Kurs i psykiatrisk juridik, Helsingborg
Syfte:
Utbildningen ska hjälpa blivande psykiater, barnpsykiater samt rättspsykiater att få en samlad bild av
tvångsvårdslagstiftningen och dess kliniska tillämpning i det vardagliga arbetet.
Den mest betydelsefulla förändringen sedan september 2008, dvs. tvångsvård i öppen form kommer att
diskuteras nogsamt.
Kursen innehåller både katedral föreläsning och fallbaserade diskussioner. Interaktiva diskussioner uppmuntras
och kursdeltagare får gärna dela med sig av kliniska fall och problem från den egna kliniska vardagen.

Målgrupp: Vidareutbildning för läkare under ST
Ämnesområde: Kursen uppfyller kursdelen av delmålen a2 och a6, b1 samt c10, c12 och c13 för
specialiteten psykiatri enligt SOSFS 2015:8.

Kursens kompetensmål
Efter kursen ska läkaren kunna:
a. Det juridiska systemet – författningar, tolkningar, tillämpningar – och rättsvillfarelserisken
b. Olika juridiska discipliner och ansvarsslag (straffrätt, civilrätt, offentlig rätt)
c. Mänskliga rättigheter och psykiatrin utifrån patientens och läkarens roller.
d. Vårdplan, samordnad vårdplanering SVPL.
e. Förklara LRV, samhällsskydd, Rättspsykiatrisk utredning.
f. Tvångslagstiftningen LPT, LRV, LVM och LVU.
g. Skriva korrekta vårdintyg, inlagor och blanketter.
h. Begreppet allvarlig psykisk störning och dess innebörd inom LPT kontra LRV.
i. Förklara rättsprocessen dvs. organisation, aktörer och tidsaspekter kring tvångsvård. Kvarhållande,
intagningsbeslut.
j. Sluten och öppen psykiatrisk tvångsvård.
k. Sluten och öppen rättspsykiatrisk vård.
l. JOs anmärkningar och falldiskussioner
m. diskussion om generella förbud på verksamhetsnivå, relevanta falldiskussioner från kammarrätten samt
högsta förvaltningsdomstolen.

n. Anmälningsplikten när det gäller barn, körkort, innehav av skjutvapen, sjöbefäls- och flygcertifikat samt
anmälningsplikten när det gäller LVU och LVM.
o. Diskutera hur lokala vårdprogram, PM och instruktioner förhåller sig till övriga regelverk.
p. Förklara rättigheter och skyldigheter för patient, närstående och läkare när det gäller sekretess och
information.
q. Bemöta patienter under tvångsvård på ett korrekt och respektfullt sätt med hänsyn till maktperspektiv,
patientens självbestämmande och integritet.
r. Göra en etisk analys på uppkomna situationer där tvång ingår.

Kontroll av förvärvad kunskap och kompetens:
Krav för godkänd kurs är att deltagaren aktivt deltagit under kursmötet samt inlämnat patientfall.
Kursen hålls av Dr Farshid Sheikhvand. samt medverkande: Dr Per Johansson.

Uppföljning och Utvärdering:
Utvärderingsmall kommer att användas. Relevanta kommentarer och åsikter från deltagarna kommer att
användas för att vidareutveckla kursen. En årlig revidering av kursen genomförs.

Län/region: Hela landet, Stockholms län Västerbottens län Norrbottens län Uppsala län Södermanlands län
Östergötlands län Jönköpings län Kronobergs län Kalmar län Gotlands län Blekinge län Skåne län Hallands län
Västra Götalands län Värmlands län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län Västernorrlands
län Jämtlands län.

Kursort och plats: Helsingborg
Två dagar på distans (online förberedelser) och tre dagar på plats.
Deltagaravgift: 8 000 kronor (exkl. moms) per deltagare innefattar förutom program, för- och
Eftermiddagskaffe och dokumentation. Tre kursdagar.
Antal deltagare: 25
Deltagare betalar själva: Resor, kost och logi betalas av kursdeltagaren.
Kursintyg: Kursintyg (enligt SoS) delas ut efter genomgången och godkänd utbildning
Kontaktperson för deltagare: Farshid Sheikhvand, Tel: 0736 25 86 57
Anmälningsförfarande: Sker via hemsidan/email, info@evidencebased.se
Webbsida: www.evidencebased.se
Krav för deltagande: Huvudmannens godkännande.
Kursledare: Farshid Sheikhvand, Specialist i psykiatri och rättspsykiatri

