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Skydd- och begränsningåtgärder, riktlinje 

Bakgrund 
Både hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd 
och service (LSS) bygger på frivillighet, innebär att man inte kan vidta åtgärder 
mot den enskildes vilja. Verksamheten ska utgå från respekt för den enskildes 
självbestämmande och integritet. 
Gäller verksamheteter som inriktar sig till enskilda som är 18 år och äldre. För 
verksamheter som omfattar barn och unga finns ytterligare regler som kan 
behöva beaktas, som till exempel reglerna i föräldrabalken (FB). 
 
Ej personförskrivna hjälpmedel som är aktuella i denna riktlinje är 
 
GPS-larm 
Larm som kan lånas i verksamheten vid enskilda tillfällen när den enskilde vistas 
ensam utomhus och känner en osäkerhet. Den enskilde kan kommunicera genom 
larmet med personal på boendet och personalen kan även se var den enskilde 
befinner sig genom GPSen. 
Den enskilde ger själv medgivande i samband med lånet. 
Rutin upprättas i verksamheten.  
 

Personförskrivna hjälpmedel som är aktuella i denna riktlinje är 
 

• Bälte, sele och liknande anordning, bord i kombination med sittmöbel och 
eller rullstol i positionerande syfte. 

• Sänggrind 
• Passiva larm 
• Nödsändare 

 
Bälten, selar, sänggrind och rullstolsbord 
Dessa skyddsåtgärder får endast användas efter ordination av legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal. Det som får ordineras är godkända 
medicinstekniska produkter. Egna uppfinningar får inte användas. Dessa 
hjälpmedel får användas under förutsättningar att syftet är att det skall vara en 
hjälp till den enskilde. Är syftet däremot att hålla fast en orolig person eller av 
annat skäl begränsa den enskildes rörlighet får man inte använda bälte eller 
sele, även om den enskilde samtycker. 
Om den enskilde själv begär att få ha sänggrind så är det inte att betrakta som 
skyddsåtgärd men en planering för användandet av grinden ska ändå finnas 
dokumenterad. 
 



Passiva larm 

Välfärdsteknik som rörelselarm, larmmattor och dörrlarm till den enskildes 
bostad kan  användas  om den enskilde samtycker till detta. Den tilltänkta 
lösningen ska alltså vara frivillig, vilket innebär att den enskilde inte ska 
känna sig tvingad att använda den tekniska lösningen. Syftet är att 
tydliggöra hur man kan skapa en trygg och säker miljö för den enskilde 

                    
Dessa skyddsåtgärder får endast användas efter beslut av enhetschef.  

                   En handlingsplan ska upprättas. 
                   Rutin upprättas i verksamheten. 

 
 

Nödsändare 
 
Beslut om detta larm fattas av demenssjuksköterskan. Då demenssjuksköterska 
inte är i tjänst övergår detta ansvar till medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Se egen rutin, Förskrivning av nödsändare 
 
                 Syfte 

En skyddsåtgärd syftar till att begränsa och skydda den enskilde. 
 
 

Personalkategori 
Enhetchef ansvarar för: 

• Att riktlinjen är känd och tillämpas av medarbetarna. 
• Att ha ett övergripande ansvar och ska alltid vara informerad om 

alla beslutade skyddsåtgärder och att handlingsplan upprättas. 
• Att medarbetarna har tillräcklig kompetens för att använda 

skyddsåtgärderna. 
• Att hålla de etiska frågorna levande i samband med användandet av 

skyddsåtgärder. 
• Att uppföljning sker av skyddsåtgärder. 

 
 

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter ansvarar för: 
• Att förskriva personliga hjälpmedel. 
• Att tillämpa riktlinjer och produktanvisningar för förskrivning av 

medicintekniska hjälpmedel. 
• Att delta och bistå med kompetens vid utredning kring skyddsåtgärd för 

enskild. 
 
 

Sjuksköterska ansvarar för: 
• Att delta och bistå med kompetens vid utredning kring skyddsåtgärd för 

enskild. 
 
 

Utförande 
1. Riskanalys görs av nuläget med berörda yrkesgrupper/team. (gör 

handlingsplaner) 
 

2. Behov av skyddsåtgärd framkommer av riskanalysen 
 

3. Samtycke 
För varje skyddsåtgärd krävs den enskildes samtycke innan ett beslut tas. Vid 



varje tillfälle en skyddsåtgärd skall användas ska den enskildes samtycke 
inhämtas. Den enskilde kan när som helst återkalla sitt samtycke. Anhöriga, 
god man eller förvaltare får inte samtycka i den enskildes ställe. 

 

Uttryckligt samtycke 
Med ett uttryckt samtycke avses att man aktivt antingen skriftligen eller 
muntligen eller genom t ex en jakande nick ger sitt samtycke till en viss 
åtgärd. 

 
Konkludent samtycke 
Konkludent samtycke består i att den enskilde agerar på ett sätt som 
underförstått visar att han eller hon samtycker. 

 
4. Upprätta handlingsplan i den enskildes journal. 

 

 

 

Styrdokument 
Socialstyrelsens meddelandeblad 12/2013. Tvångs- och skyddsåtgärder 

inom vård och omsorg för vuxna. 
 

SOSFS 2008:1 Föreskrifter om användning av medicinsktekniska produkter 
i hälso- och sjukvård 

 
SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
 

Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) 

Socialtjänstlagen 

(2001:453) 

Offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) Patientdatalagen 

(2008:355) 

Patientsäkerhetslagen (2010:659) 
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