Protokoll den 22 oktober 2010 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte
Närvarande: Lars Eriksson, Margareta Lagerkvist. Mats Persson, Per Lindqvist, Erik
Dahlman och efter lunch Henrik Anckarsäter
Föregående protokoll
Godkännes.
Utbildnings- och ST-frågor
Nuvarande medlemmar i utbildningsutskottet är Kristina Sygel, Mats Persson, Klas Attrell,
Lars Håkan Nilsson. Malin Hamrén har meddelat att hon ej har möjlighet att delta i
fortsättningen.
Det behövs handledare för ST-läkare inom Rättspsykiatri. Styrelsen uppmanar medlemmarna
att genomgå handledarutbildning. Styrelsen uppmanar också medlemmarna att verka för att
deras kliniker SPUR-inspekteras. Ordförande kommer att maila medlemmarna angående
detta.
Förhoppningsvis kan utbildningsutskottet arbeta fram en plan för hur och i vilken ordning de
viktiga utbildningsfrågorna bör processas i föreningen.
Medlemsfrågor
Inga nya medlemmar. Vi bedömer att flertalet personer som är anställda inom rättspsykiatrisk
vård eller utredning nu är medlemmar i föreningen.
Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
Riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård, en arbetsgrupp från SPF. Lars Håkan Nilsson är vår
representant.
Ett annat projekt ”Förbättringar i den psykiatriska heldygnsvården-med fokus på tvångsvård
och tvångsåtgärder” har inbjudit till Referensgruppen med möte 101208. Margareta
Lagerkvist utses som vår representant med Mats Persson som suppleant.
Forskningsfrågor samt kongressplanering
Läkarstämman i Göteborg den 1-3 december 2010. Föreningen kommer ej att ha något eget
program men kommer vara representerad tillsammans med Svensk Psykiatrisk förening i
monter. Skälet är delvis att föreningen måste betala kongressavgift för inbjudna föreläsare
som ej är läkare på Läkarstämman.
ST-kongress i Varberg februari 2011.
Svenska Psykiatrikongressen i Göteborg den 16-18 mars 2011.
Föreningen har ett program den 16 mars fyra timmar på eftermiddagen som Mats Persson
ansvarat för att samordna. Katarina Howner, Anna Björkdahl, Thomas Frisell, Göran
Fransson är föreslagna som föreläsare.
Nordic Symposium on Forensic Psychiatry i Stockholm den 25-27 augusti 2011.
EPA har kongress i Wien den 12-15 mars 2011.
IAFMHS har kongress i Barcelona 29/6-1/7 2011.
IALMH har kongress i Berlin den 17-23 juli 2011

Årsmötet 2011
Planeras till den 16 mars.
Ekonomi – Fackligt
Ekonomin god. I övrigt inget att rapportera.
Hemsidan
Kongresslänkar kommer att läggas på hemsidan..
Styrelsens sammansättning - uppdrag till valberedningen.
Styrelsen behöver nya aktiva medlemmar. Namn diskuteras och ordförande kommer att tala
med valberedningen om hur dessa personer ska tillfrågas.
Kommande möten och aktiviteter
Jerry Eriksson kommer att inbjudas till nästa styrelsemöte som planeras till januari 2011.

Sekreterare Margareta Lagerkvist

Ordförande Lars Eriksson

