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Rutin vid behov av rådgivning och bedömning av 
sårkonsultsjuksköterska – digitalt möte med kommunal hälso- 
och sjukvård och mot annan förvaltning inom Region Skåne 
 
Vad kan sårkonsulten hjälpa till med: 
Sårkonsultsjuksköterskan kan ge generella råd och stöd avseende lokal sårbehandling, förband och 

utformning av basförråd. Exempelvis vid: 

• svårläkta sår (sår ska ha läkt inom 4–6 veckor) 

• sår med bakteriell belastning/infektion - antimikrobiell behandling 

• optimerad smärtbehandling 

• osäker bedömning i val av kompressionsnivå – och kompressionsbehandling 

• behov av särskild nutritionsbehandling, exempelvis kontakt med dietist 

• hjälpmedel/avlastning, aktivitet eventuellt i samverkan med fysioterapeut och 

arbetsterapeut 

 

Kommunal hälso- och sjukvård 
Patient erhåller kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser som har svårläkt sår (sår mer än 4–6 

veckor) och där det finns behov av att få hjälp av primärvårdens sårkonsultsjuksköterska. 

Patienten måste vara lista på offentlig vårdcentral. 

Patientansvarig sjuksköterska (PAS) /omvårdnadsansvarig sjuksköterska (OAS) i den kommunala 

hälso- och sjukvården kontaktar sjuksköterska / distriktssköterska enligt beslutad kontaktväg, 

exempelvis äldre- mottagning, VIP telefon på vårdcentralen där patienten är listad.  

Sjuksköterska / distriktssköterska på patientens vårdcentral kontaktar Sårkonsult och förmedlar 

kontakt med PAS i kommunal hemsjukvård.  

 

Inför digitalt möte:  

• Utrustning: Smartphone/IPAD, ladda ner Inera digitalt möte. 

• Sårkonsult skickar QR till mejl eller via kalender. PAS/OAS kopplar upp sig via QR koden 

på avtalad tid.  

• Sårkonsult startar möte och släpper in berörda personer från den kommunala hälso- och 

sjukvården.  
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Region Skåne  

 

Annan förvaltning inom Region Skåne 
Patient med svårläkt sår som behandlas i offentligt driven primärvård där det finns behov av en 

bedömning av exempelvis specialistmottagning såsom trycksårsmottagningen, SUS.  
 

Inför digitalt möte:  

• Utrustning: Smartphone/IPAD, ladda ner Inera digitalt möte. 

• Sårkonsult skickar QR till mejl eller via Outlook till berörd verksamhet som kopplar upp 

sig via QR koden på avtalad tid.  

• Sårkonsult startar möte och släpper in berörd person 

 


