Protokoll den 20 april 2009 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte

Närvarande: Lars Eriksson, Margareta Lagerkvist. Mats Persson, Katarina Wahlund, Per
Lindqvist, Malin Hamren.
Föregående mötes protokoll
Protokoll för årsmöte 090312 samt styrelsemöte 090312 godkändes. Årsmötesprotokoll skall
dock justeras.
Var står vi och vart går vi?
Längre diskussion på initiativ av Per Lindqvist om etik och innehåll i den rättpsykiatriska
vården. Vikten av att missförhållanden uppmärksammas. Väsentligt att en debatt med
medlemmarna sker. Möjligheten till debatt via Forum skall undersökas.
Föreningsaktiviteter kommande år
På läkarstämman 2009 planeras ett program kring otillräknelighet. Otillräknelighetsbegreppet
är under utredning i samband med översyn av lagstiftningen under ledning av Jerry Eriksson.
Per Lindqvist och Kristina Sygel kommer att delta i programkommitten för nästa
psykiatrikongress 2010.
Medlemsfrågor
Inga nya medlemmar har ansökt om inval.
Ekonomi
Ekonomin i god ordning enligt Mats Persson. Svenska läkarsällskapet debiterar ingen hyra
för möteslokal men luncherna är dyra varför möjligheten till billigare alternativ ska
undersökas. Av tradition betalar föreningen lunchen i samband med styrelsemöten.
Internationellt
Per Lindqvist är tillträdande ordförande för avdelningen Forensic Psychiatry inom European
Psychiatric Association (EPA).
Tidskriften
Per Lindqvist och Kristina Sygel utses att vara representanter i redaktionen för Svensk
Psykiatri. Representant i redaktionen behöver ej vara styrelseledamot. Representanterna är
journalistiskt självständiga.
Utbildningsfrågor
Utbildningutskottet arbetar på ett förslag som till hösten skall läggas fram till landets
sjukhusdirektörer angående utbildning till rättpsykiater. Man önskar bland annat en nationell
studiesamordnare på 20% som får bekostas solidariskt av de olika landstingen och RMV.
Utbildningen bör vara integrerad mellan landsting och RMV. ST-block som leder till
dubbelspecialisering medför längre period med ST-lön i nuvarande modell. Kompensation på
annat sätt?

Fackligt
Inget aktuellt.

Hemsidan
Styrelseprotokoll skall läggas ut på hemsidan men även skickas ut till de medlemmar som har
en mailadress. Remissvar kommer att läggas ut på hemsidan.
Kommande möten och aktiviteter
090604 kl. 16.00 styrelsemöte via telefonmöte.
090924 kl. 10.00-15.00 styrelsemöte Svenska läkarsällskapet.
091005 sker möte för alla ordförande i utbildningsutskott i de olika sektionerna.

Övriga frågor
SLS har meddelat att man till Socialstyrelsens vetenskapliga råd föreslagit bland annat
Fredrik Spak och Bo Runesson.
Socialstyrelsen kommer ut med en ny handbok ”Psykiatrisk tvångsvård och rättpsykiatrisk
vård” 090428.

Sekreterare Margareta Lagerkvist

Ordförande Lars Eriksson

