Protokoll den 14 februari 2012 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte via telefonmöte
Närvarande: Kristina Sygel, Lars Eriksson, Margareta Lagerkvist, Mats Persson, Erik
Dahlman, Per-Axel Karlsson och Lars Håkan Nilsson.
Föregående protokoll
Godkännes.
Utbildnings- och ST-frågor
IPULS har tagit över SPUR och skall inrätta nio stycken inspektionsteam och anlita
ämnesexperter. Informationen finns på IPULS hemsida.
Mats Persson slutar som SPUR-samordnare vid årsmötet och ny behöver utses.
Medlemsfrågor
En ny medlem invaldes.
I samband med kallelse till årsmötet kommer även medlemmarna inbjudas till styrelsearbete.
Mats kommer att försöka annonsera vårt årsmöte i kalendariet i Läkartidningen.
Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
Per-Axel påpekar att det sedan 2008 regelbundet måste göras klinisk revision men att det inte
finns fasta rutiner för det. Kristina kommer försöka bjuda in Socialstyrelsen för diskussion i
denna fråga.
Kristina kommer att inbjuda Kaj Forslund till årsmötet för information om KVÅ-arbetet eller
eventuellt till ett senare styrelsemöte.
Nya teman för SBU-rapporter efterfrågas, ge förslag till Kristina.
Läkares samtal om levnadsvanor – Dan Gothefors tipsar om att pengar finns att söka för att
implementera de nya riktlinjerna, ev en uppgift för en intresserad ST-läkare.
Framtidskonferens kommer att ordnas 9-10 oktober 2012 om inflytande, framtid etc av SKL i
samarbete med NSPH, Hjärnkoll, SBU, Socialstyrelsen, Svensk psykiatrisk förening,
Psykiatriska riksföreningen och skötarföreningen. Margareta kommer att delta i mötet.
I under politikerveckan kommer ett morgonmöte hållas om kvinnor med självskadebeteende,
man önskar få någon representant från föreningen. Representant kommer att utses.
Ekonomi
Eventuellt måste vi betala lokalhyra för möte med Jerry Eriksson och diskussion kring nya
lagförslaget.
Fackligt
Arkitekttävling om nytt rättspsykiatriskt hus i Trelleborg är utlyst.
Forskningsfrågor samt kongressplanering
Slutliga programmet för psykkongressen är utlagt.
Läkarstämman 2012. Vår vetenskapliga sekreterare Eva kommer att kontaktas.

Internationella frågor
Kristina har påbörjat planeringen för arbetet med nästa nordiska rättspsykiatriska symposium i
Kuopio i Finland som SRPF:s representant.
Styrelsen behöver en representant för internationella frågor då nuvarande Per Lindqvist avgår
i samband med årsmötet.
Tidskriften Svensk Psykiatri
Bidrag mottages med tacksamhet som tidigare.
Kommande möten och aktiviteter
Nytt datum för öppet möte med Jerry Eriksson blir fredagen den 4 maj vilket ger
lokalproblem. Kristina undersöker möjligheterna.
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