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Syfte och omfattning 
Dokumentet säkerställer korrekt sortering/fördelning av patienter som söker till akutmottagningen med 

en eller flera sårskador. Dokumentet vänder sig till personal som bemannar receptionen på 

akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset. 

Bakgrund 
På akuten handläggs flera olika typer av sår, till exempel sårskador efter trauma, skärskador, bett från djur 

och krosskador. 

Beskrivning 
Bett på händer 

 Patient med hög feber/allmänpåverkan/sepsis lymfangit/utbredd erysipelas sorteras till infektion. 

Om det sedan föreligger frågeställning om kirurgisk dränering kontaktar patientansvarig läkare 

handkirurgens primärjour för bedömning. 

 Ej allmänpåverkad patient med handbett går till ortoped för kliniskt handstatus. Patientansvarig 

läkare kontaktar på sedvanligt sätt infektionskonsult/jour vid behov om frågor kring 

antibiotikaregim. 

Övriga sårskador 
 Patient med sårskador på benen proximalt om knäleden, bäcken, bål, bröstkorg, hals, huvud samt 

överarmar proximalt om armbågsleden handläggs primärt av kirurgjour.  
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 Sårskador vid knäled eller distalt därom samt armbågsled eller distalt därom handläggs primärt av 

ortopedjour och vid behov i samråd med handkirurg. 

 Patienter med lindrigare sårskador som bedömts av sjuksköterska ska hänvisas till närakuten. Se 

bilaga för ytterligare information. 

Komplicerade sårskador i huvud/halsregion handläggs primärt av kirurgjour men remitteras till 

plastikkirurg eller öron- näsa- halsläkare. Vid behov kan även ögonläkare konsulteras.  

I de fall det föreligger sårskador inom både ”ortopediskt” och ”kirurgiskt” område sorteras patienten till 

kirurgjour och ortopedläkare konsulteras vid behov för de distala skadorna.  

Om patient inkommer som traumalarm gäller sedvanligt traumaomhändertagande och avseende 

sårskador kontaktas läkare inom specialiteterna ortopedi, plastikkirurgi, ögon, öron- näsa- hals vid behov.  

Roller och ansvar 
Avdelningschefen ansvarar för att: 

 Skapa förutsättning så rutinen kan följas. 

 Berörd personal har kännedom om rutinen. 

Sjuksköterskan i receptionen ansvarar för att: 

 Bedöma såret/såren i första led och sortera patienten till rätt klinik. 

Läkaren ansvarar för att: 

 Bedöma sårskadan, ev. suturera och ordinera omläggning och vidare behandling/uppföljning. 

Undersköterskan ansvarar för att: 

 Rengöra och assistera läkaren vid sutureringen, lägga om sår samt dokumentera. 

Dokumenthistorik 
Reviderat 

2018-08-22: Anna Hagland, sjuksköterska akutmottagningen och Susanne Järhult MLA akutmottagningen 

2020-11-25: Josefine Gustafsson, specialistläkare inom kirurgi och MLA för kirurgdelen på 

akutmottagningen och ADA. Kontroll av innehåll och tillgänglighet. 

Godkänt 

Jenny Byttner, sektionschef akutsjukvård 

Viktor Ekström, avdelningschef akutmottagningen 

Josefine Gustafsson, specialistläkare inom kirurgi och MLA för kirurgdelen på akutmottagningen och ADA. 
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Bilaga 1. Aktuella riktlinjer närakuten 

Gemensamt för båda mottagningarna: 
Öppet 7–23, ingen förnyelse av recept eller sjukskrivning från annan mottagning. 
Samma regler för frikort, avgift till SSK 150 kr, till läkare 250 kr. 
Barn t o m 20 år kostnadsfritt, samt för 85 år. 
 
För ortopedakuten (våning 1) 
Från 15 år och uppåt: 
Alla akuta skador från fingrar t o m axel. 
Fot till höft, alltså ej höfter och ryggar. 
 
Vi har slät-rtg här och alla patienter som behandlas här får även sitt återbesök här.  
Vi gör ingen CT/MR, men punkterar knän för diagnos och ger ÅB till knämott. 
 
Närakuten (våning 6) 
Från 6 månader: 
 
Primärvårdsfall av akut karaktär som ej kräver kontinuerlig vårdkontakt: 
 
Infektioner ÖNH Ögon Hud Urinvägar 
Sårskador 
Främmandekropp ögon, öron 
Allergier, utslag (ej patienter som behöver isoleras) 
Andningssvårigheter som kräver inhalation/pneumoni 
 
På mottagningen finns: 
EKG, Maxim, ögonmikroskop, öronmikroskop, suturering, tamponad 
 
 
Sjuksköterskan på våning 6 nås på nummer: 17917 ortopeden och läkarna nås via växeln. 
OBS! DETTA ÄR ETT INTERNT NUMMER! 
 
Inga nummer för patienterna finns, om de behöver komma i kontakt med Närakuten ska de vända sig till 
1177. 
 
För hänvisning till Närakuten, är en kort journalanteckning bäst, inga telefonsamtal. 
Be patienten hänvisa till journalen när de anmäler sig på Närakuten. 
 
För ytterligare förbättringar är alla som önskar välkomna hit för en kort hospitering! 
 
Det är det bästa sättet att kunna hänvisa fler och veta säkrare vad man hänvisar till, VÄLKOMNA! 
 
/Hälsningar,  
Maria Carles 
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