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Lokal rutin för ordination och förskrivning av
antidecubitusmadrasser
Syfte
Tryckavlastande och tryckutjämnande madrasser ordineras till vårdtagare när den medicinska
bedömningen visar att förebyggande underlag är nödvändigt för att förhindra uppkomst av
trycksår, eller för att ge tryckavlastning för att underlätta sårläkning.

Ordination
Det är omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ordinerar antidecubitusmadrass. En ordination
skall alltid föregås av en individuell bedömning enligt Nortonskalan.
Förskrivning
Efter ordination av antidecubitusmadrass förskrivs madrassen av förskrivningsansvarig
sjuksköterska i kommunen. Antidecubitusmadrass förskrivs till en vårdtagare när den
medicinska bedömningen visar att trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt för att
förhindra uppkomsten av trycksår eller för att underlätta läkningen av trycksår. Förskrivning
av antidecubitusmadrass ersätter inte lägesändringar eller andra omvårdnadsomgärder.
Antidecubitusmadrass förskrivs individuellt till en vårdtagare och får inte bytas mellan
vårdtagare.
Förskrivningsansvarig sjuksköterska skall vara behjälplig med råd till kollegor samt beställa
madrasser från HÖS via Webbsesam.
Sjuksköterskan som har ordinerat antidecubitusmadrassen ansvarar för att den installeras i
vårdtagarens säng. Det är viktigt att ta med i beaktande att antidecubitusmadrassen kan
påverka sängens funktion, det kan exempelvis finnas behov av högre sänggrindar. Enligt den
Éuropeiska standarden EN 1970 ska en säker grind ha ett avstånd på 22 cm mellan ovansidan
på madrassen till överkanten på grinden.
Antidecubitusmadrasser med luftaggregat skall kontrolleras av vårdpersonal dagligen. I
samband med installering av madrass i vårdtagarens säng skall en signeringslista överlämnas.
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Dokumentation
Dokumentation skall ske som en vårdplan i patientens journal och innefatta de riskindikatorer
och bedömningar som föranledde ordination av madrassen. Förskrivningsansvarig
sjuksköterska registrerar madrassen på patienten i Web-sesam.
Uppföljning
Första uppföljningen skall ske inom 1 vecka. Uppföljningen görs av den sjuksköterska som
har ordinerat madrassen genom kontroll av patientens hudkostym och eventuella sår samt
genom samtal med patienten, vårdpersonal och eventuellt anhöriga. Högriskpatienter skall
följas upp kontinuerligt minst var 14:e dag genom kontroll av vikt och bedömning med hjälp
av Nortonskalan. Vid förändrat behov görs ett ställningstagande kring lämplig madrass. De
patienter som har behov av madrass under längre tid skall följas upp 1 gång per månad. De
gånger då behovet av madrass är väldigt långvarigt är det viktigt att ordinations ansvarig
sjuksköterska tänker på att madrassen skall servas en gång om året. Det sker enklast genom
att beställa en ny madrass via HÖS och skicka tillbaka den gamla.
Förråd
I kommunens förråd skall det alltid finnas 3 st Optimal 5 zon bäddmadrasser. Det är viktigt
att meddela förskrivningsansvarig sjuksköterska när man tar en madrass ur förrådet så att en
ny kan beställas hem.
Madrass till patient som inte är inskriven i hemsjukvården.
Kommunens förskrivningsansvariga sjuksköterskor ansvarar för att beställa
antidecubitusmadrass ordinerad av primärvårdens sjuksköterska. Madrassen beställs till
hjälpmedelsförrådet i Knislinge och levereras av kommunens personal till respektive
vårdcentral. Det är primärvårdens sjuksköterska som bedömer patientens behov av madrass
och ansvarar för uppföljningen. Primärvårdens sjuksköterska skall även informera patienten
om att kontakt skall tas med kommunens sjuksköterska om en madrass eller ett aggregat går
sönder kväll, natt eller helg. Kommunens sjuksköterska ombesörjer då att patienten får en
optimal 5 zon bäddmadrass tills en ny madrass kan beställas och levereras.
Leverans
Leverans sker två gånger per vecka måndag och onsdag till hjälpmedelsförrådet i Knislinge
samt källaren på Lindgården. Vid problem med leverans av madrass kan
förskrivningsansvarig sjuksköterska vara behjälplig med att spåra madrassen.
Återlämning
Antidecubitusmadrass och aggregat skall alltid återlämnas till HÖS direkt när behovet upphör
eller om madrass/ aggregat går sönder. Madrass och aggregat är en enhet och skall returneras
tillsammans. Madrassen och aggregatet skall vara väl rengjorda vid retur och madrass som
utsatts för smitta skall vara avsmittad enligt rutinen för vårdhygien. Madrassen och
aggregatet återlämnas i medföljande väska eller i en sopsäck om väska saknas.
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Rekonditionering/Skrot. Madrass lämnas på samma ställe som den levereras till, dvs
hjälpmedelsförrådet i Knislinge eller källaren på Lindgården.
Förskrivningsansvariga
Anneli Jonsson ordinärt boende
Britt Niklasson säbo, inklusive Lindgården och Solglimman
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