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Det finns mellan 25 000 och 50 000
patienter med kroniska bensår i Sve-
rige. Orsaken till såren är oftast venös;
mer än 75 procent av patienterna är över
65 år [1-3]. Omhändertagandet av ben-
sår tar mycket tid och resurser i anspråk;
kostnaden beräknades 1996 till 2,3 mil-
jarder per år [4]. 

Optimal snabb sårbehandling förut-
sätter omhändertagande av bakomlig-
gande cirkulatoriska orsaker såväl till
sår som till infektion, nekroser och
ödem. Diagnos bör fastställas av läkare.
Faresjö och medarbetare påtalade 1996
att var femte bensårspatient saknade
diagnos [4].

Idag finns nya produkter
Äldre sårförbands främsta effekt var

att skydda såren. De kallades då ofta för

sårvårdsprodukter (passiva produkter).
De används fortfarande, t ex vaselinba-
serade salvkompresser (Jelonet). Mo-
derna aktiva produkter har andra, med
såret interaktiva, egenskaper [5]. Man
kan därför benämna dem sårbehand-
lings- eller kanske till och med sårläk-
ningsprodukter.

Dagens moderna sårbehandling strä-
var efter att hålla såren varma och fuk-
tiga. Redan 1962 visade Winter att sår-
läkningshastigheten nästan fördubbla-
des med fuktig, i jämförelse med torr,
sårbehandling med luftning [6]. En fuk-
tig sårmiljö underlättar bl a epitelialise-
ringsprocessen, då cellerna har lättare
att migrera över ytan. 

Moderna sårprodukter ger möjlighet
till längre intervall mellan såromlägg-
ningar. Färre omläggningar minskar
inte bara sårsmärta, och därmed lidande
för patienten, utan också infektionsrisk.
Sårbehandling blir mer kostnadseffek-
tiv genom färre omläggningar, trots att
de moderna sårbehandlingsprodukter-
na kostar mer per cm2 än de äldre, t ex
koksaltsomslag [7]. Det beror på att
omläggarens tid är kostnadskrävande. 

Antalet sårprodukter ökar snabbt,

och det stora sortimentet gör det svårt
att välja. En aktuell komplett lista finns
att läsa i katalogen »Sårvård 2000», där
sårprodukter delas in i grupper som t ex
filmer, geler, plåster, förband, kompres-
ser [8]. 

Ett minimerat urval av de sårbehand-
lingsprodukter som vi i första hand an-
vänder på vår klinik vid kroniska bensår
(även till andra sårtyper) förtecknas i
Tabell I. Behandlingsrekommendatio-
ner bör bygga inte bara på erfarenhet,
utan även på vetenskapliga fakta. Vissa
sårprodukter är klassade som läkeme-
del, t ex Iodosorb och Zipzog Salv-
strumpa. Tyvärr saknas vetenskapliga
studier för flera icke läkemedelsklassa-
de sårprodukter.

Definition 
av kroniska sår
Kroniska sår innefattar olika sårty-

per såsom bensår, trycksår, cancersår,
men även kroniska sår efter kirurgi eller
strålning. På hudkliniken ser vi mest
kroniska bensår. Definitionen av ett
kroniskt bensår är ett sår nedanför knät
som ej läkt på sex veckor [1]. Kroniska
venösa bensår beror därtill på en venös
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Sammanfattat

• Dagens behandling av kroniska bensår beto-
nar vikten av att bakomliggande orsaker iden-
tifieras och åtgärdas.

• Kroniska venösa bensår kan behandlas med
många olika sårbehandlingsprodukter; inte
sällan får man byta produkt flera gånger un-
der behandlingens gång. Moderna sårpro-
dukter har minskat omläggningsfrekvensen
från dagligen till mellan en och tre gånger per
vecka. Därmed har såväl personalkostnaden
som besvären för patienten minskat.

• Basal utredning vid ben- och fotsår är systo-
liska ankel- och armtrycksmätningar för att
fastställa om perifer arteriell cirkulationsned-
sättning föreligger. Kompressionsbehandling
som eliminerar ödem och förbättrar venöst
flöde är nödvändig.

Kompressionsbehandling är den
viktigaste åtgärden vid venösa bensår.



dysfunktion i benet. De är de vanligast
förekommande kroniska såren [1]. 

Bakomliggande faktorer 
Vid fastställande av diagnosen kro-

niskt venöst bensår tar man hänsyn
främst till typisk klinisk bild och anam-
nes. Alla bensårpatienter bör undersö-
kas med systoliska ankel- och arm-
trycksmätningar, eftersom man inte sä-
kert kan avgöra om någon arteriell kom-
ponent samtidigt föreligger [9]. Nog-
grann anamnes och status behövs ock-
så. Ytterligare utredning, som tex biop-
si vid tumörmisstanke, blir aktuell vid
misstanke om sår av andra orsaker [10]. 

Venös insufficiens utreds vanligen
med ultraljudsdoppler, men det finns
många andra metoder, bl a pletysmo-
grafiska [11]. När de venösa såren är
läkta bedöms varje patient med avseen-
de på om han kan/vill bli föremål för
venkirurgisk åtgärd. För patienter som
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Svårläkt venöst bensår hos 69-årig kvinna; 
atrophie blanche-förändringar sedan flera 
år tillbaka.

Bensår hos 83-årig kvinna orsakat av venös och arteriell insufficiens i
kombination. Det är viktigt att rensa såret från fibrin, t ex med en hydrogel om
det inte vätskar mycket, eller med ett hydrofiberförband för vätskande sår.

Neuropatiskt sår på hälen
hos en 51-årig man med diabetes.
Patienten får sterila fluglarver 
för andra gången.

Larverna täcks
med ett rym-
ningssäkert nät.
Det skall sitta kvar
under behand-
lingen, som pågår
i upp till tre dygn.

Larverna avlägsnas, tillsammans 
med förbandet. »Det blev bättre effekt 
av ett dygn med fluglarver än två
månaders standardbehandling», 
var patientens egen kommentar.

Hudtransplantation med »pinch»-graft
inte bara påskyndar sårläkningen utan kan också minska
sårsmärtorna. Här ses venösa sår hos en 92-årig kvinna, 
med alltmer uttalad arteriell insufficiens, som genomgått 
bypass-operation ledande till förbättrad cirkulation.



har ytlig venös insufficiens som orsak
till såren är prognosen god för recidiv-
frihet efter kirurgi. 

Behandling av ödem
Den viktigaste behandlingen av ve-

nös insufficiens är kompressionsbe-
handling. Kompressionsbehandling av
underbenen minskar kapillärt vätskeut-
träde, ödem och blodfyllnad i det ytliga
vensystemet. Samtidigt ökar flödeshas-
tighet och tömning av det djupa vensy-
stemet.

Ödem i sårområdet hindrar sårläk-
ningen. Benödem ger också upphov till
smärta och inte sällan rodnad, som ofta
misstolkas som infektion, och som san-
nolikt ligger bakom den överförskriv-
ning av antibiotika som man finner hos
bensårspatienter [12]. Den ökade vätsk-
ning från såret som benödem ger kan ju
inte behandlas bort med absorberande
sårprodukter, även om detta är en lämp-
lig lokalbehandling. 

Diuretika är effektiva mot kardiovas-
kulära och renala ödem, men inte mot
ödem orsakade enbart av venös insuffi-
ciens eller lymfödem [1]. Vid ödem or-
sakat av venös insufficiens rekommen-

deras högläge av benen i vila. Patienter-
na bör undvika stillastående, och vara i
rörelse så att muskelpumparna används.
Stela ankelleder ger ofta svårläkta sår. 

Kompressionsbehandling
med elastiska bindor
Kompressionsbehandling kan ske

med bindor (kort- eller långtidsbindor)
eller med kompressionsstrumpor. Kort-
tidsbindor delas in i högelastiska (Wero
Normal, SurePress) och lågelastiska
(Comprilan), där båda typerna kan an-
vändas till patienter med venösa bensår.
Vid kombinationssår orsakade av venös
och arteriell insufficiens rekommende-
ras i första hand de lågelastiska bindor-
na, eftersom de har högt arbetstryck och
lågt vilotryck. Högelastiska bindor har
medel- till högt arbetstryck och högt vi-
lotryck. De kan appliceras med cirkel-
turer [13] eller åttaturer, medan man bör
följa de instruktioner som medföljer
bindan.

Långtidsbindor används till dubbel-
bandage. De delas in i kohesiva, dvs
självhäftande (Coban), och adhesiva
dvs klistrande (Tensoplast). Fördelen
med långtidsbindor är att de kan sitta

kvar under mycket lång tid. Vid dubbel-
bandage används en zinkstrumpa (Zip-
zog Salvstrumpa) innerst direkt på såret
och på underbenet. Ett dubbelbandage
sitter oftast på under en veckas tid, där-
efter klipps det upp och ett nytt applice-
ras. Dubbelbandageringen är inte av-
sedd för egenbehandling. Speciellt läm-
pat är dubbelbandage för äldre, eller för
patienter som inte själva kan lägga om
sitt sår eller ta på en kompressionsbin-
da. 

Kompressionsstrumpor
Kompressionsstrumpor används

framför allt när såren är läkta för att för-
hindra recidiv. De finns i olika klasser 
I–IV (mild–mycket stark). För venösa
bensårspatienter blir vanligen klass II
(24–33 mmHg) aktuell, eller klass III
(35–47 mmHg). Även klass I (13–23
mm Hg) kan i enstaka fall användas,
speciellt av äldre som har problem att
själva dra på en kraftigare strumpa. 

Intermittent 
pneumatisk kompression
Intermittent pneumatisk kompres-

sion med pumpstövel är ett bra komple-
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▲
Tabell I. Vilken sårprodukt skall man använda till vilket sår? Obs! Kompressionsbinda behövs till alla venösa bensår.

Generiskt namn Firmanamn Innehåll Indikation Bytesfrekvens Undvik Applikation, Referens
sekundärförband

Cadexomerjod Iodosorb Stärkelsepolymer Till infekterade, Dagligen till Kontraindikation vid: Produkt [17, 18]
med 0,9-procentig vätskande, vart tredje dygn överkänslighet mot appliceras
jod gulsmetiga, jod; såryta >300cm2; innanför 

fibrinbelagda, störningar av sårkant
sår, lösa nekroser tyreoideafunktionen.

Undvik vid svår smärta

Hydrofiber Aquacel Natriumkarboxy- Till kraftigt 1–2 ggr/vecka Ej till torra sår Produkt 
metylcellulosa vätskande sår appliceras 

1–2 cm utanför
sårkant

Hydrokolloid Duoderm Gelatin, pektin, Till ytliga, 1–2 ggr/vecka Undviks vid kliniskt Produkt applice-
standard natriumkarboxy- lätt till måttligt infekterade sår, djupa ras 1–2 cm

metylcellulosa, vätskande, nekrotiska diabetessår, utanför sårkant
polyisobutylen, smärtande, rena, ischemiska sår
polyuretanskum fibrinbelagda,

sår, lättare
nekroser

Hydrogel IntraSite gel Vatten, karboxy- Till smärtande, Dagligen till vart Sekundärförband be- Produkt applice-
metylcellulosa, lätt vätskande, tredje dygn hövs; skydda omgivande ras innanför
propylenglykol rena, fibrin- hud med t ex Natusan sårkant, sekundär-

belagda sår, zinksalva (utan lanolin) förband t ex Solvaline 
lättare (perforerad plast
nekroser och ett lager

bomullskompress)

Koksaltsgel Normlgel Vatten natrium- Ersätter sterila 1–2 ggr/dygn Sekundärförband be- Produkt appli-
klorid och xan- koksaltsomslag hövs; skydda omgivande ras innanför
tangum hud med t ex Natusan sårkant, sekundär-

zinksalva förband t ex Solvaline

Salvkompress Jelonet Vaselinbaserad Skyddar sår så Dagligen–vart Produkt appli-
att ytterkom- tredje dygn ceras utanför
press ej fastnar sårkant

Zinkstrumpa Zipzog Vaselinbaserad Venösa, ej allt- 1–2 ggr/vecka Ej för egenbehandling, ej Produkt appli- [19]
salvstrumpa zinkimpregnerad för vätskande, vid uttalad arteriell insuffi- ceras på sår

strumpa ingår i rena, lätt fibrin- ciens. Kan ge kandidain- samt på hela 
dubbelbandage belagda bensår fektion vid långvarig underbenet

användning från tåbaser
–knäveck.
Cobanbinda 
utanpå
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ment till kompressionsbandage vid de
flesta ödemtillstånd i underbenen, och
kan i enstaka fall användas som enda
behandling. Vanligen sker behandling
under 30–60 minuter, gärna dagligen.

Flowpac är en pump i ett dyrare utfö-
rande avsedd för sjukhusvård. Den ger
möjlighet att variera kompressions- re-
spektive vilofas i fall då korta kompres-
sionsfaser är speciellt viktiga, tex vid
inslag av arteriell insufficiens. Flowtron
HC Pump är ett enklare och billigare al-
ternativ avsett för hembehandling. Ef-
tersom stora vätskemängder kan för-
flyttas från benen är behandling med
pumpstövel kontraindicerad vid la-
tent/manifest hjärtinkompensation. 

Lokalbehandling av såret 
Sårstatus och vätskningsmängd av-

gör hur täta omläggningarna bör vara.
Daglig omläggning kan behövas initialt
om såret vätskar mycket. Vid vätskning
väljs en kraftigt absorberande behand-
ling, som tex hydrofiber (Aquacel).
Sårstatus ger annars bäst information
om vilken lokal behandling man skall
välja. God belysning och gärna försto-
ringsglas underlättar möjligheten att se
nya epitelceller, granulationsvävnad, fi-
brinbeläggning och nekroser.

Vid rengöring av kroniska sår använ-
der vi ljummet kranvatten och rena
kompresser (renrutiner). Steril rutin
med sterila lösningar, kompresser och
instrument etc sparas till de tillfällen då
såren har djupare förbindelse med för-
väntat sterila områden som tex senor
och leder. 

Debridering med sårslev (kyrette),
kniv, sax och pincett görs vid behov då
fibrin eller nekros ses i sårområdet. Den
mekaniska upprensningen underlättas
av föregående lokalbedövning med li-
dokaingel (Xylokain) eller lidokain/pri-
lokain (Emla-kräm), som applicerats i
såret under plast i 20–60 minuter. 

Den autolytiska debrideringen är
inte lika snabb som den mekaniska,
men den är skonsammare vid smärt-
samma sår. Vid smärtsamma sår är
hydrogel med cellulosa (IntraSite) samt
sekundärförband (Solvaline) ett första
alternativ (Tabell I och II). Fluglarvsbe-
handling är ett snabbt och effektivt sätt
att behandla nekroser (speciellt illaluk-
tande sådana) som vi använt sedan

1997. Larverna är av arten Lucilia seri-
cata [14]. 

Val av sårprodukt
Den idealiska sårbehandlingspro-

dukten för alla typer av sår i alla stadier
från rena till nekrotiska, från vätskande
till torra, är ännu inte uppfunnen. Ideal-
produkten är ofarlig, men många andra
egenskaper är också önskvärda. Den
skall: 

– vara evidensbaserad;
– vara ofarlig, varken toxisk 

eller allergiframkallande;
– skapa enfuktig sårmiljö;
– skydda mot kyla;
– vara smärtstillande;
– inte fastnai såret;
– vara lätt att byta;
– hålla omgivande hud torr;
– vara behaglig för patienten;
– underlätta livsföringen;
– vara en barriär 

mot mikroorganismer;
– vara billig/kostnadeseffektiv.

Fortfarande behöver man vanligen
byta sårbehandlingsprodukt flera gång-
er under sårläkningsförloppet. Moder-
na sårprodukter bör framför allt absor-
bera sårvätska och/eller skapa en fuktig
och varm sårmiljö. Torr omläggning re-
kommenderas undantagsvis, tex vid
torrt svart gangrän, där man inte önskar
överföra det torra gangränet till ett fuk-
tigt med risk för gangränspridning och
amputation. 

Patienter med venösa bensår får ofta-
re kontaktallergier än andra sårpatien-
ter. De bör därför inte behandlas med
vare sig lokala antibiotika, lanolin (und-
vik Fucidin och Sofratulle salvkom-
press), parfymerade produkter, kolofo-
nium (häfta, plåster, såpa, Duoderm E
eller Duoderm tunn). Många patienter
har föreställningen att en naturprodukt
är något ofarligt, vilket inte stämmer
när det gäller tex olivolja, som lätt kan
orsaka kontaktallergi hos patienter med
venösa bensår. 

Antiseptiska lösningar används nu-
mera alltmer sällan, då många lösning-
ar visat sig vara celltoxiska eller allergi-
framkallande [15]. Effekten på bakte-
riehalter i sår är otillräckligt undersökt.
Vid riklig förekomst av Pseudomonas i

ett sår använder vi cadexomerjodbe-
handling i första hand, som alternativ
0,25-procentig ättikssyrelösning (Cys-
tosol) 15–30 minuter som omslag [15].

»Ofarligt» innebär också att sårbe-
handlingsprodukten inte skadar såret
genom att slita bort nybildade celler och
granulationsvävnad, vilket fördröjer
sårläkningen. Ej heller skall omgivande
hud skadas genom uppluckring, mace-
ration, runt sårkanterna, vilket lätt leder
till att nya småsår uppstår. Fuktade kok-
saltsomslag ansågs tidigare vara stan-
dardbehandling. Om koksaltsomslag
inte skall torka in och fastna i såret be-
höver de bytas ofta (två till tre gånger
dagligen), vilket är tidskrävande. Vanli-
gen hinner koksaltsomslaget fastna vid
något tillfälle trots intensiva byten, och
är därför både opraktiskt och skadligt.
När steril omläggning behövs kan den
bytas ut mot en steril 0,9-procentig kok-
saltsgel (Normlgel), som bibehåller
fukten i såret längre (med sekundärför-
band utanpå). 

Transplantation
För att påskynda läkning och minska

smärta är delhudstransplantation den
idag effektivaste behandlingen av ytliga
rena (från fibrin och nekros) granulera-
de sår. De alternativ som står till buds är
»meshad» delhud, som vanligen utförs
av plastikkirurg, och »pinch-/punch»-
graft (pinch: man skär av hud som höjts
med bedövning; punch: hud tas med
rundad biopsikniv), som även kan göras
i öppen vård. Man kan vara frikostig
med pinch/punch-graft på de flesta rena
icke-infekterade sår, dock ej på cancer-
sår eller vaskulitsår i aktiv inflammato-
risk fas [16]. 

I lokalbedövning tar man 3–5 mm
stora, ytliga hudbitar, vanligtvis från lå-
ret, och placerar dem i såret med lika
stora mellanrum. Hudöarna täcks med
en salvkompress (Jelonet). Detta inner-
förband byts efter tre till sju dagar, yt-
terförbanden inspekteras och byts efter
behov. Svullnad bör undvikas i sårom-
rådet, och patienten bör vila dagarna ef-
ter transplantationen med benet i höglä-
ge samt med kompressionsbehandling. 

Sårgrupper, vårdprogram
Samarbete multidisciplinärt med

olika personalkategorier behövs för att
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Tabell II. Vilka effekter har de olika sårprodukterna? +++ uttalad effekt, ++ måttlig effekt, + viss effekt.

Absorberande Autolytiskt debriderande Smärtstillande Angiogenesstimulerande Bakteriehämmande

Cadexomerjod ++ ++ +1 ++ +++
Hydrokolloid + +++ +++ ++ +
Hydrogel + +++ +++ + +
Hydrofiber +++ ++ ++ + +

1Kan i stället orsaka smärta, speciellt under de första timmarna. Smärtan kan då reduceras med lidokaingel under cadexomerjodkompressen.



på bästa sätt omhänderta patienter med
kroniska sår. Arbete i lokala sårgrupper
är givande för att man kontinuerligt
skall kunna hålla sig informerad, bla
om nya sårprodukter.

Nationellt sårarbete bedrivs av
Svenskt sårläkningssällskap (SSS),
http://www.sarlakning.com, men det
finns också internationella grupper som
European Wound Management Associ-
ation och European Tissue Repair So-
ciety, http://www.etrs.org. 

Sårgrupp Göteborg Bohus startade
för fem år sedan av sårintresserade per-
soner från olika personalkategorier och
olika specialiteter inom sjukvården. Vi
har nu skrivit ett vårdprogram som finns
dels på http://www.gsv.se/SGGB, dels
som tryckt häfte, vilket kan köpas till
självkostnadspris via vår upphandlings-
depå för sårprodukter. 

Vårdprogrammet innehåller rekom-
mendationer för utredning, behandling
och dokumentation, och är tänkt att an-
passas efter lokala förhållanden på den
egna enheten. Sedan 1998 finns även en
patient- och anhörigförening för ben-
och fotsårspatienter. 

Sårcentrum
På hudkliniken vid Sahlgrenska Uni-

versitetssjukhuset/Sahlgrenska i Göte-
borg startade vi i oktober 1999 ett Sår-
centrum med syfte att vara ett centrum
för: 

• ett ökat samarbete 
inom sårområdet,

• utredning och bedömning 
av kroniska bensårspatienter,

• utprovning av nya sårbehandlingar
i forskningsprojekt, 

• sårutbildning 
av olika personalkategorier
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