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Protokoll fört vid Årsmöte med Svensk Förening för Äldrepsykiatri
fredagen den 21 oktober 2016, Nobel Forum Stockholm.
Närvarande: Elizabeth Aller, Ingvar Karlsson, Anna Lindblad, Eva Henell, Hernán Aguilar
Palomeno, Alina Solomon, Patrik Mattson, Pia Fogelberg, Sonja Muzikants, Lars EB
Andersson, Lars Franzén, Ulla-Britt Hjelmblink, Britt Serander, Karin Sparring Björkstén.
§1. Ordförande Elizabeth Aller förklarade mötet öppnat.
§2. Dagordningen godkändes.
§3. Till mötesordförande valdes Elizabeth Aller.
§4. Till mötessekreterare valdes Karin Sparring Björkstén.
§5. Till justeringsmän valdes Eva Henell och Lars Franzén.
§6. Mötet fann sig behörigen utlyst.
§7. Röstlängden fastställdes till de närvarande.
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska sammanställning redovisades.
§9. Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Patrik Mattson, som inte hade några
anmärkningar.
§10.Resultat-och balansräkning fastställdes.
§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarfrihet.
§12. Ordförande Elizabeth Aller och styrelseledamöterna Ingvar Karlsson och Karin Sparring
Björkstén omvaldes för en period av två år. Styrelseledamoten Anna Lindblad har avböjt
omval och lämnade styrelsen. Gertrud Sjövall, Per Johansson och Ingmar Skoog valdes 2015
för en period av två år, alltså till årsmötet 2017. Uppdrogs år styrelsen att adjungera en eller
flera personer till styrelsearbetet då en vakans uppstod.
§13. Till revisor valdes Patrik Mattson och till revisorssuppleant Lars Franzén.
§14. Till valberedning valdes Britt Serander och Ulrika Falkenberg med uppdrag att adjungera
ytterligare någon still valberedningen.
§15. Årsavgiften fastställdes till 300 kronor.
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§16. Övriga frågor:
a) Fler personer som kan hjälpa till i arbetet med olika viktiga frågor efterlystes. Intresserade
kan vända sig till styrelsen.
b) På förekommen anledning diskuterades frågan huruvida en specialist i äldrepsykiatri
med basspecialiteten geriatrik kan får chefsöverläkarens delegation att fatta beslut
enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård.

1) I arbetet med att skapa Målbeskrivningen har det hela tiden varit avsikten att en
specialist i äldrepsykiatri skall kunna ha chefsöverläkarens delegation att fatta beslut
enligt Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård.
2) I delmål c10 i målbeskrivningen till tilläggsspecialiteten Äldrepsykiatri står att
”Den specialistkompetenta läkaren ska kunna tillämpa lagar och andra föreskrifter
som gäller för specialiteten, inklusive lagar och andra föreskrifter som gäller för
myndighetsutövning”.
3) LPT 39 § lyder: ”Chefsöverläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid
sjukvårdsinrättningen med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska
specialiteterna att fullgöra uppgifter som chefsöverläkaren har enligt denna lag….”
4) Tolkningsproblemet torde vara att äldrepsykiatri i specialitetsindelningen inte står
under ”Psykiatriska specialiteter” utan under ”tilläggsspecialiteter” och att LPT anger
” läkare… med specialistkompetens inom någon av de psykiatriska
specialiteterna.” NB. Många nu verksamma psykiatriker har inte specialiteten
”psykiatri” utan den äldre ”allmän psykiatri” som inte heller är upptagen på listan.
5) Uppdrogs åt styrelsen att kontakta Socialstyrelsen och arbeta vidare med frågan.

Stockholm den 21 oktober 2016
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