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Sårvårds rekom men dationer 

H itta i dokumentet 

Sammanfattning 
Behandl ing 

Sammanfattning 
Steri l och ren rutin 

Uppdaterat från föregående version 

Regeln vid sårvård ska vara steri l ruti n .  Detta gäl ler föruto m operationsavdeln ingar också 
akutsjukhusens vårdavdeln ingar.  

Behandling 
Steril rutin 
Använd steri la  instru ment och material sa mt steri la  l ösn ingar geno mgående under hela 
o mläggningen. 
Steril rutin används vid 

• postoperativa sår den första t iden 
• postoperativa sår med ko mpl ikationer tex sår so m vätskar, blöder el ler dräneras 
• sår hos infekt ionskänsl iga patienter 
• sår där förbindelse med djupare l iggande, normalt steri l vävnad inte kan uteslutas 

Undantag från steri l rutin 
Kan v id vårdavdeln ingar ti l lä mpas vid :  

• Kroniska sår t i l l  exe mpel bensår som inte engagerar leder och so m inte står i 
förb indelse med sterila kroppshålor. Autoklaverade i nstru ment, fabriksrent (ej steri lt) 
förpackningsmateria l  sa mt kranvatten kan användas. Angående kranvatten se nedan. 

Ren rutin 
Vid sårvård kan ren rut in användas på akut mottagn ing ,  vårdcentral, vårdavdelningar enl igt 
ovan och ko m munal vård. 
Använd höggradigt rena instru ment, helst autoklaverade, och fabri ksrena förbandsmaterial. 
Angående kranvatten se nedan. 

Ren rutin får användas och ti l lämpas främst vid:  
• kroniska sår, t i l l  exe mpel bensår so m i nte engagerar leder och so m i nte står i 

förb indelse med steri l a  kroppshålor. 
• akuta, trau matiska, nedsmutsade sår 
• viss typ av brännskadebehandl ing där stora vatten mängder fordras 

Höggradigt rena instrument: 
Är rengjorda och desi nfekterade i väl fungerande och SPRI godkänd diskdesinfektor. Viktigt 
är att i nstru menten b l i r  torra o medelbart efter desinfektion och att de skyddas från 
konta mination fra m t i ll användningsti l lfället. Autoklavering av instru ment efter behandli ng i 
d iskdesinfektor är ur  vårdhygienisk synpunkt att föredra speciel lt o m  behandlad patient varit 
i nfekterad. 
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H ög g radigt rena förbandsmaterial: 
Är så förpackade ,  lagrade och hanterade även efter leverans, att de b ibehåller oförändrad 
renhetsgrad fram till användningen. Vid deponering av förbandsmaterial , t i l l  exem pel 
kom press i sår ska sterilt material användas. 

Kranvatten är inte någon defin ierad produkt .  Att vatten är drickbart betyder inte att det är 
avsett eller lämpl igt för professionell sårvård. Bakteriemängden kan variera kraftigt från gång 
ti l l gång och även efter längre tids spoln ing .  

O m  kranvatten ska användas: 
• använd frekvent använt tappstäl le, varmvatten har hög bakteriehalt 
• låt vattnet rinna m inst 2 m inuter 
• använd vattnet omedelbart 

Referens: 
Hygienavdeln ingen , HS. 
www.vardhandboken.se 
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