Medicinsk Service
Division MT & Prehospital sjukvård
Datum och
klockslag………………………….

Till Polisen

4 dagar eller giltig längst
t o m…………………

Biträde av polis begärs enligt:
47§ lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT),

27§ lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV),

45§ punkt 3 lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
härmed för att:
Genomföra en undersökning för vårdintyg (begärs av legitimerad läkare i allmän tjänst
eller legitimerad läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra
undersökning för vårdintyg)
Föra patient till en sjukvårdsinrättning sedan vårdintyg har utfärdats men innan
intagningsbeslut har fattats (begärs av legitimerad läkare i allmän tjänst, av legitimerad
läkare som enligt avtal med landstinget har till uppgift att utföra undersökning för
vårdintyg eller av chefsöverläkare/läkare med uppdrag enligt 39§ LPT och 23§ LRV)

Återföra en patient som har lämnat vårdinrättningen utan tillstånd *

Återföra en patient till vårdinrättningen, om denne inte har återvänt dit sedan tiden för ett
tillstånd att vistas utanför inrättningens område har gått ut eller tillståndet har återkallats *
Återföra en patient till vårdinrättningen om denna inte har återvänt dit sedan beslut att
öppen psykiatrisk tvångsvård skall övergå till sluten psykiatrisk tvångsvård har fattats *
Akut förflytta en patient som är intagen enligt LPT eller LRV * Om behovet inte är akut
ska begäran ställas till kriminalvårdens nationella transportenhet (NTE)
Inställa en patient för påbörjande av rättspsykiatrisk vård sedan domstolens beslut vunnit
laga kraft *
Akut föra den som bereds vård eller som är omedelbart omhändertagen enligt LVM till ett
LVM hem. (begäras av verksamhetschef/specialistläkare med uppdrag från
verksamhetschef). Om behovet inte är akut ska begäran ställas till kriminalvårdens
nationella transportenhet (NTE)

*Begäras av chefsöverläkare/läkare med uppdrag enligt 39§ LPT och 23§ LRV
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Person som begäran avser
Namn:
Personnummer:
Adress:
Ambulans beställd

Transport
Från:
Till:

Uppgifter om personen (suicidrisk, vålds- och flyktbenägenhet, vapeninnehav mm.) som bör bringas till polisens kännedom
inför verkställigheten:

Försök som gjorts av sjukvården att genomföra undersökningen eller transporten innan biträde begärts (telefonkontakt,
hembesök mm):

Observera att telefonkontakt med inre befäl, tfn: _____________________________ alltid skall tas i samband med
att begäran om biträde lämnas över.

RLS-läkarens namn/RSID

Befattning

Genom ambulanspersonal

Ort

Namn på mottagaren

Läkarens telefon (ej jourtel)

Begäran mottagen

Datum

Biträde lämnad ___________________________________________________________________ Vakthavande befäl

Härmed återkallas denna begäran om biträde

Läkarens namn

Befattning

Datum och klockslag för eventuellt återkallande:

Namnförtydligande

Aktuell telefon

