Lægeerklæring (Gul)

(Bemærk vejledning bagerst)

Til brug ved politiets bestemmelse om iværksættelse af tvangsindlæggelse af helbredsmæssige
grunde af en person i henhold til lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.
På grundlag af en undersøgelse, som jeg har foretaget af
Efternavn

Fornavn(e)

Gade/vej

Personnummer

Nr.

Sal

Side

Postnr.

By

erklærer jeg herved, at pågældende er sindssyg eller befinder sig i en tilstand, der ganske må
sidestilles hermed, og at det med henblik på behandling vil være uforsvarligt ikke at tvangsindlægge
pågældende, fordi udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers
vil blive væsentlig forringet.
Formodet diagnose og patientens sindstilstand samt begrundelse for antagelsen om, at udsigten til
helbredelse eller bedring vil blive væsentligt forringet, hvis indlæggelse undlades:

Patienten har modsat sig Indlæggelse. Patienten er underrettet om den påtænkte tvang, om
baggrunden for tvangsindlæggelsen, om formålet hermed, samt vejledt om udsigterne til en
bedring af helbredstilstanden, jfr. lovens § 3, stk. 2 og § 31, stk. 1.
Patientens sædvanlige læge er
Efternavn

Gade/vej

Patienten

Tlf.

Fornavn(e)

Nr.

Sal

Side

Postnr.

By

Dato

er kendt af mig

Kl.

Undersøgelsen er afsluttet

er ikke kendt af mig

Opmærksomheden henledes på, at undersøgelsen skal være foretaget inden for de seneste 7 dage
forud for indlæggelsen.
Sted

Dato

Underskrift og stempel

P706-01 (10/06)

Udskriv blanketten

Vejledning
Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives. Klik i første felt og udfyld feltet. Skift fra felt til felt med
tabulatortasten. Blanketten kan udskrives og udfyldes med maskinskrift/kuglepen (blokbogstaver).

§ 3. Indlæggelse, ophold og behandling på psykiatrisk afdeling skal så vidt muligt finde sted med patientens samtykke.
Stk. 2. Lægen skal vejlede patienten om formålet med indlæggelsen, opholdet og behandlingen samt om udsigterne til
en bedring af helbredstilstanden.
..............
Kapitel 9
Underretning og klagevejledning m.v.
§ 31. Inden frihedsberøvelse iværksættes og anden tvang anvendes, skal patienten underrettes mundligt og skriftligt om
den påtænkte tvang, dens nærmere indhold, baggrund og formål. ..................

