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Bakgrund

• Specialomsorgslagen förnyades 2016 – kapitel 3a gällande självbestämande 
och begränsningsåtgärder skrevs in i lagstiftningen

• Varför en uppdatering av lagstiftningen?
 Specialomsorgslagen ”stod i strid” med både FN:s konvention och med Finlands grundlag
 Finland ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samtidigt 

som den förnyade specialomsorgslagen trädde i kraft.

• FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  (artikel 14)
 Friheten får inte berövas olagligen eller godtyckligen.
 Varje frihetsberövande bör ske i enlighet med lagen
 Förekomsten av funktionsnedsättning får inte rättfärdiga frihetsberövande.

• Finlands grundlag
 Jämliket 6 §, Rätten till liv, personlig frihet och integritet 7 §, Skydd för privatliv 10 §



Kommande förändringar
• Övergångslag  specialomsorgslagen och handikappservicelagen slås 

samman till ”funktionshinderservicelagen”. Träder i kraft från och med 2023.

• ”IMO-lagen” (Självbestämmandelagen) föll under förra regeringsperioden. 
Arbetet har återupptagits av den nuvarande regeringen.



Syfte med uppdateringen av specialomsorgslagen

1. Stärka personer med intellektuell funktionsnedsättnings rätt att 
bestämma över sitt eget liv.
 Sträva till ett så självständigt liv som möjligt.
 Personens egna önskemål, åsikter och individuella behov ska tas i beaktande.
 Personens rätt att delta och medverka i sina egna ärenden ska tryggas.
 Främja och upprätthålla välbefinnande, hälsa och trygghet hos personen.
 Rätt att göra val, få stöd, ta risker samt att göra misstag och lära sig av dem.
 Rätt att göra dåliga beslut

2. Minska användningen av begränsningsåtgärder



Åtgärder som stödjer förutsättningarna för en person att klara sig 
på egen hand och stärker självbestämmanderätten

 Personalen ska stödja och handleda personer att göra egna beslut, 
egna val, 

 Skäliga anpassningar (ex. utrymmena, möbler, miljön, kravnivå…)
 Kommunikationsmetoder personen använder (ex. bildstöd, 

samtalsmatta, ritprat, Widgit go etc…)
 Det ska finnas tillräckligt med personal på enheten för att servicen 

ska motsvara personens behov.
 Enheterna främjar ibruktagande av arbetsformer som är alternativa 

och rehabiliterande i förhållande till begränsningsåtgärder.

Personens åsikter, önskemål, delaktighet och behov sammanfattas i en plan. 
Tidigare IP-plan men fr.o.m. 1.1.2022 tas ”Genomförandeplan” i bruk inom 
Kårkulla. Institutet för hälsa och välfärd (THL) har utarbetat botten för planen. 



Vad är en begränsningsåtgärd?

• En begränsningsåtgärd innebär att personalen begränsar en persons möjlighet att röra sig 
fritt i syfte att trygga personen själv eller andra personers hälsa och trygghet eller egendom.

• En begränsningsåtgärd innebär att personalen ingriper i servicetagarens beteende. 
Personalen kan exempelvis vara tvungen att stänga in personen i sitt rum eller begränsa 
personen att röra sig fritt. Exempelvis lyfta upp sängskranken för att personen inte ska falla 
från sängen och skada sig, använda staket runt gården för att personen inte ska försvinna och 
tappa bort sig, stänga in personen i sitt rum i syfte att lugna ner sig, låst ytterdörr för att 
personen inte går ut ensam.



När får en begränsningsåtgärd användas?



• Alla fyra kriterier måste uppfyllas för att en begränsningsåtgärd får användas
• Utöver dessa kriterier finns även andra krav som måste beaktas vid användning av en 

begränsningsåtgärd (exempelvis personalens yrkeskompetens, förebyggande arbetssätt 
och –metoder)  



Tillämpningsområde för bestämmelserna om användning av 
begränsningsåtgärder 42b §

• 42f – 42n § kan användas enbart inom specialomsorger i 
serviceboenden med heldygnsomsorg och vid service på institution, 
och i vissa fall inom dag- och arbetsverksamheten.

• Kräver tillräcklig sakkunskap inom medicin, psykologi och socialt 
arbete.



Tillräcklig sakkunskap inom medicin, psykologi och socialt arbete

• Enheter som använder begränsningsåtgärder måste ha tillgång till ett sakkunnigteam 
som består av läkare, psykolog och socialarbetare

• Sakkunnigteamets uppgift är att bedöma om de allmänna och individuella 
förutsättningarna för begränsningsåtgärder uppfylls

• Sakkunnigteamet måste känna personen som begränsningsåtgärden utförs på



Allmänna förutsättningar för användning av begränsningsåtgärder 
42d §

• Specialomsorger ges i första hand i samförstånd med brukaren.
• Begränsningsåtgärder enligt 42f-42n § får endast användas när:

1. Den som ges specialomsorger inte själv kan besluta om sin 
vård och omsorg eller förstå konsekvenserna av sitt handlande.

2. Det är nödvändigt att använda begränsningsåtgärder för att 
skydda personens eller andras hälsa eller säkerhet eller 
förhindra betydande egendomsskador.

3. Andra lindriga metoder inte lämpar sig för eller är tillräckliga i 
situationen.



Begränsningsåtgärder 42 f – n § som kan användas inom 
specialomsorgen

• Fasthållande 42f §
• Omhändertagande av ämnen och föremål 42g §
• Kroppsvisitation 42h §
• Kortvarig avskildhet 42i §
• Tillhandahållande av nödvändig hälso- och sjukvård trots motstånd 42j §
• Användning av begränsande anordning eller klädesplagg i dagliga rutiner 42k §
• Användning av begränsande anordningar eller klädesplagg i allvarliga risksituationer 

42l §
• Rörelsefrihet under övervakning 42m §
• Kvarhållande 42n §

Inom den arbetslivs- och livsorienterade verksamheten får endast paragraferna 42 f, g, h, 
k och m användas!



Beslut om begränsningsåtgärder

Åtgärder som kräver skriftliga beslut:
• Omhändertagande av ämnen och föremål 42g §
• Tillhandahållande av nödvändig hälso- och sjukvård trots motstånd 42j §
• Användning av begränsande anordningar eller klädesplagg i dagliga rutiner 

42k §
• Användning av begränsande anordningar eller klädesplagg i allvarliga 

risksituationer 42l §
• Rörelsefrihet under övervakning 42m §

Besluten fattas i regel av enhetschef, som först begärt utlåtande från 
sakkunnigteam (psykolog, socialkurator, läkare)



Beslut om begränsningsåtgärder

Åtgärder som yrkesutbildad personal kan fatta beslut om (avgörande):
• Fasthållande 42f §
• Omhändertagande av ämnen och föremål 42g §
• Kroppsvisitation 42h §
• Kortvarig avskildhet 42i §
• Kvarhållande 42n §

Enhetschefen ska utan dröjsmål underrättas om åtgärden



Fasthållande 42f §
• Personalen håller en kort stund fast en servicetagare i syfte att undvika att personen 

skadar sig själv eller andra.
• Fasthållande ska genomföras med en allmänt godtagen vårdmetod, t.ex. MAPA

Omhändertagande av ämnen och föremål 42g §
• Personalen kan av en servicetagare ta ämnen och föremål som lämpar sig att 

allvarligt äventyra hälsa eller säkerhet eller skada egendom på ett betydande sätt och 
som sannolikt skulle användas för dessa ändamål.

Ex: vassa knivar, saxar, rengöringsmedel etc.

Kroppsvisitation 42h §
• Vid misstanke om att servicetagaren bär på sig farliga ämnen eller föremål i syfte för 

att äventyra sin egen eller andras hälsa, säkerhet eller skada egendom får 
personalen kroppsvisistera personen. 

• Personalen har rätt att kroppsvisitera servicetagaren även om hen motsätter sig det..



Kortvarig avskildhet  42i §
• Personalen får för en kort stund, högst två timmar, skilja en brukare från övriga i syfte 

att lugna ner hen. Dörren till det rum som används för ändamålet får vid behov låsas. 
• Personalen måste finnas hela tiden i närheten och personen som är inlåst måste få 

kontakt med personalen



Tillhandahållande av nödvändig hälso- och sjukvård trots motstånd 42j §
• Vård och behandling ges i första hand i samförstånd med brukaren.

• Om brukaren inte själv kan fatta beslut om vården och  motsätter sig hälso- och 
sjukvård när brukarens hälsa kan vara allvarlig hotad vid utebliven vård, får den 
behandlande läkaren eller sjukskötare som hör till enheten, enligt anvisningar från 
läkare ge medicinskt nödvändig hälso- och sjukvård trots motstånd.

Exempel: läkemedel, nödvändig näring och vätska, begränsa 
tvångsmässigt ätande eller drickande.

När vård eller undersökning utförs får en brukare kortvarigt hållas fast eller kortvarigt 
begränsas i sin rörelsefrihet med hjälp av en begränsningsanordning så länge det är 
nödvändigt att utföra åtgärden, dock högst en timme.

Exempel: labprover, injicering av läkemedel, sår som behöver sys.



Användning av begränsande anordning eller klädesplagg i dagliga rutiner 
42k §
För att skydda servicetagarens hälsa och säkerhet kan exempelvis följande begränsande 
anordningar användas:
• Sängskrank
• Anordning som hindrar brukaren att ramla av stolen, kortvarigt vid måltider och andra 

liknande dagliga rutiner. Exempel bälte i rullstolen
• Klädesplagg som hindrar brukaren att skada sig själv eller förbättra säkerheten 

(exempel Epilepsihjälm).

Användning av begränsande anordning eller klädesplagg i allvarliga 
risksituationer 42l §
För att skydda servicetagaren att skada sig själv eller andra kan exempelvis följande 
begränsande anordningar användas
• Hygienoverall, visirförsedd hjälm (hindrar att bita andra)



Rörelsefrihet under övervakning 42m §
• Personalen kan begränsa en servicetagares rätt att röra sig fritt om det finns en risk 

för att personen annars hamnar i fara eller i en olycka. Personalen kan även 
övervaka servicetagaren med hjälp av teknisk utrustning.

Exempel: avlyssningsapparat vid övervakning av epilepsi, låsta ytterdörrar för 
att personen inte går ut ensam (risk att tappa bort sig eller risk för trafikolycka 
eller andra olyckor.



Dokumentering och rapportering 42o §

I servicetagarens klientjournal ska följande anteckningar finnas:
• Beslut om begränsningsåtgärder
• Anteckning över utförda begränsningsåtgärder som inte kräver beslut
• Sammanfattningar över utförda begränsningsåtgärder
• IP-planen + tillägget (fr.o.m. 1.1.2022 Genomförandeplanen)

Rapport om begränsningsåtgärder
• En sammanställning över utförda begränsningsåtgärder ska månatligen ges till 

anhöriga samt till hemkommunens socialarbetare
• Brukaren ska så fort som möjligt efter en utförd begränsningsåtgärd ges en rapport 

om innehållet i och grunderna för en begränsningsåtgärder



TACK!
Frågor? M.m.
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