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Sårvård -Ett rent nöje!
Uppdrag - Organisation - arbetssätt

Kompetenskort inom sårvård

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
av nya metoder samt avveckling av föråldrade metoder
och arbetssätt. Avvikelser, vårdskador, resultatanalyser,
händelse- och riskanalyser inom Sårvårdsgruppen utgör
en grund för sjukhusövergripande förbättringsarbete.

Av alla tillsvidareanställda sjuksköterskor inom slutenvården innehar 80 % kompetenskort i sårvård.

Gruppen består av ansvarig kontaktperson (ortopedklinikens verksamhetschef), en ordförande och 4-5 medlemmar med relevant kompetens och engagemang.
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 nås.
Hela gruppen har 3-4 protokollförda möten 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 2013
Övergripande har sårvårdsgruppen under 2013 arbetat
med att uppnå de åtaganden för 2013 gällande sårvård
som står beskrivet i anbudet för driften av S:t Görans sjukhus:
Trycksårsbedömda enligt vårdprogram
90 % av de inneliggande patienterna blir riskbedömda
inom 24 timmar efter inskrivning på avdelning.
Trycksårsförebyggande åtgärder

• En ny organisation av sårvårdsgruppen har skapats och
strukturerats med färre engagerade medarbetare.
• Gruppen har haft sex möten under året samt några
sidoträffar.
• Kompetenskort sårvård har tagits i bruk och utförts av
ett stort antal medarbetare i slutenvården.
• Förändrad dokumentationsrutinen i Cosmic för att förbättra och förenkla trycksårsriskbedömningar och insättande av åtgärder för att förebygga trycksår vilket ökat
frekvensen av korrekta trycksårsriskbedömningar och
insatta åtgärder.
• Omstrukturerat och uppdaterat sårvårdssidan på
intranätet och därigenom ökat informationstillgängligheten av rutiner, madrassavtal, kompetenskort mm.
• Genom tydliga och implementerade rutiner, ökat användandet av rätt tryckavlastande/behandlande madrasser
på sjukhuset enligt våra rekommendationer.
• Medlemmarna har medverkat i punktprevalensmätningarna och följt upp resultatet och initierat förbättringar.
• Deltagande har skett i externa utbildningar och konferenser angående sårvård.
• Klargjort val av sårvårdprodukter via inköp.

Fokusområden 2014
• Arbeta för patientmedverkan i trycksårsprevention via
muntlig och skriftlig information.
• Utbildning för personal i sårvård på Kliniskt kompetens
centrum, KKC.
• Genomföra nationella punktprevalenser gällande
trycksår och initiera förbättringsarbete utifrån resultatet.
• Verka för en gemensam dokumentering av sårvård/
behandling/plan för alla yrkeskategorier.
• Ytterligare öka frekvensen av utförda kompetenskort.
• Näringsstatus korrelerat till sårläkning.
• Användandet av nytt avvikelsesystem med tillgänglighet
för gruppen till såravvikelser kommer finnas.

Resultatet från punktprevalensmätningarna under 2013
visade att 93,2 % av alla patienter hade fått insatta åtgärder i form av förebyggande eller behandlande madrass.
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Kontaktpersoner
Helena Rosell, bitr. vårdenhetschef, avd 35,
Ortopedkliniken.
Epost: helena.rosell@capiostgoran.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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