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ÄRENDET 
Tillsyn enligt socialtjänstlagen av enheten Lupinen på äldreboendet 

Blomstergården  

 

 

 

 

 

 
SOCIALSTYRELSENS BESLUT 

 

Med anledning av identifierade brister i verksamheten ska omsorgsnämnden säkerställa  

 

 att de boende är skyddade mot frihetsberövande, 

 att ledningssystemet säkerställer att det finns rutiner för att fortlöpande kontrollera 

att det finns den bemanning och kompetens som behövs för att utföra socialtjäns-

tens uppdrag samt 

 

Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av ovanstående ska lämnas 

till Socialstyrelsen senast den 1 mars 2011. 

 

BAKGRUND  

 

I Socialstyrelsens tillsynsuppdrag ingår bland annat att granska insatser enligt 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL, i särskilda boendeformer för äldre.  

 

Socialstyrelsen har natten mellan den 8 och 9 november 2010 utfört oanmälda 

inspektioner på särskilda boenden där minst en avdelning/enhet har varit särskilt avdelad 

för personer med demenssjukdom. Syftet har varit att granska om personer på sådana 

boenden får sina behov av trygghet och säkerhet tillgodosedda. Inspektionerna har 

begränsats till förhållanden avseende inlåsning och personalbemanning nattetid.  

 

Inspektioner har genomförts i 48 kommuner. Kommunerna har valts ut slumpmässigt.  

Urvalet gör det möjligt att med hjälp av statistiska metoder göra skattningar av hur det ser 

ut i riket. I varje kommun har, där det varit möjligt, inspektion genomförts på två 
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slumpmässigt utvalda boenden. Enheten Lupinen på äldreboendet Blomstergården i 

Trollhättans kommun är ett av de boenden som inspekterats under den aktuella natten. 

 

Vid inspektionen har förhållandena på enheten observerats av inspektörerna samt 

information inhämtats genom intervjuer med omvårdnadspersonal som arbetade den 

aktuella natten. 

 

Underlaget har sänts till omsorgsnämnden för sakgranskning. Synpunkter har inkommit 

till Socialstyrelsen. 

 

REDOVISNING AV TILLSYNEN 

 
Inspektörerna Karin Gunnervik och Maria Björklund genomförde en oanmäld inspektion 

på boendet natten den 9 november 2010 mellan ca 0030-0230. 

 

Närvarande personal var Katrin Pettersson. En del av intervjun var även ambulerande 

personal Anette Björnfot samt Stellan Svensson närvarande. Sjuksköterskan Barbro 

Fjärvall deltog en liten stund i slutet av samtalet.  

 

Vid inspektionen har förhållandena på enheten observerats av inspektörerna samt 

information inhämtats genom intervjuer med personal.  

 

Blomstergården består av flera enheter med totalt 166 boende. Enheterna är belägna i ett 

hyreshusområde.  Enheten Lupinen, som är ett boende med inriktning demens, hade under 

den aktuella natten 25 boende. En omsorgspersonal var stationerad på enheten bestående 

av tre våningar i ett hyreshus. Två personal fanns ambulerande i området och förflyttade 

sig runt på de olika enheterna under natten. Totalt arbetar enligt nämnden 10 personal 

varje natt på de friliggande enheterna med totalt 166 brukare. 

 

Inlåsning 

Det framgick att enhetens dörr var låst med kodlås. Även de tre våningarna var 

begränsade från varandra i form av grindar/halvdörr till trapphuset. Grindarna var 

försedda med kodlås. Då det endast fanns en personal på plats på de tre våningarna fanns 

inte uppsikt över samtliga våningar. I stort sett samtliga av de boende saknade själva 

möjlighet att låsa upp dörrarna/grindarna till respektive våning, möjligen kunde en av de 

boende klara av att låsa upp grinden. Personalen hade inte en sådan uppsikt över samtliga 

låsta dörrar/grindar att man utan dröjsmål kunde hjälpa en person som önskade öppna 

dörren. Om man uppmärksammar att någon av de boende vill ut så försöker personalen 

avleda detta. 

 

Vid inspektionen framkom tre av de boende på Lupinen låste om sig i sina lägenheter. 

Dessa tre kunde också själva låsa upp och öppna sin dörr inifrån. Endast några få boende 

klarade av att på egen hand larma vid behov av hjälp. En av de intervjuade uppger att hon 

alltid sätter på dörrlarmen till de boendes lägenhetsdörrar på de våningar där hon inte 

befinner sig. Oftast finns hon på den mittersta våningen då hon hör bäst vad som händer i 

huset då.  

 

Rutiner för att hantera lås och ha uppsikt över dörren finns inte. Dock har budskapet gått 

ut till personalen att de ska arbeta som vanligt till dess att ”nya regler kommer”. 
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Bemanning 

Vid inspektionen framkom att de boende på våningen vid flera tillfällen per natt lämnades 

utan tillsyn med grindarna till våningarna låsta. Personalen hade som uppgift att ge vård 

och omsorg till boende på flera våningsplan. Tre planerade ”rondor” gjordes per natt.  

 

Det sätts oftast inte in extra personal vid högre arbetsbelastning. Enligt nämndens 

sakgranskning framgår att vid högre arbetsbelastning görs en bedömning av 

sjuksköterska, medarbetare och enhetschef om extra personal ska sättas in. Blir beslutet 

att det inte finns behov av detta sker omfördelning av ordinarie personal utifrån 

verksamhetens behov.  

 

Vissa nätter kan vara ”hur stökiga som helst” uppger de intervjuade och uppger vidare att 

de anser att de inte räcker till för en god och säker vård. En av personalen säger att hon 

känner sig otillräcklig, om hon sitter en stund hos en person och samtidigt är tre andra 

personer uppe och går.  

 

De larm som används är främst dörrlarm, sänglarm och golvlarm. Larm sätts in i den 

enskildes lägenhet ganska snabbt om något särskilt har inträffat. Detta sker utan att fråga 

den enskilde. Personalen uppger vid inspektionen att larmen ersätter personal.  

Enligt nämnden samråder sjuksköterska, kontaktman, enhetschef med brukaren i de fall 

de kan medverka. Om så ej är fallet sker samråd med anhöriga. Anhöriga informeras 

alltid.  

 

Rutiner i händelse av brand finns för enheten.  

 

SKÄLEN FÖR BESLUTET 

 

Tillämpliga bestämmelser 

 

 2 kap. 8 § regeringsformen, RF 

 3 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

 4 kap. 5 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om 

ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 

 

Av 2 kap. 8 § RF följer att frihetsberövande endast får förekomma om det föreskrivs i lag. 

Insatser som ges med stöd av SoL bygger på frivillighet och innehåller inte någon 

bestämmelse som tillåter dessa typer av åtgärder. Inlåsning kan visserligen ske vid 

samtycke, t ex om en boende inte vill bli störd av andra boende nattetid. Verksamheten 

måste dock ha rutiner som medför att den enskilde, om denne inte på egen hand klarar av 

att öppna sin dörr, utan dröjsmål får hjälp att göra detta. Inlåsning utan samtycke får inte 

förekomma. 

 

Ytterdörren till en särskild boendeform kan visserligen vara låst, så som det är brukligt i 

de flesta människors hem. Detsamma gäller dörrar till avdelningar och enheter. Låset 

måste dock vara konstruerat så att den enskilde själv kan låsa upp. Att använda alltför 

komplicerade lås som förhindrar den enskilde att öppna dörren är att betrakta som 

inlåsning. Däremot kan dörren ha ett lås som det tar en viss tid att öppna. Om den 
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enskilde av något skäl inte kan öppna dörren själv måste han eller hon utan dröjsmål 

kunna få hjälp av personalen med att öppna den. 

 

Enligt 3 kap 3 § SoL ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande 

ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet och kvaliteten av 

verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Enligt 4 kap. 5 § i 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för 

kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS ska kommunens ledningssystem 

säkerställa att det finns rutiner som fortlöpande kontrollerar att det bl a finns den 

bemanning som behövs och att personalen har den kompetens som krävs för att utföra 

arbetsuppgifterna. 

 

Socialstyrelsens bedömning 

 

Socialstyrelsen har funnit följande brister i verksamheten. 

 

 Personalen har inte möjlighet att ha sådan uppsikt över dörrarna/grindarna på 

respektive våning att man ser om någon vill lämna enheten/våningen. 

 De boende lämnades utan tillsyn på låsta våningar. 

 Rutiner vad gäller inlåsning/låsta dörrar saknades eller var i vart fall inte kända av 

nattpersonalen. 

 Bemanningen var inte tillräcklig för att tillgodose de boendes trygghet och 

säkerhet. 

 

_______________ 

 

Beslut i detta ärende har fattats av sektionschefen Ann Svensson. I den slutliga 

handläggningen har inspektören Karin Gunnervik deltagit. Inspektören Maria Björklund 

har varit föredragande.  

 

 

För Socialstyrelsen 

 

 

 

Ann Svensson   

   Maria Björklund 

 

      

Kopia till: Enhetschefen för Blomstergårdens äldreboende, enhet Lupinen i Trollhättans 

kommun 


