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1

Bakgrund

Fram till den 1 december 2018 förskrev Region Örebro läns läkare madrasser till de patienter som var
i behov av behandlande madrass. Hälsovalsenheten, Region Örebro län fakturerades. Från och med 1
december 2018 tillhandahåller Centrum för hjälpmedel (CFH) madrasser som en del i behandlingen av
sår i kategori 3 och 4. Det är omvårdnadsansvarig sjuksköterska som är ansvarig förskrivare av
madrasserna till de patienter som är inskrivna i den kommunala hemsjukvården. Som ett stöd genom
förskrivningsprocessen finns en checklista.
De patienter som har behov av behandlande madrass men som inte är inskrivna i kommunal
hemsjukvård måste då primärvården, Region Örebro län ha ansvar för att förskriva.

2

Definition av trycksår

Trycksår är en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande vävnad, vanligtvis över benutskott, som
är ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv. Trycksår orsakas av lokal syrebrist som
leder till vävnadsskada och/eller av att vävnadscellerna deformeras och därav skadas av trycket.
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Riktlinjer och föreskrifter

Trycksår – utredning, prevention och behandling, platinanummer 461647. Denna rutin ska säkerställa
att trycksår utreds, förebyggs och behandlas. Samtliga inneliggande patienter med bedömd risk för
trycksår omfattas av denna rutin.

4

Syfte och omfattning

Denna rutin ska styra och säkerställa att samtliga patienter som har bedömts ha behov av behandlande
madrass men som inte är eller som planeras att bli inskriven i kommunal hemsjukvård får tillgång till
behandlande madrass.
Dokumentet gäller i hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Gäller även för de vårdcentraler som
drivs på uppdrag av Region Örebro län.

5

Ansvar och roller

Alla medarbetare inom slutenvården har ansvar för att säkerställa att samtliga patienter som har
bedömts ha behov av behandlande madrass men som inte är eller som planeras att bli inskriven i
kommunal hemsjukvård får tillgång till behandlande madrass när de skrivs ut från slutenvården inom
Region Örebro län.
Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården inom Region Örebro län har ansvar för att
förskriva behandlande madrass till ovan nämnda patientgrupp.
Tydlig ansvarsfördelning ska fastställas i lokala rutiner på varje vårdcentral.

6

Rutinbeskrivning

Processen för förskrivning av behandlande madrass inleds med en noggrann utredning där det
eventuella behovet av behandlande madrass fastställs. Checklista för detta finns, se länk nedan.
1. Vid utskrivning på sjukhuset tar den som ansvarar för utskrivningen kontakt med
vårdsamordnaren på aktuell vårdcentral.
2. På respektive vårdcentral finns rutin för vem som sedan ansvarar för förskrivningen av
madrassen.
3. Förskrivningsblankett, se länk nedan, fylls i av förskrivande sjuksköterska som sedan ringer
till Centrum för hjälpmedels (CFH) kundtjänst, 019-602 42 00. Förskrivningen görs under
samtalets gång. CFHs transportsamordnare kontaktar sedan för bokning av leverans.
4. Madrassen levereras av CFH till patient på avtalad tid. Ansvarig sjuksköterska installerar
madrassen. Vid hemleverans debiteras patienten en transportavgift.
5. Utvärdering av insatsen och ställningstagande till den eventuella fortsatta behandlingen sker
kontinuerligt. Vid längre tids behov av madrass kommer en påminnelse till förskrivaren
automatiskt via mejl från CFH var tredje månad med en fråga om behovet av madrass
kvarstår. För behandlande madrasser betalar CFH en månadshyra.
6. När behovet upphört kontaktas CFHs kundtjänst. Madrassen packas ihop och läggs ner i
medföljande väska. Lägg pumpen mitt i madrassen för att skydda den vid transport.
Leverantörens fraktbolag hämtar madrassen.
7. Allt dokumenteras som vanligt i patientens journal.

7

Referenser och länkar

Behandlande madrasser, Centrum för hjälpmedel
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