Protokoll den 4 juni 2009 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte via telefonmöte
Närvarande: Lars Eriksson, Margareta Lagerkvist. Mats Persson, Katarina Wahlund, Kristina
Sygel, Per Lindqvist.
Stämman
Vi är med på Svensk Psykiatris monter på stämman för enbart 1000 kr. Vår web-master Stina
kommer att få uppdrag att göra en ”rullgardin” till oss. Vi har fått lokal på stämman för vårt
program 091126 kl.13-17. Temat blir otillräknelighet. Tyvärr kan ej Henrik Anckarsäter
delta. Styrelsemöte kommer att hållas i anslutning till vårt program.
Sektionen Beroendemedicin
Hemsidan
Press-etisk kod kommer att läggas in på hemsidan.
Utbildningsutskottet
Kristina Sygel har utsetts till representant i Metis. Arbetet med en web-baserad kurs pågår
under ledning av Henrik Anckarsäter.
Ekonomi - Fackligt – Internationellt
Inget att rapportera.
Tidskriften
Nästa nummer har temat ”Lycka”. Deadline för bidrag 090620. Följande nummer har temat
”Vad är normalt” med deadline för bidrag 091020.
Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
”En nationell cancerstrategi för framtiden”, synpunkter är ingivna till Läkaresällskapet.
Vi lämnar inga förslag på ledamot till Läkarförbundets råd för Läkemedel, IT och
medicinteknik som skall vara inne senast 090814.
SLS har gett förslag på vetenskapliga råd till Socialstyrelsen: Fredrik Spak för Allmän
psykiatri, särskilt alkohol och narkotikafrågor och Bo Runesson för Psykiatri.
Epidemiologiskt Centrum Socialstyrelsen önskar kontaktperson vad gäller
klassificeringsfrågor inom SRPF. Lars och Margareta kommer att tillfråga lämpliga personer.
Statens folkhälsoinstitut har ett vetenskapligt råd. Förslag har ej ingivits från vare sig oss eller
Svensk Psykiatrisk förening. Det förefaller ej finnas någon psykiater i rådet. Margareta tar
kontakt och meddelat att vi anser att det är väsentligt och hoppas att det kan beaktas när någon
ersättare behöver tillsättas.
SLS nämnd behöver nyval på fem poster. Förslag kan inges till valberedningen senast
090814. Vi har inga förslag.
Kommande möten och aktiviteter
Nästa styrelsemöte är bokat till 090924, dag kommer eventuellt att ändras, styrelsen kommer
att tillfrågas via mail.
Ytterligare styrelsemöte kommer att ske 091126 i samband med Läkarstämman och vårt
program där, eventuellt som kvällsmöte.

Övriga frågor
En medlem har gjort en anmälan till Socialstyrelsen angående förhållanden inom en vårdenhet
och undrar över revision från SRPF. SRPF har ej det uppdraget. Viktigt med etiska
diskussioner om innehållet i vården och debatten angelägen att föra. Vi har ett forum i
tidskriften svensk Psykiatri.

Sekreterare Margareta Lagerkvist

Ordförande Lars Eriksson

