Verksamhetsblad specialistgrupp

Sårvårdsgruppen
Sårvård - Ett rent nöje!

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

Aktiviteter 2016

Fokusområden under 2017

• Årsresultatet av punktprevalensmätningar visar att
1,0 % av patienterna har förvärvade trycksår kategori
2-4. Följsamhet till att trycksårsriskbedöma vid inskrivning ligger på en hög nivå (91 %) och samtliga patienter
har förebyggande eller behandlande madrasser.
• Medverkat i punktprevalensmätningarna.
• Föreläst om sårkunskap på introduktionsdagarna för
sjuksköterskor på KKC där även undersköterskor deltagit.
• Genomfört en pilotstudie på avd. 21/22 av glidlakan för
att förhindra trycksår.
• Visualiserat en introduktionsfilm om glidlakan och förflyttningsteknik på CStG intranät.
• Utarbetat en sjukhusgemensam dokumentationsmall för
sår där alla typer av sår och hudproblem dokumenteras.
• Rutiner och handhavandebeskrivningar för undertrycksbehandling (VAC, PICO och Prevena) har utformats och
finns tillgängligt på intranätet.
• Skapat möjlighet att följa avvikelser och leanlappar via
vårt avvikelsesystem och digitala förbättringstavlor för
att ha som underlag för förbättringsarbete.

• Patientsäkerhetssamordnaren kommer att informera om
möjlighet att välja tex sårvård vid registrering av avvikelse och leanlapp.
• Fortsätta arbetet med att Införa och utvärdera piloterna
glidlakan och ny sorts madrass på avd 22.
• Skapa visualisering av journaldata som dokumenterats i
sårvårdsmallen.
• Fortsätta pilotprojektet på avd 22 med fotografering/ bilder av sår i Cosmicjournal.
• Skapa arbetssätt för att ta vara på de avvikelser och
leanlappar med förbättringsförslag som är sjukhusövergripande.

Resultat
Sjukhusövergripande resultat presenteras separat i andra
delar av kvalitetsredovisningen
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