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Instruktion för blankett SOSFS 2013:8
Underrättelse om beslut om fastspänning
med bälte eller avskiljande
Under huvudrubrik ”Sjukvårdsinrättning” fylls uppgifterna i avseende den
sjukvårdsinrättning där patienten är inskriven.
Under huvudrubrik ”Patient” fylls patientens personnummer i (tio siffror).
Under underrubriken ”Vård med stöd av” kryssas den ruta i som beskriver med vilket
lagstöd intagningsbeslut har fattats:
6 b § LPT intagningsbeslut efter att vårdintyg har utfärdats
11 § LPT intagningsbeslut för konvertering till vård enligt LPT
5 § LRV avser när chefsöverläkaren fattat beslut enligt 4 § LRV första stycket
7 § LRV avser när patienten efter beslut av domstol ska ges rättspsykiatrisk vård.
Rutan ”Komplettering” kryssas i då patienten varit fastspänd eller varit avskild mer
än 72 timmar. Alltså ska en ny blankett skickas in i sådana fall och därefter var 72:a
timma.
Under huvudrubriken ”Åtgärden inleddes och avslutades” ska det under
underrubriken ”Datum och klockslag – datum och klockslag” anges när
fastspänningen respektive avskiljning inleddes, ex 090110 kl 1015. Med åtgärden
avslutades avses datum och tidpunkt när patienten släpptes från fastspänningen
respektive när patienten släpptes från rummet där denne var avskild. I vissa fall kan
det inte anges när åtgärden avslutades i och med att blanketten utan dröjsmål ska
skickas in till IVO.
Under huvudrubrik ”Undersökning genomförd av beslutande läkare” och underrubrik
”Datum och klockslag” ska det datum och klockslag fyllas i när beslutande läkare
genomförde en personlig undersökning av patienten inför beslut om förlängning
enligt 3 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:18) om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.
Rutan ”Beslut om fastspänning i bälte längre tid än fyra timmar” kryssas i om
beslutet gäller 19 § LPT/8 § LRV.
Under huvudrubrik ”Grund för beslutet” anges svaren på de olika frågorna under
respektive fråga.
Rutan ”Beslut om avskiljande längre tid än åtta timmar” kryssas i om beslutet gäller
20 § LPT/8 § LRV.
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Under huvudrubrik ”Grund för beslutet” anges svaren på de olika frågorna under
respektive fråga.
Under huvudrubrik ”Beslutsfattarens underskrift” skriver den läkare under som har
fattat beslutet om förlängning av fastspänning eller avskiljning.

