
 

 

 

 

Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri 
Swedish Association for Child and Adolescent Psychiatry 

 

 

Protokoll styrelsemöte SFBUP  
 

Torsdag 27 januari 2022 kl 09.00-16.00 

 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

 

Närvarande: Susanne Buchmayer, Carl-Magnus Forslund, Maria Unenge-Hallerbäck, Shiler 

Hussami, Beata Bäckström (förmiddagen), Cecilia Gordan, Cecila Månsson, Jonas Nilsson, 

Amy Bruta och Anne-Katrin Kantzer.  

 

 

1.  

 

i. Till ordförande väljs Susanne 

ii. Till protokollförare väljs Amy  

iii. Till justerare väljs Carl-Magnus 

 

2.  Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställes.  

 

3.  Föregående protokoll 

 

Föregående protokoll gås igenom. 

 

4.  Ordförande rapporterar 

 

Susanne rapporterar: 

Heldygnsvårdsprojektet pågår. 

Mötet med Frankrike har flyttats. 

Inget nytt från Bergling foundation. 

vuxenpsykiatrins kongress ska hållas enligt tidigare planering. Beslut om att göra reklam på 

vår hemsida om deras kongress, genom att länka till dem.  

 

 

5. Kassörens rapport 

 

i. Shiler rapporterar: Vi har god ekonomi.  

ii. Handledarutbildningen gått i minus, vi fått en faktura på 20 000kr. Vi behöver få mer 

information om utbildningar som vi står för. Lyfts till utbildningsutskottet av Shiler 

och Jonas.  

iii. Medlesavgifterna inkommer för fjärde kvartalet i januari nästkommande år. Beslut om 

att STPs avgifter betalas i slutet på januari varje år, för året innan. Kassören behöver 
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av den anledningen få in korrekta uppgifter avseende medlemsavgift-betalande ST-

läkare. 

iv. Shiler har begärt ut kopia på förundersökningen från polisen i Halmstad, och fått veta 

att det inte går. Shiler mailr polisen om att vi överklagar deras beslut.  

 

 

6. Kommande föreningsrelaterade möten.  

 

i. BUP-kongressen 2023 inställd i Halland.  

ii. VC-möte 2022: Programmet är planerat. Ena dagen blir öppenvårdsdag och andra 

dagen blir heldygnsvård. Kallelse ska snart skickas ut.  

iii. Kommande styrelsemöten: 7-8 april. 2022 styrelseinternat i Göteborg. Vi kommer 

då utse arbetsgrupper och arbeta kring Hemsidan, Kongressen/seminarier, Nya 

UU, Riktlinjearbetet samt Medlemsregistret. Peik och Mia kan delta 7e 

eftermiddag.  

iv. Styrelsemöte 15e mars, kl 19-21. 

v. Årsmöte 26 april 2022. 

vi. Halvdagsseminarier SFBUP 2021/2022 Nr 2 planeras av Maria och Anne-Katrine. 

 

7. Utbildningsutskottet 

 

i. Ny form för kongress: Susanne tar upp diskussion kring ev ny form genom att 

avlasta klinikerna och att SFBUP ansvarar för kongresserna. Samt att underlätta 

processen genom att skifta mellan enstaka platser över Sverige. Programmet 

kommer SFBUP styrelse arbeta med. Men det praktiska och administrativa 

kommer företag anlitas för. Beslut om att kongressen 2023 blir i Stockholm.  

ii. Utöka styrelsen: Beslut om att utöka med ca 2 specialister + 1 ST-läkare i 2 år med 

uppdrag som ledamot arbeta med kongressen. Till valberedningen nu i vår.  

iii. Tema förslag: Gränssnittet! Två spår, med läkarfokus. Enkla föreläsningar/BUP 

light (för distriktläkare och barnläkare) och komplex BUP.    

iv. Webinarier: Förslag till webinarie i april. ”Kommersiell sexuell exploatering av 

barn och unga” är ett förslag. Laura Korhonen från Barnafrid är tillfrågad om att 

delta.  

v. Peik och Mia ansluter till mötet: Positivt inställda till ny kongressform. Uppdrag 

att hjälpa till med kontakter /föreläsare. Socialstyrelsen rekommenderar diskussion 

av vetenskapliga artiklar 1gång/månad. Akademin ska se över möjlighet att ha det 

digitalt för alla kliniker.  

 

 

8. Rapport från arbetsgrupper 

 

i. Appen ”Uppskattadindag”: Vi diskuterar kön val ett tredje alternativ, mens kan 

vara frikopplat 
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ii. Deplyftet : Beata bjuder in Anna till mötet i april för att berätta mer om 

ungochdeppig.se mm.  

iii. Flyktinggruppen: Inget nytt. Susanne ber om verksamhetsberättelse 

iv. Hemsidan : Länk till vuxenpsykiatrins kongress ska läggas ut på hemsidan. Jonas 

väntar på SLF för att börja bygga en parallell hemsida.  

v. KVÅ-gruppen: Inget nytt att rapportera.  

vi. Psykofarmakologi-fortbildning: Datumen blev framflyttade pga pandemin till 3-4 

maj samt 17-18 maj.  

vii. SFBUPs riktlinjer: Ätstörningsriktlinjerna är tillfälligt avstannat. Gruppen har 

börjat skriva. Bra om verksamhetscheferna blir uppdaterade och påminda om 

riktlinjearbetet. Vi diskuterar om det behövs ett avtal kring att få arbetstid till att 

skriva riktlinjerna under en viss period.  

Revidering av riktlinjerna dags – Maria kontaktar Anna Santesson för 

depressionsriktlinjer. Även ADHD-riktlinjerna dags att revidera. 

viii. Q-BUP: Jonas rapporterar haft kontakt med gruppen. Ökat antal anknutna 

verksamheter, ca 55 % av alla BUP-verksamheter är idag delaktiga.  

 

 

 

 

9. ST-läkarfrågor 

 

i. ”Årets förebild”. Priset delas ut i samband med årsmötet i april 2022. Priset utgörs 

av ett diplom och blommor.  

ii. Jonas berättar att det pågår arbete med den nya utbildningen. 

iii. Shiler lyfter frågan om betalningen till STP. Viktigt att beloppet per person blir 

korrekt. Ska avgiften till SLS dras av, dvs 150 kr? Amy kontaktar STP och 

återkommer.  

iv. STP konferensen planeras hålla i maj 2022.   

 

 

10.  Medlemsfrågor  

 

Inget nytt. Amy rapporterar att övertag skett från Cecilia som ansvarig.  

 

11.  Remisser 

 

i. Könstillhörighet. Genomgång av lagförslag. Beslut om att tillstyrka ingrepp från 18 år. 

Och vill ändra att ändring av folkbokförings könsidentitet inte kan ansökas om från 12 

års ålder, utan förslag om från 16 års ålder.  

ii. Från delar till helhet: En reform för ….. personer med samsjuklighet; SOU 2021:93  

Socialdepartementet. Cecilia ansvarar för remissvar. Kan även rådfråga Lisa               

Härdelin- Lenerius.  
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iii. Remissvar ”Börja med barnen! Följa upp hälsa och dela information för en god och 

nära vård SOU 2021:78” har skickats till läkarsällskapet av Maria.  

 

12.  Läkaresällskapet 

Arbetsgruppen kraftsamlingen skickar in artikel tll Läkartidningen, en sammanfattning. 

Barnhälsodag framöver som Maria föreläser på.   

 

13.   Läkarförbundet 

Inget nytt.  

 

14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 

 

 

Protokollförare   Justerare 

 

 

 

 

Amy Bruta       Carl-Magnus Forslund 

Amy Bruta


