Protokoll den 8 maj 2015 vid Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte
Närvarande: Per-Axel Karlsson, Hanna Edberg, Sara Bromander, Lars Håkan Nilsson, Erik Dahlman,
Maria Sohl
1. Mötet öppnas.
2. Till mötesordförande utses Per-Axel Karlsson och till mötessekreterare Hanna Edberg.
3. Föregående protokoll justerat per mail, godkännes.
4. Utbildnings-/ST-frågor.
a) Oklarhet råder kring METIS organisation och framtiden för kursutbuden. Som det ser ut nu
blir KI arrangör för rättspsykiatriska kurser för blivande psykiatrer, och RMV arrangör för
kurser för blivande rättspsykiatrer.
b) Av vikt för SRPF är att kvaliteten på kurserna är tillfyllest, och att granskningen sker på ett
bra sätt. I nuläget saknas en god objektiv granskning av utbildningarna. Lars Håkan Nilsson
föreslår att SRPF utser en/flera kursgranskare som ser över/certifierar kurser. Förslag: fd
studierektorer, Kristina Sygel, Per-Axel Karlsson, Hanna Edberg.
c) Per-Axel informerar om SPUREX. Nästkommande SPUREX-möte 10 juni. Inspektörerna
kommer sannolikt att bli arvoderade.
Åtgärd 1: Bjuda in Peter Lönnqvist för att beskriva hur utbildningssituationen ser ut just nu
(organisation, struktur, ansvarsområden). (Hanna)
Åtgärd 2: ta kontakt med Socialstyrelsen och efterforska vem som är extern granskare för
specialisttjänstgöringen i rättspsykiatri. (Hanna)
5. Aktuella remisser och förfrågningar
a. Remiss om homeopatiska läkemedel. Per-Axel har svarat. SRPF stödjer Läkemedelsverkets
skrivelse i sin helhet.
b. Remiss ”Sedd, hörd och respekterad”. Erik och Per-Axel sammanställer svar.
c. Remiss” Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd”. Per-Axel ser över om det
är möjligt att svara.
d. Remiss ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”. Hanna och Maria svarar.
e. Remiss ”För kvalitet – med gemensamt ansvar”. Maria skall läsa igenom och ge en
sammanfattning av vad remissen omfattar.
f. Remiss ”Mer trygghet och bättre försäkring”. Styrelsen avvaktar.
g. Brev från SBU med önskemål om förslag på metoder som borde utmönstras. Styrelsen skall
gemensamt fundera över detta.
h. Remiss från Läkarförbundet om PAL-skap. Hanna svarar.
6. Ekonomi
Kosilla Pillay är sedan årsmötet ny kassör för SRPF. Ingen nytillkommen information.

7. Kvalitetsregistret.
SRPF har blivit tillfrågade om vår åsikt avseende utvärdering av de nationella kvalitetsregistren i
rättspsykiatri. Vi önskar uttrycka intresse för att delta i diskussionerna och om möjligt ha en
representant från SRPF i styrgruppen. Per-Axel skriver ett svar.

8. Fackliga frågor
Erik har deltagit i lönerevisionen i Skåne 2015 och rapporterar att Rättspsykiatri Skåne fått 2,5%.
Sara berättar att RP Stockholm sedan en tid saknar SACO-representant och möjliga representanter
lyser med sin frånvaro, vilket är ytterst bekymmersamt
Maria är SACO-representant för Rättspsykiatri Vård Stockholm och rapporterar kort om detta.
Erik nämner att man har noterat att kostnaderna för kongresser utomlands har ökat och
fortbildningen utomlands har minskat, sedan läkemedelsindustrin ej sponsrar sedan årsskiftet. I
Psykiatri Skåne kan sedan april 2015 ges centrala medel till kliniken med 50% av kostnad för resa
och kongressavgift , vilket antyder att våra kollegor får tillgodogöra sig utbildning från
internationella kongresser i mindre utsträckning. Detta är sannolikt en följd av att
utbildningsansvaret och kostnad numera helt åligger arbetsgivaren
Erik rekommenderar att man ser över vilka möjligheter man har att ta ut traktamente i samband med
utbildningar/kongresser. Om man inte får traktamente och har arbetstid eller tjänstledigt med lön (ej
semester eller jourkomp), så kan man dra av samma kostnad som statligt traktamente vid
deklarationen, om man haft högre kostnader än om man stannat hemma.
Statlig lönestatistik från Läkarförbundet från september 2014 diskuterades och skall mailas ut till
styrelsen. Rättsmedicinalverket har lägre löner för kvinnliga specialistläkare än manliga specialister;
statistiken baseras på både anställda i rättspsykiatri och rättsmedicin.
9. Internationella frågor
Nordisk rättspsykiatrisk kongress i Trondheim 26-28 augusti 2015. Per-Axel och Sara kommer att
delta. Hanna och Maria skall efterfråga möjlighet att närvara.
10. Tidskriften Svensk Psykiatri
Deadline för nr 2 13/5. Tema ”Extrem”. Alla bidrag välkomnas!
11. SPK
Sara informerar. Första mötet för programarrangörerna är 12 maj, Sara deltar. Förslag på teman för
rättspsykiatri: stalking, relationsvåld, hot och våld på arbetsplatsen, psykopati, suicid/”suicide by
cop”. Övriga förslag: rättspsykiatri för bakjourer. Sexualförbrytare. Svamp i psykofarmakologi.
12. Kommande möten och aktiviteter
Styrelsemöte 2015-09-11 kl 09.30-16.00 på Läkaresällskapet.
NB! Telefonmötet 2015-09-09 därmed inställt till förmån för ordinarie styrelsemöte.
Seminarium om internetdroger 2015-10-23 kl 10-15 (ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm).
Kunskapsmöte med SKL som medarrangör 2015-11-20 kl 10-16 (lokal ej fastställd).
Styrelsemöte 2015-12-11 kl 09.30-16.00 på Läkaresällskapet
13. Mötet avslutas.

Ordförande Per-Axel Karlsson

Sekreterare Hanna Edberg

