
KONTAKTA OSS: emelie.lundin@nsph.se • 076-698 63 45 (projektledare Emelie Lundin). 

Har du frågor om projektet? 
Kontakta Emelie Lundin (NSPH). Telefon: 076-698 63 45. 
E-post: emelie.lundin@nsph.se
Läs mer: www.nsph.se/rattspsykiatri
Följ oss på Facebook: @inflytandeirattspsykiatrin

OM FÖRELÄSNINGEN:
Sten beskriver i sin föreläsning den emotionellt svåra uppväxten fram till när det en dag kraschade 
i ett suicidförsök, som ledde till rättspsykiatrisk vård och diagnosen bipolär sjukdom. Då kom 
vändningen, där han fick insikt i vad han behövde för att komma tillbaka starkare till ett 
välfungerande och meningsfullt liv. Medverkar gör också Emelie Lundin, projektledare i Inflytande i 
rättspsykiatrin som kommer berätta om projektet. 

”Den rättspsykiatriska vården gav mig en aha-upplevelse. Med bra vård och 

rehabilitering öppnas många nya dörrar.”

OM PROJEKTET:
Personer inom rättspsykatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande 
över sin egen vård. Projektet Inflytande i rättspsykatrin är ett Arvsfondsprojekt som drivs av 
NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa). Projektet ska bland annat inspirera personer med 
egen erfarenhet av rättspsykiatrisk vård att bli mer delaktiga i utvecklingen av vården. Ett annat 
viktigt mål är att minska självstigmat hos patienter och deras anhöriga. Många som har vårdats 
inom rättspsykiatrin lever med känslor av skuld och skam och klarar inte av att berätta om sina 
erfarenheter. Genom Stens föreläsning vill vi öppna upp för samtal och visa att patienter inom 
rättspsykiatrin är helt vanliga människor som under situationer präglade av psykisk ohälsa har 
begått brott som de annars inte skulle begå.

VÄLKOMMEN!

DÖMD TILL VÅRD - VAD HÄNDE SEN?
- en föreläsning om rättspsykiatrisk vård av Sten Lundin

NÄR? 
Tisdag 31 maj kl 13.00-15.00
FÖR VEM? 
Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom Region Sörmland eller i kommunal 
verksamhet, men är även öppen för allmänheten. 
HUR?
Digital föreläsning via Microsoft Teams. 
ANMÄLAN?
För frågor och intresseanmälan kontakta Magnus Werner, Inflytandekoordinator 
Region Sörmland: magnus.werner@regionsormland.se

http://emelie.lundin@nsph.se
www.nsph.se/rattspsykiatri
https://www.facebook.com/inflytandeirattspsykiatrin
http://magnus.werner@regionsormland.se

