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Uppdragsbeskrivning för distriktssköterska/sjuksköterska med utökat ansvar 
vid behandling av svårläkta sår i kommunal hälso- och sjukvård 
 
Författad av: Medicinskt ansvariga i Örebro läns kommuner 
Beslutad av: Socialcheferna i Örebro län 
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1. Inledning 
Mot bakgrund av behovet av en sömlös vård för patienter i den kommunala primärvården ses 
nödvändigheten av både en kompetenshöjning och en strukturerad samsyn av sårvården. 
 

Behovet ses till exempel när vård av patient förs över till kommunal vård från den Regional vården på 
vårdcentral eller annan regional vård. 
 

Den här uppdragsbeskrivningen kan användas som underlag för lokala uppdragsbeskrivningar. 

2. Bakgrund och syfte 
Hälso- och sjukvården ska erbjuda en vård med hög patientsäkerhet och av god kvalitet. Sveriges 
befolkning blir allt äldre och antalet personer med kroniska sjukdomar och komplexa vårdbehov ökar. 
Detta ställer allt större krav på alla vårdorganisationer. Ytterligare ett problem är bristande kunskaper 
vid diagnosticeringen av svårläkta sår, dvs. patienterna behandlas utan adekvat diagnos.  
 

Svårläkta sår hos äldre och sköra äldre är ett stort problem framför allt för den drabbade patienten med 
smärta och nedsatt livskvalitet. För hälso- och sjukvården medför svårläkta sår betydande resursbehov 
och kostnader för behandling. 
 

Svårläkta sår innefattar bensår, fotsår hos personer med eller utan diabetes samt trycksår. Dessa sår är 
vanliga i äldrevården och risken ökar med stigande ålder. 
 

Syftet med sårvårds ssk i kommunerna är att patienter med svårläkta sår ska få ett adekvat 
omhändertagande.  

3. Mål 
Kommunens övergripande mål för hälso- och sjukvård är att uppnå en god och säker vård. För att 
kvalitetssäkra vården för patienter med svårläkta sår utses sjuksköterska med utökat ansvar inom 
sårvård.   
 

Patienter med svårläkta sår ska få adekvata undersökningar utförda som leder till diagnos.  
 

Arbeta för att utveckla vårdplaner för svårläkta sår. 
 

Samverka med primärvårdens sjuksköterska med utökat ansvar för patienter med svårläkta sår. 
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4. Uppdrag och omfattning 
I uppdraget ingår att: 
 

• Vara stöd för omvårdnadsansvarig sjuksköterska till patienter med svårläkta sår, där följande 
punkter är speciellt viktiga: 
o att varje patient får rätt behandlingsmetod och sårvårdsmaterial  

• Ingå i nätverksgrupp ”Distriktssköterskor/sjuksköterskor inom primärvården med ansvar för sår” 
• Själv ansvara för att upprätthålla sin kompetens inom området genom att: 

o Auskultera på specialavdelningar 
o Delta i utbildningar inom området 

• Arbeta för att länsgemensamma rutiner är kända och efterföljs  
• Handleda och utbilda kollegor och omvårdnadspersonal årligen 

5. Ledning och styrning 
Verksamhetschef/enhetschef med ansvar för sjuksköterskor:  
 

Utser antal sårsjuksköterskor utifrån kommunens organisation. Ansvarar för att uppdraget är väl 
förankrat och att ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska har tillräcklig kompetens, befogenheter och 
resurser för att kunna lösa uppdraget. Ansvarar för att följa upp hur uppdraget utförs minst en gång per 
år i medarbetarsamtalet samt erbjuda stöd utifrån distriktssköterskans/sjuksköterskans behov.  

6. Uppföljning av mål 
Måluppfyllelse följs regelbundet upp i varje kommun och i samverkan med primärvården.  

7. Styrande dokument 
Hälso- och sjukvårdslagen 
 

I SBU rapport nr 226, 2014 ”Svårläkta sår hos äldre”  
 

Vårdgivarwebben Sårbehandling:  
https://vardgivare.regionorebrolan.se/sv/vardriktlinjer-och-kunskapsstod/sarbehandling/ 
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