SÅRVÅRDSGRUPPEN
Sårvård -Ett rent nöje!
Uppdrag - Organisation - arbetssätt
Specialistgruppen för Sårvård vid Capio S:t Görans Sjukhus arbetar på uppdrag av verksamhetschefsgruppen,
ansvarig är ortopedklinikens verksamhetschef. Gruppen
ska utgöra en stödfunktion till linjechefer samt till sjukhusets förbättringsgrupper i patientflödesarbetet . Gruppen
arbetar för utveckling av EBM, information och införande
samt avveckling av metoder och arbetssätt. Avvikelser,
vårdskador, resultatanalyser, händelse- och riskanalyser
inom Sårvårdsgruppen utgör en grund för sjukhusövergripande förbättringsarbete.
Gruppen består av representanter från samtliga kliniker
samt hygiensjuksköterska som rapporterar till sina egna
linjechefer och flödesägare.
Sårvårdsgruppen 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 i olika verksamheter, så att sjukhusets mål avseende kvalitet för patienter och ägare nås.
Hela gruppen har 3-4 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
publiceras på sjukhusets intranät och finns därmed tillgängligt för alla medarbetare.

Aktiviteter 2011
• Gruppen har träffats fem gånger och genomfört de nya
nationella punktprevalenserna gällande trycksår som
numer görs två gånger per år i juni och oktober
• Anordnat en mycket välbesökt och uppskattad föreläsning av professor Christina Lindholm för all personal om
det senaste inom sårbehandling
• Produktinformation om förbandsmaterial från olika företag
• Ett självinstruerande utbildningsprogram med testfrågor
gällande sårvård och tryckskador har färdigställts och
finns tillgängligt för alla medarbetare på på Intranätet.
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• Med anledning av en avvikelse gällande hantering av
en madrass har arbete påbörjats med att titta på vilka
trycksårsförebyggande madrasser som är de bästa som
finns att hyra på marknaden.
• Inventering av sårvårdsmaterial är gjord och sammanställd.

Fokusområden 2012
• Sprida information till medarbetarna om utbildningsprogrammet gällande sårvård.
• Arbeta för att fler riskpatienter Nortonbedöms, arbeta
mot målet 100%.
• Bästa möjliga kostnadseffektiva sårvård och enhetliga
rutiner för sårvård och trycksårsförebyggande rutiner på
sjukhuset. Ta ny kontakt med inköpsavdelningen gällande kostnadseffektivitet.
• Slutföra arbetet med hyravtal med madrassföretag.
• Fortsatt hög medvetenhet om vikten av strikta hygienrutiner vid sårvård för att förebygga smittspridning.
• Genomföra en utbildningsdag på KKC genom att bjuda
in produktspecialister från olika förbandsföretag.
• Genomföra nationella punktprevalenser gällande trycksår
och initiera förbättringsarbete utifrån resultatet.

Kontaktpersoner
Birgitta Blumenthal, sjuksköterska, Anestesikliniken
Epost: birgitta.blumenthal@capio.se
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