Psykiatriska symtom

Ö03

Orsak
Akuta psykiatriska tillstånd, intoxikation, infektion
Hypoglykemi, hypotermi, cerebral ischemi,
Demens, missbruk, skalltrauma, elektrolytrubbning,
Hyperthyreos, postiktal förvirring (EP), meningit
Initial bedömning
ABCDE Ange ev livshotande tecken.
Riktad anamnes
S Nedstämdhet, upprymdhet, vanföreställningar, agitation, aggressivitet,
suicidönskan eller -plan, panik, hyperventilation, konfusion, obegripligt tal,
medvetandesänkning.
O
P
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Plötslig eller successiv debut.
Påverkas symtomen av någon yttre faktor.
Vilken typ av symtom har patienten.
Milda eller svåra, konstanta eller intermittenta?
Hur länge har patienten haft symtomen?

A Allergier?
M Medicinering, speciellt psykofarmaka, antidiabetika, steroider?
P Tidigare sjukdomar, Psykiatrisk sjukdom, missbruk, diabetes, demens? EP?,
thyroidearubbning?
L Senaste måltid eller dryck (för diabetespatient)?
E Vad föregick insjuknandet? droger, psykisk press, utmattning, sömnbrist,
kramper, trauma, infektion, huvudvärk).
Undersökning
Vitalparametrar
/status

Basal (AF, auskultation, saturation, PF, rytm, pulskvalitet, BT,
vakenhet, temp)
• P-glukos

Riktad

Tecken på injektionsmissbruk (stickmärken), tecken till
självdestruktivitet (ärr mm).
EKG vid misstanke om arytmi eller intox. trauma mot skalle,
nackstelhet, petekier, hudtemp.

Indikationer för behandling
Svikt i vitala funktioner behandlas symtomatiskt. Psykiska symtom pga psykiatrisk
sjukdom får inte mot patientens vilja behandlas utan läkarbedömning eller
läkarkontakt.

Behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Region Jämtland Härjedalen 2015
Erik Sandström MLU

149

Psykiatriska symtom

Ö03

Behandling
Basal
Specifik
– Tänk på egen säkerhet, kalla på polisassistans vid behov.
– Försök skapa en lugn och förtroendegivande miljö.
Övervakning
Situationsanpassad.
Mål för behandling
– Stabila vitalparametrar.
– P-glukos >5.
Handläggning:
Om patient inte vill medfölja och du bedömer att vårdbehov föreligger, försök i
första hand att övertala patient. I andra hand kontaktas läkare för hjälp med
vårdintygsbedömning. Om läkare utfärdat vårdintyg kan denne begära
polishandräckning för att föra patienten till vårdinrättning.
Finns misstanke om somatisk (kroppslig) orsak till patientens symtom skall
patienten transporteras till somatisk akutmottagning.
Våldsamma patienter som ej kunnat vårdintygsbedömas förs till somatisk
akutmottagning eventuellt med hjälp av polis på plats.
Patient som inte frivilligt vill följa med, och som inte anses vara en fara för sig själv
eller andra, och inte har ett uppenbart vårdbehov lämnas på plats. Dokumentera
noga alla ställningstaganden och patientens status i ambulansjournalen. Iaktta
miljön där patienten hämtades (social anamnes).
Vid sekundärtransport är avsändande läkare ansvarig för bedömning av patienten
ur hot- och/eller rymningshänseende. Ambulans får aldrig kvarhålla patient annat
än om det är för att förhindra skada (nödvärn). LPT är inte liktydigt med våldsam
och/eller rymningsbenägen patient! En individ med psykiatrisk sjukdom är en
patient och därför självfallet en angelägenhet för bedömning inom
ambulanssjukvården. Finns inget vård- eller omvårdnadsbehov kan andra
alternativa färdsätt till sjukhus övervägas.
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