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Styrelsens sammansättning och arbete. Vid förra årsmötet valdes ordförande och
styrelse som vid konstituerande möte 2011-04-15 fördelade uppdragen inom styrelsen på
följande sätt
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Under året har hållits fem styrelsemöten och vi har främst diskuterat de stora
förändringarna som står för dörren inom rättspsykiatrin och dess angränsande
specialiteter.
Vi har skrivit ett remissvar angående betänkandet Bättre insatser vid missbruk och
beroende. Vi har skrivit yttrande över slutbetänkandet av Förvarsutredningen. Det öppna
styrelsemötet om Psykiatrilagsutredningen, där ett kommande remissvar skall diskuteras,
har skjutits upp från februari till maj 2012 på grund av att själva utredningstiden förlängts
och vi har velat att betänkandet skall ha publicerats innan diskussionsmötet.
Föreningsmedlemmen Kaj Forslund har representerat föreningen i arbetet med
klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ koder) för allmänpsykiatrin. När
Rättsmedicinalverket tar fram kurser och seminarier för ST läkare kommer dessa att
diskuteras med SRPFs utbildningsutskott. Möte har hållits med SRPFs
kriminalvårdsrepresentant, representant ur SRPF utbildningsutskott och representant från
Rättsmedicinalverket och möjliga kriminalvårdskurser har diskuterats.
Ekonomi:

Föreningens ekonomi är god i förhållande till de senaste årens aktivitetsnivå.
Psykiatrikongressen

Föreningen medverkar vid Psykiatrikongressen med ett sektionsprogram med tre fria
föredrag och vi finns också representerade i monter tillsammans med SPF

Internationellt

Föreningen har fortsatt internationellt samarbete i nordiska sammanhang. Vi deltar i
planeringen av nästa Nordiska Rättspsykiatriska Symposium arrangeras av och skall
hållas i Finland 2013.
För framtiden: Vi står potentiellt inför stora förändringar i form av ny lagstiftning och
det är en prioritet att ta ställning till detta under det kommande året. Rättspsykiatrin och
dess uppdrag har varit i fokus rapportering och debatter i media i år. Rättspsykiatrins
synpunkter kvävs på så många olika fronter att vi i styrelsen inte haft möjlighet att ge fler
än en handfull sådana. Styrelsen bedömer det som viktigt att vi fortsätter att ha en aktiv
förening som kan representera personer som arbetar med psykiskt störda lagöverträdare i
många olika sammanhang och för att möjliggöra detta behövs en rekrytering av personer
som kan ta på sig olika uppdrag i föreningen.
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