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Verksamhetsberättelse för Svenska föreningen i barn och 

ungdomspsykiatri, SFBUP perioden april 2021 – april 2022 
 

Svenska föreningen för barn och ungdomspsykiatri är dels en specialistförening inom Sveriges 

läkarförbund, LF, och dels en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet, SLS. 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:  493 stycken 

        

2. Styrelsen har utgjorts av  

 

Ordförande: Susanne Buchmayer  2021-2023 

Vice Ordförande: Carl-Magnus Forslund 2021-2023 

Facklig sekreterare: Beata Bäckström   2020-2022 

Vetenskaplig sekreterare: Maria Unenge-Hallerbäck  2020-2022 

Kassör: Shiler Hussami   2021-2023  

Ledamot: Jonas Nilsson   2021-2022 

Ledamot: Anne-Katrin Kantzer  2021-2022 

Ledamot: Cecilia Gordan    2021-2022 

Ledamot: Cecilia Månsson   2021-2022 

ST-representant: Amy Bruta  2021-2022 

 

Adjungerade ledamöter 

Peik Gustavsson   2021-2022 

Mia Ramklint   2021-2022 

 

Valberedning har utgjorts av:   

Amelie Kjellstenius (sammankallande), Sara Lundquist, Gunnel Svedmyr 

 

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 7 stycken protokollförda möten. Samtliga möten har varit 

videomöten på grund av pandemin.  

2021 – 20 april, 18 maj, 6-7 september, 9 november och 9 december,  

2022 – 27 januari och 15 mars 

 

 

6. Styrelsens arbete under verksamhetsåret 

 

i) Styrelsen har besvarat följande remisser  

• ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och 

nära vård SOU 2021:78” 

• Remiss rörande könsidentitet  

• Remiss rörande kommersiell exploatering av unga 

 

ii) Styrelsen har anordnat följande möten och kongresser 
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• Nationellt verksamhetschefsmöte samt möte med chefsöverläkarna i februari 

2022 

• I samarbete med SLS anordnat ett utbildningswebinar 16 nov om 

internetpsykiatri: ”Internetbehandling för barn och ungdomar med psykisk 

ohälsa – möjligheter och utmaningar” – (kan ses på YouTube) 

 

 

iii) Styrelsen har deltagit vid följande möten och aktiviteter 

 

• Deltagit i FHM expertråd gällande vaccination till barn 5-11 år och 12-16 år 

• Deltagit i Socialstyrelsens pilotprojekt för unga som vårdas inom SIS 

• Representation vid representantskapsmötet, Svenska Läkarförbundet, SLF 

• Representation vid fullmäktigemötet Svenska Läkaresällskapet, SLS 

• Medverkat i SLS arbetsgrupp: Kraftsamling för barn och ungas psykiska hälsa. 

Arbetsgruppen har publicerat ett samlat dokument rapport-kraftsamling-for-

ungas-psykiska-halsa-20210521.pdf (sls.se) och en debattartikel i Svenska 

Dagbladet samt arrangerat två webinar, den 24 maj SLS webinar: Kraftsamling 

för ungas psykiska hälsa - YouTube och den 7 oktober SLS webinar: Ungas 

psykiska hälsa - aktuella utmaningar - YouTube 

• Deltagit i möte m SKR och NHS rörande utmaningar för BUP med fokus på 

heldyngsvård. 

• Deltagit som referensgrupp på möte på Socialstyrelsen gällande utformandet 

av nationellt hälsovårdsprogram för unga 

• Deltagit som sakkunniga i samarbetsprojekt mellan SBU och Socialstyrelsen 

rörande kunskapsluckor inom barnpsykiatrisk heldygnsvård. 

• Deltagit i möte med Franska Riksrevisionen utifrån omorganisation av fransk 

barn- och ungdomspsykiatri. 

• Deltagit och arrangerat seminarier med barnpsykiatriskt perspektiv på Svenska 

psykiatriska föreningens kongress mars 2022.  

 

 

iv) Styrelsen har haft följande egna arbetsgrupper med olika samarbetspartners     

och med andra medlemmar 

 

• Flykting och asylgrupp (se separat verksamhetsberättelse) 

• SFBUPs riktlinjegrupp: Avslutat riktlinjen Autism samt påbörjat arbetet med 

Riktlinje Ätstörningar 

• Representation i nationella KVÅ-gruppen 

• Representation i nationella styrgruppen för Q-BUP  

• Tillsammans med Svenska Barnläkarföreningen haft en dialog avseende 

uppgivenhetssyndrom där också asylgruppen har konsulterats. Arbetet 

utmynnade i en gemensam skrivelse. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4s_bfOxMaE&t=399s
https://www.youtube.com/watch?v=k4s_bfOxMaE&t=399s
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rapport-kraftsamling-for-ungas-psykiska-halsa-20210521.pdf
https://www.sls.se/globalassets/sls/dokument/rapport-kraftsamling-for-ungas-psykiska-halsa-20210521.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hsE9ouyXy0A
https://www.youtube.com/watch?v=hsE9ouyXy0A
https://www.youtube.com/watch?v=EwTOcM2rksM&t=4837s
https://www.youtube.com/watch?v=EwTOcM2rksM&t=4837s
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v) Övriga aktiviteter som pågått under verksamhetsåret 

  

• Kontinuerligt uppdaterat hemsidan med information.  

• Regelbundet underhåll av appen för självskattning stämningsdagbok och 

sömndagbok, ”Uppskatta din dag”.  

• Presentation av föreningen på fortbildningsdagarna i psykofarmkologi 

• Förbättring av medlemsregistret samt utformat samarbete med STP kring 

hantering av medlemsavgifter från ST-läkare. 

 

 

7. Verksamhetsplanering inför nästa år 

 

 

• Översyn och påbörjat omorganisation av Utbildningsutskottet.  

• Fortsatt underhåll och utveckling av appen ”Uppskattadindag” 

• Fortsatt underhåll av hemsidan samt planering inför att flytta hemsidan till en 

ny plattform med stöd av Svenska Läkarförbundet 

• Fortsätta utveckla kommande BUP-kongresser 

• Fortsätta arbetet med kliniska riktlinjen ätstörningar 

• Påbörja arbete med revidering av de två första riktlinjerna Depression och 

ADHD 

• Fortsätta driva fortbildning i psykofarmakologi för specialistläkare 

• Hitta former för att arkivera föreningens tidigare och historiska dokument som 

idag finns i pappersform samt på dropbox 

• Följa upp och driva frågan kring fortbildning för specialistläkare 

 

 

Susanne Buchmayer   Carl-Magnus Forslund

   

 

 

Maria Unenge-Hallerbäck                    Anne-Katrin Kantzer 

 

   

 

Beata Bäckström                                    Amy Bruta 

 

 

 

Cecilia Gordon                                        Shiler Hussami 
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Cecilia Månsson                                           Jonas Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


