Protokoll från årsmötet i Svenska Psykiatriska Föreningen
2006
Tid: 23/3 2006 kl 16.30-18.00
Lokal: Sal X, Universitetshuset, Uppsala universitet.

§1 Val av ordförande för mötet
Lars von Knorring valdes till ordförande

§2 Val av mötessekreterare
Göran Rydén valdes till sekreterare

§3 Val av två justeringsmän
Hans Ågren och Lisa Ekselius valdes till justeringsmän

§4 Godkännande av kallelse
Kallelse för mötet har skett enligt stadgarna.

§5 Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes

§6 Verksamhetsberättelse
Anna Maria af Sandeberg presenterade verksamhetsberättelsen
Styrelsen presenterades och de fem prioriterade frågor som denna arbetat med under året
presenterades:
I. Psykiatriplanen
II. Svensk Psykiatri
III. Hemsidan
IV. ST-läkarna
V. CME-kurser
I arbetet med Psykiatrisamordnaren har detta lett till ett gemensamt dokument med övriga
psykiatriska delföreningar.
Stipendier som delats ut under året:
• Pfizer till Sonja Ruppert
• Ingvarpriset till Tom McNeil
13 remisser har besvarats.
Ekonomin är stabil (se skattmästarens redogörelse).

Arbetsgruppen för psykofarmakologi har arbetat med frågan om subsektion med förslag
att man istället arbetar vidare som utskott. Styrelsen kommer att arbeta vidare med denna
fråga.
Samarbete med andra organisationer har innefattat bl a SKL (om genombrottsprojekt),
rökavvänjningsprojekt, RSMH (som resulterat i en gemensam artikel i Dagens Medicin),
BUP (angående tidskrift men även andra samarbetsformer)
Föreningsmöten har innefattat följande:
Solveig Ekblad var värd vid föreningens höstmöte i Stockholm om transkulturell psykiatri
Vid professorsmötet tillsattes en grupp med Hans Ågren som sammankallande att arbete
med en motsvarighet till styrelsens psykiatriplan ur forskningssynvinkel. Denna skulle
presenteras vid nästa professorsmöte.
Verksamhetschefsmötet i Sigtuna handlade bland annat om riskbedömning och det delade
ledarskapet.
Riksstämman var en stor händelse med många symposier och stort deltagande.
Föreningen har vidare representerat i olika sammanhang både internationellt och
nationellt.

§7 Skattmästarens redogörelse
Olle Hollertz presenterar ekonomin som sammanfattningsvis befinner sig i god balans.
Enstaka poster presenteras.
Balansräkningen visar en ökning av tillgångar till 1693249:52 SEK
Finansplan för kommande verksamhetsår medför sannolikt ett överskott.
I årsmötet 2003 finns ett beslut i protokollet att Taylor & Francis skulle avgiftsbefria.
Denna punkt klargjordes vid detta årsmöte.
Det finns ingen efterskänkt prenumerationsavgift men däremot en efterskänkt medlemsavgift i årsmötet 2003 vilket förs till detta protokoll.

§8 Revisorns berättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet
Revisorerna uttalade vid förra granskningen ett par förväntningar inför 2005/2006. Man
önskade att protokollen skulle vara överskådliga och att man i varje styrelsemöte tog upp
frågan om ekonomi. Dessa förväntningar är uppfyllda.
Ekonomin i föreningen är god.
Årsmötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§10 Bestämmande av årsavgift för nästkommande arbetsår
Årsavgiften beslutades hållas oförändrad, 600 kr. Styrelsen föreslog och årsmötet
beslutade att ST-läkare betalar halv årsavgift.

§11 Behandling av ärenden eller förslag, vilka förelagts mötet av
styrelsen eller väckts av föreningsmedlemmar
a. CG Olofsson presenterade ett brev till styrelsen. Norra regionen träffades och
diskuterade allmänläkares kompetens i psykiatri och rekrytering till psykiatri.
En skrivelse har riktats till ett flertal departement och SPF med en begäran om
krafttag i denna fråga som ff a omfattar allmänläkares sidoutbildning och
samtalsmetodik. Ordföranden uppfattade frågan som en information och en
önskan att styrelsen arbetar vidare med denna fråga. Henrik Nybäck gav

medhåll och underströk att det skulle få större tyngd om SPF skrev under detta
brev. En adressat borde vara SFAM, allmänmedicinska föreningen. Vikten av
att god utbildning erbjöds under randningen betonades också. Karl-Otto Svärd
föreslog en ändring i formuleringen om allmänläkares ”bristande kompetens”;
att man istället skrev om att ”säkra kompetens”.
b. Vikten av SPUR-inspektioner efterfrågades. Mia Ramklint väckte frågan om
examinationsformer i målbeskrivningarna. Karl-Otto Svärd betonade att
Sverige har ett unikt system p g a verksamhetschefens dubbla roll i utbildningen. Hans Ågren beskrev en del om historiken i arbetet med målbeskrivningen och den konflikt som funnits mellan Läkarsällskapets och Läkareförbundet i fråga om examinationsformer. Kajsa Norström tog upp ST-läkarnas
ståndpunkt och det önskemål om examination som finns. Frivilliga examinationer diskuterades men detta är prövat. Utbildningsutskottet arbetar vidare i
frågan.
c. Val av hedersledamot (styrelsens förslag): Lars Gunne föreslås som hedersledamot. Nils Lindefors presenterade motiveringen att Lars Gunne introducerade metadonbehandling under 60-talet som kommit att rädda många liv.
Lars Gunne har också haft ett stort intresse i att försöka förstå tardiva
dyskinesier och på många sätt arbetat för psykiatrin i Sverige. Lars Gunne
tackade för utnämningen och tog upp det faktum att Socialstyrelsen diskuterar
att stänga av framgångsrika patienter från behandling. Gunne uttrycker sin
tveksamhet inför detta. På vissa ställen utfärdas regler som tidsbegränsar
behandlingen vilket inte fungerar bra eftersom patienterna sedan inte kommer
tillbaka. Metadonbehandlingen fyller nu 40 år. Susanne Bejerot väckte frågan
om SPF kan ställa sig bakom Gunnes vädjan om stöd. Anna Maria af
Sandeberg stödde detta.

§12 Val av ledamöter till styrelsen enligt §10
Valberedningen (Göran Tidbeck) presenterade valberedningens förslag och
mötesordförande beslutade att årsmötet valde person för person. Årsmötet valde enligt
valberedningens förslag till styrelsen som ordinarie styrelsemedlemmar:
David Eberhard: nyval 2 år
Olle Hollertz: omval 2 år
Lise-Lotte Risö Bergerlind: nyval 2 år
Övriga ledamöter i styrelsen valdes vid förra årsmötet.

§13 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Revisorer omvaldes Karl-Otto Svärd och CG Olofsson

§14 Val av representanter i Svenska Läkaresällskapets
fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa
Följande valdes enligt styrelsens förslag:
Anna Maria af Sandeberg, ordinarie
Christina Spjut, ordinarie

Göran Rydén, suppleanter
Olle Hollertz, suppleanter

§15 Val av valberedning
Sittande valberedning omvaldes av årsmötet: Göran Tidbeck och Lars Häggström.

§16 Frågor som skall underställas Svenska Läkaresällskapets
fullmäktige
Inga frågor diskuterades

§17 Beslut om tillskapande av en ST-subsektion
ST-läkarna har genom en interimstyrelse arbetat under året med att starta en STsubsektion. Årsmötet beslutade om tillskapandet av en sådan ST-subsektion. Stadgarna
godkändes.

§18 Övriga frågor
C G Olofsson tog upp frågan om tvångsvård med önskemål om att man tog fram en
modell för granskning av tvångsvård med ett granskningsprotokoll som SPF arbetade
fram. Ett förslag om arbetsgrupp presenterades också: Claes Hollstedt, Peter Norström,
Karl-Otto Svärd och CG Olofsson samt någon från styrelsen skulle kunna ingå. Årsmötet
ställde sig bakom detta förslag.
Hemsidan presenteras av Nils Lindefors.
Psykiatriplanen presenterades kort av Christina Spjut
Kajsa Norström presenterade ST-läkarnas interimstyrelse som arbetat under året.

§19 Mötet avslutades

Göran Rydén, mötessekreterare

Lars von Knorring, mötesordförande

Justeras:

Hans Ågren

Lisa Ekselius

