkt i barns, 
föräldrars och vårdpersonals perspektiv.  
Sist i raden denna kväll att berätta om sitt arbete, där Mjölkdroppen bidragit, var 
barnläkare Emma Johansson-Frigyesi och kurator Björn Jönsson (tillika styrelseledamot), 
som båda ingår i Barnskyddsteamet i vår del av Skåne. Emma och Björn talade om 
teamets arbete och stöd i barnskyddsfrågor och våld i nära relation. Barnskyddsteamet 
arbetar gentemot personal inom offentlig och privat hälsovård, sjukvård och tandvård, i 
regionen. Barnskyddsteamen samverkar internt med andra vårdverksamheter och externt 
med andra myndigheter. Varje Barnskyddsteam bemannas av läkare, sjuksköterska och 
socionom. Organisatoriskt tillhör barnskyddsteamen de barnmedicinska klinikerna i 
Helsingborg, Kristianstad och Malmö/Lund. 

 
Efter föredragen höll ordföranden i de sedvanliga årsmötesförhandlingarna. Till 
styrelseledamöter valdes; Pia Johansson till ordförande, Kerstin Bergmark till vice 
ordförande, Elisabeth Cedervall till föreningens läkare och övriga ledamöter Charlotta 
Fredholm Elen, Minea Horn Maurin, Björn Jönsson, Lisbeth Jönsson och Annika Rosén.  
 

Lisbeth Jönsson och Annika Rosén delar även på uppdraget som föreningens sekreterare.  
 

Som revisorer omvaldes Hans G Ohlwilén och Peter Eriksson Elmér. 

 
ÖVRIGT 

• Föreningen Mjölkdroppens hemsida är sedan något år helt i bruk, vilket underlättar 
kontakter och kommunikation med såväl medlemmar, övriga intressenter som internt 
inom föreningens styrelse. Hemsidan utgör en värdefull informationskanal kring 



föreningen, dess historik och aktuella händelser. På hemsidan lämnas uppgifter för 
medlemskap, underlag för ansökningar, anmälan till föreläsningar och årsmöte m.m.  
För att hålla innehållet på hemsidan helt aktuellt krävs en kontinuerlig uppdatering, ett 
arbete som sedan något år sker genom extern IT-expertis. 
Länk till föreningen Mjölkdroppens hemsida: www.mjolkdroppenhelsingborg.se  
 
 

 
 STYRELSEN 
 
Pia Johansson, ordförande 
Kerstin Bergmark, vice ordförande 
Elisabeth Cedervall, föreningens läkare 
Minea Horn Maurin 
Björn Jönsson 
Charlotta Fredholm Elén 
Lisbeth Jönsson, tillika föreningens sekreterare 
Annika Rosén, tillika föreningens sekreterare 
Vid tiden för årsmötet var ännu ej någon ersättare invald för Ingela Lindström, som i samband 
med pensionsavgång lämnade styrelsen 2020 
======================================= 
Stefan Schultz, skattmästare 
 

http://www.mjolkdroppenhelsingborg.se/

