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Bakgrund och Syfte
Sårjournalen är byggd med anteckningar på tre olika nivåer i Melior. I anteckningen Sårjournal finns inga sökord. Denna anteckning öppnas en gång per
vårdkontakt och används sedan för alla sår under vårdkontakten, även om patienten flyttar mellan olika avdelningar. I anteckningarna som heter Sår nr 1,
Sår nr 2 till och med Sår nr 12 finns information som är övergripande för såret. I anteckningen bedömning/åtgärd dokumenteras varje enskild bedömning
eller åtgärd som görs gällande såret.

Manual till Sår nr x
Term (sökord)
Sårtyp

Beskrivning
Obligatoriskt sökord. Beskriv sårtyp.

Kommentar
Sårdiagnos är viktigt för att
patienten ska få korrekt
sårbehandling.

Typ av sökord
Mall i mall

Val
:
Bensår,venös insuff
Bensår, arteriell insuff
Bensår, venös+arteriell insuff
Bensår
Bitsår
Brännskada
Cancersår
Fistel
Fotsår, diabetesrelaterade
Fotsår, övrigt
Hudavskrap
Krossår
Nageltrång

Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Trycksårslokalisation

Sökordet kommer endast fram vid val
av Trycksår i sökordet Sårtyp.
Sökordet är obligatoriskt.

Enval

Trycksårslokalisation, sida

Sökordet kommer endast fram vid val
av Trycksår i sökordet Sårtyp.
Sökordet är obligatoriskt.

Enval

Egenskap/enval

Val
Rivsår
Skottskada
Skrubbsår
Sticksår
Strålningsreaktion
Trycksår
Vaskulitsår
Operationssår
Armbåge
Axel
Fot
Häl
Höft
Knä
Lår
Läpp
Rygg
Sittbensknöl
Tå
Underben
Öra
:
Arm
Finger
Fotknöl
Ryggslut
Näsa
Yttre genitalier
:
Höger
Vänster
:
Framsida
Baksida
Utsida
Insida
Ovansida
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Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Val
Undersida

Trycksårskategori

Sökordet kommer endast fram vid val
av Trycksår i sökordet Sårtyp.
Sökordet är obligatoriskt.

Sårlokalisation

Sökordet kommer fram vid alla val
utom Trycksår i sökordet Sårtyp.

Enval

Kategori 1
Kategori 2
Kategori 3
Kategori 4
Icke klassificerbart trycksår:
Misstänkt djup hudskada:
:
Arm
Armbåge
Axel
Bröst
Buk
Finger
Fot
Fotknöl
Hals
Hand
Huvud
Höft
Knä
Lår
Läpp
Näsa
Rygg
Ryggslut
Sittbensknöl
Skalp
Tå
Underben
Yttre genitalier
Öra

Term (sökord)
Sårlokalisation, sida

Beskrivning

Kommentar

Ifylls alltid (förutom vid trycksår)

Typ av sökord
Enval

Egenskap/enval

Operationsdatum

Ange datum i datumrutan.

Datum

Hudförslutning

Dokumentera typ av hudförslutning
samt planerat datum för
suturtagning.

Enval + Datum

Blodtryck

Länkas till mätvärden.

Integer

Ankeltryck dorsalis pedis

En ruta för ankeltryck vänster och en
för ankeltryck höger

Mät alltid ankeltryck/index vid start
av kompressionsbehandling vid
ben- eller fotsår, så att rätt nivå av
kompressionsbehandling ordineras.

Val
:
Höger
Vänster
:
Framsida
Baksida
Utsida
Insida
Ovansida
Undersida
:
Suturer - planerad borttagning
Stejpel - planerad borttagning
Suturer - resorberbara

Integer

Vid försämrad/utebliven sårläkning
gör ett förnyat ankeltryck/index för
att utvärdera om rätt
kompressionsnivå är ordinerat.
Ankeltryck tibialis posterior
Ankel/arm-index
Ansvarig läkare
Information/undervisning

SÅRBEHANDLING

En ruta för ankeltryck vänster och en
för ankeltryck höger
En ruta för ankel/arm-index vänster
och en för ankel/arm-index höger
Ange ansvarig läkare för
sårbehandlingen
Ange datum i datumrutan.
Skriv i fritextrutan vilken information
om såret och sårbehandlingen du
gett patienten.

Integer
Integer
Fritext
Datum + Enval

RUBRIK

Patienten informerad
:
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Term (sökord)
Kompressionsbehandling

Undertrycksbehandling

Beskrivning

Kommentar

Välj aktuell kompressionsbehandling
och därefter ”Påbörjad” och ange
datum i datumrutan.
Vid avslutad behandling: gör en
dubblett av sökordet, välj Avslutad
och ange datum i datumrutan.

Mät alltid ankeltryck/index vid start
av kompressionsbehandling vid
ben- eller fotsår, så att rätt nivå av
kompressionsbehandling ordineras.

Vid fler än en
kompressionsbehandling, gör en
dubblett av sökordet
Kompressionsbehandling och
upprepa ovan.
Välj Påbörjad och ange datum i
datumrutan.
Vid avslutad behandling: gör en
dubblett av sökordet, välj Avslutad
och ange datum i datumrutan

Typ av sökord
Enval

Kortsträckslinda
Mellanelastisk linda
Långsträckslinda
Pumpstövelbehandling
Kompressionsstrumpa klass 1
Kompressionsstrumpa klass 2
:
Flerlagerskompression

Egenskap/enval
+ Datum

Påbörjad
Avslutad
:

Egenskap/enval
+ Datum

Påbörjad
Avslutad
:
Ny ordination
:

Vid försämrad/utebliven sårläkning
gör ett förnyat ankeltryck/index för
att utvärdera om rätt
kompressionsnivå är ordinerat.

Ange i fritext vilken typ av
undertrycksbehandling, typ och
mängd sårfyllare. Överväg också
behov av sårkantsskydd.

Val

För undertrycksbehandling med
möjlighet att justera undertrycket,
dokumentera inställt undertryck.
Notera om det är kontinuerligt,
intermittent eller variabelt tryck.

Omläggningsordination

Ange ordinationsdatum i datumrutan
och dokumentera tydligt
omläggningsordinationen i fritext
såsom materialtyp och antal,
eventuellt sårkantsskydd samt
fixering.

Även inskannade ordinationer ska
dokumenteras.

Datum + Enval

Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Val

Vid förändrad ordination: gör en
dubblett av sökordet, ange nytt
ordinationsdatum i datumrutan och
välj Ny ordination och dokumentera
den nya omläggningsordinationen i
fritext.
Såromläggningsfrekvens

Vid ändring, gör en dubblett och skriv
datum.

Datum + Enval

Inspektion av förband

Vid ändring, gör en dubblett och skriv
datum.

Datum + Enval

Smärtlindring vid omläggn

Förbandsmaterial i sårhåla

Dokumentera ett observandum på
att förbandsmaterial är placerat i
sårhålan i syfte att minska risken för
kvarglömt material.

Sårodling

Avslut sårbehandling

Typ av smärtlindring ska
dokumenteras i
läkemedelsmodulen.
Typ av förbandsmaterial som finns i
sårhålan dokumenteras i
omläggningsordinationen.

Enval

:
1 gång per vecka
2 gånger per vecka
3 gånger per vecka
Varannan dag
Dagligen
:
Dagligen
Ja, se läkemedelsmodulen
Nej

Enval lång
skyddad

Ja, se omläggningsordination
Nej

Ange datum i datumrutan och välj ett
av alternativen.

Enval

Vid val Sårbehandling avslutad
tillkommer ett ”[u] i
vänstermarginalen i trädstrukturen
där u står för utsatt.

Resultatterm

Tagen:
:
Planerad
:
Sårbehandling avslutad
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Manual till Bedömning/åtgärd
Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar
Mät såret för att följa utvecklingen av
sårläkningen. Vid avstannad eller
utebliven sårläkning gör en förnyad
bedömning av sårbehandlingen.

Typ av sökord

Sårstorlek

Sårets längd, bredd och djup anges i
cm.

Sårvävnad

Beskriv utseendet på sårbotten. Vid
flera val så förtydliga i fritext var i
såret respektive utseende ses.

Flerval lång

Inflammation/
infektion

Beskriv kliniska infektionstecken i
och omkring såret.

Flerval

Sårvätska

Beskriv mängden sårvätska.
Förtydliga i fritextrutan sårvätskans
utseende och konsistens.

Enval

Sårkant

Beskriv utseendet på sårkanten. Vid
flera val så förtydliga i fritext var i
såret respektive utseende ses.

Flerval

Val

Heltal + Heltal + Heltal

:
Epitelisering
Frisk vävnad (röd granulation)
Fibrin
Gul nekros
Svart nekros
Smetig beläggning
Blottad sena
Blottat ben
Blottat kärl
:
Svullen
Rodnad
Värme
Lättblödande
Ingen sårvätska
Sparsamt vätskande
Måttligt vätskande
Rikligt vätskande
:
Retningsfri sårkant
Uppluckrad sårkant
Rodnad sårkant

Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Val
Blåröd sårkant
Svullen sårkant
Krustabelagd sårkant
Underminerad sårkant

Omgivande hud

Beskriv utseendet på omgivande
hud. Vid flera val så förtydliga i
fritext var på omgivande respektive
utseende ses.

Sårlukt

Sårsmärta vid
omläggning

Ange patientens skattade smärta
enligt NRS-skalan 0-10.

Bedömning av
sårläkning

Bedöm sårläkning. Vid avstannad
eller utebliven sårläkning, överväg
om sårbehandlingen behöver ändras.

Flerval

Rodnad
Ödem
:
Torr hud
Eksem
Blåsor
Normal hud
Uppluckrad hud
:
Ingen lukt
Ständig lukt
Lukt vid förbandsbyte
:
NRS 0
NRS 1
NRS 2
NRS 3
NRS 4
NRS 5
NRS 6
NRS 7
NRS 8
NRS 9
NRS 10
:
Försämrat sår
Oförändrat sår
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Term (sökord)

Beskrivning

Kommentar

Typ av sökord

Val
Sår i läkning

ÅTGÄRD
Suturer/stejplar
tagna

RUBRIK
Ange datum för borttagen
hudförslutning i datumrutan. Om
inte all hudförslutning är avlägsnad
kan detta dokumenteras i
fritextrutan.
Gör dubblett av sökordet vid behov
av komplettering, exempelvis när
resterande suturer tas.

Datum

Foto

Enval

Förbandsmaterial i
sårhåla

Dokumentera ett observandum på
att förbandsmaterial är placerat i
sårhålan i syfte att minska risken för
kvarglömt material.

Utförd inspektion

Ange datum för utförd inspektion av
förband i datumrutan.
Om förbandet inspekteras ofta, kan
en dubblett av sökordet tas med ny
datumruta på senaste
Bedömning/Åtgärd.
Ange datum för utförd omläggning i
datumrutan.
Om såret läggs om ofta, kan en
dubblett av sökordet tas med ny
datumruta på senaste
Bedömning/Åtgärd, under
förutsättning att sårets utseende inte
ändrats sedan senaste
omläggningstillfället.

Utförd omläggning

Typ av material i sårhålan ska vara
dokumenterat i
omläggningsordinationen.

Enval lång skyddad

Datum och tid

Omläggningsordinationen
dokumenteras under sökordet
Omläggningsordination i
underaktivitet Sår 1-12 (nivå 2)

Datum och tid

Ja
:
Ja, se omläggningsordination
Nej

Term (sökord)
Samordning

Behandlingsansv
eft utskr

Beskrivning
Information till distriktssköterska
eller nästa vårdgivare om aktuell
sårbehandling.
Ange ansvarig vårdgivare för
sårbehandlingen efter utskrivning
samt datum för när
behandlingsansvaret övergår.

Kommentar

Typ av sökord
Enval

Text (30 tecken) + Datum

Kopia till

Fritext

Huvuddiagnos

ICD-10

KVÅ-kod

KVÅ-kod

Val
Info nästa vårdgivare
:
Info Dsk om sårbehandling

