
1 
 

Målbeskrivningen i Rättspsykiatri, Svenska Rättspsykiatriska Föreningens 
rekommendationer version 2012-08-20 

 
Medicinsk kompetens 

Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 
Att behärska 
genomförandet av 
rättspsykiatriska 
undersökningar på 
uppdrag av 
domstol 

Klinisk 
tjänstgöring 
under 
handledning vid 
enhet där sådan 
verksamhet 
bedrivs 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell handledare 

• Några RPU granskas av 
handledare på annan ort 

• Handledare för RPU är specialist 
i rättspsykiatri 

• Antalet RPU är i spannet 15-25 st 
(normalt 20)  

• Handledare för § 7-undersökning 
är erfaren § 7-läkare, om möjligt 
specialist i rättspsykiatri 

• Antalet § 7 är i spannet 20-30 st 
• Både RPU och § 7 bör omfatta 

såväl häktade som icke-häktade 
personer 

• Både RPU och § 7 är varierande 
avseende brottets art och 
gärningspersonens misstänkta 
psykiska störning 

• Besök hos domstol (om möjligt 
följa eget fall eller specialist som 
kallas som sakkunnigvittne) 

• Studiebesök hos Socialstyrelsens 
rättsliga råd 

 
Delmål 2 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 
Att ha kunskap om 
samband mellan grad 
av psykisk störning, 
lagöverträdelser och 
återfallsrisker 
 

Seminarium Skriftligt 
dokumenterat 
deltagande i 
seminarium 

Seminarium ska 
vara del av en 
seminarieserie 
 

Teoretiska studier   
Inomprofessionell 
reflektion i grupp 

Skriftligt 
dokumenterad 
inomprofessionell 
reflektion i grupp 

T.ex. falldragning 
på kliniken eller 
diskussioner på 
läkarmöten 

 
Delmål 3 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 
Att ha kunskap om 
avvikande och normal 
utveckling i barn- och 
ungdomsåren 
avseende norm och 
lagöverträdelser 

Seminarium Skriftligt 
dokumenterat 
deltagande i 
seminarium 

• Seminarium som del 
av en seminarieserie  

• Auskultation på SIS 
ungdomshem eller 
motsvarande 

 
Teoretiska studier   
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Delmål 4 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Ha kännedom om 
kriminologi och 
kriminologisk empiri 
 

Seminarium Skriftligt 
dokumenterat 
deltagande i 
seminarium 

Seminarium som del av 
en seminarieserie 
 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

T.ex. kurs i kriminologi 
på universitet eller 
seminarium som del av 
seminarieserie 

 
Delmål 5 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer  
Att kunna behärska 
tillämpning av de 
lagar och 
förordningar som 
reglerar 
myndighetsutövning 
inom 
kompetensområdet 
samt ha kunskap om 
annan för 
rättspsykiatrin 
närliggande 
lagstiftning 
 

Klinisk 
tjänstgöring 
under 
handledning vid 
enhet som 
handlägger dessa 
frågor 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell handledare 

 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

 

Seminarium Skriftligt 
dokumenterat 
deltagande i 
seminarium 

Seminarium ska vara del av 
en seminarieserie 
 

Teoretiska studier   
 
Delmål 6 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Behärska 
rättspsykiatrisk vård i 
slutna och öppna 
former 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet där sådan 
verksamhet bedrivs 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell 
handledare 

• Tjänstgöring ska vara 
på avdelning med i 
huvudsak LRV-
patienter  

• Totalt ett år, varav 
merparten slutenvård 

• 3 mån på regionklinik 
eller motsvarande 

• Tjänstgöring bör även 
vara på avdelning som 
vårdar patienter som 
inkommit från 
Kriminalvården 

• Öppenvård bör ingå 
• Deltagande i 

förhandlingar i 
förvaltningsrätten ska 
ingå 
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Delmål 7 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att behärska 
identifikation och 
hantering av 
statiska och 
dynamiska faktorer 
som är av betydelse 
för risken över tid 
att skada sig själv 
och andra 
 

Klinisk 
tjänstgöring under 
handledning vid 
enhet som 
handlägger dessa 
frågor 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell 
handledare 

 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

• Kurs i användning av 
riskbedömningsinstrument  

• Kurser i riskbedömning för 
suicid och våld 

Teoretiska studier   
 
 
 
Delmål 8 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha kunskap om 
rättspsykiatrins olika 
roller och funktioner i 
relation till patient 
eller intagen 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet som 
handlägger dessa 
frågor 

 Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat av 
aktuell handledare 

Rollerna som 
myndighetsutövare och 
behandlare tas upp i 
handledning  

Seminarium Skriftligt 
dokumenterat 
deltagande i 
seminarium 

Seminarium ska vara 
del av en 
seminarieserie 
 

 
 
 
Delmål 9 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha kunskap om 
professionella 
förhållningssätt mot 
psykiskt störda 
lagöverträdare  
 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet som 
handlägger dessa 
frågor 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell handledare 

Tas upp i handledning 

Seminarium Skriftligt 
dokumenterat 
deltagande i 
seminarium 

Seminarium bör vara 
del av en 
seminarieserie 
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Delmål 10 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha kunskap om 
kriminalvårdens 
organisation, 
regelverk och 
förutsättningar för att 
ge psykiatrisk vård  
 

Auskultation eller 
klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet där sådan 
verksamhet bedrivs 

Intyg om godkänd 
auskultation eller 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat av 
aktuell handledare 

• Auskultera/ 
tjänstgöra på anstalt 
och/eller häkte vid 
återkommande 
tillfällen  

• Studiebesök vid 
Frivården med fokus 
på påföljder och 
programverksamhet 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

 

 
 
Delmål 11 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha kunskap om 
konsultationsarbete 
gentemot psykiatri, 
kriminalvård, 
socialtjänst och andra 
aktuella vårdgivare 
 

Auskultation eller 
klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet där sådan 
verksamhet bedrivs  

Intyg om godkänd 
auskultation eller 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell handledare 

• Auskultera/ 
tjänstgöra på 
anstalt och/eller 
häkte vid 
återkommande 
tillfällen  

• Auskultation/ 
studiebesök på 
t.ex. särskilt 
boende, HVB-
hem, 
dagverksamhet 

 
 
Delmål 12 Metoder för lärande Uppföljnin Rekommendationer 

Att kunna handlägga 
etiska problem som är 
kopplade till 
tvångsvård och 
rättspsykiatriskt 
arbete 
 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning vid 
enhet som handlägger 
dessa frågor 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat av 
aktuell handledare 

Tas upp i 
handledning 

Inomprofessionell 
reflektion i grupp 

Skriftligt 
dokumenterad 
inomprofessionell 
reflektion i grupp 

-T.ex. falldragning 
på kliniken eller 
diskussioner på 
läkarmöten 
-Etikseminarium 
som del av 
seminarieserie 
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Kommunikativ kompetens  
 
Delmål 13 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha förmåga till 
dialog och en öppen 
kontakt med patienten 
och dennes närstående 
samt att ha förmåga 
till kommunikation, 
såväl skriftlig som 
muntlig, med andra 
läkare och 
medarbetare 
 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet där sådan 
verksamhet bedrivs 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat av 
aktuell handledare 

Fokus på professionellt 
sätt att effektivt 
kommunicera med 
patienter, närstående, 
andra läkare och 
medarbetare samt 
företrädare för 
allmänheten och olika 
samhällsinstanser 

Handlägga skriftlig och 
muntlig kommunikation 
med domstolar. 
Auskultera vid domstol, 
om möjligt, följa eget fall 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdad av 
kursledare 

Medieutbildning 
 

Vårdteamarbete 
under handledning 

 Gäller arbete i vård- och 
utredningsteam 

 
 
Delmål 14 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha förmåga att 
informera och 
undervisa patienter, 
närstående, andra 
läkare och 
medarbetare samt 
studenter 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet där sådan 
verksamhet bedrivs 
 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat av 
aktuell handledare 
 

Att besitta ett pedagogiskt 
förhållningssätt  

 
Undervisa under 
handledning 
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Ledarskapskompetens 
 
Delmål 16 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha förmåga att 
handleda andra 
läkare och 
medarbetare samt 
studenter 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet där sådan 
verksamhet bedrivs 
 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat av 
aktuell handledare 
 

 

Handledarkurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

 

Handleda under 
handledning 

  

 
 

Delmål 17 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha förmåga att 
leda i samverkan och 
dialog med 
medarbetarna och i 
vårdteam samt att ha 
kunskap om den egna 
rollen i 
organisationen 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning vid 
enhet där sådan 
verksamhet bedrivs 
 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell handledare 
 

Gäller vård- och 
utredningsteam 
samt egna rollen i 
organisationen med 
även i samhället 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

 

Vårdteamarbete under 
handledning 

 Gäller även 
utredningsteam 

 
 
 

Delmål 15 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha förmåga att 
kontinuerligt arbeta 
med sitt professionella 
och läkaretiska 
förhållningssätt 
 

Klinisk tjänstgöring 
under handledning 
vid enhet där sådan 
verksamhet bedrivs 
 

Intyg om godkänd 
klinisk tjänstgöring 
och uppnådd 
kompetens utfärdat 
av aktuell handledare 
 

 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 
 

 

Seminarium   
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Delmål 18 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha kunskap om 
hälso- och 
sjukvårdens 
organisation, 
styrning och 
regelverk 
 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

 

Teoretiska studier   

 

Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 
 
Delmål 19 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha förmåga  ti  
ett medicinskt 
vetenskapligt syn- 
och förhållningssätt 
 

Kurs 
 

Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

 
 
 

Skriftligt individuellt 
arbete under 
handledning enligt 
vetenskapliga 
principer 

Intyg om godkänt 
skriftligt individuellt 
arbete utfärdat av 
aktuell handledare 

• Handledaren ska 
vara disputerad 

• Vid kombinerat 
block i psykiatri och 
rättspsykiatri räcker 
det med ett arbete 

Seminarium  Seminariedeltagande  
Samt diskussioner på 
läkarmöten och journal 
clubs 

Större  
yrkesrelaterad 
sammankomst 

 Deltagande i svenska så 
väl som internationella 
konferenser 

Teoretiska studier  Fokus på evidensen för 
rättspsykiatriska 
behandlingsmetoder 

 
 
Delmål 20 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha kunskap om och 
kompetens i 
evidensbaserat 
förbättrings- och 
kvalitetsarbete 
 

Kvalitets- och 
utvecklingsarbete 
under handledning 
 

Intyg om godkänt 
kvalitets- och 
utvecklingsarbete 
utfärdat av aktuell 
handledare 
 

Vid kombinerat 
block i psykiatri och 
rättspsykiatri räcker 
det med ett arbete 
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Delmål 21 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer 

Att ha kunskap  om  
hälsans 
bestämningsfaktorer 
och andra folk- 
hälsoaspekter 
samt      
hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande 
insatser 
 

Kurs Intyg om godkänd 
kurs utfärdat av 
kursledare 

 

Seminarium   

   

  


	Ledarskapskompetens

