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Inhämtning av samtycke vid förskrivning av 

hjälpmedel som kan utgöra en 

begränsningsåtgärd 

All förskrivning av hjälpmedel ska ske i samförstånd med 

patienten/brukaren. Samtycke behöver alltid inhämtas oavsett typ av 

hjälpmedel. I situationer där hjälpmedlet kan komma att begränsa/övervaka 

patienten/brukaren är det av största vikt att samtycke inhämtas. 

Olika former för samtycke 

Uttryckligt – den enskilde ger ett klart och tydligt besked, skriftligt eller muntligt.  

 

Konkluderat – den enskilde agerar på ett sätt som underförstått visar att hen samtycker, 

exempelvis genom att underlätta att personal genomför en åtgärd. Personalen iakttar hur 

den enskilde upplever och reagerar på åtgärden. Personens reaktion får vara vägledande 

när personalen tar ställning till om det finns ett samtycke eller inte.  

Presumerat – den som ansvarar för att förskriva eller sätta in åtgärden har hämtat in 

kunskap från personal och anhöriga runt den enskilde om den enskildes tankar och 

åsikter. Detta underlag ligger till grund för bedömning om det finns ett samtycke till 

åtgärden eller inte.  

Inre samtycke - avses situationer då den enskilde är fullt medveten om vad som planeras 
och faktiskt samtycker till åtgärden i fråga, men inte på något sätt låter detta samtycke 
komma till uttryck. Det går i denna situation endast att anta eller presumera att den enskilde 
samtycker. Ett sådant antagande måste bygga på att den berörde har informerats om den 
planerade åtgärden och då inte har gett uttryck för någon motvilja mot att den genomförs. 
 

Nödrätt innebär att handlingar eller åtgärder som normalt inte är tillåtna kan användas för 

att avvärja fara för liv och hälsa. Nödrätt gäller vid enstaka, akuta händelser och i 

undantagsfall. 

 

För vidare läsning kring tvångs- och begränsningsåtgärder samt samtycke, se länk nedan: 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-12-34.pdf 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-12-34.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/meddelandeblad/2013-12-34.pdf
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