KB1857670
Kl. 21:30

Patient befinner sig på
restriktionsenheten på
enhet 6. Väntar på
transpåort till häktet i
Alingsås.

Kl. 21:40

Kl. 22:03

Kl. 22:20

Kl. 22:25

Kl. 22:40

Kl. 22:41

Kl. 22:43

Kl. 22:45

Kl. 22:50 - 00:00

1.
Polis anländer till
enhet 6. Kl. 22:03
går polisen in på
aktuell del av
enheten.

2.
Polisen går in till
patientens rum.
Patienten vägrar att
följa med. Polisen
tillkallar flera poliser.

3.
Patienten smörjer in
sig med tvål och
vrålar mot polisen.

4.
Patienten låses in på
rummet efter beslut
av polisen.

5.
Personal går in på
patientens rum.
Patienten hänger
delvis på knä med
en handduk runt
halsen i suicidsyfte.
Överfallslarmet går.

6.
Polisen sprutar
pepparsprej i
patientens ansikte
medans patienten
hänger kvar i
snaran. Personalen
ifrågarsätter
polisens agerande.

7.
Personal lösgör
snaran från
patientens hals.
Patienten trycks ner
i golvet av
poliserna.
Personalen lämnar
situationen.

8.
Flera poliser (ca 10
st.) anländer. Under
tiden krånglar en
dörr i akutslussen i
17 sekunder.
Dörrarna går i
baklås.

9.
Medarbetare meddelar
säkerhetsoperatörenatt det
inte kommit tillräkligt med
personal till situationen.

Patienten vill inte
följa med polisens
transport.

Polisen beordrar
inlåsning av
patienten i
patientrum utan att
skyddsvisitera
rummet.

Troligt tekniskt fel.

1. Nyanställd hittar inte till
larmplatsen.
2. En medarbetare skickas
tillbaka till sin enhet av
larmande sambandsperson
utan att delta i
larmsituationen.
Tillbakaskickad medarbetare
stoppar ytterliggare en
"larmspringare" på sin väg
tillbaka till sin enhet då
denna uppfattat det som
om larmsituationen var
över.

1. Alltför oerfaren
"larmspringare" har
utsetts.

Brister i
rollfördelning.

Procedurer/ rutiner
& riktlinjer
Bakomliggande
orsak

Teknik, utrustning &
apparatur
Felinstallation

Felanmälan,
felsökning och
åtgärd.

2. Larmande enhe
sambandsperson
ansåg att den
specifiken
medarbetaren inte
skulle vara
tillräckligt
behjälplig.

Kommunikation &
information
Utsedd
"larmspringare" är
inte tillräckligt tydlig
kring sina kunskaper
gällande tilldelad
roll.

Skapa en checklista
som säkerställer att
medarbetare innehar
erfordliga kunskaper
för att ingå i
larmorganisationen
kring överfallslarm.
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måste l
enheter
rollförd
larmorg
Alla som
i larms
vara en
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Överfal
APT.

Kl. 00:00

Lämnar patienten Rättspsykiatrin,
fängslad till fötter och händer endast
iförd kalsonger.
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