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Svar på medborgarförslag om nya britsar på akuten.
Åtminstone britsar i tryckavlastande material
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har mottagit ett medborgarförslag om nya britsar på
akuten. Åtminstone britsar i tryckavlastande material.
Förslagsställaren uppger att hen vid ett besök på akuten, liggande på britsen i 8
timmar upplevde britsarna som väldigt hårda smärtsamma att ligga på, och
uppvisade efter det rodnad som medborgaren tyder som risk för trycksår.
Regionen beklagar den långa tid som medborgaren fick ligga på den hårda britsen.
Vårdtiden på akutmottagningen ska inte vara längre än den tid som krävs för att
åtgärda de akuta besvär som patienten söker för. Utifrån patientens behov ska
lämplig vårdmiljö planeras av personalen och erbjudas patienten. Den planerade
korta vistelsetiden på akutmottagningen och det stora antalet transporter med
liggande patienter gör att det är någon form av brits med hjul som uppfyller behovet
i de flesta fall där patienten har behov av att ligga ner.
Det är stort slitage på britsarna på akutmottagningen och varje år byts minst en
brits ut. Tidigare har underlagen varit undermåliga utifrån tryckavlastning för
patienter med särskilda behov. De nya britsarna som succesivt införs kan
kompletteras med tryckavlastande madrasser som finns upphandlade på
Hjälpmedelscentralen. Akutens personal kommer att uppmanas att använda denna
möjlighet när det är lämpligt.
Madrassens kvalitet är av värde för öka bekvämlighet och att minska risk för
tryckskador. Regionen ser det som ett komplement till andra viktiga
förbättringsarbete som pågår på akutmottagningen för att förbättra flödet för att
minska vistelsetiden på akutmottagningen. Det innebär också att man arbetar för
att på ett bättre sätt än idag identifiera patienters olika behov av
omvårdnadsåtgärder och vidta de åtgärder som krävs för att förebygga risker eller
att skador uppkommer.
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