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1. Misstanke om somatisk sjukdom, intoxikation* eller akut krisreaktion?
Ja
Nej
Om Ja:Uppfyller ej automatiskt kriterierna för vårdprocess psykiatri.
Vid extremt svår kris med suicidala tankar bör psykiatrin kontaktas.
En kris kan sägas vara ett resultat av att ens tidigare erfarenheter och kunskaper
plötsligt inte räcker till för att förstå och hantera den situation man hamnat i.
Många gånger kan man klara sig med hjälp av sin familj eller vänner men om man
känner att det inte räcker kan det vara bra att söka vård. Oftast har vårdcentralen
ansvaret för krisbehandling och på många vårdcentraler finns psykosociala
resurser man kan få träffa för samtal.
Kris är ingen sjukdom
Man kan alltid hänvisa till 1177, Sjukvårdsrådgivningen för råd samt
telefonnummer till ex. vis. Jourhavande präst.
2. Tidigare kontakt med psykiatrin
Ja
Nej
Om Ja: Gå till 3
Om Nej: Om patienten ej är känd av psykiatrin kontaktas primärvård alternativt
primärvårdsjour. Telefonnummer till primärvårdsjouren tillhandahålls av
akutmottagningen.
LPT kan bli aktuellt om 3 kriterier uppfylls:
1. Allvarlig psykisk störning (svår psykos, svår depression, svårt
förvirringstillstånd, extremt svår kris)
2. Behov av psykiatrisk slutenvård ( t.ex. akut suicidrisk, inget fungerande
stöd på hemmaplan, utåtagerande beteende)
3. Motsätter sig vård eller kan inte ta ställning till sitt vårdbehov
Om patienten är känd av psykiatrin kan psykiatriker ta ställning till LPT och
eventuell handräckning

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4. Har patienten ett alkoholberoende och är i tillnyktringsfas samt har endast
druckit alkohol?
Ja
Nej
Om Ja: Kontakta akutpsykiatriska mottagningen: Telefonnummer 0470-589120
Drogmissbruk – Extra försiktighet
Intoxer: Grundregeln är att alla intoxer skall till akutmottagning för bedömning.
Alkoholberoende patienter under tillnyktring som tagit andra droger ska till
akutmottagningen.
Om Nej: Kontakta akutpsykiatriska mottagningen: Telefonnummer 0470-589120
Bemötande viktigt!
Akutpsykiatriska mottagningen kan ha specifik information om bemötande av berörd
patient!
LPT kan bli aktuellt om 3 kriterier uppfylls:
1. Allvarlig psykisk störning (svår psykos, svår depression, svårt
förvirringstillstånd, extremt svår kris)
2. Behov av psykiatrisk slutenvård ( t.ex. akut suicidrisk, inget fungerande
stöd på hemmaplan, utåtagerande beteende)
3. Motsätter sig vård eller kan inte ta ställning till sitt vårdbehov
Om patienten är känd av psykiatrin kan psykiatriker ta ställning till LPT och
eventuell handräckning.
Vid upptäckt av felaktig information eller länk, vänligen meddela
faktaägare

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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