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Tänk på din egen säkerhet, kalla på polisassistans vid behov.
Finns tecken på injektionsmissbruk, självdestruktivitet?

Specifik behandling














Skapa lugn och förtroendegivande miljö runt patienten.
Försök skapa en uppfattning om orsaken till insjuknandet. Droger,
utmattning, psykisk press, trauma, kramper, infektion osv.
Om patienten tillåter, försök ta vitala parametrar, (särskilt viktigt med Pglukos) för att inte missa bakomliggande somatisk orsak.
Koppla EKG vid misstanke arytmi eller intoxikation, trauma mot skalle,
nackstelhet, petekier, hudtemperatur.
Svikt i vitala funktioner behandlas symtomatiskt.
Psykiska symtom pga. psykiatrisk sjukdom får inte mot patientens vilja
behandlas utan läkarbedömning eller läkarkontakt.
Där ett vårdbehov föreligger, försök i första hand att övertala patienten. I
andra hand kontaktas läkare för hjälp med vårdintygsbedömning. Om läkare
utfärdat vårdintyg kan denne begära polishandräckning för att föra patienten
till vårdinrättning.
Finns misstanke om somatisk orsak till patientens symtom ska patienten
transporteras till somatisk akutmottagning.
Våldsamma patienter som inte kunnat vårdintygsbedömmas förs till somatisk
akutmottagning eventuellt med hjälp av polis på plats.
Patient som inte frivilligt vill följa med och som inte har ett uppenbart
vårdbehov allternativt inte bedöms vara en fara för sig själv eller andra
lämnas kvar på plats, enligt generellt direktiv. Dokumentera noga
ställningstagandena och patientens status i journalen.
Vid sekundärtransport är avsändande läkare ansvarig för bedömning av
patienten ur hot- och/eller rymningshänseende. Ambulanspersonal får aldrig
kvarhålla patient annat an om det är för att förhindra skada (nödvärn).
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Speciellt att tänka på


Det kan finnas flera fysiska bakomliggande orsaker till de psykiska symtomen.



LPT är inte liktydligt med våldsam och/eller rymningsbenägen patient.

Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare
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