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Protokoll styrelsemöte 7-8 april 2022 
 

Göteborg 

 

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

Bäckström, Anne-Katrine Kantzer, Cecilia Gordan, Cecilia Månsson, Jonas Nilsson, Amy 

Bruta 

 

Frånvarande: Shiler Hussami 

 

Inbjudna: Anna Santesson, Peik Gustavsson och representanter för Svenska Psykiatriska 

Föreningen Martin Hultén, Maria Larsson och Jonas Eberhard. 

 

 

1.  Val av  

 

i. Till ordförande väljs Susanne 

ii. Till protokollförare väljs Beata  

iii. Till justerare väljs Carl-Magnus  

 

2.  Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastställes 

 

3.  Föregående protokoll 

         

Mötesprotokoll från senaste styrelsemötet gås igenom 

 

4. Kommande föreningsrelaterade möten.  

 

 

i. Årsmöte SFBUP april 26 2022 planeras till kl 15.45-16.45 – därefter äger 

konstituerande styrelsemöte rum kl. 17.00-17.30. 

 

ii. Kommande styrelsemöten kommande verksamhetsår: September 19-20 i 

Stockholm, start med middag sön kväll. Konferensrum bokas på läkaresällskapet. 

Juni 3 2022 kl 13.00-15.00 

November 11 2022 kl. 13.00-15.00 

Januari 20 2023 kl 13.00-15.00 

Mars 30-31 2023 internat i Göteborg 

 

5. Utbildningsutskottet 
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Vi diskuterar i grupp uppdrag och sammansättning av ett nytt utbildningsutskott inom 

SFBUP. Förslaget diskuteras med hela styrelsen och det fattas beslut om att påbörja 

arbetet med nya UU under våren 2022. V.G se dokument uppdragsbeskrivning.  

UU beslutas idag bestå utav Maria Unenge Hallerbäck, Jonas Nilsson, 1 ST-läkar 

representant från studierektorsnätverket, Cecilia Månsson, Beata Bäckström, Peik 

Gustavsson, Mia Ramklint samt eventuellt ytterligare 2 ledamöter med särskilt 

uppdrag att arbeta med kongressen (ännu inte invalda) 

 

Första UU-mötet planeras till fredag 13/5 kl 08.30. Jonas skickar kallelse. 

6. Rapport från arbetsgrupper 

 

 

1. Deplyftet – Anna Santesson deltar via länk torsdag 7 april kl. 10.30-11.00. 

Anna presenterar hemsidan ”Ungochdeppig”  som vänder sig till 

åldersgrupp 15-25 år med nedstämdhet, deras närstående, andra vårdgivare 

och samarbetspartners. Hemsida kommer ägas av BUP-Halland. Efter 

diskussion beslutas att inte stå med med SFBUP-loggan.  

 

Anna meddelar att styrgruppen för dep-lyftet är vilande. Inga nya grupper 

planeras starta upp. 

Vi har även en diskussion kring var materialet från dep-lyftet ska ligga 

framöver. SFBUP kommer byta hemsida/plattform och frågan är hur 

materialet ska hanteras. Inget beslut fattas idag. 

  

2. Anna tillfrågas att delta i dialogen kring åldersgränser på 1177 och 

accepterar uppdraget tillsammans med Jonas. Anna kommer svara Inera.  

 

3. Hemsidan – uppdatering – Jonas arbetar vidare med att skapa den nya 

hemsidan. Senare kommer beslut fattas om vem ska ansvara för 

kontinuerliga uppdateringar. Inför uppbyggnad av nya hemsidan förs en 

diskussion om vilka flikar vi ska ha och hur de ska benämnas. 

 

4. SFBUPs riktlinjer: Riktlinjen ätstörningar är på gång men har pausat. Möte 

planeras med Ulf Wallin och Elisabeth Wendt under våren för hur arbetet 

fortskrider. Det finns behov av ytterligare medskribenter och Maria ska 

tillfråga  

Maria Zetterquist. 

 

 

7. Representanter från akademien 
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Peik Gustavsson deltar via länk mellan kl 9.00-10.00 den 8 april.  Mia Ramklint har 

förhinder. 

Nya utbildningsutskottets uppdrag och sammansättning diskuteras. Peik ställer sig 

positiv till att delta. 

 

Vi diskuterar vikten av att Peik och Mia försöker samla de olika lärosätena för att 

bevaka barnpsykiatrins position under grundutbildningen. Peik och Cecilia Månsson 

kommer tillsammans utforma en enkät för att kartlägga hur utbildningen är upplagd på 

de olika lärosätena.  

 

Som representanter från akademien kommer man delta i UU. Ett uppdrag är också att 

delta i planering av kommande kongressprogram.  

 

8.  Medlemsfrågor  

 

Kassör tillsammans med ST-läkarrepresentant planeras ansvara för medlemsregistret. 

Cecilia Gordan informerar om hur det är upplagt.  

 

9.  Remisser 

 

Samsjuklighetsutredningen – Beslutas att Jonas arbetar vidare med frågan.  

 

10.  Läkaresällskapet 

 

Diskussion kring inbjudan från SILF  (Svenska InfektionsLäkar Föreningen) om att stödja 

deras motion till SLS om ökat inflytande för delföreningarna. Vi kommer överens om att inte 

skriva under motionen. Dock kan SFBUP vid eventuell omröstning vid fullmäktige ställa oss 

positiva till förslaget. 

 

11. Övriga frågor 

  

i. Hur hänger allt ihop? Vi gör tillsammans en sammanställning över hur SFBUPs 

nätverk av sektioner, arbetsgrupper, nätverk etc hänger samman, hur samarbetet med 

dessa ser ut samt hur SFBUP kommunicerar med LF, SLS och medlemmar via sociala 

medier/Facebook och hemsida. Vi diskuterar även hur arbetet kan utföras mer 

effektivt och på vilket sätt dokument ska arkiveras. 

Det beslutades att vid nästa möte diskutera vidare kring BNPS och kopplingen till 

SFBUP.  Hur ska kopplingen se ut framöver? 

ii. En arbetsgrupp tog fram och presenterade ett förslag på en skriftlig 

uppdragsbeskrivning för de olika styrelseposterna. V.g. se separat dokument. Förslaget 
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diskuteras och kommer efter sammanställning mailas ut till styrelsemedlemmarna för 

granskning innan beslut. 

iii. Styrelsemedlemmar nästa period: Förslag till att utöka styrelsen med två ledamöter 

med uppdrag att arbeta med planering och anordning av BUP-kongress är lyft till 

årsmötet. Valberedningen arbetar med att söka intresserade personer. 

iv. Kongressformat: Diskussion tillsammans med delar av SPFs styrelse via länk (Jonas 

Eberhard, Martin Hultén samt Maria Larsson) fredag 8.00-9.00 angående gemensam 

kongress. Vi berör frågor som vilka ska kongressen rikta sig mot, hur många deltagare 

kan olika arenor ta emot, hur skulle ekonomiska ansvaret se ut. Ett förslag som 

framförs är att ca var 5e år ha en större gemensam kongress, svensk psykiatrivecka där 

BUP, Vuxen och Rättspsykiatri samverkar. 

Ett annat förslag är att BUP har ett spår på den kommande SPF-kongressen 2023. 

 

Båda föreningarna kommer tänka över de olika alternativen och ha en fortsatt dialog. 

 

SFBUP beslutar att ha som mål att anordna en BUP-kongress i egen regi 2024. 

v. LÖF – projekt suicidprevention: Diskuteras om SFBUP ska vara med i styrgruppen. 

Anne-Katrine har varit med tidigare och redogör för varför vi som förening valde att 

hoppa av. Projektet var anpassat till vuxenpsykiatrin. Susanne kontaktar LÖF och 

meddelar att SFBUP inte kan prioritera uppdraget. 

vi. Fråga från Martina Barnevik socialstyrelsens om delegat till arbetsgrupp för gränssnitt 

habilitering: Cecilia Månsson kommer att delta. 

vii. Ansvar framöver för föreningens domän sfbup.se via websupport lyfts av Cecilia 

Gordan. Cecilia informerar om hur domänen är kopplad till mailadresserna. Den 

ansvariga personen har inlogg och går in och kan stänga alternativt öppna nya 

mailadresser efter behov. Vi beslutar att ha specifika adresser till ordförande, kassör 

samt info.sfbup. En fysisk person behöver stå namngiven som ägare. Uppdraget 

kopplas förslagsvis till hemsideansvarige. Det beslutas att Jonas tar över som ägare av 

domänen hos websupport. 

Till domänen kan kopplas google essential teams i syfte att ersätta Lars Joelssons 

dropbox som idag används som arkiv för föreningens dokument.Administratörer för 

google teams beslutas vara Jonas och Carl-Magnus. 

Vi beslutar att Susanne och Carl-Magnus rensar i dropboxen innan dokumenten 

överförs. 

 

Protokollförare   Justerare 

Beata Bäckström   Carl-Magnus Forslund 
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