Kompetencecenter for Retspsykiatri (KFR) arbejder på tværs af Region Hovedstadens Psykiatri (RHP), og har til huse på
Psykiatrisk Center Sct. Hans (PCSH) og Psykiatrisk Center Glostrup (PCG)
VISION
• At bidrage til afstigmatisering af retspsykiatriske patienter
• At skabe passende forstyrrelser i klinisk praksis
• At være et fagligt fyrtårn på det retspsykiatriske område i Danmark
MISSION
• At videndele, udforme og udføre anvendelsesorienterede og praksisnære forsknings- og udviklingsprojekter i den kliniske
dagligdag i RHP

Publikationer 2020: Artikler, rapporter, KFR Arbejdspapirer
fx
• ”Et forstyrrende element i behandlingen og i vores hverdag”.
Professionelles syn på misbrug og misbrugsbehandling i den
specialiserede retspsykiatri i RHP. KFR Arbejdspapir nr. 5.
• ”I live, I don’t work, but I live a very normal life” – A qualitative
interview study of Scandinavian user experiences of
schizophrenia, antipsychotic medication, and personal
recovery processes. Perspectives in Psychiatric Care, 56 (2),

Retspsykiatrisk Forum
• Foredrag og tværfaglig debat
• Målgruppe: Alle faggrupper,
der er involveret i
retspsykiatriske patientforløb

Kvalitets- og
udviklingsarbejde
i RHP

Vidensberedskab og videndeling
• Overvågning og indsamling af viden på det
retspsykiatriske område ift. forsknings- og
erfaringsbaseret viden
• KFR videndeling på mail ift. ny dansk og
international forskning, debatindlæg, ny
lovgivning mv
• www.psykiatri-regionh.dk/kfr

Forespørgsler og vejledning
• Personale på
efteruddannelse
• Studerende
• Forskningsinstitutioner

Retspsykiatriske temamøder
• Halvårlige temamøder for
almenpsykiatri og
specialiseret retspsykiatri

Foredrag
fx
• Radikalisering og psykisk sygdom…
• Fra ”fede møgso” til fysiske angreb - vold
og trusler mod offentligt ansatte…
• Kriminalitetsforebyggelse - en
kerneopgave
• Fra spændetrøje til recovery Psykiatriens historie i DK
• Misbrugsbehandling i den specialiserede
retspsykiatri

Undervisning
• Landsdækkende efteruddannelse for
plejepersonale i specialiseret
retspsykiatri
• Specialuddannelsen i psykiatrisk
sygepleje
• Ekspertuddannelsen i retspsykiatri
• Centre og afdelinger i RHP
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SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER 2020
• Vendepunkter - En kvalitativ undersøgelse af
patienters og pårørendes erfaringer med forløb før og
efter dom
• Pårørende - også i retspsykiatrien

• Misbrugsbehandling i den specialiserede
retspsykiatri i RHP
• § 69 - undersøgelsen – omfang og udvikling
• Recovery og retspsykiatri – teori og praksis

