
Sepsis & 
sårvård
Varje år drabbas 26 miljoner människor över 
hela världen av sepsis med i genomsnitt sex 
miljoner dödsfall. Det är den vanligaste orsaken 
till dödsfall på grund av infektion och är 
vanligare än hjärtinfarkt. Sepsis är en 
bidragande orsak till en tredjedel av alla 
sjukhusrelaterade dödsfall.1 2 3 4

Huden är kroppens största organ. Alla skador på 
huden utgör en infektionsrisk.5 Ett sår de�nieras 
som en skada på hudens skyddande funktion 
och orsaken kan vara antingen yttre eller inre. 
Yttre faktorer omfattar inträngande föremål och 
trauma, medan exempel på inre faktorer kan 
vara ett nedsatt immunsystem eller en 
underliggande kronisk sjukdom.

God sårvård spelar en viktig roll när det gäller att 
förebygga sepsis eftersom alla sprickor i huden 
potentiellt kan hysa bakterier som kan utgöra en 
risk för korsinfektion hos patienten.6

Think. Tänk hygien. Act. Agera för att förebygga. 
Care. Måna om patienter. 

Viktiga rekommendationer
Tvätta alltid och/eller sprita händerna före och efter att du 
rört vid patientens omgivning, patienten, huden eller vid 
hantering av öppna sår 

Använd alltid handskar vid sårvård, i synnerhet om du 
riskerar att komma i kontakt med kroppsvätskor

Rengör såret innan det täcks med godkänt sårbandage, för 
att skydda det från yttre kontaminering och infektion

Observera och kontrollera såret och patienten för att 
upptäcka tecken på infektion eller sepsis

Läs mer om sepsis och hygien på

Strategier för att förebygga och minimera risken för sårinfek-
tion omfattar handhygien och sårrengöring med hjälp av bandage 
som minimerar risken för att bakterier tränger in, och efterlevnad 
av grundläggande sårvårdsprinciper9

Tecken på sårinfektion omfattar ökad 
hudrodnad, smärta, svull-
nad, värme, varbildning 
eller stark lukt10 11

Fem fakta om sårvård

Bland vuxna med sepsis hade 
11 % en hudinfektion8

Inom EU drabbas 4 miljoner människor 
av sår varje år7

Upp till 50 % av platser inom 
akutsjukvården inom EU upptas av 
patienter med sår7

5 tillfällen för handhygien

2. Omedelbart innan man rör vid det postoperativa sårbandaget/
sårområdet, t.ex.:

Fokus på vård av patient med postoperativt sår

1. Lang E & Huckson S. GIN Conference. 2013. (online) https://www.g-i-n.net/conference/past-conferences/10th-conference/monday/245-pm-to-545-pm/lang-63.pdf. 2. Global Sepsis Alliance. Resolutions. 2017. 
(online) https://www.srlf. org/wp-content/uploads/2017/06/GSAResolution-Announcement-May-2017News-Release.pdf. 3. UK Sepsis Trust. Sepsis Manual. 2018.(online)https://sepsistrust.org/wpcontent/up-
loads/2018/02/Sepsis_ Manual_2017_inal_v7-red. pdf. 4. Liu et al. JAMA. 2014;312(1):9092. 5. WebMD. 2014. (online) https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/picture-of-the-skin#1. 6. WHO. 
Prevention and management of wound infection. (online) http://www.who.int/hac/techguidance/tools/guidelines_prevention_and_management_wound_infection.pdf. 7. Posnett, J, et al. J. Wound Care. 2014;18(4). 
8. Centre for Disease Control. (online) https://www.cdc.gov/vitalsigns/sepsis/infographic.html. 9. IWII. Wound Infection in Clinical Practice. 2016. (Online) http://www.woundinfection-institute.com/ wp-content/up-
loads/2017/03/IWIIWound-infection-in-clinical-practice.pdf. 10. Gardner SE, et al. Wound Repair Regen. 2001; 9(3):178186. 11. Ousey K, et al. J Wound Care. 2017;26(10).

Illustration hämtad från WHO:s riktlinjer för handhygien inom hälso- och sjukvård

www.tork.se/whhd

3. Omedelbart efter alla åtgärder som innebär 
potentiell exponering för kroppsvätskor som t.ex.:
 3a. Efter postoperativ undersökning av såret/provtagning
 3b. Efter att ha tagit bort suturer/klämmor
 3c. Efter byte av det postoperativa sårbandaget

 2a. Innan man gör en fysisk undersökning av det postoperativa sårområdet, och innan 
man tar sårprover för mikrobiologiska undersökningar, om det behövs
 2b. Innan man rör vid såret för att ta bort suturer/klämmor
 2c. Innan man gör nödvändiga förberedelser för såromläggning
 2d. Före byte av det postoperativa sårbandaget

FÖRE 
PATIENT-
BERÖRING

FÖRE 
REN/ASEPTISK 
HANTERING

EFTER RISK FÖR 
EXPONERING 
FÖR 
KROPPSVÄTSKOR

EFTER ATT HA 
RÖRT VID EN 
PATIENT

EFTER ATT HA 
RÖRT VID 
PATIENTENS 
OMGIVNING


