Protokoll den 18 januari 2013 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte
Närvarande: Kristina Sygel, Margareta Lagerkvist, Sara Bromander, Katarina Howner, PerAxel Karlsson och Lars Håkan Nilsson.
Föregående protokoll
Godkännes.

Utbildnings- och ST-frågor
Fyra ST-kurser är obligatoriska för specialiteten rättspsykiatri: kriminologi,
kriminalvårdskunskap, juridik, riskbedömning. Efter förhandlingar med IPULS, METIS, och
Rättsmedicinalverket har Rättsmedicinalverket erbjudit sig att ta ansvar för att kurser kommer
att erbjudas. ST-läkare som ännu inte är anknutna till RMV får köpa plats via sin arbetsgivare.
Kursannonser planeras att finnas både på hemsida för SRPF, SPF och i tidningen.
Funderingar finns från föreningens sida att försöka ordna ämnesspecifika
vidareutbildningsdagar av vikt för medlemmarna och blivande specialister i rättspsykiatri.
Fortbildning angående den kommande nya lagstiftningen behövs (om den antas) och
Socialdepartementet har tagit kontakt med vår ordförande och vill inleda någon form av
samarbete under hösten 2013.

Medlemsfrågor
Inga nya medlemmar. Vi kommer att överväga sänkt avgift för icke yrkesverksamma läkare.

Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
Remissvarets efterdyningar (angående nya lagförslaget). Många har kommenterat vårt svar
och media har och/eller tagit kontakt vid flera tillfällen. Lagförslaget behandlas nu på Socialoch Justitiedepartementen och inget nytt har framkommit.

Ekonomi
I god ordning.

Fackligt
Inget att rapportera. Vi kommer ej att nominera någon till Centralstyrelsen för läkarförbundet.

Forskningsfrågor samt kongressplanering
Rättspsykiatrin kommer ha sitt program på fredag förmiddag den 15 mars på
psykiatrikongressen. Diskussioner pågår om hur de av oss som skall gå kan hjälpa till att
bemanna den föreningsgemensamma montern.

Internationella frågor
Möte i Kuopio i augusti 2013. Från styrelsen föreläser Per-Axel, Sara och Kristina om olika
aspekter av rättspsykiatri i Sverige. Mötet läggs ut på hemsidan.

Tidskriften Svensk Psykiatri
Eldsjälar är välkomna och behövs.

Kommande möten och aktiviteter
Nästa årsmöte 2013-03-14 kl. 08 på Münchenbryggeriet på Stockholm i samband med
psykiatrikongressen (i lokalen Businesscenter, enligt Stina Djurberg). Konstituerande
styrelsemöte i anslutning därtill. SRPFmedlemmar, som inte ämnar gå på kongressen,
kommer at kunna komma in på mötet utan att ha betalat kongressavgift.
Nytt fysiskt styrelsemöte, efter psykiatrikongressen, kommer att äga rum fredagen 31 maj
09.30-15 i rummet Clara på Svenska Läkaresällskapet.
Funderingar finns att ordna möte riktat till verksamhetschefer och chefsöverläkare med
anledning av nya lagförslaget i hösten 2013 och möjligheter till finansiering undersöks.

Övrigt
Försök pågår att finna ny ansvarig enhet för kvalitetsregistret.
Kollegial granskning utifrån allmänpsykiatrins kriterier skulle kunna förbättras för
rättspsykiatrisk vård med tillägg av ytterligare frågor.

Sekreterare Margareta Lagerkvist

Ordförande Kristina Sygel

