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Rutin för säng, behandlingsbrits och 
sängtillbehör 

 
Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd 

 

Bakgrund  

Varje vårdenhet ska vara grundutrustad enligt verksamhetens syfte. Den enskilda 

kommunen beslutar vilken grundutrustning som ska finnas. Görs bedömning att 

patienten/brukaren har behov av ett individuellt hjälpmedel förskrivs det som personligt 

hjälpmedel. Kravet på grundutrustning ska vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel 

förskrivs. 
(Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västragötalandsregionen) 

 

Vid ett flertal fall i landet har allvarliga skador eller dödsfall inträffat med sjukhussängar 

och behandlingsbritsar. Användningsrelaterade faktorer har oftast varit orsaken till de 

inträffade händelserna. Läkemedelsverket understryker därför vikten av att tillverkarens 

anvisningar och varningar för produktens användning följs. 

 

 

Grundutrustning på särskilt boende 

Inom äldreomsorgen ingår säng, sänggrind och grindskydd som grundutrustning på SÄBO. 

I de fall nya sängar behöver köpas in/bytas ut beställs detta av enhetschefen. (Rutin 

beställning av Grundutrustning) 

Även madrasser till sängar ingår i grundutrustningen, se Rutin förskrivning och användning av 

tryckavlastande madrasser. 

 I de fall där brukaren utifrån sin funktionsnedsättning har behov av individuellt utprovad 

och anpassad säng förskrivs denna som ett personligt hjälpmedel av arbetsterapeut eller 

fysioterapeut.  
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Inom funktionshinder står brukaren själv för möblering av bostaden. I de fall anpassad 

säng behövs av arbetstekniska skäl, bekostas denna utrustning av respektive enhet. I de fall 

där brukaren utifrån sin funktionsnedsättning har behov av individuellt utprovad och 

anpassad säng för att bli med självständig, förskrivs denna som ett personligt hjälpmedel 

av arbetsterapeut eller fysioterapeut.  

Sängar inköpta som grundutrustning/arbetstekniskt hjälpmedel ska alltid märkas enligt 

lokal rutin. 
(Rutin märkning och registrering av Medicintekniska produkter) 

 

Ordinärt boende 

Då person i ordinärt boende är i behov av en individuellt anpassad säng förskrivs denna 

som ett personligt hjälpmedel efter bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Även i 

de fall som en säng behövs som arbetstekniskt hjälpmedel kan detta förskrivas som ett 

personligt hjälpmedel efter bedömning av arbetsterapeut eller fysioterapeut. Man ska då 

först ha uteslutit möjligheterna att anpassa befintlig säng. Madrass ingår ej vid förskrivning 

av säng. Den får personen själv bekosta. 
(Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västragötalandsregionen) 

 

Säker användning 

För att öka patientsäkerheten och minska risk för allvarlig olycka eller dödsfall i samband 

med användande av sjukhussäng, behandlingsbrits och sängtillbehör är det viktigt att all 

personal som kommer i kontakt med dessa produkter har kännedom om risker och 

säkerhet. 

 

Risk 

Att patienten/brukaren eller andra personer: 

• Kommer i kläm mellan sängbotten och sänggrindar 

• Fastnar med händer eller fötter mellan sänggrindar 

• Fastnar i öppningar mellan nedsänkt fotända och fotgavel 

• Försöker ta sig ut i öppningar mellan sänggrind och huvudgavel 

• Klämmer fingrar då sänggrind faller ner 

• Fastnar med armar eller ben i stödhandtag monterade på sängsida 

• Kläms i strukturer under höj och sänkbara britsar/sängar 

• Klättrar över grindar 

 

Var särskilt uppmärksam på personer med demenssjukdom, förvirringstillstånd eller 

oroliga patienter samt patienter med spasticitet. 

Barn bör inte lämnas obevakade i vård-/behandlingsrum där elektriska höj och sänkbara 

sängar eller britsar används. 
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Förskrivare 

Viktigt att man vid förskrivning av säng och sängtillbehör beaktar ovanstående risker och 

tar med dessa i sin riskbedömning. Man ska också dokumentera att riskbedömning gjorts i 

patientjournalen. 

Bruksanvisning ska alltid lämnas ut tillsammans med den förskrivna produkten. 

Information till patient, närstående och personal om säkerhetsrisker ska lämnas vid 

förskrivning. 
(Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel i Västragötalandsregionen) 

 

Användare 

Bruksanvisning ska läsas igenom innan produkten används och bör sedan förvaras på 

lättillgängligt ställe.  

Viktigt att man som brukare, närstående och omvårdnadspersonal har kännedom om de 

risker som finns i samband med förskrivna produkter. 

 

Enhetschef 

Ansvarar för att omvårdnadspersonal på enheten har kännedom om och kan hanterade de 

sängar och behandlingsbritsar som används. Enhetschefen ansvarar också för att 

omvårdnadspersonalen på enheten har kännedom om de risker som finns i samband med 

användande och att bruksanvisning på produkter som tillhör grundutrustningen förvaras på 

ett lättillgängligt ställe. 
(Riktlinje för Medicintekniska produkter) 

 

 

Användning av sänggrind och grindskydd 

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

omvårdnadsansvarig sjuksköterska. 

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

 

Sänggrind på förskrivna sängar eller privata sängar ska förskrivas utifrån 

säkerhetsperspektiv och inte som frihetsberövande. Sängsele, sängväst eller liknande 

fixering får heller inte användas för att hålla kvar patienten i sängen. 
(Rutin för användning av bälte eller annan fixeringsanordning) 
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Beslut om användning av sänggrind ska dokumenteras som en 

omvårdnadsåtgärd/skyddsåtgärd i en vårdplan där omvårdnadsproblemet och diagnosen 

tydligt framgår.  

För att få använda skyddsåtgärder för att begränsa rörelsefriheten för personer inom vård 

och omsorgen i Tibro kommun så ska ett samtycke från den enskilde inhämtas.  
( Riktlinjer för användning av skyddsåtgärder så som lås på dörrar och larmutrustning)  
 

I fall där sänggrind inte ska användas som en skyddsåtgärd ska grinden alltid vara fastsatt 

med buntband som sätts runt grind och sängram för att undvika att grinden används av 

misstag.  

 

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

för att minska risk för felanvändning. 

 

På den Sociala dagverksamhet och Korttiden (Anemonen och Pionen) kan det vara aktuellt 

att använda sänggrind i rehabiliteringssyfte t ex vid förflyttningar eller i ADL-situation. 

Detta ska då dokumenteras i aktuell vårdplan.  

 

 

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 fysioterapeut  

Ansvarar för att utprovning och förskrivning av lämplig sänggrind/grindskydd, i de fall då 

det inte ingår i grundutrustningen. 

 

Enhetschef  

Ansvarar för att omvårdnadspersonal har kännedom om ovanstående 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. 

 

 

 

 

 

 



Sida 5 (5) 

 
 

Avvikelser 

Avvikelser i samband olycka/tillbud vid användande av säng, behandlingsbrits och 

sängtillbehör ska skrivas.  
(Rutin för avvikelsehantering vid olyckor eller tillbud med Medicintekniska produkter) 

 

 

 

 

 

 


