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OBSERVATIONSUTLÅTANDE
Blankett M2

om person som föreslås bli intagen för psykiatrisk
sjukhusvård oberoende av sin vilja

(fyll i på blankettens språk)

Efternamn
1.
Den
undersöktas
Förnamn
personuppgifter

2.
Observationsutlåtande

Personbeteckning

Observationsutlåtandet har utarbetats
för beslut om intagning för vård

för beslut om fortsatt vård

Personen har tagits in för observation på sjukhus ____ / ____ ________
Läkare som tagit in personen för observation, namn och tjänsteställning:

Föregående beslut om intagning för vård har fattats ____ / ____ ________
Iakttagelser under observationstiden
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3.
Motivering
till intagning för
psykiatrisk
sjukhusvård
oberoende av
personens vilja

(Beskriv hur varje omständighet som enligt 8 § i mentalvårdslagen ska bedömas framträder hos den undersökta.)
Mentalsjukdom (8 § 1 mom.) eller hos person under 18 år allvarlig mental störning (8 § 2 mom.)

Behov av vård

Motivering till varför andra mentalvårdstjänster inte är lämpliga (8 § 1 och 2 mom.) eller varför de är otillräckliga
(8 § 1 mom.)
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4.
Hörande

Innan ärendet avgörs ska den undersökta ges tillfälle att bli hörd i enlighet med 11 § 1 mom. i mentalvårdslagen och 34 och
36 § i förvaltningslagen (434/2003). Om den undersökta inte hörs, ska detta motiveras i enlighet med 34 § 2 mom. i förvaltningslagen. Den undersöktas yttrande antecknas i oförändrad form i observationsutlåtandet. Till observationsutlåtandet kan
även bifogas en skriftlig redogörelse av den undersökta, om han eller hon har lämnat en sådan. Om den undersökta inte
uttrycker sin åsikt under hörandet, ska det i observationsutlåtandet ges en redogörelse för hur den undersökta har beretts
möjlighet att bli hörd.

Hörande av
den undersökta

Den undersöktas åsikt om att bli intagen för vård.

Skriftlig redogörelse av den undersökta bifogas, om den undersökta har lämnat en såda
Hörande av den
lagliga företrädaren
och andra parter

Bestämmelser om den lagliga företrädarens talan och hörande finns i 14 §, 15 § och 34–36 § i förvaltningslagen. Därtill ska en
minderårigs föräldrar, vårdnadshavare eller en person som omedelbart före intagningen för observation haft hand om den
minderåriges vård och uppfostran om möjligt beredas tillfälle att bli hörda i enlighet med 11 § 1 mom. i mentalvårdslagen och
34 och 36 § i förvaltningslagen. Om de inte hörs, ska detta motiveras i enlighet med 34 § 2 mom. i förvaltningslagen.
Den hördas namn

Den hörda är
intressebevakare (med fullmakt att företräda i ärenden som gäller
den undersöktas person)
vårdnadshavare
annan laglig företrädare (t.ex. intressebevakningsfullmäktig, fullmäktig, organ
som ansvarar för socialvården och som omhändertagit ett barn), vem?
förälder
en person som omedelbart före intagningen för observation
haft hand om den minderåriges vård och uppfostran, vem?

Åsikt

En skriftlig redogörelse av den hörda bifogas, om den hörda har lämnat en sådan
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Den hördas namn

Den hörda är
intressebevakare (med fullmakt att företräda i ärenden som gäller
den undersöktas person)
vårdnadshavare
annan laglig företrädare (t.ex. intressebevakningsfullmäktig, fullmäktig, organ
som ansvarar för socialvården och som omhändertagit ett barn), vem?
förälder
en person som omedelbart före intagningen för observation
haft hand om den minderåriges vård och uppfostran, vem?

Åsikt

En skriftlig redogörelse av den hörda bifogas, om den hörda har lämnat en sådan
Den hördas namn

Den hörda är
intressebevakare (med fullmakt att företräda i ärenden som gäller
den undersöktas person)
vårdnadshavare
annan laglig företrädare (t.ex. intressebevakningsfullmäktig, fullmäktig, organ
som ansvarar för socialvården och som omhändertagit ett barn), vem?
förälder
en person som omedelbart före intagningen för observation
haft hand om den minderåriges vård och uppfostran, vem?

Åsikt

En skriftlig redogörelse av den hörda bifogas, om den hörda har lämnat en sådan
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Den hördas namn

Den hörda är
intressebevakare (med fullmakt att företräda i ärenden som gäller
den undersöktas person)
vårdnadshavare
annan laglig företrädare (t.ex. intressebevakningsfullmäktig, fullmäktig, organ
som ansvarar för socialvården och som omhändertagit ett barn), vem?
förälder
en person som omedelbart före intagningen för observation
haft hand om den minderåriges vård och uppfostran, vem?

Åsikt

En skriftlig redogörelse av den hörda bifogas, om den hörda har lämnat en sådan

5.
Ytterligare
information

(Exempelvis om den undersökta vid hörandet samtycker till sjukhusvård)
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6.
Utomstående
bedömning

Vid fortsatt vård oberoende av personens vilja (mentalvårdslagen 12 § 1 mom., 17 §, 22 § 1 mom.)
Bedömning av en läkare som är utomstående i förhållande till det behandlande sjukhuset och som ordnats av sjukhuset.
Den utomstående oberoende läkaren ska stå i tjänsteförhållande och vara specialist i psykiatri eller legitimerad läkare
som är insatt i psykiatri. Sjukhuset ska informera patienten om hans eller hennes möjlighet att få en bedömning av en
utomstående läkare.
Sjukhuset har ordnat en utomstående läkares bedömning av vårdbehovet, utlåtande bifogas
(mentalvårdslagen 12 a § 1 mom.)
Den undersökta har vägrat delta i en utomstående läkares bedömning som ordnats av sjukhuset
(mentalvårdslagen 12 b §)
Den undersöktas eventuella motivering till vägran

Slutsatsen i observationsutlåtandet avviker från bedömningen av en utomstående läkare som sjukhuset ordnat
(mentalvårdslagen 12 a § 3 mom.)

Motivering till avvikelse från den utomstående läkarens bedömning
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Bedömning av en läkare som den undersökta valt. Patienten ska även ges möjlighet att begära en bedömning om behovet av
vård oberoende av patientens vilja av en läkare som patienten själv valt.
Den undersökta har begärt en bedömning av vårdbehovet av en läkare som han eller hon valt, utlåtande bifogas
(mentalvårdslagen 12 c §)
Slutsatsen i observationsutlåtandet avviker från bedömningen av läkaren som den undersökta valt (mentalvårdslagen
12 a § 3 mom., 12 c § 2 mom.)
Motivering till avvikelse från bedömningen av den läkare som den undersökta valt

7.
Slutsatser

På basis av det ovan anförda anser jag att den undersökta uppfyller villkoren i 8 § i mentalvårdslagen för intagning på
psykiatriskt sjukhus oberoende av den undersöktas vilja, eftersom personen är
1)

2)

3)

mentalsjuk och på grund av sin mentalsjukdom
har ett sådant vårdbehov att (8 § 1 mom.)

under 18 år och på grund av allvarlig mental störning
har ett sådant vårdbehov att (8 § 2 mom.)

om personen inte får vård skulle detta
väsentligt förvärra personens

mentalsjukdom
(endast 8 § 1 mom.)

sjukdom
(endast 8 § 2 mom.)

allvarligt äventyra personens

hälsa

säkerhet

allvarligt äventyra andras

hälsa

säkerhet

och andra mentalvårdstjänster är

inte lämpliga (8 § 1 och 2 mom.)
otillräckliga (endast 8 § 1 mom.)

På basis av det ovan anförda anser jag att förutsättningar för psykiatrisk sjukhusvård oberoende av den undersöktas
vilja inte föreligger.
8.
Datum och
underskrift

Den läkare som lämnar observationsutlåtandet ska stå i tjänsteförhållande till staten, en kommun eller en samkommun.
Det ovan anförda intygar jag på heder och samvete

Läkarens underskrift

Sjukhus, datum

Namnet förtydligat, grad, tjänsteställning och
identifikationskod

Spara

Skriv ut

Töm

