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Instruktioner åt personalen - Lokalvård av infekterat sår 

Identifiering av infektionskriterier 
Gemensamma infektionskriterier för alla sårtyper är, utvecklingen  av de klassiska 
kännetecknen: 

 rodnad
 förhöjd lokaltemperatur i sårområdet 
 svullnad
 värk 

Sellulit, dålig lukt, långsam läkning och sårets expandering samt en ökning av  infektionsvätska, ses 
också som infektionskriterier i alla andra sårtyper, förutom i tredje gradens brännsår, i vilka det uppstår 
stora mängder infektionsvätska. (www.suomenhaavanhoitoyhdistys.fi). 

 
Diagnosen för sårinfektion baserar sig på symptom, förändringar i såret och bakterieodlingsfynd.  

Vid vård av infekterat sår,  är syftet att minska bakterier och nekrotisk vävnad eller borttagning av 
främmande material. Därtill eftersträvas att skapa gynnsamma omständigheter för kroppens egen 
läkningsprocess. 

Före sårdvård bör följande fakta utredas: 
 Målsättningen för vården bör definieras i vårdplanen. Är det frågan om en konservativ sårvård 

eller förberedelse inför ett kirurgiskt ingrepp? 
 Ordinationerna bör vara detaljerade och tydliga.

Hur ofta rengörs såret, hur utförs mekanisk rengörning, hur vårdas smärta och hur deltar 
patienten i sårvården? 

 Användning av förbandsmaterial och antiseptiska medel bör övervägas individuellt. 

Undersökningar 
Temperatur  
Laboratorieprov, S-CRP, B-PVK
Bakterieodling tas av såret före  inledningen av mikrobmedicin!

http://www.ewma.org/english/english.htm
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Bedömning av infekterad sårläkning
Vid vård av infekterat sår, observeras sårbotten och -sidor, nekrosmängd, omfattning, epitelisations-
start, svullnad och rodnad.  Ändringar i mängd och kvalitet av sekret observeras och färg och lukt 
beaktas.  Sårläkningen iakttas och storlek och utseende kontrolleras.  Vården och vårdproduktens 
inverkan på såret bedöms och om patienten har eventuella allmänna infektionssymptom. 

Det är bra att fotografera såret regelbundet med digikamera. Kantområderna på såret vårdas för att 
förhindra maserering, svullnad och blåsor. På huden kring såret är det bra att lägga på t ex bassalva, 
polyuretanhinna som skyddar huden  eller ett tunt lager zinkhaltig salva. 

Duschvård 
Det infekterade såret rengörs med kroppstempererad vattenduschning (ca 37° C). Duschningen sker en 
gång per dygn om såret har riklig sekretion och luktar illa. Duschningen sker bara under några minuter 
(1-3 min), hårt vattentryck bör undvikas. 

För lång duschtid av öppna sår  ökar utsöndring av vävnadsvätska. Isotoniskt vatten går igenom 
cellmembranet,  vattnet tränger in i det intracellulära vätskeutrymmet och orsakar svullnad. Under 
duschningen sjunker temperaturen i såret och läkningen sker långsammare. Den optimala temperaturen 
för läkning uppnås på nytt om ca 1-3 timmar efter duschningen. 

Med hjälp av duschning lösgörs förband som eventuellt fastnat i såret, lokalvårdsmedel avlägsnas samt 
skorv uppmjukas. Riklig skorv kan lösgöras med 1 % väteperoksid-sjudning före dusch. 

Om det inte är möjligt att duscha såret, rengörs det med sköljning av uppvärmd koksaltlösning.
Ett ihåligt djupt sår eller en fistel rengörs med koksaltlösning. Håligheten sköljs med hjälp av kateter 
eller spruta. 

Om man vill ta bakterieodling, tas det från sårbottnen efter duschning och mekanisk rengöring. 

Mekanisk rengöring 
Rengöring från fibrinbeläggning och nekrotisk vävnad ur sårbottnen är en förutsättning för läkning.

Som hjälpmedel används böjd sax, papegojpincett, kyrett, kniv eller slev. Vid rengöringen aktas, så att 
den nya epiteliserade vävnaden inte skadas. Som hjälpmedel  kan autolytisk, enzymatisk eller kemisk 
rengöring användas. 

Interaktiva förband 
reagerar på sårsekret och framkallar en autolytisk rengöring från fibrin- och nekrosvävnad med hjälp av  
värme och fuktighet.  Dessa tillsammans gynnar nedbrytning av död vävnad. Interaktiva förband kan  
också binda lukt och döda bakterier. De kan indelas enligt innehållande beståndsdelar och dess aktiva 
stuktur: 

 silverförband verkar på de flesta bakterier. T ex.  Acticoat, Aquacel Ag, Allevyn Ag.
 polyuretanskumförband suger sekret. T ex. Allevyn, Polymem, Mepilex, Biatain.
 hydrofobiskt förband binder bakterier, (Sorbact)
 hydrofiberförband Aquacel suger väl sårsekret, förvandlas till gel vid sekretion. Förbandet 

bevarar fuktigheten i såret, fastnar inte och  masererar inte sårkanterna. Till förbandet behövs  ett 
fixeringsförband.

 hydrogel, Prontosan
 honung
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Koksaltkompresser 
Koksaltkompress kan användas för att uppbevara fuktighet och för att rengöra såret. Kompressen 
placeras så, att den inte når frisk hud. Förbandet ska vara pressat fuktig, så att sårsekretet sugs upp i 
förbandet. Silikonnät placeras på sårytan, under den fuktiga kompressen, så att den inte fastnar i 
sårbottnen. På kompressen placeras t ex en sårkompress med hinna (Melolin) eller annat sugande 
förband, som fixeras med polyuretanhinna (Op-Site). Polyuretanhinnan förhindrar fukten att avdusta 
och fäster kompressen. NaCl-kompressen är ett bra och billigt alternativ för ett sår med riklig sekretion, 
då byten sker flera gånger om dagen.  Då sekretionen minskar är det skäl att övergå till interaktiva 
förband. 

Antimikrobiska produkter 
Produkter som innehåller antibiotiskt medel och antiseptiskt medel. Användning av antimikrobiska 
medel bör övervägas, för användningen utsätter sensibilisering för det verksamma medlet och å andra 
sidan framkallar uppkomst av resistenta bakterier. På grund av detta får samma antimikrobiska produkt 
användas högst två veckor. Dessa produkter är t ex Fucidin, silverprodukter (Flamazine, Lapis, 
Mercurobromi), kaliumpermagnat (KmnO4), polyvidonjod (Betadine), väteperoksid (H2O2), PHMB-
lösningar och -produkter, t.ex. Prontosan.

Kaliumpermagnatbad eller -omslag 

Indikationer: vård av kroniska, rikligt sekreterande och infekterade ben- och fotsår.
Kontra-inikationer: granulerande och epiteliserande sår.

Framställning av lösning: se Vulnus Fennica s. 408 eller Sår-boken s. 235. 
Spädningsanvisning: KmnO4-kristaller 0.5g + 5 l vatten (1g kristaller+10 l vatten). Kan användas 
som kompress eller bad. Badtid: 5 min. Lång badtid orsakar svullnad och masererar sårområdet. 
Observera: Färgar naglar och hud bruna, skydda dessa med vitvaselin!
 
Enzymatiska sårvårdsprodukter
Används vid rengörning av öppet sår med fibrin-  och nekrotisk vävnad. Behandlingen är nästan smärtfri 
och underlättar den mekaniska sårvården. Till enzymerna hör kollagenas- och streptokinaspreparat. 
Kollagenasprodukter i Finland: Iruxol Mono och Iruxol. Den sistnämnda innehåller antibiotika och dess 
användning begränsas till två veckor. Produkterna är i form av salva.

Antibiotikabeandling
Påbörjas alltid enligt läkarordination, antingen intravenöst eller oralt. Vanligen påbörjas vården på 
basen av bakterieodlings-, CRP- och leukocytvärden. Med hjälp av bakterieodling kontrolleras effekten 
av antibiotika och läkaren justerar vid behov medicineringen. 

Aseptisk arbetsordning 
 Patient med infekterat sår,  strävas till att placeras i separat rum. Vård av infekterat sår och 

duschning utförs enligt aseptisk arbetsordning dvs rengörning från rent till smutsigt. 
 Reservera lämplig utrustning t ex på bricka. 
 Smärtmedicinering före sårvård. 
 Handtvätt och desinfektion före sårvård är viktiga förebyggande åtgärder för att förhindra 

infektionsspridning. Infektionen kan smitta från patient till annan via direkt kontakt eller också 
via kontaminerade vårdinstrument och sårvårdsprodukter. 
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 I sårvård används fabriksrena handskar, vilka byts då nytt förband läggs på såret. Händerna 
desinficeras före och  efter att skyddshanskarna avlägsnats. 

 Smutsiga förband läggs genast i skräppåse. 
 I sårvården används engångsförkläde av plast samt munskydd. 
 Byt instrument mellan varje patient. 
 Om duschutrymmet är gemensamt, duscha infektionspatienten sist. 

Patienten bör få instuktioner för fortsatt sårvård både muntligt och skriftligt. Ofta fortsätter 
infektionssårvården hemma, varför patientens engagemang är viktigt. 


