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Rutin för användning av sänggrind och grindskydd 
 

Enligt socialstyrelsen ska bedömning och ordination av sänggrind och grindskydd göras av 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

Arbetsterapeut eller sjukgymnast kan vara behjälplig med förskrivning av lämplig produkt. 

 

Sängsele, sängväst eller liknande fixeringsanordning får inte användas för att hålla kvar 

patient i sängen. 

 

Sänggrind på förskrivna sängar eller privata sängar ska förskrivas utifrån 

säkerhetsperspektiv och inte som frihetsberövande. 

 

 

Beslut om användning av sänggrind ska dokumenteras som en omvårdnadsåtgärd i 

en vårdplan där omvårdnadsproblemet/diagnosen tydligt framgår. 

 

Omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för att beslutet blir tydligt känd hos alla som 

medverkar kring den boendes vård och omsorg. 

Uppföljning och utvärdering av problem, mål och åtgärder skall alltid göras av 

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

 

Arbetsterapeut och sjukgymnast ansvarar för att utprovning och förskrivning av lämplig 

sänggrind/grindskydd, i de fall då det inte ingår i grundutrustning. 

 

Enhetschef ansvarar för att omvårdnadspersonal har kännedom om riktlinjen och får 

ändamålsenlig utbildning i användningen av medicintekniska produkter. Enhetschefen 

ansvarar för att sänggrindar är plomberade när det inte finns en ordination på att grind ska 

användas. 

 

Grundutrustning  

 

Inom Särskilt boende ingår säng och sänggrind som grundutrustning. Sänggrinden som 

sitter på sängen ska alltid vara fastsatt med buntband som sätts runt grind och 

sängram för att undvika att grinden används av misstag då det inte finns en 

omvårdnadsordination på att sänggrind får användas som en skyddsåtgärd. 

När en ordination på sänggrind avslutas ska sänggrinden sättas fast med buntband på nytt 

för att minska risk för felanvändning. 

 

 

 



Sida 2 (2) 

 
 

På kommunrehabs dagverksamhet och korttidsavdelningar (Anemonen och Pionen) med 

vårdtagare som rehabiliteras kan det vara aktuellt att använda sänggrind i 

rehabiliteringssyfte t ex vid förflyttningar eller i ADL-situation. För användning av 

sänggrind ur säkerhetsperspektiv gäller vårdplan enligt ovan. 

 

 

Anmälningsplikt vid olyckor och tillbud 

 

Vid olyckor och tillbud med medicintekniska produkter ska anmälan göras i lokalt 

avvikelsesystem till MAS/MAR för ställningstagande till eventuell anmälan till 

läkemedelsverket och till berörda tillverkare. 
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