
Välkomna till årsträff 2022



Syfte med dagen

Att vi ska... 

– knyta kontakt med varandra

– stärka rehabiliteringssjuksköterskans roll genom 
att under dagen delge varandra erfarenheter och 
kunskap kring

• Vägen till specialistsjuksköterska

• Kamratstödjare och patientråd

• Omvårdnadsåtgärder vid beteendeproblem

• Svårläkta trycksår



Nätverkets årsträff 27/9 - 2022
09.00 - 10.00 Välkomna till Stockholm – digital visning av Danderyds Sjukhus 

Hjärnskaderehabilitering, avd 80/84 och Furuhöjden, inkl. om CI-terapi

10.00 – 10.30 Vägen till specialistsjuksköterska, med Malin Welander, Spec.ssk, DSAB

10.30 – 11.00 Kaffe med besök i utställningen

11.00 – 11.30 Kamratstödjare – hur använder vi oss av det? Diskussion

11.30 – 12.00 Patientråd på vårdavdelning – en uppskattad möjlighet

12.00 – 12.30 Beteendeproblem efter hjärnskada – finns effektiva 
omvårdnadsåtgärder? med Malin Welander, Spec.ssk, DSAB

12.30 – 13.00 Nätverket för Rehabiliteringssjuksköterskor – ny styrgrupp

13.00 - 14.00 Lunch med besök i utställningen

14.00 - 15.00 Svårläkta trycksår med Helene Andersson, Sårombud på DSAB

15.00 - 15.30 Kaffe med besök i utställningen

16.00-17.00 Styrgruppsmöte



Deltagare

Totalt 50 deltagare på plats och 
3 deltagare via Teams

• Från 13 städer 

• Från 17 rehabiliterings-
verksamheter

Orup

Borås
Jönköping

Linköping

Halmstad

Sundsvall

Stockholm

Sandviken

Uppsala
Västerås

Falun

Umeå

Göteborg



Rehabiliteringskedja för förvärvad hjärnskada i 
Region Stockholm

Högspecialiserad 
rehabilitering

slutenvård

Specialiserad 
rehabilitering

slutenvård

Rehabilitering på 
geriatrisk klinik

slutenvård

Inget behov av
rehabilitering i slutenvård
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Högspecialiserad 
rehabilitering

öppenvård

Planerad specialiserad 
rehabilitering

Dagvård eller veckovård

Specialiserad 
fysioterapi, neurologi

öppenvård

Husläkarmottagning

Logopedi
öppenvård

Kommunal 
rehabilitering

biståndsbedömt boende

Utskriven från

slutenvård:

Neuroteam

Hjärnskadecenter 
Habilitering & Hälsa
öppenvård, 18 – 64 år, LSS

Planerad specialiserad 
rehabilitering

Dagvård eller veckovård

Specialiserad 
fysioterapi, neurologi

öppenvård

Primärvårds-
rehabilitering

öppenvård

Logopedi
öppenvård

Kommunal 
rehabilitering

biståndsbedömt boende

Sen och återkommande
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Husläkarmottagning
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Patientföreningar

Stroke- och 
hjärnskadevägledare

Hjärna
Tillsammans

Kommunalt bistånd 
Socialtjänstlagen (SoL)

LSS

Folkhögskolor och 
universitet

Myndigheter
• Försäkringskassan

• Arbetsförmedlingen
• Trafikverket

Övriga resurser:

BOSSE
– Råd, Stöd & Kunskapscenter

Taltjänst

Hjälpmedelscentralen
Hjälpmedel Stockholm

Kommsyn
Sodexo

Anhörigkonsulent i 
kommun



Mälargården Rehab Center Furuhöjdens Rehabiliteringshem

Stiftelsen Stora Sköndal

Olivia Rehabilitering

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken

Rehab Station

Rehab Station

Stockholms Sjukhem

Stockholms Sjukhem

https://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Malargarden-Rehab-Center-Sigtuna/
https://www.1177.se/Stockholm/hitta-vard/kontaktkort/Furuhojden-Rehabiliteringshem-1/
https://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Neurologiska-Rehabiliteringskliniken-Stiftelsen-Stora-Skondal-Nacka/
https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Rehabiliteringsmedicinska-Universitetskliniken-Danderyds-Sjukhus-AB/
https://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Rehabiliteringsmedicinska-Universitetskliniken-Danderyds-Sjukhus-AB/
https://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Rehab-Station-Stockholm-Solna/
https://www.1177.se/Stockholm/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/MS-Liljeholmen-Hagersten-Liljeholmen/
https://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Rehabilitering-Kungsholmen/
https://www.1177.se/Hitta-vard/Stockholm/Kontakt/Rehabilitering-Kungsholmen/


Länk till film om 

Hjärnskaderehabilitering 

vårdavd 80/84, Danderyds 

Sjukhus, ca 7 minuter lång

7

https://youtu.be/SKWvadP9DLs


Furuhöjdens rehabiliteringshem
Inneliggande rehabilitering

Reaktivering Furuhöjden AB 82022-10-03

- Startade i maj 1993

- 44 enkel rum

- Egna kockar

- Stora landstings avtalet med 

gäster från hela Stor Stockholm

- Gäster inom bukkirurgi, 

ortopedi, thoraxkirurgi, 

cancerrehab, neurorehab.



Hälsa och rehab Furuhöjden
Poliklinisk verksamhet

2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 9

- Startade i början på 2018

- Dagrehab neuro

- Specialist avtal inom 

neurologi

- Specialistavtal inom 

ortopedi



2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 10

Neurodans Mediyoga

Hi balans Artrosskola

CI terapi



2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 11

Specialist avtalet neuro

Remiss då det är en så 

pass intensiv träning

Inneliggande neuro

CI inspirerad träning i 

träning och aktiviteter

Dagrehab

Remiss för ”Specialiserad planerad 

rehabilitering neurologi” 

CI-terapi



CIMT-terapi

Constrain Induced Movement Therapy

Genom att begränsa möjligheten att använda 

den starka sidan vill man framkalla rörelser i 

den svaga sidan

2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 12



CI- terapi

• Togs fram under 1980-talet av forskare i 

USA. 

• Hjärnan väljer automatiskt att undvika att 

använda en kroppsdel som inte fungerar 

tillfredställande, ”learn nonuse”.

• Forcerad träning – ”forced use paradigm”

2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 13



CI-terapi

• Socialstyrelsen tar fram Nationella 

riktlinjer för strokevård där man 

rekommenderar olika 

behandlingsmetoder.

• CI – terapi ligger idag som prioritet 4 av 

10 i dessa riktlinjer. 

2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 14



För vem passar CI-terapi?

• God motivation

• Förmåga att förstå instruktioner och 

arbeta självständigt.

• Tillräckligt bra balans.

• Medicinskt stabil (läkarremiss)

• Kunna sträcka i handleden och fingrarna.

2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 15



CI - terapi

• Hur går det till?

Träningen ska vara strukturerad, icke 

kompensatorisk, högintensiv, utmanande,

repetitiv och individuellt upplagd utifrån 

personens egna mål. Programmen revideras 

dagligen.

2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 16

Man tränar 3 timmar/dag

5 dagar i veckan i 5 veckor



CI-terapi som dagvård

• Remiss ”Specialiserad neurologisk 

rehabilitering”.

• Samma grundstenar 4-5 dgr/veckan, 5 veckor, 

intensivt, repetitioner, träning av svaga sidan, 

styrka, hög svårighetsgrad.

• Hemprogram efter avslutad träningsperiod.

• Teambaserad rehabilitering (fysioterapeut, 

arbetsterapeut, sjuksköterska, logoped, rehab 

assistent, kurator, läkare, psykolog, dietist).

2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 17
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2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 19



2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 20



2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 21



2022-10-03 Reaktivering Furuhöjden AB 22
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Malin Welander

Specialistsjuksköterska inom Neurosjukvård

Vägen till 
specialistsjuksköterska……..



Vägen…

Sophiahemmets Högskola 2005–2008

Grundkurs i Neurosjukvård 2019, KI

Fördjupningskurs inom neurosjukvård,15 
Hp, Uppsala Universitet, 2020



Specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning på neurosjukvård, 60 
högskolepoäng
Göteborgs Universitet 2020



• Specialistsjuksköterskans funktion med inriktning mot neurosjukvård, 1,5 hp.

• Akut neurosjukvård, 7,5 hp

• Stroke – ett interprofessionellt vårdprocessperspektiv, Del 1 7,5 hp

• Rehabiliteringsmedicin med fokus på personer med neurologiska funktionshinder, 
7,5 hp

• Klinisk fördjupning inom neurosjukvård, 6 hp.

• Vetenskaplig metod, 7,5 hp.

• Examensarbete i omvårdnad, 15 hp.

• Valfri kurs på avancerad nivå med relevans för neurosjukvård, 7,5 hp

Kursinnehåll



Praktiska aspekter

Studietakt 50 % studier 
och 50% kliniskt arbete 
som sjuksköterska på 
grundnivå, tillsvidare-

anställning.

I utbildningen ingår 
varierande 

inläsningstid beroende 
hur arbetsgivare och 
arbetstagare kommer 
överens individuellt.



Rehabiliteringsmedicin med fokus på personer med neurologiska 
funktionshinder.
7,5 hp Avancerad nivå VT 2022 Göteborgs Universitet

• Kursens huvudsakliga innehåll:

• Rehabiliteringsprocessen- bedömning, 
planering, behandling och utvärdering 
samt målformulering och måluppföljning

• International Classification of
Functioning Disability and Health (ICF) 
so gemensam grund för 
rehabiliteringsarbete.

• Konsekvenser av neurologiska 
funktionsnedsättningar avseende 
funktions/aktivitetsnivå och möjligheter 
till delaktighet.

• Personcentrerat förhållningssätt vid 
rehabilitering

• Teoretiska utgångspunkter för tillämpning 
av team och teamarbete.

• Evidens och aktuell forskning.

• Flera muntliga och skriftliga 
exaiminationer



Kamratstödjare via Hjärna Tillsammans 
(hjarnatillsammans.se)

https://hjarnatillsammans.se/


Vi diskuterade hur patientorganisationer alternativt före detta 
patienter används för att delge erfarenheter till de som nyligen 
insjuknat/skadats? Följande arbetssätt beskrevs:

• Anställd Rehabcoach/Rehabinstruktör, d v s en person som 
själv skadats och jobbar med att lära ut 

• Temabaserade träffar arrangeras, d v s utskrivna patienter med 
motsvarande problem som aktuell patient har bjuds in för

• Hjärnkraft har stående tid varannan vecka då de kommer och 
fikar tillsammans med patienter och närstående

• Bjuder in intresseorganisationerna till utbildningsdagar så att 
medvetenheten om dem och vad de kan erbjuda sprids

Vi välkomnades att kontakta monica.hellron@furuhojden.se (073-
7320300) som berättade om CI-terapi på Furuhöjden och som 
gärna talar om att vara strokepatient (själv drabbad 2019)

Kamratstödjare - diskussion

mailto:monica.hellron@furuhojden.se


Patientråd på vårdavd – en 

uppskattad möjlighet

Karolina Krakau, Med.dr., SSK, Hjärnskaderehabilitering Slutenvård, Danderyds Sjukhus



• Patienten ges tillfälle att diskutera tankar, önskemål 

och förbättringsområden – inte bara förmedla via 

envägskommunikation 

• Skapa möjlighet för personalen att utvärdera olika 

aktuella förändringar i arbetssätt och verksamhet 

• En ”rekryteringsbas” för olika förfrågningar där 

patientperspektivet behövs – t.ex. för 

internutbildningar

Varför ett patientråd?



Inbjudan

34



Agenda för dagens patientråd

35

Presentationsrunda

Patientrådets syfte

Spelregler

Återkopplingsrutiner & tidigare förbättringsförslag

Tankar och idéer till förbättringsarbetet

Utvärdering



Presentationsrunda!



Patientrådet är...

37

En möjlighet att delge sina och lyssna in 
andras erfarenheter och perspektiv

Ett tillfälle att diskutera förbättringsförslag
som tas vidare till ledningsgrupp och team



Anonymitet

38

Förslag och synpunkter som tas upp i 
patientrådet påverkar inte din rehabilitering

Förslag och synpunkter tas vidare anonymt

Förslag kan även lämnas i Idébanken



Spelregler

39

Här delger vi 
varandra våra
tankar, åsikter
och känslor

Vår inställning är
att lära av 
varandra för att
skapa en ännu
bättre
rehabilitering

Vi talar i sak och 
inte i person 



Återkoppling på förslag

40

Personal från patientrådet träffar chefer, överläkare och 
teamsamordnare en gång i månaden för att informera om 
de idéer ni lyft fram. Vid det tillfället bestämmer vi också
vem som ska driva idén vidare

Det kan ta olika lång tid innan din idé besvaras eller
åtgärdas, men återkoppling kring hur det går med aktuella
förslag görs på varje patientråd

Idéer läggs även in i en datafil ”Patientrådet” som all 
personal på slutenvården kan läsa



Återkoppling från tidigare patientråd

41

Förbättringsförslag Åtgärd

Bokning system i tvättstuga för 

patienter efterfrågas.
Har nu ordnats!

Önskas bokhylla till 84an med böcker 

och annat.
Det finns en bokvagn för båda 
avdelningarna på avd 80 från biblioteket 
med bland annat lättlästa böcker. 
Ansvarig person ska se över tillgänglighet 
samt utbud.

Det finns inga transporttider 

schemalagda. Stressande för 

patienterna, särskilt vid 30min 

behandlingar. Införa 15 min schema?

Arbete med ny utformning av schema 
pågår. 



Tankar och idéer till förbättringsarbetet



Så här idéblanketten ut!
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Utvärdering
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BETEENDEPROBLEM EFTER HJÄRNSKADA 
- FINNS EFFEKTIVA OMVÅRDNADSSTRATEGIER?

Malin Welander

Specialistsjuksköterska inom Neurosjukvård



BEHANDLINGSSTRATEGIER VID BEMÖTANDE AV 
PATIENTER MED AGGRESSIVT BETEENDE EFTER 
FÖRVÄRVAD HJÄRNSKADA

En systematisk litteraturöversikt

Författare: Sofia Johansson och Malin Welander



• I Sverige drabbas cirka 70 000 personer av en förvärvad 
hjärnskada per år.

• Mellan 11-96 % av dessa personer har i akutskedet ett 
aggressivt beteende.

• Rekommendation är att i första hand använda icke-
farmakologiska strategier för att öka patientsäkerheten.

BAKGRUND



• Det aggressiva beteendet är ett symtom på att patienterna 
inte kan förmedla sina behov.

• Det leder till en negativ effekt på patientens rehabilitering, 
på omgivningen och vårdpersonalens säkerhet.

• Det saknas specifika arbetssätt för hur vårdpersonal kan 
prioritera icke-farmakologiska behandlingsstrategier vid 
aggressivt beteende hos patienter med förvärvad 
hjärnskada.

PROBLEMFORMULERING



• Det finns alltså ett behov av att sammanställa vilka 
behandlingsstrategier som finns beskrivna, samt vilken 
effekt de har, för att sedan belysa de strategier som kan 
användas i vården av patienter med förvärvad hjärnskada.

PROBLEMFORMULERING, forts…



Syftet med denna systematiska litteraturöversikt är att 
sammanfatta vetenskaplig litteratur som beskriver icke-
farmakologiska behandlingsstrategier och effekten av dessa 
vid aggressivt beteende efter förvärvad hjärnskada.

SYFTE



• Åtta kvantitativa artiklar med medelhög och låg kvalitet 
identifierades.

• Behandlingsstrategierna som utvärderades handlar om att 
sätta in åtgärder för att förhindra, minska eller få aggressivt 
beteende att upphöra utvecklas.

• Skalor: Agitated Behaviour Scale, 

Resultat



Behandlingsåtgärder inriktade på…  

1. ”triggers” – d v s föregående händelser 

2. önskade och oönskade beteenden 

3. helhetsperspektivet – d v s triggers och önskat/oönskat 
beteende tillsammans

Resultat – olika behandlingsteman som identifierades



• Behandlingsstrategi som inriktar sig på att förebygga 
oönskat beteende t ex genom att belöna, tilldelas olika 
favörer.

• Behandlingsstrategi som riktar in sig på avbryta oönskat 
beteende t ex genom tillsägelse/varning…eller att aktiviteten 
avbryts.

Resultat – vad hade effekt?



• Idag saknas det gemensamma behandlingsstrategier på 
flera neurologiska vårdenheter angående bemötande av 
patienter som har ett aggressivt beteende efter förvärvad 
hjärnskada.

• Specialistsjuksköterskor inom neurosjukvård skulle utifrån 
en vetenskaplig bedömning kunna utgå från 
behandlingsstrategier från psykatrin och anpassa dem 
utifrån ett rehabiliteringsperspektiv.

SLUTSATS



Sårbehandling vid svårläkta

Trycksår

27 sept 2022

Helene Andersson



Helene Andersson

Leg ssk                    Sårkonsult, 

Infektionskliniken   Danderyds sjukhus AB

Med Dr 

Karolinska Institutet Danderyds sjukhus

NAG Svårläkta sår

Nationella riktlinjer

Personcentrerat och sammanhållet 

- vårdförlopp 

- vårdprogram

Sårbehandlingsrådet 

http://ki.se/?l=sv


Upplägg

Hur kan man visuellt bedöma ett sår? Vad skall 
man titta på? Går det att lita på?

Praktiskt handhavande

Rengöring

Debridering

Sårodling

Förbands val

Kommande Nationella riktlinjer: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - vårdprogram

Bedömning och diagnos vid svårläkta sår (venös-arteriella-blandsår, fotsår vid diabetes, trycksår, primär 
infektion, tumörsår, sår vid reumatiska sjd-vaculitsår, pyoderma gangrenosum, hypertensivt sår, atrofie 
blanche)



Vad är avgörande för sårläkning?

Diagnos

Rengöring

Cirkulation

Kunskap om 
sårbehandling

Behandling

Infektion
Antibiotika?

Nutrition

Smärta-sömn



Klinisk inspektion av sårstatus
Vad titta på? 

⚫ Lokalisation

⚫ Storlek, djup 

⚫ Sårbotten, (granulationsvävnad, nekros, fibrin, färg) 

⚫ Omgivande hud (eksem, behåring, färg)

⚫ Temperatur- Infektionstecken

⚫ Smärta (när? hur?)

⚫ Lukt

⚫ Sekretion (serös, pus, färg, mängd + - +++)



Symtom kan ge vägledning till diagnos

Symtom                   Utseende                Pulsar   

Venöst Arteriellt Arteriellt/venöst



När är det akut?

Kritisk ischemi Misstänt djup infektion

Akut ortoped bedömningAkut kärlkirurgisk bedömning

Nationellt system för kunskapsstyrning. Hälso- och sjukvård Sveriges regioner i samverkan. Vårdförlopp kritisk benischemi. 

2020. Vårdförlopp kritisk benischemi - Kunskapsstyrning (kunskapsstyrningvard.se)

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/godkandavardforlopp/vardforloppkritiskbenischemi.1169.html


Trycksår



Trycksårs behandling 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4

Avlastning Polyuretanskums-

förband 

Aquacel+

Polyuretanskums-

Förband

Undertrycks 

behandling

Avlastning

Madrasser, kuddar, sittkuddar, vändning

Nutrition-näringsdrycker



IAD- Inkontinensassocierad dermatit 





Cavilon Advanced



Rengöring av sår

Vatten eller NaCl



Skall alla sår rengöras? Ja

Skall alla sår debrideras? Nej



Debridering vad betyder det?

Kirurgisk vidgning av sår och fistlar samt 
borttagande av död vävnad för att underlätta 
läkning

Medicinsk terminologi, B.Lindskog 2014



Vilka metoder för debridering finns?

Kirurgisk debridering   

Hydrokirurgisk debridering

Ultraljuds debridering

Autolytisk debridering

Biologisk debridering



Vilka metoder för debridering finns?

⚫Mekanisk debridering



Vad är det vi skall debridera?

⚫ Svarta nekroser ?



Svarta nekroser





Debridera ej- ta ej bort !!!



Ja och nej Utifrån patientens tillstånd



Rengöring: Tvål och vatten



Rengöring: NaCl



Trycksår Kategori: 
Misstänkt djup sårskada, sår djup okänt Ta bort?



Oftast inte



Ska vi debridera?

⚫ Svarta nekroser ?

⚫ Gula nekroser ?



Trycksår Kategori:  Icke klassificerbart 
trycksår, sårdjup okänt ? ta bort?



Svar ja, denna skall bort



Trycksår Kategori 3: Ta bort gula nekrosen?



Ja, detta sår skall debrideras



Ska vi debridera?

⚫ Svarta nekroser ?

⚫ Gula nekroser ?

⚫ Fibrin ?



Fibrin,  ta bort?



Fibrin, Ja detta skall tas bort



Ska vi debridera?

⚫ Svarta nekroser ?

⚫ Gula nekroser ?

⚫ Fibrin ?

⚫ Torr, skadad hud?



Torr hud, detta är en diabetiker, ta bort?



Ja viktigt att ta bort, sår under?



Ska vi debridera?

⚫ Svarta nekroser ?

⚫ Gula nekroser ?

⚫ Fibrin ?

⚫ Torr, skadad hud?

⚫ Blåsor



Blåsor, ta bort ?



Blåsor, nej lämnas och skyddas om hela



Infekterad blåsa, ta bort?



Infekterad blåsa, Ja ta bort



Blodblåsa, ta bort ?



Blodblåsa, Ja ta bort



Ska vi debridera?

⚫ Svarta nekroser ?

⚫ Gula nekroser ?

⚫ Fibrin ?

⚫ Torr, skadad hud?

⚫ Blåsor

⚫ Sårkanter?



Macererade sårkanter torka till, gnugga lätt



Diabetiker, ta bort ?



Viktigt att ta bort den hårda kanten



Diabetiker     Vad göra här?  



Diabetiker  Måste tas bort, öppnas upp



Ska vi debridera?

⚫ Svarta nekroser ?

⚫ Gula nekroser ?

⚫ Fibrin ?

⚫ Torr, skadad hud?

⚫ Blåsor

⚫ Sårkanter?

⚫ Biofilm?



⚫ Lokaliserade till en viss plats

⚫ Bakterierna kapslar in sig i ett ”slem”/”slime”

⚫ Svåra att komma åt

⚫ Svårt att odla fram

⚫ Motståndskraftiga mot antibiotika och antiseptika

⚫ Läkningen försvåras eller avstannar

Biofilm



Kan man se biofilm?

• Tänderna

• Hink

• Avlopp/toalett

• Sår?



Några metoder är:

• PHMB

• Jod

• Honung

• Hyperklorsyra/Hyperklorit

Mekanisk debridering!

Hur får man bort biofilm?



Hur ska vi mekaniskt debridera sår?



Mekanisk borttagning av nekroser/ Fibrin/ biofilm

⚫Sax och pincett

⚫Slev-Curett

⚫Skalpell

⚫Debrisoft

⚫Xylocain

⚫Lidocain-Prilokain



Grön guldfluga - Grön flaskfluga



Larver



Förband- Antiseptiska preparat 

⚫Vad skall vi välja ?

⚫Hur skall vi 
använda dem ?











Medicinsk honung



Iod



PHMB- Polyhexanid-Betain

Kompetensteamet  Helene 

Andersson maj 2014



Hydrofiber förband



Silverförband

⚫ 14 dgr/behandlingsperiod – ny bedömning!



Hydrogel och hydrogelförband

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjv08jEpa3lAhXrkYsKHWniAwMQjRx6BAgBEAQ&url=http://hartmann.info/sv-se/products/s%C3%A5rbehandling/hydroaktiva-f%C3%B6rband/gel/f%C3%B6rband/hydrosorb%C2%AE&psig=AOvVaw0aD9eCn61AQ1BJoOu2fwqE&ust=1571745211436210


Polyuretanskum

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjk3quWo63lAhWhxcQBHcv0ANsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.se/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttp://www.hygienshoppen.se/allevyn-gentle-5x5-cm-p-1102-c-230.aspx%26psig%3DAOvVaw0bb0p_yx_oJZicvoNrY544%26ust%3D1571744436039205&psig=AOvVaw0bb0p_yx_oJZicvoNrY544&ust=1571744436039205
https://www.easymedshealth.com/products/allevyn-gentle-border-dressings-10cm-x-25cm-pack-5-2
https://www.healthproductsforyou.com/p-ferris-polymem-finger-and-toe-dressing.html


Bakterie och svampbindande förband

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjVwMbkpq3lAhXiAxAIHeIxCogQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.amazon.com/67002101-Cutimed-Sorbact-Packing-7216700/dp/B00Q5F6M38&psig=AOvVaw0n-gG9HS9RtfewC-MGVjTq&ust=1571745592477494
https://www.healthproductsforyou.com/p-bsn-cutimed-sorbact-hydroactive-b-gel-dressing.html
https://www.djurfarmacia.se/produkt/sorbact-foam-15x15cm-1st/


Superabsorbent











Pico

http://cl.exct.net/?qs=762b5e2ad1a08bf8bdd22f0457bed5c042d27d19e69b2aaccf4105b3a4b929392f4f05ff88750e61




Maligna tumörsår



Förband med kol

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjY2_bBoK_lAhXkmIsKHRVxBOsQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.bluebirdmedical.se/produkter/forband/specialforband/carboflex-luktabsorberande-kolforband-3655.html&psig=AOvVaw2GYafiopfqSEr5I78ZUxaK&ust=1571812630577016
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwie1bXRoK_lAhXhpIsKHfjsD5AQjRx6BAgBEAQ&url=http://produkter.codantriplus.se/F0050/main.aspx?page%3Darticlelist%26gid%3D3003%26gidlevel%3D0&psig=AOvVaw2GYafiopfqSEr5I78ZUxaK&ust=1571812630577016


Allergisk reaktion

⚫ Infektion? Nej

⚫ Antibiotika? Nej



Faktorer som påverkar sårläkningen

Positiva

⚫ Proteinrik kost

⚫ Vitamin A och C

⚫ Zink och järn

⚫ Aktivitet

⚫ Social samvaro

⚫ God sömn

Negativa
• Bakomliggande 

sjukdom

• Infektioner

• Biofilm

• Smärta 

• Dåligt näringsintag

• Bristtillstånd

• Läkemedel

• Rökning

• Övervikt

• Lokal ischemi



Sårkonferens i Stockholm april 2023



Nationella riktlinjer olika sårtyper

Nationellt system för kunskapsstyrning. Hälso- och sjukvård Sveriges regioner i samverkan. Vårdförlopp 
kritisk benischemi. 2020.

Vårdförlopp kritisk benischemi - Kunskapsstyrning (kunskapsstyrningvard.se)

Nationellt vårdprogram för prevention av fotkomplikationer vid diabetes. Sveriges kommuner och 
landsting. 2018. https://nllplus.se/publika/ns/stns/Expertgrupp_Diabetes/NLL%20PLUS/7585-689-6.pdf

Kommande Nationella riktlinjer: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp - vårdprogram

- Fotsår hos personer med diabetes 

- Bedömning och diagnos vid svårläkta sår (venös-arteriella-blandsår, Fotsår vid diabets, trycksår, primär 
infektion, tumörsår, sår vid reumatiska sjd-vaculitsår, pyoderma gangrenosum, hypertensivt sår, atrofie blance)

Regionalt vårprogram Maligna tumörsår- Region Stockholm-Gotland

https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/stockholm---

gotland/malignatumorsar2015-05-26 uppdatering2015-07-28.pdf (cancerccentrum.se)

STRAMA-sårsmart- sårbedömning

STRAMA- Behandling av hud och mjukdelsinfektioner- Erytema migrans, Impetigo, erysipelas, svårläkta sår

Infektionsläkar föreningen https://infektion.net/wp-content/uploads/2018/11/2018-vardprogram-led-och-
skelettinfektioner-final 2018-vardprogram-led-och-skelettinfektioner-final-2018-11-29.pdf

https://kunskapsstyrningvard.se/kunskapsstod/personcentreradesammanhallnavardforlopp/godkandavardforlopp/vardforloppkritiskbenischemi.1169.html
https://nllplus.se/publika/ns/stns/Expertgrupp_Diabetes/NLL%20PLUS/7585-689-6.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardprogram/stockholm---gotland/malignatumorsar2015-05-26
https://infektion.net/wp-content/uploads/2018/11/2018-vardprogram-led-och-skelettinfektioner-final-2018-11-29.pdf


Övriga Referenser

Ankeltryckmätning. Vårdhandboken. https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-
sar/sarbehandling/ankeltrycksindex-och-referensvarden/

Conte MS, Bradbury AW, Kolh P, et al. Global vascular guidelines on the management of chronic limb-
threatening ischemia. J Vasc. Surg 2019; 69: 35-1255 e40

EWMA-position dokument http://ewma.conference2web.com/#resources/debridement-an-updated-
overview-and-clarificaiton-of-the-principle-role-of-debridement

⚫ Advanced Therapies in Wound Management

⚫ Antimicrobials and Non-healing Wounds. Evidence, Controversies and suggestions

⚫ Debridement

⚫ EWMA Study Recommendations - For clinical investigations in leg ulcers and wound care 

⚫ Management of patients with Venous Leg Ulcers - Challenges and Current Best Practice 

⚫ Atypical wounds- Best clinical practices and challenges 

⚫ EWMA-position dokument- Debridement
http://ewma.conference2web.com/#resources/debridement-an-updated-overview-and-clarificaiton-
of-the-principle-role-of-debridement

⚫ EWMA-position dokument- Antimicrobials and Non-healing Wounds. Evidence, Controversies and 
suggestions http://ewma.conference2web.com/#resources/antimicrobials-and-non-healing-
wounds-evidence-controversies-and-suggestions

http://ewma.conference2web.com/#resources/debridement-an-updated-overview-and-clarificaiton-of-the-principle-role-of-debridement
http://ewma.conference2web.com/#resources/debridement-an-updated-overview-and-clarificaiton-of-the-principle-role-of-debridement
http://ewma.conference2web.com/#resources/antimicrobials-and-non-healing-wounds-evidence-controversies-and-suggestions


Övriga Referenser

⚫ Lindholm, C. Antiseptiska preparat vid sårbehandling.2013      
https://www.swenurse.se/download/18.21c1e38d175977459261d2ca/1605268867589/Antiseptika-
preparat-vid-sarbehandling.pdf

⚫ Lindholm, C. Sår ny utgåva 2018

⚫ Prevention och behandling av trycksår. Europeiska trycksårsriktlinjer, svensk översättning-kort 
version, 2021 https://www.epuap.org/wp-content/uploads/2021-swedish.pdf (epuap.org)

⚫ Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd och styrning och ledning 2017. 
Nationella riktlinjer fördiabetesvård - Stöd för styrning och ledning (socialstyrelsen.se)

⚫ Sterner, E. Katalog över sårbehandlingsprodukter 2021/2022 
ttps://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/sarsjukskoterskorisverige/nyheter/nyheter/katalogove
rsarbehandlingsprodukter.5.47c195e7177b127da1c1319e.html

⚫ Wittens C, et al. European Society for Vascular Surgery. Editor's Choice - Management 
of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery
(ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg. 2015 Jun;49(6):678-737.

https://www.swenurse.se/download/18.21c1e38d175977459261d2ca/1605268867589/Antiseptika-preparat-vid-sarbehandling.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/nationella-riktlinjer/2018-10-25.pdf
https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/sarsjukskoterskorisverige/nyheter/nyheter/katalogoversarbehandlingsprodukter.5.47c195e7177b127da1c1319e.html
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