
Svenska Rättspsykiatriska Föreningen 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse, 16 mars 2022 – 14 mars 2023 
 
 
Sammanfattning 
Svenska Rättspsykiatriska Föreningen har haft ett intensivt arbetsår. Mordet på kollega Ing-
Marie Wieselgren sommaren 2022 har präglat året. Styrelsen har haft sex styrelsemöten och 
ett särskilt arbetsmöte kring remissen God tvångsvård mm. Antalet medlemmar är oförändrat 
runt ett nittiotal. Ekonomin är god vilket är en följd av få utgifter under pandemiåren. 
Föreningens medlemmar har varit aktiva inom utbildningar och andra aktiviteter i ämnet 
rättspsykiatri. Två nya vetenskapliga råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsen har utsetts. 
Styrelsen har påbörjat ett mer långsiktigt arbete med strategiska frågor inom rättspsykiatri. 
SRPF utgör en liten specialistförening och arbetsbördan blir i perioder tung för styrelsen. 
Medlemmarna välkomnas därför att engagera sig i föreningens arbete. 
 
Administration 
Vid årsmötet och det efterföljande styrelsemötet den 16 mars 2022 valdes och konstituerades 
följande styrelse: 
 
Ordförande: Peter Andiné (nyval, 2 år) 
Vice Ordförande: Hedvig Krona (kvarstod, 1 år) 
Sekreterare: Hanna Edberg (kvarstod, 1 år) 
Kassör: Cilla Pillay (kvarstod, 1 år) 
Vetenskaplig sekreterare: Hedvig Krona (kvarstod, 1 år) 
Facklig sekreterare: Erik Dahlman (kvarstod, 1 år) 
Kriminalvårdsrepresentant: Hanna Edberg (kvarstod, 1 år) 
ST-läkarrepresentant: Jonatan Adling (kvarstod, 1 år) 
Övrig ledamot: Kristina Sygel (kvarstod, 1 år) 
Övrig ledamot: Fredrik Åberg (nyval, 2 år) 
 
Följande valdes till revisorer (1 år): Cathrine Rönnbäck och Lars-Håkan Nilsson 
Följande valdes till valberedning (1 år): Katarina Howner och Sara Bromander 
 
Styrelsen har haft ytterligare fem ordinarie styrelsemöten: 

1. 22 april 2022 (2 timmar, digitalt) 
2. 3 juni 2022 (2 timmar, digitalt) 
3. 30 september 2022 (2 timmar, digitalt) 
4. 9 december 2022 (2 timmar, digitalt) 
5. 3 februari 2023 (heldag, Stockholm) 

 
Styrelsen har även haft ett arbetsmöte i december 2022 kring remissen ”God tvångsvård mm.” 
 
Medlemmar 
Föreningen har 87 medlemmar. Antalet medlemmar borde kunna vara betydligt högre med 
tanke på att ett relativt stort antal läkare inom rättspsykiatrisk vård vårdar omkring 2000 
patienter vid varje given tidpunkt. Antalet specialistläkare i rättspsykiatri var 144 stycken i 
februari 2023. Könsfördelningen är jämn och ungefär hälften av läkarna är 65 år eller äldre. 
Vid samma tidpunkt fanns 19 stycken ST-läkare i rättspsykiatri i landet. 



 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är i god balans. Intäkterna utgjordes av medlemsavgifter. Utgifterna 
utgjordes främst av inbetalningar av avgifter till Sveriges läkaresällskap och kostnader för 
hemsidan. Utgifterna har generellt varit låga under pandemiåren vilket gjort att föreningens 
saldo uppgick till 93 000 kr den 31 december 2022. 
 
Utbildning 

1. Många av föreningens medlemmar har varit aktiva inom rättspsykiatrisk utbildning. Vi 
vill särskilt lyfta fram Sara Bromanders arbete inom Rättsmedicinalverket och 
Cathrine Rönnbäcks arbete inom Metiskurserna. 

2. Peter Andiné, Fredrik Åberg och Jonatan Adling deltog hösten 2022 i en arbetsgrupp 
vid centrala Metiskansliet för att utvärdera om de två Metiskurserna Psykiatrins juridik 
och Rättspsykiatri kunde slås samma till en kurs. Någon sammanslagning gjordes inte. 

3. Fredrik Åberg undervisade om LPT och LRV vid Domstolsakademin i Malmö den 6-7 
februari 2023. 

4. Peter Andiné och Cathrine Rönnbäck anordnade en Metiskurs i rättspsykiatri i 
Göteborg den 8-19 februari 2023. 

 
Remisser 

1. Från SLS, Nationellt vårdprogram för misstänkt och bekräftad COVID-19: inget svar 
från SRPF. 

2. Från SLS, Samsjuklighetsutredningen (SOU 2021:93): svar 12 april 2022. Peter 
Andiné och Fredrik Åberg deltog i en efterföljande arbetsprocess kring utredningen 
med Svenska Psykiatriska Föreningen och i ett gemensamt möte den 19 oktober 2022 
med företrädare för Samsjuklighetsutredningen. 

3. Från SLS, Hälso- och sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga (SOU 
2022:6): svar 9 maj 2022. 

4. Från IVO, Förslag till föreskrifter om chefsöverläkarens underrättelse- och 
uppgiftsskyldighet avseende vissa åtgärder inom psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård: svar 20 maj 2022. 

5. Från Socialstyrelsen, Förslag till föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård och 
rättspsykiatrisk vård: svar 30 juni 2022. 

6. Remiss, Ökad tillgänglighet: inget svar från SRPF. 
7. Remiss, Äldrepsykiatriföreskriften: inget svar från SRPF. 
8. Remiss, Vård och omsorg för äldre människor: inget svar från SRPF. 
9. Från SLS, Försäkringslösningar i offentlig vård: inget svar från SRPF. 
10. Från Socialdepartementet, God tvångsvård mm. (SOU 2022:40): styrelsen höll ett 

extra möte (digitalt) för att bereda frågan, svar 15 november 2022. 
11. Från Socialstyrelsen, Ny förteckning över kursämnen och anpassning till 

målbeskrivning för ST-utbildning: Sara Bromander adjungerades till styrelsen i frågan 
och bildar en arbetsgrupp med Kristian Sygel och Jonatan Adling. 

12. Remiss, Certifiering av viss specialistkompetens: inget svar från SRPF. 
13. Från Socialstyrelsen, Förfrågan om en representant som deltar i arbetet med översyn 

av Socialstyrelsen föreskrifter (SOSFS 2006:9) om säkerhet vid sjukvårdsinrättningar 
som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård samt vid enheter för 
rättspsykiatrisk undersökning. Cilla Pillay blir föreningens representant. 

14. Från SLS, Långsiktig reglering av forskningsdatabaser: svar 6 februari 2023. 
 
 



Övriga aktiviteter 
1. Vid SPK 2022 förläste Hedvig Krona om våldsriskbedömningar, Marianne 

Kristiansson om psykopatiska drag och Kristina Sygel om Virtual Reality-
simuleringar inom rättspsykiatrin. 

2. Socialstyrelsen inkom med fråga om SRPF kunde föreslå vetenskapligt råd i 
rättspsykiatri. SRPF föreslog den 7 juni 2022 docenterna Katarina Howner och 
Thomas Masterman. 

3. Flera av föreningens medlemmar deltog i 14th Nordic Symposium on Forensic 
Psychiatry i Helsingfors i augusti 2022. Peter Andiné är medlem i organisations-
kommittén. Nästa möte hålls i Bergen i augusti 2024. 

4. Peter Andiné leder arbetet med att arrangera en första nationell rättspsykiatrisk 
konferens i Göteborg den 23-24 augusti 2023 och styrelsen följer utvecklingen av 
detta möte. 

5. Styrelsen nominerade den 5 september 2022 Erik Dahlman som ledamot av 
Läkarförbundets förbundsstyrelse. 

6. Hanna Edberg är redaktionsmedlem för tidskriften Svensk Psykiatri och författade en 
artikel. 

7. Peter Andiné skrev fyra ledare i Svensk Psykiatri. 
8. Hedvig Krona deltog i två av Läkarsällskapets ordföranderåd. 
9. Peter Andiné deltog den 9 november 2022 i möte med nationella programrådet för 

kunskapsstyrning inom psykiatrin. Dessa möten ska fortsätta ett par gånger per termin 
kring hjälp kunskapsstyrning inom rättspsykiatrin. 

10. Peter Andiné deltog den 15 februari 2023 i möte med företrädare för SLS, NPO och 
specialistföreningarna kring frågan om kunskapsstyrning. 

11. Brukarföreningen NSPH tillfrågade SRPF om medverkan i dess nya projekt om 
brukarinflytande efter den rättspsykiatriska slutenvården. SRPF ställde sig positiv till 
sådan samverkan. 

12. Föreningens hemsida har uppdaterats. 
13. Styrelsen har besvarat flera frågor från kollegor och media kring lagstiftning och 

praxis i rättspsykiatriska frågor. 
14. Vid styrelsemötet den 3 februari 2023 påbörjades en strategisk diskussion kring 

följande frågor: 
- Utvärdering av styrelsens arbete 
- Rättspsykiatrins organisation och struktur 
- Rättspsykiatrins anknytning till akademin 
- Rättspsykiatrins uppdrag gentemot allmänpsykiatrin 
- Evidensbaserad rättspsykiatrisk behandling 
- Behovet av nationellt samarbete inom rättspsykiatrin 
- Tvångsvård fungerar 
- Ökad samverkan inom rättspsykiatrisk vård 
- Rättspsykiatrisk utbildning 
- Långsiktigt påverkansarbete 
 

 
För styrelsen, 
 
 
17 februari 2023 / Peter Andiné 


