
 
 
 

Verksamhetsberättelse för Svenska Psykiatriska Föreningen 
mars 2006 – mars 2007 
 
 
 
Svenska psykiatriska föreningen har 1555 medlemmar, associerade medlemmar 50 st. 1446 st är 
specialister, 59 st är ST-läkare. 6 medlemmar har avlidit under året. Antalet nya medlemmar 
under året 2006 är 21 specialister, 44 ST-läkare och 1 korresponderande medlem. 
Föreningen har 16 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 
David Eberhard, överläkare, Psykiatriska Länsakuten, Stockholm 

Vetenskaplig sekreterare 
Nils Lindefors,  professor, överläkare, Psykiatriska kliniken Sydväst, Stockholm-Huddinge 

Facklig sekreterare 
Lise-Lotte Risö Bergerlind, överläkare, Sjukhusledningen Södra Älvsborgs Sjukhus 

Adjungerade styrelseledamöter 
Ing-Marie Wieselgren, överläkare, representant för Psykiatrisamordningen 

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

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). Kommer att efterträdas av Hans Ågren. 
Anna Maria af Sandeberg  
 

Nordic journal of Psychiatry 
Hasse Karlsson, docent (chefredaktör) Åbo akademi, Finland 
 
UEMS Section and Board of Psychiatry 
Nils Lindefors, professor, överläkare, Psykiatriska kliniken Sydväst, Stockholm-Huddinge 
Lars Jacobsson, professor, överläkare, Umeå Universitetssjukhus 
 
 
 

Styrelsens arbete 
Styrelsemöten har hållits enligt följande: 
19/4 -06  Telefonstyrelsemöte 
8-9/5 -06  Internat, Vår Gård, Saltsjöbaden 
12/6 -06  Wollmar Yxkullsg. SCÄ 
22/8 -06  Telefonstyrelsemöte 
28-29/8 -06  Läkarsällskapet 
27-29/9 -06  Styrelsemöte (+professorsmöte och höstmöte) 
16/10 -06  Telefonstyrelsemöte 
16-17/11 -06  Internat, Högberga Gård, Lidingö 
29/11  Göteborg 
8/1 -06  Telefonstyrelsemöte 
25-26/1 -07  Styrelsemöte + verksamhetschefsmöte 
6/3 -07  Stockholm 
 

Prioriterade frågor i styrelsens arbete 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret arbetat med följande prioriterade frågor. 
 
Arbetet med att förändra föreningens hemsida slutfördes under våren 2006 och den nya hemsidan 
lanserades juni 2006.  
Vår ”nya” tidskrift Svensk Psykiatri har fortsatt att utvecklas. Tidskriften är nu en gemensam 
tidskrift för SPF, BUP-föreningen och Rättspsykiatriska Föreningen. Beroendemedicin 
kommer att vara med fr o m hösten -07.  Representanter för delföreningarna finns i en gemensam 



 
 
 
redaktion. Satsningen på den nya tidskriften har gett många positiva reaktioner från våra 
medlemmar. 
 
Styrelsen har fortsatt att öka utbudet av CME-kurser i samband med höstmötet -06 och vårmötet 
-07. Intresset för att ge CME-kurser vid andra tidpunkter regionalt i landet har efterfrågats och 
kommer att diskuteras.  
Utbildningsutskottet har träffats regelbundet under verksamhetsåret. Man har fortsatt att arbeta 
med ST-målbeskrivningarna och även i samarbete med övriga psykiatriska delföreningar. 
Utbildningsutskottet har också fortsatt att arbeta med CME-kurser, SPUR-inspektioner och 
handledarutbildningar. 
 
SPF:s visioner om framtidens psykiatri har lanserats i Läkartidningen, på politikerveckan i 
Almedalen och skickats till företrädare för den nya regeringen.  
Styrelsens inre arbete har effektiviserats, dels med internatmöten, från lunch till lunch och 
däremellan telefonstyrelsemöten. Styrelsen har också köpt in mer kanslist- och bokföringshjälp. 
Föreningens medlemsmöten kommer fr o m i år att förändras med ett större och vetenskapligt 
bredare vårmöte (målsättningen är ett svenskt ”APA-möte” varje vår). Höstmötet försvinner och 
istället kommer det att göras en bredare psykiatrisk satsning på riksstämman. Styrelsen har 
fortsatt stötta ST-läkarföreningen både moralist och ekonomiskt. Styrelsen har tillsatt två 
arbetsgrupper för att revidera de kliniska riktlinjerna för schizofreni samt självmordsnära 
patienter. Styrelsen har påbörjat ett samarbete med Gothia om att konstruera en skrivarinstruktion 
och mall för kommande kliniska riktlinjer. 
 
 

Psykiatrisamordningen, samarbete med andra psykiatriska delföreningar 
 
Psykiatriska delföreningarnas gemensamma förslag på strukturella förändringar inom svensk 
psykiatri presenterades för Anders Milton och psykiatrisamordningen den 21/4 -06. Samarbete 
med övriga psykiatriska delföreningar har framförallt skett runt arbetet med tidskriften samt med 
ST-målbeskrivningarna. SPF:s styrelse och BUP-föreningens styrelse har träffats vid tre tillfällen 
under verksamhetsåret.  
 
 
 

Remissvar 
Tillströmningen av remisser har varit något lägre än förra verksamhetsåret. Styrelsen har under 
verksamhetsåret besvarat följande remisser: 
 

1. Remissvar angående rattfylleri och sjöfylleri. 
2. Remissvar angående riktlinjer vid patienters medverkan i den kliniska undervisningen av 

läkarkandidater. 
3. Remissvar angående detaljhandel med nikotinläkemedel. 
4. Remissvar angående den nationella psykiatrisamordnaren – öppen vård med särskilda 

villkor. 
5. Remissvar angående utvisning av rättspsykiatriskt vårdade patienter. 



 
 
 

6. Remissvar angående komplettering av remiss angående säkerhet vid 
sjukvårdsinrättningar. 

7. Remissvar angående föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. 
8. Remissvar angående Forensiska institutet – Ny myndighet för kriminalteknik, 

rättsmedicin och rättspsykiatri m.m. 
9. Remissvar angående utvisning av rättspsykiatriskt vårdade patienter. 

 

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

1. ST-läkarsatsningar (Hasseludden, Riga, Istanbul, London) 
2. Administration av kommande CME-kurser 
3. Hemsidan 
4. Ekonomihjälp och medlemsregisterhantering (Bitte Skarin och Ewa Mattsson) 
5. Fondhanteringen – vad ska man göra med fonder? 

 

Subsektioner, arbetsgrupper och utskott 

Föreningen för konsultpsykiatri 
Föreningen för konsultpsykiatri har haft ett möte hösten -06 i Umeå.  
 
 

ST-läkarna 
 
SPFST har fortsatt att utveckla sitt arbete med Marie Bendix som styrelsens ordförande.  
Man har nu 112 ST-läkare som är medlemmar i SPF. Styrelsen har haft fyra styrelsemöten samt 
ett telefonmöte.  
ST-konferensen 2007 i Storhogna/Jämtland blev trots sin avlägsna geografi en framgång med 84 
deltagare. Temat var somatoforma och dissociativa syndrom.  
Sex styrelsemedlemmar ur SPFST deltog i EFPT i Riga juni -06. Kajsa Norström valdes med stor 
majoritet till kommans ordförande.  
Stockholm blir värd för EFPT konferensen 2008.  
En arbetsgrupp har utarbetat en plan för en introduktionsvecka för nyblivna ST-läkare/vikarier. 
Introduktionsveckan kommer att hållas första gången 23-25/4 -07. 
 
 

Utbildningsutskottet 
Utbildningsutskottet har träffats: 
29/5 -06,  28/8 -06, 16/11 -06, samt 6/3 -07. Den 24/1 träffade utbildningsutskottet representanter 
från övriga psykiatriska delföreningar för att diskutera ST-målbeskrivningarna. Den 21-22/2 -07 
anordnades ett internat under temat ”Visioner och planering”. 
 



 
 
 
Utskottet har bestått av: 
Anna Maria af Sandeberg, Nils Lindefors, Lise-Lotte Risö Bergerlind, Kajsa Norström, Christian 
Johansson, Rafaella Björk, Bo Runesson. Bo Söderpalm har utgått under våren 2006 och ersatts 
av Kerstin Lindell. 
 
Arbetet i utskottet har framförallt fokuserats på att färdigställa ST-målbeskrivningarna och 
CME-kurserna. SPUR-inspektioner och utbildning till inspektörer har kommit igång liksom 
målbeskrivningar och utbildning för ST-handledare samt SPUR-inspektionerna.  
 
 

Arbetsgrupp för revidering av kliniska riktlinjer 
 
Arbetet med de kliniska riktlinjerna har resulterat i att två grupper påbörjat sitt arbete att revidera 
tidigare riktlinjer. Dessutom har en diskussion påbörjats tillsammans med Gothia om en mall för 
kommande riktlinjer vilket skulle kunna bidra till en ökad samstämmighet mellan riktlinjerna. De 
två arbetsgrupper som tillsatts är: 

• Suicidnära patienter (Bo Runesson, sammankallande) 
 

• Schizofreni (Nils Lindefors, sammankallande) 

 

Samarbete med andra organisationer 
Socialstyrelsen har bett oss delta i arbetet kring sjukskrivningsriktlinjer. I detta arbete har  
Christina Spjut, David Eberhard, Göran Rydén och Peter Nordström deltagit och preliminära 
riktlinjer för depression och personlighetsstörningar har tagits fram. 
Vid ett internat som Psykiatrisamordningen arrangerat om ungas psykiska hälsa (tillsammans 
med skolhälsovården, primärvården, BUP med fler aktörer) resulterade i ett dokument som blivit 
en del i Psykiatrisamordningens förslag. 
Styrelsen har träffat representanter från KPV för att diskutera arbetet med psykiatriska 
kvalitetsregister. Dessa presenterade också sin verksamhet vid årets verksamhetschefs- och 
chölmöte. 
Representanter för SPF deltog vid Ryska Psykiatriska Föreningens möte i Moskva med Valerie 
Krasnov som värd. Vid detta besök anordnades också flera studiebesök på olika kliniker och 
institut i Moskva. Utöver Wolfgang Rutz och Marie Bendix (som representant för SPF-ST) 
deltog från styrelsen Anna Maria af Sandeberg, Olle Hollertz, David Eberhard och ST-
representant Kajsa Norström.  
Etikdiskussion på Läkaresällskapet arrangerade ett möte omkring etikfrågor där frågan om 
assisterat självmord diskuterades.  
 
 

Föreningsmöten och psykiatrikonferenser 
Vårmötet i Uppsala 23-24 mars 20066 hade tema ”Psykoterapi”. Lokala värdar var prof. Lisa 
Ekselius och prof. Mats Fredriksson. 



 
 
 
Höstmötet 28-29/9 anordnades i Stockholm med tema: ” Riskbedömning och intervention”. 
Lokala värdar var Clara Gumpert och Tom Palmstierna. 
Vårmötet 7-9/3 anordnas tillsammans med BUP med temat ”Ny kunskap och hur den 
implementeras”. Lokala värdar är Olav Bengtsson (BUP) och Göran Tidbeck (SPF) 
 
27/9 träffade styrelsen den svenska psykiatrins professorer vid det årliga professorsmötet. Hans 
Ågren presenterade ”Forskningsläget i svensk psykiatri” som följdes av en diskussion.  
25/1 -07 anordnades årets Chöl/verksamhetschefsmöte på Vår Gård i Saltsjöbaden. Inbjuden 
Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet deltog liksom Carl Lago och Kristina 
Lange Karlsson som presenterade nationella kvalitetsregister. 
 
Årets riksstämma 
 

Möten, sammanträden och representation utanför styrelsen 
 
UEMS 6-8/4,  Vienna, Austria: Section minutes; Board minutes, Nils Lindefors och Lars 
Jacobsson. 
 
UEMS 5-7/10 - Deventer, the Netherlands, Nils Lindefors. 
 
APA  i Toronto 20-26/5 (syfte: observation av deras CME-system inför introduktion av vårt) 
Nils Lindefors. 
 
Medicinska indikatorer: Depression 3/10 2006. Uppstartsmöte. Lise-Lotte Risö Bergerlind. 
 
Utbildningsguiden, möte på SLS 28/2. Lise-Lotte Risö Bergerlind. 
 

Möte med Ylva Johansson och Läkarförbundet (presentation av psykiatrins brister och 
möjligheter) 28/3 -06.   
 
28:e Nordic Congress of Psychiatry i Tammerfors 15-19/8 inkl. Nordic Joint Committee möte. 

EFPT, European Federation for Psychiatric Trainees Riga 19-22 juni. 

Norska Psykiatriska Föreningens årsmöte i Trondheim 5-6/9. 

Läkaresällskapets fullmäktigemöte. 

Internat med Nationell psykiatrisamordning på Ulvsunda slott. Diskussion om åtgärder för unga 
med psykisk ohälsa 31/3-1/4. 

Medverkan i Läkarförbundets representantskapsmöte 7/4. 

 
 
 
Anna Maria af Sandeberg, ordförande   Göran Rydén, sekreterare 

http://www.uemspsychiatry.org/common/previousMeetings/SectionApr2006.pdf
http://www.uemspsychiatry.org/common/previousMeetings/BoardApr2006.pdf
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