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FÖRTECKNING ÖVER SÅRLÄKNINGSARTIKLAR OCH
KOMPRESSONSFÖRBAND I VÄSTRA GÖTALAND 2016
Förteckning har utarbetats i enlighet med ”Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret
mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland”
(www.vastkom.se/avtal). Syftet med listan är att ha ett väl fungerande sortiment av produkter
på varje enhet som handlägger sår och genom detta få en väl fungerande vårdkedja mellan
kommun, primärvård och länssjukvård. Avtalet och fördelning av kostnadsansvar gäller
artiklar till patienter som får vårdinsatser från båda huvudmännen, t ex är inskrivna i
hemsjukvården (ordinärt boende) eller bor i särskilt boende. Vid utarbetandet av listan har
såväl medicinska som ekonomiska synpunkter beaktats.
Sår- och specialistmottagningarnas roll i vårdkedjan är att fungera som kunskapskälla med
spetskompetens samt att ha en konsultfunktion för utredning, diagnostik och behandling av
svårläkta sår. Samtliga preparat används tidsbegränsat och på rätt indikation.
Länktips
Sårwebben, Skaraborgs sjukhus: www.vgregion.se/skassarwebben
Ytterligare länkar återfinns på www.vgregion.se/vardgivarstod/hud

Listan är uppdelad i:
Basutbud sårförband – utgör grundutrustning i kommunens hälso- och sjukvård och
bekostas av kommunen.
Avancerade sårförband och kompressionsförband – bekostas av ordinatören inom
regionen (inkluderar privata vårdgivare med vårdavtal). Regionen ansvarar för att patienten
förses med förbandsmaterial enligt lokala rutiner.
Artiklarna inom varje preparattyp är utbytbara mot likvärdiga artiklar och väljs utifrån det
sortiment som regionen och respektive kommun har upphandlat.
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BASUTBUD SÅRFÖRBAND
Indikation
Svårläkta sår med biofilm
Sårskydd mot maceration
Fibrinbelagda, nekrotiska eller
smärtsamma sår
Koloniserade och infekterade sår

Preparattyp
Sårspolvätska/sårgel
Jodförband
Barriärskydd
Hydrogel

Hydrofobt förband
Jodförband
Sårspolvätska/sårgel
Kraftigt vätskande sår
Alginat
Gelbildande
polyuretanskum
Gelbildande cellulosafiber
Kraftigt vätskande eksem och sår Superabsorbenter
Illaluktande sår
Kolförband
Rena eller fibrinbelagda sår
Polyuretanskum
Vätskande sår med skadad eller
Polyuretanskum med lätt
ömtålig omkringliggande hud
häftande yta
Olika typer av sparsamt vätskande Hydrokolloidala förband
sår, även som täckförband
Rena sår, brännskador
Salvkompress
Silikonkompress
Täckförband
Icke vidhäftande kompress
AVANCERADE SÅRFÖRBAND
Indikation
Preparattyp
Koloniserade och infekterade
Silverförband
sår/biofilm
Svårläkta sår med fibrin/biofilm

KOMPRESSIONSFÖRBAND
Indikation
Vid venös insufficiens
– för uppegående patient
– för stillasittande patient
– för kvalitetssäkrat tryck

– främst tillsammans med zinksalvstrumpa vid venösa sår/eksem
– venösa sår/eksem

Exempel på artiklar
Prontosan
Iodosorb
Cavilon, zinksalva
(utan lanolin)
Suprasorb G
Sorbact
Iodosorb
Prontosan
Suprasorb A
Aquacel foam
Aquacel
Vitri Xerisoft
Carboflex
Mepilex
Mepilex Transfer,
HydroTac
Duoderm standard
Atrauman
Silflex
Solvaline

Polyuretan med F-68 och
glycerin

Exempel på artiklar
Aquacel Ag,
Allevyn Gentle Ag,
Atrauman Ag
PolyMax, PolyMem,
PolyWic

Preparattyp

Exempel på artiklar

Lågelastisk binda
Högelastisk binda

Rosidal K
ViTri:Forte

Flerlagersbandage

Coban 2,
Comprifore Lite,
Profore
Behandlingsstrumpa
Actico Silk
Mellanelastisk självhäftande Coban latexfri
binda
Zinkförband
Zipzoc Salvstrumpa*

* förskrivs på recept
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Förteckningen utarbetad av:
För regionen
Eva Angesjö, distriktsläkare, ordf Terapigrupp Hud
Soile Kangasniemi, sjuksköterska, NU-sjukvården
Ulrika Källman, sjuksköterska, Södra Älvsborgs Sjukhus
Anna Lindhé, apotekare, sekr Terapigrupp Hud
Lisa Lundberg, läkare, klinisk farmakologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Lill-Marie Persson, överläkare, Skaraborgs Sjukhus
Adil Samad, överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
För kommunerna
Veronica Almstedt, distriktssköterska, Göteborgs stad, Lundby
Tommy Carlgren, medicinskt ansvarig sjuksköterska, Vänersborg /Fyrbodal
Marie Elm, sjuksköterska, Borås /Sjuhärad
Lena Karlsson, sjuksköterska/vårdutvecklare, Mölndal /Göteborgsregionen
Förteckningen revideras årligen.
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