Protokoll
Styrelsemöte för Svensk förening för beroendemedicin
den 6 november 2019 i Skövde
Kallelse: AH, BS, ÅM, JG, MO, MHR, MHG, GA, CR, HT, SW, SA, CF, KS
Återbud: AH
1. Mötet beslutsmässigt
2. Dagordning fastställes
3. Föregående minnesanteckningar
Utdelas och justeras
4. Korrespondens
Utbildningsutskottet har besvarat förfrågan från Sveriges läkarförbund kring
modeller/exempel på hur studierektorsfunktionen säkras i små specialiteter och på små
vårdenheter/verksamheter. Därutöver har förfrågningar från Socialstyrelsen besvarats
gällande behov av att förlänga övergångsregler för den nya specialiteten
beroendemedicin samt tillgång och efterfrågan av specialister inom området.
5. Remisser
a. Besvarade
Remiss från Socialstyrelsen gällande kunskapsstöd för läkemedelsassisterad
behandling vid opioidberoende har för SfB besvarats av MHG och JG.
b. Inkomna
Inga aktuella.
6. Nya medlemmar
Ett 15-tal nya medlemsansökningar beviljades.
7. Stipendier
a. MediaDiplom
MediaDiplomet 2019 tilldelas Ulrika Hjalmarson Neideman, programledare för
radioprogrammet Kropp och själ. Hon medverkar inte vid föreningsmötet och kommer
istället att motta diplomet av ÅM vid senare tillfälle. Förslag på kandidater för 2020
mailas till CR.
b. Föreningens stipendium
Ingen sökande 2019. Beslut tas om att dela ut två stipendier 2020. Sista ansökningsdag
1 oktober 2020.
c. Jörgen Engel stipendium
Årets stipendiat Eric Augier. Det finns finansiering för att fortsätta dela ut stipendiet.
8. Ekonomi
a. Lägesrapport

Fortsatt god ekonomi.
b. Förslag om att övergå till internrevision
Efter omröstning beslutades om att övergå till internrevision.
c. Årsavgiften
Beslut togs om att årsavgiften ska vara oförändrad, 300 kr.
9. Studieresa 2020
JG presenterade det framarbetade förslaget på studieresa till Sankt Petersburg,
preliminärt den 10-11 september 2020.
10. Årliga konferensen
I år är första gången som konferensen hålls gemensamt med SAD. Upplägget ska
utvärderas innan eventuellt nytt framtida samarrangemang diskuteras. Ifall SfB
arrangerar egen konferens nästa år blir det sannolikt under senare delen av 2020 för att
hinna med planeringen, eventuellt i december i anslutning till årsmötet.
11. Rapporter
a. Utbildningsutskottet (KS)
Under våren har SfB tillsammans med Socialstyrelsen återupptagit arbetet med
kursämnen för specialiteten Beroendemedicin. Förutom KS, JG, CR deltar även
Andrea Capusan.
JG är adjungerad ledamot i METIS centrala styrgrupp men har haft svårt att delta vid
alla styrgruppsmöten. Beslutas att KS delar uppdraget med JG.
Den 6 september deltog KS vid ett dialogmöte vid Socialstyrelsen kring SK-kurser,
planering och dimensionering av ST-utbildning. Det fanns förslag om nationellt
samverkansråd gällande framtidens kompetensförsörjning avseende specialister. Det
gavs vid mötet även information om högspecialiserad vård. Diskussion vid aktuellt
styrelsemöte kring NPO, nationella programområden, och farhågorna kring bristfällig
professionell representation. ÅM har tidigare haft kontakt med SPF och möte med
SKL i frågan som fortfarande framstod som oklar. ÅM tar förnyad kontakt med SPF i
frågan.
b. Vetenskapsutskottet (AH)
Inget aktuellt.
c. LARO utbildning (MHG)
De första utbildningstillfällen är genomförda, bland annat i Linköping och Uppsala,
med positiv feedback. Utbildningen består av sex moduler och vid endagsutbildning
går det inte att hinna med alla modulerna. Potentiella kursledare har hört av sig och
vikten av kvalitetssäkring diskuterades. Beslut om att blivande kursgivare först ska
delta vid ett kurstillfälle, sedan ge kursen under översyn av en certifierad kursgivare
för att sedan, av styrelsen, certifieras som kursgivare.
d. Förändringar av medlemskap i SLS (BS)
Beslut om att omvandla sektioner till föreningar togs vid SLS fullmäktigemöte den 11

april 2019. Inför SLS fullmäktige 2020 ska styrelsen för SfB ta ställning till om SfB
ska uppgraderas till en förening i SLS, fortsätta att vara en sektion alternativt inte vara
anslutna till SLS alls. Vid ett mindre möte med delar av styrelsen, ÅM, CR, BS, GA
förbereddes frågan. Fördelar och nackdelar med de olika alternativen presenterades för
de övriga i styrelsen vid styrelsemötet. Styrelsen var enig i att arbeta vidare med
alternativet att uppgraderas till förening vilket kräver mindre stadgeändring.
e. EUFAS (HT)
HT återkopplade från ett möte i Lissabon den 24 oktober. Mötet beskrevs som ett
intressant och relevant forum med beroenderepresentanter från de olika länderna.
Frågor som förbättrad utbildning, forskning och projekt samt guidelines från olika
länder utbyttes. Kostnaden för medlemskap i EUFAS är 1 euro/medlem, max 300
euro. Fortsatt utvärdering om medlemskapet är relevant.
f. SoS seminarium kring samsjuklighet (MO)
Den 3 september deltog MO vid ett arbetsseminarium på Socialstyrelsen om bättre
samverkan för personer med samsjuklighet i form av psykisk ohälsa och
beroendeproblematik. MO försökte lyfta samverkan mellan verksamheterna i hälsooch sjukvården men fokus låg främst på SIP, lokala samordnare.
g. SPK 2020 (AH, SW)
Svenska psykiatriska kongressen arrangeras i Göteborg den 11-13 mars 2020. AH och
SW har lämnat in abstracts och MHG kommer att delta i en paneldebatt.
h. SBR (ÅM, MS)
Mikael Sandell återkopplade från SBRs styrgruppsmöte. Satsning på LARO för att
öka täckningsgraden. Workshop planeras för att ta fram nya kvalitetsindikatorer. MS
kommer att få input av MHG och JG gällande frågor som ska ingå, skattningsskalor
och kvalitetsindikatorer. Även HT kan hjälpa till gällande PROM.
12. Styrelsemöten 2020
Den 17 januari kl 10.00-14.30 prel lokal Läkarsällskapet Stockholm
Den 17 april kl 10.00-14.30 prel lokal Läkarsällskapet Stockholm
13. Övriga frågor
a. Adresser uppdateras
14. Mötet avslutas
Justerat vid styrelsemöte den 17 januari 2020
ÅM/CR

