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Regionkontoret
Bilaga till Avtal om läkarmedverkan i särskilt boende,
dagverksamhet och hemsjukvård i Västmanlands län
Dnr VKL 2012–092.1
Detta dokument är antaget av Chefsforum (Samverkansforum mellan länets
kommuner och Region Västmanland) 2016-12-09.
BASSORTIMENT AV PRODUKTER FÖR OMLÄGGNINGSMATERIAL, PROVTAGNINGSMATERIAL SAMT
MEDICINTEKNISKA PRODUKTER
Inledning
Den länsgemensamma rutinen för ansvarsfördelning gällande bassortiment av
produkter för omläggningsmaterial, provtagningsmaterial samt medicintekniska
produkter utgår från den evidens som finns inom sårvårdsbehandling, provtagning
och medicintekniska produkter.
Målgrupp
All personal som arbetar inom verksamhet som omfattas av hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763), socialtjänstlagen (2001:453) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387).
Syfte
Syftet med en länsgemensam rutin, är att varje enhet ska ha ett väl fungerande
bassortiment av omläggningsmaterial, provtagningsmaterial och medicintekniska
produkter samt att tydliggöra ansvar- och kostnadsfördelning mellan huvudmännen
och få en väl fungerande vårdkedja mellan kommun, primärvård och specialistvård.
Ansvar
Läkaren har ansvar för diagnostik, utredning, ordination av behandling, ordination av
läkemedel, samt för behandling av bakomliggande sjukdomar.
Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad, prevention av sår och sårkomplikationer,
sårbehandling efter ordination och för att detta dokumenteras i patientjournalen.
Det är viktigt att sårbehandlingen dokumenteras och rapporteras i epikrisen
respektive omvårdnadsepikris eller utskrivningsmeddelandet när patienten byter
vårdform eller vårdgivare.
All personal ansvarar för att ha tillräcklig kunskap inom dokumentets beskrivna
områden.
Kommunens ansvar i särskilt boende, dagverksamhet, hemsjukvård/hembesök och
korttidsplats
All sårbehandling och val av förband ska ske på läkarordination, se SårvårdSamverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården framtaget av Landstinget
Västmanland. Dok.nr 25426.
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Basala hygienrutiner och klädregler
Kommunen ansvarar för att skyddsutrustning finns i den omfattning som krävs enligt
aktuell författning. Hygienrutiner för kommunal vård ska följas,
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/vardhygien/
Basutbud omläggningsmaterial
Kommunen ska tillhandahålla preparattyper som framgår av tabell 1.
Artiklarna inom varje preparattyp är utbytbara mot likvärdiga artiklar och väljs utifrån
det sortiment som respektive kommun har upphandlat.
Basutbud kompressionsförband
Kommunen ska tillhandahålla preparattyper som framgår av tabell 2.
Bedömning, behandling/lindning ska ske på läkarordination.
Basutbud övrigt omläggningsmaterial

Basutbud medicintekniska produkter
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Katetervård
Kateterbehandling av urinblåsan ska alltid ordineras av läkare, vilken även har det
medicinska ansvaret.
I första hand personligt förskrivet. Kan behöva finnas för akut bruk. Inför akut
katetersättning beställs material via aktuellt avtal för omläggningsmaterial eller
liknande. Gäller även vid hembesök hos patient som inte är inskriven i hemsjukvård.
LANDSTINGETS ANSVAR I SÄRSKILT BOENDE, DAGVERKSAMHET, HEMSJUKVÅRD/HEMBESÖK OCH
KORTTIDSPLATS
Avancerade omläggningsmaterial
Omläggningsmaterial utöver kommunens basutbud ska tillhandahållas och bekostas
av förskrivande enhet inom landstinget. Omläggningsmaterial som räknas som
läkemedel förskrivs individuellt och omfattas av läkemedelsförmånen.
Avancerade kompressionsförband
Landstinget ska tillhandahålla preparattyper som framgår av tabell 3.
Vätskor

Provtagningsmaterial
Provtagningsmaterial och remisser ska tillhandahållas och bekostas av landstinget.
Med provtagningsmaterial avses material för cutan desinfektion, nålar, hållare, rör
infarter och sprutor.
För övrig information se dokumentet ”Provtagning och provsvarshantering i
hemsjukvården och SÄBO”
https://regionvastmanland.se/vardgivare/vardsamverkan/lansgemensammadokument/
Referenser och länkar
Sårvård – Samverkansdokument sårvårdande kliniker/primärvården dok.nr 25426
Provtagningsmaterial
https://www.regionvastmanland.se/vardgivare/vardsamverkan/lansgemensammadokument/
Vårdhandboken
http://www.vardhandboken.se/
Vårdhygien
https://regionvastmanland.se/vardgivare/behandlingsstod/vardhygien/
Rikssår
http://www.rikssar.se/
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Basutbud omläggningsmaterial
Tabell: 1

Basutbud kompressionsförband
Tabell 2
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Avancerade kompressionsförband
Tabell 3

