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HÖK 
Vårdintygsbedömningar 

 

Handläggningsöverenskommelse 

mellan Primärvården Luleå-Boden och Vuxenpsykiatrin 

 

Ansvarig för vårdintygsbedömning 

 Alla läkare med svensk legitimation som arbetar i offentlig tjänst är 

skyldiga att göra vårdintygsbedömningar. Praxis inkluderar stafettläkare 

och privata som arbetar på entreprenad, men inte privata läkare som ar-

betar på taxan. 

 Vårdintygsbedömningar på patienter utanför sjukhus ska i regel göras 

av distriktsläkare/primärvårdens beredskapsläkare/samjour. 

 Vårdintygsbedömningar på patienter på sjukhus ingår inte i primärvår-

dens uppdrag. 

 

Plats för bedömningen 

 När polis önskar vårdintygbedömning ska telefonkontakt tas med hälso-

central eller distriktsläkarjour/samjour. Då kan polis och distriktslä-

kare/samjour komma överens om var vårdintygsbedömningen ska ske, i 

första hand i hemmet. Bedömning på hälsocentral, jourcentral, polisstat-

ion eller akutmottagning kan också bli aktuell.  

 När anhöriga eller annan tar kontakt gör distriktsläkaren/samjouren en 

bedömning var bedömningen ska ske och om polishandräckning be-

hövs. 

 

Polishandräckning 

 Vid behov av polishandräckning ring polisens ledningscentral på re-

spektive ort och kom överens med vakthavande befäl om hur handräck-

ningen ska planeras. Se även Länsrutin för polishandräckning.  

 Man behöver då fylla i blanketten ”Begäran om Polisens biträde”. 

Denna kan faxas till Umeå, 090-134609, (numret kan förprogrammeras 

i faxen för att säkra rätt mottagare) om man befinner sig på en vårdin-

rättning, i annat fall fyllas i och överlämnas till polis i samband med 

handräckningen. Det är bra att ha blanketten hemma vid beredskap. 

Avidentifiering behöver inte göras. LPT bryter sekretess.  

https://samarbeta.nll.se/producentplats/vard/Publicerade/Publik/%c3%85tg%c3%a4rd/Tv%c3%a5ngsv%c3%a5rds%c3%a5tg%c3%a4rd/DGTV%c3%85%20Beg%c3%a4ran%20om%20polishandr%c3%a4ckning.pdf
https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-615-2.pdf/download?v=1ada33130554042039045fce170ae648
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Hantering av vårdintyget 

 Om vårdintyg skrivs på plats för bedömningen kan detta skickas till-

sammans med patienten om polis sköter transporten.  Om intyget skrivs 

på vårdinrättning kan det skickas med fax om jourhavande på psykiatrin 

muntligt informeras om att vårdintyg ska komma. Detta under förutsätt-

ning att originalet skyndsamt kommer. Detta kan skickas med taxi till 

psykiatriska jourmottagningen. Elektroniska vårdintyg gäller inte. 

 Information från polisen:  

Tills sjukvården har ändrat sina rutiner beträffande postgången av 

vårdintyg, så kommer polispatruller att ta med sig intyg som är färdiga 

och finns på samma plats som personen ifråga. 

Däremot kommer vi inte att vänta på att vårdintyg som inte är färdiga 

ska skrivas och inte heller köra omvägar för att hämta intyg på annan 

plats. På sikt förutsätter vi från polisen att vårdintygen ska kunna skick-

as på annat sätt mellan sjukvårdsinrättningarna. 

 Kontakta alltid mottagande psykiatrisk klinik och informera om att pati-

enten kommer. 

 Om Du önskar remissvar/feedback kan en vanlig remiss med den korta 

informationen ”Se vårdintyg” skickas. 

 

Vårdintyg på häktet 

 Även personer som är häktade, anhållna, dömda eller vårdade enligt 

LVU (tidigare ungdomsfängelse) behöver vårdintyg för ev. tvångsin-

tagning inom psykiatrin, inte för frihetsberövandet utan för att legiti-

mera den vård som kan behöva ges, t ex medicinering eller bälteslägg-

ning. 

 Om våldsam eller utagerande patient bör telefonkontakt tas med bakjour 

på psykiatrin för bedömning om patienten direkt ska föras till Öjebyn.  

 Primärvårdens beredskapsläkare är den som vb ska skriva vårdintyget. 

Valet mellan att hänvisa till §4 eller §5 är inte så viktigt. Mottagande 

läkare inom psykiatrin kompletterar bedömningen. 
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