Protokoll
Styrelsemöte för Svensk förening för beroendemedicin
den 17 april 2020 i Stockholm
Kallelse: HA, BS, ÅM, JG, MO, MHR, MHG, GA, CR, HT, SW, SA, CF, KS
Återbud: HT, MO
1. Mötet beslutsmässigt
2. Dagordning fastställes
3. Föregående minnesanteckningar
Utskickas och justeras
4. Korrespondens
Vi har besvarat förfrågan från SBRs styrgrupp gällande förslag på namnbyte av
kvalitetsregistret för beroende. Vi har även besvarat en förfrågan från ett
läkemedelsföretag gällande kliniska riktlinjer för behandling med tiamin.
5. Remisser
a. Besvarade
Vi har till SLS skickat svar på remiss från SoS gällande Socialstyrelsens förslag till
föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
b. Inkomna
Det har inkommit snabbremiss till SLS från regeringskansliet gällande förändring i

förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP) genom tillägg
av covid-19 till förteckningen över smittsamma sjukdomar. SLS avsåg att tillstyrka remissen.
SfB hade inga synpunkter att lämna.

6. Nya medlemmar
Åtta nya medlemsansökningar beviljades.
7. Stipendier
a. MediaDiplom
I nuläget finns tre nominerade kandidater och finns det förslag på ytterligare mailas
dessa till CR. I mitten av maj utskickas till styrelsen en lista på de nominerade för
omröstning, deadline i juni 2020. Utdelning av priset sker i samband med
föreningsmötet 2020.
b. Föreningens stipendium
Beslut har tidigare tagits om att dela ut två stipendier 2020 eftersom det inte var någon
sökande 2019. Sista ansökningsdag är den 1 oktober 2020. En ansökan har hittills
inkommit. Stipendieansökningarna handläggs av MO.
c. Jörgen Engel stipendium
MHG har tidigare lyft fråga kring regler för urval av stipendiater med förslag om att
inriktningen på stipendiet roterar mellan åren. Vid genomgång av stadgarna för

stipendiet framgår inte något behov av att ändra i stadgarna för att genomföra detta.
Ordföranderoll för stipendiet innehas av Elisabet Jerlehag. Medlemmar i juryn väljs
för en tidsperiod och förslag på framtida jurymedlem från styrelsen är JG.
8. Ekonomi
a. Lägesrapport (GA)
Fortsatt god ekonomi. BS berättade att det i nuläget är en mycket god ekonomi för
Bulletinen.
9. Studieresa 2020
Utifrån rådande Covid-19 läge skjuts den inplanerade studieresan till Sankt Petersburg
i sept 2020 upp till preliminärt april 2021.
10. Årliga konferensen
Även SfBs årliga konferens flyttas till följd av Covid-19 till preliminärt den 22
oktober 2021. I samband med den årliga konferensen brukar Nordic Drugs stora pris
delas ut. BS efterhör hur de vill göra 2020, utdelning vid föreningsmöte eller så skjuts
utdelningen upp till 2021.
11. Rapporter
a. Utbildningsutskottet (KS)
SfB har tillsammans med Socialstyrelsen slutfört arbetet med kursämnen för
specialiteten Beroendemedicin. Förutom KS, JG, CR deltog även Andrea Capusan i
arbetsgruppen. KS har besvarat SoS remiss gällande Socialstyrelsens förslag till
föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
b. Vetenskapsutskottet (MO)
Inget aktuellt.
c. LARO utbildning (MHG)
Till följd av Covid-19 genomförs i nuläget inga utbildningsträffar. Mikael Sandell
förmedlar, utifrån erfarenheter från tidigare utbildningstillfällen, behov av att se över
materialet för att få mer balans mellan det standardiserade utbildningsmaterialet och
behovet av diskussionsutrymme.
d. Förändringar av medlemskap i SLS (BS)
Beslut om att omvandla sektioner till föreningar togs vid SLS fullmäktigemöte den 11
april 2019. Vi har till SLS lämnat in vår avsikt om att ansöka om att bli
medlemsförening om sådant beslut kan tas vid kommande föreningsmöte. BS
meddelade att processen fortskrider och den 1 november ska medlemsförteckning
skickas in.
e. EUFAS (HT)
Inget aktuellt. Kommande nummer av Bulletinen innehåller en artikel om EUFAS och
att SfB representeras av HT.
f. SPK 2020 (SW)

Svenska psykiatriska kongressen arrangerades i Göteborg i mars 2020 men fick efter
första dagen avbrytas till följd av Covid-19. SW föreläste inför tom lokal och den
inspelade föreläsningen finns tillgänglig på SPKs hemsida. Gällande SPK 2021
hänvisas till MO.
g. Fortbildningsdag Alkohol och operation tillsammans med SLS (ÅM, SW)
Fortbildningsdagen är inplanerad till den 18 november 2020. Bland annat kommer SW
och HT att medverka som föreläsare.
h. SBR (ÅM, MS)
Mikael Sandell bjöds in för att återkoppla från SBRs styrgrupp. MS berättade att de
avseende förslag på namnbyte tagit till sig SfBs argument och inget beslut hade ännu
tagits i frågan. Ombyggnaden av databasen för SBR är klar. Förhoppningen är att fler
regioner går in i direktöverföringen för att öka täckningsgraden. SBRs styrgrupp
önskar SfBs hjälp att gå igenom pappersformulär för att se vilka frågor som är viktiga
att inkludera samt för att lämna input gällande lab prover och vilken upplösning som
är lämplig. Från SfB kommer JG och KS att delta i arbetsgruppen, MS är
sammankallande.
12. Styrelsemöten 2020
Den 28 augusti 2020 kl 13-16 via Zoom
Den 26 november kl 12-17. Lokal; Riddargatan 1 Stockholm (i anslutning till
föreningsmötet som startar 17.30)
13. Övriga frågor
a. Adresser uppdateras
b. Pamflett om föreningen (BS)
BS skickar förslag på pamflett till övriga styrelsen för påseende.
c. Förfrågan om att delta som sponsor vid ett kommande vetenskapligt möte (SA).
SA beskrev bakgrunden för samarbetet mellan SLS, IOGT-NTO, CERA och en
vetenskaplig grupp i arbetet med att ta fram vetenskapliga översiktsrapporter inom
beroendeområdet. Efter senaste rapporten var det kontrovers kring en del i innehållet
och samarbetet med SLS upphörde. Samarbetsfrågan kommer att tas upp med SLS på
nytt. I det fall SLS inte återupptar samarbetet finns förfrågan om SfB som delförening
vill vara med som sponsor. Det innebär inget ekonomiskt åtagande. Samarbetspartner
är med och beslutar om vilka ämnen som ska tas upp i kommande rapporter men
slutsatserna i rapporten står författarna för. Styrelsen ställer sig positiv och SA
återkommer i frågan efter kontakt med SLS.
d. CF informerade att det är oklart ifall STP kommer att arrangeras i januari 2021
utifrån det oklara läget med Covid-19 och de ekonomiska konsekvenser det kan
innebära att behöva ställa in ett inplanerat arrangemang.
e. Föreningsmöte 2020 planeras till den 26 november 2020 kl 17.30. Lokal;
Riddargatan 1 Stockholm

f. Det har på tidigare upprop inte inkommit någon information om vilken
beroendevård som finns tillgänglig i landet. BS försöker få in information via SfBs
medlemmar. Det lyftes även förslag på att kontakta lm representanter som möjligen
kan ha förteckning över vårdgivare inom beroendeområdet.
g. GA har meddelat att hon inte kommer att fortsätta som kassör och förslag på ny
kassör önskas.
14. Mötet avslutas
Justering sker vid nästa styrelsemöte
ÅM/CR

Justerat 200828

