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Sammanfattning 

Inledning: Brännskador är otroligt smärtsamma skador. Risken för infektion är stor 
och läkningsprocessen tar lång tid. Det finns flera antiseptiska produkter som 
används topikalt på brännskador då det är av stor vikt att förhindra infektion. 
Silversulfadiazin (SSD) är den mest använda produkten idag, men det finns även 
produkter som innehåller nanokristallint silver.  

En venkateter används för att ge patienten extra näring, vätska, läkemedel 
eller för att ta blodprov. Infektionsrisken är alltid närvarande trots tillfredsställande 
aseptik. Kateter kan även användas som en hjälp att tömma urinblåsan, antingen 
kortsiktigt eller under en längre tid. Infektionsrisken är hög och urinvägsinfektion är 
den vanligaste infektionen som uppkommer vid sjukhusvård.  

Silver har en toxisk effekt mot bakterier, alger, virus och svamp. Det är 
silverjoner (Ag+) som skapar den antimikrobiella effekten. De är mycket reaktiva och 
binder till negativt laddade ämnen. Den ojoniserade aktiva formen av silver (Ag0-
nanopartiklar) är en kristallin form med generellt mindre än åtta atomer, som 
frisläpps tillsammans med Ag+ av nanokristallina förband. Effektiviteten hos 
silverförband beror på hur stor mängd lösligt silver som finns tillgängligt. 
 
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att försöka få klarhet i hur effektivt silver är 
som antimikrobiell substans genom att bland annat jämföra silver vid 
brännskadevård, med honungens effekt, samt jämföra silver med honung i fråga om 
smärta och biverkningar. En annan målsättning med denna litteraturstudie är 
huruvida silver har någon indikation som är mer effektiv än andra. 
 
Metod: Denna litteraturstudie baseras på studier och artiklar som vidrör området 
silver som antimikrobiell behandling. Arbetet täcker både området brännskadevård 
samt kateteranvändning. En del av arbetet är även en jämförelse mellan användning 
av silver och honung och deras effekt vid läkning av brännskador. Artiklarna denna 
studie bygger på hittades via databasen PubMed. Utöver artiklarna har även fakta 
sökts på trovärdiga hemsidor. 
 
Resultat: Litteraturstudiens resultat pekar på att silver är en verksam antimikrobiell 
substans, dock beror dess effekt vid brännskadevård på hur och i vilken form silvret 
tillförs såret. Studiens resultat visar även på vissa brister hos silver, och att honung 
kanske i några avseenden är mer effektiv. 
 
Slutsats: Vården har inte råd att lägga pengar på behandlingar som inte berättigar 
sin kostnad. Denna litteraturstudie visar områden av brännskadevården där SSD inte 
är det bästa alternativet. Som svar på min första frågeställning som löd ”Vad säger 
kliniska studier om silvers antimikrobiska effekt?” så har jag kommit fram till att 
kliniska studier stödjer dagens allmänna uppfattning att silver har en antimikrobisk 
effekt. Som svar på min andra frågeställning som löd ”Är silver effektivare vid 
indikationen brännskadevård eller indikationen kateterinfektion?” så är resultaten 
för silvers inhibitoriska effekt mot kateterinfektion inte statistiskt signifikanta, även 
om en trend kan utläsas. Effekten är alltså störst vid indikationen brännskadevård. 
 
Nyckelord: Silversulfadiazin, nanokristallint silver, honung, brännskador, kateter. 
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1  Introduktion 

1.1  Brännskador är otroligt smärtsamma skador 
Brännskador är bland de mest smärtsamma åkommor man kan råka ut för. Risken 
för infektion är stor och läkningsprocessen tar lång tid, ibland flera månader. De som 
oftast råkar ut för brännskador är små barn, gamla, samt fysiskt och psykiskt 
handikappade människor. Hur allvarlig en brännskada är beror på skadans djup, hur 
stor procent av kroppen som blivit bränd och var på kroppen skadan uppstått. En 
procent av kroppens yta motsvarar ungefär ett lika stort område som personens 
hand.  

Brännskador klassificeras beroende på djupet. Den minsta brännskadan är 
första gradens brännskada och då är det bara överhuden, epidermis, som är 
påverkad. Epidermis består av keratinocyter, det vill säga celler innehållande det 
fibrösa strukturproteinet keratin, och är mellan 0,05 — 1,5 mm tjock beroende var på 
kroppen man mäter. Slitytor som handflatorna och fotsulorna har mycket tjockare 
epidermis än resten av kroppen och tunnast är epidermis runt ögonen. I andra 
gradens brännskada är även läderhuden, dermis, skadad. Den är 1 — 4 mm tjock och 
där finns bland annat svettkörtlar, hårsäckar, blodkärl och nerver. Andra gradens 
brännskada kan även delas in i olika grupper beroende på om det är en ytlig eller en 
djup andra gradens brännskada, där den djupa involverar svettkörtlar och hårsäckar. 
Den allvarligaste brännskadan är tredje gradens. Då är skadan så djup att den går ner 
i underhuden, subcutis, som är hudens skydd mot kyla och stötar tack vare fettet som 
lagras där. Tjockleken på subcutis beror på personens body mass index (BMI)1. 
 Brännskador av första graden och ytliga andra graden kan läka av sig själva 
om de inte blir infekterade. Men vid andra gradens brännskada som är större än 
personens handflata eller vid tredje gradens brännskada som är större än en tiokrona 
ska man söka vård. Vid tredje gradens brännskada är huden helt förstörd och såret 
läker genom att hud tillverkas från sårkanterna och in mot mitten2. 
 

1.2  Silver vid vård av brännskador 
Det finns flera antiseptiska produkter som används topikalt på brännskador. De 
hävdar alla att de förhindrar infektion, vilket är av stor vikt då läkningen blir fördröjd 
så fort ett sår infekteras. I några av dessa produkter är den verksamma substansen 
silver. Redan år 350 f.Kr. hade Hippokrates, som ibland kallas ”medicinens fader”, 
skrivit ned silvrets fördelaktiga läkande och antisjukdomsegenskaper, och silver har i 
flera sekel använts i olika former vid brännskadevård3. 

Runt andra världskriget försvann silver från behandlingen av brännskador 
och det tog många år innan intresset för silvrets egenskaper återkom. Året var 1965 
när en professor i medicin, Moyer, lyckades intressera sjukvården för silvernitrat. 
Han provade olika koncentrationer in vitro och in vivo, i brännsår, mot bakterier och 
kom fram till att 0,5 % silvernitrat var den lägsta aktiva koncentrationen. Den 
verkade dessutom inte ha någon toxisk effekt på hudcellerna. Såret täcktes med tjock 
gasväv som alltid skulle hållas fuktig. Det betydde att man vätte väven med 
silvernitratlösning minst var fjärde timme. Omslaget byttes helt en eller två gånger 
dagligen4. 
 Mekanismen bakom silvers bakteriedödande och bakteriehämmande effekt 
kunde inte förklaras. Men vid en jämförelse mellan de som behandlats innan denna 
metod kom och resultaten för silvernitratgruppen så kunde slutsatsen dras att 
patienternas inläggningstid var kortare, komplikationerna färre och dödligheten 
lägre vid användande av silvernitrat. Det fanns dock motståndare som ansåg att den 
goda effekten snarare uppstod genom den höga renlighetsnivån som hölls tack vare 
de frekventa omslagsbytena än själva silvernitratet. Det fanns bevis för att infektion 
blev ett problem om samma omslag fick sitta kvar längre än ett dygn4. 
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Silvernitratbehandlingen var alltså inte optimal på grund av alla de resurser 
som krävdes för att väta och byta omslagen. Silvernitratet skapade även fula svarta 
fläckar på allt det kom i kontakt med, vilket var opraktiskt.  

Silversulfadiazin (SSD) skapades sent på 1960-talet från kombinationen av 
silvernitrat med natriumsulfadiazin genom att byta ut en väteatom i diazinmolekylen 
mot en silveratom. Förhoppningarna var att kunna kombinera silvrets inhibitoriska 
effekt med sulfadiazins antimikrobiella. De första publikationerna angående SSD 
infriade alla förhoppningar. Man behövde bara lägga på SSD och byta förband en 
gång om dagen vilket minskade tidsåtgången och kostnaden för vårdpersonal och 
även obehaget som uppstår för patienten vid varje förbandsbyte. Förutom det var 
också dödligheten lägre än vid behandling med silvernitrat och självförstörandet av 
vävnad under den första läkningstiden av brännskador blev mindre5. 

Vid studier om SSD:s egenskaper framkom att silversalters upplösning 
förbättrades stort vid kontakt med serum, med dess koncentration av proteiner, 
peptider och klorider. Lösligheten ökade 300 gånger vid närvaro av serumproteiner 
jämfört med bara olika kloridkomplex. Det började då spekuleras i att man borde 
räkna med silvers toxicitet vid användning av SSD på stora, öppna brännskador4. 
Detta trots att man även många år tidigare hade förutsatt att silvret inte togs upp av 
kroppen, men hittat förhöjda nivåer av silver i njurar, lever och muskler vid 
obduktioner. Det hade varit så mycket som 80 gånger högre än standardvärdet, som 
var 0,025 ppm6. 

SSD tenderar att fastna i sårbädden vilket river upp den läkande ytan vid varje 
förbandsbyte och förlänger läktiden. Förbandsbyten är dessutom redovisade som en 
av de mest traumatiska och smärtsamma delarna av brännskadevård7. Det har även 
föreslagits att SSD i sig själv förlänger läktiden genom sin cytotoxiska effekt. Särskilt 
den toxiska effekten på återbildande keratinocyter anses vara orsaken till detta, men 
det bör nämnas att det även finns in vitro-försök som inte visar på skadliga effekter. 
Flera studier med silveravgivande förband visar icke desto mindre att silverförband 
ger en längre tid till läkning än de andra förbanden8. 

Nuförtiden används flera olika varianter av silverförband på brännskador. 
SSD är fortfarande den mest använda produkten, men det finns även produkter som 
innehåller nanokristallint silver. I de förbanden är silvret inte kemiskt bundet till 
någon annan förening utan är sin egen bärarmolekyl. Det ligger i ett metastabilt läge 
som silveroxid och metalliskt silver i förbandet. De förbanden har fördelen att stadigt 
släppa ifrån sig silver ner i sårbädden för att hitta en jämvikt, och när en silverjon 
binds upp i såret så skiftar jämvikten och fler silverjoner frigörs från förbandet9. 
Nanopartiklarnas väldigt stora yta leder till att de får en bättre kontakt med 
patogener och har lättare att släppa ifrån sig silverjoner. Hydrokolloidala förband 
släpper ifrån sig silverjoner i takt med att förbandet absorberar sårvätska. Sedan 
finns även hydrofiberförband med silverjoner i och förband som har silver bundet till 
aktivt kol. De fungerar antingen genom att döda bakterier både i sårvätskan som 
absorberas av förbandet och i sårbädden, eller genom att bara förhindra 
bakterietillväxt i förbandet10. 
 

1.2.1  Honungens effekt på läkning 

Traditionellt har honung använts i över tre tusen år för att främja läkning. ”The 
Smith papyrus” från forntida Egypten, cirka 1700 f.Kr. berättar om en sårsalva 
innehållande honung och fett. Senare skrevs medicinsk litteratur i både Egypten och 
Grekland innehållande goda ord om honung. I vår tid har honung också nämnts i 
medicinsk litteratur, då man återigen har upptäckt dess egenskaper och främjande 
verkan på sårläkning. Många av dessa artiklar baseras dock på kliniska observationer 
istället för kliniska studier11. 
 Det finns idag två sorters honung som är godkända som terapeutiska 
läkemedel. Den ena kommer från Australien, den andra från Nya Zeeland. Båda är 
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oraffinerade och har alltså inte värmts eller på annat vis behandlats likt honungen 
som säljs i mataffärer. Värme förstör honungens enzym som bildar väteperoxid, 
vilket är viktigt för de egenskaper man är ute efter. För att sterilisera honungen 
används istället gammastrålning som inte påverkar dess uppbyggnad. 

Honungens antimikrobiella effekt beror främst på dess högosmolära 
egenskaper (lågt innehåll av vatten, vilket suger ut vatten ur bakterier och de dör), 
enzymer som kan bilda väteperoxid och dess låga pH. Den skapar en fuktig miljö som 
främjar sårläkning och därtill fungerar den som en fysisk barriär på grund av sin 
viskositet. En viss oro har uttryckts angående honungens höga sockerinnehåll. Det 
skulle teoretiskt kunna orsaka farliga blodsockernivåer hos diabetiker, emellertid har 
inga sådana händelser rapporterats. Några misstankar har inte heller framkommit 
om att honung skulle vara vävnadstoxiskt eller ha andra farliga biverkningar11. 
 

1.3  Intravaskulär kateter 
En venkateter, även kallad infart, används många gånger för att ge patienten extra 
näring, vätska, blodtransfusioner, läkemedel eller för att ta blodprov. Den kan sitta 
antingen perifert, på handen eller armen, eller centralt. Det är placeringen av 
kateterns ände i kroppen som avgör dess klassificering och inte var porten sitter då 
även en central kateter kan vara placerad på armen.   

Venkatetern bör sitta så kort tid som möjligt på grund av att den är en möjlig 
ingång för mikrober. Dessa kan komma in i kroppen antingen via kateterns utsida 
eller via insidan, och infektionsrisken är alltid närvarande trots tillfredsställande 
aseptik. Ibland används venkatetrar med silverbelagda ytor, dessa anses minska 
risken för infektion på grund av silvrets antimikrobiella verkan. Majoriteten av 
infektionerna är lokala men risk finns även för systemiska infektioner som kan bli 
allvarliga, och samtliga orsakar som regel obehag för patienten. I första hand används 
oftast en perifer infart, som ska bytas med 48 – 72 timmars mellanrum. 
Undantagsvis kan den sitta längre om området inte ser ut att vara, eller kännas, 
irriterat12.  

En central venkateter sitter i ett större kärl nära hjärtat. Den används om det 
saknas lämpliga perifera vener eller exempelvis vid längre infusionsbehandlingar, 
samt vid stora och snabba infusioner. Att sätta en central infart är ett operativt 
ingrepp som ska göras av en läkare. Det är mycket noga att ingreppet är sterilt och 
helst utförs det i en operationssal på grund av risken för komplikationer13, 14. 
 

1.4  Urinkateter 
Kateter kan även användas som en hjälp att tömma urinblåsan, antingen kortsiktigt 
eller under en längre tid. Exempel på tillfällen då urinkateter används är efter 
bilolyckor, under operation eller om ryggmärgen har skadats. En intermittent kateter 
används bara korta stunder för att leda ut urinen och tas sedan bort igen. Detta är 
bäst ur infektionssynpunkt men tidskrävande och går sällan att klara ensam för 
patienten. Det är istället vanligt att ha en kvarliggande kateter (KAD) som kan 
användas flera veckor i taget. Infektionsrisken är dock väldigt hög och 
urinvägsinfektion (UVI) är över huvud taget den vanligaste vårdrelaterade 
infektionen. Risken för infektion ökar med cirka 10 % för varje dygn med KAD och 
runt 5 % av patienterna med KAD insjuknar i en UVI varje dag15.  

Det finns två ingångsvägar för bakterier även via en kateter till urinblåsan. 
Dels på utsidan mellan katetern och urinröret, vilket oftare sker hos kvinnor än hos 
män på grund av kroppens anatomi. Dels på insidan av katetern, vilket oftast sker på 
grund av bristande hygien vid byte av kateterpåse eller vid tömning av påsen. 
Vanligast är katetrar tillverkade endast i plast, men det finns också katetrar belagda 
med en silverlegering på ut- och/eller insidan för att minska risken för UVI. 
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1.5  Silvrets verkningsmekanism 
Silver har en toxisk effekt mot bakterier, alger, virus och svamp, likt kvicksilver och 
bly har. Men av de metalliska grundämnena med den effekten är silver minst toxiskt 
för människor. Det är silverjoner (Ag+) som skapar den antimikrobiella effekten. De 
binder snabbt till tiolgrupper i negativt laddade proteiner och ger irreversibla skador 
på viktiga enzymsystem. Eftersom även kvävebaser i DNA och RNA är negativt 
laddade kan dessa bindas vid silverjonerna. DNA:et lägger sig då i en hårdare packad 
form vilket förhindrar transkription och replikation, vilket medför att patogenen 
dör16,17. En annan effekt som silverjoner har är att de fäster vid cellväggen och 
cellmembranet och hämmar cellens energiproduktion. Anledningen till att mikrober 
anses ha svårt att utveckla resistens är just tack vare silvrets breda angreppssätt3. 
 Silverjoner är mycket reaktiva och kan binda till många typer av substanser i 
en sårbädd. Det första lämpliga ämnet de kommer i kontakt med är inte alltid någon 
patogen utan många proteiner och klorider som finns i sårbädden ligger närmare till 
hands. Den ojoniserade aktiva formen av silver (Ag0) är en kristallin form. Det är Ag0-
nanopartiklar, med generellt mindre än åtta atomer, som frisläpps tillsammans med 
Ag+ av nanokristallina förband. De oladdade partiklarna reagerar långsammare med 
komponenter i sårvätskan och är således i aktiv form en längre tid. Det gör att de 
nanokristallina förbanden kan användas i flera dagar upp till en vecka, innan byte av 
förband måste ske9,18. En till positiv egenskap som visats hos nanokristallina förband 
är att dess silver inducerar apoptos, programmerad celldöd, hos skadade celler. Det 
blir till en antiinflammatorisk effekt på så sätt att det förhindrar att cellerna 
genomgår nekros, kaotisk celldöd, vilket skapar en mycket större inflammation i 
vävnaden runt omkring9. Trots att även friska celler förmodas genomgå apoptos på 
grund av silvers inverkan är nettoeffekten positiv tack vare färre nekroser. 

Effektiviteten hos silverförband beror på hur stor mängd lösligt silver som 
finns tillgängligt vid platsen där effekt önskas, inte hur stor mängd silver som finns i 
förbandet. Den beror även på sårets storlek och uppkomstorsak19. En anledning till 
bristande verkan hos förbandet kan vara bakteriers resistens mot silver. Att resistens 
skulle ha utvecklats förnekas av många kliniska studier och metaanalyser, trots att 
det finns andra analyser som visat på att det existerar. Kort sagt är silverresistens 
väldigt ovanligt, men förekommer. Hittills har två former av resistens funnits. 
Antingen så kan silvret bindas upp inne i cellen och dess verkan försvinner, eller så 
kan cellen pumpa ut silvret igen genom ett ovanligt effektivt efflux-system9. 
 

1.6  Biverkningar – en nackdel med silver 
Vid systemiskt upptag av större mängder silver finns det flera allvarliga biverkningar. 
Detta oberoende av källan till silvret, det vill säga om det är från användning av 
silvernitrat, SSD, kolloidalt silver eller nanokristallint silver. Silver är toxiskt, inte 
bara för patogener utan också för mänskliga celler. Toxicitet har påvisats vid 
behandling av stora, öppna sår med en stor mängd silver. En allvarlig biverkning är 
tillfällig leukopeni. Det är en minskning av antalet vita blodkroppar, leukocyter, som 
cirkulerar i kroppen. Observationer har skett hos patienter som behandlats med SSD 
och leukocytantalet kunde falla med upp till 50 %. Det beror på en hämnad av 
benmärgens tillverkning av nya leukocyter. Bevis har funnits för att SSD har en 
celldödande, cytotoxisk, effekt på benmärgsceller in vitro. Den effekten anses främst 
bero på att salvor med SSD som verksam substans ofta innehåller propylenglykol9. 

Andra biverkningar är problem med magtarmkanalen, njurskador, 
utmattning, huvudvärk och neurologiska problem såsom krampanfall. Allergi skulle 
kunna vara ett problem med silverinnehållande produkter, men det har inte 
rapporterats mer än någon enstaka gång och anses därför inte utgöra ett hinder.  

Den allra mest kända biverkningen är trots allt argyria. Det är inte endast en 
sjukdom, utan även ett irreversibelt kosmetiskt problem som uppkommer på grund 
av ackumulering av silver i huden. Detta ger huden ett gråaktigt och något glänsande 
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utseende som blir tydligast på ställen som ofta utsätts för sol, såsom nacke, ansikte 
och armar. Ackumuleringen sker då huden, liksom hår, levern, njurar och muskler 
(inklusive hjärtat) har en hög koncentration av proteiner innehållande aminosyran 
metionin. I hudens fall mestadels proteinet keratin. Vid långvarig eller stor kontakt 
med mycket silver i ett sår kan ofarlig argyria uppstå på det behandlade området. 
Argyria är inte skadligt, men ackumuleringen av silver sker även i kroppens inre 
organ vilket kan ha negativa effekter16,20.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

2  Syfte 

Syftet är att försöka få klarhet i hur effektivt silver är som antimikrobiell substans. 
Jag kommer att jämföra silver vid brännskadevård med honungens effekt samt 
jämföra silver med honung i fråga om smärta och biverkningar. En annan 
målsättning med denna litteraturstudie är huruvida silver har någon indikation som 
är mer effektiv än andra. Jag tycker att detta är ett intressant ämne att studera då 
vårdens metoder ständigt behöver kontrolleras och utvärderas. De har inte råd att 
praktisera en metod med dålig effekt, utan måste uppdatera sig för att hålla högsta 
möjliga standard. 
 
Frågeställningar:  

 Vad säger kliniska studier om silvers antimikrobiska effekt? 
 Är silver effektivare vid indikationen brännskadevård eller indikationen 

kateterinfektion? 
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3  Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som baseras på studier och artiklar som berör 
området silver som antimikrobiell behandling. Arbetet täcker både området 
brännskadevård och kateteranvändning. En del av arbetet är även en jämförelse 
mellan silver och honung och deras effekt vid läkning av brännskador. Arbetet 
baseras på 23 artiklar, 9 reviewartiklar och 14 originalartiklar. Av dessa användes de 
14 originalartiklarna till resultatet. Urvalet gjordes utifrån studiens syfte och artiklar 
som ansågs vara relevanta för frågeställningarna valdes. De hittades via databasen 
PubMed. Litteratursökningen gjordes främst med fritextsökningar men även med 
MeSH för att finna relevanta artiklar mellan 2012-01-11 och 2012-01-26. De limits jag 
använde i PubMed var att språken skulle vara antingen engelska eller svenska och jag 
varierade mellan att ha Clinical Trials eller Meta-analysis som limit. 
 
Följande sökord användes var för sig eller kombinerades: 

 Ag 
 Silver 
 Silver dressings 
 Silver sulphadiazine 
 Burn/-s 
 Wound/-s 
 Topical silver 
 Clinical trial/-study 
 Honey 
 Antibacterial 
 Silver-coated catheter 

 
Följande MeSH användes: 

 Silver/adverse effects 
 Silver/therapeutic use 
 Burns 

 
 
Av artiklarna som hittades prioriterades de som publicerats de senaste 5 åren. Sedan 
de som publicerats de senaste 15 åren. Några som är äldre togs ändå med för att de 
var intressanta och ansågs bidra till litteraturstudiens bakgrundsinformation. 
Utöver de artiklar som lästes har även fakta sökts till bakgrundsinformationen på 
följande hemsidor: 1177, Akademiska sjukhuset, Stockholms läns landsting, SBU 
samt Vårdhandboken med sökorden: Brännskador, hud, kateter. 
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4  Resultat 

4.1  Studier om silver vid brännskadevård 
En randomiserad studie med 60 patienter med andra gradens brännskador, där 30 
behandlades med SSD och 30 med en salva utan silver, såg ingen skillnad i läktid. 
Läktidens median var 10 dagar för båda grupperna. Smärta mättes av patienterna 
själva, mellan förbandsbyten, med den 10-gradiga skalan VAS, visuell analog skala. 
Den var signifikant högre och mer långvarig hos gruppen med SSD, se figur 1 för 
fullständiga och jämförande värden. Gruppen behandlad med SSD hade dessutom 
fler förbandsbyten, vilka i sig orsakade mycket mer smärta än förbandsbyten hos 
gruppen behandlad utan silver. Smärtan vid förbandsbyte fortsatte att vara mer 
intensiv i SSD-gruppen fram till att såren läkt. Studien kontrollerade ej eventuella 
infektioner i brännsåren, men sårytornas läkning kontrollerades visuellt och studien 
redovisar att gruppen behandlad utan silver hade mindre löst fibrin på ytan, vilket 
kan omformuleras till att de såren var mindre såsiga på ytan. Flera av SSD-gruppens 
sårytor blev omöjliga att inspektera på grund av missfärgning av såret, denna 
missfärgning bestod av fibrintrådar och rester av SSD som hade oxiderat21. 
 

 
 

Figur 1. Upplevd smärta hos patienten enligt VAS, där 0 betyder ingen smärta och 
10 betyder så smärtsamt som du kan tänka dig existerar, vid olika behandlingar av 
brännskador. Observera att siffrorna till höger i figuren påvisar vilka behandlingar 

som hör till samma studie. 
 

 En randomiserad studie med 80 patienter jämförde också SSD med en salva 
utan silverinnehåll vid andra gradens brännskador. Den fann en längre läktid hos 
gruppen som behandlades med SSD, i medel 13,5 dagar mot 11 dagar, vilket kan ses i 
figur 2. Patienterna med SSD hade förutom längre läktid även större problem med 
smärta. SSD-gruppen krävde ofta smärtstillande läkemedel innan förbandsbyte 
medan den andra gruppen aldrig behövde smärtstillande för att kunna hantera byten 
av förband. Frånsett barn som reagerade lika i både SSD och silverfria gruppen vid 
förbandsbyten. Infektion i brännsåren hittades endast hos en patient i SSD-gruppen. 
Den behandlades med antibiotika och ansågs inte vara statistiskt signifikant22. 
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Figur 2. Läktider hos brännsår för respektive behandling. Figuren visar de 

sammanfogade resultaten hos två studier som använde samma mått på läktid och 
redovisade alla uppmätta värden. 

 
 En randomiserad studie med 84 patienter jämförde två silverförband med 
varandra. Det ena var SSD och det andra var ett nanokristallint silverförband, 
Aquacel® Ag Hydrofiber®. 2 patienter föll bort från SSD-gruppens analys då de ej fick 
behandlingen. Majoriteten, 74,4 %, av patienterna ansågs ha ett utmärkt 
hälsotillstånd innan brännskadan. Smärta rapporterades av patienterna själva utifrån 
VAS-skalan, och de behandlade med Aquacel® hade en signifikant lägre siffra, 3,6 
mot 4,8 i snitt per vecka, se figur 1 ovan. För patienterna yngre än 4 år så 
rapporterades smärta utifrån observationer av barnet. Här syntes ingen signifikant 
skillnad mellan de två grupperna de första veckorna men vid sista vårdbesöket hade 
SSD gruppen siffran 2,5 och de andra endast 0,5. Smärta rapporterades totalt vara 
signifikant mindre hos gruppen med Aquacel®, mindre smärtstillande läkemedel och 
opiater användes, och de var även mindre ångestladdade inför förbandsbyten. 
Flexibiliteten hos förbanden och rörligheten vid användande var dock bättre hos de 
med SSD. Infektionsrisken hos de två grupperna var jämförbar, med 19 % mot 15 % 
hos SSD23. 
 En Fas II-studie utvärderade Aquacel® Ag vid andra gradens brännskador. 24 
patienter valdes in i studien, varav 22 genomförde den och kunde inkluderas i 
analysen. 2 patienter ansågs helt läkta (över 95 % epitelisering) dag 7. Sju patienter 
mellan dag 8 – 10, och ytterligare åtta patienter ansågs läkta inom studietiden, 14 ± 3 
dagar. Medeltiden till läkning var 11,6 dagar. Se figur 2 för en tydligare bild av hur 
dessa resultat står sig i jämförelse med en annan studie. Fyra patienter rapporterade 
biverkningar som berodde på att förbandet mer eller mindre hade lossnat från såret 
inom tre dagar. För en patient hade Aquacel® lossnat över totalt 20 % av såret dag 12, 
anledningen bestämdes vara en infektion som troligen var relaterad till förbandet. 
Flexibiliteten och formbarheten hos förbandet rapporterades vara utmärkt eller 
mycket bra hos 82 % och förmågan att lindra smärta var utmärkt eller mycket bra hos 
91 %24. 
 En in vitro-studie jämförde olika silverbehandlingars förmåga att döda olika 
svampar, som vanligen infekterar brännsår. Det nanokristallina silverförbandet var 
snabbast på att döda, hade bredast spektrum mot svampar och verkade även mot 
sporer. SSD hade nästan lika snabb effekt mot tre olika svampar som nanokristallina 
förbandet men andra sorters svamp visade högre resistens. Silvernitrat behövde 
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ytterligare längre tid på sig för att kunna döda svamparna även om det verkade 
någorlunda likvärdigt mot två sorters svampar. Studien kompletterades med en 
kontroll av irritation eller överkänslighet som eventuellt kunde framkallas på huden. 
Ingen av de silverbaserade produkterna visade några sådana biverkningar. In vitro-
tester om cytotoxicitet gjordes också som visade på en markant mindre cytotoxisk 
effekt hos nanokristallina förband jämfört med silvernitrat. Dock redovisar de ändå 
att silverbaserade produkter har en mer eller mindre vävnadsirriterande effekt som 
kan sakta ner sårets epitelisation. Det nanokristallina silverförbandet studerades 
även vid närvaro av fysiologisk koncentration klorid, tack vare kunskapen om 
silverjoners snabba reaktioner med både patogener och även fysiologiska ämnen i 
sårbädden. Resultatet visade ingen negativ inverkan på effektiviteten mot svamparna 
och den nanokristallina formen av silver ansågs mindre känslig för sådan 
inaktivering16. 
 

4.2  Studier om silver i jämförelse med honung 
En randomiserad studie med 50 patienter jämförde SSD med honung vid läkning av 
ytliga brännskador som täckte 10 – 40 % av kroppsytan. Vid dag 7 hade 4 stycken i 
honungsgruppen vätskande sår och resterande 21 patienter hade fått en fin 
granulationsvävnad (frisk återväxt av vävnad med nya blodkärl). Samtidigt hade 
SSD-gruppen 8 patienter med vätskande sår och 17 med torra sår, varav hos 15 hade 
det bildats sårskorpor. Skorporna avlägsnades för att granulationsvävnad skulle 
kunna utvecklas. Vid dag 21 var det bara en patient i honungsgruppen vars sår 
fortfarande vätskade mot fyra patienter som behandlades med SSD. Odlingar från 
såren visade på bakteriell infektion i 23 sår hos honungsgruppen vid studiens start. I 
gruppen behandlad med SSD var motsvarande siffra 22 infekterade sår. Efter tre 
veckor kvarstod endast en infektion i honungsgruppen medan tre patienter med SSD 
hade bakterier i såren. Se figur 3 nedan för mer fullständiga resultat. Efter 21 dagar 
räknades alla de honungsbehandlade såren som läkta, däremot bara 21 av de 25 
behandlade med SSD. De kvarvarande fyra såren krävde hudtransplantation25. 

 

 
Figur 3. Antal dagar det tog att få brännsåren sterila för respektive 

behandling. Observera att Subrahmanyam endast tog prover från såren dag 7 och 
dag 21. I studien av Baghel betyder den blå stapeln dag 0 – 7 att inga sår blivit 
sterila, medan den röda stapeln från dag 22 betyder att alla de såren redan har 

blivit sterila. 
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 En randomiserad studie med 78 patienter jämförde också honung med SSD, 
37 i honungsgruppen, 41 i SSD-gruppen. Vid bakterieprov av såret hade mer än 50 % 
av patienterna behandlade med honung sterila sår efter 7 dagar, se figur 3. I SSD-
gruppen var inget sår sterilt inom en vecka. Alla såren behandlade med honung blev 
sterila inom 21 dagar. Hos gruppen med SSD var endast 36,5 % av såren sterila inom 
samma tidsperiod. Tiden till läkning vad i medel 18 dagar för honung och 33 dagar 
för SSD, alltså läktiden var signifikant kortare hos patienterna behandlade med 
honung. Två månader efter behandlingens start var 81 % respektive 37 % helt 
återställda för de som behandlades med honung respektive SSD. Grupperna var 
likvärdiga förutom att dubbelt så många i honungsgruppen sökte sig till vård inom 8h 
från olyckan, av de i SSD-gruppen kom majoriteten istället efter 9 – 24h26. 
 En randomiserad studie inkluderade 150 patienter, som vardera hade två 
andra gradens brännsår, av liknande storlek, symmetriskt på kroppen. De fick, 
randomiserat, ena såret behandlat med SSD och det andra med honung. Tid till 
läkning var i medel 16±4 dagar respektive 13±4 dagar. Se figur 4 för en komplett 
överblick på gruppernas läktider. 93 % av såren behandlade med honung läkte inom 
20 dagar, men det tog mer än 24 dagar för såren med SSD. 8 patienter behövde 
hudtransplantation på såret behandlat med honung, jämfört med 29 patienter som 
fick hudtransplantation på såret behandlat med SSD. Alla såren testades för 
bakterieinfektion. 6 sår tillhörande honungsgruppen och 27 sår från SSD-gruppen 
visade positivt och innehöll alltså bakterier27. 
 

 
Figur 4. Läktider för brännskador vid behandling med SSD respektive honung. 

Studien av Malik redovisade inget värde innan 10 dagar. 
 

4.3  Studier om silverbelagd central venkateter 
En randomiserad studie med 275 patienter jämförde en standardmodell av central 
venkateter (CVK) med två antiseptiskt behandlade katetrar, silverbehandlad (SB) och 
klorhexidin-silversulfadiazinebehandlad (KSSD). Under studietiden användes totalt 
160 stycken standard, 160 SB och 165 KSSD katetrar. Några signifikanta resultat 
kunde inte rapporteras på grund av för små variationer, men det visades en trend 
mot att KSSD var effektivast, med 7,3 % av katetrarna infekterade av bakterier. För 
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SB och den obehandlade standard-CVK var det 16,9 % respektive 11,9 % som hade 
infekterats28. 
 En randomiserad studie med 135 patienter kontrollerades 170 CVK, varav 78 
SB och 92 standard utan ytbehandling, efter bakteriell tillväxt. Desinficering innan 
CVK:n opererades in skedde på samma sätt för båda grupperna. Resultatet för 
standard CVK var bakterier i 45,6 % av katetertopparna. 56,5 % av blododlingarna 
var positiva och 66,5 % av hudstrykningsproverna var positiva. Resultaten för SB 
CVK var å sin sida bakterier i endast 15,4 % av katetertopparna. 18 % av 
blododlingarna och 37,2 % av hudproverna var positiva. Inga toxiska serumnivåer av 
silver sågs hos patienter med SB CVK29. 
 En randomiserad studie med 67 patienter, slumpade till antingen SB (34 st.) 
eller obehandlad standard CVK (33 st.), analyserade katetern utifrån bakterietillväxt 
och gjorde en blododling vid uttag av katetern. Kvantitativt delades katetrarna in i 
segment, sedan sågs vid bakterieodlingar att SB katetern orsakade i medel 200± 550 
CFU (colony forming units) per segment. Den obehandlade katetern orsakade 
1120±5350 CFU per segment. Dock var endast 47,1 % av de SB utan bakterier i alla 
segment mot 42,4 % av de obehandlade katetrarna. Resultaten från kontrollerna av 
bakterietillväxt och blododlingarna nådde aldrig statistisk signifikans, med andra ord 
var skillnaden för liten. Antalet patienter med CVK-relaterad bekteriemi var två i 
vardera gruppen. Figur 5 visar denna studies siffror i förhållande till de andra två 
studiernas30. 
 

 
Figur 5. Bakterietillväxt i CVK. Andel katetrar som var infekterade vid uttag. 

Resultaten från tre studier, varav CVK belagd med KSSD endast fanns i studien av 
Dünser och därför presenteras inom parentes. 

 

4.4  Studier om silverbelagd urinkateter 
En enkelblind studie jämförde en standardmodell av latex urinkateter med en SB 
kateter som var silverbehandlad på in- och utsidan. De redovisar ej antal patienter 
utan fem sjukhus använde först ena typen av kateter och bytte sedan till den andra 
och utvärderade om det blev någon skillnad i antal UVI:er. Resultaten blev 8,1 och 
4,9 urinvägsinfektioner per 1000 dagar med standardkateter respektive SB. Dessa 
siffror uppnådde inte statistisk signifikans även om en skillnad mellan de två sorters 
katetrarna märktes på alla avdelningar som ingick i studien31. 
 En randomiserad crossover-studie som jämförde en urinkateter av 
standardmodell med en SB kateter fick siffrorna 189 UVI:er bland 13933 patienter 
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med standardkateter och endast 154 infektioner bland 13945 patienter med SB 
kateter. Vid beräknande av antal dagar varje patient hade kateter, fick studien 
resultatet att med en SB urinkateter uppstår 2,66 UVI:er per 1000 patientdagar och 
med en standardkateter uppstår 3,35 UVI:er per 1000 patientdagar32. 
 I en studie med totalt 3036 patienter använde 38 % en SB urinkateter och 62 
% en standardkateter. Antal UVI per 1000 patientdagar var 14,29 i silvergruppen och 
16,15 i standardgruppen, se figur 6 för en jämförelse med andra studiers resultat. 
Trots att det märktes en liten skillnad genom hela studien så var inte skillnaden 
tillräckligt stor för att räknas som signifikant33. 
 

 
Figur 6. Antal urinvägsinfektioner per 1000 patientdagar vid jämförelse av en 

silverbehandlad urinkateter med en obehandlad standard urinkateter. Ett 
sammanfattande diagram innehållande tre kliniska studier. 
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5  Diskussion 

Eftersom brännskador ofta behöver lång tid för att läka och är väldigt smärtsamma, 
så finns det all anledning att kontinuerligt kontrollera vården av dessa skador. Det 
verkar vara en gyllene standard att behandla brännskador topikalt med SSD. Enligt 
denna litteraturstudie finns dock anledning att tvivla på om SSD bör få fortsätta att 
vara en standardbehandling vid brännskador. Som tydligt visas i Figur 2 finns det 
andra produkter som ger snabbare läkning av brännsår. Både Aquacel® Ag och ett 
annat förband utan silver har i dessa studier visat sig vara effektivare för läkning, och 
har sina toppar i behandlingen 6 dagar före SSD. Detta kan även läsas i de andra 
studierna, vars resultat inte var angett på så sätt att det gick att sammanföra i figur 2. 
Studien av Piatkowski21 kunde dock inte uppvisa någon skillnad i läktid mellan SSD 
och en salva utan silverinnehåll, den studien kunde istället redovisa stora skillnader i 
fråga om smärtupplevelsen. Det resultatet kan i sig anses viktigt. Trots att det varken 
gick fortare eller långsammare för brännskadorna att läka, så kände patienterna 
behandlade med SSD mer smärta. Man kan fråga sig varför? Det skulle bland annat 
kunna bero på att SSD främjar bildningen av sårskorpor i högre grad än andra 
förband, och hårda, stora sårskorpor kan strama och orsaka obehag. Men något 
definitivt svar har jag inte. 

Det har länge diskuterats omkring SSD:s förlängande av läktiden, då många 
studier har redovisat sådana resultat. Jag anser personligen att det finns en relevans i 
de diskussionerna, och även min litteraturstudie har funnit att andra behandlingar 
ger kortare läktid av brännskador än vad SSD ger. Trots att inte alla studier har 
statistiskt signifikanta resultat så visas tendensen upprepade gånger, att SSD ger 
längre tid för läkning. Vad detta beror på finns ej nog med resultat för att kunna veta, 
även om spekulationer finns. Ytterligare en negativ effekt av SSD är att sårets 
utseende efter några dagar blir praktiskt omöjligt att kontrollera visuellt. Detta på 
grund av att det bildas ett smetigt, mörkt fibrinlager över sårytan som innehåller 
oxiderade SSD-rester.  

Figur 1 å sin sida visar ett starkt samband mellan SSD och onödigt hög 
smärtupplevelse vid vård av brännskador. Eftersom regelbundna förbandsbyten är 
viktigt för att få en bra läkning och mindre infektionsrisk, men samtidigt associeras 
med traumatisk smärta och ångest, är det av hög prioritet att minska smärtan så fort 
som möjligt. Fyra av studierna som ingår i denna litteraturstudie mätte patientens 
smärtupplevelse under behandlingen. En av dem mätte detta även under själva 
förbandsbytena, där SSD gav markant mer smärta, men de siffrorna visas ej i någon 
figur. Tre av dessa fyra studier var en jämförande klinisk studie, medan den fjärde var 
en fas II-studie, vilket betyder att de undersökte effekten hos Aquacel® Ag utan 
någon kontrollgrupp. Alla de tre jämförande studierna visar på ett samband. 
Nämligen att grupperna som behandlades med SSD ligger samtliga högre upp på 
VAS-skalan under behandlingen, i snitt med cirka 1 poäng. Utifrån de här resultaten 
kan en slutsats dras, om antimikrobiell verkan är indicerad och silver ska användas, 
bör den gyllene standarden förändras till fördel för nanokristallina förband likt 
Aquacel® Ag. Om inte av andra anledningar, så på grund av att patientens välmående 
ökar kraftigt när smärtan märkbart minskar. 

För att ytterligare jämföra och eventuellt ifrågasätta den antimikrobiella 
verkan som silver har, kan man påvisa ur figur 4 att läktiden av brännskador även är 
längre hos personer behandlade med SSD än för de som behandlades med naturens 
råa honung. Anledningen till att just honung valdes till jämförelse, var att jag innan 
det här arbetet inte visste att det idag användes inom medicin. Enligt mig var honung 
bara en söt och god smak i köket, men efter att ha snubblat över en studie som 
jämförde silversulfadiazin med honung vid vård av brännskador blev jag intresserad 
av att läsa mer. Särskilt studien av Malik27 upplevs som en väl genomförd och 
trovärdig studie. Eftersom alla studiens inkluderade patienter behandlades både med 
SSD och med honung, randomiserat till varsitt brännsår, minimeras risken för 



15 
 

selektionsbias mellan försöksgrupperna. Eftersom de tre studierna som jämför SSD 
med honung har olika resultat i fråga om tid till läkning och tiden det tar att 
sterilisera brännsåren, är det svårt att utvärdera effekten. Honung som behandling är 
dock inte i någon av studierna mindre effektiv än SSD, utan antingen mer effektiv 
eller lika, och kan därav anses ha en positiv verkan trots varierande resultat. 

I figur 3 syns två studier25, 26 som mätte SSD:s och honungens steriliserande 
verkan med liknande mått. För att förtydliga figuren så räknas bara de sterila såren 
en gång och när de blivit sterila så försvinner de ur figuren. Alltså betyder staplarna 
vid dag 15 – 21 att majoriteten av såren behandlade med honung redan blivit sterila, 
medan SSD nyligen börjat visa sin steriliserande verkan. Om studien av Baghel26 
påpekade jag en skillnad mellan behandlingsgrupperna, att dubbelt så många från 
gruppen randomiserade till honung hade sökt vård inom 8h från olyckan, och i SSD-
gruppen kom fler efter 9 – 24h istället. Detta orsakar en osäkerhet i resultaten då 
bakteriell kontaminering av såren ökar med tiden till vård, vilket ökar risken för 
infektion och därav längre tid till läkning. Eftersom det endast handlade om 24 
respektive 12 patienter skulle den osäkerheten kunna vara försumbar. 

 Utifrån figur 3 och 4 samt tillhörande studier, anser jag att honung bör 
övervägas vid mindre brännskador som alternativ till våra traditionella behandlingar. 
Med honungens uppbyggnad och dess bevisade antimikrobiella effekt, har honung 
förtjänat att få en ärlig chans att hävda sig gentemot användningen av kemiskt 
framställda läkemedelsbehandlingar. Den kan mycket väl visa sig vara den mest 
effektiva behandlingen vid mindre brännskador, till och med ytliga andra gradens 
skador. 

En intravaskulär kateter är alltid en riskfaktor för infektion. Då det ofta är 
sjuka, redan försvagade patienter som får en central venkateter är det viktigt att i 
möjligaste mån förhindra infektionsrisken. Detta innebär bland annat sterilt 
insättande av katetern av läkare, och aseptisk användning av katetern. Risken för 
infektion försöker man även minska genom användning av katetrar som behandlats 
med antimikrobiella substanser, exempelvis silver. En studie29 som jämförde 
silverbehandlad CVK med en standard obehandlad CVK fick en skillnad mellan de två 
grupperna i fråga om bakteriell tillväxt, där den obehandlade katetern i nästan 
tredubbel utsträckning löpte risk att bli infekterad. De andra studierna28, 30 visar 
däremot en marginell skillnad till fördel för silverbehandlad CVK, eller tvärtom, att 
standard-CVK var marginellt mindre benägen att infekteras av bakterier än en 
silverbehandlad. I den studien, av Dünser28, var dock en annan slags silverbehandlad 
kateter mest inhibitorisk mot bakterier, nämligen KSSD. Att den katetern var mest 
effektiv skulle kunna bero på innehållet av klorhexidin, eller att silvret i form av SSD 
är effektivare än den andra formen av silver på den andra behandlade katetern. I 
figur 5 kan studiernas resultat granskas, de redovisas som antalet CVK som vid uttag 
ur patienten har tillväxt av bakterier. 

Precis som vid användning av CVK så ger en kvarliggande urinkateter (KAD) 
en ökad infektionsrisk, och även inom detta område så finns silverbehandlade 
urinkatetrar på marknaden. I figur 6 visas ett samband mellan tre kliniska studier 
som undersökte effektiviteten, och jämförde densamma, hos silverbehandlad 
urinkateter mot standardmodell av urinkateter. Studierna märkte samtliga en 
minskning av antal urinvägsinfektioner vid användning av en silverbehandlad 
kateter, men ingen av dessa hade ett statistiskt signifikant resultat. Denna verkan är 
liten, men kan icke desto mindre vara riktig. 

Angående både urinkatetrar och venkatetrar så visar studiernas resultat på en 
marginellt liten antimikrobiell effekt. Den är dock genomgående och jag anser därför 
att den kan ses som en trend, och bör forskas mer på för att finna en eventuell 
verkan. Alltså skulle det kunna vara indicerat att använda silverbehandlade katetrar 
för att minska risken för infektioner, men fler bra studier krävs. 

Sammanfattningsvis så anser jag, efter att ha läst igenom studierna som detta 
litteraturarbete baseras på, och ha sammanställt resultaten, att silver är en effektiv 
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antimikrobiell substans. Mina funderingar är nu istället vilket som är det effektivaste 
sättet att använda silvrets egenskaper. Det vill säga, hur ska silver tillföras för att få 
maximal verkan? Först och främst vill jag då påpeka att i studierna jag har utvärderat 
har SSD sina brister, och istället bör andra mer nytänkande strategier innehållande 
silver användas. Till exempel det nanokristallina silverförbandet Aquacel® Ag, som 
ser mycket lovande ut i dessa studier och kanske istället för SSD ska användas som 
förstahandsbehandling vid brännskador. Vid mindre allvarliga brännskador kan dock 
honung vara ett alternativ. Det har i studierna jag läst inte uppkommit några 
biverkningar av honung och den är dessutom snabbare både på att minska smärtan, 
sterilisera och läka såret än åtminstone SSD. 

Kvalitén på de inkluderade studierna, som har använts som underlag för 
denna litteraturstudie, har varit god. Jag har endast funnit mindre bias, såsom att 
studien ej varit blindad (alla studier har inte varit möjliga att blinda på enkelt vis), 
eller vid blindade studier att alla inte har redovisat hur de gått till väga. Ofta har inte 
heller randomiseringen redovisats. Endast två studier22, 26 har skrivit att ingen 
intressekonflikt föreligger. De flesta har inte redovisat hur studien finansierades, men 
några studier23, 24, 32, 33 har angett att studien helt eller delvis finansierats av företag. 
En studie30 har skrivit i sin artikel att ett företag har sponsrat studien med de katetrar 
som användes under studietiden. Detta skulle kunna ge ett vinklat resultat, särskilt 
hos de som har angett finansiering av ett företag men även för de som inte redovisat 
om intressekonflikt föreligger. Majoriteten av artiklarna inkluderade i detta arbete är 
mycket heterogena i fråga om vald studiepopulation. Men de använde inte alltid 
samma mått på sina resultat, vilket gjorde det svårt att sammanfoga text till diagram. 
Likväl som några studier mätte hur många dagar det tog innan ett sår läktes, så mätte 
andra hur många sår som hade läkt på ett visst antal dagar. In vitro-studien om 
silvrets effekter på svampar och sporer var en egen slags del av arbetet, då de 
resultaten inte direkt kan kopplas ihop med någon annan studies. Men resultaten 
ansågs vara intressanta då ingen annan studie hade mätt förekomsten av svamp i 
brännsåren, även om det är en relativt vanlig komplikation efter behandling med 
antibiotika. Studien hade dragit nytta av kunskapen om att silvrets effekt påverkas i 
närvaro av fysiologiska ämnen, och minskat risken för felaktiga resultat genom att 
undersöka ett nanokristallint silverförband i fysiologisk koncentration klorid. Jag 
anser dock att de borde ha undersökt samtliga silverbehandlingarna under sådana 
förutsättningar, eller ännu hellre inte bara i närvaro av klorid utan även 
serumproteiner. Det var också skillnad på studiernas storlek, de flesta studier om 
brännskadevård hade mellan 50 – 84 patienter, en studie hade 150 patienter och fas 
II-studien hade endast 22 patienter. Problemet med små studier är att de ofta 
överskattar effekten av sin behandling, på grund av för få resultat att basera 
slutsatsen på. Slumpen spelar en större roll i mindre studier. Studien med 150 
patienter (som vardera hade två sår, och alltså var det 150 patienter i varje 
behandlingsgrupp) räknar jag som stor, och risken för överdrivna 
behandlingseffekter är mycket mindre än för studien med endast 25 patienter i 
vardera behandlingsgrupp. En studie om risken för infektion vid användning av 
central venkateter hade endast 33 och 34 patienter i vardera behandlingsgrupp, men 
de två andra studierna hade 78 respektive 92 patienter, och 160, 160 och 165 
patienter i vardera grupp. Studierna om risken för infektion i urinkateter var samtliga 
stora, med flera tusen patienter. De större studierna kan alltså anses visa säkrare 
resultat, men jag tycker att det är intressant att även de mindre studiernas resultat 
oftast följde samma mönster som de stora. Särskilt studierna om urinkateter och CVK 
var entydiga. 
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5.1  Slutsats 
Angående silver som antibakteriell substans så är det gång på gång bevisat att silver 
är användbart, både vid behandling av brännskador och vid andra tillfällen. Men 
frågan är ju inte bara om silver fungerar, utan även hur bra det fungerar i praktiken. 
Vården har inte råd att lägga pengar på behandlingar som inte berättigar sin kostnad. 
Denna litteraturstudie visar områden av brännskadevården där SSD inte är det bästa 
alternativet. 

För att besvara min första frågeställning som löd ”Vad säger kliniska studier 
om silvers antimikrobiska effekt?” så har jag kommit fram till att kliniska studier 
stödjer dagens allmänna uppfattning att silver har en antimikrobisk effekt. Den är 
dock starkt beroende av hur, och i vilken form, silvret tillförs området som riskerar 
infektion. 

Jag ska nu försöka besvara min andra frågeställning som löd ”Är silver 
effektivare vid indikationen brännskadevård eller indikationen kateterinfektion?”. 
Resultaten för silver vid brännskadevård är beroende av i vilken form silvret tillförs. 
Här är nanokristallint silver överlägset SSD och äldre produkter. Resultaten för 
silvers inhibitoriska effekt mot kateterinfektion är var för sig inte statistiskt 
signifikanta, men jag menar att många små liknande resultat bevisar en faktisk trend. 
Även för silverbehandlade katetrar är det delvis avgörande i vilken form silvret finns 
på katetern. Dock är inte effekten mot kateterinfektion bättre än effekten vid 
brännskadevård. Svaret på frågeställningen är alltså att silvers effekt märks tydligast 
vid indikationen brännskadevård, förutsatt att den mest effektiva formen av 
silverbehandling används. 

I framtiden skulle jag gärna vilja se fler randomiserade kliniska prövningar 
som utvärderar exempelvis huruvida nanokristallina silverförband är de mest 
effektiva vid vård av första och andra gradens brännskador. För att de ska hålla en 
god kvalitet på prövningens artikel bör de skriva den utifrån CONSORT, 
CONsolidated Standards Of Reporting Trials. Jag anser även att honung, som 
behandling, borde få genomgå en större klinisk prövning. Framförallt i en jämförelse 
med både ett nanokristallint silverförband och ett förband utan något innehåll av 
silver. Detta då samtliga jämförande studier jag har läst har varit med SSD, som jag 
efter denna litteraturstudie inte längre kan anse vara den bästa silverbehandlingen på 
marknaden. 
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6  Tack! 

Jag vill ge ett stort tack till min handledare Madeleine Ramstedt som har varit snabb 
med att hjälpa mig med frågor som dykt upp, och manat på mig när jag varit på rätt 
väg. Jag vill också tacka mina föräldrar som har stöttat mig i ur och skur genom hela 
min utbildning! 
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