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Rutin förskrivning och användning av 
tryckavlastande madrasser 
 
Handboken för förskrivning av personliga hjälpmedel styr sedan 2005 förskrivning av 

hjälpmedel i Västra Götaland. Fr.o.m. 061201 är sjuksköterska förskrivare av 
antidecubitusmadrasser. 

Verksamhetschefen utser förskrivare och ansvarar för att dessa har rätt kompetens för 
uppgiften, dvs. har genomgått förskrivarutbildning samt produktutbildning för 
antidecubitusmadrasser. 

 
Förskrivande sjuksköterska ansvarar för hela förskrivningsprocessen som innebär 

bedömning av behov, val av produkt, funktionskontroll, instruktion till brukare och 
utvärdering/uppföljning. Vissa uppgifter kan överlåtas till patientansvarig sköterska, se text 
under rubrik: Prova ut, anpassa och välj rätt produkt och Följa upp och utvärdera funktion 

och nytta. 
 

• Nya förskrivare utses av enhetschef för Kommunrehab, på uppdrag av medicinskt 
verksamhetsansvarig.  

• Enhetschef för kommunrehab ansvarar för att nya förskrivare registreras hos HMC. 

• Förskrivarutbildning ges av utsedd person på kommunrehab, på uppdrag av 
kostnadsansvarig för hjälpmedel. 

• Instruktion i användning av webSESAM sker kollegialt. 
 
Produktanvisning: 043306 Madrasser och madrasskydd avsedda för trycksårsprevention 

 
Förskrivare 

Sjuksköterska 
 
Kriterier 

b810. Måttligt nedsatt skyddsfunktion i huden på grund av tryck 
 

Mål 

Förebygga vid b810 nedsatt skyddsfunktion i huden 
eller 

Avlasta för att läka skador på s810 hud och underliggande strukturer 
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Anvisningar 

Bedömning av behov ska göras utifrån vårdriktlinjer och vårdprogram inom Västra 
Götaland. 
Samråd ska ske med arbetsterapeut/sjukgymnast:  

- när kombination sker med personligt förskriven säng  
- när sängens funktion påverkas av madrassen och  

- om förflyttningssituationen i eller till och från sängen påverkas. 
 
Använder patienten grindar på sängen så måste avståndet från madrassen upp till överdelen 

av grinden vara minst 12cm. 
 

Bedöm behov av insats 

Denna bedömning ska ta hänsyn till produktanvisningen i handboken för förskrivning av 
personliga hjälpmedel.  

Om patienten inte uppfyller kriterierna så kan madrass ej förskrivas som personligt 
hjälpmedel. 

 
Prova ut, anpassa och välj rätt specifik produkt 
Om förskrivaren är osäker på vilken typ av produkt som är lämplig kontaktas 

hjälpmedelskonsult via kundtjänst 010-4738080. Konsulenten kan hjälpa till att guida till 
rätt typ av madrass.  

Det är viktigt att förskrivaren har god kännedom om patientens behov/problem innan 
kontakt tas med hjälpmedelskonsulent.  
Förskrivaren bör därför ha träffat patienten och gjort sin bedömning utifrån Norton skala, 

sårgrad, sängens mått osv eller inhämtat dessa uppgifter från patientansvarig sköterska. 
 

Instruera, träna och informera 
Vid installation av madrassen ska bruksanvisning och generell instruktion över madrassen 
gås igenom med patient och/eller närstående/omv.personal. 

 
Förskrivning av tryckavlastande madrass ersätter inte lägesändringar och andra 

omvårdnadsåtgärder. 
 
Följa upp och utvärdera funktion och nytta 

Ansvaret för uppföljning kan inte delegeras till någon annan, däremot kan arbetsuppgiften 
överlämnas till annan kollega. 

Uppföljning görs utifrån målsättningen med förskrivningen samt kriterier enligt 
produktanvisningen i Handboken. 

 Får patienten tänkt effekt av hjälpmedlet och behovet kvarstår? Fortsatt 

förskrivning samt fortsatt uppföljning.  

 Har patienten fått avsedd effekt/nytta men behovet har upphört? Avsluta 

förskrivningen. 

 Får patienten ej avsedd nytta/effekt av hjälpmedlet men behovet kvarstår? Byt till 

annan produkt eller annan metod. 
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Överrapportering 

När patient, med madrass förskriven som personligt hjälpmedel, skrivs ut ur kommunal 
HSL till annan vårdgivare ska överrapportering av hjälpmedel och fortsatta behov av dessa 
ske. Det ska vid överrapportering vara tydligt att den vårdgivare som övertar hälso- och 

sjukvårdsansvaret också tar över förskrivar ansvaret. Kontakt ska också tas med 
rehabenheten för att byte av baskod ska kunna ske. 

 
Återlämning 

Hyrda madrasser, dvs. madrasser som levererats från Hjälpmedelscentralen återlämnas 

alltid, rengjorda (dvs smittrenade) till HMC när behovet upphört.   
Hämtorder på madrassen ska skrivas. 

 
Avhjälpande underhåll 

Om fel uppstår på madrass eller pump ska arbetsorder på avhjälpande underhåll läggas i 

webSESAM. Arbetsorder kan endast läggas av förskrivare. 
 

Grundutrustning – Madrasser 

Enklare förebyggande madrasser, typ Optimal 5 zon är grundutrustning på kommunens 
särskilda boenden.  

 
Ett fåtal madrasser/bäddmadrasser av modellen Optimal 5 zon/Dacapo/Solett finns i 

hjälpmedelsförrådet/Buffertförrådet. Dessa kan vid behov lämnas ut till patienter i sent 
palliativt skede.  
Vissa av dessa madrasser är inlagda på Buffertförrådet och ska då förskrivas. Vid 

återlämning ska de returtas till Buffertförrådet alternativt skrotas, detta görs i webSESAM 
av förskrivare. Finns inte madrassen inlagd på Buffertförrådet ska lånet registreras i pärm 

för Positioneringskuddar utlåning.  
 
 

Övrigt 

För att en tryckavlastande madrass ska fungera optimalt, oavsett modell, är det viktigt att 

man använder minimalt med skikt av lakan och inkontinensskydd. Allt för många lager 
mellan patientens hud och madrass minskar den behandlande effekten. 
 

Det är endast personal med förskrivningsrätt som kan lämna ut artiklar från kommunens 
hjälpmedelsförråd. Artiklar som undantas från denna regel är endast höftskyddsbyxor och 

positionerings kuddar. 
 

 

 
 


