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Svårläkta sår, hur ska vi 
tänka?

 
Susanne Dufva 

Specialistsjuksköterska inom onkologisk vård 
Sårcentrum, Södersjukhuset 
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Jobba strukturerat – e8 steg i taget

Steg	1	

•  Sårdiagnos	
•  Vad	är	målet?	
•  Såranamnes	-	Hur	upplever	pa?enten	si@	sår?	

Steg	2	

•  Hur	ser	såret	ut?	I	vilken	fas?	
•  Varför	läker	inte	såret?	
•  Vilka	faktorer	som	hämmar	sårläkningen	kan	vi	påverka?	

Steg	3	

•  Vilken	grupp	av	förband	ska	vi	använda?		
•  Varför	väljer	jag	aktuellt	förband?	
•  Dokumentera	sårbehandlingsplan	med	datum	för	utvärdering	

Steg	4	

•  Jobba	med	kon?nuitet	–	tydliggör	ansvarsfrågan	
•  FOTOGRAFERA	såret	regelbundet	
•  Hur	går	vi	vidare	om	vi	inte	når	målet?	
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A och O - Sårrengöring 

§  Dålig rengöring en av de främsta orsakerna till att sår inte läker 
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pH
• Hudens skyddsmantel är en mycket fin, något sur yta på huden som 

fungerar som en barriär mot bakterier, virus och andra potentiella 
föroreningar som kan tränga in i huden 

•  pH är ett värde där man mäter hur sur eller basisk kroppens vätskor 
eller hudprodukter är. pH-värde mäts på en skala från 1 till 14, där 1 
är surt och 14 är basiskt. Neutralt ligger vid värdet 7 

• När vi har balans på hudytan har huden i medeltal pH 5,5 
•  Välj parfymfria produkter med hudneutralt pH-värde (5–6 eller till och 

med 3–4) 
•  Eucerin pH 5 
•  Lactacyd pH 3,5 
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Smärta 
Sår kan behandlas lokalt med: 
 
§  Gel Xylocain® (lidokain) 2%  

§  Salva Xylokain® 5%  

§  Kutan spray Xylocain® 10 mg/dos  
 
§  Kräm Emla® (lidokain & prilokain)  

§  Morfinhydrokloridgel, effekt upp till 25 h 

§ OBS: Alla smärtstillande krämer och geler ovan kräver läkarordination 
§ Maxdos per dygn bestäms lokalt på varje arbetsplats 
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Debridering

• Mekanisk (ex Debrisoft)        
• Autolytisk (ex medicinsk honung) 
• Kemisk debridering (ex sårgel som innehåller Polyhexanid) 
• Kirurgisk 
• Biologisk (ex larvterapi) 
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Sårläkningsfaser – normal sårläkning

Inflamma&onsfasen	
•  I	denna	fas	sker	en	biologisk	
rening.	Här	sker	ingen	läkning.	
Förbanden	som	används	här	ska	
hjälpa	?ll	a@	rensa	bort	död	
vävnad	och	bakterier.	
Förbanden	ska	även	kunna	ta	
emot	stora	mängder	vätska.		
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Sårläkningsfaser – normal sårläkning
Nybildningsfasen	
	•  När	såret	är	rent	bildar	kroppen	
granula?onsvävnad.	Granuleringen	
sker	från	bo@en	av	såret.	
Epitelskiktet	vandrar	in	från	
sårkanterna	och	från	befintliga	
hårsäckar	samt	sve@körtlar.	Här	
sker	läkning.	Förbanden	som	
används	här	ska	skydda	den	
ömtåliga	nya	huden	och	inte	störa	
läkningsprocessen.	Man	ska	ha	låg	
bytesfrekvens	av	förband.		
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Sårläkningsfaser – normal sårläkning

Mognadsfasen	
• Här	sker	en	gradvis	ökning	av	
hållfasthet	samt	elas?citet	i	
vävnaden.	Processen	tar	lång	?d	
och	återställer	aldrig	
hållfastheten	helt.	Förbanden	
som	används	här	ska	skydda	den	
nya	ömtåliga	vävnaden.	
Bytesfrekvensen	ska	vara	låg.	
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Fibrin

• Bakterie-	och	svampbindande	
med	gel		

• Debrideringsdyna		
• Hydrokolloida		
•  Jod		
• PHMB	-	Polyhexanid	
• Polyuretan		
•  Sårgel	–	upprensande		
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Fibrin  
Debridering med DebrisoJ

Före	 E8er	
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Torra sår

•  Bakterie-	och	svampbindande	med	
gel		

•  Gelbildande	-	måste	fuktas	
•  Jod		
•  Hydrokolloida	
•  PHMB	-	Polyhexanid	
•  PolyMem	
•  Polyuretan	
•  Sårgel	–	fuktgivande,	upprensande	
	

		Torr	gul	nekros/Sårwebben	Skaraborg	
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Torr, hård gul nekros 
Debridering med DebrisoJ

Före	 E8er	
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Mjuk, uppluckrad gul nekros  
Debridering med DebrisoJ
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Före Efter 

Biofilm

• Bakterie-och	svampbindande	
• Debrideringsdyna	
• Medicinsk	honung	
•  Jod	
• Kol	–	mot	odör	
• PHMB	-	Polyhexanid	
•  Silver	

Sårwebben	Västra	götaland	
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Infekterat sår
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•  Bakterie-och	svampbindande	
•  Debrideringsdyna	
•  Medicinsk	honung	
•  Jod	
•  Kol	–	mot	odör	
•  PHMB	-	Polyhexanid	
•  Silver	
 

	
	

Granulerat sår

• Hydrokolloida	
• Polyuretan	
•  Sårbäddskydd		
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Blödande sår

Förband	som	hanterar	stora	molekyler	

• Algina`örband	
• Gelbildande	+	Cyklokapron®	
• Polyuretan		
•  Sårbäddsskydd	
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Lokal läkemedelsbehandling vid blödning av maligna tumörsår

•  Regel: Förband får aldrig fastna/torka in i sårbotten/sårytan 

•  Sårbäddsskydd 

•  Lägg torrt Aquacel hydrofiberförband över sårytan med god marginal utanför sårkanten 

•  Applicera inj.lösning Cyklokapron (tranexamsyra) 100 mg/ml på Aquacel hydrofiberförband 
över det lättblödande området tills gel bildas 

•  Fixera med lämpligt ytterförband 
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Vätskande sår - MaceraTon

• Alginat	
• Gelbildande	förband	
• Hudskydd	
• Polyuretan	med	superabsorbent			
•  Superabsorbent	
•  Eakin	sår-	och	fistelpåse	
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Använd rä8 förband - tänk hälsoekonomiskt 
och livskvalitet 

Våtvarmt omslag Superabsorbent som håller 
huden torr 

191106	

Eakin sår- och fistelpåse 
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Svart/gul nekros

•  Jod	
•  PHMB	-	Polyhexanid	
•  PolyMem	
•  Polyuretan		
•  Sårgel	–	upprensande	
	
	

Torra	svarta	nekroser	behandlas	
torrt		
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Hur går vi vidare om såret inte läker?

• Produkter	som	s?mulerar	sårläkningen	
-  Ex.	Suprasorb	C	–	förband	med	kollagen	

• Kontakta	specialist	

•  Ta	biopsi	
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