Protokoll den 24 september 2009 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte
Närvarande: Lars Eriksson, Margareta Lagerkvist. Mats Persson, Per Lindqvist, Malin
Hamren, Erik Dahlman
Medlemsfrågor
En ny medlem invaldes.
Stämman
091126 torsdag i sal K13 planeras två fria föredrag. Kl. 13.00 Riskbedömning i kliniken – en
ny ansats (EuRAX) samt kl. 13.30 Kvalitetsregistret – en guldgruva för forskning och
utveckling. Från 14.15 till 16.00 öppet föreningsmöte med diskussion kring
tillräknelighetsbegreppet och tvångspsykiatriutredningen. Lars är moderator. Jerry Eriksson
statens utredare angående ny lagstiftning kommer bland annat. Mats försöker ordna pressrelease angående mötet.
Monter på Riksstämman bör bevakas onsdag eftermiddag (12-16), torsdag förmiddag (Lars
ställer upp), fredag förmiddag. Stockholmsboende styrelsemedlemmar kommer överens om
vem som ställer upp.
Sektionen för beroendemedicin ordnar tillsammans med oss i sal K 21 samma dag kl. 14.30
till 16.00 Symposium: Att göra vad vi vet om ADHD där Lars-Håkan är moderator.
Hemsidan
Förslag på nyckelord för att kunna hitta hemsidan på nätet mottages tacksamt av sekreteraren.
Kongressplanering
Per är med i programkommittén för nästa psykiatrikongress som planeras till Södra Teatern
Stockholm 100317-100319.
Nästa nordiska rättpsykiatriska möte planeras till 2011 i Stockholm. Mötet planeras vara av
internatkaraktär. RMV kommer enligt uppgift ta organisationsansvar.
Utbildnings- och ST-frågor
ST-sektionen av SPF vill bli subsektion under SPF, SRPF och BUP. Man önskar att
moderföreningarna släpper sina årsavgifter. Förslaget får tas upp vid årsmöte.
Vid möte 091005 har utbildningsutskotten för de tre psykiatriska föreningarna möte. Lars och
Malin kommer att deltaga.
Ekonomi – Fackligt
Inget att rapportera.
Internationellt
Nordisk kommitté för rättpsykiatriskt samarbete skapades 2006 Björn Östberg Norge och
Gunnar Holmberg och Erik Söderberg Sverige. Per Lindqvist nu vår representant. Man hade
ett kortare möte i samband med mötet i Helsingör.
Tidskriften
Nästa nummer har temat ”Vad är normalt” med deadline för bidrag 091020.

Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
Som kontaktperson för Socialstyrelsen i klassificeringsfrågor har Peter Andiné utsetts.
Vi har svarat på enkät angående fortbildning till Läkarförbundet. Svarsfrekvensen från
specialitetsföreningar/sektioner har varit 94 %. Sammanfattning av svaren visar stor enighet
om att arbetsgivaren bör stå för fortbildningen och finansiera den. De små specialiteterna
anser ej att det finns tillräckligt utbyte av utbildning på nationell nivå.
Lars kommer att svara på remiss om läkemedelsassisterad behandling före 091003.
SPF önskar hjälp med svar på remisser inom området rättspsykiatri för SPFs räkning vilket vi
bedömer vara till fördel för SRPF. Dan Gothefors kommer var kontaktperson inom SPF.
Kommande möten och aktiviteter
Nästa styrelsemöte är bokat till 091126 kl. 17 i lokal nära centralstationen.
Därefter Styrelsemöte 100128 kl. 10-15.
Årsmöte planeras till 100318 i samband med psykiatrikongressen.
Var och hur föra fortsatt ideologisk diskussion
En stor enighet föreligger om att dessa frågor är viktiga för föreningen vilket också avspeglar
sig i programmet för Stämman.
Övriga frågor
RMV har sagt upp kontraktet med region Skåne. Umeå har fått nytt kontrakt på tre år.

Sekreterare Margareta Lagerkvist
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