Protokoll
styrelsemöte för Svensk förening för Beroendemedicin
1 december 2016, Stockholm (16.00 – 18.00)
Närvarande: ÅM, BS, JE, SW, GA, KS, MO, JG, SA, AH
Återbud/förhinder: CR, HT, LC

1

Mötet är beslutmässigt

2

Föregående minnesanteckningar
Genomgång. Inga kommentarer och minnesanteckningarna är därmed justerade.
Lägges ut på föreningens hemsida.

3

Korrespondens
Se rapporter

4

Remisser
a. Besvarade: inga nya
b. Inkomna: inga nya

5

Nya medlemmar
BS redovisar 9 ansökningar, alla invalda.

6

Föreningens stipendium 2016
Inga sökanden. Vid nästa styrelsemöte beslutas om 2016 års stipendiepengar (10 000
kr) kan överföras till 2017 års stipendium som då dubbleras.

7

Ekonomi
a. Lägesrapport
Ekonomin är god, samma ekonomiska utfall som föregående år. Fortfarande många
medlemmar som inte betalar. Inför 2017 ska vi försöka att per post nå alla medlemmar
som inte har e-mailadress i medlemsregistret. Faktura för årsavgiften 2017 planeras
sändas per e-mail.
b. Årsavgift 2017 fastställes till 275 kronor. Det är en höjning från 150 kronor. Förslaget
framlägges för beslut inför förestående föreningsmöte.

8

Augustimötet 2017
a. Förslag till augustikonferensen 2017:
1. Social utslagning – stigmatisering
2. Alkohol och cancer
3. Psykiatrisk komorbiditet (tunga gruppen)
Beslut och slutplanering sker vid nästa styrelsemöte. Då ska även ställning tas till ökade
anmälningsavgifter. Förslag är 750 kronor för medlem och 1 000 för icke-medlem.
Vidare ska undersökas möjligheten att erhålla ekonomiska bidrag till konferensen.
b. Konferensdag: 25 aug 2017 i Stockholm. Centralt belägna lokaler håller på att
ordnas.

9

Styrelsemöten 2017
(alla möten i Stockholm)
3 februari 10 – 14.00
24 augusti 16 – 18.00
30 november 16.00 följt av årsmöte

10 Rapporter
a. Utbildningsutskottet
JG och KS redovisar en lägesrapport.

1. Gruppen har en översiktlig bakgrund klar över vilka kunskaper man bör tillgodogöra
sig inför specialiseringen i beroendemedicin. Förslaget kommer inom kort på
internremiss till styrelsen.
2. Två SK-kurser inför specialisering i beroendemedicin är under planering och fördigt
förslag/utkast inom kort. Första kursen planeras till hösten 2017.
b. Behandling av affektiva sjukdomstillstånd och ångest vid beroendesyndrom
ÅM:s sammanställning är klar och kommer inom kort att publiceras i
Läkemedelsverkets skrift.
c. FORTE
AH redovisar kort om vår viktiga roll inom FORTE i ANDT-inriktningen. Förberedande
mötet av avklarat och vi representerades vid detta av HT. Fokus inför kommande
planerade möten är vad FORTE ska fokusera på för forskningen inom beskrivna
områden. Den vetenskapliga gruppen kommer att delta i fortsatta möten och
styrelsen kommer att bli fortlöpande uppdaterad.
d. Indienresan
Studieresan till Indien är slutplanerad och kommer att gå av stapeln i mitten av
december 2017 (11 dec – 19 dec). 20 deltagare är anmälda och har betalat.
Rapport kommer i framför allt Bulletin.
e. Riktlinjer; Psykiatriska föreningen
En omfattande arbetsgrupp inom styrelsen har tagit fram första versionen av det
dokument som Psykiatriska föreningen efterlyst. ÅM kommer att göra en
sammanställning av de utkast som hittills färdigställts. Ställning tas till riktlinjernas
omfång, fördjupning mm för att passa in i allmänpsykiatrikerns behov och relevans
av kunskaps- och behandlingsnivå för denna yrkesgrupps patienter.
f. Läkemedelsutvecklingen för beroendesjukdomar
AH (och ÅM) redovisar kort för ett positivt möte med Läkemedelsverket, som är
berett att tillgodose den akademiska forskarvärlden med ekonomiska lättnader för
att ta fram nya läkemedel och analysera möjligheten till nya indikationer för gamla
läkemedel. Fortsatta möten är planerade.
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Övriga frågor
a. Dagsarbetskonferens för styrelsen 2017
Inga aktuella tema som behöver fördjupad konferenstid.
b. Inaktuella e-maillistan
Mötet beslutar att vi sänder ut en förfrågan per post om e-mailadress till de
medlemmar som i medlemsregistret denna uppgift inte finns.
c. Riksstämma 2017
Ingen Riksstämma 2017
d. Styrelsen har fått förfrågan om intresse finns att delta i en referensgrupp för
utveckling av kvalitetsindikatorer för LARO-behandling. Styrelsen är positiv och
förfrågan (ÅM) om deltagande går till Markus Takanen (adjungering eller motsvarande).
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Mötet avslutas

ÅM/BS
Justerat 2017-02-03

