Årsberättelse för verksamheten inom svenska rättspsykiatriska
föreningen för år 2017
Föreningen har vid årsslutet noterat 94 medlemmar. Föreningens ekonomi
är god med 62357 kr i kassa vid årsslutet
Styrelsen har i huvudsak ägnat sig åt representantskap och remissvar under
2017 då planerat symposium om terrorbrott fick ställas in till följd av ett
verkligt terrorbrott i Stockholm. Styrelsen vill återkomma med förslag på
symposium i detta angelägna ämne senare.
Styrelsens sammansättning och arbete.
Vid förra årsmötet den 2017 03 15 valdes ordförande och styrelse som vid
konstituerande möte 12 maj 2017 fördelade uppdragen inom styrelsen på
följande sätt
Ordförande och firmatecknare: Per-Axel Karlsson
Vice ordförande: Kristina Sygel
Sekreterare : Hanna Edberg
Hemsidesansvarig och ST-läkarrepresentant: Jonatan Adling
Kassör och firmatecknare: Kosilla Pillay
Facklig sekreterare: Erik Dahlman
Vetenskaplig sekreterare: Axel Haglund
Kriminalvårdsrepresentant: Lars Håkan Nilsson
Övriga ledamöter: Hannibal Ölund Alonso, Hedvig Krona, Sara Bromander
Det har beslutats att årsavgiften förblir oförändrad á 300 kronor per år och
medlem.

Under året hölls fyra styrelsemöten. Det främsta diskussionsämnet har rört
utbildningsfrågor och utvecklingsfrågor. Styrelsen har ambitionen att kunna
anordna ett symposium i olika aktuella frågor årligen.

För framtiden:
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 SRPF:s styrelse samt
personer till tidskriften Svensk Psykiatrisk tidskrifts redaktionsgrupp och
nya registerhållare till Rättspsykiatriska Kvalitetsregistret är
fortsatt prioriterade områden.

Representation
Föreningen har haft representation i följande råd och arbetsgrupper:
EAR, etikrådet inom Sveriges Läkarförbund (Erik Dahlman )
SPUREX (Per-Axel Karlsson).
europeiska Ghentgruppens möte i Wien (Per-Axel Karlsson)Nordiska
rättspsykiatriska symposiet i Göteborg (Peter Andiné Per-Axel Karlsson)
Programkommittén för Svenska Psykiatrikongressen ( Sara Bromander )
METIS styrgrupp och och som expert i vetenskapliga rådets kartläggning av
rättspsykiatrisk forskning (Sara Bromander)
expert i VRs kartläggning av rättspsykiatrisk forskning (Sara Bromander)
SBU om aktuellt kunskapsläge inom rättspsykiatri (Katarina Howner , Peter
Andiné)

Svensk Psykiatrisk tidskrifts redaktionsgrupp ( Hanna Edberg)

Remissvar
Svenska rättspsykiatriska föreningen har under 2017 avgivit några remissvar, bland
annat om Samtliga remissvar finns redovisade på www.srpf.se.
Kring remissvar ersättningslänk https://goo.gl/VBV3dN

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god i förhållande till de senaste årens
aktivitetsnivå. De huvudsakliga utgiftsposterna under året har utgjorts av lokalhyra
och ersättningar till föreläsare.
Psykiatrikongressen

Föreningen medverkade vid Psykiatrikongressen och
sektionsprogrammet med fria föredrag var välbesökt.
Internationella samarbeten

Föreningen har fortsatt internationellt samarbete i nordiska sammanhang
och har deltagit i Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet som hölls i
Helsingör i augusti 2017 där flera styrelsemedlemmar föreläste.
Föreningen kommer att delta i planering av Nordiska Rättspsykiatriska Symposiet i
Göteborg, Sverige 2019.

För styrelsen för SRPF 2018-02-18
Per-Axel Karlsson

