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Information om hyra av antidecubitusmadrasser till 
Vårdavdelningar/ boenden 

 
 

Bakgrund: 

Idag hyrs ett stort antal madrassystem till vårdenheter/boenden som återlämnas efter en kort tids 

användning. Resultatet blir att det återlämnas en stor mängd madrasser per vecka till 

Hjälpmedelsverksamheten som ska rengöras, rekonditioneras, servas och packas om.  

Detta medför ett stort resurs- och hanteringsproblem för Hjälpmedelsverksamheten. Därför måste vi 

tillsammans finna en gångbar väg gällande hyra av antidecubitus- madrasser. 

 

Hyra madrassystem som utrustning: 
Alla vårdavdelningar/boenden ska vara utrustade med en grundutrustning för att kunna ta emot och 

vårda patienter/boende. 

Hjälpmedelsverksamheten ger möjligheten för vårdavdelningarna/boendena att hyra 

antidecubitusmadrasser som ett alternativ till att köpa in denna utrustning. 

Hyr man madrassystem som en utrustning ska den vara kvar på avdelningen och nyttjas löpande 

(Rengöring av madrass och pump mellan brukare, ska göras enligt gällande hygienrutin). 

Dessa madrassystem ska alltså inte skickas tillbaka till Länsservice mellan patienterna.. 

Madrassystemet skickas bara in om service/reparation krävs. 

 

Hjälpmedelsverksamhetens önskan och uppmaning är att man hyr en viss mängd 

madrasser på vårdavdelningen/boendet som en grundutrustning och att man inte förskriver 

alla madrasser på patient. 

 

Beställning av antidecubitusmadrasser som utrustning kan göras av ex. enhetschef, undersköterska 

mm via formuläret:  

C2 – beställning till Länsservice 

 

 

Förskriva madrassystem på patient: 
Som legitimerad sjuksköterska har man som enda yrkeskår förskrivningsrätt av 

antidecubitusmadrasser på patient. Detta gör man vid behov, ex. när grundutrustningen inte räcker 

till på avdelningen/boendet, specifika personliga behov. mm 

Madrass som hyrs och registreras på en patient måste, mellan varje brukare, återlämnas till 

Länsservice för rekonditionering, service och omregistrering. 

 

Beställning av antidecubitusmadrasser av sköterska sker genom en förskrivning i  

beställarsystemet webSesam. 

 

 

Vid frågor gällande ovanstående, kontakta: 

Hjälpmedelskonsulent,  

Hjälpmedelsverksamheten, Länsservice 

E-post: hjalpmedelskonsulenter-lansservice@norrbotten.se 
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Viktiga dokument att känna till vid användning/ förskrivning 
av antidecubitusmadrasser samt vid trycksårsgradering och 
överrapportering  

 

Samtliga dokument finns samlade på Hjälpmedelsportalen. 

 

Riktlinjer vid förskrivning 

04 33 06 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande 

09 06 21 Häl-, tå- eller fotskydd 

Sortiment och beställningsunderlag 

Sortiment 04 33 06 

Beställningsunderlag 04 33 06  

 

 

Kunskapsunderlag 

Trycksår - Information till personal som kommer i kontakt med patienter med risk att 

utveckla trycksår 

 

Överrapportering 

Viktigt vid överrapportering är att det framgår vilken trycksårsgrad/kategori som patienten 

har vid utskrivning. Kommunens förskrivare beställer då produkt utifrån trycksårskategori 

och omgivningsfaktorer. 

Överrapportering vid förskrivning av hjälpmedel 

 

 

 

Vid frågor gällande ovanstående, kontakta: 

Annika Olsson,  

Hjälpmedelskonsulent Länsenheten Särskilt stöd 

E-post: annika.olsson@norrbotten.se 
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