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Avskiljande av en patient över 18 år  
enligt 20 § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 
och 8 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)

Vårdgivare och kontaktuppgifter
Vårdgivaren (enligt definition i 1 kap. 3 § patientsäkerhetslagen [2010:659])

Datum och klockslag för när avskiljandet inleddes 

Fortsätt på sidan 2.

Personnummer (tolv siffror)

Namn, telefonnummer och e-postadress till chefsöverläkaren

Verksamheten

Datum och klockslag för den undersökning som beslutande läkare har utfört 
inför beslutet om att förlänga tiden för avskiljande med högst åtta timmar 

LPT LRV

Namn, telefonnummer och e-postadress till den läkare som har fattat beslut 
om avskiljandet

Avdelning eller vårdenhet där avskiljandet vidtas

Patientens personnummer            Patienten vårdas med stöd av följande lag

Datum och klockslag för när avskiljandet inleddes Datum och klockslag för den undersökning som beslutande läkare har utfört inför beslutet om att en 
patient ska hållas avskild en bestämd tid som överstiger åtta timmar

Fortsätt på sidan 2.

Datum och klockslag för när avskiljandet ska avslutas om det är ett beslut som avser en bestämd tid under längre tid än åtta timmar 

 Beslut om att förlänga tiden för avskiljande med högst åtta timmar (20 § första stycket LPT och 8 § LRV) 

 Beslut om att en patient ska hållas avskild en bestämd tid som överstiger åtta timmar (20 § andra stycket 
LPT och 8 § LRV)
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Beskrivning av situationen och på vilket sätt patienten genom aggressivt eller störande beteende allvarligt försvårar vården av andra patienter 

Patientens personnummer (tolv siffror)

Vilka mindre ingripande åtgärder som har övervägts eller vidtagits innan beslutet om avskiljande under längre tid än åtta timmar fattades 

Skälen för beslutet

Fortsätt på sidan 3.
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Underskrift beslutande läkare

Datum och klockslag för när avskiljandet avslutades om åtgärden har avslutats innan underrättelse eller uppgifter lämnas till Inspektionen för vård och omsorg

Vid beslut om att en patient ska hållas avskild en bestämd tid som överstiger åtta timmar (20 § andra stycket LPT och 8 § LRV) ska även anges vilka synnerliga 
skäl som föreligger för ett sådant beslut 

Datum

Läkare som fattat beslut om åtgärden

chefsöverläkare läkare med chefsöverläkaruppdrag

Patientens personnummer (tolv siffror)
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