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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 gäl-
lande sårtyper, behandlingsformer och prevention. Sårvårds-
gruppen 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.

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

Förbättringsarbeten/projekt

• Fortsatt föreläsning om sårkunskap på introduktionsda-
garna för sjuksköterskor på KKC där även undersköter-
skor deltagit.

• Uppdateringar av Sårsidan.
• Sjukhuset har behov av ett sjukhusgemensamt beslut 

om vilka basmadrass som ska  inköpas då ev madrass 
bestånd behöver bytas ut. Avvikelser har förekommit på 
luftväxlande madrasser som kräver kunskap hur de ska 
hanteras vilket har gjort att felaktig hantering har lett till 
patientskada. Gruppen har tagit fram ett alternativ till luft-
växlande madrass Curocell 4 som kan användas upp till 
tryckskada kategori 4 och föreslås fungera som en bas-
madrass.

• Gruppen har tagit del av avvikelser gällande sår 2020. 
Åtgärder gällande bristande hantering av uppkomna 
tryckskador och förebyggande åtgärder är uppgifter för 
gruppen.

• Lägesändring och hjälpmedel för det är ett ärende som 
gruppen arbetar fram förslag till.

• Gruppen har konstaterat att förbättringar behövs  i doku-
mentationsmallen Hud/sårproblem därav har bedöm-
ningsverktyg/begreppet TIME tagits upp. Gruppen har 
haft en digitalt genomförd föreläsning i dec  av företaget 
Smith and Nephew som har tagit fram bedömningsverk-
tyget som kan vara ett strukturerat sätt att bedöma sår. 
Mål: alla ska kunna bedöma ett sår utifrån samma struk-
turerade  frågeställningar.

Årsresultatet (baserat på 213 patienter som legat inne >24h) av 
punktprevalensmätningar visar att:
• 93,9% (n=200/213) är riskbedömda inom 24 timmar.
• 1,4% (n/2013) av samtliga inneliggande >24 h har internt 

förvärvade trycksår grad 2-4.
• 64% (n=7/11) av samtliga patienter med trycksår grad 2-4 

ligger på behandlande madrass.
• 41% (n=13/32) av samtliga patienter med trycksår 

grad 1-4 ligger på behandlande madrass. 
Föreläst om sårkunskap på introduktionsdagarna för 
sjuksköterskor på KKC där även undersköterskor deltagit.

Fokusområden 2021
• Arbeta fram ett förslag till basmadrass på sjukhuset
• Skapa arbetssätt för att ta vara på de avvikelser och 

leanlappar med förbättringsförslag som är sjukhusöver-
gripande.

• Arbeta för att implementera TIME om vi bedömmer det 
som ett funktionellt bedömningsverktyg.

• Dokumentationsförbättringar/förenklingar i både Hud/
sårvårdsmallen och Riskbedömningnen trycksår  behövs.

• Åtgärderna då en Risk för tryckskada finns måste göras 
mer synlig --> samarbete med dokumentationsgrupp i 
frågan bör initieras. Ett Aktivitets ramverk ska implemen-
teras i mars i Cosmic som kan bidra till att synliggöra 
åtgärderna på ett bättre sätt.

• Foto av sår via Videoview—bli ett sjukhusgemensamt 
kompletterande sätt att dokumentera sår/hudproblem

• Se till att Intranätets sårsida hålls uppdaterad.

Omställningar till följd av Covid-19
Möjlighet till möten för gruppen under vårens Covid minskade 
rejält och gruppen som redan innan bestod av ett litet antal 
deltagare reducerades ytterligare.

Resultat
Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i andra 
delar av kvalitetsredovisningen.
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