Protokoll
styrelsemöte för Svensk förening för Beroendemedicin
13 maj 2019, Stockholm
Kallelse: AH, HT, SA, SW, MHG, MHR, BS, KS, GA, MO, ÅM, JG, CR
Återbud: AH, HT, SA
1. Mötet beslutsmässigt
2. Dagordningen fastställes
3. Föregående minnesanteckningar
Utdelade och justeras
4. Korrespondens
Det har från Hanna Kataoka, Beroendekliniken SU Göteborg inkommit en förfrågan om SfB
vill medverka i utredning av frågan kring en kunskapsbaserad riktlinje avseende
läkemedelsbehandling vid ADHD och samtidigt substansbruksyndrom. Vi har bedömt det
som en viktig fråga och för SfBs räkning kommer Lotta Skoglund och Andrea J Capusan att
delta i arbetet. Därutöver ställer sig JG till förfogande att läsa och ge feedback.
Det har från Sveriges Läkarförbund inkommit önskemål om att SfB besvarar frågor kring
modeller/exempel på hur studierektorsfunktionen säkras för ST-läkare i små specialiteter
samt på små vårdenheter/verksamheter. ÅM formulerar ett svar med input från KS.
Susanna, från ett av läkemedelsföretagen som är involverad i utveckling av LARO
utbildningen, har lämnat förslag om att en artikel om arbetet med utbildningen skrivs till
Bulletinen. MHG kan läsa och ge feedback på artikeln om Susanna skriver den.
5. Remisser
a. Besvarade (inga)
b. Inkomna
En inkommen remiss från SLS gällande Promemorian Förslag om dataskyddsbestämmelser
som komplettering till prop. Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i
forskning på remiss från Utbildningsdepartementet. SfB valde att inte besvara remissen.
6. Nya medlemmar
Alla nya medlemsansökningar beviljades.
7. Stipendier
a. Mediadiplom 2019. Förslag på kandidater lades till på i listan och röstning kommer att ske
mailledes till CR. Deadline den 14 juni 2019. Utdelning i samband med föreningens årsmöte
2019.
b. Föreningens stipendium 2019. Sista ansökningsdag den 1 oktober 2019.
c. Jörgen Engel stipendium 2019. Åsa hör med Anders kring finansieringen.
8. Ekonomi
a. Lägesrapport. GA meddelar att det tillfälligt varit minus till följd av utlägg för LARO
utbildningen men att pengar nu kommit in och att det ekonomiska läget är stabilt.

9. Studieresa 2020
Våren 2020 planeras studieresa till S:t Petersburg. Resekommittén består av MHR och JG.
MHR efterforskar kontakter i S:t Petersburg för att lägga upp ett program.
10. Novemberkonferensen
Den 7-8 november kommer SfBs årliga vetenskapliga möte att hållas tillsammans med SAD i
Skövde, Billingehus. Anmälan görs på SADs hemsida och styrelseledamöter betalar
deltagaravgift. SfBs årsmöte kommer att hållas under konferensens andra dag. Samma dag
hålls fria föredrag med möjlighet att presentera aktuell beroendeforskning. Till följd av att få
abstracts har kommit in förlängs sannolikt tiden för inlämning.
11. Rapporter
a. Utbildningsutskottet
SoS bjöd den 23 april 2019 in SfB till fortsatt arbete med att ta fram kursämnen för
tilläggspecialiteten beroendemedicin. JG, KS och CR deltog. I nuläget inväntas ett
arbetsdokument från SoS för slutförande och därefter feedback från övriga i styrelsen innan
dokumentet revideras och inlämnas till SoS.
I april 2019 genomfördes den andra METIS kursen för blivande beroendemedicinare med
deltagare från hela Sverige. Under nästa år kommer två SK-kurser att ges för blivande
beroendespecialister. Fördelen är att SK-kurser finansieras av SoS och är avgiftsfria för
deltagarna. Diskussion fördes kring vikten av att SfB deltar vid kursutveckling och
kursrevidering. JG, KS, CR har varit med vid utveckling av METIS kurserna. JG både utvecklar
och är kursledare för SK-kurserna 2020.
SoS har bjudit in alla specialistföreningar till dialogmöte om utbildningsfrågor den 6
september 2019. KS, JG deltar.
b. Vetenskapsutskottet
ÅM förmedlade att AH hade diskuterat med SPFs vetenskapliga sekreterare Jonas Eberhard
inför psykiatrikongressen 2020. Vi har möjlighet att föreslå ett par beroendespecifika
symposier till kongressen. AH föreslog symposium om dataspelberoende som blir diagnos i
ICD-11 alternativt narkotikarelaterad dödlighet. SW föreslog en workshop kring alkohol. AH
håller i planeringen kring SPK.
c. LARO utbildning
MHG informerar om att arbetsgruppen (MHG, JG, MO, Mikael Sandell) har träffats och
arbetat vidare med utbildningsmaterialet. Observatör från industrin deltog. Arbetet planeras
vara färdigt innan sommaren med planerad kursstart höstterminen 2019. SfB har skrivit avtal
med några företag och inväntar ytterligare ett par företag. MHG mailar ut det färdiga
materialet, preliminärt i slutet av juni.
d. Socialstyrelsens arbete med nationell högspecialiserad vård
Inom ramen för Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård avser Nationellt
programområde (NPO) infektionssjukdomar att starta en nationell arbetsgrupp (NAG) inom
hepatit. Martin Kåberg representerar SfB i arbetsgruppen.

e. SLFs specialistföreningars representantskap
Möjligheten att andelen inbetalade avgifter ökar ifall medlemsavgifterna hanteras via SLF ses
som en fördel men det finns svårigheter kopplade till att föra över hanteringen såsom att få
ut mailadresser och etiketter till Bulletinen. Beslut avvaktas tills mer information har
inhämtats kring hur det skulle kunna lösas tekniskt samt tills utvärdering av vad nyinförd
swishbetalning har inneburit gällande graden av inbetalda avgifter.
f. SBR
Markus Takanen, Jeanette Westman och Anna Thurang berättade om SBR. Alla
kvalitetsregister kommer att gå in i den nya kunskapsstyrningen. Arbete pågår för att ta fram
kvalitetsindikatorer. Det finns problem med låg täckningsgrad. De efterfrågar representant
från SfB i SBRs styrgrupp.
Mikael Sandell beskrev sina synpunkter på SBR och presenterade bland annat ett förslag på
nedkortad frågeuppsättning från ett 40-tal till 13 frågor. Beslut togs att Mikael Sandell samt
ÅM representerar SfB i SBRs styrgrupp och återrapporterar regelbundet till styrelsen.
Fredrik Piehl presenterade neurologernas utveckling av MS registret. Det var inspirerande att
få ta del av ett i så hög grad användbart kvalitetsregister.
12. Styrelsemöten 2019
Den 6 november 2019 kl 16-19 Skövde, Billingehus
13. Övriga frågor
a. Adresser uppdateras
b. SPFs riktlinjer för psykofarmakologi
Kort uppdatering från MO om arbetet med psykofarmakologiboken. MO skickade den 26
april 2019 in bidrag till beroendekapitlet från honom själv, SW och MHG. Arbetet verkar vara
något försenat och nytt möte är inplanerat under början av hösten.
14. Mötet avslutas
Justering sker vid nästa styrelsemöte
ÅM/CR

