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PM gällande beställning av sjukvårdsmaterial som bekostas av
hälsovalsenheter
Bakgrund
 För optimal behandling är det viktigt att ha bra planering, uppföljning och god
dokumentation.
 För att kunna attestera fakturor som inkommer är det viktigt att ha underlag på
förbrukning, när flera olika aktörer är inblandade.
Målet






Minska behandlingstiden och öka livskvaliteten för patienten.
Få en samlad bild av hur sårvården fungerar och dess behov.
Använda resurserna på bästa sätt mellan olika aktörer
Förbättra utnyttjandet av kompetens inom alla områden.
Undvika missförstånd då flera aktörer är inblandade.

Vid beställning av sårvårdsmaterial är det viktigt att beskriva-planera- dokumenterautvärdera och följa upp behandling.
1. Inlämna dokument till ansvarig läkare med föreslagen som han sedan ordinerar och
godkänner.
2. På detta dokument skall det framkomma typ, storlek, djup samt var såret finns.
3. Även omläggningsfrekvens skall dokumenteras.
4. En ansvarig sköterska som ansvarar för sårets skötsel inom den kommunala vården.
5. Utvärderingsdatum max 1 månad skall alltid finnas med.
6. Efter utvärdering skall man börja om från början igen.
7. Kopia lämnas till aktuell vårdenhet
Läkaren dokumenterar sedan detta i den journalen på kliniken.
På det egna boendet finns signeringslista (eller journalföring) när omläggningen är gjord och
skall utvärderas av omvårdnadsansvarig sjuksköterska i journalen.
Vid beställning av material skall det inte beställas mer än för maximalt 1 månads
dokumenterad förbrukning. Efter det är godkänt av ordinerande läkare.
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Sid 1/2

Sår dokument
Namn och personnummer på aktuell patient.

Sår typ och datum när det uppstod eller upptäcktes

Kort historia om det är av viktigt att känna till

Storlek och djup samt lokalisation.

Förslag på omläggning samt omläggningsfrekvens

Ansvarig sköterska:
Utvärderingsdatum (Max 1 månad)
Datum för ordination:
Ordinerande läkare signatur:
Inlämnad kopia till Vårdenhet:
2012-12-04/Krister Johansson
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