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Omhändertagande av 
ett komplicerat sår
Fallstudie som tittar närmare på användandet av eakin® Sår 
& Fistelpåse vid behandling av ett komplicerat buksår.

Högflödessår

Av Sarah Haughey, RGN BSc, 
Belfast, Northern Ireland

Huvudpunkter
•  62-årig kvinna;
• Lång historia med Chron’s sjukdom;
•  Elektiv bråckoperation med komplikation 

i form av sepsis på grund av perforerad 
tarm;

• Buksåret kunde ej slutas;
• Kvinnan kunde så småningom skrivas ut för  
   att vårdas av hemsjukvård.

Fallstudie 4

Fördelar för sjukvårdspersonal
Hon kunde vårdas både av sin 
familj och hemsjukvården.  
Hon var kopplad till kontinuerligt 
dränage via eakin Sår & Fistelpåse.

Fördelar för livskvalitet
Sår & Fistelpåsen kunde sitta längre.
Inget läckage.
Patienten kunde vårdas hemma.

Anamnes 
62-årig kvinna med Crohns sjukdom sedan 
många år. Hon har genomgått ett flertal 
tunntarmsresektioner. Hon lades in på sjukhus för 
att operera ett bukväggsbråck med nät.

Hon utvecklade sepsis och fick återvända till
operation för en laparatomi där man tog bort
en bit perforerad tunntarm. Det gick inte att
sluta buksåret och kvinnan låg kvar på sjukhuset
i sex månader på grund av komplicerat
vårdbehov.

Använda produkter 
839265 XL eakin® Sår & Fistelpåsar
839002 small eakin Cohesive® hudskyddsring

Vårdplan
Under vårdtiden på sjukhuset användes eakin® 
Sår & Fistelpåse med framgång och byttes 
regelbundet på tisdagar och lördagar. När man 
började planera hemgång uttryckte hennes familj 
en önskan om att vara delaktig i alla delar av 
hennes vård.

Hemgång efter en långvarig vistelse kan vara 
mycket prövande för alla inblandade. Även om 
familjen ville ansvara för att lägga om kvinnans 
sår på helgen så upptäckte hennes man att den 
eakin® Sår & Fistelpåse som han hade satt på 

Kostnadsbesparingar
eakin® Sår & Fistelpåse kunde 
sitta i tre dagar.
Kvinnan kunde lämna sjukhuset 
och vårdas i hemmet.



27

Tillstånd att använda fotografier finns i samtliga fall

som en möjlighet att lära ut grunderna i sårvård 
för att säkerställa att kombinationen av familj och 
hemsjukvård blev tryggare i omhändertagandet.   

Process 
Här kan du se stegen som lärdes ut av 
specialistsjuksköterskan för att minimera läckage 
runt såröppningen och förbättra kvinnans 
livskvalitet.
1. Sårkanterna rengjordes med koksalt och                             
    torkades med kompress.
2. Sårpuder applicerades på den skadade huden. 
3.  Hudvecken runt såret fylldes ut med eakin  

Cohesive® hudskydd för att få en jämn yta.
4.  eakin® Sår & Fistelpåse sattes på och kopplades 

till en uppsamlingspåse på grund av höga flöden 
från såret.

Man uppnådde en förlängd användningstid och 
kvinnan kunde fortfarande vårdas hemma med 
hjälp av hemsjukvård och sin familj.

läckte två gånger under helgen. Även om 
det uppstod läckage så avstod familjen från 
att kontakta hemsjukvården då de var oroliga 
för att deras mamma skulle bli inlagd på 
sjukhuset igen.

Distriktssköterskan besökte familjen på 
måndagen och fann att familjen var 
mycket bekymrade över att de inte 
klarade av att sköta kvinnans sår. Då 
det inte var uppenbart vad som hade 
gått fel med eakin® Sår & Fistelpåsen, 
arrangerades ett vårdplaneringsmöte med 
en specialistsjuksköterska för att diskutera 
situationen.  

Under mötet med specialistsjuksköterskan 
framgick det att familjen hade haft många 
besökare under helgen och då stressnivån var 
hög medgav mannen att det möjligen var så 
att de inte hade lagt ner tillräckligt mycket tid 
på att vårda hennes hud och byta påsen på 
ett korrekt sätt.

Det uppdagades att det var en kombination 
av faktorer som hade lett till läckagen. Flödet 
från såret hade ökat då kvinnan åt och 
drack mer än vad hon gjorde på sjukhuset 
och hon var mer rörlig och gick i trappor för 
att använda badrummet på ovanvåningen 
oftare.

Specialistsjuksköterskan använde  dialogen 
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