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Riktlinjer för att förebygga och behandla trycksår
Förslag till beslut

1. Att kommunstyrelsen antar framtagen riktlinje för att
förebygga och behandla trycksår

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna för att förebygga och behandla trycksår beskriver åtgärder
för att förhindra trycksår och orsaker till tryckskador. Handlingsplaner
ska beskriva åtgärder vid risker och optimera behandlingen för en god
sårläkning.
Alla professioners ansvar förtydligas i riktlinjen för att säkerställa god
kvalitet.
Vikten av teamsamverkan mellan sjuksköterska, rehabpersonal,
enhetschef och omvårdnadspersonal beskrivs för att alla professioners
erfarenhet och ansvar ska bidra till en god kvalitet i de förebyggande
och behandlande åtgärderna.
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Lena Borgman Fred
Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Sida

1(1)

Sida

KS-SO.2019.59

1(5)

Riktlinjer för att förebygga och
behandla trycksår

Antagen av XX:XXX-XX-XX
Senast reviderad: XXXX-XX-XX
Giltig från och med: XXXX-XX-XX
Dokumentansvarig: Kommunchef alt. Sektorschef

Sida

KS-SO.2019.59

Dokumentnamn

Sida

Riktlinjer för att förebygga och behandla trycksår
Framtagen av

2(5)

Godkänd av

Medicinskt ansvariga

2(5)
Upprättad
2011-02-21
Reviderad
2013
2015
2017
2019

Revideras
2022

Riktlinjer för att förebygga och behandla trycksår
Inledning
En tryckskada eller trycksår kan snabbt uppstå. Det medför smärta, lidande och ett ökat
omvårdnadsbehov.
Personer med nedsatt allmäntillstånd eller med rörelseinskränkning har en ökad risk att
utveckla trycksår.
Om risk för trycksår föreligger, krävs kontinuitet i bedömning, planering, genomförande och
utvärdering av förebyggande och behandlande åtgärder.
Vad är trycksår?
Trycksår eller tryckskada beror på nedsatt eller otillräcklig blodcirkulation i aktuellt område,
vilket leder till en permanent skada i vävnad. Ett tryck kan även uppstå av en inifrån växande
tumör eller en fraktur i felaktigt läge.
Cirka 80% av alla trycksår är lokaliserade till hälar, korsben, sittknölar och höft. För att
uppmärksamma vävnadsskada som kan leda till genombrott av intakt hud och därmed ett
manifest sår, ska även tryckskada grad 1 kallas trycksår utifrån internationella beslut.
Risktillstånd - risksituationer
Kroppen känner av tryck mot huden, vilket i normalfallet medför en automatisk regelbunden
lägesändring, Men för patienter med nedsatt allmäntillstånd, nedsatt känsel och nedsatt fysisk
aktivitet medför detta en ökad risk att utveckla trycksår.
Det är viktigt att snabbt identifiera de patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår.
Bidragande faktorer till uppkomst av trycksår:
 Smärta
 Försämrat näringsintag
 Försämrad näringstillförsel till cellerna
 Neurologiska skador
 Förhöjd kroppstemperatur
 Frakturer, spinalskada
 Lågt blodtryck, lågt Hb
 Stroke
 Lågt serumalbumin
 Bristande hygien
 Fuktig hud
 Uttorkning
 Lugnande läkemedel, sömnmedel
 Utifrån kommande tryck, exempelvis veck på kläder, friktion eller skjuv.
I ett kvalitetsarbete är det viktigt att besluta om omvårdnadsåtgärder som överensstämmer
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med de risker patienten har samt att de förebyggande åtgärderna fortsätter hela vårdkedjan
så länge risken för trycksår finns.
Vanligast är att trycksår uppkommer på grund av tryck, skjuv eller friktion.
Skjuvskada är en förskjutning av vävnadslager i förhållande till överhuden.
Förutsättningar för sårläkning
I ett kontinuerligt samarbete med ansvarig läkare och vid behov specialistkompetens kan
exempelvis dessa åtgärder användas för att uppnå en optimal sårläkningsprocess:
 Avlasta. Använd de tryckavlastande material och hjälpmedel.
 Rehabpersonal utreder utifrån sitt professionsansvar
 Behandla näringsbrist. Sårläkning kan behöva ökat intag av protein, mineraler och
vitaminer.
 Lokalbehandla såret.
 Uppmärksamma infektionstecken och åtgärda dessa.
 Lindra smärta.
 Utred inkontinensproblematik
 Försök att öka patientens aktivitet.

Ansvar
Medicinskt ansvariga
Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, har
det övergripande ansvaret för att upprätta riktlinjer som syftar till att förhindra
att trycksår uppstår och för behandling av trycksår.
Vård och behandling omkring trycksår ska följas och hälsoplaner ska upprättas för patienter
utifrån gjorda riskbedömningar. En kontinuerlig mätning i verksamheten om förekomst av
trycksår ska ske årligen.
Verksamhetschefen ansvarar för att
 personal har den utbildning som behövs inom området trycksår.
Enhetschef ansvarar för att
 tillse att omvårdnadspersonal har den utbildning som behövs inom området trycksår
 all personal följer framtagna riktlinjer och rutiner
 all personal följer ordinationer och instruktioner som finns för varje patient
Legitimerad personal ansvarar för att
 riskbedömning gällande trycksår utförs vid inflyttning på särskilt boende och
korttidsboende samt att riskbedömning/ utvärdering görs kontinuerligt och vid behov.
 kontinuerligt utvärdera nutritionen
 upprätta hälsoplaner, utvärdera och revidera åtgärdsplaner
 kontakta den kompetens som krävs utifrån patientens behov och önskemål
 förebyggande insatser alltid vidtas för att hindra att tryckskada uppstår eller förvärras.
 gradering görs av uppkomna trycksår enligt fastställd riktlinje i denna dokumentation.
 adekvata åtgärder vidtas för att förhindra att uppkomna trycksår förvärras.
 kontinuerlig mätning av förekomst av trycksår sker.
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instruera personal i arbetssätt och användande av tryckavlastande material och
hjälpmedel
Vidta adekvata åtgärder för att hindra att uppkomna trycksår förvärras

Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar även för att
 förskriva, informera, instruera om lämpliga ät- och drickhjälpmedel
 undersöka behov av att anpassa sitt- och liggställningen för patienten
 vidta förebyggande insatser för att hindra att tryckskada uppstår, t.ex.
lägesändringsschema eller förflyttningsteknik
 bedöma och förskriva hjälpmedel efter behov
 instruera personal i arbetssätt och användande av tryckavlastande material och
hjälpmedel
Förebyggande åtgärder
En skriftlig individuell hälsoplan ska upprättas av sjuksköterska, arbetsterapeut eller
fysioterapeut för de patienter som har risk för att utveckla tryckskada eller som redan har
etablerad tryckskada
Riskbedömning
Legitimerad personal har ett övergripande ansvar för att riskbedömningar, åtgärder, uppföljningar
och registreringar genomförs samt att dokumentationen om patientens vård och behandling
säkerställs. Detta möjliggörs i teamarbetet mellan sjuksköterska, Rehabpersonal, chef och
omvårdnadspersonal.
Om patienten inte samtycker till registrering i kvalitetssystem är det viktigt att beakta
patientsäkerheten. Riskbedömning och åtgärdsplaner upprättas men dokumentationen görs
endast i omvårdnadsjournalen.
Beskrivning finns i Rutinen för registrering i Senior Alert.
Utifrån resultatet av riskbedömningen konsulteras läkare och/ eller specialutbildad
yrkesgrupp, exempelvis sjuksköterska med fördjupad kunskap gällande sårvård, nutrition och
inkontinens.
Bedömningsinstrumentet Modifierad Nortonskala används som ett komplement till den kliniska
bedömningen. För detaljerad kunskap och information kring ovanstående områden, se
Vårdhandboken.
Hälsoplan revideras/upprättas och uppföljningsdatum beslutas om i samråd med patienten
Dokumentation sker i verksamhetssystemet.
Hudens skötsel
 Huden inspekteras dagligen av omvårdnadspersonalen i samband med omvårdnad.
Hud över benutskott tillhör initialbedömningen. Kontakta sjuksköterska om
bedömningen av huden avviker från tidigare bedömningar
 Undanröj orsaker till fuktpåverkan på huden. Detta är extra viktigt vid inkontinens,
svettning och feber. Vid inkontinens kan produkter användas som ger en fuktspärr.
 Hudområde som tidigare haft trycksår måste skyddas extra noga.
 Rengöring sker enklast med tvål och vatten, men ibland kan speciellt
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hudrengöringsmedel behöva användas. Hudens normala fuktighet kan återställas med
fuktighetsbevarande kräm.

Gradering av trycksår
Om tryckskada uppstår trots förebyggande åtgärder, eller om patienten har tryckskada vid
inflyttning till kommunens verksamhet, ska gradering av tryckskada ske av ansvarig/
medansvarig sjuksköterska.
Den fastställda bedömningen och vidtagna åtgärder ska dokumenteras i
omvårdnadsjournalen samtidigt som vårdplanen revideras.
Hälsoplanen ska även innefatta övrig vård och behandling gällande tryckskadan.
Grad 1= hel hud med lokaliserad rodnad som inte bleknar vid tryck. Andra tecken såsom
missfärgning av huden, värmeökning, ödem och förhårdnader av huden kan också indikera
tryckskada.
Grad 2= delhudsskada i överhuden. Såret är ytligt och kan ses som en blåsa eller en
avskavning av huden.
Grad 3= fullhudsskada som även omfattar skada på, eller av underhudsvävnad och som kan
nå ner till, men inte genom, underliggande stödjevävnad.
Grad 4= djup vävnadsskada omfattande muskel- ben- eller stödjevävnad, nekros, sårhåla.
En svart nekros bedöms som grad 4 även om huden är intakt.
Nutrition
Patienter med allvarlig näringsbrist har en ökad risk för att utveckla tryckskada.
Ett led i det preventiva arbetet är att sjuksköterskan ska bevaka patientens nutritionsstatus
och vid behov kontakta de professioner som krävs för att säkerställa god näringstillförsel och
behovet av näringstillskott.
Omläggning – sårvård
Omläggning och behandling av trycksår utföres enligt ordination. Läkare ska vara delaktig i
sårvårdsbehandling. Sårvårdsjournal upprättas och kontinuerlig utvärdering ska göras enligt
hälsoplan.
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Riktlinjer vid fall och för fallpreventivt arbete
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen antar riktlinje vid fall och för fallpreventivt
arbete.

Ärendebeskrivning
Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig.
Riktlinjen beskriver att ett fall är en händelse då en person oavsiktligt
hamnar på golvet eller marken oavsett om skada inträffat eller ej och
oavsett orsak.
Även fall utan skada ger försämrad livskvalitet eftersom rädslan att falla
igen ofta leder till en minskad aktivitet.
Det är av största vikt att bedöma en förhöjd risk för att falla och sätta in
åtgärder tidigt.
Riktlinjen beskriver vikten av att ett proaktivt arbete sker i
verksamheten för att förebygga fall och beskriver även professionernas
ansvar i fallutredningar.
VALDEMARSVIKS KOMMUN

Lena Borgman-Fred
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Riktlinjer vid fall och för fallpreventivt arbete
Inledning
Fall är den vanligaste orsaken till att äldre skadar sig. Konsekvenserna av ett fall kan vara
allvarliga och förutom ett lidande för individen medför det även stora kostnader för samhället.
Även fall utan skada ger försämrad livskvalitet eftersom rädslan att falla igen ofta leder till en
minskad aktivitet. Det är av största vikt att bedöma en förhöjd risk att falla och sätta in
åtgärder tidigt.
Fallriskbedömning genomförs i det kontinuerliga, dagliga omvårdnadsarbetet och inom ramen
för den ordinarie individuella vård– och omsorgsplaneringen.
Både individ- och omgivningsfaktorer ska finnas med i bedömningen.
Byte av miljö är en viktig del av omgivningsfaktorerna och bör uppmärksammas vid inflyttning
till särskilt boende, korttidsboende eller närsjukvårdsplats.
Definition av fall
”En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken oavsett om skada
inträffat eller ej och oavsett orsak”.
En händelse som kan definieras som fall är då personal stödjer vårdtagaren att sätta sig på
golvet eller marken oavsett om skada inträffat eller ej.
Vid fall ska alltid tjänstgörande sjuksköterska kontaktas. Varje fall ska initiera till ett hembesök
av tjänstgörande sjuksköterska och en undersökning. Därefter, utifrån varje enskilt ärende,
gör sjuksköterskan en bedömning, tar de kontakter som krävs och dokumenterar i
patientjournalen vilka fortsatta åtgärder som ska vidtas.
Riskbedömning gällande fallprevention ökar medvetenheten hos personal och
patienter
Riskbedömning görs främst för att identifiera patienter med fallrisk, men bedömningen ökar
också personalens medvetenhet om vilka riskområden som föreligger t.ex synnedsättning,
gångsvårigheter, specifika läkemedel.
Samtalet med patienten ökar medvetenheten om risken för att falla och är ett bra tillfälle för
patienten att själv ta ansvar och bedöma risker.
Det är även naturligt för personalen att ge information om fallprevention vid samtalet.
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Riskpersoner
Det är viktigt att identifiera personer med ökad risk för fall eftersom skadeförebyggande
insatser minskar antalet fall och fallskador.
En ökad risk för fall kan ses hos personer som:
 fallit en gång. Personerna löper en stor risk för att falla igen. Sekundärpreventiva
insatser kan minska risken för nya fall.
 uppger rädsla för fall
 har benskörhet.
 har nedsatt syn.
 som äter flera läkemedel, läkemedel mot ångest och oro samt sömntabletter.
 har dålig balans och/eller nedsatt muskelstyrka
 har vissa sjukdomar ex Parkinsons sjukdom, demens, stroke, tidigare fraktur
Fallriskbedömning görs med bedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index och
dokumentation görs i patientjournalen.
Ett systematiskt kvalitetsarbete med förbättringsåtgärder ska göras på varje enhet för att
minska fallrisk. Detta gäller såväl individuella som organisatoriska åtgärder.
Samverkan mellan yrkesprofessioner är en förutsättning för ett gott resultat.

Mål
Målsättningen är att reducera och förebygga antalet fall och fallskador inom den kommunala
hälso- och sjukvården.

Metod
Legitimerad personal arbetar enligt Rutin Riskbedömning i kvalitetsregistret Senior alert.
Fallriskbedömning ska göras enligt bedömningsinstrumentet Downton Fall Risk Index.
Riskbedömning/ uppföljning ska göras vid förändrat hälsotillstånd.
För personer med komplexa fallriskproblem ska uppföljning tillsammans med patienten göras
med berörda personer, till exempel anhöriga, kontaktperson, omvårdnadspersonal,
sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och enhetschef.
Legitimerad personal är sammankallande.
Vikarier och nyanställd personal introduceras/ utbildas i det fallförebyggande arbetet.
Hälsoplaner upprättas och i genomförandeplanen beskriver omvårdnadspersonalen utifrån
hälsoplanens utformning hur arbetet tillsammans med patienten ska utföras.
Fallutredning- ett fall för teamet
Arbetsterapeut och eller fysioterapeut är ansvariga för att leda fallutredningen tillsammans
med patientansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan som tar emot rapporten, dokumenterar
händelsen under aktivitet i patientjournalen. Välj arbetsterapeut som huvudutredare och
patientansvarig sjuksköterska som medutredare. I utredningen inventeras om patienten :





har kognitiv svikt?
är rädd att falla igen
vilka riskfaktorer för upprepade fall ses?
har läkemedel som ökar fallrisken?
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Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer tillsammans med sjuksköterska om fördjupad
fallutredning eller snabbutredning.
Vid en fördjupad utredning görs översyn av läkemedel, påverkande sjukdomar/skadetillstånd,
smärta. Bedömning görs av aktivitetsförmåga, kroppsfunktion, fysisk funktionsförmåga,
rörlighet och styrka, samt balans och förflyttningsförmåga.
Livshistoria, vanor, kognition är viktigt lyfta fram i utredningen.
Teamsamverkan tillsammans med patient och närstående ser över bakomliggande orsaker
och fallförebyggande åtgärder skapas i handlingsplanen.

Uppföljning
Uppföljning av fallriskbedömning ska göras kontinuerligt utifrån handlingsplaner och
fastställda uppföljningsdatum samt vid förändrat hälsotillstånd. Riskbedömningar med
registrering i Senior alert görs varje halvår eller utifrån behov.

Registrering och dokumentation av fallhändelse
Avvikelser rapporteras i avvikelsemodulen. Registrering görs av den som upptäcker
händelsen, se Direktiv för avvikelsehantering. Alla fallrapporter ska tas upp på teamträffar.
Referenser
Dessa regelverk reglerar tillämpliga delar:
 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
 Patientdatalag (2008:355)
 Patientsäkerhetslag (2010:659)
 Patientlag (2014:821)
 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2011:9)
 Offentlighet och sekretesslag (2009:400)
 Ett fall för teamet (webbutbildning på Socialstyrelsens hemsida)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-17
(6)

KS-SO.2019.61

Riktlinjer för användning av medicintekniska produkter i
hälso- och sjukvården
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts beslut
1.

Xxxxxxxxxxxxxxxx

Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

_______

Beslutet skickas till
Xxxxx

Justerare
..........
..........

Vårt datum

Vårt Dnr

KS-SO.2019.61
Skrivelse med beslutsförslag
Tjänsteställe/Handläggare

Mottagare

Sektor Stöd och Omsorg
Lena Borgman- Fred

Kommunstyrelsens stöd- och
omsorgsutskott

Riktlinjer för användning av medicintekniska produkter i
hälso- och sjukvården
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1.
Kommunstyrelsen antar riktlinje för användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården
Ärendebeskrivning
I riktlinjen för användning av medicintekniska produkter i hälso-och
sjukvården beskrivs varje professions ansvar för att garantera ett
säkert omhändertagande av personer med stöd av medicintekniska
produkter.
Förebyggande tekniskt underhåll och hanteringen av produkten vid
funktionsbrister är av stor vikt för att säkerställa användandet samt
kunskapen om hur personal ska hantera produkter som inte får
användas i verksamheten.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Riktlinjer för användning av medicintekniska
produkter i hälso- och sjukvården
Inledning
Medicintekniska produkter för diagnos, behandling, rehabilitering och
habilitering används inom hälso- och sjukvårdens alla områden.
Utifrån lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och de av
tillsynsmyndigheten meddelade föreskrifterna om användning av
medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:1) och
(SOFS 2013:6) har riktlinjer tagits fram.
Riktlinjerna gäller för Valdemarsviks kommuns särskilda boendeformer,
dagverksamheter, dagliga verksamheter samt i ordinärt boende.
Syfte
Riktlinjerna ska säkerställa hantering, definiera ansvar och uppföljning av
medicintekniska produkter för att garantera ett säkert omhändertagande.

Definitioner
Medicintekniska produkter (MTP) indelas i tre grupper:
Grupp I. Medicinteknisk utrustning
Till denna grupp hör medicinsk apparatur och engångsartiklar.
Grupp II. Arbetsteknisk utrustning
Dessa produkter går under benämningen arbetsteknisk utrustning då
berörd personal behöver avsedda produkter för att underlätta sin
arbetssituation.
Grupp III. Individuellt förskrivna hjälpmedel
Dessa produkter är en del av habiliterings-, rehabiliterings-, och
vårdinsatsen.
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Exempel på medicintekniska produkter enligt ovanstående gruppindelning som kan
förekomma inom den
kommunala hälso- och sjukvården.
Grupp I
Medicinteknisk utrustning
Blodglucosmätare

Grupp II
Arbetsteknisk utrustning
Transportrullstolar

Blodtrycksmätare

Infusionspumpar

Personlyftarstationära och mobila
Dusch/
toalettstolar
Duschvagnar

Oxygenkoncentratorer

Elsängar

Inhalatorer

Grupp III
Individuellt förskrivna hjälpmedel
Rullstolar- manuella
och el
Gånghjälpmedel
Hygienhjälpmedel
Elsängar
Lyftselar

Oxygenflaskor

Antidecubitusmadrass

TENS-apparater

Kognitiva hjälpmedel

Engångsartiklar t.ex KAD,
kateterset,sprutor,kompresser.

Kommunikationshjälpmedel

Ansvarsfördelning
-

-

-

-

Vårdgivaren ansvarar för att
medicintekniska produkter används i enlighet med gällande
föreskrifter och skriftliga riktlinjer och rutiner. Ansvarig vårdgivare är
Kommunstyrelsen.
Verksamhetschefen ansvarar för att
varje enhet är bemannad med kompetent personal i tillräcklig
omfattning för att säkerställa en god och säker vård.
ansvaret omfattar även att tillse att det finns skriftliga rutiner och att
de tillämpas i verksamheten, samt att det finns rutiner och avtal för
funktions- och säkerhetskontroll, underhåll och kassering.
Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Mar, ansvarar för att
utforma riktlinjer, kontrollera dess följsamhet och att riktlinjerna
revideras enligt socialstyrelsens föreskrift SOFS 2008:1 och SOFS
2013:6.
utreda och anmäla avvikelser som rör medicintekniska produkter till
Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria samt anmäla
avvikelser till hjälpmedelsleverantör och Läkemedelsverket.
Arbetsterapeut/ fysioterapeut ansvarar för att
utifrån sin kompetens utreda och bedöma vårdtagarens behov av
hjälpmedel.
förskriva och prova ut hjälpmedel för individuellt bruk enligt
regelverket för hjälpmedelsförskrivning upprättade av Region
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-

-

-

-

Östergötland och länets kommuner.
ansvara för att bruksanvisning finns i närheten av produkten vid
utlämning.
inom sitt ansvarsområde följa upp funktion och säkerhet av
medicintekniska produkter.
dokumentera bedömning, åtgärder, uppföljning och resultat i
patientjournal.
informera användare/personal om hjälpmedlets funktion, underhåll,
säkerhetskrav, risker samt åtgärder vid eventuell olycka eller allvarlig
händelse.
Sjuksköterska ansvarar för att
utföra underhåll och kontroll av medicinteknisk utrustning grupp1.
kontakta arbetsterapeut/ fysioterapeut i frågor gällande
medicintekniska produkter.
följa upp funktion och säkerhet gällande medicintekniska produkter.
dokumentera bedömning, åtgärder, uppföljning och resultat i HSLjournal.
informera användare/personal om hjälpmedlets funktion, underhåll,
säkerhetskrav, risker samt åtgärder vid eventuell olycka eller allvarlig
händelse.
Enhetschef ansvarar för att
följa säkerhetskrav enligt Arbetsmiljölagen.
fortlöpande underhåll och kontroll av allmänna och individuella hjälpmedel
grupp II och III utförs på enheten samt att rapporteringsrutiner gällande fel,
skador, tillbud och olyckor fungerar.
all arbetsteknisk utrustning används utifrån fastställda regler och med
bibehållen patientsäkerhet.
utbildning ges till omvårdnadspersonal innan användande av
medicintekniska produkter
att förebyggande underhåll av alla enhetens arbetstekniska utrustningar
utförs med fasta tidsintervall enligt anvisningar.
Omvårdnadspersonal ansvarar för att
alltid följa gällande instruktioner vid användandet av medicintekniska
produkter
ha kunskap om hjälpmedlets funktion och användningsområde
utföra funktionskontroll enligt instruktion
rengöra hjälpmedlet regelbundet
omedelbart rapportera och dokumentera fel och brister på hjälpmedlet och
åtgärder för att begränsa omfattningen av skador om en olycka inträffar.
hjälpmedel som har fel eller brister inte används.

Förebyggande underhåll
Förebyggande underhåll ska utföras med fasta tidsintervall. Utförs av
leverantörens personal eller certifierad tekniker.
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Varje verksamhet ska ha en handlingsplan för hur man säkerställer att
förebyggande underhåll sker enligt fastställd tidsplan.
Handlingsplanen ska även tydliggöra vem i verksamheten som ansvarar för
att förebyggande underhåll görs.
-

Förebyggande underhåll en gång/ år
inhalator
lyft, mobil och tak, badkarslyft
TENS smärtstimulator
höj/ sänkbart badkar
antidecubituspump, luftmadrass
sittvåg
otoscop
diskdesinfektor
Fullservicekontroll
spoldesinfektor
Fullservicekontroll
lyftselar

-

Vartannant år
sänglyft
säng
duschbrits
tippbräda

Avvikelsehantering
Om utrustningen/ produkten gått sönder – ställ undan den. Reparera och/ eller
rengör inte. Släng ingenting. Markera med skylt ”FÅR EJ ANVÄNDAS”.
-

händelserapport skrivs. Rapporteras till hjälpmedelsleverantör alt. tillverkare och
avvikelse skrivs i kommunens avvikelsesystem. MAR kontaktas för att diarieföra
avvikelser mellan huvudmän.
erfarenheterna av avvikelsehanteringen ska återföras till verksamheten på APT.
rapportering sker till medicinskt ansvarig om vårdtagare drabbats av eller utsätts för
risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom i samband med olycka eller tillbud
med MTP.
MAR är ansvarig för anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria
samt till Läkemedelsverket.
Upphandling och inköp av medicintekniska produkter
Upphandling av MTP följer Valdemarsviks kommuns övergripande
upphandlingsrutiner utifrån lagen om offentlig upphandling.

Referenser
1. Svensk författningssamling. Lag (SFS 1993:584) om medicintekniska produkter
2. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659).
3. Patientsäkerhetsförordningen (SFS 2010:1369).
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4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete.
5. Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av
händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex
Maria) HSLF-FS 2017:41.
6. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vårdgivares systematiska
patientsäkerhetsarbete HSLF-FS 2017:40.
7. Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter, LVFS 2013:11 samt
HSLF-FS 2016:69
8. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i
hälsooch sjukvården (SOSFS 2008:1)
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Riktlinjer för inkontinensvård
Förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen antar framtagen riktlinje för inkontinensvård.

Ärendebeskrivning
Riktlinjerna för inkontinensvård vänder sig till personal som i sitt
dagliga arbete kommer i kontakt med personer med
inkontinensproblematik.
Riktlinjerna ska fungera som ett stöd i arbetet för att ge vårdtagare
individuell utredning och behandling samt vara ett instrument vid
utvärdering av eventuella hjälpmedel.
Professionernas ansvar och grundkraven för att få förskrivningsrätt
för inkontinensprodukter beskrivs i dokumentet samt
utredningsprocessen.
Ansvaret för förskrivaren av inkontinensprodukterna förtydligas om
att hålla sig väl förtrogen med utvecklingen inom
inkontinensområdet.

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Lena Borgman Fred
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
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Riktlinjer för inkontinensvård
Inledning
Denna riktlinje vänder sig till personal som i sitt dagliga arbete kommer i
kontakt med personer med inkontinensproblematik i kommunal
hemsjukvård i ordinärt boende, särskilt boende enligt SoL och boende
enligt LSS, inom dagverksamheter och dagliga verksamheter.
Arbetet med utredning, behandling, ordination, dokumentation och
utvärdering av inkontinens ska följa gällande lagar, föreskrifter och
allmänna råd.
Syfte
Riktlinjerna ska vara ett stöd och en hjälp i arbetet med att ge vårdtagare
individuell utredning och behandling. De ska även vara ett instrument för
utprovning och utvärdering av eventuella hjälpmedel.
Toalettassistans ska vara beskriven för varje brukare och vara integrerat i
den dagliga omvårdnaden för de personer som behöver stöd och hjälp
Inkontinensvård
Det finns många bidragande faktorer som ökar risken för inkontinens,
exempelvis minskad rörlighet, yrsel samt åldersförändringar i blåsa, tarm
och i nervcentra. Vissa sjukdomar innebär ökad risk för inkontinens såsom
stroke, demens och läkemedelsbehandling.
Begreppet inkontinens/blåsdysfunktion beskriver flera olika problem.
Förutom urinläckage, och trängningar som närmast motsvarar begreppet
urininkontinens, ingår också tömningsproblem och efterproblem.
Urinläckage och trängningar orsakar lagringsproblem.
Utredning
Tömningsproblem uppkommer när hinder finns för blåstömning och
efterproblem är läckage som uppstår efter tömning av blåsan. Det
huvudsakliga målet är att alla som har blåsdysfunktion ska få sina problem
utredda.
Det är viktigt att erbjuda patienten en utredning av besvären så åtgärder
kan sättas in. Det ökar livskvalitet, minskar risken för komplikationer och
minskar samhällskostnaderna. Ansvarig läkare ska ansvara/ vara delaktig i
utredningsprocessen utifrån individuellt behov.
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Patienten ska vara delaktig i utredningen. Utredningen ska fastställa
inkontinensorsak.
Hälsoplaner och genomförandeplaner ska beskriva patientens behov av
inkontinensprodukter samt förskrivs väl anpassade inkontinensprodukter.
Detta tydliggörs även på omvårdnadskortet. Kostnadseffektivitet ska
bevakas vid förskrivning.
Kvalitetsprogram och process beskrivs via Nätverk för Inkontinens inom
Kommuner och Landsting (NIKOLA) på www.nikola.nu. Det är ett
kvalitetsprogram för vårdgivare som möter personer med blås- och
tarmdysfunktion för att underlätta vården vid urininkontinens
Handlingsplan
- Utgå från Basal utredning.
- Planera med Checklistan.
- Använd verktyget Anamnes blåsa.
- Ta hjälp av Anamnesstödet.
Riskbedömning och åtgärder görs via Senior alert.
Kommunens specialistkompetens ska erbjudas patienten vid
ansträngnings-, bland- eller trängningsinkontinens och behovet av
träningsprogram ska inventeras.
Förskrivningsrätt
För att få förskriva inkontinenshjälpmedel inom Valdemarsviks kommuns
ansvar ska den distriktsköterska/sjuksköterska som förskriver
inkontinenshjälpmedel ha genomgått utbildning.
Förskrivningsrätt kan erhållas genom:
- Behörighet som distriktssköterska.
- Kursbevis från Universitetskurs som avser utbildning i Inkontinensvård.
- Äldre utbildning (ej poäng) med intyg eller motsvarande dokumentation
om behörighet att
förskriva inkontinenshjälpmedel
All förskrivning av inkontinenshjälpmedel ska föregås av noggrann
bedömning och/eller utredning av eventuella bakomliggande orsaker och
får aldrig hindra att andra behandlingsmetoder provas. Dsk/ssk initierar
utredning, ordinerar och dokumenterar valt inkontinenshjälpmedel i
respektive journal. Läkaransvaret ska beaktas i varje patientkontakt.
Bra vård vid inkontinens innebär
- att vårdtagarens hygien kontinuerligt uppmärksammas samt att hjälp och
stöd erbjuds
- att inkontinensutredning genomförs
- att den individuella omvårdnaden präglas av planerade insatser utifrån
vårdplan och
genomförandeplan

Ansvarsfördelning
Verksamhetschefen ansvarar för att
- leg personal har den kompetens som krävs inom området
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-

-

inkontinens
det finns omvårdnadspersonal med adekvat kompetens för säker
inkontinensvård
riktlinjer är förankrade hos berörd personal samt att lokala rutiner finns
verksamheten är kostnadseffektiv

Medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering
ansvarar för att
upprätta riktlinjer för inkontinensvård
verka för att utredning, ordination och utprovning av hjälpmedel är
evidensbaserade
medverka till en kostnadseffektiv inkontinensvård
vara kommunens kontaktperson i inkontinensfrågor
Enhetschef ansvarar för att
det finns tillräckligt antal personal med adekvat kompetens
personalen har tillgång till- och möjlighet att tillämpa lagar, föreskrifter, riktlinjer och
beslutade rutiner
verka för goda toalettvanor för vårdtagarna
det finns lokala rutiner kring vårdhygien
riktlinjer och rutiner är väl kända hos berörd personal och att de efterlevs
medverka till en kostnadseffektiv inkontinensvård

-

Leg Sjuksköterska ansvarar för att
ha det primära ansvaret för utredning, bedömning, genomförande, uppföljning och
dokumentation
upprätta hälsoplaner
kontakt tas med läkare vid utredningsbehov eller vid behov av ny läkarbedömning
utföra läkares ordination om vård och behandling
ordinera och utvärdera toalettassistans
handleda och instruera patient, närstående och personal om behandling och
hjälpmedel
handleda i hygienfrågor
arbeta för en effektiv och ekonomisk hjälpmedelsförskrivning
följa forskning och utveckling på området
arbeta utifrån riktlinjer utfärdade av Vårdhygien Östergötland

-

Leg Sjuksköterska med förskrivningsrätt ansvarar även för att
bedöma, utprova, förskriva och utvärdera hjälpmedel

-

Läkare ansvarar för att
medicinsk utredning, vård och behandling.

-

Leg Arbetsterapeut och fysioterapeut ansvarar för att
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-

bedöma och dokumentera vårdtagarens behov av rehabilitering,
funktionsuppehållande träning och hjälpmedel
utifrån de individuella målen planera och utföra åtgärder samt utvärdera och
dokumentera i vårdplaner
handleda och instruera patient, närstående och personal om behandling och
hjälpmedel
medverka till en kostnadseffektiv inkontinensvård
följa forskning och utveckling på området
arbeta utifrån riktlinjer utfärdade av Vårdhygien Östergötland
Omvårdnadspersonal ansvarar för att
utifrån behov hjälpa/ stödja vårdtagaren med toalettassistans och personlig
omvårdnad
kontakta sjuksköterska vid inkontinensproblematik
upprätthålla goda toalettvanor
utföra av legitimerad personal ordinerade behandlingar
påtala behov av beställning till förskrivare
medverka vid utprovning av hjälpmedel
dokumentera i journal
medverka till en kostnadseffektiv inkontinensvård
arbeta utifrån riktlinjer utfärdade av Vårdhygien Östergötland
Olika typer av inkontinens
Inkontinens innebär ett läckage av en sådan omfattning att det utgör ett problem
för den som är drabbad. Graden av inkontinens kan variera från sällan
uppträdande läckage till flera gånger per dygn, från små till stora volymer.
Det kan finnas flera tänkbara orsaker till inkontinens.

-

Urininkontinens kan vara ett symtom, ett kliniskt tecken, ett tillstånd eller en
sjukdom och ge besvär i form av
ansträngningsinkontinens
trängningsinkontinens
blandinkontinens
överrinningsinkontinens
arkitektoriell inkontinens (orsakad av ex miljö, klädsel, avlägset belägna toaletter)

-

Utredning av urininkontinens
Utredning för att kartlägga urininkontinens kan omfattas av
anamnes
urinprov
blodprover
miktionslista
kontinenstest under minst 2 dygn
Under utredningen ska leg personal till sin hjälp exempelvis använda sig av
frågeformulär för inkontinens, checklista anamnes/ status urininkontinens och
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schema för toalettassistans.
Den leg personal som ansvarat för utredningen och vårdtagarens kontaktperson
säkerställer att vårdtagaren och berörd omvårdnadspersonal är välinformerade om
resultat, åtgärd och planerade uppföljningar och utvärderingar samt dokumenterar i
omvårdnadsjournal.
Tydliga instruktioner ska finnas i hälsoplanen
Katetrisering av urinblåsa
Katetrisering av urinblåsan är en sjuksköterskeuppgift. Arbetsuppgiften får inte
delegeras.
Inläggning av kateter, för långvarig behandling eller för tappning får endast ske
efter läkarordination och ska journalföras.
Anal inkontinens (avföringsinkontinens)
Anal inkontinens innebär återkommande perioder med läckage av avföring, gaser,
fukt eller slem från tarmen som inte kan förhindras med den egna viljan.
Orsaken kan vara hemorroider, skada, neurologisk sjukdom, tarminflammation,
försvagning av slutmuskeln med mera.
Ansvarig läkare inleder utredning tillsammans med vårdtagare och sjuksköterska.

Fortbildning och kvalitetssäkring
Förskrivaren ska hålla sig väl förtrogen med utvecklingen inom inkontinensområdet
vad det gäller vård och behandling, samt om upphandlade produkter för
inkontinens.
Ref:
-

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30)
Patientlagen (SFS 2014:821)
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)
Patientdatalagen (2008:355)
Lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584 & SFS 2011:805)
Föreskrift om användning av medicintekniska produkter i hälso- och
sjukvården (SOSFS 2008:1)
och utgivna ändringar
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