
 

 

 

 

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

 

 

Protokoll till styrelsemöte  
 
Tid: Söndag 20 november 2022 kl 15.30-17.00 

 

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

Bäckström Jonas Nilsson, Sarah Ahari, Cecilia Månsson, Björn Serrander, Anne-Katrine 

Kantzer, Susanna Terling, Shiler Hussami 

 

Frånvarande: Amy Bruta 

 

 
1.Till: ordförande väljs Susanne  

protokollförare väljs Beata   

justerare väljs Björn och Cecilia 

 

2.  Fastställande av dagordning 

 

Dagordningen fastsälles 

 

3.  Föregående protokoll 

 

Vi läser tillsammans igenom föregående mötesprotokoll 

         

4.  Ordförande/vice ordförande rapporterar 

 

Susanne rapporterar om sitt arbete på socialstyrelsen. Man har tagit fram en utbildning om 

LPT samtidigt förs en diskussion inom organisationen kring om det ingår i socialstyrelsens 

uppdrag.  

Susanne har deltagit på möte kring heldygnsvårdsprojektet och representanter från CPF, 

England. Då närvarat både som representant för socialstyrelsen och SFBUP. Susanne 

presenterade på detta möte om SFBUP.  

Susanne ska delta på SPK i olika paneler.  

Susanne ska även föreläsa på Bergling foundation i december.  

 

 

5. Utbildningsutskottet.  

 Rapport 

Mia Ramklint och Peik Gustavsson ställer sig positiva till att delta i kongressgruppen som 

aktiv i att ta fram ett program.  

Grundutbildningen ser relativt lika ut över landet 

Redaktör till Svensk Psykiatri diskuteras. Har SFBUP möjlighet att utse nya redaktörer? 

Susanne lyfter frågan till Tove Gunnarsson.   

Nästa möte inbokat 12 december och sammankallas av Sarah kl 11.00. Lärosätena kommer 

delta och programmet för maj 2023 ska diskuteras. 
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Förslag om det nya utbildningsutskottet ska skrivas ner till årsmötet i form av en motion. 

Gruppen för utbildningsutskottet planerar ett digitalt möte för fortsatt arbete. 

 

6. Kongress  

 

Mötet maj 2023: 

 

Lärosätena deltar på torsdagen den 11 maj. Genomförd forskning kommer redovisas 45 minuter 

per lärosäte. I övrigt inbjudna föreläsare enligt nedan. 

Niklas Långström har tackat ja. 

Håkan Jarbin har tackat ja. 

Camilla Hallek har tackat ja. 

Louise Frisen tackat ja 

Anna Ohlis tackat ja 

 

Programmet ska diskuteras vidare av kongressgruppen. 

 

Lokal kommer vara SLS Stockholm. 

Hotellrum är bokade för styrelseledamöter. 

Amy ska återkomma kring kostnadsberäkningar för utbildningsdagarna. Kongressavgift ännu 

inte fastställd. 

Mötet kommer ha max 200 deltagare varav 175 betalande. 

Susanne, Amy och Shiler kommer fortsätta diskutera ekonomin.  

 

Kongress 2024: 

 

Susanna har hittills fått in offert från en kongressfirma. 

KI har ett eget eventbolag som kanske kan tillfrågas. Maj-Britt Giacobini från BNPS ska 

tillfrågas hur BNPF gör.  

  

 

7. Hemsidan 

Inget nytt 

 

8. Remisser 

Inget nytt 

 

9. Kassörens rapport: Websupport äger domän och mailadresser kopplade till föreningen 

vilket innebär en årlig kostnad. 

 

10.  Kommande föreningsrelaterade möten 

 

Verksamhetschefsmöte 9-10 februari 2023 
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Programmet behöver fastställas närmaste tiden. Kallelse ska skickas ut i november.  

Utbildnings och socialutskottet och vårdnivåer har svårt att delta på förmiddagen. 

Huvudfokus planeras vara på vårdnivåer. Viktigt att Elevhälsan är med – nya 

ordföranden i skolläkarföreningen Pernilla Gudmundsson alt Josef Mildered ska 

bjudas in. Maria mailar dem och frågar.  

 

Maria har undersökt möjligheter för olika personer att delta. 

Utbildningsministern/Skolministern hade inte möjlighet. 

Josef Milred har ännu inte svarat. SFAM vill delta. Filippa Mannerheim och Sicela 

Nutley positiva att delta (för politikerna). Att tydliggöra och formulera för politiker 

och myndigheter vilka olika utmaningar vi har inom barnpsykiatrin är ett syfte. Vi 

beslutar försöka få både SKR, socialstyrelsen, SFAM och utbildningsutskottet i 

samma rum med cheferna under eftermiddagen och ha en paneldebatt. 

Dialogen syftar bland annat till att stärka rollen som verksamhetschef inom 

barnpsykiatri. 

 

Ett annat tema som ska lyftas på mötet är ” Vad händer med barnen i skolan ” Susanne 

har frågat Linnea Lindquist, skol-debattör och skolledare som ställer sig positiva till 

att delta. Socialministern vore viktig att få med på mötet och Susanne försöker 

kontakta honom via mail. Susanne mailar även Martin Rödholm och bjuder in.  

Kan någon från skolverket och SKR delta för att diskutera kursplaner och 

förväntningar på barn? 

 

Susanne, Maria och C-M bokar ett extra möte för att slutföra programmet. 

 
 

11. Övriga frågor 

 

i. BUPs uppdragsbeskrivning nationellt: Susanne mailar ut dokumentet och beslut från 

styrelsen tas därefter. 

ii. Nationella riktlinjen ADHD: Remissvar ska skrivas av styrelsen. 

Anne-Katrine, Björn, Maria och Jonas beslutas skriva ett förslag. 

 

iii. Farmaka utbildningen: 

SFBUP representation på farmakologi-fortbildningsdagarna: C-M kan delta digitalt 1 

timme i Göteborg. Susanne kan delta i Stockholm på plats och kommer fakturera sin 

tid.  

 

iv. Konsultationsläkare: ajourneras 

 

v. Almedalen: ajourneras 

 

vi. FAS: ajourneras 
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vii. Melatonin 

 

viii. Valberedningen: Susanne mailar till valberedningen inför årsmötet 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


