
                                                                                                                      

  

  

KURS:  Psykiatrisk juridik  
för kliniskt verksamma specialistläkare 
 
Sätra Brunn, Sala 15-16 september 2022 
_____________________________________________ 
Startdatum på distans 2022-08-11 
Kursmöte på Sätra Brunn 2022-09-15—2022-09-16 
Kursavslutning på distans 2022-10-14 

______________________________________________________ 
Målgrupp 

Kliniskt verksamma specialistläkare inom psykiatriska specialiteter 

Kursbeskrivning 

Kursen syftar till kompetensförhöjning i psykiatrisk juridik för specialistläkare i psykiatri. Kursen 

fokuserar på komplexa juridiska frågeställningar inom LPT, LRV, LVU och LVM. Aktuell lagstiftning och 

praxis utifrån prejudicerande fall kommer också att belysas.  

Kursen är indelad i tre faser: under fas 1 förbereder man sig inför kursmötet, under fas 2 deltar man i ett 

tvådagars kursmöte i Sala och under fas 3 avslutas kursen med en examinerande hemuppgift. 

__________________________________________________________________________ 
Kursinnehåll 

Fas 1: Teoretiska studier på distans.  

Webbplattformen öppnar 2022-08-11.  

Distansstudierna omfattar ett antal uppgifter som du ska göra innan kursmötet. 

Arbetstid: ca 6 timmar 

OBS: Alla moment i Fas 1 måste vara genomförda senast 2022-09-05. Detta är ett absolut krav för att 

få delta i Fas 2 (kursmötet).  

 
Fas 2: Kursmöte 

Under kursmötet kommer jurist att medverka som är specifikt inriktad på juridik i psykiatrisk vård. 

Genomgång av förlopp och aspekter vid polisanmälan från patient utifrån prejudicerande fall. De 

inlämnade patientfallen kommer att beaktas ur ett juridiskt/psykiatriskt perspektiv.  

Arbetstid: kursmötet omfattar två arbetsdagar. 

Tid och plats för kursmötet: Sätra Brunn, Sala hemsida: https://satrabrunn.se/ 

Dag 1 kl. 08.30 - 17.00 Gemensam middag på kvällen kl 18.00. 

Dag 2 kl. 08.00 –16.00  

Fas 3: Examinationsuppgift 

För att fördjupa inlärningen tillkommer en examinationsuppgift efter kursmötets avslut. Instruktioner 

kommer att ges under kursmötet. 

OBS! Webbplattformen stänger för inlämning 2022-10-14.  

Arbetstid: ca 2 timmar.  
 

________________________________________________________________________ 



                

Sista anmälningsdag 1 maj 2022 

Kursmål  

att vidareutveckla specialistläkarens förmåga att handlägga komplexa juridiska frågor i psykiatriskt 

kliniskt arbete. 

__________________________________________________________________________________ 

Kursledare och föreläsare 

Fredrik Åberg, chefläkare, Region Västmanland 
 

Övriga föreläsare 
Moa Kindström Dahlin, Docent och universitetslektor i offentlig rätt, Juridiska fakulteten,  

Uppsala universitet 

Therese Fridström Montoya, Docent och biträdande lektor i civilrätt vid Juridiska 

institutionen Uppsala Universitet, jur. dr i offentlig rätt och socionom 

Tove Marthin, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin, Västerås 
Karolina Raza Martinsson, jurist, Region Västmanland 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

ANMÄL DIG senast den 1 maj 2022 genom att logga in i Region Uppsalas webbplattform Pingpong via 

klicka på länken om anmäl dig här: https://tinyurl.com/mr3m3k96 

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare. 

Specialistläkare från Sjukvårdsregion Mellansverige (Region Dalarna, Region Värmland, Region Örebro 

län, Region Västmanland, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Sörmland) har förtur till 

kursplatserna. Bindande anmälan, vi godkänner endast ersättare. 

Kursavgift 

Deltagare från Uppsala-Örebro sjukvårdsregion:  

6 750 kr exkl. moms (inklusive logi i enkelrum, 1 natt) 

5 772 kr exkl. moms (utan logi) 

 

Deltagare från övriga landet:  

8 750 kr exkl. moms (inklusive logi i enkelrum, 1 natt)     

7 772 kr exkl moms (utan logi) 

I kursavgiften ingår kaffe, två luncher och middag.  

Om logi behövs natten innan kursstart anges det i samband med kursanmälan  

(kostnad 978 kr exkl moms). 

Frågor – kontakta: 

METIS kansliet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion 

Annika Sander Björk, handläggare annika.sander.bjork@akademiska.se Tel. 018-611 16 99 

 

Välkommen med din anmälan! 

 

 
  

__________________________________________________________________________________ 
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