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Svenska psykiatriska föreningen har 1544 medlemmar, och 23 korresponderande medlemmar. 
Av dessa är antalet nya medlemmar under 2005 41 stycken varav ST-läkare 29 stycken. 
Föreningen har 15 hedersledamöter.  
 

Styrelsen har bestått av:  

Ordförande 
Anna Maria af Sandeberg, överläkare, Centrum för Ätstörningar, Stockholm 

Vice ordförande 
Christina Spjut, överläkare, Affektivt centrum, Norra Stockholms psykiatri  

Sekreterare 
Göran Rydén, överläkare, MBT-teamet, Huddinge Psykiatriska Öppenvårdsmottagning 
 
Kassör 
Olle Hollertz, överläkare, Psykiatriska mottagningen, Oskarshamn 

Redaktör 
Vigg Joste, överläkare, Psykiatriska Öppenvårdsmottagningen Centrum 
Borås Lasarett/SÄS 

Vetenskaplig sekreterare 
Nils Lindefors, docent, överläkare, Psykiatri Centrum Karolinska, Stockholm-Solna 

Facklig sekreterare 
Sylvia Wickman, överläkare, Psykiatriska kliniken, Falun, avgick efter en månad 
 

Adjungerade styrelseledamöter 
Ing-Marie Wieselgren, överläkare, representant för Psykiatrisamordningen 
Lise-Lotte Risö Bergerlind, överläkare, Sjukhusledningen Södra Älvsborgs Sjukhus, som 
övertagit facklig sekreterares uppgifter 
David Eberhard, överläkare, Psykiatriska Länsakuten, Stockholm, för planering av ny 
redaktion och omarbetning av ”Svensk Psykiatri”. 



 
 
 
ST-representant 
Kajsa Norström, ST-läkare, Psykiatriska kliniken Mölndal, Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Ansvarig för Riksstämman 
Margda Waern, docent, Specialistläkare, Sektionen för klinisk psykiatri, Institutionen för 
klinisk neurovetenskap, Sahlgrenska sjukhuset, fram till årsskiftet med ansvar för arbetet med  
Riksstämman 
 

Valberedning 
 
Lars Häggström, sammankallande 
Göran Tidbeck  
Margda Waern  
 

Revisorer 
Karl-Otto Svärd 
Carl-Gustav Olofsson 
Kimmy Lindholm, suppl 
Inger Blennow, suppl 
 

Nordisk Psykiatrisk Samarbetskommitté 
Henrik Nybäck (6-årsdelegat) 
Anna Maria af Sandeberg  
 

Nordic journal of Psychiatry 
Hasse Karlsson, Docent (chefredaktör) Åbo akademi, Finland 
 
UEMS Section and Board of Psychiatry 
Nils Lindefors, docent, överläkare, Psykiatri Centrum Karolinska, Stockholm-Solna  
Lars Jacobsson, professor, överläkare, Umeå Universitetssjukhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Styrelsens arbete 
Styrelsemöten har hållits 050420, 050601-050604 (internat, Oslo) 050831, 051003, 051031, 
051129, 060201, 060220 (telefonmöte), 060322 
AU-möten (deltagare Anna Maria af Sandberg, Christina Spjut, Göran Rydén och Olle 
Hollertz) har hållits 050817, 050919, 051016, 051121, 051219. 
 
 

Prioriterade frågor i styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med fem prioriterade frågor. 
 
Utformandet av en psykiatriplan med målsättningen att utgöra föreningens vision av svensk 
psykiatri under de närmaste fem åren. En arbetsgrupp har tillsatts med Christina Spjut som 
ordförande. Arbetsgruppens arbete beräknas vara klart under våren 2006. 
 
Mycket arbete och energi har lagts ner på att diskutera en förändring av tidskriften  
Svensk Psykiatri samt föreningens hemsida. Diskussioner har förts med BUP-föreningens 
styrelse om att skapa en gemensam tidskrift under namnet Svensk Psykiatri. Två nummer har 
utkommit i samarbete med Barnpsykiatriska Föreningens styrelse. En redaktion har bildats 
med representanter från BUP-föreningen och Psykiatriska Föreningen och som tilltänkt 
huvudredaktör för tidskriften har David Eberhard (adjungerad till styrelsen) tillfrågats av 
styrelsen och accepterat. Redaktionen har fått i uppdrag att omarbeta tidskriften Svensk 
Psykiatri med ny layout och delvis förändrat innehåll. Det första nya numret av Svensk 
Psykiatri beräknas utkomma under våren 2006. Ett arbete pågår också med att göra om 
hemsidan med ny design och enklare rutiner för uppdatering. Anna-Maria af Sandeberg, Nils 
Lindefors och Göran Rydén har arbetat med denna fråga.  
En viktig fråga för styrelsen har varit att på flera olika sätt stötta ST-läkarna och ST-
sektionen. Styrelsen har ekonomiskt stöttat ST-kongressen på Hasseludden den 2-3/2. Mötet 
blev en succé med 135 deltagande ST-läkare.  
Styrelsen har också fortsatt arbetet med CME-kurser (Continual Medical Education) i 
samband med höst- och vårmöten. Styrelsen har sökt och fått pengar från Nationell 
Psykiatrisamordning för att kunna administrera dessa kurser. (25 % kursamanuens). Den 
person som framförallt har drivit denna fråga inom styrelsen är Nils Lindefors. 
Kursammanuensfunktionen som träder i kraft under 2006 kommer att upprätthållas av Tove 
Gunnarsson, överläkare och med.dr., verksam vid Psykiatri Centrum Karolinska. 
 
 

Psykiatrisamordningen, samarbete med andra psykiatriska delföreningar 
 
05 09 29 sammankallade den Nationella Psykiatrisamordningen (Anders Milton och Ingmarie 
Wieselgren) SPF och andra psykiatriska delföreningar (Barn och Ungdoms Psykiatriska 
föreningen, Äldrepsykiatriska föreningen, Rättspsykiatriska föreningen och 
Beroendemedicin). Psykiatrisamordningen uppdrog åt delföreningar att inkomma med en 
gemensam skrivelse där tre viktiga utvecklingsområden inom psykiatrin lyfts fram. 



 
 
 
Delföreningarna har träffats vid ytterligare två tillfällen, 05 12 05 samt 06 02 09. Ett 
gemensamt dokument har skrivits som kommer att överlämnas till Psykiatrisamordningen.  
 

Stipendier, priser 
Årets Pfizerstipendium har med styrelsens beslut tilldelats Sonja Ruppert, Stockholm.. 
Ingvarpriset tilldelades Tom McNeill, Lund. 

 

Remissvar 
Svenska Psykiatriska Föreningen har under verksamhetsåret besvarat följande remisser: 

1. Remissvar angående slutbetänkandet av utredningen om förmyndare, gode män och 
förvaltare, SOU 2004:112. 

2. Remissvar angående Sjukvårdens roll i sjuskrivningsprocessen - ett policyprogram 
från Sveriges läkarförbund 

3. Remissvar på WMAs reviderade dokument Ethical Issues concerning Patients with 
Medical Illness  

4. Remissvar på förslag till WMA till Statement on Reducing the Global Impact of 
Alcohol on Health and Society 

5. Remissvar angående optimala baser för hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen) 
6. Remissvar angående Läkarsällskapets När får läkare avstå från behandling? 
7. Remissvar på Läkarförbundets remiss och frågor betr. generisk förskrivning  
8. Remissvar från Svenska Psykiatriska Föreningen angående möjligheten till 

begränsning av elektroniska kommunikationsmedel för patienter vårdade jml LPT och 
LRV: 

9. Remissvar:”Försäkringsbolags tillgång till patientjournaler” 
10. Remissvar på Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet 

enligt Lex Maria, Socialstyrelsens diarienr 40-5878/2005 
11. Remissvar på remissen: Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:000) 

om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:12) om 
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.  

12. Remissvar på remissen: Folkhälsopolitisk rapport 2005. 
13. Remissvar angående EU:s grönbok om psykisk hälsa 

 
 

Ekonomi 
Ekonomin har under året varit god. Under året har ekonomiska satsningar gjorts framför allt 
på följande områden: 

1. ST-läkarsatsningar 
2. Utvecklande av ny tidsskrift 
3. Ny hemsida 
4. Administration av kommande CME-kurser 

 
 



 
 
 
 

Subsektioner, arbetsgrupper och utskott 

Föreningen för konsultpsykiatri 
Föreningen för konsultationspsykiatri har haft ett mellanår 2005, dvs. utan 
offentligt möte. Ett möte har planerats hösten 2006 i Umeå tillsammans 
med allmänläkarna, "Psykiatri i primärvård". Under 2005 genomfördes en 
inventering av konsultpsykiatrin i Sverige (av Lars Wahlström) gemensamt med 
motsvarande i Norge, Danmark, Finland. Denna inventering presenterades vid EACLPPs 
kongress i Istanbul sept 05, och kommer att publiceras. 
Subsektionen har för närvarande 32 (+3) medlemmar. 

 

ST-läkarna 
ST-läkarna har under verksamhetsåret arbetat i en interimstyrelse bestående av 9 ledamöter 
med Peder Björling som ordförande. Styrelsen har sammanträtt 6 gånger samt vid ett 
telefonmöte. Man har arbetat med stadgarna för subsektionen samt planerat för en ST-
läkarkonferens som ägde rum i början av februari 2005. Detta möte blev mycket uppskattat. 
Den höga aktiviteten märks också i det stora antalet ST-läkare som sökt medlemskap i 
föreningen. Interimstyrelsen har också etablerat kontakt med våra nordiska grannländer och 
även representerat i det europeiska samarbetet. 

Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet har träffats 05 11 21 och 06 01 18.  
Utskottet har bestått av: 
Anna Maria af Sandeberg (sammankallande), Nils Lindefors, Lise-Lotte Risö Bergerlind, 
Kajsa Norström, Christian Johansson ( ST föreningen ), Rafaella Björk, Bo Runesson, 
Bo Söderpalm.  
Arbetet i utskottet har framförallt fokuserats på att färdigställa ST-målbeskrivningarna och 
CME-kurserna. Det har också diskuterats att utskottet skulle fortsätta att arbeta med 
målbeskrivningar för ST-handledarutbildningar samt SPUR-inspektionerna.  
 
 

Arbetsgrupp för kliniska riktlinjer vid personlighetsstörningar 
Under året har arbetsgruppen med prof. Lisa Ekselius som samordnare utkommit med 
riktlinjer 060302. Dessa riktlinjer kommer också att kunna laddas ned som pdf-fil utan 
kostnad. 
 

Arbetsgrupp för psykofarmakologi 
Vid det senaste årsmötet inlämnade Finn Bengtsson en motion om att utreda möjligheterna att 
bilda en subsektion för psykofarmakologi. En arbetsgrupp bildades och inkom under januari 
2006 med förslaget att istället organisera detta som ett utskott då psykofarmakologiska frågor 



 
 
 
i så stor utsträckning berör alla som verkar inom psykiatrin. Styrelsen arbetar därför vidare 
med frågan i enlighet med detta. 
 

Samarbete med andra organisationer 
Under året har styrelsen träffat representanter för några olika organisationer: 
Representanter från SKL informerade om s k genombrottsprojekt där man haft goda 
erfarenheter från somatiken och nu också vill engagera psykiatrin. I en första våg har man 
arbetat utifrån temat ”Tillgänglighet”. 
Göran Boethius med medarbetare har arbetat fram ett program för rökavvänjning för 
psykiatriska patienter som styrelsen beslutat ställa sig bakom och i diskussioner med Göran 
Rydén har några olika vägar i det fortsatta arbetet diskuterats. 
Samarbete med brukarorganisationerna har varit en viktig punkt vilket resulterade i en 
inbjudan till några olika brukarorganisationer. RSMH deltog vid ett styrelsemöte med god 
representation där flera gemensamma punkter diskuterades. Samarbetet konkretiserades 
ytterligare då de båda ordförandena tillsammans skrev en debattartikel i Dagens Medicin 
angående förslag från socialstyrelsen att införa centrala online register av tvångsvårdade 
patienter. 
Under året har SPF och Föreningen för barn- och ungdomspsykiatri träffats vid flera tillfällen 
och påbörjat ett samarbete dels angående tidsskriften Svensk Psykiatri. Styrelserna har 
dessutom diskuterat gemensamma frågor angående randutbildning under AT- och ST-
utbildningarna. 
 
 
 

Föreningsmöten och psykiatrikonferenser 
 
Höstmötet hölls den 2-3/9 -05 med temat Transkulturell psykiatri i Stockholm. Lokal värd var 
Solveig Ekblad. 
Professorsmöte med efterföljande middag hölls den 31/8 i Stockholm, Läkaresällskapet. På 
mötet diskuterades hur man ska kunna locka unga läkare att börja forska. Hans Ågren 
uppdrogs att skriva ett policydokument om klinisk forskning i psykiatri. 
Den 2-3/2 -06 anordnade SPF verksamhetschefs- och chölmöte i Sigtuna.                                                          
Martin Grann var inbjuden talare och talade om riskbedömningar och våldsprevention.  
Göran Boethius var också inbjuden för att tala om ett nytt policyprogram mot rökning inom 
psykiatrin. I övrigt diskuterades ledarskapsfrågor. Det fanns ett stort önskemål från deltagarna 
att SPF skulle medverka i arrangering av ett seminarium under 2006 om ledarskap i 
psykiatrin. 
Riksstämman 2005 var en stor framgång för psykiatrin. Riksstämmans övergripande tema var 
psykisk hälsa. Margda Waern som är SPF:s representant i Läkaresällskapets 
Riksstämmodelegation har under året arbetat intensivt med detta. Ett stort antal föredrag och 
symposier anordnades där psykiatriska frågeställningar kom i fokus. 
En posterutställning anordnades med över 30 deltagande utställare. Pris för bästa poster 
utdelades till Katarina Skogman. 
 



 
 
 
 
 
 
 

Möten, sammanträden och representation utanför styrelsen 
 
050414-16 UEMS and Board of Psychiatry, Torino, Italien. Nils Lindefors deltog 
05 0414-15   Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations, Nådendal, Finland, 
                     Henrik Nybäck och Anna Maria af Sandeberg deltog. 
050510 Kontaktmannagruppen i psykiatri på Loviken, Stockholm (SKL). Anna Maria af 

Sandeberg deltog 
050510-13 The European Federation of Psychiatric Trainees, Istanbul. Marie Bendix och 

Kajsa Norström deltog. 
050526-27 Läkarsällskapets fullmäktigemöte. Anna Maria af Sandeberg deltog 
050910-15 WPA-möte i Kairo. Anna Maria af Sandeberg och Christina Spjut deltog 
050928 Läkaresällskapets utbildningsutskott om ST-målbeskrivning. Anna Maria af 

Sandeberg, Kajsa Norström och Liselotte Risö Bergerlind deltog 
051006-08 UEMS and Board of Psychiatry, Slovakien. Nils Lindefors och Lars Jacobsson 

deltog. 
051027 Läkarförbundets representantskapsmöte Anna-Maria af Sandeberg deltog 

Möte på Socialstyrelsen angående riktlinjer för depression- och ångesttillstånd. 
Göran Rydén och Sergej Andreewich deltog 

 
 
 
 
 
Anna Maria af Sandeberg, ordförande   Göran Rydén, sekreterare 
 
 
 
Christina Spjut, vice ordförande 
Nils Lindefors, vetenskaplig sekreterare 
Olle Hollertz, skattmästare 
Vigg Joste, redaktör 
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