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Rekommenderade förskrivare 
Leg. Sjuksköterska, leg. arbetsterapeut och leg. fysioterapeut/ sjukgymnast. 
Samverkan mellan dessa yrkesgrupper är önskvärd för att få en helhetssyn. 
 
Kriterier 
1. För personer med nedsatta kroppsfunktioner som löper risk att utveckla trycksår 

eller som redan har utvecklat trycksår.  
2. För personer i palliativt skede med behov av smärtlindring och ökad komfort. 

 
Mål med hjälpmedlet 
1. Förebygga uppkomst av trycksår och/eller behandla trycksår.  
2. Lindra smärta och ge ökad komfort vid palliativ vård. 
 
Typ av antidecubitusmadrass som kan förskrivas 
Madrasser avsedda för trycksårsprevention.  
 
Antidecubitusmadrasser finns för olika sårkategorier, från förebyggande till 
behandlande.  

  
                Sårkategorier 

  
Kategori 1 Vävnadsskada med ökad rodnad. 

Inflammationstecken. Rodnad som inte bleknar vid 
tryck. 

  
Kategori 2 Hål på huden, rött sår utan nekroser. 

  
Kategori 3 Gult sår ner till underhuden med nekroser, sekretion 

och fistlar. Litet ingångshål. 
  

Kategori 4 Genom alla hudlager ner till muskler och ben 

                      

  Läs mer: http://www.vardhandboken.se/texter/trycksar/riskbedomning 

Utsatta kroppspartier  
Sätesregionen och hälarna är de 
områden som är mest drabbade av 
trycksår. Även andra kroppspartier är 
utsatta och bör få regelbunden 
kontroll och avlastning. 

http://www.vardhandboken.se/texter/trycksar/riskbedomning
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Risk för personskada 
Det finns viss sannolikhetsrisk för tillbud vid användning, som kan orsaka 
personskada. 
 
• Det är viktigt att patienten/brukaren, närstående samt kringpersonal får ta del 

av tillverkarens anvisningar och att sängen och tillbehören används på det sätt 
som tillverkaren avser, för att minimera risken för handhavandefel. 

 
• Glidningsrisk kan finnas när två madrasser ligger på varandra. Risken är störst 

vid vändning i säng samt i- och urstigning. 
 

• En antidecubitusmadrass ersätter inte behovet av lägesförändring. 
 
Kostnad för tillbehör/ förbrukningsdelar som betalas av patient/brukare 
Patienten/brukaren ansvarar själv för att det finns en säng och basmadrass av god 
kvalitet. 
 
Råd i förskrivningsprocessen 
Behovsbedömning 
Viktigt att en helhetsbedömning görs, till exempel utifrån Nortonskalan, då flera 
faktorer påverkar uppkomst/förekomst av trycksår. Utöver antidecubitusmadrass ska 
också andra åtgärder värderas, till exempel vändschema, annan avlastning eller 
nutrition. 
 
Det finns antidecubitusmadrasser som inte kan monteras i vissa privata sängar, 
förskrivning av säng får då övervägas. 
 
Prova ut, anpassa och välja lämplig specifik produkt 
• Undermålig basmadrass kan inte ersättas av antidecubitusmadrass.  
• Tänk på att antidecubitusmadrassens funktion påverkas av status på eventuell 

underliggande madrass.  
• Om patienten/brukaren använder en säng med grindar ska höjden mellan 

obelastad madrass och sänggrindens överkant vara minst 22cm.  
• Det finns inga riktlinjer/regler för att sängen måste vara utrustad med sänggrindar 

för att en antidecubitusmadrass ska få förskrivas. 
• Förskrivaren ansvarar för att luftreglerad madrass är korrekt inställd utifrån 

patienten/brukarens behov. Gäller även om tekniker har installerat madrassen. 
 

Instruera, träna och informera 
Det är förskrivarens ansvar att informera patienten/brukaren, närstående samt 
kringpersonal om handhavande och skötsel av antidecubitusmadrassen. Det är viktigt 
att alla får ta del av tillverkarens bruksanvisning. 
 
Uppföljning och utvärdering 
Förskrivaren ansvarar för uppföljning. Vid uppföljning utvärderas om 
antidecubitusmadrassen uppfyller syftet eller om eventuellt korrigeringsåtgärder 
behöver göras. 
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Leverantör av hjälpmedel och tjänster 
Hjälpmedel Dalarna enligt avtal mellan uppdragsgivaren och LD Hjälpmedel. 
 
Vid behov kan Hjälpmedel Dalarna hjälpa till med tryckmätning av madrass. I sådant 
fall kontakta hjälpmedelskonsulent. 
 
Vid återlämning av madrass ska den rengöras innan och packas i sin medföljda 
väska, eventuell kompressor läggs emellan madrassen för att inte skadas. Om 
väskan är försvunnen ersätts den av kunden. Kontakta LD Hjälpmedels kundservice 
för att beställa en ny väska.  
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