Protokoll
Styrelsemöte för Svensk förening för beroendemedicin
digitalt den 26 november 2020
Kallelse: HA, BS, ÅM, JG, MO, MHR, MHG, GA, CR, HT, SW, SA, CF, KS
Återbud: KS, HT,
1. Mötet beslutsmässigt
2. Dagordning fastställes
3. Föregående minnesanteckningar
Utskickas och justeras
4. Korrespondens
SfB har lämnat in synpunkter på vård- och insatsprogrammet för skadligt bruk och
beroende som har arbetats fram av en nationell arbetsgrupp (NAG) med deltagare från
regioner och kommuner med spridning över landet. Det är ett arbete inom ramen för
Nationellt programområde (NPO) psykisk hälsa, en del av Nationellt system för
kunskapsstyrning.
En föreningsmedlem har inkommit med önskemål om att SfB tar initiativ till ett forum
för nätverkande inom beroendeområdet. Det framfördes bland annat behov av
kollegiala diskussioner kring kliniska frågor när man vid en mottagning är ensam
beroendeläkare. MHR undersöker olika digitala lösningar för detta till nästa möte.
5. Remisser
a. Besvarade
b. Inkomna
6. Nya medlemmar
Fyra nya medlemsansökningar beviljades.
7. Stipendier
a. MediaDiplom
Förslag lämnas löpande under året till den facklige sekreteraren. Öppen omröstning
sker vid styrelsemötet i aug-sept. Årets MediaDiplomand Anna-Klara Bankel håller en
kort presentation i samband med föreningsmötet.
b. Föreningens stipendium
Det har inkommit tre ansökningar. Då det inte var någon sökande 2019 har beslut
tagits om att dela ut stipendiet till två sökande 2020. Vid dagens styrelsemöte utses
Simon Larsson och Karin Hyland som mottagare av föreningens stipendium 2020.
c. Jörgen Engel stipendium

BS har skrivit ett förslag på stadgeändring och efter avstämning med övriga styrelsen
samt Jörgen Engel skickades förslaget till SLS för godkännande. Det returnerades
dock eftersom det fanns en formulering i §6 kring avkastning som inte stämmer då det
inte är en stiftelse. Efter revidering av §6 har nytt förslag skickats och vi inväntar nu
återkoppling från SLS.
8. Ekonomi
a. Lägesrapport (GA)
Fortsatt mycket god ekonomi. BS berättar att det även är mycket god ekonomi för
Bulletinen.
Utifrån att Svenska läkaresällskapet (SLS) ändrar medlemsregler och att SfB som
fullvärdig medlem i SLS kommer att betala en avgift till SLS för varje medlem som är
läkare så behöver en höjning av årsavgiften från 300 till 450 kronor genomföras från
2021. Föreningsmedlemmar betalar då enbart till SfB och inte både till SLS och SfB.
9. Studieresa 2020
På grund av Covid-19 är den inplanerade studieresan till Sankt Petersburg uppskjuten
på obestämd tid.
10. Årliga konferensen
SfBs årliga konferens 2020 ställdes in till följd av Covid-19. Vid dagens styrelsemöte
påbörjar en grupp (CR, SA, SW, CF, MHR ) planeringsarbetet för konferensen 2021.
Förhoppningen är att kunna hålla ett fysiskt möte den 24-25 november 2021 (lunch till
lunch) i Stockholm. Förslag på tema: Patienter med svår sjukdom, samsjuklighet och
marginalisering - vad finns för effektiva behandlingsmetoder och används de?
Alternativ till ett fysiskt möte kan vara att hålla kortare webinarier. Beslut tas vid
nästkommande styrelsemöte.
11. Rapporter
a. Utbildningsutskottet (KS)
KS har medverkat vid Metis styrgruppsmöten och där har man framförallt diskuterat
övergång till digitala kurser. Ett flertal Metiskurser har getts digitalt och informationen
till kursgivarna är att de ska vara beredda på att köra digitalt om fysiskt möte inte är
möjligt. CF berättar att STP har gjort en enkätundersökning kring hur inställda
utbildningar har påverkat ST utbildningen. Enkäten ska sammanställas och CF
återkommer med mer information vid nästa möte. Även SK-kurser i
tilläggsspecialiteten beroendemedicin ges digitalt. Till SK-kurser kan alla ST-läkare
söka, inte enbart psykiatriker eller barn- och ungdomspsykiatriker.
b. Vetenskapsutskottet (MO)
Inget aktuellt.
c. LARO utbildning (MHG)
Till följd av Covid-19 genomförs i nuläget inga utbildningsträffar. Revidering av
utbildningsmaterialet påbörjas vid dagens möte av en arbetsgrupp (MHG, MO, JG,
MS) och kommer att fortsätta vid ett separat möte.
d. Kartläggning av beroendemedicinska enheter (SA)

Under året har försök gjorts för att inhämta information om vilken beroendevård som
finns tillgänglig i landet. Det har visat sig svårt och Socialministern har meddelat att
kartläggning av beroendevården i Sverige inte är aktuell. HA deltar i ett nationellt
nätverk för missbruk och beroende (BIRK) och ska se om det via den gruppen går att
få fram informationen.
e. Förändringar av medlemskap i SLS (BS)
Beslut om att omvandla sektioner till föreningar togs vid SLS fullmäktigemöte i april
2019. Vi har till SLS lämnat in vår avsikt om att ansöka om att bli medlemsförening
om sådant beslut kan tas vid kommande föreningsmöte. För detta krävs
stadgeändringar och förslag på nya stadgar har tagits fram med stöd av SLS. Vid
dagens styrelsemöte påbörjar en grupp (ÅM, BS, GA, HA) arbetet med vårt
medlemsregister.
f. EUFAS (HT)
Inget aktuellt.
g. SLF fullmäktigemöte (KS)
KS har deltagit vid SLF fullmäktigemöte 2020. En av motionerna rörde dubbel- och
subspecialisering där motionären ville att förbundet ska verka för att det ska
premieras, exempelvis i lönekuvertet. Det önskades bl a kartläggning av
lönesättning/andra sätt att premieras. Förbundet ansåg motionen besvarad då man
redan samlar in information via löneenkäten. Förbundet driver även frågan om att man
ska få bibehålla specialistlön under dubbelspecialisering. Flera motioner hade Covid19-tema, bland annat en motion som handlade om öppna kontorslandskap – numer inte
bara ett sekretessproblem utan även risk för smittspridning på arbetsplatsen. En
motion gällde ökad transparens i SKR där motionären ville att förbundet ska driva på
att SKR blir en myndighet – det sa man nej till men var enig i grundfrågan om bättre
insyn i SKR:s arbete.
h. Kunskapsbaserad riktlinje avseende läkemedelsbehandling vid ADHD och SUD
(JG)
Arbetsgruppen har regelbundna möten.
i. Fortbildningsdag Alkohol och operation tillsammans med SLS (SW)
Genomförs digitalt som webinarium i november och december 2020.
j. Forskningsrapporten Alkoholen och samhället (SW)
SW deltog som SfBs kontaktperson vid digitalt möte om vetenskapliga rapporterna
den 2 oktober 2020. Andra deltagare var bland annat representanter för IOGT-NTO
Sverige och internationellt, CERA, Svenska sjuksköterskeföreningen, SFAM och
observatör från Norge. Nästa forskningsrapport är Alkohol och Covid och beräknas
vara klar i slutet av november 2020. Alkohol och hypertoni är tema för den
vetenskapliga rapporten 2021.
k. SPFs riktlinjer för psykofarmakologi (MO)
MO har lämnat in texter men har inte hört något nytt och arbetet verkar ha stannat av.

l. SBR (MS)
Nytt namn för registret blir Bättre beroendevård. Sedan september finns en ny
fullständig version för direktöverföring och en förkortad version för manuell
inmatning i registret. Man vill öka antalet regioner som har digital direktöverföring till
registret.
12. Styrelsemöten 2021
Den 4 februari kl 13-16
Den 29 april kl 13-16
Den 27 augusti kl 13-16
Den 24 november kl 9-12
13. Samsjuklighetsutredningen
Anders Printz berättade om sitt uppdrag som regeringens utredare av hur samordnade
insatser kan säkerställas för personer med samsjuklighet. I uppdraget ingår att föreslå
hur ansvaret kan samlas hos en huvudman och att analysera för- och nackdelar med en
gemensam lagstiftning för personer som vårdas utan samtycke. Utöver att berätta om
sitt uppdrag så inhämtade han synpunkter från styrelsen.
14. Övriga frågor
a. Adresser uppdateras
b. CF informerade om att STP konferensen ställts in pga Covid-19 och att STP istället
påbörjat inspelning av en psykiatri podd.
15. Mötet avslutas
Justering sker vid nästa styrelsemöte
JG/CR

