
 
 
 

☒ RIKTLINJE  ☐ RUTIN 
Dokumentnamn 

Riktlinjer för skyddsåtgärder och omvårdnadsåtgärder för 
person med allvarlig kognitiv svikt 
Framtagen och godkänd av: 
 

Eva-Karin Stenberg 
Charlotte Johnsson  
Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska 

Gäller from: 

2015-12-17 
 
      

Gemensam 
med Regionen: 

Nej 

Gäller kommunal 
regi:  
Ja 
Gäller privat regi: 
Ja  

Sjukvårds-
processen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hemvårdsförvaltningen/Socialförvaltningen 

Riktlinjer för skyddsåtgärder och 
omvårdnadsåtgärder för person med 

allvarlig kognitiv svikt 

 
 

 



2 
 

 
 
 
 

Innehåll 

Skyddsåtgärd ......................................................................................................................................................... 3 

Nödrätt .................................................................................................................................................................... 3 

Samtycke................................................................................................................................................................ 3 

Bedömning och utredning av behovet ............................................................................................................... 4 

Vårdplanering ........................................................................................................................................................ 4 

Omvårdnadssituationer ........................................................................................................................................ 4 

Dokumentation /plan Skyddsåtgärd ................................................................................................................... 5 

Uppföljning och utvärdering ................................................................................................................................ 5 

Lås till enhet där personer med demens vistas ............................................................................................... 5 

Rörelselarm............................................................................................................................................................ 6 

Sänggrind ............................................................................................................................................................... 6 

Grensele, brickbord och bälte ............................................................................................................................. 6 

Avvikelser ............................................................................................................................................................... 6 

Egenvård ................................................................................................................................................................ 6 

Ansvarsfördelning ................................................................................................................................................. 7 

Styrdokument ........................................................................................................................................................ 8 

 

 
 
 
  



3 
 

 

Skyddsåtgärd 
Med allvarlig kognitiv svikt menas här personer med tillstånd där intellekt och beslutsförmåga är 
försämrat som tex.vid demens, utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Oftast handlar 
det om personer som har en varaktighet i tillståndet med nedsatt kognitiv förmåga 
I vården av personer med allvarlig kognitiv svikt måste ibland vården, för att vara god och 
säker, innehålla åtgärder som skydd för att personen inte ska fara illa och skada sig själva eller 
någon annan. Hjälpmedel och omvårdnadsåtgärder som används för att skydda mot skada 
kallas för skyddsåtgärder.  

 All kommunal vård är frivillig och samtycke skall därför finnas till en skyddsåtgärd.  

 En skyddsåtgärd får aldrig användas för att ersätta personal.  
 

Till skyddsåtgärder räknas i dessa riktlinjer: Sänggrind, brickbord, bälte, grensele, rörelselarm 
och GPS-larm (passiva larm). En omvårdnadsåtgärd med syfte att skydda från skada kan också 
vara en skyddsåtgärd. Lås till enhet där dementa vistas behandlas som en skyddsåtgärd i 
dessa riktlinjer. 
 
Det är viktigt att ansvaret för svåra omvårdnadsåtgärder inte förskjuts ut i organisationen.  
 
De hjälpmedel som används som skyddsåtgärd är medicintekniska produkter (MTP). Runt 
medicinsktekniska produkter finns ett omfattande regelverk – se riktlinjer för MTP. 
 

Nödrätt 
I 24 kapitlet Brottsbalken finns bestämmelser om ansvarsfrihet vid nöd. Om risk finns för att en 
person utsätter sig själv för fara till liv eller hälsa kan personal vidta åtgärder som inrymmer 
någon form av våld eller tvång för att avvärja denna fara, s.k. nödrätt. Nödrätten ska endast 
tillämpas i undantagsfall och får inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden. Nödrätten 
måste vara försvarlig i förhållande till den fara som föreligger och handlandet kan komma att 
avgöras i domstol. Om nödrättsåtgärd tillämpas ska detta dokumenteras i den sociala 
dokumentation och/eller hälso- och sjukvårdsjournal. 
 

Samtycke 
Samtycket är avgörande för om en person kan få en skyddsåtgärd. Personer med allvarlig 
kognitiv svikt kan inte alltid uttrycka sitt samtycke utan visar genom sina reaktioner hur de 
upplever en viss åtgärd. Detta får i sådana fall vara vägledande för ställningstagandet om 
huruvida samtycke föreligger eller inte. Kraven på samtyckets grad stiger i takt med om 
åtgärderna är av särskilt ingripande natur. Ett givet samtycke kan när som helst återkallas. 
Samtycket och resonemanget runt omkring skall dokumenteras utförligt i hälso- och 
sjukvårdsjournal samt i social dokumentation. 
 
Anhöriga, god man eller förvaltare kan inte lämna samtycke eller kräva att verksamheten 
använder skyddsåtgärder. 
 
Ett samtycke kan ges och vara på olika sätt: 
Uttryckligt samtycke: vilket innebär att samtycket ges skriftligt eller muntligt, eller tex genom en 
jakande nick. 
Konkludent samtycke: vilket innebär att personen agerar på ett sådant sätt att det är 
underförstått att det finns ett samtycke. Tex att sträcka fram armen vid blodprovstagning dvs 
man underlättar åtgärdens genomförande. 
Presumerat samtycke: den som ska vidta åtgärden förutsätter att det är förenligt med den 
enskildes vilja. 
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Inre samtycke: den enskilde har informerats och inte gett uttryck för motvilja. Den enskilde är 
fullt medveten om vad som planerats. 
 
I vården av personer med allvarlig kognitiv svikt som kan ha en begränsad förmåga att ta till sig 
information och en begränsad förmåga att samtycka är det ibland svårt att veta om man har 
samtycke till den åtgärd som man planerar vidta för att skydda den enskilde mot att skada sig 
själv eller andra. I dessa fall är det viktigt att den samlade kompetensen runt patienten pratar 
sig samman och gemensamt gör en bedömning om eventuell åtgärd. Man kan ta förvaltare, 
gode män och närståendes synpunkter med sig som en hjälp att fatta beslut. 
 
Med vissa personer går det att i lugnt skede förankra omvårdnadsåtgärder. Personens 
uppfattning i ett lugnt skede kan vara vägledande för åtgärder när personen är i 
affekt/konfusion. Dokumentera patientens ställningsstagande. 
 
Resonemanget runt samtycket dokumenteras utförligt i omvårdnadsjournal och i social 
dokumentation. 
 

Bedömning och utredning av behovet  
Bedömningen om en eventuell skyddsåtgärd görs tvärprofessionellt. Berörda yrkeskategorier 
utreder och tar ställning till om det finns orsaker till beteendet som kan behandlas. Orsakerna till 
behovet av skyddsåtgärd definieras. Alternativa åtgärder skall provas innan en skyddsåtgärd 
blir aktuell.(Se Utredningshjälp bilaga 1.). 
Det ska tydligt framgå av dokumentationen vilka åtgärder som har provats före ett beslut om 
skyddsåtgärd tas. 
Konsekvensen för individ/omgivning om inte skyddsåtgärden används ska beskrivas. 
 

Vårdplanering 
Varje beslut om skyddsåtgärd skall föregås av en medicinsk bedömning av legitimerad personal 
och en vårdplanering – använd Utredningshjälp i bilaga 1.  Vårdplaneringen kan hållas på 
befintligt omvårdnads eller team-möte och skall innehålla en analys där nyttan kontra risken 
med skyddsåtgärden lyfts.  Alternativa åtgärder skall ha prövats och diskuterats. Det skall 
upprättas en beskrivning av den konsekvens det innebär för personen om planerad 
skyddsåtgärd inte genomförs. Vid vårdplanering skall enhetschef, omsorgspersonal, 
arbetsterapeut, fysioterapeut, patientansvarig sjuksköterska (PAS), läkare vid behov samt 
annan för individen viktig kompetens som exempelvis stödpedagog och metodutvecklare. Den 
berörde själv och anhöriga deltager om möjligt. Den etiska frågan lyfts, ingen får kränkas. 
 

Omvårdnadssituationer 
I vården av personer med allvarlig kognitiv svikt händer det att vårdpersonal hamnar i att 
personen inte medverkar, vilket leder till risk för skada. Dessa situationer kan uppstå mer eller 
mindre ofta. Ofta handlar det om följande situationer: 

 risk för att falla och skada sig 

 hygiensituationer som dusch och toalettbesök.  

 hjälp med inkontinensmaterial  

 provtagningssituationer som blodprov och blodtryck   

 medverkan i läkemedelsbehandling. 

 berörd person uppvisar självskadande beteende som är svårt att behandla och bemöta  

 berörd person har ett beteende som är destruktivt på omgivande miljö  
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Handlingsplan för särskilda åtgärder enligt bilaga 2  
I de fall där skyddsåtgärd används och där det är otydligt om personen samtycker skall en 
utredning ligga som grund till en handlingsplan innehållande bedömning, analys, etiska 
aspekter och uppföljning enligt nedan.  
Handlingsplanen upprättas av enhetschef tillsammans med sjuksköterska och viktig berörd 
personal: 

 Tydliga detaljerade omvårdnadsproblem/behov 

 Tydliga detaljerade omvårdnadsåtgärder 

 Risker och etiska ställningstaganden 

 Vad hjälper i situationen 

 Vad förvärrar situationen 

 Samtycket beskrivs 

 Vad blir konsekvensen om inte skyddsåtgärden genomförs och vad blir resultatet om 
skyddsåtgärden genomförs. 

 Uppföljning datum och vem som ansvarar 
 

Avdelningschef/ verksamhetschef / MAS informeras om skyddsåtgärd.  
I särskilt komplicerade fall ska Handlingsplanen skrivas under av Avdelningschef/ 
verksamhetschef / MAS. 
 
Dokumentation om detta kan ske på två sätt: 

 Handlingsplan för särskilda åtgärder enligt bilaga 2 kan användas. Handlingsplanen 
scannas in i journalen och sätts i Hemdok eller förvaras på annan känd plats i patientens 
hem Handlingsplanen utesluter inte dokumentation i HSL och SoL utan ska ses och 
användas som ett stöd och ett komplement.  

 Alternativt dokumenteras endast under plan Skyddsåtgärd för de som använder HSL 
delen i Magna Cura. Övriga dokumenterar på lämplig plats i HSL/social dokumentation. 

 

Dokumentation /plan Skyddsåtgärd 
Samtycke till skyddsåtgärd skall dokumenteras i social dokumentation samt i plan hälso-och 
sjukvårdsjournalen. 
Beslut om skyddsåtgärd tillsammans med medicinsk bedömning, utredning, vårdplanering, 
samtycke, vilka alternativa åtgärder som provats samt uppföljning dokumenteras i Hälso- och 
sjukvårdsjournalen under plan Skyddsåtgärder så att det blir lätt att följa nytta kontra risk. 
Handlingsplaner för särskilda åtgärder scannas in i Hälso- och sjukvårdsjournalen samt sätts i 
Hemdok. 
 

Uppföljning och utvärdering 
Uppföljning och utvärdering av skyddsåtgärder är viktig och central för att man säkert ska veta 
att skyddsåtgärden har avsedd effekt och är nödvändig. 
Skyddsåtgärder och Handlingsplaner för särskilda åtgärder skall följas upp regelbundet och 
efter behov. Åtgärder som kan upplevas som mer begränsande följs upp ofta.  
Mer begränsande skyddsåtgärder följs upp minst en gång per månad. 
Övriga skyddsåtgärder minst fyra gånger årligen. 
Varje uppföljning dokumenteras i plan Skyddsåtgärd. 
 

Lås till enhet där personer med demens vistas 
Inlåsning får inte ske enligt grundlag. 
Lägenhetsdörr i särskilt boende kan vara låst om den enskilde själv begär detta. 
Boendeenhetens dörr kan vara låst, så som det är brukligt i de flesta människors hem under 
förutsättning att de boende själva kan låsa upp. Att använda alltför komplicerade lås är att 
betrakta som inlåsning. Kodlås som inte förstås av de boende är därför inte tillåtna. Samtidigt 
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som inlåsning är förbjudet enligt grundlag har kommunen ett vårdansvar för de personer som 
kan bege sig i väg från bostaden och på så vis komma till skada. Då en person inte på grund av 
förvirring och oro kan förmås att stanna kvar på enheten trots vidtagna åtgärder såsom 
övervakning, individuella larm, rörelselarm eller andra åtgärder som vidtagits för att undanröja 
fara för liv och hälsa kan beslut fattas om att låsa dörren till enheten. Åtgärden dokumenteras. 
I den mån som någon form av lås används på demensenhet som skydd för att personer med 
allvarlig kognitiv svikt inte skall komma till skada ska verksamheten sträva efter att låst enhet 
alltid är bemannad. Om låst enhet lämnas skall den inspekteras minst varje halvtimme. När en 
boendes önskemål om att vistas utanför enheten inte kan tillgodoses inom rimlig tid skall en 
Handlingsplan för särskilda åtgärder upprättas enligt bilaga 2. 
 

Rörelselarm (passiva larm) 
Rörelselarm och dörrlarm ordineras individuellt av legitimerad personal efter sedvanlig 
vårdplanering. Dörrlarm får aldrig aktiveras generellt ”till samtliga på en enhet” kvällstid som en 
”service/säkerhet” till nattpersonal.  
Vid ordination av rörelselarm skall det tydligt framgå i vilka situationer det ska användas tex vid 
sängen, på toaletten eller annat. 
GPS-larm ordineras av legitimerad personal. MAS skall informeras om GPS-larmet  
Epilepsilarm ordineras av läkare. 
Passiva larm är under utveckling så andra typer kan förekomma. 
Ordinationen skall föregås av vårdplanering. 
 

Sänggrind 
Sänggrind ordineras av legitimerad personal.  
Nyttan kontra risken skall övervägas.  
Ordinationen föregås av vårdplanering. 

 

Grensele, brickbord och bälte 
Endast grensele får användas till patient med allvarlig kognitiv svikt som skyddsåtgärd. 
Beslut om användning av grensele tas av legitimerad personal och chef tillsammans efter 
vårdplanering. 
Beslut skall föregås av en vårdplanering. 
 
Är syftet med hjälpmedlet aktivering eller positionering ordinerar arbetsterapeut och förskriver 
enligt förskrivningsprocessen. 
Brickbord/rullstolsbord är inte och får aldrig användas som en skyddsåtgärd. 
 
 

Avvikelser 
Avvikelser skrivs när berörd person utsatts för risk eller skada, vid fel på produkten eller då 
produkten använts på ett felaktigt sätt. Vid allvarliga avvikelser (risk 3) tas muntlig kontakt med 
MAS. 
Samtlig personal har en skyldighet att lex Sarah rapportera när bedömningen är att en person 
utsatts för missförhållande. Tex användande av skyddsåtgärd utan ordination. Se Riktlinjer för 
lex Sarah. 
 

Egenvård 
Om vårdtagaren själv önskar och kan ta ansvar för tex brickbord eller sänggrind betraktas detta 
som egenvård. Egenvårdsbeslutet tas av ansvarig ordinatör. Riskbedömning skall alltid göras. 
 

Tillsyn nattetid 
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På natten utförs rutinmässigt tre tillsynstillfälle till personer med allvarlig kognitiv svikt om inte 
personen avböjer detta. 
 

Ansvarsfördelning 
MAS 

 Att riktlinjer finns. 

 Att utreda allvarliga avvikelser 

 Informeras om Handlingsplan för särskilda åtgärder enligt bilaga 2, medverkar vid behov 

 Uppföljning av riktlinjer 
 
Verksamhetschef 

 Att riktlinjerna är kända 

 Informeras av enhets/områdeschef om Handlingsplan för särskilda åtgärder enligt bilaga 
2.  
  

Legitimerad personal 

 Ansvarar för att vårdplanering kommer till stånd tillsammans med enhetschef 

 Att medverka vid vårdplanering 

 Att utreda, bedöma och ordinera om skyddsåtgärder enligt dessa riktlinjer 

 Att dokumentera I HSL journal under plan Skyddsåtgärder 

 Delta i upprättandet av Handlingsplan för särskilda åtgärder i de fall där dessa används 

 Att vid behov konsultera läkare 

 Att utföra medicinsk bedömning utifrån sin kompetens 

 Att följa upp skyddsåtgärden  

 Att tillsammans med enhetschef se till så att riktlinjerna är väl kända för 
omsorgspersonal. 

 Att rapportera avvikelser till ansvarig chef/MAS 

 Medverka vid Utredningshjälp för ställningstagande till skyddsåtgärder för att ge underlag 
till beslut 

 
Enhetschef 

 Att bemanningen är tillräcklig och att kompetens finns samt att vid behov lyfta frågan 
vidare i organisationen 

 Att delta i vårdplanering 

 Att ansvara för upprättandet av Handlingsplan för särskilda åtgärder alternativt 
dokumentation i Social dokumentation 

 Att informera verksamhetschef/ avdelningschef om mer begränsande skyddsåtgärder.  

 Att endast ordinerade skyddsåtgärder enligt dessa riktlinjer används 

 Att tillsammans med legitimerad personal ta beslut om grensele 

 Att tillsammans med leg personal se till att riktlinjerna är kända hos omsorgspersonalen. 

 Att omsorgspersonalen har kompetens att använda skyddsåtgärderna. 

 Ansvar för rutiner runt grundutrustning 

 Att rutin finns för att funktionskontroll görs på medicintekniska produkter. 

 Att utreda avvikelser och att rapportera avvikelser till MAS 

 Vid allvarliga avvikelser, risk 3, tas direkt kontakt med MAS 
 
Omsorgspersonal 

 Att skyddsåtgärder används på ett korrekt sätt enligt dokumentation 

 Medverka i vårdplanering 

 Att göra enhetschefer och sjuksköterskor uppmärksamma när det uppkommer ett behov 
av en skyddsåtgärd och vid förändrat behov. 
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 Dokumentation i Social dokumentation 

 Underhåll av medicintekniska produkter 

 Att funktionskontroll görs enligt bruksanvisning. 

 Att rapportera avvikelser till MAS 
 
Trygghetslarmet Skyttevägen 

 Installation av passiva larm inom Trygghetslarmets ansvarsområde. 

 Hyra ut passiva larm som tex GPS-larm. 
 

Styrdokument 
Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 
Socialtjänstlagen (2001:453) 
Lagen om stöd och service (1993:387) 
SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 
För vems skull, om tvång och skydd i demensvården. Svenskt demenscentrum 2010. 
Socialstyrelsen Meddelandeblad nr 12/2013 Tvångs och skyddsåtgärder inom vård och omsorg 
för vuxna 
IVO Skapa trygghet utan tvång Artikelnummer 2015-56 
 
 
 
 
 


