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Syfte  
Att säkerställa att användning och hantering av skydds- begränsningsåtgärder utförs på ett 

tryggt och säkert sätt, som tar hänsyn till patientens rätt till integritet och självbestämmande.  

 
Omfattning  
Personer som bor på äldreboende, korttidsboende, dagverksamhet, dagligverksamhet, 

socialpsykiatri- och LSS-boende i Sundbybergs kommun. 

 
Ansvar 
 
MAS och MAR 

 Att tillhandahålla en rutin för skydds- och begränsningsåtgärder. Samt revidera rutin 

vid behov.   

 Hantera avvikelser gällande skydds- och begränsningsåtgärder.  

 
Verksamhetschef 

 Säkerställa att det finns kompetens och resurser vilket skapar förutsättningar att arbeta 

enligt rutin. 

 Ansvarar för hanteringen av personlarm/trygghetslarm. 

 Ansvarar för lås och larm kopplade till inre och yttre dörrar i verksamheten.  

 Verksamhetschef ansvarar för att rutinen blir känd i verksamheten- 

 

Sjuksköterskor 

 Ordinera rörelselarm och sänggrindar. 

 Inhämta samtycke. 

 Att göra en riskbedömning. 

 Informera närstående och övrig personal. 

 Följa upp 

 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster 

 Ordinera rörelselarm, rullstolsbälte och rullstolsbord. 

 Inhämta samtycke. 
 Att göra en riskbedömning. 
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 Informera närstående och övrig personal. 

 Följa upp 

 

 
Tillvägagångssätt 
 
Utredning  

 Vad är syftet med åtgärden? 

 Med hjälp av teamet runt patienten ska alternativa lösningar prövas i första hand. 

Exempel på alternativa lösningar ska framgå i dokumentationen. 

 En ordination av en begränsningsåtgärd ska föregås av en riskanalys. I den görs en 

avvägning mellan nytta kontra risken med användande av begränsningsåtgärden 

 Inhämta samtycke hos personer med demenssjukdom eller funktionsnedsättning 

Vid presumerat samtycke förutsätter man att en person som inte kan uttrycka sitt 

samtycke, samtycker även om det inte uttrycks. Då måste personen informerats och inte 

gett uttryck för någon motvilja. Då ska personen få stöd av personal som i sina 

professioner observerar hur patienten upplever och reagerar på skyddsåtgärden. Detta 

får sedan vara vägledande för ställningstagandet om huruvida samtycke föreligger eller 

inte. Reagerar patienten med motstånd, ses detta som att samtycke inte föreligger. 

Anhöriga och närstående kan inte ge sitt samtycke i patientens ställe. 

 Förskrivning och ordination ska dokumenteras i patientjournalen. Det ska tydligt framgå 

omfattningen av begränsningsåtgärden, hur och när den ska användas.. 

 

Uppföljning 

Utförs halvårsvis och vid behov.  

 

 
Rullstolsbälte och rullstolsbord 
Ordineras av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Med den enskildes samtycke kan man använda 

rullstolsbälten och rullstolsbord. Det kan vara en hjälp för den enskilde vid t.ex. ofrivilliga 

rörelser och nedsatt bålstabilitet med syftet att möjliggöra aktivitet. Man får inte använda 

rullstolsbälte, sele och rullstolsbord för att begränsa den enskildes rörelsefrihet.  

 

Sänggrindar 
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Sänggrindar ordineras av sjuksköterskor. Endast med patientens samtycke kan sänggrind 
användas. Sänggrindar får inte utgöra ett hinder för en person som vill gå ur sängen. Ett 
alternativ kan vara en låg säng, stöd- och vändhandtag eller ett stötdämpande skydd 
nedanför sängen. Lösningen ska syfta till att stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde i sin 

vardag. 

 

Rörelselarm  

av legitimerad HSL-personal. Larmmattor eller rörelsesensorer kan användas om den enskilde 

samtycker till detta. Den tilltänkta lösningen ska vara frivillig, vilket innebär att den enskilde 

inte ska känna sig tvingad att använda larmet. Olika typer av rörelselarm får inte användas för 

att kompensera för till exempel bristande bemanning, 

 
 

Utrustning 

Treserva, beställningsportalen, egen ägda hjälpmedel och larmsystem 
 

Referenser 
 

 Socialstyrelsen - Meddelandeblad om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och 
omsorg om vuxna. 

 Socialstyrelsen - http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/foreskrifteromtvangs-
ochskydds#anchor_1 

 Vårdhandboken 

 Riktlinje för skydds - och begränsningsåtgärder, Borås 
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