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Protokoll till styrelsemöte  
 
Tid: Fredag 3 juni 2022 kl 13-15 

 

Plats: Digitalt möte 

 

 
 

Närvarande: Susanne Buchmayer, Beata Bäckström, Jonas Nilsson, Amy Bruta, Björn 

Serrander, Maria Unenge-Hallerbäck, Susanna Terling, Sarah Ahari 

 

Frånvarande: Shiler Hussami, Anne-Katrine Kantzer, Carl-Magnus Forslund 

 

 

1.  Val av ordförande: Susanne  

 Protokollförare: Beata  

Justerare: Jonas  

  

2.  Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställes 

 

3.  Föregående protokoll 

 

Ajourneras 

         

4.  Ordförande/vice ordförande rapporterar 

 Frågan om MLA -rapport från farmaka utbildningen: Från möte med medlemmarna fortsatt 

framkommit svårigheter kring läkarnas roll som ledare inom BUP och att det medicinska 

ledarskapet inte fungerar överallt. Hur ska SFBUP arbeta med denna fråga diskuteras. Ett 

förslag är att undersöka genom enkät hur det medicinska ledningsansvaret på BUP-kliniker 

fungerar i Sverige. Frågan drivs också på facklig nivå av LF. Susanne kommer att ta kontakt 

med LF för dialog kring hur man kan driva frågan vidare.  

 

Susanne har träffat Maria från SPF kring kongressdiskussionen. SFBUP planeras vara med på 

SPF-kongressen 2023. 

 

Google/Tim Bergling foundation: Susanne har haft möte med organisationen. Deras agenda är 

bland annat att få in psykisk hälsa i skolan/läroplanen från åk 4. Vi beslutar att följa deras 

arbete och se vad SFBUPs roll skulle kunna vara framöver. 

 

5. Aktuella frågor:  

i. Heldygnsvårdsseminarium är bokat 9/9 Socialstyrelsen – till representation från 

styrelsen utses Astrid Moell. Susanne kontaktar Astrid. 
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ii. Remissvar angående tvångsvård är inskickat av Carl-Magnus. 

 

iii. Barn- och unga i samhällets vård: Cecilia Månsson och Sarah är intresserade av att 

delta. Sarah svarar på mailet. Mål är bla. att öka samverkan mellan BUP och SIS. Kan 

vara en punkt för fortsatt diskussion på internatet i höst. Cecilia och Sarah börjar ta 

kontakt och återkopplar till styrelsen.  

 

iv. Nationellt hälsovårdsprogram för unga via Socialstyrelsen: 8/6. Maria och Björn 

kommer representera SFBUP.  

 

v. Nominering till NAG digitala vårdmöten: Vi diskuterar hur BUP kan engagera sig. Vi 

beslutar att nominera Sarah Vigerland.  

 

vi. Jonas har pratat med Anna Santesson kring direktåtkomst till journalen. Ingen tydlig 

lagstiftning finns idag. Det ser olika ut i olika delar av landet. Jonas och Anna har tagit 

fram en riktlinje kring hur barnens information i journalen kan hanteras. Frågan väcks 

om en arbetsgrupp i styrelsen kring digitalisering och planeras diskuteras vidare på 

internatet i september.   

 

vii. Kontakt med politiken kring barn och ungas psykiska ohälsa: Maria har börjat ta 

kontakt med utbildnings- och socialutskottet. Vi diskuterar att avvakta detta projekt till 

efter valrörelsen. Nästa år 2023 skulle detta kunna vara ett tema för SFBUPs 

deltagande på Almedalen. Frågan ska diskuteras vidare på internatet i september.   

 

6. Utbildningsutskottet.  

Rapport från uppstartmöte 13 maj. Jonas rapporterar och redovisar skiss på 

uppdragsbeskrivning.  

Styrelsen beslutar att Jonas och Hanna Essner utses till representanter till UEMS.  

 

7. Kongress  

Vi diskuterar behov av att formera en arbetsgrupp för att påbörja planering. Sarah och 

Susanna Terling är projektledare för kongressgruppen. Samarbete med SPF för gemensam 

kongress 2023 planeras och egen BUP-kongress 2024.  

Hybridmöten som webinarier kan parallellt arrangeras via LF.  

      

8. Hemsidan 

Jonas rapporterar:  Vi beslutar att alla i styrelsen tar en sista titt på nuvarande version och 

meddelar Jonas om man tycker den är ok. Därefter gör Jonas sidan publik. Den gamla sidan 

kommer att fortsatt vara tillgänglig.  

 

9. Remisser 

Inga aktuella 
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10.  Kommande föreningsrelaterade möten 

 

Styrelseinternat inbokas till 19-20 september i Stockholm.  
 

11.  Medlemsfrågor  

Inget nytt. 

 

12.  Läkaresällskapet 
 

Rapport från fullmäktigemötet: Maria rapporterar om arbetsgruppen “kraftsamling för ungas hälsa”.  

 

13.   Läkarförbundet 

Arkivering av föreningens material: Materialet ca 4 flyttlådor ska arkiveras via LF på TAM i 

Bromma.  

 

14. ST-läkarfrågor 

Inga 

 

15. Övriga frågor 

Inga 

 

 

 

 

 

 

 

Sekreterare:  Beata Bäckström 

  

 

 …………………………………………………………. 

 

 

Justerare:  Jonas Nilsson 

 

  

  

 ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


