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Rutin för ordination och förskrivning av bälten, 

selar eller annan fixeringsanordning. 

 

Tillägg den 2010-06-18: 

Föreskrifterna SOSFS 1980:87 samt SOSFS 1992:17 om tvångs- 

och skyddsåtgärder upphävdes den 15 juni -10.  

 

Rutinerna för användning av bälte eller annan fixeringsanordning 

samt användning av sänggrind är upprättade med dessa 

föreskrifter som grund. 

 

I väntan på ny lag, föreskrift eller andra direktiv som förtydligar 

rättskyddet för äldre personer med nedsatt beslutsförmåga 

bibehålls nuvarande rutiner, men utan hänvisning till 

ovanstående föreskrifter och med nedanstående tillägg (kursiv 

text) under rubriken uppföljning. 

 

Rutin: 
 

Huvudregeln är att bälten eller annan fixeringsanordning inte får användas som 

frihetsinskränkning eller tvång. 

 

För patient, som sitter uppe, får sele eller liknande anordning inte användas annat 

än efter läkarordination för att hindra patienten från att falla och därigenom 

komma till skada. Anordningar av detta slag får endast användas för att 

möjliggöra aktivering av patient och således inte för att t.ex. fasthålla en orolig 

patient.  

 

Utredning 

Innan bälte ordineras skall andra alternativa åtgärder uteslutas. Bedömning av 

arbetsterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska, samtal med närstående, dialog med 

enhetschef och omvårdnadspersonal bör vara en del i beslutsunderlaget. 

 

 

Ordination 

Läkarordinationen skall vara skriftlig och kan bestå av utdrag från patientjournal, 

remiss eller liknande. Bälten och selar som används enbart i positionerande syfte 

kräver inte läkarordination.  
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Ordination till omvårdnadspersonal rörande utförande görs i normalfallet av 

sjuksköterska. Ordinationen kan t ex handla om när på dagen/hur länge bälte ska 

användas och om den enskilde får lämnas utan tillsyn. Sjuksköterskan ansvarar 

också för uppföljning av insatsen. 

 

Förskrivning 

Efter läkares ordination ansvarar arbetsterapeut för val av produkt, förskrivning 

och uppföljningen av produkt. Arbetsterapeut ansvarar för att instruera berörda 

utifrån tillverkarens produktanvisning. 

 

Uppföljning 

Uppföljning ska ske regelbundet, bl a för att uppmärksamma förändrade behov 

och hur personen upplever den fysiska begränsningsåtgärden. En fysisk 

begränsningsåtgärd kan medföra risk för t ex kvävning, trycksår, inkontinens, 

oroligt beteende. Risker som särskilt bör uppmärksammas vid uppföljningen. 

Särskilt viktigt är att göra täta uppföljningar om bälte ordinerats i ett akut skede. 
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