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Utvikling av venøse sår

• Ved ubehandlet ødemer/ineffektiv kompresjon kan det 
oppstå venøse sår

• Viktig å forebygge når man ser ødemer, eller 
hudproblemer som er relatert til ødemer (jamfør forrige 
forelesning)



Typiske trekk ved venøse sår

• Ødemer

• Plassert ovenfor ankler og oppover legg 

• Overfladiske

• Uregelmessige

• Fibrin og gul nekrose

• Hypergranulering (av og til)

• Varierende grad av sårvæsking-maserasjon av 
omkringliggende hud

• Biofilm

• Lite smerter



Hvordan oppdage og behandle typiske 

trekk ved venøse sår?

• Fibrin

• Gul nekrose

• Hypergranulering

• Maserasjon

• Biofilm



Fibrinbelegg: 

Ser gul/hvitlig/grålig ut, ofte geleaktig konsistens

Hvordan fjernes fibrinbelegg?

• Prontosanomslag i 15 min

• Debridering (curette eller 

anatomisk pinsett)



Film - Debridering



Gul nekrose: 

• Sitter fast, må løses opp over tid. Gul/hvitaktig/grålig 
farge

Hvordan fjernes gul nekrose?

• Debridering ved hvert sårstell

• Bandasjevalg som opprettholder fuktigheten i sår

• Evt. snitte rutemønster med skalpell



Hypergranulering



Hypergranulering/viltkjøtt:

• Ser ut som forhøyede mørkerøde topper

• Lettblødende vev

Hvordan fjernes hypergranulering:

• Betnovat m/Chinoform (steroide gr 3) ved hvert sårstell 
i 2-3 uker

• Legg ekstra kompresjon over såret (f.eks. brette 
hydrofiber flere ganger for økt trykk rett over 
hypergranuleringen)

• Antibakterielle bandasjer (sølv eller honning)

• Debridering



Maserasjon



Maserasjon

Oppbløtt hvit hud rundt såret pga for mye væsking

Hvordan fjernes maserasjon?

• Skrap forsiktig oppbløtt hud med pinsett

• Legg på mer sårkantbeskyttelse (Zinkpasta, Cavilon eller 
Medihoney barrierekrem)

• Velg bedre oppsugende skumbandasjer, og kanskje flere 
lag (2-3) med hydrofiber (f.eks Aquacel)



Biofilm

Bakteriehinne, «usynlig», evt. blank/skinnende hinne.

Hvordan fjernes biofilm?

Prontosanomslag

Debridering ved hvert sårstell

Velg antibakterielle primærbandasjer

Antibiotika (ingen effekt)



Diagnostisering

• Ankel/arm-index over 0,8 evt. at man kjenner fotpuls

• Ødemer (varierende grad)

• Det kliniske blikket (sår/hud symptomer)

• Anamnese

• Diagnose: Venøs insuffisiens/sår



Ankel Arm Indeks- AAI
(Ancle Brachial Pressure Indeks - ABPI)

Hensikten

Dopplermåling for å vurdere grad 
av arteriell sirkulasjon som har 
betydning for valg av kompresjon.

AAI= høyeste trykket i ankel/ 
høyeste trykket i arm

*Fogh. (2009) Retningslinjer for kompresjonsbehandling. Utarbeidet på 
bakgrunn av WUWHS (World Union of Wound Healing Societis) konsensus 
dokumnet 2008 « Compression in venous leg ulcers» Aarhus 
Universitetssykehus.



Behandling

• 1: Kompresjon (gjør noe med årsaken til såret)

• 2: Behandling av omkringliggende hud. 

• 3: God sårbehandling



Indikasjon for kompresjonsbehandling
• Venøs insuffisiens

• Lymfødem

• Etter venekirurgi 

• DVT

• Post trombotisk syndrom

• Overvekt og fedme

• Kirurgi med lymfeknutefjernelse

• Stråleterapi

• Gjentatte erysipelasinfeksjoner i samme område

• Genetisk disposisjon til kronisk ødem

• Etter ortopedisk kirurgi

• Immobilitet

• Aldring

• Dårlig ernæringstilstand

• Ved «Skin tears» for å sikre at en eventuell lapp skal festes

• Ved traumer for å få ned hevelser

• NB: Vis forsiktighet v/ tumorer og langtkommen kreft og hjerte/nyre svikt og arteriell svikt

«Sår og sårbehandling», Bermark og Melby 2017

Ulike grader 
ødemer

= 
Kompresjons
behandling



1. Kompresjon
• Reduserer ødem via økt vevstrykk

• Hindrer lekkasje av blodets bestanddeler ut i vevet

• Understøtter muskelfacien

• Gjør veneklaffene mer kompetente og hinder reflux

• Reduserer venediameter

RESULTAT: Ødemfri, eller minimalt med ødemer.



Kompresjonstyper



Huskeregler

v/kortelastiske kompresjonsbind 
(Comprilan)
• Gradert kompresjon: Må tilstrebes, oppnås ved 

riktig bandasjeringsteknikk 

• Legges om daglig pga. trykkfall på 40-50 % etter 
3-4 timer

• Alltid bruk av nyvaskede bind

• Polstringslag med ortopedisk vatt eller lignende

• Pas. kan sove med dem

• Hovedregel: 2 bind pr legg

• Sirkulær/fiskebensteknikk, evt.  kombinert

• Hælen må være med   

*Lindholm , 2009

*Fogh.(2009). Retningslinjer for kompresjonsbehandling. Utarbeidet på 

bakgrunn av WUWHS ( World Union of Wound Healing Society) 

Konsensus dokument 2008 « Compression in venous leg ulcers». Aarhus 

Universitetssykehus.

Gjeldende på begge 
system: 

•90° vinkel i 
ankelleddet for å 
unngå spissfot
•Mest mulig 
«Rørformet» 
fasong
•Fra tær til kne, 2 
fingerbredder fra 
knehasen
•50-60% overlapp



Huskeregler

v/2 lags kompresjonssystem (Coban 2 og Coban 2 lite)

• Polstringslag: 
– Legges løst med skumsiden mot huden

– Følg leggens anatomiske form

– Hælen trenger ikke å dekkes

– Minimalt overlapp (for best mulig bevegelse)

• Kompresjonslag:
– Start ved lilletås grunnledd til storetås grunnledd

– Full strekk på «vaffelmønsteret»

– Dekk hælen

– 50% overlapp 

– Gå over, behov for ytterligere kompresjon?

Gjeldende på begge 
system: 

•90° vinkel i 
ankelleddet for å 
unngå spissfot
•Mest mulig 
«Rørformet» 
fasong
•Fra tær til kne, 2 
fingerbredder fra 
knehasen
•50-60% overlapp



Film – Comprilan



Film – Coban 2



Kompresjonsklasser

Klasse Kompresjon Trykk i mm Hg
1 Lett – venøs insuffisiens ved overfladiske 

vener (varicer)

15 -21

2 Moderat – venøs insuffisiens ved 

overfladiske og dypere vener

23-32

3 Kraftig- ved DVT, med/uten sår 34-46

4 Meget kraftig, ved lymfødem Over 49

Funn Vurdering Kompresjon

Palpabel fotpuls Normal sirkulasjon Anvendes fritt

Indeks 0,9-1,2 Normalområdet Anvendes fritt

Indeks 0,8 -0,6 Indikerer arterielle 

problemer, ved symptomer 

bør det henvises til karkirurg

Kan anvendes, men med 

redusert trykk/lavere klasse

Indeks under 0,5 Alvorlig arterielle problemer, 

henvises straks til karkirurg

Kontraindisert

Over 1,2 Stive kar, falsk forhøyet trykk Må utføre tåtrykksmåling



Feil anlagt kompresjon



Huskeregel før innkjøp av  

kompresjonsstrømper:

1. Må ha en ødemfri fot

2. Ta mål rett etter at kompresjonsbindet er tatt av:

- Rundt ankel

- Rundt tykklegg

- Lengde fra knehase til hæl

3. Gå til en bandagistbutikk og kjøp kompresjonsstrømpe 

klasse 2 (ved ankel/arm-index over 0,8). 



2. Behandling av omkringliggende hud

• Vask huden med vaskeklut og mild såpe

• Trenger gjerne behandling med steroidekrem gruppe 3 
dersom stasedermatitt

• Alltid fuktighetskrem



3. Forslag til sårprosedyre ved venøse 

leggsår

1. Rengjør fot og legg

2. Prontosanomslag

3. Curetter såret/sårkanter, fjern evt skjellet hud på leggen

4. Beskytt sårkanter 

5. Noe som opprettholder en jevn fuktighet i såret, og ved 
behov også antibakterielt (f.eks. Aquacel Ag eller 
Medihoney)

6. Ekstra hydrofiber ved behov (f.eks Aquacel)

7. Skumbandasje øverst 

8. Fuktighetskrem til legg

9. Kompresjon



Film – Eks. sølvbehandling



Film – Eks. PICO behandling



Eksempel på behandling med 

medisinsk honning

1. Medihoney wound gel i såret

2. Klipp til Medihoney gel sheet (v/ mye gul nekrose)

3. Aquacel (evt Aquacel Extra)

4. Skumbandasje

1 2 3 4
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