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Revideringar i denna version 

Förlängd giltighet. 
Ändring av granskare och godkännare.  

 

 

Bakgrund, syfte och mål 

Samverkan vid vård av patienter enligt LPT-lagen mellan Psykiatriska kliniken och den somatiska 
vården. 
 

Förutsättningar 

I lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT1991:1128) från januari 1992 sägs att vård enligt denna lag 
ska ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en landstingskommun. 
Följande riktlinjer utgår från lagtexten och Allmänna råd, SOS 1991:9 om tillämpning.. 
 
Ansvar 

Det ska råda ett delat behandlingsansvar; psykiatrin ansvarar för den psykiska hälsan och den 
somatiska sjukvården för den somatiska. 
 
 

Arbetsbeskrivning 

1. Legitimerad läkare på den somatiska avdelningen gör en vårdintygsprövning. Anser denna 
att psykiatrisk tvångsvård är nödvändig, ska vederbörande läkare utfärda ett  
Vårdintyg enl. 4 §. 

2. Det är bara läkare från psykiatrin som kan fatta kvarhållningsbeslut/intagningsbeslut. Detta 
gäller även om patienten befinner sig på en somatisk enhet. Viktigt att datum och klockslag 
anges på Beslutsöversikt LPT. 

3. Bakjouren eller annan specialistläkare från Psykiatriska kliniken informeras snarast för 
ställningstagande till en 6b § bedömning (OBS! vårdintygets giltighetstid är 4 dygn, så länge 
patienten inte har vistats på en psykiatrisk vårdinrättning). 

 
Detta innebär att det vid vissa tillfällen inträffar att patient behöver få sin vård på en somatisk 
sjukvårdsavdelning samtidigt som han/hon vårdas enligt LPT.  
 
Vårdintyg och övriga LPT-originalhandlingar ska finnas där patienten vårdas. Akutmottagningen på 
Skaraborgs Sjukhus Falköping ska informeras och tar ansvar att bakjour på psykiatri informeras 
kontinuerligt så länge patienten vårdas enl. LPT. Det är viktigt att alla åtgärder som är av 
tvångskaraktär dokumenteras på samma sätt som om patienten skulle ha vårdats på Psykiatriska 
kliniken. Vårdenhet där patienten vistas står för eventuell nödvändig extrabemanning vid t ex 
extravak (enligt tidigare överenskommelse).  
 
Efter avslutad tvångsvård återsänds alla LPT-handlingar inklusive daganteckningar till 
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huvudjournalen på Psykiatriska kliniken.  
Psykiatrin är ansvarig för patientens psykiska tillstånd och ska med utgångspunkt från detta 
lämpligen genom konsultation bedöma patientens tillstånd och huruvida det föreligger behov av 
fortsatt tvångsvård eller om vården kan bedrivas enligt HSL. 
 
 
På SkaS-Falköping kan konsultation ske dagligen, ansvarig är dagbakjouren som enklast nås via 
akutmottagningens telefon 0515-876 68. 
 
På SkaS-Skövde görs bedömningar lämpligen inom ramen för ordinarie konsultverksamhet. 
Ansvarig är resp. konsultläkare alternativt mottagningsöverläkare eller bakjour som kontaktas via 
akutmottagningen 0515-876 68.  
 
På SkaS-Lidköping görs bedömningar av mobila teamet. Läkarkonsultationer enbart i undantagsfall. 
Ansvarig är respektive mottagningsöverläkare eller bakjour. Telefon till öppenvårdsmottagningen 
Lidköping 0510-48 44 00. 
 
Beslut enligt LPT 6b § fattas av chefsöverläkare inom psykiatrin. Viktigt med dokumentation och 
klockslag i Melior. Kommer patienten över till Vuxenpsykiatriska kliniken ska LPT-handlingar 
medfölja. Sekreterare kontrollerar att de finns med. 

 

Relaterad information 

Vårdintyg för:  
o psykiatrisk tvångsvård 
o konvertering till psykiatrisk tvångsvård 
o rättspsykiatrisk vård 

Beslutsöversikt LPT  
Instruktion för ifyllnad av vårdintygsblankett 
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