Protokoll den 26 november 2009 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte
Närvarande: Lars Eriksson, Margareta Lagerkvist. Mats Persson, Per Lindqvist, Erik
Dahlman
Medlemsfrågor
En ny medlem invaldes. Eva Bergkvist Thelander.
Stämman 2009
Jerry Eriksson, som är ansvarig utredare, berättade på vårt öppna föreningsmöte om hur långt
man kommit med arbetet på en ny tvångslag. Än så länge arbetar man med grundstrukturen av
”LPT”. Man överväger bland annat att inkludera utvecklingsstörning i begreppet allvarlig
psykisk störning och att tvångsvård kan inledas även i öppen form. Vad gäller nuvarande
rättspsykiatriska patienter överväger man att vårda patienter som begått brott särskiljda från
andra patienter. Staten skall betala kostnader som beror på samhällsskyddet. I den
efterföljande och livliga diskussionen deltog bland annat Per Lindqvist och Marianne
Kristiansson med Lars Eriksson som moderator. Utredningen har fått förlängd tid och skall
vara klar april 2011.
Hemsidan
Information om vilka som är vetenskapliga råd i Rättspsykiatri kommer att läggas ut på
hemsidan. Utbildningsutskottets protokoll kommer också att läggas på hemsidan.
Kongressplanering
Det rättpsykiatriska programmet på psykiatrikongressen våren 2010 kommer troligen utgöras
av Riskbedömningar med Martin Grann, Suicid i kriminalvården med Bo Runeson och
Arbetet med översynen av LPT/LRV med Marianne Kristiansson.
Nästa nordiska rättpsykiatriska möte planeras till 2011 i Stockholm. Mötet planeras vara av
internatkaraktär. RMV kommer enligt uppgift ta organisationsansvar. Per Lindqvist och
Marianne Kristiansson är Sveriges representanter i programkommittén. Man önskar i
programkommittén att en representant från Forensiska psykologers förening utses.
Kontaktperson där är Ann-Sofie Hansson-Pourtaheri.
Utbildnings- och ST-frågor
Fortsättningsvis kommer utbildningsutskottets protokoll läggas på hemsidan.
Ekonomi – Fackligt
Inget att rapportera.
Internationellt
Nordisk kommitté för rättpsykiatriskt samarbete skapades 2006 av Björn Östberg Norge och
Gunnar Holmberg och Erik Söderberg Sverige. Styrelsen beslutar att nuvarande
representanter Per Lindqvist och Gunnar Holmberg ersätts av Margareta Lagerkvist från den
vårdande rättspsykiatrin och Marianne Kristiansson från den utredande rättspsykiatrin.

Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
Läkarförbundet har önskat upplysningar så långt det är möjligt om vilka verksamhetschefer
inom Rättspsykiatri som är läkare. Svar kommer att mailas.
Styrelsen kommer att till Socialstyrelsen föreslå Susann Andersson och Lars Håkan Nilsson
som externa granskare för specialistkompetens i rättspsykiatri förutom tidigare utsedda Peter
Andiné och Marianne Kristiansson.
Kommande möten och aktiviteter
Nästa Styrelsemöte 100128 kl. 10-15 på Läkarsällskapet.
Årsmöte planeras till 100318 i samband med psykiatrikongressen.
Övriga frågor
Läkarförbundet kan inte godkänna vår nuvarande stadga varför förslag om stadgeändring
kommer att tas upp på årsmötet. Läkarförbundet anser att styrelsemedlem måste vara medlem
i läkarförbundet.

Sekreterare Margareta Lagerkvist

Ordförande Lars Eriksson

