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Nyhetsbrev vuxenpsykiatri, juni 2022 
 

 

Hej!  

Som ALK i Vuxenpsykiatri sitter jag i samverkansmöte med regionala polisledningen. 

Har ni några synpunkter när det kommer till polishandräckning vid vårdintyg får ni 

gärna återkoppla till mig.  

Efter senaste mötet vill vi påminna om att enligt regionens rutiner och lagen ska 

patienter som ska bedömas avseende vårdintyg i första hand bedömas där de befinner 

sig. Polishandräckning till vårdenhet för att göra en första bedömning sker endast i 

undantagsfall, tex vid mycket aggressiv patient.  

Hela rutinen kring polishandräckning finns på ALK-sidan.  

 

 

Vänliga hälsningar  

Ulrika Holmqvist 

ALK-vuxenpsykiatri 

 

 

 

Tillägg 221111: 

 
Hej alla! 
 
Tack för alla mail efter mitt senaste nyhetsbrev ALK vuxenpsykiatri, både i den här 
konversationen och separata mail. Jag försöker göra ett sammanfattande svar här: 
 

 Faxning av vårdintyg: Det är inte polisen som vill ha fax utan ett arbetssätt 

som regionen har valt. Det tittas på andra digitala och säkrare lösningar, hur 

långt man kommit i det arbetet vet jag inte.  

 Någon nämnde att kriminalvården hjälpte till med transporter i andra 

delar av landet: Krimalvården kan endast transportera patienter som är under 

6b. 

 I HÖK vårdintyg står det om att patienter i första hand ska bedömas där de 

befinner sig. I glesbygd upplever man att det iaf under jourtid behöver ske på 

HC. Så kan det ju absolut vara men det är inget vi kan ändra i rutinen då den 

bygger på förarbetet till lagtexten. 

 Frågorna om medicinska bedömningar på häktet mm lämnar jag. Kan det 

tas i lokal samverkan med polisen på berörda orter? 

 Vårdintygsbedömningar av patienter kända av psykiatrin: Mycket av 

detta tas nog bäst i lokal samverkan med respektive psykiatrisk mottagning. 

Från psykiatrins sida menar man att man redan gör mycket av dessa 

bedömningar själva medan vi i primärvården har en annan bild. Återigen så 
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lutar man sig på hur lagstiftningen är formulerad kring pats rättighet till 

bedömning på annan klinik. 

 MAE-team: Sedan en tid finns information om MAE-teamen på ALK-sidan. 

Man hoppas på att under 2023 även komma igång i liten skala i Gällivare. 

 Flera mail har kommit från er i glesbygd och man har ansökt om medel för 

projekt för just glesbygd (infotext från ansökan): Mobila team fokus 

glesbygd - I länets glesbygd där vi inte kan ha mobila lösningar från 

psykiatrin vill vi särskilt utbilda och tillskapa befintlig sjukvårdsresurs 

psykiatri för att förstärka och säkra bemötande samt erbjuda konsultation till 

psykiatriker. Sjukvårdsresurs psykiatri kan bestå av hälso- och 

sjukvårdspersonal från ambulans eller hälsocentral som finns i beredskap för 

samverkanslarm. Vi vill även i samverkan med kommuner i glesbygd se om 

sjukvårdsresurs psykiatri kan vara en personal från regionen och en personal 

från kommunen som bildar det mobila teamet. 

 
 

Vänliga hälsningar 
 
Ulrika Holmqvist 

ST-läkare i allmänmedicin 
ALK Vuxenpsykiatri 


