Protokoll från styrelsemöte DBT-Scandinavia 2018-04-14
Närvarande
Anna Lindström, Charlotte Arndt, Elizabeth Malmqvist, Johan Steczkó (suppleant ),Marianne Lundahl, Martina
Wolf-Arehult, Richard Stenmark (suppleant), Åsa Spännargård
Förhinder
Sophie Liljedahl

1.

Mötet förklarades öppnat. Till ordförande valdes Åsa Spännargård, till sektretare valdes Johan Steczkó till
justerare valdes Charlotte Arndt.

2.

Genomgång av protokoll och minnesanteckningar från styrelsemötet 20180210. Protokollet från
styrlesemötet februari 2018 godkändes.

3.

Fastställande av agenda

4.

Hemsidan
Diskuterar för- och nackdelar med att ha en öppen alternativt sluten hemsida. Diskussion om att byta till
en modernare plattform. Idag har vi Wordpress. Richard informerar om att det har kommit nya direktiv
från dataskyddsförordningen gällande information om hur personuppgifter ska hanteras.
Beslut: Beslut tas att vi behåller hemsidan och den leverantör vi har idag. Eftersom det är viktigt att flera i
styrelsen kan administrera den så kommer Åsa kontakta Hanna Sahlin och frågar om hon har möjlighet att
träffa delar av styrelsen för att gå igenom hur man hanterar hemsidan. I nästa medlemsbrev skickas en
förfrågan om det finns någon medlem som är intresserad av att arbeta med hemsidan.
Richard kollar upp information om upphovsskydd samt hur personuppgifter ska hanteras.
Martina kontaktar Fredrik rörande diskussion om hemsidan.

5.

Forskning om DBT i Sverige
Intresset för att hålla presentation på den planerade forskningskonferensen i november 2018 har varit lågt.
Styrelsen diskuterar att inbjudan behöver breddas i förhoppning att komma i kontakt med kliniker som
arbetar med verksamhetsutvärdering. En tanke med forskningskonferensen skulle vara att inspirera team
att komma igång med att utvärdera egen verksamhet. Förhoppningsvis kan konferensen leda till ökat
intresse och engagemang. Styrelsen kontaktar de personer vi känner till som arbetar med någon form av
utvärdering. Tommy Skjulsvik namn nämns. Presentation av Cathrine Saunders nämns som tänkbar
inspiration för tema om forskning.
Beslut: Martina kontaktar Sophie och ber henne skriva ett nytt forskningskonferensupplägg om det inte
visar sig komma in fler anmälningar. Temat blir då kvalitetssäkring/utvärdering av DBT-verksamhet. I så
fall behöver de som anmält sig kontaktas med frågan om de har möjlighet att senarelägga workshopen
samt informera i kommande medlemsbrev att forskningsworkshopen/konferensen senareläggs.

6.

Reducerad medlemsavgift för studenter?

Det finns en enighet i styrelsen att ge en rabatterad medlemsavgift till studenter. Förhoppningen är att få
fler DBT-intresserade medlemmar. Ett förslag framförs att studenter ska få rabatterat pris på DBTdagarna.
Beslut: Styrelsen lägger fram förslag till årsmötet 2018 om att införa ett studentpris för medlemskap.
7.

Frågor om ”certifiering”
Styrelsen diskuterar och tycker att det är viktigt att DBT-Scandinavia fortsätter arbeta för att kvalitetssäkra
DBT i Sverige. Vi diskuterar syftet med certifiering och på vilket sätt en certifiering kan gynna kvaliteten av
den DBT-behandling som bedrivs i Sverige. Diskussion om att använda begreppet ”utvärdering av
kvalitetsriktlinjer” istället för certifiering. Elizabeth presenterar synpunkter på vad ska ingå i
kvalitetsriktlinjerna. Förslag framförs att en kompetensutvecklingsplan behöver definieras.
Beslut: Att Elizabeths synpunkter på kvalitetsriktlinjer skickas på mail till styrelsen. Att styrelsen vid
årsmötet 2018, presenterar att det finns en arbetsgrupp som arbetar med kvalitetssäkring av DBT.
Arbetsgruppen träffas i höst för att diskutera utformningen av hur arbetet med kvalitetsarbetet ska gå
vidare. Åsa kontaktar SKL och undersöker om det går att få ett enhetligt kvalitetsregister för hur man
arbetar med DBT i Sverige.

8.

Samarbetet med de skandinaviska länderna
Bakgrund: DBT-Scandinavia är en skandinavisk förening som ursprungligen var ett samarbetsprojekt mellan
DBT i Danmark och Sverige. Det har dock funnits språkliga problem och praktiska svårigheter att hålla ihop
en förening över lands- och språkgränser. Sedan årsmötet 2016 ingårinte längre några danskar i styrelsen,
men vi har danska medlemmar. På hemsidan finns förberett för danskt material men flikarna är i nuläget
tomma, vilket inte ser bra ut. Diskuteras hur samarbetet med de skandinaviska länderna kan se ut
framöver.
Elizabeth har skrivit till de danska medlemmarna för att undersöka hur de ser på sin roll i föreningen samt
hur de ser på hemsidan. Inväntar svar från de danska medlemmarna.
Beslut: Avvaktar svar från Danmark. Åsa kontaktar DBT-föreningen i Norge.

9.

Hur ska föreningens pengar användas?
Styrelsen diskuterar att de intäkter som inkommit från medlemsavgifter skulle kunna gå till att hålla olika
temaföreläsningar i Sverige. Två olika teman diskuteras; 1) Förstärkt öppenvård, 2) Teamarbete.
Styrelsen planerar för att temaföreläsningarna hålls i olika delar av landet under våren 2019. Förslag att
temaföreläsningarna är gratis för medlemmar och att icke-medlemmar betalar 300 kr för inträde.
Kostanden på 300 kr skulle inkludera årsmedlemskap i DBT-Scandinavia om deltagaren önskar det.
Beslut: Elizabeth frågar Anita Linnér och Peter Thunström om det är intresserade av att hålla
temaföreläsning i DBT-Scandinavias regi.

10. Engagera fler medlemmar/studenter/intresserade
Förslag till årsmötet att information läggs upp hemsidan att volontärer kan höra av sig om de vill hjälpa till
på DBT-dagarna.
11. Nästa styrelsemöte är den 11/6 och över Adobe.
Beslut: Richard undersöker om vi kan ha möte över Skype istället.

12. Inventering till valberedningen.
Elizabeth (nuvarande ledamot) är vald på ett år, ville fundera och återkommer med besked om hon
kommer att fortsätta. Suppleant Johan Steczkó har ej möjlighet att ställa upp ytterligare en mandatperiod
Övriga nuvarande ledamöter och suppleanter ställer upp för omval.
13. Mötet avslutades
Ordförande avslutade mötet.

Mötesordförande:
________________________________________
Åsa Spännargård
Mötessekreterare:
________________________________________
Johan Steczkó
Justerare:
________________________________________
Charlotte Arndt
Stockholm 2018-04-14

