
FÖRTEGEN MAN FRÅN TÅGSPÅRET 
 
Du har nyligen blivit legitimerad och vikarierar nu vid en psykiatrisk akutmottagning.  
Polisen kommer till den psykiatriska akutmottagningen med en man de påträffat vid 
pendeltågens spårområde ett hundratal meter från en pendeltågsstation. Mannen uppgav då 
till polisen att han ville ta livet av sig.   
 
På akutmottagningen visar det sig att patienten är känd sedan tidigare då han upprepade 
gånger har vårdats på grund av depression och vid flera tillfällen gjort självmordsförsök. När 
du försöker prata med honom en stund senare är han mycket tystlåten och fåordig. Han 
hävdar att han mår bra och att han vill åka hem. Tillfrågad om eventuella självmordstankar 
förnekar han sådana. När du konfronterar honom med polisens uppgifter säger han kort att 
han inte tänker berätta något om detta för honom för då ”låser du väl bara in mig här”. 
Patienten ger inga fler upplysningar och den emotionella kontakten är obefintlig. Du säger att 
du vill ringa patientens sambo för att få en bättre bakgrund men patienten säger då att han 
inte vill att du ringer henne. 
 
 
 
Tänkbara diagnoser? 
 
 
Vad bör göras på akutmottagningen? 
 
 
Får personalen kontakta sambon mot patientens vilja? 
 
 
Vilken är din uppgift i sammanhanget?  
 
 
Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda för att en person ska vårdas enligt LPT? 
 
 
Ange minst fyra psykiatriska tillstånd som kan bli aktuella för vård med stöd av LPT?   
 
 
Vad anser du om patientens uppfattning att om han inte uppger några självmordstankar 
till dig så kan du inte hålla honom kvar på sjukhuset med tvång? Motivera.  
 
 
Du känner dig bekymrad över att du inte helt säkert kan fastslå  
vid din bedömning att kriterierna för intagning med stöd av LPT är uppfyllda, även om det 
allra mesta talar för att så är fallet. Emellertid kan du finna ett visst stöd i skrivningen av 
LPT att luta dig mot i en sån här situation. Vad avses?   
 
 
I detta fall är det inte så lätt att göra en fullständig suicidriskbedömning. Beskriv hur du i 
allmänhet går till väga för att göra en noggrann och fullständig suicidbedömning av en 
pat. Beskriv utförligt hur du vill gå tillväga och vilka olika områden du måste belysa.  
 
 
 


