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Sammanfattning 
Sjuksköterskor kommer i kontakt med sår oavsett vilket 
område de verkar inom. God sårvård innebär bl.a. att tidigt 
uppmärksamma tecken på infektion och på så vis undvika 
komplikationer. Sårinfektion förlänger lidandet för patienten 
och leder till onödiga kostnader för samhället. Syftet var att 
beskriva hur sjuksköterskor kan identifiera infektion i sår. 
Metod: Arbetet utfördes som en allmän litteraturstudie, där 13 
vetenskapliga artiklar granskades och analyserades. Materialet 
delades in i sub- respektive huvudkategorier. Resultat: Flera 
olika symptom kan tyda på infektion i sår, t.ex. utsöndring, 
rodnad, ödem, smärta, ökad lokal temperatur, obehaglig lukt, 
fördröjd läkning och inflammation. Det finns 
bedömningsinstrument i form av checklistor och 
rekommendationer som kan underlätta klinisk bedömning av 
sår. Diskussion: Inget symptom kan enskilt användas som 
indikator på infektion, även om vissa är starkare tecken än 
andra, t.ex. pus och ökad smärta. Användning av 
bedömningsinstrument är en form av dokumentation som 
underlättar bedömning och uppföljning av sårets status, vilket i 
sin tur innebär ökad vårdkvalitet för patienten. 
 
Nyckelord: sår, infektion, symptom, bedömningsinstrument   
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Abstract 
Regardless of what discipline nurses work in, wound care is 
one of the tasks. Caring for wounds involves early detection of 
signs of infection, in order to avoid complication. Wound 
infection extends suffering for the patient and causes 
unnecessary costs for society. The aim was to describe how 
nurses can identify infection in wounds. Method: The design 
of the study was a literature review, where13 scientific articles 
were examined and analyzed. The content was structured into 
sub- and main categories. Findings: Several different 
symptoms, like exudate, erythema, oedema, pain, increased 
local temperature, foul odour, delayed healing and 
inflammation, can indicate infection in wounds. Assessment 
tools and recommendations are available to facilitate clinical 
observations of wounds. Discussion: None of the above 
mentioned symptoms can alone determine infection, even 
though some, like pus and unexpected pain, occur more 
frequently than others. The use of assessment tools also 
involves documentation. This simplifies follow up of wound 
status and ensures the quality of care for the patient  
 
 
Keywords: wound, infection, symptom, assessment tool 
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BAKGRUND 

Sjuksköterskor kommer i kontakt med sår oavsett inom vilket verksamhetsområde 

de arbetar. Det krävs en djup kunskap om sårvård för att undvika komplikationer 

som t.ex. infektion. Omvårdnad av personer med sår måste grundas på intresse 

och kunskap om tillgängliga behandlingsmetoder, teknisk skicklighet och förmåga 

att se samband mellan faktorer som påverkar patientens tillstånd. Empati och 

förståelse är förutsättningar för att kunna stötta och uppmuntra patienten i dennes 

situation. Även övergripande kunskaper om kroppens anatomi, fysiologi och 

patofysiologi är av relevans [1]. 
 

Hudens funktioner är att hålla patogena mikroorganismer ute, att skydda mot 

mekanisk skada och att reglera temperaturen [2]. Då huden penetreras uppstår sår. 

Man skiljer på akuta sår (vulnus) som uppstår av yttre kraft t.ex. genom kirurgi 

eller trauma, och kroniska sår (ulcus) som orsakas av bakomliggande sjukdom 

eller vävnadsskada t.ex. trycksår (decubitus) och bensår [1, 3]. Förmåga till 

läkning beror på typ och djup av sår men även på individens förutsättningar för 

självläkning [3]. Den normala läkningsprocessen kan delas in i tre faser. Den 

första är inflammationsfasen och varar de första fyra dagarna. Under denna fas är 

området svullet, rodnat, varmt och ömt. Nybildningsfasen, som är den andra 

fasen, varar ungefär från dag fyra till dag 21. Såret drar ihop sig och det sker 

nybildning av blodkärl och vävnad. Den sista fasen, mognadsfasen, varar i upp till 

två år. Ärret blir mindre i storlek och rodnaden avtar medan vävnaden förstärks [1, 

3, 4]. 
 

Infektion i sår hämmar läkningsprocessen och förlänger lidandet för den drabbade. 

Detta kan även leda till systemisk infektion som sepsis [3], organsvikt och i värsta 

fall döden [4]. För samhället innebär infektion i sår högre kostnader i form av 

förlängda sjukhusvistelser, omläggningsmaterial, läkemedel mm [4]. Vissa 

klassiska tecken på infektion, som pus och celluliter, är inte alltid uppenbara. 

T.ex. kan de vara svåra att upptäcka i kroniska sår [5]. Friska sår som befinner sig 

i den inflammatoriska fasen av läkningen, kan också misstas för att vara 

infekterade. Det innebär att sjuksköterskor måste ha kunskaper för att identifiera 

både klassiska och mindre typiska tecken på infektion i sår [4]. 
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Läkare diagnostiserar sår men sjuksköterskor ska sedan självständigt utföra 

ordination, undersökning och behandling. Det ingår i sjuksköterskans profession 

att observera, bedöma, prioritera och dokumentera förändringar i patientens 

fysiska och psykiska tillstånd, samt vid behov och om möjligt åtgärda problem 

[6]. Eftersom sjuksköterskor spenderar mer tid med patienten än vad läkare gör är 

deras kliniska bedömning av stor vikt. Bedömning innebär att uppmärksamma om 

det finns tecken eller symptom närvarande, förstå betydelsen av dessa samt att se 

relevanta samband [7]. 

 

I sjuksköterskans profession ingår att hantera infekterade sår. Förebyggande och 

tidig upptäckt av infektion i sår bidrar till att minimera patientens lidande, förkorta 

sjukhusvistelse och minska kostnader för sjukvården [3, 4]. Därför är det av 

relevans att sjuksköterskor känner till och uppmärksammar symptom som kan 

uppstå i samband med infektion i sår. 

SYFTE  

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor kan identifiera infektion i sår. 

METOD 
Arbetet utfördes som en allmän litteraturstudie där inom ämnet relevanta 

vetenskapliga artiklar användes. Sökning gjordes under september och oktober 

2005, i databaserna PubMed, Science@Direct/Elsevier, Weblink samt 

Elin@kristianstad. Sökord som användes var nursing, wound, ulcer, infection, 

identification, assessment, scoring, symptom, clinical signs, ASEPSIS, CDC och 

evaluation i olika variationer och kombinationer. I databaserna användes 

begränsningarna: endast människor, engelska och nordiska språk samt artiklar 

publicerade mellan år 1994 och 2005 [bilaga 1]. Manuell sökning gjordes i 

tidskrifterna British Journal of Nursing, Journal of Advanced Nursing och Vård i 

Norden, men utan resultat. Manuell sökning via referenslistor i vetenskapliga 

artiklar gav tre användbara artiklar. Artiklar som inte inkluderades valdes bort 

med anledning av att de inte svarade mot syftet, var för medicinskt inriktade eller 

inte uppfyllde vetenskapliga kriterier. De 13 artiklar som inkluderades [bilaga 2], 

lästes i sin helhet och granskades kritiskt efter checklista för kvalitativa respektive 
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kvantitativa artiklar [8]. Analysen genomfördes systematiskt för att begripliggöra 

information, hitta mönster relevanta för syftet och klassificera materialet [8]. Ur 

artiklarnas resultat söktes meningsbärande enheter och nyckelord. Därefter 

delades materialet in i sub- respektive huvudkategorier [9, 10]. Huvudkategorierna 

står som rubriker i resultatet och subkategorierna är kursiverade. 

RESULTAT 
Efter analys av artiklarnas resultat framkom följande kategorier av tecken som 

tyder på infektion i sår: utsöndring (varig eller serös vätska), rodnad och 

missfärgning, ödem, smärta, ökad lokal temperatur, obehaglig lukt, fördröjd 

läkning, inflammation samt övriga tecken (”wound breakdown”, skör 

granulationsvävnad, nekros, sårskorpa, abscess, ”splitting” samt att såret skulle 

vara i behov av dränering eller debridering). Ytterligare en kategori handlar om 

hjälpmedel som sjuksköterskor och annan personal kan använda sig av för att 

bedöma sår och identifiera infektion i sår. 

 

Utsöndring 

Samtliga undersökningar såg samband mellan pus (var) och infektion i sår [11-

20]. I en studie som utfördes i London visades att nästan alla (96 %) infekterade 

diabetessår som undersöktes hade pus [11]. I en studie utvecklades en checklista 

som sjuksköterskor kan använda sig av för att identifiera infektion i sår [12]. 

Författarna gjorde sedan en följdstudie där de testade validiteten av checklistan 

[13]. De fann att pus i sår är en säker indikator på infektion [12, 13]. Tre olika 

modeller, Centers for Disease Control (CDC), National Prevalence Survey (NPS) 

och Nosocomial Infection National Surveillance Scheme (NINSS) [14, 15], som 

används för att bedöma sår och identifiera infektion i sår, associerar automatiskt 

till sår som infekterade om pus finns närvarande. Detsamma gäller i en studie av 

patienter som genomgått hjärtoperation [16]. Dessa skiljer sig från ASEPSIS-

modellen [14, 15], där pus är listat som ett kriterium men inte i sig tyder på 

infektion. ASEPSIS är en poängmodell som är framtagen för att underlätta vid 

identifiering av infektion i sår.  Tegnell et al [17] genomförde en studie på 

Linköpings Universitetssjukhus, med syfte att beskriva tidig utveckling av 

sårinfektion efter hjärtkirurgi. För att göra en bedömning av såren utvecklade de 
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ett sårpoängsprotokoll, baserat på ASEPSIS. Fyra kriterier är inkluderade i 

protokollet. Två av dem är pus och sekretion, där pus ger en högre poäng och 

innebär allvarligare grad av infektion [a.a]. I en studie jämfördes läkarkandidaters 

bedömningar av infekterade sår, för att undersöka tillförlitligheten av en enda 

inspektör. Kandidaternas bedömningar överensstämde väl angående om pus fanns 

närvarande eller inte [18]. I Gardner et als [12, 13] studier framgick att serös 

utsöndring är godtagbart som ett tecken på infektion. Cutting [19] frågade i en 

studie 20 sjuksköterskor vilka symptom de tittar efter för att identifiera infektion i 

sår. Hälften av dem inkluderade utsöndring som ett kriterium.  

 

Rodnad och missfärgning 
En studie visar på ett starkt samband mellan rodnad och infektion. Av 93 

infekterade sår hade 88 rodnad [11]. Gardner et al [12] menar att rodnad kan vara 

ett tecken på infektion men att det inte är helt pålitligt. I poängprotokollet, som 

användes i studien på Linköpings Universitetssjukhus, ingår rodnad som ett av de 

fyra kriterierna, men det ger inte lika höga poäng som pus och ”splitting” [17]. 

Rodnad var ett tecken som medicinkandidaterna tittade efter i Greenwald et als 

[18] studie, men det rådde oenighet mellan dem om ett sår var rodnat eller ej. 

Missfärgning är ett kriterium för infektion i sår enligt fem av 20 sjuksköterskor i 

Cuttings studie [19]. Gardner et al [12] fann missfärgning i 70 % av 31 

infekterade sår, vilket de tolkade som ett godtagbart kriterium för infektion, dock 

inte helt tillförlitligt.  

 

Ödem 
Eneroth et al [11] har studerat tre olika sjukhus och fann stora skillnader dem 

emellan gällande ödem som tecken på infektion. Av totalt 93 infekterade sår hade 

48 ödem, men på ett av sjukhusen var 26 av 28 sår ödematösa. Denna studie 

fokuserade på infekterade diabetessår på fötter, och ett av kriterierna var svullen 

fot. Totalt hade 59 av 93 patienter en svullen fot [11]. I en studie där 20 

sjuksköterskor listade kriterier på sårinfektion, ansåg sju av dem att ödem är ett 

starkt tecken på infektion [19]. Gardner et al [12, 13] bekräftar sambandet mellan 

ödem och infektion, då de fann att 92 % av de infekterade såren i deras studie 

hade ödem.  
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Smärta 
Gardner et al [12, 13] upptäckte att ökad smärta i sår är den bästa indikatorn för 

infektion. Detta påvisades både i studien som framställde en lista över kriterier på 

sårinfektion, och den andra studien som testade listans validitet. I Cuttings [19] 

studie, där 20 sjuksköterskor ingick, listade hälften av dem smärta i sår som 

tecken på infektion. I en undersökning av infekterade diabetessår, fann författarna 

att man vid ett av tre sjukhus identifierade ömhet i nästan alla infekterade sår (95 

%). Sammantaget från alla tre sjukhus som ingick i studien var ömhet vanligare än 

smärta (56 % respektive 35 %) [11]. Läkarkandidaterna i Greenwald et als [18] 

studie använde sig av ömhet som ett kriterium på infektion. 

  

Ökad lokal temperatur 
Gardner et al [12, 13] kom fram till att de flesta (80 %) sår utan infektion hade 

normal temperatur, men 44 % av infekterade sår uppvisade förhöjd temperatur. I 

studien om diabetessår sågs en ökad temperatur i hela foten hos 59 av de 93 

patienterna med infekterade sår [11]. Den artikel som jämförde läkarkandidaters 

bedömning av sår, visar på oenighet mellan observatörer gällande värmeökning 

[18].  

 

Obehaglig lukt 

Alla utom två av de 20 sjuksköterskorna i Cuttings [19] studie ansåg att dålig lukt 

från sår är en bra indikator för infektion. Två andra studier visar att hälften av de 

infekterade såren gav ifrån sig en obehaglig lukt. Få sår (20 %) utan infektion 

luktar illa [12, 13].  

 

Fördröjd läkning 

Enligt ASEPSIS är fördröjd läkning inget kriterium för infektion utan en 

gradering av sårets svårighetsgrad [15]. Gardner et al [12, 13] fann i sina studier 

att fördröjd läkning kan vara en mycket trovärdig indikator på infektion i sår, då  

88 % av såren visade detta tecken. Infekterade sår har sämre förmåga att minska i 

storlek enligt fem av de 20 sjuksköterskorna i Cuttings studie [19].  
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Inflammation 

En studie, där man undersökte vilka tecken sjuksköterskor använder sig av för att 

identifiera infektion i sår, visar att inflammation är det vanligaste tecknet. Alla 

sjuksköterskorna i studien hade prioriterat detta symptom [19]. En annan studie 

bekräftar att inflammatorisk process är tämligen vanligt förekommande i 

infekterade sekundära sår [13]. I en studie utvärderades sårinfektioner hos 

patienter som genomgått arteriell kirurgi. Författarna fann att celluliter förekom i 

drygt en tredjedel av alla sår i studien, även de som inte var infekterade [20].  

 

Övriga tecken 

Gardner et al [12, 13] fann i sina studier att 100 % av såren med ”wound 

breakdown” var infekterade, 83 % av alla infekterade sår hade ”wound 

breakdown”. Skör granulationsvävnad sågs i 79 % av de infekterade såren. 

Omfattningen av nekrotisk vävnad visade sig ha ett starkt samband med sårens 

infektionsstatus [a.a]. Bland sjuksköterskorna i Cuttings [19] studie hade endast 

en uppmärksammat ”wound breakdown”, och en nekros, som ett tecken på 

infektion. Fem stycken ansåg att sårskorpa (slough) kunde vara ett tecken på 

infektion [a.a.]. I en studie av patienter med infekterade diabetessår på fötterna, 

förekom nekros i 23 av 93 sår [11]. Hall & Hall [20] använde sig av en 

poängmodell för att bedöma sårinfektion hos patienter som genomgått arteriell 

kirurgi. I denna modell ingår kriterierna behov av dränage eller debridering av 

sår. Av såren i studien uppfyllde 24 % detta kriterium. De fann ytterligare ett 

tecken på infektion som inte tagits upp i de andra studierna, nämligen abscess. 

Abscess förekom i 6 % av de infekterade såren i deras studie [a.a]. ”Splitting” är 

ett av fyra kriterier som ingår i Tegnell et als [17] poängprotokoll, som användes 

för att bedöma sår efter hjärtkirurgi. I den ger sekretion och rodnad 0-4 poäng 

medan pus och ”splitting” ger 0-8 poäng. Maxpoäng enligt protokollet är 24 

poäng då alla symptom förekommer i hög grad och infektionen är allvarlig [a.a]. 
 

Bedömningsinstrument 

Det finns ett antal modeller framställda för att underlätta sårbedömning och 

identifiering av infektion i sår [12, 14, 15, 17, 21, 22, 23]. Gardner et al [12] tog 
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fram en checklista de kallar ”Clinical Signs and Symptoms Checklist” CSSC. I 

den ingår 12 kliniska tecken och symptom på infektion i kroniska sår. 

Sjuksköterskor eller annan personal kan använda sig av listan för att bedöma 

närvaro eller frånvaro av dessa tecken och symptom [bilaga 3]. 

 

Cutting [21] har listat kriterier för att bistå i identifiering av infektion i 

granulerande sår. Författaren presenterar traditionella tecken på infektion och ger 

förslag på ytterliggare kriterier [bilaga 4]. 

 

Elahi et al [22] har framställt en poängmodell, DISINFECT, som står för: 

D-daily score  

I-increased CRP, white blood cells 

S-surrounding tissue 

I-quality of the incision 

N-new skin 

F-foreign material 

E-exudate 

C-positive cultures 

T-temperature 

Den används för att bedöma sårinfektion i ben efter avlägsning av Vena saphena 

(rosenådern) i samband med koronar by-pass operation [bilaga 5]. Med 

poängmodellen finns en bifogad guide, som definierar tecken och symptom som 

finns med på listan. Såren kategoriseras från grad I till III: 

• Grad I: 0-7 poäng. Tillfredsställande läkning, inget behov av behandling. 

• Grad II: 8-11 poäng. Störd läkning, behov av bedömning från 

sårspecialistsjuksköterska. 

• Grad III: >11 poäng. Allvarlig infektion. I behov av antibiotikabehandling 

och bedömning från sårspecialistsjuksköterska. 

 

Centers for Disease Control and Prevention [23] i USA har tagit fram en 

rekommendation för definition av kirurgisk sårinfektion [bilaga 6]. Identifiering 

av kirurgisk sårinfektion ska omfatta både kliniska och laboratoriska fynd och 

definitioner som används ska vara standardiserade och konsekventa. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor kan identifiera infektion i 

sår. Det som framkom i resultatet var inte lika brett som väntat. De inkluderade 

artiklarna presenterade en rad olika kliniska tecken och symptom som uppstår i 

samband med infektion, och diskuterade validiteten av dessa. Flera artiklar 

handlade om olika instrument, som används för att underlätta bedömning av sår 

och upptäckt av infektion i sår. Det begränsade resultatet kan bero på de sökord 

som använts. Identifiering av infektion är en klinisk bedömning, och detta 

ämnesval ledde till att sökträffarna ofta var medicinskt inriktade samt av 

kvantitativt ursprung. De studier som var för medicinskt inriktade valdes bort för 

att de inte har någon större relevans för sjuksköterskors bedömning av sår. Det var 

svårt att få en överblick över resultaten från kvantitativa studier, eftersom de 

presenterades främst i siffror. Upprepade analyser gjordes och gemensam 

diskussion fördes, för att klargöra innehållet i artiklarna och undvika 

misstolkning. För att granska artiklarna användes checklistor från Forsberg och 

Wengström [8]. Det var ibland svårt att avgöra vilken metod som använts i vissa 

artiklar, då ingen av de befintliga checklistorna passade. I dessa fall anpassades 

checklistorna och en kommentar gjordes i artikelöversikten.  

 

Fördjupningsarbetet utfördes som en litteraturstudie och resultatet omfattar 13 

artiklar varav elva är empiriska studier [11-20, 22], en är en litteraturstudie [21] 

och en är en rapport [23]. Tanken var att endast empiriska studier skulle 

inkluderas. Flera av artiklarna behandlade tillförlitligheten av olika modeller och 

checklistor, jämförde desamma, men förklarar inte deras innehåll. I stället 

hänvisar de vidare till litteraturstudier, som beskriver dessa modeller och kriterier 

som tyder på infektion. En litteraturstudie, som beskriver en checklista framtagen 

av KF Cutting [21] inkluderades. I den definieras symptom och tecken, som tyder 

på infektion i sår. Det underlättar och gör resultatet mer begripligt. Resultatet 

innehåller även en rapport från Centers for Disease Control and Prevention i USA, 

som presenterar en rekommendation för definition av kirurgisk sårinfektion [23].  
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Resultatets trovärdighet kan ha påverkats av de typer av sår som ingår. Flera av de 

inkluderade artiklarna studerade kirurgiska sår [15-17, 20], en behandlade 

granulerande sår [19] och ytterligare en diabetessår [11]. Eventuella felkällor kan 

även bero på urvalen i studierna. Några studier undersökte förekomst av 

sårinfektion efter hjärtkirurgi [16, 17, 20]. Denna patientgrupp domineras av 

medelålders och äldre män. De studier som inkluderades är utförda i USA, 

Storbritannien, Australien, Tyskland och Sverige. Studier från andra delar av 

världen saknas i arbetet och därför kan inga globala jämförelser göras. Alla 

artiklar är publicerade på engelska, vilket innebar svårighet i språkhantering. 

Vissa engelska termer inom sårvetenskap saknar korrekt svensk motsvarighet. På 

grund av detta används ibland engelska termer i litteraturstudien. De flesta studier 

är utförda av sjuksköterskor men även av annan personal. Exempel på detta är en 

studie, där observation av sår utfördes av läkarkandidater [18]. Artikeln 

inkluderades p.g.a. att den kliniska bedömningen av sår utfördes på samma sätt 

som en sjuksköterska skulle ha gjort. Syftet i denna studie var att jämföra olika 

observatörers bedömning av infektion i sår. 

 

Kriterier som framkom ur artiklarnas resultat men inte redovisas i litteraturstudien 

är: antibiotikabehandling, positivt odlingssvar, läkares diagnos, omläggnings- tid 

samt material. Dessa valdes bort med anledning av att de inte svarar på hur 

sjuksköterskor kan identifiera infektion i sår. Antibiotikabehandling ordineras som 

profylax eller vid diagnostiserad infektion, och utökad omläggningstid kan vara en 

konsekvens av infektion. Omläggningsmaterial anpassas efter sårets status och bör 

inte användas som en indikator på infektion. Vid positivt odlingssvar och läkares 

diagnos är infektion redan fastställd. 

 

Resultatdiskussion  

Denna studies syfte var att finna sätt som underlättar för sjuksköterskor att tidigt 

identifiera infektion i sår och på så vis undvika komplikationer. Det finns en rad 

olika kliniska tecken i sår som kan förknippas med infektion [11-23]. Vissa är 

starkare indikatorer och förekommer i högre grad än andra tecken. Resultatet i 

litteraturstudien visar att varig utsöndring (pus) har ett mycket starkt samband till 

infektion i sår [11-23]. Pus är en ofta gulaktig, trögflytande vätska, som består av 
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neutrofila granulocyter, vävnads- och cellrester, fibrin, proteiner, vävnadsvätska 

och eventuellt bakterier [24]. Utsöndring kan även vara serös, blodig eller en 

blandning av var, blod och vätska [22]. Måttlig utsöndring är en normal del i den 

inflammatoriska processen [25]. Ett sår som vätskar sig behöver alltså inte vara 

infekterat. Sjuksköterskor bör däremot vara uppmärksamma på förändring av 

utsöndringens färg, lukt, konsistens och mängd. I infekterade sår ökar mängden 

utsöndring, vilket ger en gynnsam miljö för mikroorganismer att föröka sig i [1, 

25, 26]. Färg på utsöndringen kan ge hänvisning om vilken mikroorganism, som 

orsakat infektionen [25]. Denna kunskap underlättar för sjuksköterskor, att 

urskilja rena sår från sår med misstanke om infektion, och motivera eventuell 

sårodling. Onödig odling och slöseri med resurser skulle på så vis kunna 

undvikas. 

 

Smärta är ett tecken på hot om, eller faktisk vävnadsskada [2] som t.ex. sår. 

Därför kan en viss grad av smärta förväntas. Det framkom i litteraturstudien att 

om smärtan ökar och blir värre än förväntat, är det ett av de starkaste tecknen på 

infektion [11, 12, 13]. En studie visar dock att endast hälften av 20 sjuksköterskor 

uppmärksammade smärta i samband med infektion [19]. Denna studie ger inte 

ensam någon insikt om sjuksköterskors generella uppfattning angående smärta 

och infektion. Fortsatta studier med fokus på detta skulle kunna belysa betydelsen 

av förändrad smärtproblematik. Kontinuerlig dokumentation av sårstatus och 

smärta underlättar upptäckt av förändring. Smärta är en subjektiv upplevelse, som 

kan vara svår att mäta, men det finns olika hjälpmedel. Till exempel kan man 

använda sig av VAS-skalan (Visuell Analog Skala), som är en tio cm lång linjal 

graderad från 0 till 10, där 0 innebär ingen smärta och 10, värsta tänkbara smärta. 

Skalan finns även anpassad för barn [27].      

 

Inflammation verkar vara något sjuksköterskor ofta uppmärksammar i samband 

med sårvård, i fråga om eventuell infektion [19]. I litteraturstudiens resultat 

presenteras bl.a. inflammation som en kategori, men även kategorier som kan vara 

symptom på inflammation: rodnad, värmeökning, ödem och ömhet. Man kan 

ställa sig undrande till varför dessa kategorier redogörs var för sig, eftersom de 

hör ihop. En anledning är att kategorierna behandlades enskilt i de studier som 

använts i litteraturstudien. Dessutom kan symptomen rodnad, värmeökning, ödem 
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och ömhet förekomma i sår var för sig, och skulle då kunna misstolkas om endast 

kategorin inflammation förekom. Dessa symptom kan tyda på infektion utan 

pågående inflammatorisk process, och vice versa. Symptom på inflammation kan 

förekomma vid normal läkning men i högre allvarlighetsgrad vid infektion [26]. 

Det kan därför vara svårt att avgöra om det föreligger infektion eller pågår 

inflammatorisk process [28].  

 

Slutsats 

Inget av de presenterade symptomen i resultatet kan enskilt användas som 

indikator på infektion, även om vissa har ett starkare samband med infektion än 

andra. Exempel på sådana symptom är ökad grad av smärta och purulent 

utsöndring. Däremot kan flera olika tecken i kombination ge starka misstankar om 

infektion. När sjuksköterskor bedömer sår bör de använda sig av denna kunskap. 

Till sin hjälp kan sjuksköterskor använda sig av en checklista som innehåller olika 

tecken och symptom som kan tyda på infektion. I vissa checklistor finns även 

definitioner av symptom för att underlätta upptäckande. Vissa tecken kan vara 

svåra att bedöma om de finns närvarande i sår eller inte, t.ex. rodnad och lokal 

temperatur [18]. Det finns ett antal olika bedömningsinstrument som är mer eller 

mindre olika utformade. När en vårdavdelning bestämmer vilket 

bedömningsinstrument som ska användas just där, krävs att man ser till 

avdelningens behov och resurser. Att använda sig av en checklista är en form av 

dokumentation. Detta underlättar uppföljning av sårets status och ökar 

vårdkvaliteten för patienten.  

 

Fortsatt forskning skulle kunna ge en bild av hur det ser ut ute i verksamheter. 

Används de bedömningsinstrument som finns tillgängliga och hur fungerar de? 

Hur prioriterar sjuksköterskor klinisk bedömning av sår? De 

bedömningsinstrument, som presenteras i litteraturstudien, är avsedda att 

användas av sjukvårdspersonal. Genom vidare studier skulle ett 

bedömningsinstrument, utformat att användas av patienter, kunna utvecklas. Då 

patienter med sår skrivs ut, kan de få instrumentet med sig hem. Det skulle 

underlätta egen bedömning av sår och tidig upptäckt av eventuell sårinfektion.     
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databas 

datum 

begränsningar huvudsökord Sökord träffar sökord träffar sökord träffar granskade inkluderade

Elin@kristianstad 

2005-09-15 

1995-2005 nursing wound 1392 infection 100   16 1 [19] 

Sciencedirect, 

Elin@kristianstad 

2005-09-27 

1995-2005 identification wound 215 infection 46   7 1 [18] 

Sciencedirect, 

Elin@kristianstad 

2005-09-27 

1995-2005 

fulltext 

ulcer infection 981 evaluate 84   1 1 [11] 

Pubmed 

2005-09-30 

1995-2005 

engelska, humans 

wound infection  nursing 453 symptom 1 1 1 [12] 

Pubmed 

2005-09-30 

1994-2005 

engelska, humans 

wound infection  nursing 453 clinical 

sings 

47 7 2 [13, 21] 

Weblink 

Elin@kristianstad 

2005-10-03 

1995-2005 

fulltext 

wound infect* 3408 scoring 24   3 2 [14, 20] 

Pubmed 

2005-10-07 

1995-2005 

engelska, humans 

wound infection 7255 ASEPSIS 49   2 2 [15, 16] 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[11] 
Eneroth M, 
Larsson J, 
Apelqvist J, 
Reike H, 
Salomon M, 
Gough A, 
Foster A, 
Edmonds ME 
England, 
Sverige, 
Tyskland 
2004 
 

The 
challenge of 
multicenter 
studies in 
diabetic 
patients with 
foot 
infections. 

Syftet var att 
värdera likheter 
hos patienter 
med infekterade 
diabetessår på 
fötterna, mellan 
tre olika 
europeiska 
fotkliniker, för 
att rättfärdiga 
antibiotika 
behandling. 

Kvoturval 
93 patienter; London 
28st, Lund 43st, 
Dortmund 22st. 
Inklusionskriterier: 
över 18 år, diabetes 
mellitus typ 1 eller 2 
samt ett fotsår. 
Exklusionskriterier: 
svår perifer 
kärlsjukdom, 
psykiatrisk eller 
annan störning som 
kan försvåra förmåga 
att ge medgivande i 
studien. 
Observation 

Patienterna undersöktes dagligen 
under 28 dagar eller tills hemgång. 
Registreringen skedde med ett 
gemensamt protokoll. Odling togs 
dagligen eller fram till två dagar 
efter negativt resultat. Ej 
inneliggande patienter undersöktes 
vid varje besök (minst en gång i 
veckan). Vissa labb prover 
registrerades; HbA1c, vita, CRP, 
samt systoliskt fotblodtryck, VPT 
och antibiotikabehandling.   

Man fann skillnader mellan 
klinikerna men det kan bero på 
olikheter av definitioner 

Bra artikel som 
tydligt beskriver 
metod och 
utförande. 
Begränsas till 
endast diabetessår. 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[12] 
Gardner SE, 
Frantz RA, 
Troia C, 
Eastman S, 
MacDonald 
M, Buresh K, 
Healy D. 
USA 
2001 
 

A tool to 
assess 
clinical 
signs and 
symptoms of 
localized 
infection in 
chronic 
wounds 

Syftet var att 
utveckla och 
testa ett verktyg, 
avsett för att 
fastställa kliniska 
tecken och 
symptom på 
infektion i 
kroniska sår. 

Kvoturval 
36 patienter 
Observation 

En checklista, CSSC, med 
symptom på lokal infektion i 
kroniska sår framställdes och 
symptomen definierades. Listan 
granskades och godkändes av sex 
experter.  
Sjuksköterskor tränades i att 
använda checklistan. De bedömde 
sedan 31 kroniska sår från fyra 
olika platser. Resultat av odling 
och biopsi jämfördes med 
sjuksköterskornas bedömningar. 

Säkraste tecken på infektion är 
ökad smärta, ödem, ”wound 
breakdown”, fördröjd läkning och 
skör granulationsvävnad. 
Det underlättar att utgå ifrån en 
lista som CSSC, men det krävs 
träning i att använda listan. 

Studiens design är 
bra upplagd för ett 
trovärdigt resultat. 
Urvalet är dock 
något litet. 
Resultatet är av 
relevans men ibland 
något 
motsägelsefullt. 
Generellt bra 
kvalitet på studien. 
Reliabiliteten 
analyserades. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[13] 
Gardner SE, 
Frantz RA, 
Doebbeling 
BN 
USA 
2001 
 
 

The validity 
of the 
clinical 
signs and 
symptoms 
used to 
identify 
localized 
chronic 
wound 
infection 
 

Syftet var att 
undersöka 
validiteten av 
kliniska tecken 
och symptom, 
som används för 
att identifiera 
lokal infektion i 
kroniska sår. 
 

Kvoturval 
36 patienter med 
kroniska sår. 
Inklusionskriterier: 
över 18 år, icke-
arteriellt kroniskt sår, 
ingen koagulopati 
eller antikoagulantia, 
WBC kriterier, biopsi 
inom 8 timmar efter 
undersökning.  
Observation 

Cross-sectional design. 
Sår bedömdes utifrån en 
checklista, CSSC, av en för 
ändamålet tränad sjuksköterska 
samt författaren av artikeln, för att 
bestämma infektion. 
Bedömningarna jämfördes med 
resultat av odling och biopsi. 
Den statistiska analysen 
genomfördes med hjälp av 
Statview databas. 
 

Av de 36 såren var 11 infekterade. 
Ingen signifikant skillnad mellan 
gruppen med respektive utan 
infektion. Man fann färre 
infekterade sår utan nekros, än 
väntat. 
100 % av såren med ökad smärta 
eller ”wound breakdown” var 
infekterade. 
Validiteten beräknades som god 
gällande alla tecken utom 
fickbildning i sårbotten. 

Generellt bra 
kvalitet där 
författaren är 
självkritisk och 
validiteten är 
diskuterad. 
Litet urval. 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[14] 
Wilson APR, 
Helder N, 
Theminimulle 
SK, Scott 
GM. 
Storbritanien 
1998 

Comparison 
of wound 
scoring 
methods for 
use in audit. 

Syftet var att 
jämföra olika 
metoder för att 
fastställa 
infektion i sår. 

Kvoturval 
1993: 325 sår hos 
230 patienter 
1995: 559 sår hos 
375 patienter 
Observation 
Telefonintervju 
Enkät 

Författarna har följt upp patienter 
som genomgått kirurgi, och använt 
sig av olika metoder för att bedöma 
sårinfektion. En studie gjordes 
1993 och en 1995. 

Poängmodellerna är mer känsliga 
än standard definitionerna, men det 
är ingen större skillnad dem 
emellan (standard definitionerna). 
Användning av modeller är 
tidskrävande. 
 

Väl beskriven 
metod. Trovärdigt 
resultat. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[15] 
Wilson APR, 
Gibbons C, 
Reeves BC, 
Hodgson B, 
Liu M, 
Plummer D, 
Krukowski 
ZH, Bruce J, 
Wilson J, 
Pearson A. 
Storbritannien
2004 

Surgical 
wound 
infection as 
a 
performance 
indicator: 
agreement 
of common 
definitions 
of wound 
infection in 
4773 
patients. 

Syftet var att 
uppskatta graden 
av överens- 
stämmelse 
mellan olika 
definitioner av 
sårinfektion, som 
kan användas 
som indikatorer 
på infektion i sår. 

Prospektiv 
observationsstudie. 
5804 sår på 4773 
patienter från olika 
kirurgiska 
avdelningar 
inspekterades. 
Patienterna hade varit 
inlagda i minst två 
nätter. 

Data samlades in från 
journalhandlingar, sjuksköterskor 
samt genom observation, varannan 
till var tredje dag. En till två 
månader efter hemgång skickades 
en enkät. Patienterna följdes upp 
tills upptäckt av sårinfektion eller 
tills såret läkt utan infektion. 
För statistisk analys användes 
Access databas, Stata version 8.2 
samt annan databas. 

Författarna fann stora variationer 
mellan de olika definitionerna. 
Enligt CDC var 19,2 % 
infekterade, NINSS, 14,6 %, enbart 
pus 12,3 % och ASEPSIS 6,8 %. 
Författarna kom fram till att det är 
extremt svårt att välja en optimal 
definition som varken är för 
känslig eller för okänslig. 
Förekomst av sårinfektion kan inte 
användas i jämförelse mellan olika 
sjukhus p.g.a. svårigheter med 
definition. 

Studien omfattar ett 
stort antal individer, 
vilket ger resultatet 
trovärdighet. 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[16] 
Hall JC, Hall 
JL 
Austalien 
1996 
 

Evaluation 
of a wound 
scoring 
method for 
patients 
undergoing 
cardiac 
surgery. 

Författarnas 
erfarenhet av att 
använda en 
modifierad 
version av 
ASEPSIS. 

Kvoturval 
1000 patienter som 
genomgått 
hjärtkirurgi. 
Observation 
Telefonintervju 

En sjuksköterska övervakade 
patienterna i minst sex veckor efter 
operation. Efter utskrivning 
undersöktes patienten vid 
återbesök av samma sjuksköterska. 
I vissa fall hölls vidare 
telefonkontakt med patient eller 
anhörig.  

Tecken på infektion är individuellt. 
Den modifierade ASEPSIS 
modellen fungerar bra för att 
bedöma infektion i sår. 

Bra kvalitet, stort 
antal patienter. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[17] 
Tegnell A, 
Arén C, 
Öhman L. 
Sverige 
2002 
 
 
 
 
 
 

Wound 
infection 
after cardiac 
surgery -  a 
wound 
scoring 
system may 
improve 
early 
detection 

Syftet var att 
beskriva tidig 
utveckling av 
sårinfektion efter 
hjärtoperation, 
för att identifiera 
markörer för 
uppkommande 
infektioner. 

Prospektiv 
kohortstudie 
175 patienter som 
genomgått 
hjärtoperation på 
Linköpings 
Universitetssjukhus 
följdes i tre månader. 
Observation, telefon- 
och postintervju. 

Alla fick antibiotika profylax. 
Såren bedömdes två till sex gånger, 
efter en poängmodell för 
sårläkning, av en sjuksköterska och 
två läkare. Uppföljning gjordes 
genom telefon och postintervju. 
CRP registrerades en gång preop, 
tre gånger postop och ytterligare 
två gånger. 
För statistisk analys användes 
Statview och STATA 
softwareprograms samt t-Test. 

Sårinfektion inträffade hos 30 % 
av patienterna. Riskfaktorer för 
infektion var komplicerade 
operationer och flera 
blodtransfusioner. 
Mediantiden från operation till 
diagnos av sårinfektion var 12 
dagar. Hos patienter som senare 
utvecklade infektion låg CRP 
högre på dag tre än hos de som inte 
utvecklade infektion. 

Bra kvalitet på 
studien. 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[18] 
Greenwald 
PW, Schaible 
DD, Ruzich 
JV, Prince SJ, 
Birnbaum AJ, 
Bijur PE. 
USA 
2002 

Is single 
observer 
identify- 
cation of a 
wound 
infection a 
reliable 
endpoint? 

Syftet var att 
värdera medicin- 
kandidaters 
reliabilitet att 
bestämma 
närvaro av 
infektion i sår. 

115 patienter 
Observation 
 
 
 

10 kandidater utgick ifrån ett 
standardiserat 
datainsamlingsinstrument för att 
bestämma om infektion fanns 
närvarande. Vidare bedömdes 
enighet om närvaro eller inte, av 
värme, rodnad, ömhet och pus. 

Kandidaterna var oftare eniga när 
det gällde att utesluta infektion än 
då det gällde att bestämma 
infektion. 
 

Inte utförligt 
beskriven metod 
eller urval. 
Författarna medger i 
resultatdiskussionen 
att studien har flera 
begränsningar. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[19] 
Cutting KF 
Storbritanien 
1998 
 
 
 
 
 
 
 

Identifi- 
cation of 
infection in 
granulating 
wounds by 
registered 
nurses. 

Syftet var att 
undersöka de 
metoder som 
används av 
sjuksköterskor 
för at identifiera 
infektion i sår, 
samt att jämföra 
deras 
bedömningar 
med författarens. 

20 sjuksköterskor 
från sex olika 
avdelningar bedömde 
40 sår. 
Studie 1: Enkät om 
bakgrund, avdelning 
samt verksamhetstid. 
Studie 2: 
Sjuksköterskorna 
listade tecken som 
tyder på infektion i 
sår. 
Studie 3: Observation 
och sårbedömning av 
sjuksköterskor och 
författare. 

Två sjuksköterskor tittade på varje 
sår, omläggningsmaterial samt 
ställer eventuella frågor till 
patienten. Dokumenterade. 
Författaren undersökte sedan såren. 
Odling togs på alla sår samt 
fotodokumentation. 

Vissa sjuksköterskor var osäkra på 
om infektion fanns, och använde 
sig av parametrar som antibiotika 
behandling och typ av 
omläggningsmaterial, i stället för 
kliniska fynd. Författaren fann en 
trend hos sjuksköterskorna att 
missta ett gult membran, normalt 
for läkande friska sår, för 
infektion. Vissa infektioner i sår 
missas av sjuksköterskor och fler 
friska sår bedöms felaktigt som 
infekterade.  

Författaren är inte 
objektiv eller 
neutral då han 
jämför sig själv med 
sjuksköterskorna i 
studien, och är 
ibland snudd på 
hånfull. Utöver 
detta är studien av 
bra kvalitet. 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[20] 
Hall JC,  
Hall JL 
Australien 
2000 
 

The 
evalutation 
of wound 
infection 
after arterial 
surgery.  

Syftet var att 
fastställa 
sambanden 
mellan incident 
av sårinfektion, 
omläggningstid 
och resultat av en 
modifierad 
ASEPSIS- 
modell, hos 
patienter som 
genomgått 
arteriell kirurgi. 

Kvoturval 
302 patienter som 
genomgått arteriell 
kirurigi 
Observation 

Patienterna delades in i fyra 
grupper efter hjärtstatus. De följdes 
sedan i minst 42 dagar.  
Antal dagar som såret krävde 
omläggning registrerades. Såren 
bedömdes enligt ASEPSIS- 
poängmodell.  
Data samlades in av en oberoende 
sjuksköterska. 

Både sårpoängsättning och 
omläggningstid är godtagbara 
determinanter för att bedöma 
infektionsgraden. 

Bra vald metod med 
tydliga definitioner. 
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Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[21] 
Cutting KF 
Storbritannien 
1994 
 
 
 
 
 
 

Criteria for 
identifying 
wound 
infection. 

Syftet var att 
presentera 
ytterligare 
kriterier, som 
kan vara till 
hjälp vid 
identifiering av 
infektion i 
granulerande sår. 

litteraturstudie  Författaren presenterar tre 
traditionella tecken på infektion: 
abscess, celluliter, utsöndring och 
ger förslag på nya: fördröjd 
läkning, missfärgning, skör 
lättblödande granulationsvävnad, 
smärta, fickbildning i sårbotten, 
”bridging”, dålig lukt, ”wound 
breakdown”. 
Författarens slutsats är att det krävs 
odling av sår för att säkerställa 
infektion vid misstanke efter 
klinisk bedömning. 

Denna artikel är en 
litteraturstudie. Den 
inkluderas endast 
p.g.a. att den 
beskriver utförligt 
de olika tecken och 
symptom på 
infektion i sår, 
enligt en checklista 
som varit underlag 
till andra empiriska 
studier som 
inkluderats i arbetet. 

 
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande 
Analys 

Resultat Kvalitet 

[22] 
Elahi MM, 
Haesey AM, 
Graham KC, 
Battula NR, 
Manketlow B, 
Dhannapunen
i RRV, 
Hickey MSt 
Storbritannien 
2005 

Leg wound 
infections 
following 
cardiac 
surgery: a 
scoring 
system for 
assessment 
and 
management 

Väl definierade 
kriterier behövs 
för att guida 
lämplig 
hantering av 
bensår, efter 
avlägsnande av 
Vena Saphena i 
samband med 
koronar by-pass 
operation. 

Konsekutivt urval. 
Patienter som 
genomgått koronar 
by-pass operation för 
första gången, där 
Vena Saphena 
används.  
Observation 

Operationerna genomfördes av 
samma kirurgteam under tiden 
2003-2004.  
Såren poängsattes dagligen efter 
poängmodellen DISINFECT: 
D-daily score  
I-increased CRP, white blood cells 
S-surrounding tissue 
I-quality of the incision 
N-new skin 
F-foreign material 
E-exudate 
C-positive cultures 
T-temperature 
 

Författarna kom fram till att någon 
form av standardiserat 
bedömningsverktyg är nödvändigt, 
för att undvika 
infektionskomplikationer i 
kirurgiska bensår. 

Den poängmodell 
som använts i 
studien är väl 
beskriven, men det 
framgår inget 
tydligt resultat. 
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Clinical signs and symptoms checklist (CSSC), checklista över tecken och 

symptom på infektion i kroniska sår, av Gardner et al [12]. 

 

Fri översättning från engelska av: Persson, L & Pettersson, S, 2005. 

Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Inga procedurer för att försäkra 

tillförlitligheten i översättningen är gjorda [29]. 

Clinical signs and symptoms checklist (CSSC) √ if 

present 

Ökad smärta i sårområde: subjektiv känsla av ökad grad av smärta från 

det att sår uppstod. 

 

Rodnad: närvaro av ljus eller mörk röd hud, eller att området runt sår 

mörknar. 

 

Ödem: blank, spänd hud. Gropliknande avtryck inom fyra cm från 

sårkant, efter att försiktigt pressat med finger. 

 

Värme: högre temperatur i hud inom fyra cm från sårkant, jämfört med 

hud minst tio cm från sår. Använd handrygg eller handled för att 

uppskatta skillnad. 

 

Purulent utsöndring: sår rengörs och läggs om med torr kompress. 

Gulbrun, krämig, gul eller grön, tjock vätska syns på kompressen då 

den tas av efter en timme. 

 

Serös utsöndring: tunn, vattnig utsöndring på kompress som legat på sår 

en timme. 

 

Fördröjd läkning: ingen förändring eller ökad såryta efter fyra veckor.  

Missfärgning av granulationsvävnad: blek, dunkel eller matt 

granulationsvävnad, om sådan finns. 

 

Skör granulationsvävnad: lättblödande granulationsvävnad vid beröring 

med steril bomullspinne. 

 

Fickbildning i sårbotten: slät, icke granulerad ficka i sårvävnad, 

omgiven av köttig, röd granulationsvävnad. 

 

Obehaglig lukt: rutten eller distinkt obehaglig lukt.  

”Wound breakdown”: små, öppna områden i ny epitelvävnad som ej 

orsakats av ny skada eller trauma 
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Checklista med kriterier för att identifiera infektion i granulerande sår, framtagen 

av KF Cutting [21]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fri översättning från engelska av: Persson, L & Pettersson, S, 2005. 

Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Inga procedurer för att försäkra 

tillförlitligheten i översättningen är gjorda [29]. 

Traditionella tecken: 

1. Abscess: lokal ansamling av nekrotisk vävnad, bakterier och vita blodkroppar, 

inneslutet i ett membran av fagocyter och fibrintrådar. 

2. Celluliter: inflammation utan varbildning, i hud och underliggande vävnad, orsakad av 

bakteriell infektion. 

3. Utsöndring: 

a. serös utsöndring med pågående inflammation 

b. seropurulent utsöndring – mix av serum och var 

c. haemopurulent utsöndring – mix av blod och var 

d. pus – olika grad av gult, grönt eller grått var 

Förslag på ytterligare kriterier: 

4. Fördröjd läkning: erfaren läkare kan uppskatta beräknad läkningstid för sår. 

Fördröjning ska dokumenteras. Sår kan läka långsamt p.g.a. andra orsaker än infektion, 

t.ex. dålig diet, antiinflammatoriska läkemedel och diabetes. 

5. Missfärgning: annan än normal färg i sår t.ex. matt yta, grönaktig fläckar eller mörkröd 

nyans. 

6. Skör granulationsvävnad: skör och lättblödande granulationsvävnad, spontant eller vid 

lätt beröring. Ger såret en röd, rå, geléliknande yta. 

7. Smärta: dunkande, pulserande smärta orsakad av svullnad och ökat tryck eller toxiner. 

8. Fickbildning i sårbotten: i sårets djupaste del finns små öar av infektion som hindrar ny 

granulationsvävnad. 

9. ”Bridging” av mjuk vävnad/epitelvävnad: sår täcks av ny epitelvävnad och ger intryck 

av att vara läkt men vävnaden är blåaktig och ömtålig. Ökar risken för tidig ”wound 

breakdown”. 

10. Onormal lukt: friska sår ger ifrån sig en svag lukt som påminner om färskt blod. 

Infektioner kan lukta obehagligt. Lukten varierar beroende på vilken typ av bakterien 

som orsakat infektionen. 

11. ”Wound breakdown”: mikroorganismer försvagar läkt vävnad, p.g.a. förändringar i 

struktur av kollagen och vävnad. Patienten kan ha varit omåttligt aktiv och utsatt såret 

för onödig stress, vilket den nyformade vävnaden inte kan hantera. 
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DISINFECT, poängmodell för att bedöma sårinfektion i ben efter avlägsning av 

Vena Saphena (rosenådern) i samband med koronar by-pass operation [22]. 

                                                                   Poäng    Postoperativ dag 

Snitt                      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10        
Friskt                                                                    0           

Rött (kant närmast snitt, tydlig spänning)             1           

Rött (omgivande hud)                                           2           

Omgivande vävnad 
Ingen inflammation                                               0           

Hematom                                                               1           
Svullnad, rodnad, missfärgning av hud,  
värme, smärta                                                        

2           

Utsöndring (mängd) 
Ingen utsöndring                                                              0           

Minimal                                                                 1           

Måttlig                                                                   2           

Stor                                                                        3           

Utsöndring (typ) 
Serös                                                                      0           

Hemoserös                                                             1           

Blodig                                                                    2           

Hemopurulent                                                       3           

Främmande material (sutur, agraff) 
Inget främmande material                                     0           

Borttagning av främmande material                     1           

Odling 
Positiv sårodling                                                   2           

Positiv blododling                                                 2           

Blodprovsresultat 
Ökat CRP (>10)                                                    2           

Ökad mängd vita blodkroppar (>11)                    2           

Temperatur 
Afebril                                                                   0           

Subfebril (37-37,5°C)                                           1           

Febril (>37,5°C)                                                   2           

Ny hud 
Närvarande längs hela snittet vid dag fyra            0           
Inte närvarande längs hela snittet vid dag fyra      1           

 
 

Fri översättning från engelska av: Persson, L & Pettersson, S, 2005. 

Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Inga procedurer för att försäkra 

tillförlitligheten i översättningen är gjorda [29]. 
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Rekommendation från Centers of Disease Control and prevention, för definition av kirurgisk 

sår infektion [23]. 

 

Ytlig infektion  
 
Omfattar hud eller underhudsvävnad i snittet och minst ett av följande: 
 

1. purulent dränage 

2. positiv odling från sår 

3. minst ett av följande tecken: smärta eller ömhet, lokal svullnad, rodnad eller värme 

4. diagnos av läkare 

 

Djup infektion  
 
Omfattar djup mjukvävnad och minst ett av följande: 
 

1. purulent dränage 

2. spontan eller kirurgisk debridering (öppning) av sår, med positivt odlingssvar och 

patienten har minst ett av följande symptom: feber (>38°C), lokal smärta eller ömhet. 

3. abscess 

4. diagnos av läkare 

 

Organinfektion  
 
Omfattar något organ eller hålrum i kroppen och minst ett av följande: 
 

1. purulent dränage från organ eller hålrum 

2. positivt odlingssvar från organ eller hålrum 

3. abscess i organ eller hålrum 

4. diagnos av läkare  

 

Fri översättning från engelska av: Persson, L & Pettersson, S, 2005. Examensarbete i 

omvårdnad 10 poäng. Inga procedurer för att försäkra tillförlitligheten i översättningen är 

gjorda [29]. 

 
 


