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BEGÄRAN
om Polismyndighetens hjälp/biträde enligt 47 § 2 st. lag (1991:1128) om psykiatriskt tvångsvård (LPT) eller 27 § lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV)
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Till Polismyndigheten
Ett beslut om intagning på grundval av ett vårdintyg får fattas senast under fjärde dygnet efter dagen för intygets utfärdande (s. 248 i prop. 1990/91:58) och begäran om hjälp/biträde i dessa fall gäller under motsvarande tid såvida kortare tid inte anges. Övriga begäran gäller tills dess återkallelse sker eller tills dess handräckningen har verkställts.
Upplysning 
En begäran till Polismyndigheten får göras endast om det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att polismans särskilda befogenheter att utöva våld eller tvång behöver användas, alternativt att det annars finns synnerliga skäl (47 § 3 st. LPT, 10-10 a §§ polislagen [1984:387]). 
 
Gällande transport för att i annat fall förflytta en patient som är intagen på en sjukvårdsinrättning med stöd av LPT ska begäran ställas till Kriminalvården (NTE) (47 § 2 st. p 6 LPT).
Upplysning
Den som begär hjälp ska utan hinder av sekretess lämna Polismyndigheten de uppgifter om patienten som behövs för planeringen och genomförandet av åtgärden (47 b § LPT, 27 § LRV).
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1. Begärande läkare
Direktnummer (ej växelnummer)
2. Behörig att begära hjälp/biträde
3. Person som begäran avser
4. Rättslig grund för begäran om hjälp/biträde
Varför behövs polismyndighetens hjälp?
5. Åtgärder för frivillighet
6. Vad Polismyndigheten ska hjälpa till med, risker och övriga uppgifter
Vad ska Polismyndigheten hjälpa till med
Risker
Övriga uppgifter
Underskrift
7. Återkallelse av begäran
Tid
1. Polismyndighetens beslut
2. Polismyndighetens anteckningar
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3. Överlämning
Personen begäran avser är överlämnad till
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