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Protokoll
styrelsemöte för Svensk förening för Beroendemedicin
26 jan 2018, Stockholm
Närvarande: ÅM, BS, SA, GA, MO, JG, MHG, MHR
Återbud: SW, HT, KS, AH, CR

1

Mötet är Beslutmässigt.

2.

Dagordningen
a. Fastställande/övriga frågor.
b. Till justeringspersoner av protokoll utser styrelsen Gulber Asanovska
och Martin Olsson.

3

Föregående minnesanteckningar
(justerade per mail 28 dec 2017) .

4

Korrespondens
Ingen att rapportera.

5

Remisser (AH)
a. Inga aktuella remissvar.
b. Inkomna: Kunskapsstöd med rekommendationer om behandling vid spelmissbruk och
spelberoende (AH föredragande) samt kommande remiss om naloxonkriterier vid/för
heroinberoende (lagtextändringen) (ÅM föredragande).

6

Nya medlemmar
Tre nya medlemmar inväljes.

7

Stipendier 2018
SfB handhar under 2018 följande stipendier och utmärkelser: Föreningens stipendium
på 15 000 kronor (ansökan senast 1 oktober); hedersutmärkelsen MediaDiplom utses
av styrelsen under årets augustimöte; Jörgen Engels stipendium på 10 000 utses av
stipendiekommitté och utdelas i samband med årets augustikonferens liksom SfB och
Nordic Drugs Stora Pris på 50 000 kronor (pristagare utses av priskommitté).

8

Ekonomi
a. Ekonomin rapporteras god.
b. Föregående styrelsemötes godkännande att öppna swishkonto för föreningen
godkännes och uppdras åt kassör Gulber Asanovska att med banken ordna detta så
snart som möjligt. Inför bankkontakt: firmatecknare är ordf. Åsa Magnusson och kassör
Gulber Asanovska (se protokoll från föreningsmöte 2015, §10).
c. SLS förslag till nya avgiftsrutiner har under veckan vid ett möte med styrelse och
sektionerna diskuterats inom SLS. SfB:s representant vid mötet var JG som rapporterar
om praktiskt taget total oenighet mellan sektionsföreträdarna och SLS styrelse. Inget
förslag finns varför vår styrelse bordlägger frågan tills konkret förslag finns. Preliminärt
ska nya rutiner gälla från 2020. SLS förslag: http://www.sls.se/om-oss/nytt-forslag-ommedlemskap/
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9

Studieresa Lissabon 2018
Datum för studiebesök är 11 och 12 oktober. Styrelsemöte den 13 oktober.
Programpunkterna är i stort klara (MHR). ÅM undersöker hotell för vistelsen och MHR
flygmöjligheter. Alla bokningar görs dock personligen. Resan sponsras inte.
Annonsering om resan sker i Bulletin nr 1, 2 och 3 samt på föreningens hemsida.
Anmälan om deltagande kommer att ske till BS/föreningen.

10 Augustikonferens 2018
Styrelsen fastslår tidigare föreslaget tema: alkohol, droger och våld med huvudrubriken
Skål – nu smäller det. Som internationell forskargäst föreslås i år Sam Golden från
NIDA (MHG kontaktar). Konferenskommittén under ledning av ÅM och SA arbetar under
vintern fram slutligt program.
Avgifter för deltagande i år bestäms till 1200 kronor för icke-medlem och 800 kronor för
medlem i SfB, Psykiatriska föreningen inklusive rättspsykiatriker. Styrelsemedlemmar i
SfB betalar ej. BS ordnar program, anmälningsblankett och annonsering i Bulletin och
på föreningens hemsida.
11 Rapporter
a. Utbildningsutskottet; inget att rapportera.
b. Vetenskapsutskottet; inget att rapportera.
c. Föreningens stadgar inklusive stadgeändringar beslutade vid 2017 års
föreningsmötet finns att tillgå på föreningens hemsida.
d. Kliniska riktlinjer till SPF är lämnade och ska godkännas och handläggas inför
tryckning/utgivning. ÅM kommer att på SPFs möte den14 mars presentera
sammanställningen.
e. Kvalitetsindikatorer för LARO anser styrelsen vara av hög prioritet. Styrelsen föreslår
därför ett urtima styrelsemöte med inbjudan av företrädare för beroenderegistret för att
diskutera identifiering av kvalitetsindikatorer och hur implementera dessa. Förslag till
mötestider, se §12.
f. KVÅ. MO rapporterar från senaste möte. KVÅ ska bli ICHI för att harmonisera med
ICD. Diskussionen är i gruppen livlig och intressant. Fortsatta möten är planerade under
året.
g. Styrelsen har tidigare uttryckt ett behov av snabb kontakt med föreningen och nu
beslutar styrelsen att skapa ett e-mailkonto (info@svenskberoendemedicin.se) som
kopplas till sekreraren som fördelar till approcherad del inom SfB. BS ordnar detta.
h. Utgivningen av Bulletin under 2018 är ekonomiskt klar.
12

Styrelsemöten 2018
27 apr alt. 25 maj urtima styrelsemöte
30 aug Göteborg
13 okt Lissabon
29 nov Stockholm
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Övriga frågor
a. Justering av styrelseledamöters adresser
b. MHG framlägger förslag om att SfB ska undersöka och det finns möjlighet att få
ekonomiskt stöd för en nationell studie för att undersöka effekten av depåinjektion av
naltrexon. JG uppdras att göra ett utkast med en förfrågan till Socialdepartementet
(alternativt Socialstyrelsen eller Läkemedelsverket). Naltrexon som depåinjektion finns
tillgänglig i USA. MHG tar även upp möjligheten att på sikt undersöka den nya
depåberedningen för buprenorfin.

14

Mötet avslutas

JG/BS

Elektronisk justering efter tillägg 2018-03-04

