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Verksamhetsberättelse för perioden april 2020 – april 2021 

 

Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri är dels en specialistförening inom 

läkarförbundet och dels en sektion inom läkarsällskapet. Föreningen organiserar blivande och 

färdiga specialister i barn- och ungdomspsykiatri. Andra läkare intresserade av ämnesområdet 

samt andra yrkesgrupper verksamma inom barn- och ungdomspsykiatri kan vara medlemmar. 

 

 

1. Medlemsuppgifter 

 

Antal betalande medlemmar under året totalt:  466 

 

 Pensionärer: 85 st 

Annan profession: 7 st   

      

       

2. Styrelsen har utgjorts av  

 

Ordförande: Sara Lundqvist   2019-2021 

Vice Ordförande: Susanne Buchmayer   2019-2021 

Facklig sekreterare: Beata Bäckström   2020-2022 

Vetenskaplig sekreterare: Maria Unenge-Hallerbäck  2020-2022 

Kassör: Shiler Hussami   2019-2021  

Ledamot: Representant för UU Gunnel Svedmyr  2020-2021 

Ledamot: Anne-Katrin Kantzer  2020-2021 

Ledamot: Cecilia Gordan    2020-2021 

Ledamot: Carl-Magnus Forslund  2020-2021 

ST-representant: Astrid Moell  2020-2021 

 

Adjungerade ledamöter 

Peik Gustavsson   2020-2021 

Mia Ramklint   2020-2021 

 

Valberedning har utgjorts av:   

Amelie Kjellstenius (sammankallande), Kerstin Malmberg och Håkan Jarbin 

 

Revisorer har varit:  

Kadri Kalvo och Sanam Gharaee 

Revisorsuppleanter har varit:  

Sarah Ahari och Andreas Hahne 
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3. Till SFBUP är kopplat 

 

• Utbildningsutskottet (UU) bestående av landets regionala studierektorer + 2 

ST-läkare (se separat verksamhetsberättelse) 

• Sektionen för barn-neuropsykiatri (BNPS) (se separat verksamhetsberättelse) 

• Tidskriften ”Svensk Psykiatri”  

• ST-läkare i Psykiatri (STP) (se separat verksamhetsberättelse) 

 

 

 

4. SFBUP är ansluten till följande tre internationella föreningar: 

 

• European Society of Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP)  

Deras tidskrift är tillgänglig för SFBUPs medlemmar med subventionerad 

prenumeration. 

 

• International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied 

Professions (IACAPAP) 

 

• Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) :  

Av föreningen utsedda representanter för UEMS specialsektion för Barn-

och ungdomspsykiatri (CAP) har varit Lena Spak och Gunnel Svedmyr. 

 

 

5. Antal protokollförda styrelsemöten:  

 

Styrelsen har haft 5 stycken protokollförda möten. Samtliga möten har varit 

videomöten på grund av pandemin.  

2020 – maj, april och oktober  

2021 – februari och mars 

 

 

6. Styrelsens arbete under verksamhetsåret 

 

i) Styrelsen har besvarat följande remisser  

 

• ”Förslag till ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 

2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, gällande 

läkarundersökning inför tvångsåtgärder” 

• Svårbehandlade ätstörningar från Socialstyrelsen (13056/2019),  

• Remiss för Vård av svårbehandlat självskadebeteende från Socialstyrelsen 

(13055/2019)  

• Remiss angående Vårdområde könsdysfori från Socialstyrelsen (13381/2019) 
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ii) Styrelsen har anordnat följande möten och kongresser 

 

• Psykofarmakologisk fortbildning för specialister har anordnats i form av digital 

kurs. 2 kurstillfällen har anordnats, 9-10 februari samt 23-24 mars 2021.  

• Nationellt digitalt verksamhetschefsmöte samt möte med chefsöverläkarna i 

februari 2021. 

 

iii) Styrelsen har deltagit vid följande möten och aktiviteter 

 

• Deltagit i Socialstyrelsen fortsatta arbete med sin översyn av myndighetens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om psykiatrisk tvångsvård och 

rättspsykiatrisk vård. 

• Deltagit i arbetet med undersökandet av kunskapsluckor inom 

barnpsykiatrisk heldygnsvård, ett samarbete mellan SBU och 

Socialstyrelsen enligt James Lind Alliance metoden. 

• Suttit med i referensgrupp till utveckling av integrerad vård för vissa unga 

som vårdas i SiS särskilda ungdomshem 

• Dialogmöte med regeringens utredare Peter Almgren "Sammanhållen god 

och nära vård för barn och unga" 

• Referensgrupp för utredningen Sammanhållen god och nära vård för barn 

och unga (S 2019:05) 

• Förberedelser inför samt deltagit i webbinarium om Barn och läkemedel 

arrangerat av Läkemedelsverket 

 

 

iv) Styrelsen har haft följande egna arbetsgrupper med olika samarbetspartners     

och med andra medlemmar 

 

• Flykting och asylgrupp (se separat verksamhetsberättelse) 

• SFBUPs riktlinjegrupp: Arbetet med Autismriktlinjerna har slutförts 

• KVÅ-grupp: Ny nationell lista har framtagits och föreningen har varit 

representerad i gruppen.  

 

 

v) Övriga aktiviteter som pågått under verksamhetsåret 

  

• Administrerat upprättandet av SFBUPs medlemsregister hos SLS 

• Kontinuerligt uppdaterat hemsidan med information.  

• Regelbundet underhåll av appen för självskattning stämningsdagbok och 

sömndagbok, ”Uppskatta din dag”.  

• Arbete med ekonomi och organisation i samband med vårens inställda 

kongress tillsammans med BUP Stockholm 
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• Framtagandet av uppdragsbeskrivning Ordförande och revidering av ST-

representantuppdraget. 

• Presentation av föreningen på Sfbups psykofarmakologidagar 

• Framtagandet av avtal med föreningens administratörer 

• Skrift om centralstimulantia som skickades till läkemedelsverket tillsammans 

med: Barnneuropsykiatriska Sektionen (BNPS)- Svensk Psykiatrisk Förening 

(SPF),  Barnneuropsykiatriska Sektionen (BNPS) - Svenska 

Skolläkarföreningen - Svensk Neuropediatrisk Förening (SNPF). 

 

 

7. Verksamhetsplanering inför nästa år 

 

 

• Översyn och omorganisation av Utbildningsutskottet.  

• Fortsatt underhåll av appen ”Uppskattadindag” 

• Fortsatt underhåll av hemsidan 

• Fortsätta utveckla och planera för kommande BUP-kongresser 

• Fortsätta arbetet med kliniska riktlinjer där nästa planeras behandla 

ätstörningar 

• Fortsätta driva fortbildning i psykofarmakologi för specialistläkare 

• Arkivera föreningens tidigare och historiska dokument som idag finns i 

pappersform 

• Följa upp fortbildningssituationen för specialistläkare 

 

 

Sara Lundquist                                     Susanne Buchmayer

   

 

 

Maria Unenge-Hallerbäck                    Anne-Katrin Kantzer 

 

   

 

Beata Bäckström                                    Astrid Moell  

 

 

 

Cecilia Gordon                                        Shiler Hussami 

     

 

 

Carl-Magnus Forslund                                           Gunnel Svedmyr 
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