Verksamhetsblad

Sårvårdsgruppen
Sårvård – ett rent nöje!
Sårvårdsgruppens arbete syftar till att minimera
antalet trycksår och sårinfektioner genom att förbättra
sjukhusets rutiner för sårvård samt öka medarbetarnas
kunskaper gällande sårtyper, behandlingsformer och
prevention. Sårvårdsgruppen ska även samordna
och skapa möjlighet för enhetlig dokumentation
i journalsystemet avseende sår och sårvård.
Sårvårdsgruppen ska främja god sårvård genom att
sprida information, utvärdera nya material och samordna
bruket av sårvårdsprodukter i olika verksamheter.

Fokusområden 2022
• Fortsatt arbete med att ta fram en basmadrass till
sjukhuset.
• Rådgivande grupp deltar i projekt för att starta
en pilot på ortopeden i syfte att minska antalet
hyrmadrasser och den kostnaden som det innebär.
Test av ett centralt lager av luftmadrasser som
enheterna lånar av vid behov där administration
och skötsel sköts av Service & Logistik.
• Fortsatt arbete med att implementera
bedömningsverktyget TIME sjukhusövergripande

Sårvårdgruppen deltar i nationella möten och
konferenser om sårvård. Erfarenheter sprids på
gruppens möten. Informationsmaterial och riktlinjer
gällande sårvård publiceras på sjukhusets intranät.

• Uppdatera sårdokumentationen efter
Timekonceptet

Förbättringsarbeten/projekt

• Kontinuerlig uppdatering av intranätet

• Fortsatt föreläsning om sårkunskap på
introduktionsdagarna för sjuksköterskor och
undersköterskor
• Fortsatt arbete med att ta fram en basmadrass
för sjukhuset som ska vara en madrass med goda
trycksårsförebyggande funktioner. Arbetet ej klart
• Implementering av bedömningsverktyget TIME
på sjukhuset är under uppstart. Verktyget ger en
vägledning till en mer strukturerad och enhetlig
bedömning av sår och dess dokumentation
• Uppdaterad dokumentation gällande
Riskbedömning trycksår utefter regionens beslut
• Uppdatering av Sårsidan på intranätet
• Rutin har skapats för att uppmärksamma
Leanlappar till gruppen. En sammanställning av råd
för vård av fuktskadad hud som har efterfrågats via
en Leanlapp från verksamheten. Dokument finns
på Sårsidan.

• Medverka till att öka antalet avd/kliniker som
använder möjligheten att fotografera sår via appen
VidiView

Omställningar till följd av Covid-19
Möjlighet till möten under 2020 minskade även detta år,
gruppen har haft 4 möten under året.

Resultat
Sjukhusövergripande resultat och resultat i
patientflöde pre- senteras separat i andra delar av
kvalitetsredovisningen.
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Årsresultatet (baserat på 28 487 vårdtillfällen och där
riskbedömningen är gjord inom 24 timmar):
• 79% är riskbedömda inom 24 timmar.
• 0,2% (n=68) har förvärvat trycksår av grad 1
• 0,3% (n=89) har förvärvat trycksår av grad 2-4
• Samtliga patienter ligger på trycksårsförebyggande
madrasser. Behandlande madrasser används efter
enskild bedömning.
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