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Bensår 



Problem i vardagen 

•  Ingen diagnos 
•  Överbehandling med antibiotika 
•  Ej adekvata förband 
•  Ej tillräcklig revision/debridering 
•  Ingen kompressionsbehandling 



Behandling av bensår 
•  Såret i sig är ingen diagnos 

•  Vid all behandling ska orsaken till såret 
vara utredd. 

•  Ju tidigare man behandlar orsaken till 
såret desto större är möjligheten till 
permanent läkning. 



Bensårskostnader 
•  Behandlingssfrekvens 
•  Tid till sårläkning 
•  Andel sårrecidiv 

•  75% personal 
•  10-20% förband 



Bensår 

•  vanligt 
•  långa läkningstider 
•  hög recidivfrekvens 
•  minskad livskvalitet 
•  behandling ofta suboptimal 
•  höga kostnader för samhället 



Mål för sårbehandling 

•  Läka såret 

•  Reducera patientens lidande och 
underlätta hans/hennes dagliga liv 

•  Viktigt med helhetssyn på patienten. 



	  
Behandlingsstrategier 

	   
 Kontrollera om patientens 
 blodcirkulation   är tillfredsställande 
 och försök bedöma patientens 
 möjligheter till läkning. 

 
 
 



Bedömning av såret 
   

Bedöm sårstatus och dokumentera 
  

Mät sårstorlek och om möjligt 
fotografera såret. 



•  	   

 
 

enligt strukturerad sårjournal t.ex. 
 
 
Hud 

 sår 
 sår-lokalisation 
 sårutseende 
 sårstorlek 
 sårlukt 
 sekretion  
 sårkanter 

 

Bedömning/dokumentation  
av såret  

 



Smärta	  

 
Smärtskatta enligt VAS och se till att    
patienten får smärtlindring 
 
Ett sår som gör ont läker sämre 
	  
	  



Rengöring av sår 

•  Tvätta flödigt med ljummet kranvatten/
duscha 

 
•  Om misstanke på biofilm eller kraftig 

kolonisation surfactantlösning  kan ex 
Prontosanlösning användas 



Ett sår som inte är rent 
läker inte!! 

 
     DEBRIDERA 

 
Avlägsna fibrin och gul nekros (bedöva ev. 
med xylocaingel/EMLA före) 



Omgivande hud	  

 Glöm inte omgivande hud. Plocka 
 eventuella krustor och smörj med 
 mjukgörande hudkräm. 
  
 Eventuellt Kortisonkräm enligt 
 ordination	  



 
Välj förband efter sårets 

status 
	  

 	  



Kompression en av nycklarna till 
läkning 

	  
Förutsätter att cirkulationen i benet är 
tillräcklig 
 
Motivera och informera patienten om 
behandlingen 
 



Kompression	  

•   Vid venösa sår rekommenderas 
kompressionslindning. 
Kompressionsstrumpor ger sällan 
tillräckligt tryck. 

•  Fortsätt kompressionslinda 4-6 veckor 
efter att såret har läkt innan 
kompressionsstrumpor utprovas. 



Krav på 
kompressionsbandagering 

 
•  Bandaget måste kännas bekvämt får och 

inte hindra rörelser i fotleden 
 
•  Foten bör vara i 90 graders vinkel för 

att hindra spetsfot 
 



Krav på 
kompressionsbandagering 

•  Kompressionsgraden måste vara högst 
över ankeln och långsamt avtagande 
uppåt benet 

 
•  Kompressionsbandaget ska nå från 

tåbasen upp till strax under knät. 


