
 

 
Äldreförvaltningen 

Sundbyberg 

Ledningssystem 

RU 16 
Dokumentnamn 

 

Sårvård och omläggningsrutiner 
 

Indikator 

Äldreförvaltningen  
Processindikator  

S 
Område 

SÄBO 
Enhet 

Äldreboende, korttidsboende, LSS-

boende, socialpsykiatri 
Fastställd av/dokumentansvarig 

Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska 

Fastställd datum 

2015-01-12 
Reviderad datum 

 
Version 

1 
Sida  

Sida 1 av 2 
  

 

 

Syfte 
Att säkerställa att alla sår som finns eller uppkommer hos den boende diagnostiseras, behandlas 
och följs upp på ett säkert sätt som om möjligt främjar en sårläkning. 

 
Omfattning  
De personer som bor på äldreboende, korttidsboende, LSS-boende eller socialpsykiatri. 

 

Ansvar 
Verksamhetschef: 

 Ansvarar för att det finns lokala rutiner för sårvård och omläggning och att dessa är 

kända på enheten. 

Sjuksköterska: 

 Ansvarar för att vid inskrivning av ny boende inspektera hela hudkostymen och notera 

status. 

 Ansvarar för att riskbedömning av trycksår enligt Senior Alert blir genomförd och 

utifrån riskerna skapa relevanta åtgärdsplaner. 

 Ansvarar för att upprätta en vårdplan om sår som skall behandlas finns. 

 Ansvarar för att ansvarig läkare blir informerad om aktuella sår och ordinerar adekvat 

behandling. 

 Ansvarar för att skapa en sårvårdsjournal där sår finns beskrivet alternativt 

fotograferat och där aktuell omläggning inklusive material beskrivs. 

 Ansvarar för att om delegering av såromläggning sker dokumentera detta i Treserva 

samt skicka ordination till aktuell omvårdnadspersonal. 

Läkare: 

 Ansvarar för att ordinera sårodling om detta anses nödvändigt. 

 Ansvarar för att ordinera specialförband/behandling om detta anses nödvändigt. 

Omvårdnadspersonal: 

 Ansvarar för att vid hudförändringar hos den boende genast informera ansvarig 

sjuksköterska. 

 

Tillvägagångssätt 
Om en boende har eller har fått ett sår skall detta så snart det går bedömas av sjuksköterska. 
Utifrån hur såret uppstått och ser ut skall sjuksköterska göra en bedömning av hur såret bör 
läggas om. Sjuksköterskan konsulterar ansvarig läkare om såret och bestämmer tillsammans med 
denna vilken behandling som skall gälla. 
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Sjuksköterska upprättar en vårdplan i Treserva och skapar samtidigt en sårvårdsjournal i 
pappersformat (beställs från Standardsystem) där behandling, ordination och eventuella speciella 
observandum skall noteras. 
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