Svensk förening för Beroendemedicin/Protokoll

den 30 november 2017

Protokoll
styrelsemöte för Svensk förening för Beroendemedicin
30 nov 2017, Stockholm
Kallelse: ÅM, BS, SA, GA, KS, MO, JG, AH, MHR, CR
Återbud: SW, HT, MHG

1

Beslutmässighet
Mötet beslutmässigt, dagordning fastställs.

2

Föregående minnesanteckningar
Lämnas justerade utan ändringar

3

Korrespondens
Ingen akutell

4

Remisser
a. Besvarade refererade i Bulletin 4/2017
b. Inkomna
Mötet beslutar besvara remiss om Läkares bastjänstgöring (AH föredragande).

5

Nya medlemmar
Ett tiotal nya medlemmar inväljes. Ett fåtal har p.g.a. ändrade verksamhetsområden sagt upp sitt
medlemskap.

6

Stipendier 2017
Ingen sökande till Föreningens stipendium 2017

7

Ekonomi
a och c. Lägesrapport
Ekonomin är god. Styrelsen konstaterar även i år att det är en stor del medlemmar som inte
betalar årsavgiften. Sannolikt på grund av glömska. GA kommer att undersöka möjligheten att
föreningen kan använda swish-betalning som möjligen kan leda till fler inbetalningar. Om
möjlighet finns uppdrar styrelsen till GA att omgående ordna med detta betalningssätt.
Ett annat förslag är att styrelsen sinsemellan delar upp icke-betalande medlemmar för personlig
kontakt.
b. Medlemsavgift 2018
Oförändrad 275 kronor.

8

Studieresa till Lissabon 2018
Planeringen fortskrider och positiv kontakt har upprättats. Resan planeras till 11 – 14 oktober
2018 med inbokade studiebesök eftermiddag den 11:e och hela dagen den 12:e. Internt
styrelsemöte den 13:e inklusive summering av studiebesöken. Hemresa den 14:e. Detaljerat
program kommer i Bulletin 1/2018 (februari). Styrelsen kommer att föreslå såväl prisvärd
transport som prisvärt hotell men samtliga medresenärer sköter bokningar och betalning på
egen hand.

9

Augustikonferens 2018
Föreningen anordnar en augustikonferens enligt tidigare koncept. Styrelsen beslutar att förlägga
konferensen till sista fredagen i augusti (31:e) i Göteborg förlagd till Wallenbergs
konferenscentrum. Arrangemanget ordnar CR och MHR tillsammans med Jörgen Engel.
Årets tema: Alkohol-droger-våld och i detta tema kan svår samsjuklighet kunna inrymmas.
Ansvariga för programmet är SA, CR, ÅM och AH. Redovisning vid styrelsemötet i januari 2018.
Inför eventuell förändring av utformningen av föreningens augustikonferenser kommer en
arbetsgrupp bestående av ÅM, AH och MHG att diskutera former för ett möjligt samgående med
SAD.

Svensk förening för Beroendemedicin/Protokoll

10

den 30 november 2017

Rapporter
a. Utbildningsutskottet
De kommande två METIS-kurserna är i sin utformning klara. Den första går av stapeln i
Stockholm under hösten 2018 och den andra i Göteborg under våren 2019. Bakgrunden är att de
två kurserna ska genomgås för att erhålla specialistkompetens i beroendesjukdomar.
Styrelsen kommer att meddela Socialstyrelsen att intresse finnes att arrangera SK-kurs(er) i
beroendelära. CR kontaktar Socialstyrelsen. Styrelsen anser det viktigt att vi kan förmedla
kunskap inom vårt område till andra specialiteter, framför allt somatisk vård.
Målbeskrivningen i beroendemedicin är klar och presenteras vid årets föreningsmöte samt
kommer att publiceras i Bulletin och på föreningens hemsida.
b. Vetenskapsutskottet
AH rapporterar från möte med Socialstyrelsen och Läkemedelsverket angående
administration av naloxon till heroinister för att i akut skede häva dödlig intoxikation. Idag är det
möjligt att förskriva till namngiven person. Att kunna ge naloxon till en icke namngiven person är
idag inte juridiskt möjligt, varför jurister nu arbetar för en lämplig lagändring.
c. Adjungering av ST-representant till styrelsen
Utsedd representant kommer att kallas till föreningens styrelsemöten.
d. Kliniska riktlinjer till SPF
Riktlinjerna är på redigerings- och korrekturstadiet och beräknas kunna levereras till SFP i
december och vara klara för publicering i början av 2018.
e. Kvalitetsindikatorer för LARO
Bordlägges.
f. KVÅ
MO kommer att fortsättningsvis delta i det övergripande arbetet.
g. Deltagande SPF:s kongress
Svensk förening för Beroendemedicin kommer att med eget program delta i Svensk
Psykiatrisk Förenings årliga konferens i Stockholm 2018. Föreningens program omfattar
föreläsningar av ÅM, MO och SA den 14 mars.

11

Styrelsemöten 2018
26 januari (Stockholm) 12.00 – 15.30
30 augusti (Göteborg) 16.00 – 19.00
13 oktober (Lissabon)
29 november (Stockholm) 16.00 – 19.00

12

Övriga frågor
a. Adresskontroll styrelsen
b. Bulletin får från 2018 års utgivning hjälp med annonsackvisition (Camilla Stjernholm).

13

Mötet avslutas

ÅM/BS
Protokollet justerat 2017-12-26.

