
   FÖRTECKNING ÖVER BEGRÄNSNINGAR 
   ENLIGT 4 A KAP. IA MENTALVÅRDSLAGEN 

   (mentalvårdslagen 22 k § 2 mom.)  
År  20________  Sida ____________________ 

Sjukhus______________________________________________________________  Avdelning__________________________________________

  

BEGRÄNSNINGENS VARAKTIGHET Patientens namn och 

personbeteckning

Begränsning* Läkare som beslutat 

om begränsningen, 

tjänste ställning och 

identifikationskod

Verkställare/ansvarig 

vårdare

Namn på antecknaren 

och underskrift
inleddes avslutades

dag kl. dag kl.
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*)  Förteckningen förs i kronologisk ordning. Den behandlande läkaren svarar för att en anteckning om en begränsning enligt 4 a kap. i 
mental  vårdslagen görs i denna förteckning så snart som möjligt efter det att beslutet om begränsningen fattats eller begränsningen inletts.

Anteckningen om att begränsningen avslutats ska kopplas till uppgiften om att begränsningen inletts.

Förteckningen kan föras manuellt eller elektroniskt. Den som för förteckningen ska på tillbörligt sätt beakta frågor som gäller dataskydd 
och informationssäkerhet samt andra bestämmelser som gäller personregister. Den registerbeskrivning som gäller förteckningen ska finnas 
tillgänglig för de myndigheter som övervakar verksamheten på sjukhuset samt för patienterna. En uppgift i förteckningen ska förstöras då två 
år har förflutit från anteckningen om att begränsningen avslutats.

Begränsningen anges med en kod enligt följande
100 Undersökning eller behandling 
 110  Behandling av psykiska sjukdomar oberoende av patientens vilja (mentalvårdslagen 22 b §)
  110 a)  administrering av läkemedel
  110 b)  elbehandling
  110 c)  annan undersökning eller behandling, vad? (beskrivs såväl med kod som verbalt)
 120  Behandling av somatiska sjukdomar, om patienten motsätter sig behandlingen (mentalvårdslagen 22 c §)
  120 a)  administrering av läkemedel
  120 b)  annan undersökning eller behandling, vad? (beskrivs såväl med kod som verbalt)
200 Begränsning av rörelsefriheten
300 Fasthållande i samband med vården
400 Isolering från andra patienter
500 Fastspänning (spännbälte)
600 Omhändertagande av egendom
700 Granskning av patientens egendom och försändelser
800 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning
 810  kroppsvisitation
 820  kroppsbesiktning
900 Begränsning av kontakter

Begreppet ”psykiska sjukdomar” omfattar de sjukdomstillstånd som är förutsättningar för beslut om vård av myndiga och minderåriga  
patienter.  Med behandling av psykiska sjukdomar avses också behandling av somatiska tillstånd orsakade av den psykiska sjukdomen.

I samband med en begränsning som avser isolering eller fastspänning ska uppgift om den som verkställt begränsningen ges. Som verkställare  
antecknas den person som har förordnats till ansvarig vårdare för patienten då begränsningen inleddes.

Begränsningar som antecknas i denna förteckning ska också föras in i journalhandlingarna.
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