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Under året hölls fem styrelsemöten. I början av året planerades ett höstmöte för
medlemmar (med terrorism som tema) och, i anslutning till detta, ett möte för
chefsöverläkare inom den rättspsykiatriska vården. Höstmötets tilltänkta huvudtalare
var en högt aktad person inom den svenska rättspsykiatrin och då denne hastigt gick
bort under sommaren, ställdes höstmötet in. Styrelsen övergick till att istället planera
ett vårmöte med titeln Diagnostik, behandling i öppenvård av sexualförbrytare och
patienter med parafili som äger rum 2014-03-28 på Svenska Läkaresällskapet.
Möten har hållits med Socialstyrelsen angående ny målbeskrivning för rättspsykiatrisk
ST utbildning. På Socialstyrelsens beordran har en ny målbeskrivning arbetats fram
av styrelsen. Styrelsemedlemmar har även medverkat i Socialstyrelsens KUST projekt
(Kurser Under ST) och tagit fram ett kursprogram för kurser för ST läkare inom
rättspsykiatri. Styrelsemedlemmar har även varit med och arrangerat två sådana ST
kurser i Rättsmedicinalverkets regi. Föreningens synpunkter har även inhämtats
angående Beroendemedicins status som specialitet.
Under möte med regeringens kommission som ska granska fallet Thomas Quick, har
styrelsemedlemmar givit kommissionen allmän, orienterande information om
rättspsykiatrisk vård och utredning.
Styrelsen har avgivit remissvar angående utkast till lagrådsremiss Ordning och
säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter samt
??Margareta.
Ekonomi:

Föreningens ekonomi är god i förhållande till de senaste årens aktivitetsnivå.
Styrelsens intention var att använda del av överskottet till höstmötet 2013. Då detta
ställdes in på grund av huvudtalarens bortgång, kommer detta överskott istället att
användas till det vårmöte som planerats till mars 2014 det vill säga

Psykiatrikongressen

Föreningen medverkade vid Psykiatrikongressen och sektionsprogrammet var
välbesökt.
Internationellt

Föreningen har fortsatt internationellt samarbete i nordiska sammanhang och har
deltagit i planering och Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet som hållits i Kuopio,
Finland i augusti 2013.

För styrelsen för SRPF 2014-03-12
Kristina Sygel

