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Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 10 möten, varav 2 telefonmöten
Prioriterade frågor i styrelsens arbete har varit
Utökning av CME-kurserna. Regionala CME-kurser har hållits i Göteborg och fortsatt utvidgning
och regionalisering av kursutbudet planeras.
Vårmötet 2007 i Stockholm anordnades tillsammans med Barn- och ungdomspsykiatriska
föreningen på temat ”Ny kunskap och hur den implementeras”. Lokala värdar var Olav
Bengtsson (BUP) och Göran Tidbeck (SPF)

SPF:s program under Riksstämman 2007 i Stockholm var mera omfattande med symposier,
föredrag och posters än tidigare och pågick under tre dagar. Föreningens vårmöte har i år fått ny
skepnad och nytt namn – Svenska Psykiatrikongressen – och har fokus på fortbildning och
vetenskap. Planeringen för nästa stora möte - Svenska Psykiatrikongressen 2009 i Göteborg – har
inletts. Vi planerar också att öka utbudet på Riksstämman 2008 med bl.a. CME-kurser.
Arbetet med att revidera kliniska riktlinjer för schizofreni och för självmordsnära patienter har
inletts. Arbetet med att ta fram "Kliniska riktlinjer för prevention och behandling av det metabola
syndromet" har inletts tillsammans med representanter för internmedicin (diabetologi,
kardiologi), primärvård, obesitasforskning och barnpsykiatri.
Sommaren 2007 fick SPF besked om att Regeringen avsåg att satsa särskilda medel för
kompetenshöjande åtgärder för psykiatrin – 18 MKR fördelat på tre år för att utveckla och
förstärka psykiatrins SK-kurser. Tre projektledare – två från vuxenpsykiatrin och en från BUP
arbetar sedan hösten 2007 deltid med detta projekt Metis, inom ramen för ett samarbete med
IPULS.
Remissvar
Tillströmningen av remisser har varit hög under verksamhetsåret. Styrelsen har besvarat följande
remisser:
1. Nationella psykiatrisamordningens slutbetänkande Ambition och ansvar
2. Psykosocial kompetens till primärvården
3. Påföljder för psykiskt störda lagöverträdare
4. Remiss angående upphävande av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om
förordnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar
5. Ny företagshälsovård – ny kunskapsförsörjning
6. Införande av rehabiliteringskedja.
Ekonomi
Ekonomin har under året varit fortsatt stabil. Detta är en förutsättning för att klara kommande
Psykiatrikongresser, Riksstämman, arbetet med de kliniska riktlinjerna och det omfattande
arbetet med målbeskrivningarna. Den kommande Nordiska psykiatriska kongressen 2009 i
Stockholm kan också komma att kräva en ekonomisk buffert.
ST-läkarna
SPF-ST har fortsatt att utveckla sitt arbete och SPF har gett ekonomiskt stöd för att underlätta
initialt. Subsektionens tidigare ordförande Kajsa Norström är ordförande för EFTP, som är den
europeiska ST-läkarföreningen och SPF har även gett en del ekonomiskt stöd till denna för oss
nya verksamhet..
Göteborg blir värd för EFPT konferensen 2008.
Utbildningsutskottet
Utskottet har bestått av:
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Tove Gunnarsson, Dan Gothefors, Kajsa Norström, Christian
Johansson, Raffaella Björk, Bo Runeson. Maria Holstad och Johan Lundeberg. Utskottet har
arbetat intensivt med CME-kurser och med att färdigställa ST-målbeskrivningarna.
SPUR-inspektioner och utbildning till SPUR-inspektörer har kommit igång liksom
målbeskrivningar och utbildning för ST-handledare.

Ett arbete med att kvalitetssäkra den s.k. Steg 1-utbildningen i psykoterapi har inletts liksom en
diskussion om utvidgad psykiatridel för vissa AT-tjänster, vilket också har genomförts i Västra
Götaland.
Samarbete med andra organisationer
Beslutsstöd för sjukskrivning. Socialstyrelsen har bett föreningen föreslå experter för arbete med
beslutsstödet för sjukskrivning vid psykisk sjukdom. I skrivande stund är arbetet med
diagnoserna Depressiv episod och Recidiverande depression nästan klara. Beslutsstöden för
sjukskrivning vid ångestsjukdom blir klara något senare under våren.
Föreningens ordf. har deltagit Socialstyrelsens experthearing om utmattningssyndrom.
En positiv bieffekt av dessa beslutsstöd kan komma att bli en mera noggrann diagnostik av
sjukdomarna.
Styrelsen har träffat ledningen för Socialstyrelsens NU-projekt och diskuterat ett flertal frågor
bl.a. psykiaterbristen.
Framtiden
Föreningens expertkunskap efterfrågas allt mera och inbjudningar till deltagande i olika
arbetsgrupper blir vanligare. Styrelsens arbete bedrivs till största del på fritiden och särskilt
uppdraget som ordförande verkar bli tyngre framöver. Flera än i dag behövs för att dela på det
(nästan) dagliga arbetet. Styrelsen har därför föreslagit stadgeändring som ger möjlighet att öka
antalet styrelseledamöter.
ST-läkarna har en viktig roll som framtidens specialister och styrelsen har velat betona
sambandet mellan SPF och SPF-ST genom att i ett förslag till stadgeändring låta SPF-ST utgöra
valberedning vad avser ST-representant i styrelsen.
Det finns mycket stora eftersatta behov inom psykiatrin i vårt land. Viktiga problemområden är
den psykiatriska forskningen, bristen på psykiatriker, minskande extern fortbildning, minskande
andel av sjukvårdens resurser till psykiatrisk vård och en negativ attityd till psykiatrin från många
håll i vårt samhälle. Vem är ansvarig för att råda bot på dessa problem? Ingen i vårt land har
reellt ansvar för något av dessa problemområden. Här har SPF en viktig roll – både som kritiker
av brister i vården, som påtryckare i olika sammanhang och inte minst som arrangör av viktig
fortbildning för alla som arbetar med psykiatri.
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