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Syfte 
Att personer med demenssjukdom eller kognitiv svikt skall få en personcentrerad omvårdnad där 
behovet av eventuella riskförebyggande begränsningsåtgärder alltid skall vägas mot den enskildes 
vilja och önskemål.  
 
Omfattning  
Alla personer som bor på äldreboende, korttidsboende, socialpsykiatri- och LSS-boende och 
dagverksamheter. 
 
Ansvar 
Verksamhetschef: 

• Ansvarar för att all personal har den kunskap och utbildning som krävs för att kunna ge 
personcentrerad omvårdnad. 

• Att all personal skall genomgå den webbaserade utbildningen Demens-ABC. 
• Att utifrån behov ansvara för att aktuell personal genomgår den grundläggande 

webbaserade utbildningen i BPSD. 
 

Sjuksköterska – sjukgymnast – arbetsterapeut: 
• Ansvarar för att i teamsamverkan registrera i BPSD-registret och utifrån framtagen 

bemötandeplan diskutera olika riskförbyggande alternativ innan begränsningsåtgärder 
sätts in. 

• Ansvarar för att initiera en läkemedelsgenomgång för att utesluta att felaktig medicinering 
är orsak till den enskildas besvär. 

• Ansvarar för att om behov av begränsningsåtgärd uppstår tillsammans med läkare i 
teamsamverkan utreda, riskbedöma samt besluta om åtgärden. I bedömningarna ta upp 
frågan om presumtivt samtycke. 

• Ansvarar för att vid tveksamheter i bedömningar ta kontakt med demenssjuksköterska. 
• Informera boende, anhörig/närstående om anledning till föreslagen skyddsåtgärd samt 

tillsammans med dessa göra bedömning utifrån ett presumtivt samtycke. 
• Informera omvårdnadspersonal om beslutade begränsningsåtgärder samt vid behov 

skriva instruktioner i Treserva. 
• Ansvara för att i Treserva dokumentera åtgärdsplan/vårdplan. 
• Ansvara för att utvärdring sker efter individuellt uppsatt tidsmall. 
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Tillvägagångssätt 
Om det bedöms att en boende löper risk att skada sig själv eller andra och begränsningsåtgärder 
kan bli aktuellt skall alltid bedömningen göras utifrån en utredning där hänsyn tas till såväl 
fysiska, psykiska som existentiella behov. Innan beslut tas om begränsningsåtgärder skall 
registrering göras i BPSD-registret och utifrån framtagen bemötandeplan göra bedömningar om 
begränsningsåtgärdernas omfattning. 
 
Utrustning 
BPSD-registret 
 
Referenser 
HSLF-FS (gemensam författningssamling) 
BPSD-registret http://www.bpsd.se  
 
Referensdokument 
Personcentrerad omvårdnad - Sundbybergs stad 2012 
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