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Styrelsens sammansättning och arbete. Vid förra årsmötet valdes ordförande och 
styrelse som vid konstituerande möte 2012-03-15 fördelade uppdragen inom styrelsen 
på följande sätt 

Ordförande: Kristina Sygel 
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Kassör: Lars Eriksson 
Facklig sekreterare: Erik Dahlman 
Vetenskaplig sekreterare: Katarina Howner 
Kriminalvårdsrepresentant: Lars-Håkan Nilsson 
Övriga ledamöter: Klas Attrell, Per-Axel Karlsson, Sara Bromander, Anna-Karin 
Svensson 
 
Under året hölls sex styrelsemöten. Det främsta diskussionsämnet har varit remissvaret 
på betänkandet Psykiatrin och lagen till Socialdepartementet och Svenska 
Läkarsällskapet. I maj hölls ett välbesökt öppet styrelsemöte under vilket Jerry 
Eriksson informerade om betänkandet och deltagarnas synpunkter noterades och 
omvandlades till SRPFs remissvar. Remissgruppen skickade även ut remissvaret per e-
post till medlemmarna för synpunkter innan det lämnades in. Nationell media har visat 
intresse för innehållet i vårt remissvar och medlemmar har medverkat i intervjuer på 
detta ämne. 

Möte har hållits med socialdepartementet angående framtida fortbildning av 
specialister i rättspsykiatri och SRPFs medverkan önskades i framtagande av ett 
utbildningsprogram under hösten 2013, främst med avsikt att informera om den 
möjliga framtida lagändringen. 

Möten har hållits mellan SRPF, Rättsmedicinalverket, IPULS och METIS angående 
ST-kurserna vilket utmynnat i att Rättsmedicinalverket tagit på sig at utforma de 
kurser som krävs enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för ST i rättspsykiatri. Första 
kursen i Kriminologi hölls i november och de flesta av landets ST i rättspsykiatri 
närvarade. 

Föreningsmedlemmen Kaj Forslund har representerat föreningen i arbetet med 
klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ koder) för allmänpsykiatrin.  

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

 
Psykiatrikongressen 
Föreningen medverkade vid Psykiatrikongressen och sektionsprogrammet med tre fria 



föredrag var välbesökt.  

Internationellt 
Föreningen har fortsatt internationellt samarbete i nordiska sammanhang och har 
deltagit i planeringen av nästa Nordiska Rättspsykiatriska Symposium som skall hållas 
i Kuopio, Finland i augusti 2013 t.ex. kommer tre styrelsemedlemmar deltaga som 
föreläsare. 

För framtiden:    

Information har nyligen framkommit att processandet av betänkandet Psykiatrin och 
lagen kommer att skjutas på framtiden varför det förutsätts att samarbete med 
Socialdepartementet kring utbildning på det temat också kommer att skjutas upp. 
Fortbildning bedöms dock vara ett viktigt fokusområde och något som kan komma 
samtliga medlemmar till gagn varför sådan aktivitet i SRPFs regi kommer att planeras 
under 2013. Utbildning av ST läkare bedöms även vara ett mycket viktigt område och 
SRPFs styrelse kommer att fortsätta ha en dialog kring de kurser för ST läkare som 
planeras i Rättsmedicinalverkets regi och kring Socialstyrelsens målbeskrivning och 
specialistföreningens rekommendationer. Rekrytering av personer till styrelsen samt 
personer till Svensk Psykiatris redaktionsgrupp och nya registerhållare till 
Rättspsykiatriska Kvalitetsregistret är fortsatt prioriterade områden. 

 

 

För styrelsen för SRPF 2013-03-08 

Kristina Sygel 

 


