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Abstrakt 
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka erfarenheter enhetschefer och 
omsorgspersonal inom äldreomsorgens särskilda boenden hade av fysiska be-
gränsningsåtgärder, samt hur de arbetade med dessa. Metoden var av kvalitativ 
ansats där personliga intervjuer utfördes med två enhetschefer, en sjuksköterska 
och tre undersköterskor vid ett sjukhem och ett demensboende. Dessa fråge-
ställningar låg till grund för studien; är ovan nämnda personalgrupper medvetna 
om att lösningen med låsta avdelningar och andra fysiska begränsningsåtgärder 
kan innebära ett olagligt frihetsberövande. Om olaglig användning av fysiska 
begränsningsåtgärder förekommer, vilka skäl anser de sig ha för denna typ av 
lösning. Arbetas det aktivt med att försöka hitta andra lösningar. Svaren tydde 
på att det rådde en allmän osäkerhet angående användningen av fysiska be-
gränsningsåtgärder. Varken den rättsliga reglering eller de lokala rutinerna gäl-
lande fysiska begränsningsåtgärder var helt och hållet förankrade i de olika yr-
kesgrupperna. En viss uppfattning om vad som inte är tillåtet fanns dock. Att 
skydda den enskilde individen från skador eller från andra boende, ansågs vara 
den huvudsakliga anledningen till att en fysisk begränsningsåtgärd togs i bruk. 
Inlåsning av personer med demens existerade, ofta på de anhörigas begäran. I 
dagsläget saknades befintliga alternativ till fysiska begränsningsåtgärder och 
inget aktivt arbete för att hitta sådana bedrevs. I februari 2005 tillsatte Sveriges 
regering en utredare. Dennes uppdrag var att överväga om det finns behov av att 
införa bestämmelser om skydds- eller begränsningsåtgärder inom vården och 
omsorgen av äldre personer, vilka har en nedsatt beslutsförmåga till följd av 
demenssjukdom. I december 2006 redovisades uppdraget, vilket innehöll nya 
lagförslag som innebär att användning av begränsnings –och tvångsåtgärder 
legaliseras. Detta i syfte att minska användningen av dessa åtgärder, samt för att 
ge skydd och rättssäkerhet för personer med demens.   
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Inledning 

En fysisk begränsningsåtgärd kan definieras som en mekanisk anordning vilken 

inskränker rörelsefriheten eller den normala tillgången till den egna kroppen 

(Kirkevold & Engedal, 2004; Karlsson, 1999). Sänggrindar, selar, bälten och 

brickbord är några exempel på sådana mekaniska anordningar (Karlsson & 

Sandman, 1998). Enligt Socialstyrelsen (1999) kan syftet med att använda fy-

siska begränsningsåtgärder inom äldreomsorgens särskilda boenden vara att 

stärka en individs självständighet och ge möjlighet till social samvaro. Detta 

genom att exempelvis en sängbunden brukare med hjälp av ett midjebälte kan 

sitta upp och tillsammans med andra inta måltider (Karlsson, Bucht, Eriksson & 

Sandman 2001). Socialstyrelsen (1999) menar att syftet även kan vara att skyd-

da den enskilde från att skada sig eller från att gå vilse, såväl som att skydda 

exempelvis andra boende eller personal. Vidare anser Socialstyrelsen (1999) att 

det är ganska vanligt att hela enheter är låsta på ett sådant sätt att det är mycket 

svårt för vissa brukare att ta sig ut på egen hand, att begränsningsåtgärder ibland 

används på ett felaktigt sätt och därmed strider mot gällande lag, samt att perso-

nalens attityder påverkar både hur och hur ofta begränsningsåtgärder används. 

Att använda fysiska begränsningsåtgärder verkar handla om en smal gräns mel-

lan omsorg och en kränkning av den enskilda individen och detta ställer stora 

krav på personalen (Suvanto, 2003). 

 

Karlsson (1999) menar att tillämpningen av fysiska begränsningsåtgärder är 

utbrett inom vård och omsorg av äldre. Ungefär var fjärde brukare får i någon 

omfattning sin rörelsefrihet begränsad. Det dessa personer har gemensamt är 

bland annat att de har ett stort behov av omvårdnad, svårigheter när det gäller att 

kommunicera samt att de ofta är dementa (ibid).  

 

Enligt Karlsson och Sandman (1998) följer både psykiska och fysiska kompli-

kationer av att använda fysiska begränsningsåtgärder. De psykologiska effekter 

som kan uppstå är exempelvis att brukaren kan känna smärta, rädsla, skam och 

apati. Begränsningsåtgärder kan också leda till aggressivt beteende, oro och 

isolering. Olika fysiska effekter som kan märkas är bland annat muskelsvaghet, 

benskörhet, inkontinens och olycksfall (ibid). Däremot kan avsaknad av fysiska 
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begränsningar innebära att brukaren istället för att sitta i en stol med någon form 

av fastspänningsanordning, tvingas till permanent sängläge med dess negativa 

konsekvenser (Socialstyrelsen, 1999).  

 

Syftet med denna studie är att ta reda på vilka erfarenheter enhetschefer och 

omsorgspersonal inom äldreomsorgens särskilda boenden har av fysiska be-

gränsningsåtgärder, samt hur de arbetar med dessa. Studien utgår från ett perso-

nalperspektiv.  

 

Bakgrund 

Personer med demens har en reducerad förmåga att förstå vad som händer både 

i deras egna tankar och i världen utanför och med detta försvagas även möjlig-

heterna att fullt ut kunna medverka i de beslut som styr deras liv (Kirkevold & 

Engedal, 2004). Underförstått innebär detta att problem rörande autonomi leder 

till etiska, juridiska och praktiska konflikter i omsorgen om personer med de-

mens (ibid.). Det är vanligt att omsorgspersonal måste ta ställning till hur de i 

olika situationer kan skydda personer med demens som riskerar att skada sig 

själva, andra boende eller personal. Detta kan åstadkommas till exempel genom 

att använda lås, larm eller andra fysiska begränsningsåtgärder (Prop. 

2005/06:115). Vidare säger propositionen att personal eller anhöriga, med re-

spekt för den enskilde individens integritet och självbestämmande samt utifrån 

gällande lagstiftning, måste försöka tolka den enskildes vilja. En grundläggande 

princip inom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är bland annat att 

omsorg, vård och behandling ska ges med den enskildes informerade samtycke. 

Endast i akuta nödsituationer är det möjligt att utan samtycke, vidta åtgärder för 

att rädda den enskildes liv eller hälsa. Utöver detta utgår ovan nämnda lagstift-

ningen från att den enskilde kan tillgodogöra sig den information som ges om 

dennes hälsotillstånd och behovet av vård och omsorg, ta ställning till de insat-

ser som erbjuds och därefter göra övervägda val (ibid.). 

 

Om verksamheten genomsyras av ett bra innehåll med en god kvalitet kan situa-

tioner som gör att den enskilde utsätts för fara för liv eller hälsa förebyggas. 

Grundregeln skall vara att personal i särskilda bostäder ska anpassas och organi-
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seras så att de kan ha översikt samt hålla kontakt med brukarna. Det är även 

betydelsefullt att skapa goda lokala rutiner. Arbetsledningen har ett stort ansvar 

när det gäller detta (SOSFS 1992:17).  

 

Grundlagsskydd 

Varje medborgare är enligt regeringsformen grundlagsskyddad mot frihetsberö-

vanden och andra frihetsinskränkningar. Som huvudregel gäller att åtgärder som 

innebär frihetsinskränkningar eller tvång inte får företas. Inom hälso- och sjuk-

vården får tvångsvård endast ges vid psykiatrisk vård. Demens i sig är inte en 

anledning att använda tvångsvård såsom den regleras i lagar angående psykiat-

rin (SOSFS 1992:17).  

 

Det finns dock vissa möjligheter att göra undantag från huvudregeln, nämligen 

genom regeln om nödrätt i brottsbalkens 24 kapitel, vilken innebär att den som 

handlar i nöd för att avvärja fara för liv eller hälsa är fri från ansvar (SOSFS 

1992:17). Gärningen måste emellertid vara försvarlig med hänsyn till farans 

beskaffenhet, den skada som vållas annan och omständigheterna i övrigt. Om 

den enskilde utsätter sig för fara för liv eller hälsa är det alltså inte förbjudet att 

utan personens samtycke handla så att man räddar dennes liv eller hälsa. Att 

hindra någon från att lämna bostaden är därmed tillåtet endast om det står klart 

att det annars skulle uppstå en situation som hotar den enskildes liv eller hälsa. 

Nödrätten får dock inte ligga till grund för rutinmässiga ingripanden, utan det 

måste avgöras från fall till fall om situationen är sådan att den kan användas 

(ibid.). 

 

Rättslig reglering 

Den rättsliga regleringen som finns gällande fysiska begränsningsåtgärder inom 

äldreomsorgen är en förordning utfärdad av Socialstyrelsen (SOSFS 1980:87) 

Denna reglering är formulerad så att den förbjuder begränsningsåtgärder om de 

inte har ordinerats av läkare eller har som syfte att aktivera en patient. I förord-

ningen framgår bland annat att:  
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• Sängsele, sängväst eller liknande fixeringsanordning inte får användas 

för att hålla kvar patient i sängen. 

• För en patient som sitter uppe får sele eller liknande anordning inte an-

vändas annat än efter läkarordination och då med syfte att förhindra en 

svag patient från att falla och därigenom skada sig. Anordningar av detta 

slag får endast användas för att möjliggöra aktivering och inte för att ex-

empelvis hålla fast en orolig patient (SOSFS 1980:87). 

 

I SOSFS 1980:87 framhävs också vikten av att det finns personal med lämplig 

utbildning i tillräckligt stor utsträckning för att kunna ge brukarna lämplig vård 

och övervakning, utan att begränsningsåtgärder används. Sjölenius (1992) hän-

visar till Justitieombudsmannen som har betonat att personlig tillsyn måste vara 

ett krav och menar vidare att brist på personal och hopade arbetsuppgifter inte 

anses vara skäl nog att avvika från grundlagsfästa bestämmelser.  

 

Något lagstöd för tvångsåtgärder i de särskilda boendeformerna finns inte. An-

vänds tekniska lösningar får dessa inte innebära olagligt tvång och de måste 

även vara etiskt försvarbara (SOSFS 1997:16). Vissa personer med demens ris-

kerar att utsätta sig för fara om de lämnar sin bostad på egen hand. Skulle såda-

na situationer uppstå bör Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1992:17) följas:  

• Bland annat får inlåsning inte förekomma. Boendeenhetens ytterdörr kan 

vara låst, men det måste vara ett lås som brukarna själva kan låsa upp. 

Det kan vara ett lås som det tar en viss tid att öppna, eftersom det är till-

låtet att fördröja men inte att förhindra. Om låset dessutom är kombine-

rat med ett larm uppnås en större säkerhet.  

• Allmänna passagelarm kan och bör användas i vissa fall, detta innebär 

att en larmanordning på ytterdörren är kopplad till personalens per-

sonsökare vilket gör det möjligt för denne att snabbt komma på plats när 

någon öppnar dörren (SOSFS 1992:17).  

 

De föreskrifter som finns gällande individuella larm regleras i SOSFS 1997:16 

och talar om att beslut angående ovan nämnda larm ska fattas av legitimerad 
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sjuksköterska efter samråd med föreståndaren eller annan person i ledande ställ-

ning vid boendet. Om någon annan fattar beslutet ska den medicinskt ansvarige 

sjuksköterskan underrättas. Även verksamhetschefen ska underrättas om beslu-

tet.  Den medicinskt ansvarige sjuksköterskan ska också hållas underrättad om 

hur ofta larmet utlöses för varje patient så att regelbundna uppföljningar kan 

göras. Många av de ärenden som Länsstyrelserna redovisar som felaktig an-

vändning gäller bland annat att larm används istället för tillsyn och omsorg (So-

cialstyrelsen, 1999). 

 
Suvanto (2003) gör jämförelser mellan psykiatrin och äldreomsorgen och anser 

att kunskapen och rutinerna kring begränsningsåtgärder inom psykiatrin är mer 

väletablerad. Lagstiftningen som reglerar begränsningsåtgärderna och tryggar 

patienternas rättssäkerhet är också tydligare. Inom äldreomsorgen saknas ett 

lagligt underlag gällande fysiska begränsningsåtgärder. Detta betyder att det, 

trots Socialstyrelsens förordningar, finns en osäkerhet om hur fysiska begräns-

ningsåtgärder ska användas och därmed är heller inte brukarnas rättssäkerhet 

garanterad (ibid.). Även Socialstyrelsen (1999) anser att lagregleringen är otill-

räcklig. Avsaknaden av en praktiskt fungerande reglering gällande ställföreträ-

dande beslutsfattare, såsom förvaltare eller god man, medför att beslutsfattandet 

om att använda fysiska begränsningsåtgärder i praktiken överlämnas till om-

sorgspersonalen (Prop. 2005/06:115).  

 
Sveriges regering tillsatte i februari 2005 en särskild utredare för att överväga 

om det finns behov av att införa bestämmelser om skydds- eller begränsningsåt-

gärder inom vården om och omsorgen av äldre personer, vilka har en nedsatt 

beslutsförmåga främst till följd av demenssjukdom (Prop. 2005/06:115).  

  

Etik 

Etik och det sätt på vilket vi förhåller oss till livet som helhet hör ihop med var-

andra. Därmed kommer det vi lägger tyngd på i vår yrkesutövning att reflektera 

några av de värden, ideal och åsikter som formar vårt liv i allmänhet. Moral och 

etik hör ihop med helheten och kan inte isoleras till utvalda fragment (Henrik-

sen & Vetlesen, 2001). Eliasson (1995) menar att den människosyn som sätter 

sin prägel på en verksamhet, inte är den som finns nedpräntad i ord, till exempel 
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i Socialtjänstlagen, utan den som syns i våra handlingar och i vårt förhållnings-

sätt. 

 

Etiska teorier 

Det förekommer ett ökat intresse för yrkesetik på grund av moraliska problem 

som har uppstått inom olika yrkesgrupper under åren som gått, exempelvis har 

flera fall av vanvård inom äldreomsorgen uppmärksammats (Collste, 1996). 

Suvanto (2003) menar att det etiska problemet gällande fysiska begränsningsåt-

gärder kan ses utifrån den normativa etikens frågeställningar vilka är: Vad är en 

rätt handling? Varför valde vi att handla på ett visst sätt i en konkret situation? 

Hur motiverar vi våra ställningstaganden? Två huvudinriktningar syns i den 

normativa etiken: konsekvens- och pliktetiken. Utilitaristiska teorier, vilka är en 

form av konsekvensetik framhåller människans skyldighet att maximera sum-

man av nyttan (ibid.). Utilitarismen förutsätter att alla individer behandlas lika. 

När man ska avgöra huruvida en handling är moraliskt rätt eller fel, måste man 

ta hänsyn till konsekvenserna för mänskligheten i stort. Vi har dock inte tid att 

inför varje handling göra en tillräckligt noggrann analys av situationer. Vi kan 

heller inte överblicka alla de framtida konsekvenserna av våra handlingar 

(Collste, 1996).  

 

Pliktetiken ger, enligt Suvanto (2003), direktiv för vilka skyldigheter människan 

har oberoende av vilka konsekvenser handlingarna får. Henriksen och Vetlesen 

(2001) menar att alla människor har vissa plikter att utföra. Ett pliktetiskt tän-

kande utgår ifrån att när vi gör det rätta, följer det goda. Det har ofta formen av 

regler som kan användas i olika lägen. Att göra något av plikt är att ha en be-

stämd typ av etisk motivation för sin handling (ibid.). Det är av praktiska skäl 

nödvändigt att ha vissa regler för sitt handlande. Detta talar i sin tur även  för att 

det är nödvändigt att formulera etiska regler som gäller i situationer vilka är 

vanliga för en speciell yrkesgrupp (Collste, 1996).  

 

Etiska dilemman inom äldreomsorgen 

Att vara människa innebär, enligt Henriksen och Vetlesen (2001), att vi utsätts 

för vissa grundvillkor som vi inte kan förändra eller välja bort. Behovet av om-
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sorgen är ett av dem. Omsorg är, förutom att värna om liv, att värna om ett vär-

digt liv. Det kan kännas ovärdigt att vara den behövande parten och ju mer be-

hövande en individ är, desto mer ovärdig kan denne känna sig menar författar-

na. Socialstyrelsen (1999) påstår att många av de äldre som bor i särskilda bo-

endeformer till stor del är beroende av personalen på grund av sitt stora om-

vårdnadsbehov. Eftersom dessa boendeformer är de äldres permanenta hem är 

det viktigt att personalen respekterar brukarnas integritet, självbestämmande och 

värdighet (Socialstyrelsen 1999). Omvårdnaden ska, enligt Suvanto (2003), ut-

märkas av ett respektfullt förhållningssätt mot brukarna och personalen ska vara 

medvetna om de etiska koder och riktlinjer som finns. I hälso- och sjukvårds- 

samt socialtjänstlagen framhålls begrepp såsom patientens autonomi och integ-

ritet. De definieras dock inte utan personalen förutsätts förstå begreppens bety-

delse och utifrån det kunna uppfylla kraven (ibid.).     

 

Äldre personer som är föremål för begränsningsåtgärder har ofta ett omfattande 

vårdnadsbehov samt nedsatt kognitiv förmåga. Om en person gör sig fysiskt illa 

är skadan för det mesta synlig för andra, medan en kränkning oftast inte kan 

iakttas av någon annan än den som upplever den. Denna känsla kan de flesta 

brukare inte ge uttryck för och därför måste deras autonomi respekteras av per-

sonalen, vilket också innebär att integriteten skyddas och värdigheten bevaras 

(Suvanto, 2003). Enligt Eliasson (1995) pågår det hos personalen en ständig 

konflikt mellan deras ansvar för brukaren samt respekten för dennes autonomi 

och integritet. Karlsson, Bucht och Sandman (1998) anser att personal inom 

äldreomsorgen ställs inför etiska dilemman när det handlar om att använda fy-

siska begränsningsåtgärder. Vidare både ogillar de och känner sig skyldiga när 

de måste ta dessa i bruk, men de upplever att det inte finns några bra alternativ 

tillgängliga (ibid). Suvanto (2003) menar att utsatthet och skuld över att inte 

kunna genomföra sitt arbete på önskat sätt, samt brist på stöd kan få en perso-

nalgrupp att försättas i en situation där risken för kränkningar ökar.  

 

Karlsson, et. al, (1998) har funnit att omsorgspersonal har negativa attityder till 

att använda sig av begränsningsåtgärder. Författarna tycker dock att det verkar 

som om detta inte har så stor inverkan för det verkliga användandet av begräns-
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ningsåtgärder, samt att en stor del av personalen tror att deras första prioritering 

är att förhindra att brukaren skadar sig.  

 

Orsaker till att fysiskt begränsa en brukare 

Enligt Karlsson (1999) är det vanligt förekommande att fysiska begränsningsåt-

gärder används inom särskilda boenden i Sverige men frekvensen varierar mel-

lan olika typer av boenden.                                                                        

 

Att använda fysiska begränsningsåtgärder innebär för omsorgspersonal att de 

måste välja mellan att ta hänsyn till brukarens rätt till självbestämmande, eller 

sitt eget ansvar att göra vad de tror är bäst för brukaren. Det som ligger i den 

enskilde brukarens bästa intresse, måste också vägas mot personalens ansvar 

gentemot exempelvis andra brukare, anhöriga och kollegor (Karlsson, Bucht, 

Rasmussen & Sandman, 2000). När omsorgspersonal tar beslut som, enligt vad 

de själva tror, ligger i brukarens bästa intresse har Karlsson (1999) i sina studier 

funnit att de påverkas av en mängd olika orsaker som är kopplade till arbetssitu-

ationen, orsaker såsom personalbrist och tidsbrist.  Andra faktorer som påverkar 

beslut om att använda fysiska begränsningsåtgärder är brukarens rörelseförmåga 

samt personalens attityder (ibid.). Omsorgspersonal uppger nästan uteslutande 

situationer knutna till fallrisk då begränsningsåtgärder används (Karlsson, 1999; 

Suvanto, 2003).   Samtidigt upplever de att det är svårt att behöva fatta beslut 

om att använda sådana åtgärder. När det gäller huruvida miljöfaktorer har någon 

påverkan för hur begränsningsåtgärder används, har av de få studier som gjorts 

somliga visat att det inte finns några samband, medan andra tyder på att mindre 

inrättningar troligen har en reducerad användning (Karlsson, 1999).  

 

Suvanto (2003) menar att omsorgspersonal ser fysiska begränsningsåtgärder 

både som en arbetsmetod och som ett hjälpmedel. Förstnämnda på grund av att 

det är ett sätt att skydda brukarna från att skada sig, och det senare för att det 

möjliggör för den som är svag att till exempel sitta upp. När omsorgspersonal 

ska bedöma huruvida begränsningsåtgärder ska sättas in eller ej förhåller de sig 

i första hand till den boendes självständighet och integritet i förhållande till den 

fysiska förmågan. Vidare menar författaren att flera professioner är involverade 
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för att en brukare, efter ett eller flera fall, ska utsättas för en fysisk begräns-

ningsåtgärd. Sjukvårdsbiträde eller undersköterska tillkallar sjuksköterska och 

därefter involveras läkare om det krävs en ordination. Läkarna litar till persona-

lens redogörelser och anser att det är de som tar initiativ till förslag om begräns-

ningsåtgärder, samt att det är först i mycket välmotiverade fall som begräns-

ningsåtgärder föreslås (ibid.).  

 

Personalens kunskaper om när fysiska begränsningsåtgärder får användas 

Det finns brister i personalens kompetens kring regelverket och användandet av 

fysiska begränsningsåtgärder (Socialstyrelsen, 1999; Karlsson, et.al, 1998). 

Speciellt saknas kunskaper angående regleringen gällande ordination för be-

gränsningsåtgärder (Karlsson, 1999). Författaren tror att kunskapsbristen kan 

bero på Sveriges oklara reglering gällande användandet av begränsningsåtgär-

der. Vidare har Karlsson (1999) genom sina studier funnit kopplingar mellan 

kunskap och attityder till att använda av fysiska begränsningsåtgärder; större 

kunskap – mindre benägenhet för användning och mindre kunskap – större be-

nägenhet för användning.  Socialstyrelsen anser att det är arbetsledarens ansvar 

att informera personalen om aktuella begränsningsåtgärder, samt att kontinuer-

ligt diskutera de etiska frågor som kan uppstå i omsorgen om personer med de-

mens (SOSFS 1992:17).  

 

Alternativ till fysiska begränsningsåtgärder 

I omsorgen av personer med demens finns, enligt Karlsson (1999), alltid en risk 

att fysiska begränsningsåtgärder upplevs som ett tvång av den enskilde indivi-

den, eftersom denne inte förstår meningen med dem. Att använda begränsnings-

åtgärder måste baseras på brukarens upplevelser av dem. Vidare anser författa-

ren att om brukaren har talsvårigheter är det dels svårt att utöva något eget infly-

tande över beslut om att använda fysiska begränsningsåtgärder, dels svårt att 

uttrycka sina upplevelser av dem. Detta betyder att omsorgspersonal måste för-

söka tyda icke-verbala signaler av upplevelser, samt att de har ett ansvar för att 

försöka hitta andra alternativ om individen känner att åtgärderna är tvingande 

(ibid.). Enligt SOU-rapport 2006:10 kan ett alternativ till sänggrindar vara säng-
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ar som kan sänkas till en sådan höjd, att den enskilde kan ta sig ur utan att skada 

sig. Som alternativ till brickbord eller bälte anges ergonomiskt formgivna och 

reglerbara stolar. Dessa kan hjälpa den enskilde att sitta upp utan att behöva 

spännas fast. Som ett andra alternativ till bälte eller brickbord nämns, i rappor-

ten, höftskyddsbyxor för att förhindra fallskador. Byxorna är preparerade så att 

de ska skydda mot frakturer och andra skador. När det gäller alternativ till in-

låsning är detta att personalen följer med personer med demens som vill, men på 

grund av skaderisken inte kan, gå ut själva (SOU 2006:10).  

 

Handledning 

Det är av vikt att personal som hanterar tvång och begränsningsåtgärder får till-

fälle att resonera om och reflektera över de etiska problem som uppstår. Inom 

psykiatrin tillämpas handledning i större omfattning än inom äldreomsorgen och 

handledning inom psykiatrin fungerar som ett stöd i just sådana fall (Suvanto, 

2003). Om handledningen fungerar bra kan personalen få hjälp med sitt arbete 

men också med privata problem som inkräktar på arbetsförmågan. Tyvärr fun-

gerar inte alltid handledning i praktiken såsom den är tänkt att fungera i teorin. 

Detta beroende på vilken kvalitet handledarens arbete innehåller (Lauvås & 

Handal, 1993).  

 

Forskningsfrågor  

• Är enhetschefer och omsorgspersonal medvetna om att lösningen med 

låsta avdelningar och andra fysiska begränsningsåtgärder kan innebära 

ett olagligt frihetsberövande? 

• Om olaglig användning av fysiska begränsningsåtgärder förekommer, 

vilka skäl anser sig chefer och personal ha för denna typ av lösning? 

• Arbetas det aktivt med att försöka hitta andra lösningar? 

Metod 

Målet med studien var att ta reda på vad enhetschefer och omsorgspersonal i 

äldreomsorgens särskilda boenden har för erfarenheter av fysiska begränsnings-

åtgärder, samt hur de arbetar med dessa. För att uppnå detta har jag utgått ifrån 
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en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. Enligt Kvale (1997) funge-

rar den kvalitativa intervjun bra om man vill beskriva individers upplevelser, då 

intervjupersonen får en möjlighet att förmedla sin situation till andra ur sitt eget 

perspektiv och med egna ord. Jag valde själv ut ett demensboende och ett sjuk-

hem i en kommun i Norrbotten där totalt sex enskilda intervjuer har genomförts 

med två enhetschefer, en sjuksköterska samt tre undersköterskor. Anledningen 

till att jag valde ett demensboende samt ett sjukhem, är att det, enligt Suvanto 

(2003), oftast är personer med stort omvårdnadsbehov och nedsatt kognitiv för-

måga som utsätts för fysiska begränsningsåtgärder. Jag ville också se om det 

fanns några eventuella skillnader mellan de två boendena. Orsaken till att jag 

ville intervjua enhetschefer beror på att det, enligt SOSFS 1992:17, är de som 

ska ansvara för att personalen får information om begränsningsåtgärder, samt 

hela tiden hålla diskussionen kring de etiska frågor som kan uppstå i omsorgen 

om personer med demens levande. Detta innebär att även de bör ha en viss kän-

nedom om fysiska begränsningsåtgärder och regleringen kring dessa. Underskö-

terskorna är de som arbetar närmast brukarna och är, enligt Karlsson (1999), 

också de som oftast gör en första bedömning av om en begränsningsåtgärd ska 

sättas in, därför kändes det viktigt att även intervjua dem.  

 

En första kontakt togs med enhetscheferna för de två boendena för att se om det 

fanns något intresse för medverkan till intervjuer angående detta ämne. Gensva-

ret blev positivt. Jag hade en önskan om att intervjua fyra undersköterskor med 

både kortare och längre erfarenhet från arbete vid särskilda boenden. Detta för 

att se om utbildning, samt det rutinmässiga som med åren kan infinna sig i 

många arbeten kunde ha någon påverkan för hur man använder sig av fysiska 

begränsningsåtgärder. De båda enhetscheferna erbjöd sig att via mejl skicka ut 

en förfrågan om deltagande i studien och av den personal som anmälde sitt in-

tresse skulle jag sedan välja ut önskat antal. Under telefonsamtalet meddelade 

jag även att ett informationsbrev skulle komma att skickas ut och att jag några 

dagar efter det utskicket skulle ta telefonkontakt igen. Vi kom också överens om 

att enhetscheferna skulle vidarebefordra informationsbreven till personal som 

anmälde sitt intresse för deltagande. 
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Efter förankring med enhetschefer formulerades ett informationsbrev1 samt en 

intervjuguide2 som efter vissa revideringar godkändes av handledaren. Informa-

tionsbrevet skickades därefter, enligt överenskommelse, ut till enhetscheferna. 

När det sedan var dags att åter ta kontakt visade det sig att ingen ur personalen 

hade visat något intresse till medverkan. Detta ledde till att de båda enhetsche-

ferna erbjöd sig att personligen gå ut på avdelningarna, för att försöka hitta nå-

gon som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Bristen på intresse kan 

dels bero på att; begreppet fysiska begränsningsåtgärder har en negativ klang 

och dels på att; personalen eventuellt känner osäkerhet inför vad en fysisk be-

gränsningsåtgärd är. Med enhetschefen för demensboendet gjordes en överens-

kommelse om att jag skulle ringa senare samma dag. När jag så gjorde hade 

denne hittat två undersköterskor som jag fick namn och telefonnummer till. Vid 

intervjutillfället med enhetschefen för sjukhemmet fick jag veta att en underskö-

terska kunde delta i studien. Jag fick också frågan om jag kunde tänka mig att 

intervjua en sjuksköterska i stället för en till undersköterska, då det var svårt att 

få fler att ställa upp. Dagen därpå meddelade enhetschefen mig, via telefonsam-

tal, att en sjuksköterska var villig att medverka och detta är förklaringen till det 

ojämna antalet undersköterskor och sjuksköterskor. Att jag inte kunde välja ut 

intervjupersonerna själv, har bidragit till att mina kriterier angående hur länge 

man arbetat på särskilt boende slopats. Man kan också undra huruvida trovär-

digheten i studien påverkas av att enhetscheferna fick leta intervjupersoner. Det 

finns en risk att de har valt ut sina ”favoriter”, något att ha i åtanke.  

 

De sex intervjuerna utfördes under en veckas tid i de två avdelningarnas lokaler, 

detta eftersom samtliga intervjuer utfördes under arbetstid. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide med på förhand öppet formulerade frågor. Intervju-

personerna gick också med på att jag använde bandspelare. Enligt Silverman 

(2001) kan vi, beroende på vår minneskapacitet, sammanfatta vad intervjuper-

sonerna har sagt. Däremot kan vi omöjligt komma ihåg var det har uppstått ex-

empelvis pauser, vilka kan vara av betydelse vid analysen (ibid.).  Det inspelade 

materialet dokumenterades sedan ordagrant. Ely (1993) menar att dokumenta-

tion av intervjuer hjälper till att återkalla minnet av dem, samt ger ett nytt per-

                                                 
1 Bilaga 1 
2 Bilaga 2 
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spektiv på innehållet.  Vid intervjuanalysen läste jag igenom materialet ett fler-

tal gånger för att sedan läsa det rad för rad. Därefter kategoriserade jag innehål-

let i texten och fick slutligen fram fyra kategorier samt sju underkategorier. 

 

Analys och diskussion 

Under denna rubrik presenteras analysen utifrån, vid intervjusituationerna, 

framkommen data. Materialet är uppdelat i fyra huvudkategorier: när och hur 

fysiska begränsningsåtgärder får användas, orsaker till att en fysisk begräns-

ningsåtgärd sätts in, etiska dilemman och andra dilemman samt alternativ till 

fysiska begränsningsåtgärder varav några av dessa har ett antal underkategorier. 

Citaten är något språkligt redigerade för att få en bättre läsbarhet. 

 

Jag upplevde vid större delen av intervjutillfällena att det rådde osäkerhet kring 

ämnet fysiska begränsningsåtgärder. Mötet började ofta med uttalandet ”jag vet 

inte om jag kan svara på något” och svaren på frågorna var sällan raka och tyd-

liga. Till några av intervjupersonerna fick jag förtydliga frågorna gällande vad 

fysiska begränsningsåtgärder är för dem. Särskilt krävdes förtydligande angåen-

de vilka begränsningsåtgärder de har stött på för att förhindra att brukarna tar 

sig ut från boendet. I mitt informationsbrev till intervjupersonerna gav jag ex-

empel på vad jag menade med fysiska begränsningsåtgärder och eventuellt hade 

de inte läst igenom det.  En annan anledning till att jag fick förtydliga dessa 

frågor, kan vara att personalen tänker på fysiska begränsningsåtgärder i termen 

hjälpmedel och reflekterar därför inte över dem som något begränsande.  Möjli-

gen är det också på grund av detta, som vissa intervjupersonerna uppvisar en 

viss osäkerhet. Om personal inte vet vad som räknas till fysiska begränsningsåt-

gärder, kan man anta att de kan känna ovisshet över om de har använt något på 

ett felaktigt sätt.  

 

När och hur fysiska begränsningsåtgärder får användas 

Utbildning  

Det är, enligt Socialstyrelsen (1999), viktigt att i omsorgen om personer med 

demens utveckla kvalitetssystem och att på ett positivt sätt påverka personalens 
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attityder, vilket kan uppnås genom information, utbildning och handledning. I 

SOSFS 1992:17 anger Socialstyrelsen att detta är något som ligger på arbetsle-

darens ansvar. Ingen av de sex intervjupersonerna, i denna studie, har någon 

teoretisk utbildning angående när och hur fysiska begränsningsåtgärder får an-

vändas. En enhetschef samt två undersköterskor anser sig inte heller vara i be-

hov av sådan utbildning vilket följande uttalanden ger exempel på: ”Personli-

gen så känner jag inte att det är mitt ansvar” samt ”… jag tycker inte att jag 

behöver ha den kunskapen själv men jag ser till att andra har det och nyttjar 

det”. Jag anser att detta är anmärkningsvärda uttalanden eftersom man i allt 

arbete med människor, utöver ansvaret att utföra de faktiska arbetsuppgifterna, 

också har ett moraliskt ansvar. Varför vill man inte kännas vid ansvaret som kan 

följa med ökad kunskap? Är det rädslan att på något sätt hållas ansvarig, om 

oönskade konsekvenser av att använda fysiska begränsningsåtgärder skulle in-

träffa? Min mening är att trots att man inte tar några slutgiltiga beslut om att 

sätta någon i en fysisk begränsningsåtgärd, kan ökade kunskaper om när och hur 

dessa får användas bidra till en större medvetenhet om fysiska begränsningsåt-

gärders problematik. Detta kan i sin tur antas leda till en minskad användning av 

dessa. Övriga intervjupersoner däremot var positivt inställda till utbildning. 

 

Bedömning, ordination och beslut - vem gör vad 

På frågan om vem som gör en första bedömning av att en fysisk begränsnings-

åtgärd bör sättas in, anser de flesta intervjupersoner att detta står undersköters-

korna för, något som också framkommit i andra studier (Karlsson, 1999; Suvan-

to, 2003). En undersköterska var osäker på om detta kan vara något som sjuk-

sköterskan gör medan en enhetschef talade om riskanalyser som utförs i sam-

band med inflyttning och ankomstsamtal. Eftersom undersköterskorna anses 

vara de som oftast gör den första bedömningen av om en begränsningsåtgärd 

bör sättas in, kan man tycka att även de har ett visst ansvar. Utifrån uttalandet 

”vi kan det här och dom litar på oss” kan det förmodas att de också har ett visst 

inflytande, även om de inte har rätt att ta några beslut. Enligt Suvanto (2003) är 

det i stor utsträckning omsorgspersonal som ger förslag om begränsningsåtgär-

der och läkare litar till deras beskrivningar av läget. Innan en ordination av en 
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fysisk begränsningsåtgärd sätts in ska, enligt de lokala rutinerna3, en riskanalys 

göras av arbetsterapeut, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt brukarens kon-

taktperson. Detta är också något som enhetscheferna och sjuksköterskan med-

vetna om. Enligt de lokala rutinerna är alltså undersköterskorna inte bara de som 

gör en första bedömning, utan de är även involverade i riskanalysen. Trots detta 

uppfattar jag att undersköterskorna inte känner något direkt ansvar”… vi säger 

ju bara hur verkligheten ser ut och sedan tycker man kanske att det får bestäm-

mas av anhöriga och läkare”. Här anser jag att det återigen handlar om en slags 

ovilja över att ta sitt ansvar för sådant som kan bli problematiskt, eller sådant 

som kan få oönskade konsekvenser.  

 

Fysiska begränsningsåtgärder såsom sele, brickbord och andra fixeringsanord-

ningar kräver ordination av läkare och beslutet ska motiveras av att en brukare 

ges möjlighet till aktivering (SOSFS 1980:87). Samtliga intervjupersoner i den-

na studie är medvetna om att någon slags ordination krävs. Forskning har visat 

att personal saknar kunskaper angående regleringen gällande ordination för be-

gränsningsåtgärder (Karlsson, 1999). Detta stämmer överens med denna studie 

såtillvida att det hos alla, utom sjuksköterskan, råder osäkerhet kring vem som 

tar beslut om att en begränsningsåtgärd ska sättas in. Alla yrkesgrupper poäng-

terar dock att just de inte tar några beslut angående fysiska begränsningsåtgär-

der, vilket jag till viss del uppfattar som ett slags försvar – om någon har begått 

ett fel så är det inte jag som kan ställas till svars. Endast en enhetschef och sjuk-

sköterskan är klar över vem som ska stå för ordinationen. Övriga intervjuperso-

ner tror att det är sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och läkare som har 

befogenhet att fatta dessa beslut. Om personalen i stället för fysiska begräns-

ningsåtgärder använder begreppet hjälpmedel kan man anta att en anledning till 

att arbetsterapeuter tros ha behörighet att ta beslut är att de provar ut hjälpmed-

len. Endast en enhetschef har vetskap om att fysiska begränsningsåtgärder får 

användas i syfte att aktivera brukaren. Samma enhetschef berättade också att 

Länsstyrelsen tidigare hade gjort ett besök vid boendet. Detta kan vara en orsak 

till att denne har mer kunskaper än övriga angående ordination och syfte med 

fysiska begränsningsåtgärder. 

                                                 
3 Bilagorna 3 och 4. Dessa ska, enligt MAS, revideras 
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Vid frågan om vilka rutiner som finns gällande användningen av fysiska be-

gränsningsåtgärder talade enhetscheferna och sjuksköterskan om MAS4-pärmen, 

där de lokala rutinerna finns dokumenterade. I dessa riktlinjer står bland annat 

att det ska förtydligas om avsikten med ordinationen är aktivering eller ett ar-

betstekniskt hjälpmedel. Det framgår emellertid inte för vem det ska vara ett 

arbetstekniskt hjälpmedel. Avses de förbättra personalens fysiska arbetsmiljö 

eller fungera som ett hjälpmedel för brukaren? Som jag ser det kan arbetstek-

niska hjälpmedel, såsom en lyft, vid behov användas för att förflytta en person 

från en plats till en annan. Denna kan då hjälpa personalen att undvika arbets-

skador. Sele, bälte och brickbord har oftast ett annat syfte, att förhindra fall vid 

aktivering. De lokala rutinerna finns även ute på boendena och är något som 

personalen ska ha kännedom om. Av undersköterskorna var det dock ingen som 

nämnde dem. I stället beskrev en av dem vilka larm man använder sig av, me-

dan en annan framställde sin arbetsgrupp som ett team och menar att de där dis-

kuterar problem och lösningar. En undersköterska anser att deras rutin är att vid 

behov av en begränsningsåtgärd ta kontakt med sjuksköterskan. Intressant är att 

MAS:en i rutinerna för användning av begränsningsåtgärder har valt att sätta 

ordet begränsning inom citationstecken. Detta kan eventuellt betyda att dessa 

åtgärder har setts, och tycks fortfarande till viss del ses, som hjälpmedel. Att 

sätta citationstecken kring ordet gör att jag upplever det som om det är ett be-

grepp, vilket ännu inte riktigt har accepterats. 

Utifrån intervjupersonernas svar gällande utbildning, i vilket syfte begräns-

ningsåtgärder får användas, vem som tar beslut om att sätta in en fysisk be-

gränsningsåtgärd och rutiner, kan man dels anta att den rättsliga regleringen 

endast är känd av en enhetschef, dels att de lokala rutinerna inte tycks vara väl 

förankrade hos någon annan än sjuksköterskan. När personal inte har den kun-

skap eller information de borde ha, anser jag att det till viss del ligger i den egna 

skyldigheten att införskaffa sig detta. Det yttersta ansvaret ligger dock alltid, 

som jag ser det, ett snäpp högre upp i den organisatoriska hierarkin. Utifrån 

denna studie verkar det som om det brister någonstans i informationskedjan. 

 

                                                 
4 Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
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Orsaker till att en fysisk begränsningsåtgärd sätts in 

Ett skydd för brukaren  

Utanför de båda boendena finns en foajé varifrån man tar sig ut ur byggnaden 

via en kodlåst dörr. Vid demensboendet har man samma låsanordning ut från 

själva boendet medan man vid sjukhemmet låter dörrarna stå på vid gavel. På 

väggen vid dörrarna med kodlås sitter en lapp som visar koden för att komma 

ut. Det är, enligt SOSFS 1992:17, tillåtet att fördröja men inte att förhindra en 

brukare från att ta sig ut. Frågan är emellertid om en person med demens, om 

denne fick försöka nog länge, skulle klara av att öppna en dörr med kodlås. Vid 

demensboendet gör undersköterskorna uttalanden såsom: ”Det vore ju hemskt 

om de bara skulle kunna sticka iväg” och ”… då är det ju fara för deras liv om 

de går vilse… det skulle jag tycka var mer läskigt”. En av dem är dock medve-

ten om att för den händelse en brukare lyckas öppna dörren, har personalen ing-

en rätt att fysiskt stoppa denne, utan måste istället försöka locka tillbaka perso-

nen.  Vid sjukhemmet, som har dörrarna på vid gavel, anser en undersköterska 

att det inte används några begränsningsåtgärder för att hindra brukare från att ta 

sig ut från boendet ”… vi har ju inte några stängda dörrar eller att de inte får 

gå på vissa ställen, utan de får ju gå fritt här”. Att brukarna kanske inte kan ta 

sig ut genom de kodlåsta dörrarna i foajén är måhända något personalen inte 

reflekterar över, eftersom det förmodligen inte är tänkt att de ska kunna ta sig 

ut.  

 

Vid sjukhemmet anses det även att det inte är så vanligt att de sätter in fysiska 

begränsningsåtgärder. Detta kan bero på att dessa inte används så frekvent här, 

men det kan också tyda på att begränsningsåtgärder ses som ett hjälpmedel och 

inte något som begränsar. Samtliga intervjupersoner anser dock att om en be-

gränsningsåtgärd sätts in är det för att skydda brukaren från att skada sig. Speci-

ellt vill de förhindra fallskador. Om personal tror att de i huvudsak har en skyl-

dighet att skydda brukarna, kan man anta att ett fall med skador som följd upp-

levs som om de inte har kunnat ge en god omsorg. Till skillnad mot vad Karls-

son (1999) funnit, ger ingen av de intervjuade något intryck av att begräns-

ningsåtgärder blir aktuella att använda på grund av tids eller personalbrist. En 

enhetschef svarar dock något motsägelsefullt: ”vi kan ju inte vara med dem 
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dygnet runt och som jag ser det räcker det med en grind för att de kanske inte 

ska ramla, men jag ser ju inte att man inte har tid med dem på något vis”. Jag 

upplever det, utifrån detta uttalande, som om det trots allt råder 

tids/personalbrist. Detta är i sin tur något som styrs av ekonomiska resurser. 

Finns inte pengar till att ta in mer personal, utan en sänggrind får utgöra en del 

av personalens arbete, kan det anses som att begränsningsåtgärder till viss del 

används som sparalternativ. Vid demensboendet använder man sig dels av be-

gränsningsåtgärder såsom grindar, vilka delar avdelningen för att sära på bruka-

re som inte kommer överens, eller för att begränsa en våldsam brukare. Dels av 

inlåsning, och då låses dörren till den eller de brukares rum som blir störda av 

att någon orolig granne kommer in till dem. En undersköterska menar att det 

skulle vara större svårigheter om begränsningsåtgärder inte fanns. Det kan antas 

att undersköterskan syftar till att det, utan begränsningsåtgärder, skulle kunna 

innebära att fler brukare riskerar att hamna i bråk med varandra.  

 

Något som verkar vara vanligt förekommande vid de två boendena är tillämp-

ning av golvlarm. Dessa larm är i sig inte fysiskt begränsande, men innebär att 

brukaren inte är fri att göra någonting utan att personalen får vetskap om det. 

Individuella larm kräver i enlighet med reglering (SOSFS 1997:16) beslut av 

sjuksköterska efter samråd med en person i ledande ställning. Enligt de lokala 

rutinerna ska beslut om larm tas av omvårdnadsansvarig sjuksköterska, men här 

ställs inga krav på samråd med person i ledande ställning. Dock ska införande 

av personligt larm meddelas till medicinskt ansvarig sjuksköterska.  

 

Det tycks finnas en viss skillnad i omfattningen av bruket av fysiska begräns-

ningsåtgärder mellan de två boendena, åtminstone medvetenheten om att be-

gränsningsåtgärder används. Förekomsten verkar vara vanligare på demensbo-

endet, speciellt gällande låsta dörrar. Enligt intervjupersonerna är orsaken till att 

en begränsningsåtgärd sätts in att skydda den enskilde från att skada sig, gå vil-

se samt som skydd från aggressiva eller störande grannar.  Även andra studier 

visar att omsorgspersonal ofta känner ansvar över att skydda brukarna från att 

skada sig och det är också en av de vanligaste orsakerna som uppges när fysiska 

begränsningsåtgärder används (Karlsson, 1999; Suvanto, 2003).  
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Uppföljning/utvärdering av insatta begränsningsåtgärder 

Jag fick intrycket av att större delen av intervjupersonerna anser att uppföljning 

av insatta begränsningsåtgärder sker löpande. Ingen kunde uppge något visst 

antal dagar eller veckor, ”man går ju med jämna mellanrum när det finns möj-

lighet, ser man att det inte behövs plockar man bort det”. Man kan utifrån detta 

uttalande undra om den enskilde riskerar att bli fysiskt begränsad längre än vad 

som är nödvändigt. Hur ofta är jämna mellanrum och hur snabba är personalen 

på att upptäcka att en åtgärd inte längre behövs? En enhetschef och en under-

sköterska vet inte om det görs några uppföljningar alls och förstnämnda kan 

tänka sig ”… att det kanske glöms bort”. Enligt de lokala rutinerna ska en ut-

värdering för verkställda ordinationer göras, men någon tidsram anges inte. Att 

ha tydligare regler och riktlinjer gällande tidsramar tycker jag är viktigt, då det 

kan anses handla om den enskildes integritet, men även rättssäkerhet.  

  

Etiska dilemman och andra dilemman 

Att begränsa eller inte begränsa 

Om en brukare går mycket och därmed riskerar att ramla, samt om sänggrindar 

ska användas eller inte, upplevs vid demensboendet vara de situationer och be-

gränsningsåtgärder där det är svårast att bedöma hur man ska agera. Vad gäller 

sänggrindar menar en undersköterska att det svåra ligger i att uppskatta om bru-

karen är så pass rörlig, att denne kan klättra över och därmed riskera ett högre 

fall. Därför sätts en sådan begränsningsåtgärd in endast när de är säkra på att 

rörligheten är så dålig att brukaren inte klarar av något sådant. Sänggrinden fun-

gerar då som ett skydd för att personen inte ska rulla ur sängen när denne vänder 

sig. Enligt en annan undersköterska har vissa personer med demens en inre oro 

som gör att de vandrar mycket, vilket kan innebära att krafterna till slut avtar 

och det är vid dessa situationer en fallrisk uppstår. ”Nog känner man många 

gånger osäkerhet, det kan vara en person som man vet kommer att ramla, man 

skulle vilja sätta denne i en fåtölj och då är det ju svårt att veta om man ska 

begränsa den personens rätt att bara kunna gå. ” Trots en viss osäkerhet kring 

huruvida begränsningsåtgärder ska användas eller inte, verkar undersköterskor-

na vid demensboendet inte uppleva att brukarna påverkas negativt av att vara 

begränsade ”… jag har nog aldrig känt att det har varit…på något 
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sätt…fängslande så att de har lidit av det, för då skulle det vara lite otäckt”.  

Man kan utifrån dessa uttalande anta att personalen i sina bedömningar av att 

använda fysiska begränsningsåtgärder utgår ifrån vad de tror är bäst för bruka-

ren. Karlsson et. al., (2000) menar att när personal ska göra en bedömning ut-

ifrån vad som är bäst för brukaren, förutsätter det dels att de har insikt i dennes 

livshistoria, dels i vilka åsikter och värderingar den enskilde har. Jag antar att 

denna insikt är svår att få om det gäller en person med demens. Detta borde 

också innebära att det kan vara svårt att veta huruvida brukaren lider av att vara 

satt i en begränsningsåtgärd eller inte. Om anhöriga finns tillgängliga förlitar sig 

personalen troligtvis på deras kännedom om den enskilde.  

 

Inlåsning 
Av de sex intervjupersonerna var det en enhetschef och en undersköterska som 

flera gånger talade om att låsa dörren till en person med demens rum som pro-

blematiskt ”vi får ju inte låsa, det ska ju själva ansvara för det i så fall och det 

är svårt tycker jag”. Trots att de är medvetna om att inlåsning är något som inte 

är tillåtet, förekommer det när anhöriga önskar så eller om en brukare blir väl-

digt störd av någon annan boende. Anmärkningsvärt är att dessa två intervjuper-

soner arbetar vid olika boenden. Undersköterskan menar att detta är ett problem 

som har tagits upp med både Länsstyrelsen och Socialstyrelsen, vilka verkar ha 

gett olika versioner om vad som gäller men som, enligt ovan nämnda, chefer har 

tolkat som om de kan fortsätta att låsa dörrar vid behov. Regleringen gällande 

inlåsning (SOSFS 1997:16) är dock tydlig och säger att sådant inte får före-

komma. Det finns heller inget lagstöd för de anhöriga att fatta beslut åt en per-

son med demens vägnar (Prop. 2005/06:115). Inlåsning berörs inte i de lokala 

rutinerna. 

 

Personal - respektive brukarperspektiv 

Intervjupersonerna vid sjukhemmet verkar inte uppleva att fysiskt begränsa nå-

gon som ett dilemma, utan snarare ansåg de att begränsningsåtgärden i sig kan 

ge problem. Detta i form av att personal någon gång klämt fingrarna i sänggrin-

den eller att de kan störa sig på ljudet från larmen: ”… det här med golvlarmet 

kan ju vara ett irritationsmoment ibland, till sist så blir det lite slentrian och så 
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tänker man att det kanske inte har hänt någonting”. En enhetschef nämnde någ-

ra gånger, att denne upplever det som problematiskt att personalen kan vara 

snabba på att begära hjälpmedel såsom lyftar. Därmed, menar enhetschefen, 

tänker de inte på att brukarna i möjligaste mån ska försöka bibehålla det de kla-

rar av själva. Med detta i åtanke kan man fråga sig om det kan vara så att perso-

nalen också är snabba på att begära eller föreslå fysiska begränsningsåtgärder. 

 
Det var förvånande att intervjupersonerna i så liten utsträckning talade om pro-

blem som var kopplade till brukarens eventuella upplevelser av att utsättas för 

en fysisk begränsningsåtgärd. Endast en enhetschef berörde vid ett flertal tillfäl-

len detta område, ”… man kanske inte alltid tänker på hur det känns för den 

enskilde… är det rätt att han får gå omkring och ramla någon gång eller… 

bättre än att han får sitta här”. Samma person talade också om att personalen 

kanske skulle behöva bli medvetna om vilka konsekvenser begränsningsåtgär-

der kan få för brukaren och hur denne kan uppleva att vara begränsad.  

 
Samtliga intervjupersoner anser att de har någon att vända sig till om det skulle 

uppstå något problem gällande fysiska begränsningsåtgärder. Kollegor, sjukskö-

terska, läkare, medicinskt ansvarig sjuksköterska och äldreomsorgschef är de 

som bedöms kunna ge råd och stöd.  

 

Alternativ till fysiska begränsningsåtgärder 

I dagsläget verkar det inte finnas några alternativ till fysiska begränsningsåtgär-

der, åtminstone inte några som är kända av intervjupersonerna. Något pågående 

arbete för att hitta några tycks inte heller förekomma. En undersköterska anser 

att de i arbetsgruppen alltid försöker se om de kan arbeta på något annat sätt ”… 

det gör vi ju dagligdags när vi sitter och funderar och har rapporter på dom 

boende… man får ju aldrig liksom bara slå sig ner”.  En annan undersköterska 

menar att man istället för sänggrindar kan lägga en hårdare madrass nedanför 

sängen, men om en brukare är ostadig kan denne ramla på grund av själva 

madrassen. En enhetschef och en undersköterska tror att mer personal vore det 

som skulle kunna ersätta begränsningsåtgärder, men menar samtidigt att det i 

det närmaste är en utopi. Yttranden som ”Visst finns det väl alternativ, det är ju 

bemanningen men vi kommer inte att kunna ha uppstöttning dygnet runt, det 
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finns inte den möjligheten” och ”… det är min åsikt i frågan att det kommer 

aldrig hända…” exemplifierar detta. Även dessa uttalanden tyder på att fysiska 

begränsningsåtgärder är kopplade till ekonomin. En annan enhetschef hoppas att 

de, efter kommande utbildningsdagar gällande begränsningsåtgärder, i första 

hand ska försöka hitta alternativ. Som jag tidigare nämnt finns alternativ att till-

gå. Frågan är varför kännedomen om dessa inte finns. Karlsson, (1999) menar 

att kunskapen gällande alternativ till begränsningsåtgärder är låg bland om-

sorgspersonal och att tillgången till alternativ är beroende av resurser, attityder 

och målsättning hos olika professioner inom äldreomsorg, på institutioner och 

på regeringsnivå.   

 

Nya lagförslag 

Jag har tidigare i arbetet nämnt att Sveriges regering i februari 2005 tillsatte en 

särskild utredare för att överväga eventuella behov av att införa bestämmelser 

om skydds- eller begränsningsåtgärder. Detta uppdrag redovisades i slutskedet 

av min egen studie. I SOU - rapporten Regler för skydd och rättssäkerhet för 

personer med demenssjukdom (2006:110) föreslår utredaren nya lagar för att 

reglera tvångsåtgärder inom vård och omsorg av personer, inom socialnämn-

dens ansvarsområde, med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom. 

För att förhindra att dessa personer utsätter sig själva, och även andra, för påtag-

lig risk för allvarlig skada ska, enligt utredaren, individuella beslut kunna fattas 

om att till exempel: 

 

• låsa ytterdörren eller dörren till en avdelning eller en enhet  

• använda sänggrindar, brickbord, bälte, sele eller liknande anordningar  

• hålla fast eller föra bort en aggressiv person 

• slutföra nödvändiga omvårdnadsinsatser om det finns en uppenbar risk 

för allvarlig skada, trots att den enskilde motsätter sig insatserna (SOU 

2006:110).  

 

Med ”uppenbar risk att skada sig själv” menar utredaren att den enskilde exem-

pelvis har fallit upprepade gånger. Det bör också finnas en stor risk för hjärn-
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skakning eller fraktur, trots att personen exempelvis bär höftskyddsbyxor. ”Up-

penbar risk att skada andra”, anser utredaren vara svårare att definiera, men me-

nar att avvärjande och förebyggande insatser utan tvång bör ligga närmast till 

hands. En ”allvarlig skada” anser utredaren kan vara till exempel hjärnskakning, 

frakturer eller trycksår (SOU 2006:110).  

 

Vidare föreslås i rapporten att beslut om bland annat låsning av ytterdörr, till en 

avdelning eller enhet, för en enskild person ska fattas av länsrätten. Utredaren 

ser dock vissa problem med att låsa dörrar. De som inte har ett individuellt be-

slut om inlåsning kan i rättslig mening betraktas som frihetsberövade utan lag-

stöd. Vidare anser utredaren att kodlås inte uppfyller kraven i SOSFS 1992:17 

om förbud mot inlåsning. Att koden finns angiven i närheten av dörren saknar 

betydelse, då den enskilde inte har förmåga att utnyttja den för att kunna öppna. 

Inlåsning på rummen måste ses som en olaglig tvångsåtgärd (ibid.). Övriga 

tvångs- och begränsningsåtgärder föreslås socialnämnden få rätt att fatta beslut 

om. Den enskilde ska kunna överklaga besluten till domstol (SOU 2006:110). 

Några viktiga utgångspunkter för att använda lagstiftningens möjligheter till 

tvångs- och begränsningsåtgärder ska, enligt SOU 2006:110, vara att personer 

med nedsatt beslutsförmåga på grund av demenssjukdom: 

 

• ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt 

• inte ska behandlas kränkande eller nedvärderande 

 

Det huvudsakliga syftet med lagen är att minska omfattningen av tvångs- och 

begränsningsåtgärder (SOU 2006:110). Utredaren hänvisar till norsk och dansk 

lagstiftning som bland annat fastställer att: 

• åtgärderna aldrig får användas för att kompensera brist på personal eller 

bristande utbildning hos personalen  

• åtgärderna alltid ska användas så kortvarigt och skonsamt som möjligt, 

samt med största möjliga hänsyn till den enskilde och dennes anhöriga 

(ibid.). 
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Slutsatser 

Osäkerhet om vad fysiska begränsningsåtgärder är och medför, är troligen en 

orsak till svårigheterna med att få personal att medverka i studien. Vid intervju-

tillfällena visade deras osäkerhet och vaga kunskaper kring regleringen, att fy-

siska begränsningsåtgärder är ett besvärligt område. I förhållande till forsk-

ningsfrågan: Är enhetschefer och omsorgspersonal medvetna om att lösningen 

med låsta avdelningar och andra fysiska begränsningsåtgärder kan innebära ett 

olagligt frihetsberövande, anser jag att denna studie visar att enhetschefer och 

omsorgspersonal till viss del är medvetna om att det inte alltid är tillåtet att fy-

siskt begränsa en brukare. Att det endast finns en viss medvetenhet beror troli-

gen på bristande kunskaper gällande den rättsliga regleringen. Jag har vid ett 

flertal tillfällen i denna uppsats skrivit om ansvar i olika former. Det yttersta 

ansvaret för att fysiskt begränsa någon ligger, enligt lag, hos sjuksköterska samt 

läkare. Studien visar att det brister i personalens kunskaper angående den rätts-

liga regleringen, vilken meddelar detta, därmed brister det också i vetskapen om 

vem som har ansvar för vad. Anledningen till att den rättsliga regleringen inte är 

så känd som den borde vara, kan bero på dess otydliga utformning. Eventuellt 

skulle det, högre upp i den kommunala organisationen, arbetas mer aktivt med 

att föra fram dess innehåll och innebörd, om den vore lättare att tyda. I och med 

de nya lagförslagen kommer denna problematik förhoppningsvis att försvinna. 

 

Anledningen till att använda sig av inlåsning och andra fysiska begränsningsåt-

gärder är, enligt intervjupersonerna, främst för att brukarna inte ska ta sig ut och 

gå vilse, åsamkas skador eller som skydd från andra boende, vilka är störande 

eller aggressiva. Detta besvarar också forskningsfrågan: Om olaglig användning 

av fysiska begränsningsåtgärder förekommer, vilka skäl anser sig chefer och 

personal ha för denna typ av lösning? Att man fortsätter att använda åtgärder 

som inte är etiskt försvarbara samt vilka det råder osäkerhet kring, beror troligt-

vis på att det saknas kunskaper om fungerande alternativ. Låsta dörrar upplev-

des av några intervjupersoner vara den mest tvivelaktiga åtgärden. Trots de nya 

lagförslagen verkar det som om problematiken kring låsta dörrar kommer att 

kvarstå. En enskild person kan få ett individuellt beslut om inlåsning, men vad 
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händer med övriga boenden? För att dessa inte ska utsättas för olagliga tvångs-

åtgärder anser utredaren att dörrarna borde vara olåsta. I stället skulle problemet 

lösas med hjälp av ökad bemanning. En personal kunde då ha uppsikt över dör-

ren så att den/de personer som har ett beslut som ovan nämnda, inte kan lämna 

avdelningen (SOU 2006:110).  

 

Min sista forskningsfråga handlade om att ta reda på om det arbetas aktivt med 

att hitta alternativ till fysiska begränsningsåtgärder. För närvarande arbetar de 

inte med att hitta några men jag fick, under en intervju med en enhetschef, upp-

fattningen av att de ska se över användningen av fysiska begränsningsåtgärder. 

En enhetschef och två undersköterskor upplevde sig inte behöva någon utbild-

ning, detta på grund av att de ansåg att den kunskapen var någon annans ansvar. 

Jag tror att om alla får en ökad medvetenhet tilltar också motivationen att försö-

ka reducera fysiska begränsningsåtgärder. Utbildning i hur och när fysiska be-

gränsningsåtgärder får användas, samt vilka konsekvenser dessa kan få för bru-

karen, bör sannolikt vara till hjälp för att öka intresset att hitta alternativ. 

 

Det begränsade antalet intervjuer ger bara en bild av hur det kan se ut vid dessa 

boenden. En viss skillnad mellan sjukhemmet och demensboendet kan dock ses, 

åtminstone vad gäller medvetenheten om att inlåsning inte är tillåtet. Detta kan 

bero på Länsstyrelsens visit vid ena boendet. Då kunskapen om hur fysiska be-

gränsningsåtgärder får användas varierar bland personalen, är det också rimligt 

att anta att det som upplevs vara problematiskt ser annorlunda ut. Det man inte 

vet något om bekymrar man sig inte för.  

 

Det ska bli intressant att se vad de nya lagförslagen leder till. Syftet är att mins-

ka användandet av begränsningsåtgärder genom att, via tydligare regleringar, 

göra dem lagliga att använda. Jag anser att formuleringarna kring hur begräns-

nings –och tvångsåtgärder får användas bör vara väldigt tydliga. Detta för att 

legaliseringen inte ska få motsatt effekt än den önskade.  

 

Denna studie visar bland annat att inlåsning av personer med demens kan vara 

ett problem. Anhöriga vill att personalen ska låsa dörren, men vad den enskilde 

själv vill är svårt att veta, då denne ofta inte kan tala för sig själv. Därför skulle 
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omfattningen av anhörigas krav på att fysiska begränsningsåtgärder ska använ-

das, och hur personalen hanterar detta, vara en intressant aspekt för vidare 

forskning.    
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Bilagor                                                                                                 Bilaga 1 
 

Luleå tekniska universitet                                                                                       

Institutionen för hälsovetenskap 

Sociala omsorgsprogrammet                                                                            2006-11-01 

 

Informationsbrev angående examensarbete 

Hej! 

Jag är en student som ska skriva mitt examensarbete i form av en C- uppsats vars syfte är 

att ta reda på vilka erfarenheter enhetschefer och omsorgspersonal inom särskilt boende 

har av fysiska begränsningsåtgärder samt hur de olika yrkeskategorierna arbetar med 

dessa. Med fysiska begränsningsåtgärder menas exempelvis sänggrindar, brickbord och 

kodade lås vid utgångar. 

 

Jag undrar med detta brev om du är villig att medverka i en intervju angående dina erfa-

renheter kring användandet av fysiska begränsningsåtgärder. Det insamlade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inget av det som framkommer kan 

härledas till dig. Förutom jag är det endast min handledare som kommer att ha tillgång 

till materialet.  Efter analysen förstörs materialet och resultatet presenteras på ett sådant 

sätt att ingen individ eller kommun kan identifieras. Då din medverkan bygger på frivil-

lighet betyder det att du när som helst kan välja att avbryta din medverkan, även under 
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pågående intervju, utan att ange några skäl för detta. Intervjutiden beräknas bli omkring 

en timma. Det slutgiltiga examensarbetet kommer att finnas tillgängligt via Universitets-

bibliotekets hemsida http://www.ltu.se/depts/lib/ i januari/februari 2007.  Jag kommer 

inom några dagar att ta telefonkontakt med dig för att närmare bestämma tid och plats för 

intervjun. Skrivande student är Heléne H Albertsson och jag läser sjunde terminen vid 

Sociala omsorgsprogrammet, Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universi-

tet. 

 
Hälsningar  

Heléne Holmgren Albertsson              

Tfn: 070-5785955   

 
Handledare: Universitetsadjunkt: Bruno Magnusson, Institutionen för hälsovetenskap, 

Luleå tekniska universitet. Tfn: 0920-49 10 00 

                                                                                                            Bilaga 2     
 
Vad är fysiska begränsningsåtgärder enligt dig?                                                   

                                          
När och hur får man använda fysiska begränsningsåtgärder?  
 
Vilka olika begränsningsåtgärder för att försvåra in eller utgång från boendet har du 
stött på?  
 
Kan du ge något exempel på några särskilda fysiska begränsningsåtgärder där du upp-
lever avsaknad av lagstöd, eller att det är svårt att veta var gränserna för vad som är 
tillåtet går?  
 
Vad har du för erfarenhet av utbildning gällande när och hur fysiska begränsningsåt-
gärder får användas? 
 
Har du något behov av komplementerande utbildning om när och hur fysiska begräns-
ningsåtgärder får användas? 
 
Vilka rutiner finns det på din arbetsplats när det gäller användningen av fysiska be-
gränsningsåtgärder?  
 
Kan du beskriva ett problem du har mött beträffande användning av fysiska begräns-
ningsåtgärder och hur du hanterade detta? 
 
Vem vänder du dig till om du känner osäkerhet inför att använda fysiska begränsnings-
åtgärder?  
 
Har det hänt att du har använt fysiska begränsningsåtgärder på en brukare trots att du 
var osäker på om det var rätt? Kan du beskriva hur du upplevde detta? 

http://www.ltu.se/depts/lib
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Kan du beskriva vilka orsaker/situationer som bidrar till att fysiska begränsningsåtgär-
der kan bli aktuella att använda? 
 
Vem är det som gör en första bedömning av om fysiska begränsningsåtgärder bör sät-
tas in? 
 
Vem är det som fattar beslut om att fysiska begränsningsåtgärder ska sättas in?  
 
Hur ofta görs det uppföljningar eller utvärderingar vid användning av fysiska begräns-
ningsåtgärder?  
 
Finns det idag några alternativ till begränsningsåtgärder eller arbetar ni med att hitta 
alternativa lösningar?  
 
Är det något du vill tillägga? 
 
 
 

 

XXX KOMMUN                                                                                                Bilaga 3 
Socialförvaltningen     
Riktlinjer för hälso- och sjukvård    
 
 
 
 
 
Riktlinjer för ”Begränsnings” åtgärder. 
 
 
- Den omvårdnads ansvariga sjuksköterskan har rätt att ordinera sänggrind 
- Läkarordination fordras för sele, bälte  och brickbord där syftet är en begränsningsåtgärd 
- OAS skall alltid innan ordination göra en analys av orsaken till beteendet samt se över om 

annan åtgärd är att föredra, noggrann dokumentation förs 
- Arbetsterapeut, KP och OAS gör en riskanalys utifrån hjälpmedel och den boendes beteen-

demönster, noggrann dokumentation förs 
- Vid tveksamhet/oenighet inför åtgärden skall MAS kontaktas 
- Vid varje ordination skall ordinator dokumentera åtgärden. Ur dokumentationen skall det 

framgå varför denna ordination, hur ordinationen skall genomföras, när ordinationen skall 
verkställas samt utvärderingsform 

- Vid ordination av bälte, sele, brickbord, grindar skall MAS underrättas på angiven blankett.  
- Arbetsterapeuten gör utprovning av lämpligt hjälpmedel 
- Varje ordinator och förskrivare har ett eget ansvar för uppgiften 
- I analysen av ordinationen skall det framgå om ordinationens avsikt är att användas som ett 

hjälpmedel dvs. avsikten är aktivering eller om ordinationen är ett arbetstekniskt hjälpme-
del.  

 
”BEGRÄNSNINGS” åtgärder skall ALLTID föregås av mycket stor restriktivitet ! 
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Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska 
XXX Kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXX  KOMMUN                                                                                              Bilaga 4 
Socialförvaltningen     
Riktlinjer för hälso- och sjukvård    
 
 
 
 
 
Riktlinjer  för ordination och införande av personligt larm för en boende. 
 
- Ordination av individuella larm skall föregås av en noggrant utförd Riskanalys. 
 
- Beslut av att anbringa ett individuellt larm skall fattas av den omvårdnads ansvariga 

sjuksköterskan 
 
- I riskanalys arbetet skall rehabaktören vara närvarande relaterad till funktionsbedömning. 
 
- I dokumentationen skall det framgå varför ett larm är aktuellt d.v.s. orsaken till ordinatio-

nen skall vara tydlig. 
 
- I dokumentationen skall det framgå tydligt vilket syfte man har och vilket mål man skall 

uppnå vid installation av ett individuellt larm. 
 
- Vid aktualisering av en ordination av ett individuellt larm skall en diskussion föras med den 

boende och/eller den som ställföreträder denne. 
 
- MAS:en skall alltid underrättas om beslutet av installation av ett individuellt larm. 
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- Utvärderingar skall noggrant dokumenteras och hållas regelbundet där uppnådda mål, 
rätt larm form, syfte och hur ofta larmen utlöses utvärderas. 

 
- MAS:en skall hållas underrättad om hur många larm som utlöses för varje patient per 

dygn. Redovisning skickas efter varje utvärderingstillfälle eller efter anmodan. 
 
- Underrättelse av beslut till MAS:en sker på angiven blankett, samt utvärderingens resul-

tat inklusive antal larmtillfällen per dygn.   
 
 
 
 
 
 
Medicinsk ansvarig sjuksköterska 
XXX Kommun                                                                                                         
 

 
 


