SÅRVÅRDSGRUPPEN
Sårvård -Ett rent nöje!
Uppdrag
Sårvårdsgruppen vid Capio S:t Görans Sjukhus etablerades hösten 1999. Sårvårdgruppen arbetar på uppdrag av
verksamhetschefsgruppen, ansvarig är ortopedklinikens
verksamhetschef. Sårvårdsgruppens arbete syftar till att
samordna sjukhusets rutiner för sårvård samt öka medarbetarnas kunskaper gällande olika typer av sår, behandlingsformer, prevention och även samordna och skapa
möjlighet till enhetlig dokumentation av sår och dess skötsel i befintligt journalsystem.
Sårvårdsgruppen ska främja god sårvård genom att
sprida information, utvärdera nya material och samordna
bruket av sårvårdsprodukter í olika verksamheter, så att
sjukhusets mål avseende kvalitet för patienter och ägare
nås. Gruppen ska utgöra en stödfunktion till linjechefer
samt till sjukhusets förbättringsgrupper gällande förbättringsarbetet inom sår och sårvård.

Organisation och arbetssätt
Sårvårdgruppens representanter består av läkare sjuksköterskor undersköterskor från ortoped-, medicin-,
akut- anestesi- och kirurgklinikens vårdavdelningar och
mottagningar. I gruppen ingår även chefssjuksköterska,
vårdutvecklare och hygiensjuksköterska. Sårvårdsgruppen representanter ska fortlöpande informera aktuell
linjechef, kvalitetscontroller och övriga medarbetare om
aktiviteter och möten. Hela gruppen har 2-3 protokollförda
möten per termin och ordförande samt sammankallande i
gruppen träffas ytterligare ett par gånger per termin.
Sårvårdgruppen deltar i nationella möten och konferenser om sårvård, erfarenheter delges på gruppens möten.
Informationsmaterial och riktlinjer gällande sårvård har
publicerats på sjukhusets intranät och finns därmed tillgängligt för alla medarbetare.

Aktiviteter 2010
• Gruppen har haft fem möten
• Genomfört den årliga punktprevalensmätningen gällande trycksår och Nortonbedömning. Analys och förbättringsförslag har sammanställts till första linjens chefer
utifrån mätningens resultat.
• Samordnat sjukhusövergripande föreläsning för all personal om diabetesfotsår
• Representanter från gruppen har deltagit i seminarium
om sår och smärta på Huddinge sjukhus
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• Arbetat med kompetensbeskrivning gällande sårvård
för sjukhusets medarbetare. Arbete kvarstår med att ta
fram ett frågeformulär och att organisera införandet av
kompetensbeskrivningen/kompetenskortet.
• Arbetat med att kartlägga vilka trycksårsförebyggande
madrasser som är mest fördelaktiga att använda över
hela sjukhuset. Detta syftade till att Sårvårdsgruppen
ska kunna rekommendera den mest lämpliga madrassen.
• Vidareutvecklat vårdplanen för hud/vävnad i journal
systemet

Fokusområden under 2011
• Färdigställande av kompetensbeskrivning samt utbildningsprogram inom sårvård
• Planera för införandet och redovisning av kompetensbeskrivning sårvård
• Arbeta för att öka andelen patienter med risk för att utveckla trycksår riskbedöms enligt Norton.
• Fortsätta arbetet med att uppnå bästa möjliga kostnadseffektiva sårvård och enhetliga rutiner för sårvård och
trycksårsförebyggande rutiner på sjukhuset.
• Fortsatt hög medvetenhet om vikten av strikta hygienrutiner vid sårvård för att förebygga smittspridning
• Inventera om behov finns av att bjuda in föreläsare i ämnet sårläkningsfysiologi för personal på sjukhuset.
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• Genomföra den nationella punktprevalensen gällande
trycksår och Nortonbedömning och föreslå förbättringsåtgärder utifrån resultatet.
• Fortsätta kartlägga trycksårsförebyggande madrasser
och utifrån detta göra en sammanfattning och rekommendation till första linjens chefer.
• Verka för att avvikelser skrivs när patienter får trycksår
samt diskutera avvikelser som berör sår och sårvård och
föreslå sjukhusövergripande förbättringar inom området.
• Genomföra fördjupad journalgranskning av de postoperativa sårinfektioner som identifierats i samband med
mätningen av vårdrelaterade infektioner samt vid behov
föreslå sjukhusövergripande förbättringar till linjechefer.
• Genomföra fördjupad journalgranskning av förvärvade
trycksår som identifierats i samband med punktprevalensmätning samt utifrån detta föreslå sjukhusövergripande förbättringar.
• Diskutera avvikelser som berör sår och sårvård för att
kunna föreslå sjukhusövergripande förbättringar inom
området.

Kontaktpersoner
Helena Boström Windhamre, specialistläkare /
ordförande
Epost: helena.bostrom@capio.se
Birgitta Blumenthal, sjuksköterska
Epost: birgitta.blumenthal@capio.se

Capio S:t Görans Sjukhus
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-58 70 10 00, www.capiostgoran.se
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