Protokoll
styrelsemöte för Svensk förening för Beroendemedicin
3 februari 2017, Stockholm
Kallelse: ÅM, BS, SW, SA, GA, MO, JG, MH
Återbud: CR, HT, KS, AH, MH

1

Beslutmässighet
Mötet är beslutmässigt.
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Föregående minnesanteckningar
Justeras utan kommentar. Läggs ut på hemsidan.

3

Korrespondens
Naltrexoninplantat
Styrelsen avböjer erbjudandet om testning men är positiv till att Vivitrol (depåinjektion
naltrexon) introduceras i landet. BS svarar frågeställaren.

4

Remisser
Styrelsen konstaterar att Socialstyrelsens remiss angående riktlinjer för ångest och
depression inte skickats till SfB. ÅM meddelar Socialstyrelsen att föreningen inkommer
med remissvar. Styrelsen konstaterar att skrivningen i sig är bra men uttrycker sin
förvåning över att utredning och behandling vid beroende inte finns med. ÅM och JG
handlägger remissvaret.

5

Nya medlemmar
Fem nya medlemmar invaldes.

6

Stipendier 2017
a. MediaDiplom 2017
Förslag utdelade, fler kandidater kan anmälas fram till 24 augusti.
b. Föreningens stipendium 2017
Förslag att höja totalsumman från 2018 läggs fram till beslut vid nästa styrelsemöte.

7

Ekonomi
a. Ekonomin är god
b. Förslag från MH att erbjuda landsting e motsvarande annonsering av exempelvis
läkartjänster i Bulletin för att stärka tidningens ekonomi. BS tar fram omfångs- och
kostnadsförslag.

8

Stadgeändring
Utarberar förslag från 2016 års föreningsmöte accepteras och framläggs vid 2017 års
föreningsmöte för godkännande.

9

Studieresor
a. Indienresan 2016
Kort rapport från SA/ÅM. Omfattande reserapport i Bulletin nr 1 och 2.
b. Studieresa 2018
Förslag till resmål: St Petersburg, Lisabon, Amsterdam. Styrelsen framlägger förslag till
studiebesök vid kommande styrelsemöte.

10 Augustikonferens 25 augusti 2017
Lokal och vidhörande arrangemang i Stockholm planeras av ÅM och SA. BS sköter
anmälningsförfarandet inkl annonsering. Anmälningsavgiften bestäms till 750 kronor för
medlemmar i Sfb och SPF (motprestation: anmälan av konferensen till medlemmarna)
samt 1 000 kronor för övriga.

Tema blir Social utslagning – stigmatisering ur olika aspekter. MH undersöker möjlig
internationell föreläsare. Årets programkommitté: ÅM, MH och SA. Program och övrigt
underlag ska vara klart senast mitten av april.
11 Rapporter
a. Utbildningsutskottet
Första kursen för beroendespecialisten förbereds och kommer att erbjudas 2018. Två
sammanhängande kurser planeras: en med medicinska aspekter och en med
organisatoriska. Rent allmänt framhåller styrelsen att det finns anledning att samla ihop
upbildningen för ST (METIS) och beroendespecialitetskompetensen.
b. Adjungering av ST-representat till styrelsen
ÅM har kontaktat och erbjudit psykiatriska ST-föreningen anmäla deltagare.
c. Kliniska riktlinjer till SPF
Första utkastet klart. Det är omfattande varför diskussion förs huruvida materialet ska
delas upp i separata presentationer. Arbetsgruppen under ledning av ÅM arbetar vidare
inför slutrevisionen.
d. E-mailadresser
Utskicket per post till medlemmar som i medlemsmatrikeln inte har e-mailadress har
varit framgångsrikt. Det är nu endast ett 10-tal medlemmar som vi saknar e-mailadress
till.
e. Vetenskapsutskottet
Skriftlig rapport från AH som deltagit i FORTEs andra möte. Vår förenings synpunkter
fick ett aktivt och positivt mottagande. Flera möten följer.
f. Kvalitetsindikatorer för LARO
Bakgrunden till den konstellation som arbetar med kvalitetsindiaktorer är oklar och
verkar vara ”herrelös” ur institutionssynpunkt. MH menar att SfB bör äga frågan för att
markera seriositeten i det angelägna och viktiga ärendet/området. Med ett sådant
upplägg kan det också finnas projektpengar. Styrelsen förbereder frågan och framlägger
förslag inför nästa styrelsemöte. Arbetsgrupp: JG (sammankallande), MH och AH med
möjlighet att adjungera ytterligare person(er).
12

Styrelsemöten 2017
24 augusti 16 – 18.00
30 november 16.00 följt av årsm

13

Övriga frågor
a. Förskrivningsrätt
Förfrågan från Läkemedelsverket angående skrivningar gällande förskrivningsrätt av
vissa läkemedel. Enda kommentar från styrelsen är att det skulle vara värdefullt om
specialist i allmänmedicin får förskrivningsrätt om kontinuitet på läkarsidan finns.
b. Naloxon till narkotikamissbrukare
Läkemedelsverket har avslagit ansökan av juridiska skäl. MH handlägger ärendet för
att påskynda en förändring som leder till ett positivt beslut.
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Mötet avslutas
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