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Behandlande madrass 
Centrum för hjälpmedel (CFH), kommer den 1 december 2018 ta över ansvaret för 

behandlande madrasser (sårkategori 4) i Örebro län. Ansvaret betyder att CFH lagerhåller 

och distribuerar ut madrasser till patienter i eget eller särskilt boende. Avtal är tecknat med 

firma Care of Sweden. 

 

Förskrivaransvar av madrass har tidigare legat på behandlande läkare. Nu går förskrivar- 

och uppföljningsansvar över till omvårdnadsansvarig sjuksköterska i länet. Detta är ett 

gemensamt beslut som tagits i samverkan mellan chefer i Region Örebro län och länets 

kommuner. 

 

Sjuksköterska beställer madrass och transport av madrass genom att ringa till CFH´s 

kundtjänst 019-602 4200. Efter leverans ombesörjer sjuksköterska att madrass läggs i säng 

och börjar användas på rätt sätt. Uppföljning kommer att ske av sjuksköterska var 3:e 

månad, med rapport in till CFH om fortsatt behov eller upphörande av behov. När behov 

upphör ringer ansvarig sjuksköterska till CFH´s kundtjänst som ombesörjer hämtning av 

madrass. Madrassen ska vid hämtning vara nedpackad i tillhörande väska. 

 

Detaljerad information till sjuksköterskor gällande hur beställning och återlämning ska ske 

samt handhavande av behandlande madrass ligger på Centrum för hjälpmedels hemsida 

under fliken Hjälpmedelsöversikt/Behandlande madrasser. 

 

Inför förskrivning finns länkar till flera dokument däribland en checklista som kommer vara ett 

stöd under förskrivningsprocessen. 

 

Behandlande madrass som används på Universitetssjukhuset i Örebro, Karlskoga lasarett 

eller Lindesbergs lasarett ingår inte i CFH´s ansvar. Sjukhusen bekostar hyran själva och 

beställer den behandlande madrassen direkt från firma (CFH och de tre sjukhusen använder 

sig av samma avtal). All logistik av behandlande madrass inom sjukhusen ansvarar 

respektive sjukhus för. 

 

 

Madrasser som är förskrivna före 1 december 

Förskrivaransvar för de madrasser som förskrevs före 1 december 2018 övergår inte per 

automatik till omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Förskrivaransvaret ligger kvar hos den som 

förskrev madrassen. Alla som förskrivit en madrass före 1 december kommer att kontaktas 

för avstämning kring förskrivningen. 

När behovet av madrass upphört kontaktar förskrivaren CFH´s kundtjänst. Förskrivaren 

uppger avtalsnummer och transport bokas för hämtning.  

 

Vänligen 

 

Michael Söderlind 

Verksamhetschef Centrum för hjälpmedel 
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