
Upplägg för fokusgrupper hösten 2020
Här är en beskrivning av upplägget för de inledande 
fokusgrupper som träffas i projektet Inflytande i rättspsykiatrin 
under september-november 2020. 
Fokusgrupperna genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vilka är vi som träffas?
Vi som träffas i fokusgrupper med detta upplägg är: 

• Patienter eller anhöriga med tidigare erfarenhet från rättspsykiatrin
• Medarbetare Emelie Lundin och Caroline Lindström från projektet  
Inflytande i rättspsykiatrin hos NSPH (Nationell samverkan för psykisk Hälsa)

Patienter och anhöriga deltar i separata grupper. 
Personal och chefer inom rättspsykiatrin deltar inte i detta upplägg.

Varför träffas vi?
Vi träffas för att samla kunskap och erfarenheter kring att vårdas eller vara anhörig till någon som 
vårdas inom rättspsykiatrin – och för att prata om frågor om rör inflytande, egenmakt och 
fördomar. Vi vill också lyssna till dina berättelser om hur vården man fått påverkat livet som det 
ser ut idag. Vi träffas för att det är viktigt att tillvarata de upplevelser som man bär med sig. Vi vill 
samla alla olika slags erfarenheter - för att kunna bidra till att förbättra både vården och i 
förlängningen också samhället. 

Hur träffas vi?
• Projektet tar emot intresseanmälan från dig som vill delta i en fokusgrupp. Sedan samordnas 
gruppträffar utifrån vilka delar av landet som intresseanmälningarna kommer och vilka 
möjligheter som finns.
•  Att delta i vårt upplägg är fritt och frivilligt. Du väljer själv vad du vill dela med dig av och hur 
mycket du vill berätta. 
• Inom ramen för detta upplägg löser vi inte enskilda fall eller frågor. Men den erfarenhet du 
bär med dig som enskild kan ändå vara av stort värde att lyfta fram och belysa i det viktiga 
förändringsarbete som vi vill bidra till genom projektet. Du som delar med dig av dina 
erfarenheter kan även både själv bli stärkt och få värdefulla insikter som hjälper vidare i livet.

    Fokusgrupper under hösten 2020 - anmäl dig nu!
    E-post: rattspsykiatri@nsph.se

Inflytande i rättspsykiatrin för patienter och anhöriga



• Det vi pratar om i gruppen stannar mellan oss i gruppen. 
• Det vi pratar om kommer att utgöra ett underlag till förbättringsmöjligheter i vården, men 
inga personliga detaljer eller uppgifter i det som delas kommer att föras vidare till annan part.
• Varje grupp träffas vid 2 tillfällen. Varje tillfälle varar i 2 timmar. 
• Du som deltar kan göra det både fysiskt på plats, men även via länk digitalt. Om du behöver 
resa för att delta i någon av träffarna får du ersättning för detta.

Vad ska vi prata om? 

Träff 1 Egenmakt och inflytande
När det gäller begreppet ”egenmakt”, så tänker vi att det har att göra med att i största möjliga 
mån få styra över sådant som berör en själv. Begreppet ”inflytande” har att göra med vilka 
möjligheter man har att påverka någonting. Utifrån dina erfarenheter av rättspsykiatri – vad har 
du för tankar kring ”egenmakt” och ”inflytande” i detta sammanhang? Hur har du upplevt att 
information och kommunikation fungerat i vården och andra myndigheter som till exempel 
kommunen? 
 
Träff 2 Bemötande och fördomar
Utifrån dina erfarenheter av rättspsykiatri – hur har du upplevt bemötandet hos myndigheter 
och/eller vårdprofession? Vad tänker du kring fördomar och rädslor som kan finnas inom oss och 
runtomkring i samhället? Hur ser dessa ut - och vad händer när man drabbas av både andras, men 
även sina egna, fördomar?

 
KONTAKT:
Hör gärna av dig till oss om du vill veta mer eller har frågor!
Emelie Lundin (projektledare) 076-698 63 45 och emelie.lundin@nsph.se
Caroline Lindström (kommunikatör) 073-940 22 75 och caroline.lindstrom@nsph.se


