
Årsberättelse Svenska Rättspsykiatriska föreningen 2019–2020 

Svenska Rättspsykiatriska föreningen (SRPF) är en specialitetsförening för rättspsykiatriker och 
läkare som arbetar med rättspsykiatrisk vård och rättspsykiatriska utredningar. 

Föreningen hade den 13 december 2019 totalt 77 medlemmar, vilket ställs i kontrast till att det 
finns 137 rättspsykiatriska specialister i Sverige. 

Föreningens uppdrag består i att vara samlande kraft för utbildningar och samarbete mellan 
rättspsykiatrins kliniker och intressenter; likaledes svarar styrelsen på remisser från socialstyrelsen 
och regeringens lagstiftande organ.  

SRPF deltar genom att besvara remisser i utvecklingsarbetet med Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) och Socialstyrelsen. Vi har ett gott samarbete med Svenska Psykiatriska Föreningen. Bland 
de remisser som besvarades verksamhetsåret 2019–2020 noterades: 

• remiss om nya föreskrifter om fördelning av ärenden de rättspsykiatriska 
undersökningsenheterna (RMV X19-90627) 

• remiss om att ge Säkerhetspolisen ökad möjlighet att inhämta information ur psykiatriska 
journaler för sitt arbete med personskydd (Ju2019/00054/L4) 

• remiss om effektivt resursutnyttjande vid transport av frihetsberövade (Gem 2019/0115) 
• remiss om uppmärksamhetsinformation rörande blodsmitta och hotbild i hälso- och 

sjukvårdens journaler (SLS 2019) 

Under verksamhetsåret 2019–2020 har styrelsen haft fem protokollförda möten. 

En styrelseresa till England har genomförts i oktober 2019. Då bjöds vi in av de berömda 
professorerna John Gunn och dame Pamela Taylor. Vid besöket var vi på en högsäkerhetsklinik, 
Broadmoor, som har ett helt nybyggt sjukhus bredvid de gamla lokalerna, samt det anrika Bethlem 
hospital. Kontakter knöts vilka kommer vara nyttiga i framtiden.  

Årets Nordiska rättspsykiatriska konferens i augusti 2019 arrangerades av RMV för Sverige med 
Göteborg som värd, var utomordentligt välbesökt och intressant. 

Inget seminarium kunde hållas år 2019, till stor del beroende på utredningen av terrorattacken i 
centrala Stockholm. 

Styrelsen har haft följande besättning: 
Anna Hillerberg ledamot 
Hanna Edberg sekreterare 
Kosilla Pillay kassör 
Hedvig Krona vetenskaplig sekreterare 
Per-Axel Karlsson ordförande 
Sara Öster ledamot 
Lars-Håkan Nilsson kriminalvårdens representant 
Jonatan Adling ledamot och hemsidesansvarig 
Erik Dahlman facklig sekreterare 
Ingen utsågs till vice ordförande 



Ekonomin 

Styrelseresan har konsumerat en del av föreningens resurser.  

Ekonomin är dock fortfarande god.  

Budget för kommande år innebär, om föreningen inträder som medlemsförening i Svenska 
läkarsällskapet, att medlemsavgiften ökar till 440 kronor per år, (pensionärer får betala 370 kronor 
per år), men medlemmen har då i gengäld ingen personlig kostnad för medlemskap i Svenska 
läkarsällskapet, förut kostade detta 700 kronor per år. 

Frågan kring huruvida medlemmarna i specialistföreningarna ska vara obligatoriskt anslutna till 
Läkaresällskapet (specialistföreningarna blir så kallade medlemsföreningar) ska avhandlas på 
kommande årsmöte, för formellt beslut.  

SRPFs styrelses eniga förslag till årsmötet är att bli medlemsförening.  

Framtiden 

Föreningen ska verka för att behandlingar bygger på beprövad erfarenhet med tvärvetenskapligt 
och multiprofessionellt samarbete, vilket föreningen anser ska ske med frekvent utbyte av 
erfarenheter mellan de rättspsykiatriska verksamheterna. 

Vidare ska vårdenheterna uppmuntras till vetenskapligt arbete och själva stå för årlig genomgång 
av kvalitetsaspekter, etiska frågor, förbättringsarbeten både på individ- och organisationsnivå. Om 
vårdenheterna gör dessa kvalitetsgenomgångar kan vi snart definiera begreppet beprövad 
erfarenhet inom rättspsykiatrisk vård. 

Således närmar vi oss den modell som tongivande används inom hela västvärlden. 

Verksamhet 

SRPF planerar att fortsätta med våra möten och vi hoppas kunna bidra till det rättspsykiatriska 
plattformsarbetet med Märta Wallinius, med flera och alla kliniker i landet som har 
rättspsykiatrisk vård. 

Vi hoppas kunna uppfylla förväntningar på seminarium under år 2020 där bland annat 
utvecklingsstörning inom rättspsykiatrin kan komma att behandlas. 

För styrelsen i Svenska Rättspsykiatriska föreningen 

Per-Axel Karlsson, Ordförande 


