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”Sårheling er en naturlig 
proces

-

sårpleje er den indsats 
der hjælper naturen”
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Generelle faktorer der påvirker sårheling 

Generelt 
 Alder
 Rygning 
 Systemiske sygdomme fx diabetes mellitus
 ernæring
 Immunforsvar
 Stress

Helingsmekanismer
 Blodtryk
 Hgb
 PO2
 Temperatur
 Næringsstoffer
 Cardiac output
 Infektion

   Huden
 Hygiejne
 Hudpleje
 Aflastning
 Ødem 
 Bandage 

Psykosociale
 Motivation 
 Smerte 
 Søvn
 Mobilitet
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Uddybning af nogle af de faktorer der påvirker sårhelingen

Sufficient kost     
 Kontrol af S-albumin og hvis den er lav gives P-drik
 1 stk. vitamintablet dagligt.
 C-vitamin har betydning for dannelsen af kollagene fibre, og A-vitamin har betydning for 

epiteldannelsen.

Ilt  
 Endogen O2 er nødvendig for sårhelingen.
 Exogen O2 hæmmer dannelsen af kapillærer.

Hgb  
 Hvis hæmoglobinet er lav, er det ensbetydende med at der er nedsat O2-forsyning til såret.
 Efter ordination gives jern og askorbinsyre.

Sårtemperatur
 Temperaturen i et sår er normalt cirka 32 grader C.
 Ved at øge temperaturen og holde denne konstant fremskyndes sårhelingen.
 Hyppige forbindingsskift og afvaskninger med kolde væsker nedkøler såret.
 Nedsat temperatur medfører karkontraktion og dermed manglende transport af O2 og 

næringsstoffer.

Fugtighed
 Alle celler behøver fugt til sine livsprocesser.
 Fugtighed i såret understøtter afstødning af dødt væv og øger mulighederne for granulation 

og epithelialisering.
 Ved at anvende okklusive bandager mindskes udtørring af såret.

Smerter
 I et smertefuldt sår sker der en sammentrækning af kapillærerne.
 Når smerten fjernes udvides kapillærerne og sårets celler forsynes med næring og O2.

 Angst og uvished er med til at forstærke oplevelsen af sårsmerter.

Rygning
Blodkarrene kontraherer sig og CO sætter sig på de røde blodlegemer – der hvor O2 skulle sidde
– så der ikke kommer så meget O2 rundt i kroppen.
 Enhver sårpatient der ryger skal opfordres og motiveres til at holde op. 

Produktvalg:
 Brug få produkter i det enkelte sår.
 Kun produktskift efter nøje overvejelse.
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Sårhelingsfaser

Helingsfaser Beskrivelse Obs.

Oprensningsfase  Oftest kraftig sekretion

 Præget af inflammatorisk reaktion

 Nekrose og fibrinbelægninger

 Leukocytter og makrofager 

bortskaffer bakterier og andre 

fremmedlegemer.

 Nekrose fjernes før 

egentlig sårheling kan 

forventes

 Smerte fjernes

 Eventuelt ødem reduceres

 Omkringliggende hud 

observeres.

Granulationsfase  Sårbunden består af levedygtige 

celler

 Fribrinogen danner fibrintråde, 

hvorpå kapillærerne vokser

 Der dannes granulationsvæv

 Såret væsker mindre

 Epithelvæv skyder frem fra 

sårranden.

 Såret renses forsigtigt

 Det nye granulationsvæv 

beskyttes

 Epithelvævet beskyttes.

Modningsfase  Såret dækkes af et tyndt lag 

epithelvæv

 Arvæv omstruktureres

 Sårbart for nye skader.

 Sårbare områder beskyttes 

mod tryk/traumer.
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Sæbevandsbade

 Sæbevandsbade er kontraindiceret til arterielle sår, specielt diabetes fodsår.

 Sæbevandsbade kan medføre, at huden omkring såret opblødes og macereres med deraf 
følgende svækkelse af hudens forsvar mod infektion.

 Hos diabetes patienter med neuropati kan der være risiko for skoldning.

 Almindelig sårsoignering foretages ved afvaskning/overbrusning af såret og dets omgivelser 
med kropsvarmt postevand – gerne i forbindelse med brusebad.

OBS!
Hvis et sår skal behandles tørt med tør forbinding, betyder det ikke, at såret og dets omgivelser ikke 
må rengøres med vand og sæbe!
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Sårpleje i forbindelse med brusebad

 Start med grundig håndvask

 Patienten tager brusebad som vanlig 

 Forbindingen fjernes med handsker – observer forbindingens udseende, inden den kasseres

 Observer såret og omgivelserne

 Tag rene handsker på

 Huden omkring såret afvaskes med sæbe efter behov

 Til sidst spules forsigtigt både dybe og overfladiske sår med lunkent vand – al sæbe og 
sekreter fjernes 

 Anvend lunkent vand for at undgå kontraktion af de nydannede kapillærer.

 Patienten tørres som vanligt. Brug et særskilt håndklæde til såret.

 Undgå at der går for lang tid mellem afvaskning og anlæggelse af ny forbinding (læg evt. 
husholdningsfilm over såret i ventetiden)

 Anlæg og fikser den nye forbinding

 Ryd op, luk affaldsposen, foretag grundig håndvask

 OBS rengøring af brusehoved

 Dokumenter sårplejen i Clinical Suite.
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Sårpleje i oprensningsfasen.

Nekroser og  fedtnekroser i sår.

Mål for plejen          Nekrosefrit sår.

Behandling/midler    Såret renses med lunkent vand eller isotonisk Nacl.
Vurderes af sygeplejerske /læge m.h.p. evt. kirurgisk revision.
Nekrose fjernes med saks og pincet i forbindelse med forbindingsskift 
(debridering). Der kan evt. anvendes ultralydsassisteret sårrevision.
Der lægges gel i såret, og dækkes med skumforbinding.

Hvis man vælger en skumforbinding skal denne kunne sidde i 3 døgn.     
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Gangræn på tæerne

Mål for plejen Undgå infektion
Såret holdes tørt og rent
Beskyt omkringliggende væv

Behandling/midler Bruses/renses kort med lunkent vand eller isotonisk NaCL
Tørres godt (forsigtigt)
En tynd skumbandage imellem tæerne, evt. Tubinette på
Skiftes efter behov
Hvis såret er helt tørt undlades forbinding
Evt. antibiotisk behandling
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Fibrinbelægninger

Mål for plejen Rent sår

Behandling/midler Såret renses med lunkent vand eller isotonisk NaCl

Naturen klarer det selv, hvis såret holdes fugtigt

Evt. skrabes/klippes større belægninger bort
Eller der bruges ultralydsassisteret revision

Der påsættes skumforbinding evt. med en gel nedenunder

Ved dybe sår anvendes hydrofiber og dækkes med en absorberende 
forbinding 

Skiftes efter behov
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Væskende sår

Mål for plejen Beskytte sårrande mod maceration 

Hindre gennemsivning/ infektion.

Behandling/midler    Såret renses med lunkent vand eller isotonisk Nacl  
                                                 
Hydrofiber i såret, ved brug af dette lægges det 1 cm ud over 
sårkanterne for at forhindre maceration.

Hudbarrierefilm/-salve på sårkanterne for at undgå maceration.

Ved stor sekretion
Hydrofiber bandage ned i sårcaviteten.
Dækkes med absorberende forbinding.

Ved mindre sekretion.
Skumbandage
Skiftes max. hver 3. dag.
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Ildelugtende sår

Mål for plejen Nedsætte lugtgener

Behandling/midler    Såret renses med lunkent vand eller isotonisk NaCl

Ved sår med cavitet eller megen sekretion ilægges Hydrofiber

Der pålægges sølvforbinding efter ordination

Skiftes efter behov

Evt. bruge absorberende kulfiber bandage
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Pussekretion/inficerede sår

Mål for plejen Reduktion af bakterievækst

Behandling/midler    Såret skylles med lunkent vand eller isotonisk NaCl

Evt. podning (se vejledning)

Evt. antibiotika – altid ved tegn til spredning af infektion og ved indsat 
karprotese

Skiftes med Hydrofiber x 1 dagligt

Evt. bruge sølvforbinding efter ordination

Der påsættes en absorberende forbinding 
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Fasciotomi

Mål for plejen Mindske ødem

Holde såret rent med henblik på resuturering eller hudtransplantation.

Behandling/midler    Ved tørre fasciotomier:

Inderst mod fasciotomien lægges et ikke-klæbende net (f.eks. Adaptic).
Skal ikke skiftes dagligt. Herpå en skumforbinding. Evt levertransalve!

Ved fasciotomier med sekretion: 

Inderst mod fasciotomien lægges et ikke.klæbende net (f.eks. Adaptic) 
med absorberende forbinding over.
Bandagen fikseres med elastikbind.
Skiftes efter behov.

Benet eleveres mest muligt.

Mobilisering efter ordination.

Evt. brug af TNP til at reducere ødem og lukke såret.
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Blottet graft

Mål for plejen Fjerne infektion med henblik på resuturering.

Behandling/midler    Såret skylles med isotonisk Nacl i sprøjte.

Ingen anvendelse af pincet til oprensning.
Brug i stedet sterile handsker og dup ned i såret med Nacl-mescher.

Hydrofiber bandage i såret, ved brug af dette lægges det 1cm udover 
sårkanten.

Dækkes med absorberende forbinding.

Skiftes 1 gang dagligt eller efter behov.

Mobilisering efter ordination.

Der skal være gyldig Bac test og venflon (efter lægeordination)

Evt. TNP-behandling se Link
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Venesår

Mål for plejen Fjerne ødem og hindre tilbagefald

Fremme sårheling

Behandling/midler    Bruses /renses kort med lunkent vand eller isotonisk Nacl

Tørres forsigtigt

Evt. sølvforbinding ved inficerede sår

Sugende forbinding

Kompressionsbehandling se lokalt PRI dokument

Eleveret fodende og in situ skammel ved els
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Sårpleje i granulationsfasen

Granulations-/epithelvæv

Mål for plejen Undgå beskadigelse af vævet

Undgå infektion

Behandling/midler    Såret renses med lunkent vand eller isotonisk NaCl.

Såret holdes evt. fugtigt med en gel.

Skiftes efter behov.

Obs. ved brug af skumbandage bør forbindingen kunne ligge i ca. tre 
dage, ellers må der bruges en billigere absorberende forbinding.

Ved et sår, der er mere end ½ cm dybt, renses såret og der behandles 
med 25 % levertransalve.
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Rene sår med cavitet og evt. med blottet sene eller knogle

Mål for plejen Holde sene og knogle fugtig

Fremme sårheling

Behandling/midler    Så længe der er cavitet til stede behandles med 25 % levertransalve

Der påsættes en skumforbinding

Når vævet er i niveau vil yderligere granulationsstimulation kun være 
skadelig

Det drejer sig nu om at holde vævet fugtigt og varmt

Evt. bruges TNP-behandling se Link
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Sår med hypergranulering

Mål for plejen Undgå yderligere hypergranulation

Behandling/midler    Hypergranulationen smøres med gruppe 3 steroidsalve (Betnovat, 
Diproderm eller Celestonvalerat).

Steroidsalven dæmper granulationen.
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Sårpleje i modningsfasen

Epithelvæv

Mål for plejen Beskyt vævet mod traumer

Behandling/midler    Der er sjældent behov for en forbinding.

Vær opmærksom på patientens fodtøj.
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Podevejledning
se Link

Definition
En podning er en prøve indeholdende diagnostisk materiale fra såret, som skal kunne bestemme 
mikroorganismerne i såret.

Indikation
Der podes fra et sår når patienten har kliniske infektionstegn.
Rødme
Varme og feber
Hævelse 
Smerter

Fremgangsmåde
Rense såret med Nacl først
En steril kulpodepind rulles hen over det sted i såret, hvor bakterievæksten skønnes at være størst.
Der podes aldrig fra sårskorper. 
Patogene bakterier vil søge til sårranden.

Undgå at kontaminere podepinden med hudbakterier.

Podepinden stikkes ned i Stuarts Medium for at forhindre at patogene bakterier går til grunde. Den 
ende af podepinde - som er berørt af hånden – knækkes af mod glassets kant.

Glasset lukkes til og mærkes med nummer fra følgesedlen fra klinisk mikrobiologisk afdeling.

OBS Emlacreme må ikke anvendes forud for podninger, da det kan give falske negative svar.
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Produkter i afd.V

Skumprodukter:
Består normalt af en central absorptionsdel i hydrofilt polyuretanskum og en hydrofob overside.
Findes med og uden klæber.

P.g.a. økonomien skal skumforbindinger kun bruges, hvis de kan sidde i tre døgn inden 
gennemsivning.

Hydrofiber bandage:
Hydrofiber er en absorberende bandage, som ikke hænger fast i sårbunden, da den omdannes til en 
gel. Absorberer kun hvor der findes sekretion. Bandagen har lodret absorption og mindsker derfor 
risikoen for maceration af sårkanterne.

Hydrogel:
Består af vand og cellulose.
Holder såret fugtigt.

Salvekompres:
Salvekompres, der er imprægneret med et tyndt lag mild vaselineemulsion på den ene side. 
Anvendes for at beskytte såroverfladen.
Kan blive på såret i op til syv dage.

Kulfiberbandage:
En kombination af Hydrofiber og alginat samt et aktivt kulfilter, der sikrer en effektiv 
lugtneutralisering ved ildelugtende sår.
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In situ forbinding

Mål for plejen

At operationssåret holdes tørt og infektionsfrit.

Behandling/midler

På OP anlægges Hydrofiberforbinding således:
2 lag i lysken
4 lag på låret, ved knæet og på crus
Fikseres med film
Forbindingen kan ligge i 72 timer
Skiftes ved gennemsivning – når den hvide forbinding er fyldt med blod eller serøs væske under 
filmen. Skal skiftes sterilt.
Det er muligt at skifte dele af forbindingen.
Hvis det er nødvendigt at skifte flere gange daglig skiftes med sugende forbinding (Mesorb). 
Fikseres med elastikforbinding.
Er forbindingen tør, kan den fjernes.
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