Protokoll den 16 januari 2015 vid
Svenska Rättspsykiatriska Föreningens styrelsemöte
Närvarande: Per-Axel Karlsson, Margareta Lagerkvist, Katarina Howner, Sara Bromander,
Erik Dahlman, Lars Håkan Nilsson, Kosilla Pillay från 12.30 samt adjungerad Kaj Forslund
från 14.00.
Föregående protokoll
Har godkänts via mailkontakt.
Utbildnings- och ST-frågor
För METIS är regionala enheter under uppbyggnad. Stockholm, Göteborg, Skåne och Umeå i
nuläget. Fortbildning (CME continuous medical education) nämns ej. Sverige, Malta och
Rumänien är de enda länder i Europa som ej har krav på detta. Läkarsällskapet är positiva,
läkarförbundet negativa. Vi anser att vi själva skall bedöma vilken fortbildning vi behöver.
Kanske måste egna initiativ tas. RMV håller för ST-läkare i rättspsykiatri (och övriga
anställda, liksom externa deltagare, i mån av plats) sina anställda två kurser per år i ett
rullande schema över två år, i juridik, kriminologi, riskbedömning och kriminalvårdskunskap.
Etikfrågor angelägna. Erik meddelar att det finns kö till placering för att kunna få
specialistkompetens i Rättspsykiatri. Sara tar med den frågan till internat RMV kommande
vecka.
Medlemsfrågor
Inga nya medlemmar invaldes. Medlemsantalet är för närvarande 87.
Aktuella remisser och förfrågningar och meddelanden
Per-Axel Karlsson har svarat på remissen ”Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk
tvångsvård”. Svaret kommer att läggas på hemsidan.
Flyktingförvar: Lars Håkan meddelar att IVO i ett ärende bedömt att ”tillsyn” är en medicinsk
åtgärd som sjukvården skall stå för.
Forskningsdelegationen inom Svenska Läkaresällskapet har önskat nominering av två
potentiella granskare som kan kontaktas inför bedömning vid utdelning av anslag. Marianne
Kristiansson och Peter Andiné har nominerats.
Specialitetsföreningarnas representantskap har möte 2015-03-24. Sara Bromander kommer att
representera föreningen. Vi har avstått från att nominera någon ordförandekandidat.
Ekonomi
Är i god ordning. För närvarande cirka 55 000 kr i kassan.
Läkaresällskapet har erbjudit sig att ta över utskick av medlemsavier. Vi anser att nuvarande
ordning med utskick från Läkarförbundet fungerar väl och ser ingen anledning till byte.
Fackligt
Erik meddelar att i Skåneregionen kan arbetsgivaren nu lönemässigt gå över 90%-percentilen
vid löneförhandling med nyckelpersoner som är pensionerade och över 65 år, exempelvis
psykiatriker. Arbetsgivarna önskar sifferlösa avtal.
Man kan i Region Skåne inte byta lönepåslag mot semester vid förhandling, fastän det finns
en öppning för detta i det centrala kollektivavtalet AB.
Man kan byta lön mot pensionsinsättning.

Arbetsgivaren bestämmer hur jourkomp skall tas ut dvs om i pengar eller som ledighet.
Erik varnar för att förhandla bort rätten till övertid.
Forskningsfrågor samt kongressplanering
Förhoppningsvis kan SRPF tillsammans med SKL anordna ett nytt kunskapsseminarium. PerAxel har kontaktat Ing-Marie Wieselgren på SKL.
Vi planerar för ett eget seminarium om internetdroger och psykiatriska konsekvenser 201510-23 kl. 10-16. Förhoppningsvis kan kanske Robert Kronstrand och Tobias Eriksson
engageras. Sara och Katarina kommer att planera detta.
RMV kommer att bjuda in till seminarium om psykopati med Chris Patric som föreläsare
2015-06-01. Celam kommer att ordna seminarium med honom i Göteborg 2015-06-04. Oklart
om det är öppet för annat än särskilt inbjudna.
Internationella frågor
Inget aktuellt. Överföring av patienter till andra länder diskuterades.
Tidskriften Svensk Psykiatri
Deadline för nästkommande nummer är 2015-02-11. Temat ”Tillstånd”.
Övriga frågor
Markörprojektet presenterades av Per-Axel. Större presentation kommer att ske på
Psykiatrikongressen. Syftet är att hitta för vården värdefulla markörer som syftar till att höja
kvaliteten och ge möjlighet till intern kvalitetskontroll.
Kaj Forslund informerade om historiken för kvalitetsregistret RättspsyK. Registret
utvecklades för drygt tio år sedan. Per Lindqvist drev och fick igång registret, det fanns
kontakter med SKL. Inblandade var även Christina Karlsson, Jean Ahlberg, Frances
Hagelbäck Hanson och Kaj Forslund. Frances och Per var ordförande i föreningen under
denna tid. Styrelsen var aktiv. Det tog fyra år att arbeta fram. 2007 började man med
pappersregister och tidigt var det klart att man skulle utgå från vårdverksamheten, inte
utredningsverksamheten. Frågor tillverkades i Katrineholm, testades i kollegial anda. Dagens
frågor ser ut ungefär som då. Med tiden har tillkommit pengar från SKL. Första
registerhållare var Frances Hagelbäck och Hans Andersson från Rättspsykiatriska vårdkedjan
i Göteborg. Man tillsatte en analysgrupp, i denna finns några personer med
forskningsanknytning. Plattformsdiskussion fördes, man valde INCA som från början varit
plattform för onkologiskt register. Diskussioner om KCP fördes med Carl Lago men man ville
inte flytta plattform, det var nog förutseende. Nu ska alla använda INCA. SKL betalar mycket
i registret och registerplatser, det finns registercentrum norr och registercentrum väst som
kompletterar varandra, har inte identiska uppgifter.
RättspsyK omfattar bara lagakraftvunnen, domstolsöverlämnad LRV. Bland frågor ses
vårdtid, mediciner, färdigvårdad, återfall i brottslig gärning; den sista kommer upp i öppna
jämförelser (en viktig aspekt för oss eftersom politiker läser denna och tolkar själv). De frågor
som rör tvångsåtgärder kan vara i behov av revidering eftersom de också rapporteras på annat
sätt till IVO i nuläget. 26 kliniker deltar, det är 100 % täckning avseende enheter men det
finns flera rättspsykpatienteer som vårdas inom allmänpsykiatrin och dessa är svårare att nå
på individnivå.

Kriminalvården har också register, de har tre nivåer avseende återfall i brott: självrapporterat,
misstankeregister och återfallsregister.
Alessio Degl’innocente har skrivit en vetenskaplig artikel. Registerdata har också använts för
en uppsats inom ramen för psykologutbildningen.
Pågående förbättringsprojekt inom registret: Skuldbörda för enskild patient (kräver kontakt
bl.a. med kronofogden)
Kaj Forslund kommer gärna till seminarium och rapporterar. SPF borde ha detta inslag i sin
kongress. Camilla Skåån är en nyckelperson som lagrar in data och är registerhållare
tillsammans med Kaj Forslund sedan 2014. Styrgruppen är stor men det gör att
täckningsgraden är unikt stor. Analysgruppen finns nästan helt inom styrgruppen. Frågan om
Advisory board diskuteras liksom eventuell nominering av representant från SRPF.
Information om registret finns på Registercentrum Västs hemsida och på INCAs hemsida.
Kommande möten och aktiviteter
Årsmöte 2015-03-12 kl. 17.15 under psykiatrikongressen. Lokal R25 hotell Gothia Towers.
Styrelsemöte 2015-05-08 kl. 10-16 på Svenska Läkaresällskapet.
Styrelsemöte i form av telefonkonferens 2015-09-09 kl. 16-17.
Seminarium om internetdroger 2015-10-23 kl. 10-16 på Svenska Läkaresällskapet.
Kunskapsmöte med SKL som medarrangör 2015-11-19 kl. 10-16.
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Ordförande Per-Axel Karlsson

