Verksamhetsberättelse för Svenska Psykiatriska Föreningen
mars 2008 – mars 2009
Föreningen har 1632 medlemmar, varav 216 ST-läkare, 14 hedersledamöter och 20
korresponderande medlemmar. Antalet medlemmar har ökat med 72 st under verksamhetsåret.
Styrelsen har bestått av:
Ordförande Christina Spjut, överläkare, Norra Stockholms psykiatri
Vice ordförande Lise-Lotte Risö Bergerlind, områdeschef, psykiatrin Södra Älvsborgs sjukhus
Sekreterare Hans-Peter Mofors, överläkare, Psykiatriska kliniken Nordväst, Stockholms län
Skattmästare Olle Hollertz, chefläkare, Psykiatrin i Kalmar län
Redaktör David Eberhard, överläkare, Psykiatriska Länsakuten, Stockholm. Har avgått under
verksamhetsåret.
Vetenskaplig sekreterare Tove Gunnarsson, överläkare, Psykiatriska kliniken Nordväst,
Stockholms län. Tove tog över redaktörskapet efter Davids avgång.
Facklig sekreterare Dan Gothefors, överläkare, Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Riksstämmoansvarig Rolf Adolfsson, verksamhetschef Vuxenpsykiatrin, Sunderby har avgått
under året.
Ledamöter Hans Ericson, överläkare Psykiatriska kliniken Sundsvall, Åsa Westrin, överläkare,
psykiatrin Lund.
ST-representant Maria Larsson, ST-läkare, Norra Stockholms psykiatri, Stockholms län
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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.
Specialisternas fortbildning. I mars 2008 arrangerades för första gången ett större vårmöte som
därför fått byta namn till Svenska Psykiatrikongressen. Programmet hade 4-5 parallella föredrag
och workshops. P.g.a. lokalernas storlek kunde högst 250 personer tas emot och många kunde
inte erbjudas plats. Deltagarnas utvärdering visade att programmet var mycket uppskattat.
SPF:s program under Riksstämman 2008 i Göteborg pågick under två dagar och föreningen
erbjöd även CME-kurser.

Kliniska riktlinjer. 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 SPF,
Svenska Barn- och Ungdomspsykiatriska Föreningen, Svensk Cardiologförening, Svensk
Förening för Internmedicin, Svenska Diabetologföreningen, Svensk Förening för Allmänmedicin
och Svensk Förening för Obesitasforskning och kommer att färdigställas under 2009.
Metis. 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. BUP-representanten har tyvärr avgått under perioden. Styrgruppen för Metis har letts av
SPF:s vice ordf.
WPA-kongressen. Föreningen har lämnat ett bud till World Psychiatric Association om att 2014
arrangera den internationella WPA-kongressen i Göteborg. Tyvärr beslöt WPA att lämna
uppdraget till Toronto, Canada i stället.
Motion 2008. Vid medlemsmötet 2008 motionerade Göran Isacsson om ”en seriös debatt i
föreningen i syfte att på årsmöte 2009 kunna ta ett beslut där SPF definierar vad psykiatri är, dess
innehåll och avgränsningar.” Under verksamhetsåret har en livlig debatt enligt Göran Isacssons
motion funnits i Svensk Psykiatri. Styrelsen har under året genom sitt arbete med remissvar,
kontakter med myndigheter och andra samt genom sitt arbete med Svenska Psykiatrikongressen
strävat efter att uppfylla motionärens önskan och föreslår att medlemsmötet skall acceptera dessa
resultat som ett tillmötesgående av motionen.
Tidskriften Svensk Psykiatri
Tidskriften för Svensk Psykiatri har under året utkommit med fyra nummer. Teman har varit
”Psykiatri och media”, ”Etik”, ”Självhjälp utanför psykiatrin” och ”Ledarskap”. David Eberhard
avgick i augusti som huvudredaktör och ersattes av Tove Gunnarsson. Redaktionen har för övrigt
bestått av Daniel Frydman (SPF), Björn Wrangsjö (SFBUP), Camilla Hallek (SFBUP), Per
Lindqvist (SRPF) och Kristina Sygel (SRPF).
Remissvar
Tillströmningen av remisser har varit hög under verksamhetsåret. Styrelsen har besvarat följande
remisser:
Föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) Narkotikaklassade
läkemedel för behandling av ADHD hos barn och ungdomar
Åtgärdsplan för den kliniska forskningen)
Socialstyrelsens föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Olämplighet att inneha skjutvapen.
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 kräver också en ekonomisk buffert. Styrelsen har därför bedömt det nödvändigt att
mot ersättning ge läkemedelsindustrin och andra intressenter möjlighet att ställa ut under Svenska
Psykiatrikongressen.

ST-läkarna
SPF-ST har fortsatt att utveckla sitt arbete och SPF har gett ekonomiskt stöd för att underlätta
detta. SPF-ST lämnar egen verksamhetsberättelse. V.g. se denna.
Utbildningsutskottet
Utskottet har bestått av:
Lise-Lotte Risö Bergerlind, Tove Gunnarsson, Dan Gothefors, Kajsa Norström, Raffaella Björk,
Bo Runeson. Maria Holstad och Maria Larsson. Utskottet lämnar egen verksamhetsberättelse.
Samarbete med andra organisationer
Specialitetsföreningar. Föreningens tidskrift Svensk Psykiatri har en viktig roll i
kommunikationen med medlemmarna och en lika viktig roll i att närma psykiatrins
specialitetsföreningar varandra.
NU-projektet. SPF har regelbundet träffat medarbetarna i Socialstyrelsens NU-projekt för
ömsesidig information och diskussion. Föreningens uppfattning i olika frågor har tillfrågats av
många aktörer i det svenska samhället.
Brukarorganisationer. SPF kommunicerar återkommande med NSPH och RSMH. Ordföranden
deltog vid ett seminarium i Almedalen arrangerat av NSPH.
Framtiden
NCP 2009. Föreningens stora projekt under 2009 är den nordiska psykiatrikongressen 29th
Nordic Congress of Psychiatry 22-25 september i Stockholm. Ordförande för de vetenskapliga
kommittéerna är Lars von Knorring och Anne-Liis von Knorring. Ordförande för
oganisationskommittén är Anna Åberg-Wistedt. De vetenskapliga och sociala programmen
liksom planeringen för utställarna har kommit långt, men mycket återstår ännu att göra.
Föreningens expertkunskap efterfrågas allt mera och inbjudningar till deltagande i olika
arbetsgrupper blir vanligare. Styrelsens arbete bedrivs till absolut största del på fritid och särskilt
uppdraget som ordförande blir allt mera krävande med nästintill dagligt arbete i någon form.
Det finns mycket stora eftersatta behov inom psykiatrin i vårt land. Viktiga förbättringsområden
är den kliniska forskningen, bristen på psykiatriker, minskande extern fortbildning och en
minskande andel av sjukvårdens resurser till psykiatrisk vård. 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 aktör med förslag på förbättringar, som påtryckare i olika sammanhang och inte
minst som arrangör av viktig fortbildning för alla som arbetar med psykiatri.
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