Protokoll den 3 november 2011 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte via telefonmöte
Närvarande: Kristina Sygel, Lars Eriksson, Margareta Lagerkvist. Mats Persson, Erik
Dahlman, Katarina Howner och Klas Attrell.
Föregående protokoll
Godkännes.
Utbildnings- och ST-frågor
Utbildningsutskottet med Kristina, Lars Håkan Nilsson och Marianne Kristiansson har
diskuterat kring behovet av en kurs på tre dagar för ST-läkare om Kriminalvårdens struktur,
uppbyggnad, innehåll och juridik. Säkerligen även intressant för specialister som redan
arbetar inom kriminalvården oavsett specialitet. 4-6 träffar per år för alla ST-läkare är ett
önskemål som tidigare och att i denna strimma få in kunskap om kriminalvården. Värdefullt
vore tjänstgöring inom kriminalvården förslagsvis tre månader under handledning under STtiden. Lars Håkan Nilsson kommer att ta detta önskemål för diskussion i kriminalvården.
Kristina skickar utbildningsutskottets protokoll även till ordförande för Sveriges
kriminalvårdsläkares förening.
Medlemsfrågor
En ny medlem invaldes.
Styrelsen
Mats Persson önskar avgå i samband med årsmötet. Mats har varit vår SPUR-samordnare
(gentemot Ipuls), vår kassör och vår representant i programrådet för psykiatrikongressen.
Katarina Howner kan ej vara aktiv på grund av barnledighet december 2011- augusti 2012
men kan därefter ställa upp som vår representant i programrådet för nästa psykiatrikongress
2013 som kommer ske i Stockholm.
Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
Lars Håkan har skrivit svar angående Missbruksutredningen som kommer läggas ut på
hemsidan.
Om någon i styrelsen har synpunkter på utredningen om KVÅ-koder måste dessa framföras
senast den 11114 till Kristina.
Ekonomi - Fackligt
Ekonomin är god. Mats påminner om att vid byte av kassör måste nya firmatecknare noteras i
justerat styrelseprotokoll.

Forskningsfrågor samt kongressplanering
Vid Svenska psykiatrikongressen 14-16/3 2012 i Göteborg kommer SRPF bjuda på
föreläsning av Klara Gumpert om missbruksbehandling och påverkan på kriminalitet, Ylva
Ginsberg om ADHD och påverkan på kriminalitet och Sten Levander om
schizofrenibehandling och påverkan på kriminalitet.
Läkarstämman 2011 i Stockholm. SRPF har inget program. SPF önskar 5000 kr för att vi ska
få stå med i deras monter vilket vi inte anser vi har råd med. Kristina undersöker om vi kan få
vara med för 2000 kr annars får vi avstå.
Läkarstämman 2012 i Stockholm. Kristina har kontakt med vår vetenskapliga sekreterare
angående program då.
Internationella frågor
Kristina Sygel kommer vara SRPF:s representant i arbetet med nästa nordiska
rättspsykiatriska symposium som kommer äga rum i Kuopio i Finland.
Tidskriften Svensk Psykiatri
Eldsjälar är välkomna och behövs. Kristina kan inte vara aktiv för närvarande i tidskriften.
Deadline för nästa nummer är 20 november 2011.
Kommande möten och aktiviteter
Årsmötet sker under Psykiatrikongressen i Göteborg. Den 15 mars kl. 17 i lokalen Hyppeln på
hotell Opalen bokad. Konstituerande styrelsemöte därefter.
Öppet medlemsmöte med Jerry Eriksson får framflyttas då betänkandet om ny lag inte
kommer vara klart förrän tidigast 30/3 2012.

Sekreterare Margareta Lagerkvist

Ordförande Kristina Sygel

