Protokoll
Styrelsemöte för Svensk förening för beroendemedicin
den 17 januari 2020 i Stockholm
Kallelse: HA, BS, ÅM, JG, MO, MHR, MHG, GA, CR, HT, SW, SA, CF, KS
Återbud: BS, MHR, SA, HT
1. Mötet beslutsmässigt
2. Dagordning fastställes
3. Föregående minnesanteckningar
Utdelas och justeras
4. Korrespondens
SfB har genom ÅM, tillsammans med Anders Hammarberg för SAD, skrivit ett
yttrande till socialministern gällande SoS rapport om samsjuklighet. Vid styrelsemötet
lyftes även vikten av att fortsatt ta initiativ till att i olika forum diskutera frågan om
huvudmannaskap exempelvis genom att bjuda in politiker till dialog.
5. Remisser
a. Besvarade
Inga aktuella
b. Inkomna
Det har från Svensk interprofessionell grupp för åtgärdsregistrering vid psykiatriska
hälsoproblem inkommit en remiss gällande KVÅ koder vid psykologisk behandling,
psykosocial behandling och kompletterande sociala interventioner. Det är kort tid för
remissvar och CR ber om förlängd svarstid. MO besvarar remissen.
6. Nya medlemmar
Sju nya medlemsansökningar beviljades.
7. Stipendier
a. MediaDiplom
Förslag på kandidater för 2020 mailas till CR. Deadline för omröstning i juni 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
Det finns finansiering för att fortsätta dela ut stipendiet. MO och BS bevakar
fortlöpande att det finns ekonomiska förutsättningar för att dela ut priset. MHG lyfte
frågan om reglerna för urval av stipendiater. ÅM gav Elisabet Jerlehag från
stipendiekommittén samt BS i uppdrag att gå igenom möjligheterna att ändra i

reglerna. Förslag om att inriktningen på stipendiet roterade mellan åren.
8. Ekonomi
a. Lägesrapport (GA)
Fortsatt god ekonomi. Vid genomgång har de externa revisorerna godkänt
räkenskaperna för 2019. Revisorerna informerades om att SfB övergår till
internrevision 2020 efter beslut vid föreningsmötet 2019.
9. Studieresa 2020
JG presenterade det framarbetade förslaget på studieresa till Sankt Petersburg, den 1011 september 2020. ÅM gav förslag på socialt program. JG kollar upp hotell och
närmare program samt vem som ska hantera anmälningarna.
10. Årliga konferensen
Förra året var första gången som SfBs årliga konferens hölls gemensamt med SAD.
Av efterföljande utvärdering framgick att upplägget var en succé men SAD har avböjt
att samarrangera konferens med SfB i år. Möjligen kan det bli aktuellt igen längre
fram. Vi planerar istället att själva anordna konferens på tema som SA föreslagit kring
patienter med svår sjukdom, samsjuklighet och marginalisering - vad finns för
effektiva behandlingsmetoder och används de? Förslagsvis lunch till lunch upplägg
med middag på kvällen. Förslag på datum är i första hand den 22-23 oktober och i
andra hand den 3-4 december. Grupp för att ta fram programpunkter består av SA,
MHG, JG, CF. ÅM kollar möjligheterna att använda lokalerna på SLS.
11. Rapporter
a. Utbildningsutskottet (KS)
SfB har tillsammans med Socialstyrelsen återupptagit arbetet med kursämnen för
specialiteten Beroendemedicin. Förutom KS, JG, CR deltar även Andrea Capusan. I
början av februari kommer en remiss gällande BT som kommer att ha kort svarstid.
KS, JG och CR går igenom remissen och KS besvarar den för SfB.
b. Vetenskapsutskottet (AH)
Inget aktuellt.
c. LARO utbildning (MHG)
Flera utbildningar har genomförts och materialet revideras fortlöpande. Det har bland
annat gjorts en kortversion som genomfördes vid Sigtuna dagarna. Arbetsgruppen har
tillfrågats om att, utgående från kursmaterialet, göra en bok om LARO i praktiken.
Förlag Studielitteratur. Styrelsen stöder arbetsgruppen i arbetet med boken.
d. Förändringar av medlemskap i SLS (BS)
Beslut om att omvandla sektioner till föreningar togs vid SLS fullmäktigemöte den 11
april 2019. BS har meddelat SLS vår inställning om att ansöka om att bli
medlemsförening. Ansökan ska skickas in senast den 1 mars 2020 tillsammans med
utdrag från protokoll om avsikt att bli medlemsförening i SLS. Vi har fått SLS hjälp
att utforma reviderade stadgeändringar som ska skickas ut innan kommande
föreningsmöte där beslut sedan ska tas.

e. EUFAS (HT)
Inget nytt.
f. SPK 2020 (SW)
Svenska psykiatriska kongressen arrangeras i Göteborg den 11-13 mars 2020. SW och
MHG kommer att delta i det vetenskapliga programmet.
g. SBR (ÅM, MS)
Mikael Sandell återkopplade från SBRs styrgruppsmöte i december 2019. Olika
åtgärder för att öka täckningsgraden diskuterades och bland annat kommer de enheter
som inte gör några registreringar att tas bort, åtminstone temporärt. Sannolikt kommer
certifieringsnivå att nås. SfB (ÅM, SW) bereder frågan gällande tidpunkter för
biomarkörer till nästa styrelsemöte den 17 april. Vi bjuder även in Jeanette från SBR.
h. NPO (ÅM)
Vid föregående styrelsemöte diskuterades kring NPO, nationella programområden,
och farhågorna kring bristfällig professionell representation. ÅM har efter detta åter
tagit kontakt med SPF i frågan där det framgår att de delar vår inställning. Efter
diskussion vid aktuellt styrelsemöte beslutades att lämna frågan utan åtgärd.
12. Styrelsemöten 2020
Den 17 april kl 10.00-14.30. Lokal Läkaresällskapet Stockholm
13. Övriga frågor
a. Adresser uppdateras
b. Pamflett om föreningen (BS)
Frågan bordlades till styrelsemötet den 17 april 2020 då BS idag hade förhinder.
c. Förfrågan om att delta som sponsor vid ett kommande vetenskapligt möte (SA).
Frågan kommer att diskuteras närmare vid kommande styrelsemöte den 17 april 2020
då SA kan presentera förfrågan närmare.
d. Förfrågan har inkommit från Sofi Palmqvist, SLS om SfBs deltagande som
medarrangör vid fortbildningsdag gällande alkohol och operation som ska anordnas
under hösten 2020 (ÅM)
Styrelsen ställde sig positiv till detta. SW och ÅM diskuterar vidare med SLS kring
arrangemanget.
e. STP konferens (CF)
Årets STP konferens har få programpunkter avseende beroendeområdet. CF arbetar
för att få in fler intressanta beroendeföreläsningar till nästa års konferensprogram.
Styrelsen är positiv till att bidra till detta.
14. Mötet avslutas
Justering sker vid nästa styrelsemöte
ÅM/CR
Justerat 17 april 2020

