Rutin för ordination och förskrivning av
sänggrind
Kriterier och anvisning
Sänggrind kan användas vid funktionshinder som innebär risk att falla ur sängen.
Om det föreligger risk för fall från säng skall en noggrann analys och avvägning göras
mellan nyttan kontra risken med användandet av sänggrind* Andra alternativ skall
bedömas innan grind används. Sänggrind får inte användas i syfte att hålla kvar
personen i sängen som tvångsåtgärd.
Om den enskilde vill ha grinden uppe för att känna sig trygg och själv kan styra när
grind ska vara uppe betraktas det som egenvård och ingen ordination krävs. För
tydlighetens skull bör detta skrivas i den individuella planen.
Avståndet mellan obelastad madrass och överkant på grinden får inte vara mindre än
22 cm.

Ordination
Bedömning om grind ska användas görs av sjuksköterska eller i samråd mellan
sjuksköterska och förskrivare. I första hand görs ordination av sjuksköterska. I fall
där sjuksköterska inte har tillräcklig kännedom om patienten gör förskrivaren även
ordinationen. Ordinationen är en skriftlig instruktion om hur och när grind ska
användas.

Förskrivning
Där grinden ingår i produktens grundutförande görs ingen särskild förskrivning utan
endast sängen förskrivs. Grundregeln är att alla sängar förskrivs/köps in med
sänggrind monterad. När inte sänggrind ordineras ”plomberas” sänggrinden. (Se
förklaring ”plombering av sänggrind”).
I vissa fall behöver grind förskrivas separat och detta görs av arbetsterapeut eller
sjukgymnast/fysioterapeut.
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Grind som förskrivet hjälpmedel
Ska grind användas ordineras användandet som ovan och förskrivaren ansvarar för
att grind är monterad. Om grind inte ska användas ansvarar förskrivaren för att
sänggrinden ”plomberas”.

Grind som grundutrustning
På särskilda boenden ansvarar omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att ordinera
hur och när grind ska användas. Ska sänggrind inte användas ansvarar
omvårdnadsansvarig sjuksköterska för att grinden ”plomberas”.

*Ska sänggrind användas ska analys av nytta och risk göras.
Redogörelse för regelverk angående Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård

och omsorg för vuxna finns i Socialstyrelsens meddelandeblad nr 12/2013
”Plombering av sänggrind”
Med hjälp av buntband låses grinden fast i sängkonstruktionen. Grinden går inte att
dra upp.

SEKTOR VÅRD OCH OMSORG

Ewa Hjerpe
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Malin Swärd
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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