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Sundhedsteamet 

Sårbehandling 

 
Denne pjece er til dig, som har behov for hjælp til sårbehandling 
via Sygeplejen Syddjurs. Her kan du finde information om syge-
plejens indsatser, metoder og retningslinjer på området. 

Sygeplejen Syddjurs udfører sårbehandling efter lægeordination eller 
sygeplejefaglig vurdering. Sårbehandlingen ydes som midlertidig hjælp 
og udføres i kommunens sygeplejeklinikker; men kan også foregå i 
eget hjem. 

Ved behov for hjælp til sårbehandling kan du blive henvist efter kontakt 
med sygehuset, vagtlæge og eller din praktiserende læge, eller hvis du 
selv henvender dig til: 
 

Visitation til Sundhed og Omsorg på tlf. 8753 6600, 
hverdage kl. 9-11 og kl. 13-15. 

 

Det er gratis at modtage hjælp til sårbehandling og der stilles sygeple-
jeplejeartikler til rådighed, afhængig af dit behov. 
Du skal dog være opmærksom på, at du selv skal: 

• Medbringe relevante sygeplejeplejeartikler på bevilling 
• Medbringe nødvendige personlige hjælpemidler 
• Købe evt. cremer, salver m.v. 
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Sundhed og Omsorg 

Sundhed og Sygdom 

Sårbehandling 
Sygeplejen vil gennem sårbehandlingsforløbet løbende vurdere den 
iværksatte behandling. 
 

Rene principper 
Sygeplejen benytter rene principper til sårbehandling. Sterile 
principper anvendes kun, hvor det er ordineret fra sygehus eller læge. 
 
Definition på rene principper: 

• Der anvendes engangs– eller flergangsinstrumenter. 
Flergangsinstrumenter rengøres efter vejledende instruks mellem 
hver behandling 

• Der anvendes rene handsker og sygeplejeartikler. Sårene bliver 
bruset eller skyllet med lunken vand fra vandhanen 

 

Hygiejne 
Korrekt håndhygiejne forebygger sårinfektion. - Sygeplejen anvender 
håndsprit og eller håndvask. 
 
Ved sårbehandling i eget hjem, bør der ikke forefindes dyr i rummet 
hvor sårbehandlingen foregår, af hensyn til hygiejne. 
 
Hvis sårforbindingen ikke er væsketæt, skal forbindingen afdækkes 
med en plastpose i forbindelse med bad/personlig hygiejne, hvis ikke 
andet er aftalt. 
 
Efter aftale kan forbindingen fjernes og såret bruses over, i forbindelse 
med bad, inden planlagt sårbehandling. 
Efter bad dækkes såret med husholdningsfilm, så det ikke udtørrer og 
afkøles. 
 
God fed uparfurmeret hudcreme anbefales til hudpleje. 
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Sårheling 
Der er flere parametre som er afgørende for, hvor hurtigt et 
sår vil hele op, og her kan du selv gøre en forskel:  
 
• Kompressionsbehandling hæmmer ophobningen af væske i vævet 

omkring såret og fremmer derfor sårhelingen. Kompressionsbe-
handling indgår derfor oftest som et led i sårbehandling. 

 
• Rygning hæmmer sårheling med over 30%, da nikotin gør blodkar-

rene mindre og nedsætter blodgennemstrømningen i vævet. 
 
• Smerter hæmmer såret i at hele, da det nedsætter blodgennem-

strømningen til såret. Derfor er det vigtigt, at du forklarer dine smer-
ter, så du kan få den rigtige behandling for dine smerter. 

 
• Motion fremmer blodgennemstrømningen i såret og derved sårhe-

lingen. 
 
• Kost, bestående af varieret og proteinrig mad, virker fremmende for 

sårhelingen. 
 
 
Vil du vide mere? 
Læs mere om Sygeplejens indsatser, Sygeplejeklinikkerne og syge-
pleje i eget hjem, i pjecen: ”Sygeplejen Syddjurs”. 
 Version 1.1. 2019 

Kontaktoplysninger: 
 
Sygeplejen Syddjurs 
Tlf. 8753 6000 
Mandag og tirsdag kl. 9-11 & kl. 13-15 
Onsdag kl. 9-12 
Torsdag og fredag kl. 9-11 & kl. 13-15 

 
Se også Syddjurs Kommunes hjemmeside: 
www.syddjurs.dk samt www.seniorsyddjurs.dk 


