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Sammanfattning  

  

Inledning   

Personer som har sår upplever ofta smärta och psykologiska obehag vilket, ger upphov 

till lidande för personen samt skapar stora kostnader för samhället. Sårförband har en 

stor betydelse i sårvården bland de moderna formuleringarna. Utvecklingen av 

medicinsk-tekniska produkter för såromläggningar pågår ständigt i samhället. De 

utvecklats för att skydda, stoppa blödningen, absorbera sårvätska och främja läkning. 

Med hjälp av nya metoder och formuleringar kan man underlätta och förbättra 

sårbehandling samt i vissa fall förkorta läkningstiden. Idag finns moderna alternativ så 

som olika nya formuleringar i form av interaktiva beredningar tex hydrogeler, 

hydrokolloider, filmer och skum. Valet av sårförband har dock blivit mer komplicerat 

eftersom det finns så många nya tillgängliga produkter på marknaden. Därför är det av 

stor betydelse att förstå hur respektive förband fungerar och dess specifika indikationer 

för användning.  

Syfte   

Syftet med den här litteraturstudien är att titta närmare på de nya beredningsmetoderna 

vid behandlingen av fotsår. Mer specifikt, genom att jämföra behandlingseffekten hos 

olika interaktiva och biologiska förband. Vilka av förbanden är mest kliniskt effektiva vid 

behandling av diabetiska fotsår?   

Metod   

Den här litteraturöversikten sammanfattar resultat från 22 studier som är utförda  med 

olika design och förutsättningar. Av dessa är 16 randomiserade kontrollerade studier 

RCT, fyra stycken är prospektiv icke randomiserade studier och två är fallkontroll 

retrospektiv studier.  

Resultat  

Resultatet visar att det finns studier som påvisar klinisk effekt av nya typer av förband. 

Samtidigt är det endast ett fåtal av dessa studier som ger ett vetenskapligt underlag för 

befrämjandet av användningen av interaktiva förband gällande behandlingen av 

diabetiska fotsår. Eftersom flera studier som inkluderades i litteraturöversikten inte 

kunde påvisa signifikanta resultat samt att det bara fanns en studie som visade på 

måttligt stödjande bevis gällande läkningseffekten kan jag inte göra några jämförelser 

inom detta område gällande vilket av de interaktiva förbanden som är mest effektiv vid 

behandlingen av diabetiska fotsår.   

Diskussion   

Eftersom flera studier har begränsningar i kvaliteten såsom att de huvudsakligen 

fokuserat på olika typer av fotsår med lika svårighetgrad, användning och jämförelse av 

flera förband med olika tillverkningsnamn, varierande tid av studiernas längd, kort 

uppföljningstid, samt få antal deltagare, medför svårigheter att göra någon jämförelse 

mellan dem.  

Slutsats   

För att ytterligare undersöka den rutinmässiga användningen av sårförband behövs 

ytterligare studier och klinisk praxis. En betydande acceleration av sårläkning är 

osannolik, eftersom majoriteten av läkning av diabetiska fotsår tar månader. Det behövs 

fler väl genomförda studier med tillräckligt antal personer, tillräcklig lång 

uppföljningstid, noggrann klassificering och beskrivning av patientens sjukdomsbörda, 

och pågående behandling med andra läkemedel, för att kunna minimera  

sammanblandning, systematiska fel samt erhålla fler statistiskt säkerställda 

studieresultat.  

Nyckelord: Sårförband, Läkningsprocess, Diabetiska fotsår, Hydrogel, Polyuretanfilm, 

Hydrocolloidförband, Alginatförband, Hydrofiberförband, Polyuretanskumförband.  
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Ordförklaringar och förkortningar   

  

TGF-beta  Transport Growth Factor, tillväxtfaktor   

PDGF  Platte Derivate Growth Factor,  tillväxtfaktor   

FGF  Fibroblaster Growth Factor, tillväxtfaktor   

TNF  Tumor Necrosis Factor, är ett cytokin som finns i flera 
celler i immunsystemet, ansvarig för att aktivera och samla 
ihop kroppens immunförsvar för att bekämpa inkräktaren   

MMP  Protein metalloproteaser (proteinnedbrytande enzymer)  

ECM  Extracellulärmatrix produceras av celler och finns runt alla 
celler. Det består av ett nätverk av proteiner och 
kolhydrater. I mångcelliga organismer fungerar 
extracellulärmatrix både som stöd och som fästpunkter  

Kollagen   Kollagen är viktig strukturprotein i extracellulärmatrix och 
bindväv  

Hyaluronsyra   Hyaluronsyra är en mycket lång polysackarid som hör till 
glukosamino-glykanerna, har förmåga att binda stora 
mängder vatten upp till 100 gånger sin egen vikt  

Makrofager  Speciell typ av vita blodkroppar i immunsystemet  

Maceration  Uppmjukning, vävnadsupplösning under inverkan av 
vätskor  

Epitelisering  Epitelceller vandrar in över granulationsvävnad från 
sårkanterna, startas bildningen av granulationsvävnad, 
täckning av ytliga hudceller i sårläkningsprocessen   

Granulationsvävnad  Nybildad vävnad vid sårläkning, innehåller nya blodkärl 
och har en frisk röd färg  

STSG  Hudtransplantat   

Nekros   Död vävnad som kan vara gul, brun eller svart  

Wagner   Gradering av sårdjupet  

Debridering   Avlägsnade av död eller kontaminerad vävnad från sår   

Biopsi   Instrumentell borttagning (via nål/skalpell) och 
undersökning av vävnad  

Exsudation   Inflammatorisk utsvettning, utsippring av sårvätska  

Venös insufficiens   Dåligt blodflöde genom ven  

Angiopati   Kärlsjukdom  

Neuropati   Nervlidande, nervsjukdom som vanligen leder till 
känselförsämring och ibland smärta  
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1. Inledning   

  

Det finns drygt 400 000 personer i Sverige som har typ 2-diabetes och omkring 40 000 

som har typ 1-diabetes (1). Personer med diabetes drabbas av olika påföljande sjukdomar 

av vilka de vanligaste är allvarliga fotkomplikationer, såsom svårläkta fotsår, gangrän. 

Prevalensen för fotsår varierar med 3-8%, bland dem utgör 50-70 procent sår med djupa 

infektionerna som kräver kirurgiska ingrep samt leder till att foten i framtiden behöver 

amputeras. Cirka 75 procent av alla diabetesrelaterade amputationer orsakas av sår 

nedanför fotleden och en ökad dödlighet (1).   

  

Personer som har sår upplever ofta smärta och psykologiska obehag, det medför lidande, 

och skapar ökande kostnader för samhället. Skadad hudyta kan lätt bli infekterad av 

patogener, virulenta bakterier som kan försämra läkningsprocessen och negativt 

påverkapatientens allmänna hälsotillstånd (2).  

  

Diabetiska fotsår utgör fortfarande en betydande hälsobörda i hela världen och de kräver 

förbättrad diagnos och behandling. Speciellt infektioner och sårläkning utgör en 

utmaning för läkaren (3). Sårläkning är en komplex biologisk process, som ett cellulärt 

svar på vävnadsskada. Det är många olika celltyper som är involverade såsom blodceller, 

immunceller, keratinocyter, fibroblaster, endotelceller och många tillväxtfaktorer som 

har avgörande roll i hudens återuppbyggande (4).  

  

Läkningstid varierar beroende på patientens ålder, närings- och allmäntillstånd och 

rörlighet samt bakomliggande sjukdomar såsom diabetes. Sårbehandling kräver en god 

miljö, hudvård och noggrann hygien (5).   

  

Rätt behandling kan lindra lidandet. Med framsteg inom teknik och med hjälp av nya 

metoder och formuleringar kan man underlätta, förbättra sårbehandling och i vissa fall 

förkorta läkningstiden avsevärt (5).  

  

Idag finns moderna alternativ i form en rad olika nya formuleringar såsom interaktiva 

beredningar: hydrogeler, hydrokolloider, filmer, hydrofiber, alginater och skum. Deras 

verksamma egenskaper är att ändra den lokala sårmiljön för att därigenom främja 

fuktbalansen genom att absorbera och/eller behålla sårvätska. Även bland de senaste 

typerna av moderna sårförband förekommer bioaktiva beredningar som är framställt av 

biomaterial i form av kollagen, hyaluronsyra, kitosan, alginat och elastin och som i sin 

tur har en avgörande roll i läkningsprocessen (6).  

  

1.1. Förekomsten och sårtyper   

  

Det finns olika faktorer som kan orsaka såruppkomst. Det kan bero på bakomliggande 

sjukdomar såsom venös insufficiens, arteriell sjukdomar, infektioner, blodsjukdomar, 

metabola rubbningar och fysikaliska skador. De vanligaste riskfaktorerna för 

uppkomsten och utvecklingen av fotsår hos diabetiker är allvarliga sekundära 

komplikationer i form av neuropati, mikroagiopati och macroangiopati. Skador på 

perifera nerver och kärlsystem ger upphov till känselnedsättning och nedsatt 

blodcirkulation i fötter. Sämre blodtillförsel leder till brist på syre och näring i vävnader. 

Djup infektion och vävnadsischemi medverkar starkt och leder till uppkomsten av 

ulcerationer, svårläkta nekrotiserade sår och gangrän (7).  

  

Fotsår som förekommer hos diabetiker urskiljs i två huvud-typer: arteriellt sår och 

neuropatiskt sår. Arteriellt sår uppstår ofta underben, på fotrygg och tår. Dessa är ofta 
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djupa, smärtsamma och ger medföljande av svårt nekros och gangrän (8). Neuropatiskt 

sår uppstår främst på tåspetsar, mellan tårna och på tårnas undersida ofta är det en följd 

av sensorisk, motorisk och autonom neuropati. Motorisk neuropati leder till att muskel 

och bindvävnader atrofieras detta leder till felställningar och gångrubbningar. 

Sensoriska neuropati leder till känsloreduktion med ökad risk för uppkomst av 

mekaniska eller termiska smärtfria skador. Autonom neuropati leder till reducering av 

sekretion av svett genom att fötterna blir torra och känsliga för sprickor vilken medför 

risk för infektion. Ytliga infektioner orsakas av Staphylococcus aureus, streptokocker 

men även anaerobe och gramnegativa stavar (7). I figur 1. visas en schematisk bild på 

diabetesfotens uppkomstmekanismer.   

  

  
Figu.1 Diabetesfotens uppkomstmekanismer, modifierad från referens (8).  

  

1.1.1. Läkningsprocess   

  

Sårläkning utgör en komplex fysiologisk process och är ett svar på en skada på vävnaden. 

Det finns fyra utskilda mekanismer som involveras i sårläkningsprocessen (figur2); 

blodkoagulation (hemostas), inflammation, proliferation och mognadfas-remodulering  

(9).  

  

Skadade kärl sammandras för att begränsa blodförlust och koagulationskaskadan 

aktiveras, vilket leder till koagelbildning. Processen startar när fritt cirkulerande 

fibrinogen förändras och bildar klibbiga fibrintrådar där trombocyter och andra 

blodceller fastnar och klumpas ihop för att minska blödningen. Den resulterande koagel 

ger stöd för infiltrerande inflammatoriska celler. Trombocyter infångade inom koaglet 

släpper inflammatoriska mediatorer såsom cytokiner, kemokiner som har ett 

samlingsnamn för tillväxtfaktorer nämligen interleukiner IL, tumor necrosis faktorer 

TNF och interferoner. Deras aktivering sker med hjälp av makrofagar, fibroblaster och 

endotelceller.  

  

Tillväxtfaktorer har en avgörande roll vid sårläkningsprocessen som styr epitelial 

proliferation, keratinocyt migration och cell differentiering. Inflammations aktivering är 
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ett steg som skyddar kroppen från ytterligare skador och behandlar gifter och döda 

bakterier med hjälp av vitablodkroppar monocyter, makrofagar, granulocyter (9).   

  

Inflammationscellerna ersätts av fibroblaster, keratinocyter, epitelet. I den proliferation 

fasen bildas samtidig tillväxt av granulationsvävnad som fyller sårområdet. Denna fas i 

akut sår sträcker sig 3-4 veckor. Preliminär matrisbildning initieras via att makrofagar 

syntetiseras och utsöndrar TNF-alfa. Makrofagar bildar platte derived growth 

tillväxtfaktor (PDGF) och transforming growth faktor (TGF) vilka spelar viktiga roller i 

samband med nybildning och invandring av fibroblaster. Fibroblasternas 

huvuduppgifter är att syntetisera och bilda extracellulärt protein - kollagen typ III, 

glykosaminoglykan samt även att producera tillväxtfaktorer och angiogenetiska faktorer 

som reglerar cellnybildning, utveckling och bildning av nya kärl (angiogenes) (9).  

  

Mognads- och ombyggnadsfasen av sårläkning kan startas upp 1-3 veckor efter skadan 

och kan sträcka sig upp till ett eller fler år. Den preliminära matris, som består av typ III 

kollagen, proteoglykan och fibronektin, ersätts med en tjockare, starkare, 

välorganiserade matris som består av typ I-kollagen. Remoduleringsfas regleras av olika 

tillväxtfaktorer som Transport growth faktor (TGF-beta), Platte derived growth faktor 

(PDGF) och Fibroblast growth (FGF) vilken spelar en viktig roll i 

fibroblastkollagenmatrisen ombyggnad, ECM organisation, sårombyggnad. Regleringen 

av proteiner i ECM ske med speciella proteinnedbrytande enzymer som metalloproteaser 

(MMP), urokinaser plasminogen aktivator u-PA, cysteinproteaser vilken aktiveras av 

tillväxtfaktorer och minskar i antal i takt med att såret läker (10).  

  

  
Figur 2. Biologisk sårläkningsprocess i huden på molekylar och cellulär 
nivå. Modifierad från referens (10). Tidsrelationen mellan olika processer av 
sårläkning. Förfarandena enligt sårläkning kan tänkas som inträffar i fyra faser: hemostas, 
bestående av (1) blodkoagulation och (2) vaskulära responsen; inflammation (3), som 
åstadkommits genom migration av neutrofiler, makrofager och lymfocyter till platsen för 
skadan; reparation eller proliferativa fasen, under vilken syntes av nya ECM resulterar i 
ärrbildning (4) och epitelisering (5); och slutligen remodellering, bestående av kontraktionen 
(6) och ombyggnad (7) av ECM.  

 
Till skillnad från en välordnad process av normal sårläkning så uppvisar kroniska sår på 

ett ihållande pro-inflammatoriskt tillstånd som fördröjer eller förhindrar läkning. 



10   
  

Dessutom har det upptäckts att kroniska sår har lägre PDGF, FGF, EGF och TGF-beta, 

och höga nivåer av proteaser och inflammatoriska markörer. Även andra faktorer såsom 

koagulations rubbningar, dålig metabolkontroll, undernäring, dehydrering, tryck, ödem, 

ålder, bakomliggande sjukdomar, infektioner och läkemedel, kan ha en negativ påverkan 

på sårläkningen (11).  

  

Metaboliska försämringar hos diabetiker genom nedsatta fagocytos hos makrofagar kan 

bland annat påverka kollagenbildningen och försämrar inflammatoriskt försvar, 

Försämrad inflammatoriskt försvar leder till mer långdragna infektioner. Dessutom 

bidra förhöjd blodviskositet till försämrad genomblödning vilket i sin tur försvårar 

sårläkningen (12).  

  

I en ny studie vid institutionen för oral kärlkirurgi i Peking påvisades att höga halter 

glukos inverkar på FOXO1 transkriptastfaktor som spelar avgörande roll på bindning av 

keratinocyter. Vid höga halter glukos reduceras antal tillväxtfaktorer, minskas 

epitelmigration och försämras återtepitelisering. Minskningen av tillväxtfaktorer leder 

till en försämrad sårläkningsprocess hos diabetiker (13).   

1.1.2. Behandling   

  

Sårbehandling av fotkomplikationer (bensår, trycksår och, diabetiska fotsår), kräver en 

god miljö, noggrann följsamhet och hygien. Det består av flera olika strategier som syftar 

till att möjliggöra snabb sårläkning, förhindrande av sårinfektion samt minskat lidande 

för att underlätta patients vardagliga liv. Det krävs specifika interventioner med 

kompetent utbildning av specialsårvård, tekniska medicinska stöd (t.ex. fotavlastare och 

rätt skor) och uppföljsamhet. Noggrann kontroll av ödem genom olika former av 

undertrycksterapi (VaC) och lämpligt val av tillslutande sårförband har även en 

främjande roll vid sårbehandlingen (4).  

  

Beredningsvalet styrs av sårtillstånd som karakteriseras med hjälp av sår 

karakteriserings system. Hänsyn tas till sårstorlek, djuphet, fuktighet, torr nekrotiska 

belägg, infektion, ren/oren, och sårvätskasippring. Om såret är torrt bör fukt tillsättas 

medans man vid vätskande sår, däremot bör  absorberande utsöndringar. Ett nekrotiskt 

sår bör rensas upp av död, kontaminerad vävnad (debrideras) och en infekterat sår bör 

behandlas med antibakteriella medel (4).  

  

1.1.3.  Moderna formuleringar   

  

Bland de moderna formuleringarna har sårförbanden en stor betydelse i sårvården. 

Förband har utvecklats för att skydda, stoppa blödning, absorbera sårvätska och främja 

läkning. Det finns ett stort utbud på marknaden med olika kombinationer av egenskaper 

såsom: absorberade, antimikrobiell och fuktkontrollerande (6).  

  

Förbandets förmåga att absorbera, att isolera sår för vatten och bakterier, 

inkompatibilitet, bekvämlighet, bibehållandet av fuktig miljö med rätt pH av 5,5, utgör 

några av de viktigaste kriterier för att främja celltillväxt och angiogenes. Klassificering av 

ett förband beror på förbandsmaterial. Bland de vanligaste moderna sårförband 

förekommer passiva, interaktiva och bioaktiva förband som är baserade på syntetiska 

polymerer (6).  

  

Passiva formuleringar förekommer i form av gasbindor och har en bindande funktion. 

Interaktiva sårförband förkommer i olika form som filmer, hydrogel, hydrokolloider och 
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skum, impregnerade av gasväv med funktion att bygga barriärer mot penetration av 

bakterier, bibehålla sårfuktighet och absorbera vävnadsvätska. Figur 3 ger en översiktlig 

bild av några interaktiva förband (12).  

  

Fuktbalans utgör en av de viktigaste principerna för sårbehandling. Den första studien 

av forskarna Odland och Winter visade att sårläkningen går snabbare när deras ytor hålls 

fuktiga. Denna teori bekräftades 1983 av forskare Alvares som visade att sår läkte 40 % 

snabbare med tättslutande förband än sår som behandlas otät (12).   

  

Extracellulär matrix ECM utgör även en viktig roll i de cellulära aktiviteterna och i 

vävnadsregenerering. Extracellulär matrix ger inte bara ger fysiskt strukturellt stöd till 

hudceller utan främjar även ett bindningsställe för en mängd kemiska budbärare, 

tillväxtfaktorer och aktiva molekyler som frigörs efter vävnadsskada för att stimulera cell 

migration, och proliferation (14).  

  
Figur 3. Typer av interaktiva förband. Modifierad från referens (43).  

  

  

2. Bakgrund. Förbandstyper och specifikationer  

  

Valet av sårförband har blivit mer komplicerat eftersom det finns så många olika typer 

av tillgängliga produkter. Det är därför viktigt att förstå hur varje förband fungerar och 
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dess specifika indikation för användning. Val av fel förband vid särskilda förhållandena i 

sår kan resultera i ineffektiv behandling och försämring av sår. Klassificering av förband 

beror på ingående material och deras funktion (10).  

  

2.1 Interaktiva sårförband  

  

Semipermeabla polyuretanfilmer   

  

Polyuretanfilmer var ett av de första stora framstegen inom sårbehandling och 

förebådade en stor förändring i sårhantering. De består av plastark av polyuretanbelagd 

med allergitestat akryllim och, används främst som ett transparent primärt sårförband 

Några exempel som kan nämnas är OpSite Flexigrid®, Tegaderm®. Beroende på 

förbandet beredningsform finns de med eller utan exsudat absorberande dynor och kan 

även användas som sekundärt förband (9).  

  

Trots att polyuretanfilmer är ogenomträngliga för vätskor och bakterier är de 

genomträngliga för luft och vattenånga som kan, främja fuktig sårmiljö (15). Förbandets 

genomskinliga funktion ger möjlighet att inspektera såret vilket kan resultera i färre 

omläggningar och längre bärtid, enkel borttagning, icke vidhäftning till sårbädden, 

förbättrad patientkomfort och omvårdnadsproduktivitet.  

  

Filmer med absorberande förmåga kan användas för att läka lindriga vätskande sår och, 

tryck sår samt har en förmåga att reducera lukt (16). Icke absorberande film förband kan 

användas vid behandlingen av postoperativa sår, tryck sår. De kan även minska smärta 

vid ombyte, de bör dock inte användas för att läka måttligt vätskande sår på grund av 

ökad risk för läckage (17).   

  

Hydrokolloidala förband   

  

Hydrokolloida förband består av en gummimatris och innehåller en gelbildande kolloidal 

suspension såsom natriumkarboximetylcellulosa eller gelatin. Det är täckt med ett 

polyuretan lager som är semipermeabelt och styr avdunstning, men en del 

hydrokolloider är helt ocklusiva. Det hydrokolloida lagret absorberar sårvätska och 

skyddar såret genom att det bildar en gel på sårytan och främjar en fuktig sårmiljö. 

Förbandet kan vara effektiv vid behandlingen av fullhudsskador, vätskande sår med mild 

till måttligt exsudat, venösa bensår i kombinationen med kompressionsterapi (18), och 

postoperativa sår (19).  

  

Hydrokolloider är praktiskt taget ogenomträngliga för vattenånga och luft och kan 

användas för att återfukta torr och nekrotisk sårskorpa och främjar, avlägsnande  av död 

kontaminerad vävnad (debridering). Dessutom gör dess barriäregenskaper det möjligt 

för patienten att bada eller duscha och fortsätta med sina dagliga aktiviteter utan att störa 

eller riskera förorening av såret (16).  

  

Hydrokolloidala förband finns i olika beredningsformer såsom sårplattor, tunna 

bandage, gel, pasta och pulver DeoDerm®, Exuderm®, Comfeel®, Alione®, Tegaderm® 

utgör, exempel (12).  

  

Hydrofiberförband  

  

Hydrofiber används vid kraftigt vätskande och/eller blödande sår. Även i platta sår med 

djupa hålrum. Förbanden formuleras av högabsorberande material såsom 
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natriumkarboximetylcellulosa (CMC). CMC består av mjuka fibrer med god förmåga att 

absorbera sårvätskan in i fibrerna och bilda en gel. Gelen främjar en fuktig 

sårläkningsmiljö, rehydrerar sårkanter och förhindrar maceration (uppmjukning, 

vävnadsupplösning under inverkan av vätskor) av omgivande hud. Eftersom 

hydrofiberförband saknar en vidhäftande förmåga krävs ett ytterligare sekundär förband 

för fixering. Förbanden kan användas vid behandling av diabetiska djupa sår då det kan 

bidra till snabbare sårläkning och minimera obehag och smärta vid förbands avlägsnade 

(21). Ett exempel på denna typ av förband är Aquacel® Hydrofiber. Förband i 

kombination med silverjoner har påvisat en positiv sårläkningseffekt på infekterande 

diabetiska fotsår (22, 23).  

  

Alginater  

  

Alginater är ”jonotropiska" hydrogeler som framställs av naturliga förekommande 

kalcium- och natriumsalter av alginsyra som finns i en familj av brunalger. Hydrofil gel 

bildas i närvaro av natriumjoner i sårexsudatet och kalcium joner i förbanden. När 

tillräcklig stort antal kalciumjoner ersatts av natriumjoner sväller fibrerna (12).  

  

Alginater kan absorbera 20 gånger sin egen vikt av vätska, vilket gör dem lämpliga vid 

användning för vätskande, postoperativa och svårläkta sår. Icke vidhäftande förband 

medför att det lätt att applicera och att avlägsna förbandet (25), (27). Förbanden har i 

kombination med silverjoner påvisat förmågan att minimera lokala tecken på infektion 

(24). Ett exempel på denna typ av förband är Kaltostat®, Algosteril®, Coloplast®.  

  

Skumförband  

  

Skumförband tillverkas som antingen en polyuretan eller silikonskum. De överför 

fuktsånga, bidrar med syre och ger termisk isolering på sårbädden. Polyuretanskum 

förband består av två eller tre skikt, inklusive en hydrofil sårkontaktande yta och en 

hydrofob bärare, med absorptionsförmåga cirka 20-25 gången torrvikten. De underlättar 

likformig dispersion av sårvätska i hela det absorberande skiktet och hindrar yttre 

läckage med hjälp av en semipermeabel bärare (9).  

  

Förbandets högabsorberande egenskaper gör att den kan vara användbart vid 

bredspektrum kroniska vätskande sår. Det har god förmåga att absorbera dålig lukt och 

reducera befintliga bakterierna (28). Det påvisades att förbanden har ett potentiellt 

överläge jämfört med gasvävförband när det gäller patientupplevelserna av obehag och 

smärta vid förbandsombyte (29). Det har även förmåga att skilja sårvävnaden från 

protealistisk förstörelse av skadliga metalloproteaser (MMP) och förbättra 

läkningskvalitet (30). Förbandet är lika säkert som konventionella förband och har en 

fördel genom att det är mjukt, bekvämt och enkelt att applicera och avlägsna. 

Skumförband kan vara ett användbart alternativ vid behandling av neuropatiskt sår 

genom dess gynnsamma effekt på sårläkning och förhindrandet av försämring av 

uppmjukning av vävnad( maceration) (31), (32). Ett exempel på denna typ av förband är 

Mepilex®, Aquacel® Foam.   

  

Antimikrobiella förband   

  

Silver, i jonisk eller nanokristallina formen, har under många år använts som ett 

antimikrobiellt medel i synnerhet vid behandling av brännskador. Den senaste tidens 

utveckling av förband impregnerade med silver har lett till ökad användning vid 

behandling av många andra typer av sår som antingen koloniserade eller infekterade. 
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Silver jon-impregnerade förband passar bra som en antimikrobiell barriär för att 

förhindra kritisk kolonisering av såret (23-25). Ett exempel på denna typ av förband är  

Aquacel® Ag.  

  

Hydrogel   

  

Hydrogel är ett tredimensionellt nätverk som består av hydrofila olösliga polymerer vilka 

hålls tillsammans med joniska, hydrofoba eller kovalenta krafter. Vid hydrogel 

formulering används olika polymerkompositioner som kan delas i: naturliga, syntetiska 

eller kombinerande polymerer. Exempel på naturliga polymerer är: hyaluronsyra, 

alginsyra, pektin, kondroitinsulfat, dextransulfat, kitosan, polylysin, kollagen (och 

gelatin), karboximetyl kitin och fibrin. Bland de syntetiska polymer används polyestrar, 

akrylat. Kombinerande polyestrar: alginat G, kollagen akrylat, alginat-akrylat. Deras 

hygroskopiska egenskaper gör att hydrogeler kan tillföra en stor volym vatten till sårytan  

och därigenom leda till bibehållande av fuktig miljö vid sår bädden. Hydrogelers lena 

egenskaper kan skydda skadande vävnader. Vidare kan gelens inre håliga porer 

underlätta transporten av näringsämnen, läkemedel och cellmigration av olika levande 

celler (33). Hydrogeler anses vara en standardbehandling vid nekrotiska, torra sår. 

Gelerna är användbara på platta eller håliga sår. Vidare de kan lämnas på plats i flera 

dagar och de behöver ytterförband. Normgel®, Hypergel® är exempel på den här typen 

av förband (12).  

  

Bioaktiva sårförband   

  

Bioaktivt sårförband framställs av polymerer av biomaterial från naturlig ECM såsom 

kallogen, kitosan, alginat och elastin. Materialet kan användas ensam eller i kombination 

med olika tillväxtfaktorer och antimikrobiella medel för att ytterligare främja sårläkning.  

  

Kollagen   

  

Kollagenförband brukar formuleras med nötkreaturs-, fågel-, eller svinkollagen. Det 

finns även flera produkter som består av kollagen och ett växtbaserat material oxiderad 

regenererad cellulosa ORC. Kombinationen utformas för att åstadkomma ett förband 

med förmåga att binda och skydda tillväxtfaktorer, styra potealistisk aktivitet genom att 

absorbera sårvätska och fånga proteaser inom sin struktur för att göra dem inaktiva. 

Även kollagenbaserade matriser bidrar till sårläkning genom att upprätthålla en 

biokemiskbalans med fuktig miljö och ger ett fysisk, strukturellt stöd för att underlätta 

vävnadsregenerering (14).  

  

Studier på möss visade att kollagenbaserade svampsårförband främjar mild till måttlig 

ökning av fibroblaster. Förbandets porösa struktur gör att cellerna lätt kan fastna i det 

och proliferera. Tvärbundna kollagensvamp ger biomaterial med god biokompatibilitet, 

högre cellulär differentiering potential och ökad stabilitet i vävnader (35).  

  

I en andra randomiserande kontrollerande studien visades att kallogen i kombination 

med silver joner och ORC hade bättre sårläknings effekt jämfört med kontrollgruppen. 

Det påvisades även att förbandet kan förhindra uppkomsten av infektionen. Orsaken till 

detta återfinns i förbandets förmåga att främja sårläkningen genom minskandet de höga 

nivåer av metalloproteaser som är skadliga och motverka sårläkningen (36).  
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Hyaluronsyra   

  

Hyaluronsyra (HA) är en linjär glykosaminoglykan, en av de huvudkomponenter i 

extracellulär matrix, som återfinns i de flesta vävnader i människokropp. 

Glykosaminoglykan är sammansatt av heteropolysackarider som är stora laddade 

molekyler. Deras negativa laddningar gör de osmotiska aktiva, och de kan lätt dra vätska 

över hela sin längd, bilda gel. Viskositetsegenskaper ger en skyddande stadgande roll i 

benvävnad. Förband som formulerad på hyaluronan kan absorbera upp till 3000 gånger 

sin vikt i vatten genom hydrogenbindning. Flera konstruerade HA hydrogeler, varierar i 

komplexitet och syfte, HA-derivatet Hylan-B har, i prekliniska studier på djur påvisat att 

den är säkert materiell och att den är inte orsakar någon toxisk, icke-inflammatorisk 

påverkan på djurhälsan (37). Enligt den andra studien på visades att blandning av 

hyaluronan och jod komplex KI 3 (Hyiodine®) förbättrar sårläknings kvalité och minska 

sårläkningstiden avsvär jämfört med andra behandlande möss (38).  

  

3. Syfte  

  

Syfte med den här litteraturstudien är att titta närmare på de nya beredningsmetoderna 

vid behandlingen av fotsår. Mer specifikt, genom att jämföra behandlingseffekten hos 

olika interaktiva och biologiska förband. Vilka av förbanden är mest kliniskt effektiva vid 

behandling av diabetiska fotsår?  

  

4. Metod  

  

4.1. Litteratursökning  

  

I den här litteraturstudien utfördes informationssökningar i databaser Pub Med, 

Cochrane Library (Wiley), Google Scholar och Umeå universitetsbiblioteket. Vidare 

genomfördes även sökningar via Internet för att få tillgång till tillförlitliga vetenskapliga 

rapporter och elektroniska dokumenten från Socialstyrelse, USB och Läkemedelsverket. 

Vidare startades sökningar kring frågeställningarna rörande användning av olika typer 

av interaktiva och biologiska förband med fokus på behandling av diabetiska fotsår  i 

januari 2016. Vidare fortsatte litteratursökningen i databaserna mellan januari och 

februari. Till en början fokuserade jag mig på att finna information angående ämnen på 

olika kategorier och inkluderande interaktiva, biologiska förband utifrån sökordet: 

Wound Dressing, Hydrogel, Polyuretan Film, Polyuretan skum, Hidrocolloid, Alginat, 

Hydrofiber dressing, Wound Healing, Diabetic foot, Ulcer foot. Jag användade även 

MeSH karakteriserings söksystem för att få fram mer relevanta artiklar. Artikelsökning 

presenteras i Tabell.1.   

  

Sökningen begränsades genom att jag endast inkludera artiklar med abstrakt och fri full 

text på kliniska prövningar. Alla studier som utvärderade interaktiva och biologiska 

förbands behandlingseffekt på patienter med trycksår, postoperadivasår, diabetiska 

fotsår inkluderades i sökningen.  Studier som genomfördes på patienter med bensår, 

traumatiska sår, mindre vanliga sår såsom sår vid autoimmuna sjukdomar och maligna 

tumörsår exkluderades.  

  

Studiernas kvalitet bedömdes av mig med stöd av en checklista som baserades på SBU 

kvalitetsgranskning formulär (Bilaga 1). Utifrån protokollet bedömes artiklarna efter 

hög, medelhög och låg kvalitet efter följande kriterier: beskrivning av studien, 

forskningsmetoder, kriterierna för inkludering och exkludering, vad var studiens 

primära respektive sekundära effektmått, urvalsbeskrivning, intervention 



16   
  

randomiserande beskrivning, bortfall, etiskt resonemang, stämmer syfte med 

konklusionerna, randomisering beskrivning.  

  

4.2 Urval   

  

Tabell 1. Artikelsökning   

  

Databas /  
datum   

Sökord   Antal 
träffar   

Referens numer   

        

Pub Med   #1Polyurethane film dressin  126    

  
2016/01/10  

(("polyurethanes"[MeSH Terms] OR  
"polyurethanes"[All Fields] OR  
"polyurethane"[All Fields]) AND film[All  
Fields] AND ("bandages"[MeSH Terms] OR 
"bandages"[All  

25     

 Utvalda   
  

3  15, 16, 17   

        

Pub Med   #1 Hydrogel dressing   1069    

  #2 Diabetic foot   11318    

  (#1 and #2) CT  12    

  
  
2016/01/18  

(((("bandages, hydrocolloid"[MeSH Terms]  
OR ("bandages"[All Fields] AND  
"hydrocolloid"[All Fields]) OR "hydrocolloid 
bandages"[All Fields] OR ("hydrogel"[All  
Fields] AND "dressing"[All Fields]) OR  
"hydrogel dressing"[All Fields]) OR  
("collagen"[MeSH Terms] OR "collagen"[All  
Fields])) OR ("chitosan"[MeSH Terms] OR 
"chitosan"[All Fields])) OR ("hyaluronic 
acid"[MeSH Terms] OR ("hyaluronic"[All  
Fields] AND "acid"[All Fields]) OR  
"hyaluronic acid"[All Fields])) AND  
("diabetic foot"[MeSH Terms] OR  
("diabetic"[All Fields] AND "foot"[All  
Fields]) OR "diabetic foot"[All Fields] OR  
("diabetic"[All Fields] AND "foot"[All Fields] 
AND "ulcer"[All Fields]) OR  
"diabetic foot ulcer"[All Fields]) AND  
Clinical Trial[ptyp]  
  

42     

Utvalda    5  
 14,  
34,39,40,41  

        

Pub Med   #1 Hydrocolloid dressing   923    

  #2 Diabetic foot  11318    
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2016/01/20  

("diabetic foot"[MeSH Terms] OR  
("diabetic"[All Fields] AND "foot"[All  
Fields]) OR "diabetic foot"[All Fields]) AND  
("bandages, hydrocolloid"[MeSH Terms]  
OR ("bandages"[All Fields] AND  
"hydrocolloid"[All Fields]) OR "hydrocolloid 
bandages"[All Fields] OR ("hydrocolloid"[All 
Fields] AND  
"dressing"[All Fields]) OR "hydrocolloid 
dressing"[All Fields]) AND Clinical 
Trial[ptyp]  13  

  

  
Utvalda   

  
3  18, 19, 20  

  
Cochrane   #1 Hydrocolloid dressing CT  34  

  

  
Utvalda   

  
3  21,22,23   

  
Cochrane    

  
#1 Alginate hydrogel dressing   182  

  

  
2016/01/22  #2 Diabetic foot  1490  

  

  (#1 and #2) CT  36    

  
Utvalda   

  
4  24,25,26,27   

        

Pub Med   #1 Foam  dressing       

  And Diabetic foot   8    

2016/02/08   

(foam [All Fields] AND ("bandages"[MeSH  
Terms] OR "bandages"[All Fields] OR 
"dressing"[All Fields]) AND ("diabetic 
foot"[MeSH Terms] OR ("diabetic"[All 
Fields] AND "foot"[All Fields]) OR "diabetic 
foot"[All Fields] OR ("diabetic"[All Fields]  
AND "foot"[All Fields] AND "ulcer"[All  
Fields]) OR "diabetic foot ulcer"[All  
Fields])) AND Clinical Trial[ptyp]  

    

Utvalda   
  
  4  28,29,31,32   

  

5. Resultat   

  

5.1 Bedömningen och effekt av formuleringar som påverkar 

sårläkningsprocessen positivt  

  

Den genomförda litteraturstudien sammanfattar resultatmått från 22 studier som är 

gjorda med olika design och förutsättningar. Av dessa är 16 randomiserade kliniska 

studier RCT, 4 prospektiv icke randomiserade kliniska studier och 2 fallkontroll 

retrospektiv studie. Tabell 2 nedan presenterar en sammanställning och sammanvägd 

effekt av de undersökta sårförbanden. Tabell 3 presenterar en översikt av de olika studier 

som inkluderats och tabell 4 presenteras data av litteraturöversikten.   
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5.2. Bedömning och sammanvägd effekt   

  

Tabell 2: Sammanställning av de undersökta sårförband och sammanvägd effekt   

  

Sårförband  Egenskaper    Indikationen   Fördelar   Nackdelar   

Semipermeabel 
polyuretanfilm 
förband   

Fuktångpermeabelt  
Vattentätt   
Bakteriebarriär  

Ytliga sår  
Trycksår 
Mindre- 
brännskador 
Skärsår och 
skrubbsår.  

Underlätta sår 
inspektion  
Lång bärtid 7 
dagar  
Låg vidhäftnings  
förmåga  

  

Hydrokolloid 
förband  

Fuktbevarande   
Bra absorberande   
  
  

Mild till måttligt 
vätskande  
svårläkta sår  
   
  

Ombytes tid 1-2  
gången i vecka   
  

Kan ge 
specifik lukt  
Passar inte 
vid infekterat 
sår   

Hydrogel   Fuktgivande   
Mjukgörande   
Fyllmedel   

Partiell, 
fullhudsskador  
Torra sår  

Smärtlindrande  
effekt  
Underlättar sår 
inspektion  

  

Hydrofiber 
förband  

Absorberar och 
binder snabbt vätska  
Formar sig efter 
sårytans struktur  
Bevarar fukt  

Måttligt till 
kraftigt vätskande 
sår  

Minskar obehag 
och smärta i såret 
vid applicering 
och förbandsbyte  

Krävs 
sekundärt 
förband  

Alginater  Bra absorberande   
Gelbindare  
Fuktgivande   

Måttlig till kraftig 
vätskande sår   

Lätt att 
applicera och 
enkel att 
avlägsna  

Krävs 
sekundärt 
förband   

Polyuretan 
skumförband  

Vattentät 
barriär mot 
virus och 
bakterien  Bra  
absorptionsförmåga  

Känslig hud  
Smärtsam sår  
Torra till lätt 
vätskande 
postoperativa sår   

Skonsam  
vidhäftning.   
Kan användas 7 
dagar   
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Tabell 3. Översikt över typer av inkluderade studier  

  

Studie typer  Referens  N=  
Sår typer  Förband typer  Kvalitet  

D 
F  VS  T

S  PS  PF  HK  HF  CA  SF  HG  K  HA  
G 
V  

 

Prospektiv 
RCT  

Arroyo  et al., (15)  441        X  X                K  M  

Brown-Etris et al., 
(16)  72      X    X  K                M  

Läuchli et al. (17) 38        X  X      K            M  

Límová et al., (18)  31    X      
X/
K  
  

                M  

Nikoletti et al.,(20)  132        X  K  X                L  

Jude  et al., (22)  134  X            X  K            M  

Pornprom et al. 
(23)  70        X      

X  K  
          M  

ag  ag  

Trial  et al., (24) 42  X  X  X        
X ag  

            M  
K  

Ding et al., (25)  20        X      
X  K  

          L  
ag  ag  

Lalau  et al. (26) 35  X              X          K  L  

Wiber et al., (29)  68        X          X        K  L  

Zimny et al., (32) 54  X                X        K  L  

Gottrup  et al., (36) 39  X              K      
X  

    M  
ag  

Rommanelle   et 
al., (39)  40    X            K      X      M  

Veves et al., (40)  276  X                    X    K  L  

You et al.,  (41) 65  X                  K    X    M  

Prospektiv, 
observation  
multicenter, 
studie fas IY  

Diehm et al., (28) 
 

699
3  X  X  X  X                    H  

Prospektiv 
observation 

studie  
Lohman et al., (31)  37  X                X          L  

  Zoellner et al., (34) 81  X  X  X  X          K  X        M  

  
Vaingankar et al., 
(27) 40        X          

X/ 
K  
Al  

        L  

Retrospektiv 
Fall studie  Jeong  et al., (19)  62        X    X                M  

  Coutts et al., (21)  65  X  X  X  X    X                L  

  
PF = polyuretanfilm förband (transparent), HK = hydrokolloidal förband   
Al= alginat förband, HF=hydrofiberförband, SF = skumförband, HG= hydrogel förband, K=kollogen,  
Ha= hyaluronsyra fibroblaster, GV= gasvävförband, ag= förband med silver joner,  
DF=diabetiska fot, TS=tryck sår, PS= postoperativa sår, VS=venös sår, X=behandlad grupp,  
 K= kontroll grupp, L=låg studie kvalitet M=medelhög studie kvalitet, H hög studie kvalitet  Påvisad 

signifikant skillnad -  
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5.3 Sammanfattning av resultat  

  

Polyuretan filmförbund   

  

En laborativ randomiserade studie av Arroyo et al., (15) jämförde användningen av 

polyuretanfilm med absorberade dinar (Opsite Post-Op®) - och gasvävstjeps-förband i 

hanteringen av postoperativa sår med premiär effektmått på förbands infektions 

hantering. Dess nivå av användning, förmåga att styra utsöndring, vidhäftningsförmåga, 

genomskinlighet, nivå av avlägsnad och överensstämmelsen vid duschning studerades. I 

studien inkluderas total 441 patienter med olika typer av sår rekryterades från 14 

sjukhusplatser i Spanien. Patienterna randomiserades i två grupper: 196 patienter 

gasväv/bandgruppen och 215 från polyuretanfilm med absorberande dyna grupp. 

Studien bedömdes av mig som medelhög kvalitet.   

  

Resultatet visade att antalet infektioner i gruppen som behandlades med 

polyuretanfilmförband var statistisk mindre jämfört med gruppen som behandlades med 

gasväv 3/215 respektive 13/196 (p=0,006). De fördelar som noterades vid användning 

av polyuretanfilmförband var: färre förbandsrelaterande hudskador i form av blåsor 

(5/215 (2%) respektive 17/196 (8%) med p=0,04) och blåmärken (6/215 (2%)) respektive 

24/196 (12%), p=0,01). Fördelen med genomskinlighet underlättade sårinspektionen 

och gav signifikant mindre antal ombyte av förbandens, 1 gång per vecka i polyuretanfilm 

förbandsgruppen jämfört med 5 gånger i gasvävstejpsförbandsgruppen (p<0,001). Även 

förbands hållbarhet under duschprocedur noterades signifikant bättre hos 

polyuretanfilmförbansgruppen (p<0,001), detta bidrog till patientkomfort och 

välbefinnande (15). Studie bedömdes av mig som medelhög kvalitet.  

  

I en prospektiv öppen, randomiserande, multisite, jämförande studie av Brown-Etris 

et.al (16) utvärderades andelen läkta sår, patientkomfort, bärtid vid användning av ett 

transparent polyuretanfilm förband med absorberande dyna Tegaderm® (TAAD) jämfört 

med ett hydrokolloidalt förband DuoDerm® (HD). I studien inkluderades 72 patienter 

med minimal till måttligt vätskande trycksår, dvs grad 1 och 2 från fyra studerade platser 

i USA och Kanada. Patienterna randomiserades i två grupper: 35 patienter fick TAAD 

och 37 patienter fick HD. Ingen skillnad på sår status och sår storlek vid baslinje mellan 

grupperna noterades, sår storlek var 1,5 - 2,5 cm2 (16).  Resultatet visade ingen skillnad 

mellan andel läkta sår vid behandling med transparent absorberande förband Tegaderm 

jämfört med hydrokolloidal förband DuoDerm (60% respektive 59,9% p=o,568). Den 

fördel som dokumenterades med användning av TAAD jämfört med HD förbandet var 

längre bärtid för TAAD 5,7 dagar jämfört med 4,7 dagar för HD (p=0,035), nötningstal 

var signifikant bättre för TAAD (p=0,05), hantering av rester från förband i såret var 

signifikant mindre (p=o,oo2) och runt såret (p<0,001) i Tegaderm behandlingsgruppen. 

Även noterades att Tegaderm® förbandets förmåga att reducera lukt efter absorption av 

sårvätska var betydlig större jämfört med HD förbandet (p=0,016). De andra 

egenskaperna såsom barriär, formbarhet före och efter absorption, enkel borttagning, 

icke vidhäftning till sårbädden och genomskinlighetvisade gynnade stark för TAAD över 

HD (16). Studien bedömdes av mig som medelhög kvalitet.  

  

I den tredje prospektiv, randomiserad, kontrollerad studien av Läuchli et al., (17) vid 

Zürich universitet utvärderades tolerabilitet i form av smärta på de första och femte 

postoperativa dagar, andelen helt läkta sår, antal omläggningar och förekomst av 

komplikationer vid användning av polyuretanfilm (Opsite Flexigrid®) jämfört med 

kalciumalginat Kaltostat® förband. I studien inkluderades 38 patienter med sår i 

medelstorlek av 58 cm2. Sårstorleken skilde sig inte signifikant mellan de två grupperna. 
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Patienter blindrandomiserades i två grupper: 19 patienter polyuretanfilm 

förbandsgruppen och 19 kalciumalginat, medelåldern på patienterna var 75 år och 77 

procent bland dem var kvinnor. Smärtan bedömdes med hjälp av VAS (visuell analog 

skala) från 0 till 10.   

  

Resultat från studien visade att postoperativ smärta under den första dagen var 

signifikant mindre för polyuretanfilmens grupp 0,79 (intervall 0-5, SD 1,47) än för 

alginatgruppen 2,0 (0-7, SD 2,17, p=0,035). Men däremot fanns ingen skillnaden av 

smärtpoäng på dag 5 mellan grupperna 0,53 polyuretanfilmens grupp, respektive o,89 

(p=0,52) och den genomsnittliga tiden till hel sårläkning 18,8 dagar (intervall 13-36 

dagar; median = 16,5) i alginat-gruppen och 21,9 dagar (intervall 14-41 dagar, median = 

20 dagar) i polyuretanfilm gruppen (p=0,49) var icke signifikant. Trots att användning 

av polyuretanfilm förbanden gav lägre poäng på smärtuppfyllelsen efter första 

postoperativa dagen, orsakade alginatförband färre förtida förbandsbyten; 3 gånger hos 

2 patienter respektive 12 gånger hos 7 patienter på grund av läckage av sårvätska och 3 

gången på grund av blåsbildning i polyuretansfilmgruppen (17). Studien bedömdes av 

mig som medelhög kvalitet.  

  

Hydrokolloidala förband  

  

Límová et al., (18) undersökte i en öppen, randomiserad, prospektiv jämförande studie 

effekten av två hydrokolloidala förband 3M Tegasorb® och DuoDERM® med avseende 

på användarvänlighet, sårsikt (förbands öppenhet), formbarhet, sårvätskahantering, 

vidhäftning vid behandlingen av venös insufficiens sår kombinerad med tryckterapi. I 

studien deltog 31 patienter mellan 60-67 år ålder på två platser i USA. Patienterna 

randomiserades till att få antingen hydrokolloid A (Tegasorb®) 17 patienter och 

hydrokolloid B (DuoDerm®) 14 patienter, noterades inga signifikant skillnad mellan de 

2 behandlingsgrupperna med avseende på patientens ålder, kön, längd, eller vikt (18).  

Resultatet visade att antalet patienter med helt läkta sår (100% epitelisering) var 

statistisk signifikant högre i den hydrokolloida gruppen A (Tegasorb®) 10 patienter 

(59%) jämfört med 2 patienter (15%) i hydrokolloid B-gruppen DeoDerm® (p≤0,03). 

Även visades att Tegasorb® var signifikant bättre och lättare att appliceras (p=0,0148), 

har bättre vidhäftning (p=0,0044), formbarhet (p=0,0079), hantering av sårvätska 

(p=0,0034), genomskinlighet (p=0,0001), barriäregenskaper vilken mer framförde 

patientskomfort (p=0,003). Förekomsten av lukt (p<0,05), hudirritation under 

hydrokolloidförband (p<0,05) och antalet patienter med oplanerade förbandsbyten var 

signifikant mindre för hydrokolloiden A gruppen 2 patienter (12%) i hydrokolloid jämfört 

med 6 patienter (46%) i hydrokolloid B-gruppen (p<0,02) (18). Studien bedömdes av 

mig som medelhög kvalitet.  

  

I ett fall kontrollerad retrospektiv, jämförande studien av Jeong et al., (19) undersökte 

effektiviteten av ett hydrokolloid förband DuoDerm® (HD) med avseende på flexibilitet, 

vidhäftningsförmåga till huden, fuktbalans och sårläkningen för att säkerhetsställa 

patientkomfort efter hudtransplantation jämfört med konventionella förband (CD). 

Totalt 61 patienter i Sydkorea som genomförde hudtransplantation deltog i studien, 31 

patienter behandlades med hydrokolloidförband, och den andra 31 patienter med 

konventionell gasvävs förband. Det fanns inga signifikanta skillnader i kön, och 

transplantatstorlek mellan grupperna. Patienternas ålder var 39-46 år.   

  

Studieresultatet visade att patienterna i hydrokolloidalförband gruppen hade signifikant 

kortare behandlingstid 8,3 daggar i (HD) gruppen jämfört med 13,5 dagar i CD 

(p<0,001). Även antal komplikationer var mindre med ett fall i HD gruppen, jämfört med 
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åtta fall i CD gruppen. Komplikationen i (CD) gruppen var inte relaterade till 

hudtransplantation, bland de vanliga var hudlossning, två hematomer och en 

infektion(19). Trots att resultatet i denna studie tyder att behandlingen av 

hydrokolloidförband är ett bra alternativ för att säkra hud transplantation krävs 

ytterligare studier för att bättre kvantifiera dessa effektmått (19). Studie bedömdes av 

mig som lågkvalitet.   

  

I en ytterligare prospektiv, randomiserade, kontrollerad studie av Nikoletti et al., (20) 

utvärderades risken för infektion vid kateterns insättningsställ i samband med en tunn, 

transparent hydrokolloid förband (Comfeel®), jämfört med transparent polyuretan 

förband (Tegaderm®, 3M). I studien deltog 310 vuxna patienter i medelålder 55-56 år 

som skulle införa in en multiluminal central venkateter. Men bara 155 patienter som var 

randomiserad till två grupper att få ett transparent hydrokolloid förband (Comfeel®) 

eller ett polyuretan förband (Tegaderm®, 3M). Av de 310 katetrar, hade 119 (38,3%) 

uteslutits på grund av saknade uppgifter, 10 (3,2%) hade uteslutits på grund av protokoll 

uppkastning , 9 (2,9%) uteslöts på grund av införande i mindre än 24 timmar, 9 (2,9%) 

var otillgänglig, 5 katetrar (1,6%) infördes inte, och 3 (1%) uteslutits på grund av allergi 

mot förband. Effekten av förbanden på tillväxt av mikroorganismer, bestäms genom 

odlings analys från intryck på en agarplatta vid införingsstället omedelbart före införing 

(baslinje) och återigen före avlägsnande av katetern. Hudkolonisering vid 

kateterinsättningsstället var liknande för de 2 grupperna (p=0,72, och p=0,697).   

  

Resultatet visade att i hydrokolloidgruppen hade statistiskt signifikant högre nivå av 

koloniseringar i kateter än gruppen polyuretan (p=0,048). Total dokumenterades 36 

koloniseringar i kateterspetsar av dem 24 (67%) i hydrokolloidförband gruppen 

Comfeel® och endast 12 (33%) från polyuretangruppen Tegaderm®. Det fanns även 

signifikant högre frekvens av positiva blododlingar i gruppen polyuretan (p=0,03). Totalt 

397 blododlingsuppsättningar samlades från 132 patienter. Av 397 

blododlingsuppsättningar, 35 (9%) var positiva, 23 (6%) från gruppen polyuretan och 12 

(3%) från hydrokolloid gruppen. Även visades att hydrokolloidförband i allmänhet inte 

gynnas av vårdpersonalen på grund av problem med vidhäftning. Patienter upplevde att 

hydrokolloidmatrisen gav intryck av tryck vilket leder till det felaktiga intrycket att 

platsen var infekterad. Författarna påpekade att det krävs ytterligare studier för att 

avgöra om dessa upptäckt är generaliserbart på olika studier när olika förbands märke 

används (20). Studie bedömdes av mig som låg kvalitet.   

  

Hydrofiber   

  

Coutts et al., (21) utvärderade i sin öppen, fallkontroll studie klinisk sårförbättring och 

bakteriell balans av behandling med silverinnehållande Hydrofiber förband 

(Aquacel®Ag) kroniska sår genom att fokusera på sårreduktion, maceration 

förändringar, sårepitelisering, upplösning av sårytan och sårgranulering under fyra 

behandlings veckor. Denna studie inkluderade 30 patienter med medelålder 54 år 

(konfidensintervall 18-89) och 50 procent var kvinnor, patienter hade olika typer av sår 

som: diabetes neuropatiskt fotsår (4), venösa sår (13), trycksår (9) och övriga sår (9). Alla 

patienter hade sår med tecken på kritisk kolonisation.   

  

I denna studie visades sårförbättring hos 21 (70%) behandlande patienter med 

genomsnittlig sårreduktion 27% från baslinje 70 cm2 till 15 cm2. Även visades minskning 

av sårvätska och uppmjukning av vävnad (maceration) i 75 %. Biverkningar 

rapporterades hos tre av de 30 patienterna (10%). En patient kände lokal sveda, 

stickande känsla, en annan patient hade svårt att hålla förbandet på platsen, en tredje 
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patienten fick djup infektion som kräver systemisk antibiotika. Totalt 17 sår blev mindre, 

11 visade ingen förändring och 2 blev större. Trots beskrivande kliniska effekter utfördes 

ingen statistisk analys. Det behövs ytterligare studier för att statistisk säkerställa 

effekterna som presenterades i denna studie (21). Studien bedömdes av mig som låg 

kvalitet.  

  

I en öppen, prospektiv, randomiserad, kontrollerad, 8-veckors multicenter klinisk studie 

av Jude et al., (22) utvärderas klinisk effekt och säkerhet av Aquacel® Hydrofiber förband 

som innehåller joniska silver (AQAg) med de Algosteril® kalciumalginat (CA) vid 

behandling av diabetiska icke-ischemiska fotsår med Wagner grad 1 eller 2. I studien 

deltog 134 personer mellan december 2002 och februari 2004 från 18 europeiska 

centrum: åtta i Storbritannien, fem i Frankrike, fyra i Tyskland och en i Sverige. Patienter 

valdes inom varje avgränsad grupp enligt gällande användning eller icke-användning av 

systemiska antibiotika, och randomiserades till två grupper: AQAg (n=67) och CA 

(n=67). Sårsstorlek var ≥ 1 cm2, alla sår kirurgisk rensas upp från nekrotisk vävnad 

(debrideras), före behandling och efterföljande förbandsbyten. Alla sår rengjordes även 

med steril koksaltlösning varje gång innan AQAg- och CA-förbands applicerades och 

lämnades på plats upp i 7 dagar med täckt av sekundärförband (22).  

  

Resultatet påvisades inte någon signifikant skillnad i sårläkningshastighet mellan 

studerande grupperna, sårstorlek minskning dokumenterades med 17,7 % per vecka i 

AQAg gruppen och 15,5% i CA gruppen (p=0,993). Även andelen helt läkta sår (100 % 

återtepitelisering) påvisades inte skillnader mellan behandlingsgrupperna 31 % av AQAg 

försökspersoner och 22% av CA (p=0,305) efter 8 veckors studie behandling. Båda typer 

av förband påvisade läkande effekt på ischemiska och diabetiska sår, med förändringar i 

sår utseende inklusive sårdjupet och sårytan reduktion från baslinje till studie slutet. Den 

genomsnittliga läkningstiden var inte statistisk signifikant 53 dagar för AQAg 

hydrofibergruppen och 58 ± 1,7 dagar för calcium alginat (p=0,340). Antalet 

omläggningar under studien var liknande för både gruppen 21,9 gången för AQAg 

respektive 20,8 för alginat gruppen. Däremot sårdjupet minskning var dubbelt så stort i 

AQAg gruppen jämfört med CA förband (0,25 ± 0,49 cm mot 0,13 ± 0,37 cm; p=0,042). 

Biverkningar som upptäcktes under studiens gång var läckage, lukt, laboratoriebekräftad 

infektion 25 (37%) AQAg patienter och 26 (39%) CA gruppen. Sårinfektioner upptäcktes 

hos 8 (12%) personer i hydrofiber gruppen och hos 11 (16%) personer i CA-gruppen.  

Dödsfall rapporterades i båda grupperna (en i varje), dock var samband  inte relaterad 

med studien (22). Studie bedömdes av mig som medelhög kvalitet.   

  

I en andra prospektiv, randomiserad studie av Pornprom et al., (23) skulle fördelarna 

med Aquacel®Ag förband vid behandling av delhudsbrännskador studeras. Studien 

genomfördes på 70 patienter som hade delhudsbrännskador på mindre än 15% av den 

totala kroppsytan. Patienterna randomiserades slumpmässig med hjälp av dator och 

tilldelas i två grupper: Aquacel® Ag-behandlade gruppen (35 patienter) AQAg och 1% 

silversulfadiazin-behandlade gruppen (35 patienter) AgSD. Effektdata insamlades in 

under december 2006 och februari 2008 och hänsyn togs till sårläkningstid som en 

primär parameter och bedömning av patienternas smärtupplevelse under 

förbandsombyte, transportkostnad, tid för förbandsbyte, sårinfektion som ett sekundärt 

effektmått. Smärtnivåerna bedömdes och rapporterades av patienter med visuell analog 

smärtpoäng 1-10 om patientens smärta poäng vid varje förbandsbyte (23).   

  

Resultatet visade att tid till sårläkningsförslutning var signifikant kortare i Aquacel Ag 

behandlande gruppen 10-13 dagar jämfört med AgSD gruppen 13-17 dagar (p<o,o2). 

Även antal förbandsombyte var betydlig lägre i AQAg gruppen 3-5 gången jämfört 13-17 
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gången i AgSD gruppen. Antal genomsnittlig smärta poäng i AQAg var längre än i AgSD 

(p<0,02). Författaren drog slutsatsen för denna studie att behandling med Aquacel ®Ag 

förband av delhudsbrännskador hade gynnande effekt på sårläkningen, smärtsymtom 

reduktion och ökad patientkomfort (23). Studie bedömdes av mig som medelhög kvalitet.  

  

Alginate förband   

  

Trial et al., (24) studerade i en öppen, prospektiv, kontrollerad, randomiserad studie 

jämförde effektiviteten och tolerans av ett ny joniserad silver alginat matris (Askina 

Calgitrol®) (AAg) med en standardsilverfria alginatförband (Algosteril®) under 

tvåveckors behandlingsperiod. För att bedöma klinisk effekt av de två förbanden valdes 

för primärmått att utvärdera förändringen på lokal infektionsvärde och för sekundära 

effektmått valdes att utvärdera den bakteriologiska statusen för såret, tolerabilitet, 

acceptans och användbarhet. Tecken på infektionsutveckling genomfördes med blindad 

bakteriologisk undersökning från två biopsier från sår på dag 1 och dag 15. I studien 

deltog 42 (20 kvinnor och 22 män) patienter med lokalt infekterade kroniska sår som 

trycksår (57), venösa, blandade etiologibensår, diabetiska fotsår (29%) och akuta 

sår(14%). Patienterna fördelades till två grupper antigen till alginat med silverjoner 

(AAg) (n=20) och Algosteril® (n=22).   

  

Resultatet visade ingen signifikant skillnad av postoperativa infektioner mellan de två 

grupperna på dag 15. Kliniska poäng av infektion var jämförbar i båda grupperna vid 

baslinjen 8,9 ± 2,4 och 8,6 ± 3,2 i (Askina Calgitrol®) och Algosteril gruppen respektive 

men minskade markant i båda grupperna på dag 15 (3,8 ± 2,9) i (Askina Calgitrol®) 

gruppen (p=0,001) och 3,8 ± 3,4 i Algosteril gruppen (p=0,007). Det gick inte att se 

någon signifikant skillnad i bakteriologisk status mellan behandlingsgrupperna och de 

biverkningar som dokumenterades under studieperioden. Regression av lokala tecken på 

infektion, lokal tolerans, acceptans och användbarhet var liknande för de två förbanden. 

Ytterligare studier krävs för att visa att det har en positiv inverkan på läkningsprocessen 

(24). Studie bedömdes av mig som medellåg kvalitet.  

  

I en andra prospektiv randomiserad, kontrollerad studie av Ding et al., (25) utvärderas 

och jämfördes kliniska effekter av Aquqcel®Ag (ConvaTec®) och alginat silver 

(Coloplast®) förband med tecken på smärta, läkningstid, infektioner och kosmetiska 

resultat vid behandling av postoperativa sår, split-tjocklek hudtransplantation (STSG). I 

studien deltog 20 personer som slumpmässigt fördelades till behandling i två grupper, 

antigen till Aquacel®Ag (n=10) och Alginat Silver (Coloplast®) gruppen (n=10). Därefter 

uteslöts fyra patienter från studien och av de återstående 16 patienterna, 13 var kvinnor 

och tre män med ett medelvärde på 62,6 år.  

  

Resultatet visade att genomsnittliga läkningstiden var kortare i Alginat Silver (Coloplast 
®) behandlande gruppen (p<0,02) under den förta vecka än Aquacel Ag®. Däremot ingen 

signifikant skillnad i läkningstiden påvisades efter tre veckors behandling (p=0,625). 

Fördelen med Alginat Silver jämfört med Aquacel®Ag var att fullständig sårläkning 

observerades efter 7.01 ± 0,43 dagar i Alginat Silver (Coloplast®) behandlingsgruppen 

jämfört med Aquacel Ag efter 7,96 ± 0,36 dagar. Det visades att smärtupplevelse var 

signifikant fler i Aquacel Ag gruppen under postoperativt än Alginat Silver gruppen 

under 3, 6 och 9 dagar (p<0,02). De biverkningar som rapporterades var läckage av 

sårvätska från kanten på grund av otillräcklig vidhäftning 2/10 (20%), och tre tecken på 

infektion (15%) dokumenterades i form av rodnad och inget fall av hematom 

dokumenterades. Alla sår läkte postoperativt, dag 10. Eftersom studien var en preliminär 

forskning påpekade författare att det krävs ytterligare studier för att säkerställa 
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effekterna som presenterades i denna studie (25). Studien bedömdes av mig som låg 

kvalitet.   

  

Lalau et al., (26) genomförde en öppen, randomiserad multicenterkontrollerad studie 

och där utvärderades och jämfördes effekten och tolerans av en kalciumalginat förband 

med en gasväv förband vid behandling av diabetiska fotsår under en sexveckorsperiod. 

Sjuttiosju diabetiker med typ 1 och typ 2 randomiserades till behandling i två grupper 

antigen till kalciumalginat (Algosteril®) eller vaselin gasväv (Vaselitulle®) grupper. I 

båda behandlingsgrupperna applicerades förbanden direkt på såret och lindades med en 

steril sekundärt förband. Ombyte skedde varje dag tills såret blev helt upp rensad av död 

och kontaminerad vävnad (debriderad), därefter ombyte gjordes varje två, tre dagar. Sår 

inspekterades för att övervaka både effekt och säkerhet vid veckan 1,2,4 och 6. I primärt 

effektmått har tagits hänsyn till att bedöma patienter med granulationsvävnaden över 

75% över sår yta och med en 40% reduktion av sårytan (26).   

  

Trots att studieresultatet visade en skillnad på det primära effektmåttet med överläge i 

kalciumalginatbehandlingsgruppen 42,8% av patienter fick över 75% nybildad vävnad 

(granulatsvävnader) över sårytan jämfört med 28% av patienter i vaselin gasväv 

behandlingsgruppen, observerades inte signifikanta skillnader i den genomsnittliga 

minskningen i såryta mellan de två grupperna 35% i kalciumalginat och 34% i 

vaselingasvävgruppen (26). Däremot var smärtupplevelsen vid förbandsbyte signifikant 

lägre i kalciumalginatgruppen än i vaselin-gasvävsgruppen med (p=0,047), 0,3 poäng för 

alginat förband och 1,8 poäng gasväv (0-10 skala). Även antal förbandsbyte var också 

lägre i kalciumalginat gruppen än med gasväv grupp 20 gången jämfört med 23, dock var 

skillnaden inte signifikanta (p=0,07). De biverkningar som rapporterades i studien var 

fyra i alginat gruppen jämfört med sex i gasvävgruppen var inte relaterade till undersökta 

produkter. Tretton patienter följde inte full studiebehandling (26). Studien bedömds av 

mig som låg kvalitet.  

  

Vainganka et al., (27) studerade i sin jämförande studie ett flerskiktsskumförband 

(Allevyn®) och en icke vidhäftande kalciumalginat förband Kaltostat® (ConvaTec) med 

primärmått på läkningstid och graden av patientkomfort. I studien deltog 20 patienter 

med hudtransplantation och donaterstället täckes av lika stora halvor av varje förband 

50% av såryta täckts med Allevyn® skumförband och 50% av andra halvan av sårytan 

täckts med Kaltostat® alginat förband.   

  

Resultatet visade ingen skillnad i läkningstid mellan de studerade förbanden, men 

däremot att patientkomforten vid behandlingen med hydrocellulärskumt förband 

upplevdes betydligt bekvämare än kalciumalginat. 11 av 16 patienter upplevde skillnaden 

vid applicering och tecken på effekt, (p<0,001) vilket är statistiskt signifikant. 

Sammanfattningsvis noterade författarna i denna studie att ökad komfort i samband 

med hydrocellulär skum förbandet kan återspegla dess mjuka, följsamma, icke-

vidhäftande, högabsorberande och vattentäta egenskaper (27).  Studie bedömdes av mig 

som låg kvalitet.   

  

Hydroskumförband   

  

Diehm et al., (28), studerade i sin multi, öppen, enarmad, presumtiva observation i fas 

IV-studier och kliniska effekter av en hydropolymerskum förband (Tielle®) utvärderades 

vid behandlingen av kroniska vätskande sår i primärvården. I de studierna deltog 6993 

patienter. I två studier övervakades patienter (2770 och 1868) vid användningen av 

förbanden under en period på 4 veckor i Tyskland. I den tredje studien med total 2355 



26   
  

patienter övervakades användningen av förbanden under 12 veckor. Bedömning gjordes 

av läkare som betygsatt behandlingseffekt av förbanden med hänsyn till tolerabilitet, 

hantering och efterlevnaden av patienterna jämfört med tidigare behandling (skala: 

mycket bättre, bättre, lika och värre) efter avslutad behandling. Även antalet 

omläggningar per vecka noterades också (28).   

  

Resultatet visade att sårläkning efter 4, 12 veckors behandling med hydropolymer skum 

minskade i genomsnitt totala sårradien och sårområdet med 69%, 78% och 85%. Hos 

394 patienter med diabetiska fotsår visades sårläkningsförbättring med 71 % från 

basnivå efter 4 veckors och med 84% sårförbättring efter 12 veckors behandlingsperiod. 

Även påvisades att hydropolymerskum förband kunde minska frekvenser på infektion 

från 49% vid baslinje till 5%, minskat sårvätska (exsudat) från 4o-45 % vid baslinjen till 

3-5% och reducera lukt från 33-56% vid baslinje till 3-6 % i sluten av behandlingen. 

Resultatet av denna studie påvisade gynnsamma sårläkande effekt med hydropolymer 

skumförband vid behandling av ett brett spektrum kroniska vätskande sår, att det kan 

var en effektiv och säker behandlings alternativ under vardagliga förhållanden. Studien 

var en observationsstudie och signifikanta skillnader angavs inte (28). Studie bedömdes 

av mig som hög kvalitet.   

  

I en prospektiv randomiserad studie av Wiber et al., (29) jämfördes en hydrofil 

semipermeabelt absorberande polyuretanskumförband med gasväv förband vid 

behandling av postoperativa sår hos 68 hudstransplanterande patienter. Bedömning 

baserades på primära kriterier: som sårläkning på 14 dagar, infektion, och 

smärtupplevelse på postoperativa sår donaterstället och operationsstället. Patienter 

randomiserades till två behandlingsgrupper: hydropolyuretanskum- och gasvävsgrupper. 

Smärta bedömds av en visuell numerisk skala: ingen (0) till den värsta (100) och 

förbanden avlägsnas och lindas epitelbildning bedömdes poängsattes: 1, ingen; 2, 

utspridda eller ojämn; och 3, komplett.   

  

Resultatet visade att helt sårläkning dokumenterades hos 37% av patienterna (14/38) 

som behandlades med polyuretan skum förband jämfört med 17% (5/30) gasväv förband 

(p=0,o6). Men däremot gick det inte att se någon signifikant skillnad efter två veckors 

behandling mellan grupperna. Det dokumenterades att i skumförbandgruppens läknings 

poäng var 2,3 jämfört med 2,2 poäng i gasvävsgruppen, även antal dagar som krävs för 

fullständig epitelisering (hel läkning) visade inga skillnader i dessa grupper, 20,6 dagar 

tog för fullständig epitelisering i polyuretanskum förband 0ch 19,3 dagar i gasväv 

gruppen(p=0,49). En fördel med skumförband var dock att genomsnittliga maximala 

smärtpoäng var lägre jämfört med gasvävförband (p=0,003, 0,03, och o,04 respektive). 

Smärta ökade med ett större donatorställe sårområdet för patienterna med gasväv 

förband men inte för de patienterna med den hydrofila semipermeabla absorberande 

polyuretanskumförband (29). Studie bedömdes av mig som låg kvalitet.   

  

I en öppen inte kontrollerad studie av Lohmann et al., (31) studerades effekt av nya 

polyuretanskum förband vid behandling av diabetiska neuropatiska och ischemiska 

fotsår i Wagner grad 1 och 2 under 6 veckors period. Trettiofem diabetiker med typ 1 och 

typ 2 deltog i studien och 25 av dem hade neuropatiska sår. Sekundära kriterier för 

bedömning av skumförband valdes: patient komfort vid förbands användning, exsudat 

hantering, påverkan på maceration, smärta vid förbandsbyte och lukt. Maceration och 

svårighetsgraden av lukt utvärderades av en fyra-gradig skala (0 = ingen, 1 = liten, 2 = 

måttlig, 3 = svår). Upplevelsen av smärta registrerades av studiepersonalen på en 

femgradig skala (0 = ingen, 1 = mild, 2 = obekväma, 3 = smärtsamt, 4 = hemsk). 

Storleken hos sårreduktionen bestämdes med ett sårspårningsark varje vecka.   
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Resultatet visade att 25,7 % av sår läkte före sex veckor. Den genomsnittliga reduktionen 

på sårytan var 60% i sluten av behandlingen. Sårvätskans nivåer reducerades markant i 

19 sår, förbättring noterades inte i 10 sår och i fyra sår ökad (orsakerna till detta är 

okända). De flesta patienter (30,86%) utvärderade förbandet som komfortabel, bekväm 

och mycket bekväm. Det fanns en signifikant minskning av smärta i såret från vecka 0 

till veckans slut (p=0,0005). Vid vecka 6 hade alla återstående 22 patienterna i studien 

antingen ingen smärta (0) eller mild smärta (1) hos två patienter. Hos sju patienter (20%) 

fanns en viss grad av lukt vid baslinjen, som minskade kraftigt under hela studieperioden 

(p=0,025). Graden av nya uppmjukande vävnad (maceration) visade sig oförändrad 

under studien för 24 patienter (69%) och försvann helt i nio (26%) (31). Under studiens 

gång rapporterades fyra biverkningar (11,4%): tre (8,6%) var milda till måttliga och en 

(2,8%) var svår, som kräver sjukhusvård. Inga bevakningar var relaterade till förbandet 

och inga allergiska reaktioner relaterade till skumförband har rapporterats (31). Inga 

patienter utvecklade en ny infektion i såret under studien.   

  

Endast två patienter (6%) hade måttlig till svår maceration (uppmjukning, 

vävnadsupplösning under inverkan av vätskor). Båda drog sig ur studien av detta skäl. 

Infektion vid inträde, dokumenterades hos nio patienter som behandlas med systemiska 

antibiotika för en infektion i sår/ och rund sår område. Behandlingen var profylaktisk i 

sex av dessa nio patienter. Ingen lokal antibiotikabehandling registrerades. Inga 

patienter utvecklade en ny infektion i såret under studien (31). Studie bedömdes av mig 

som låg kvalitet.   

  

Zimny et al., (32) studerade i en kontrollerad, prospektiv studie och utvärderade 

sårläkningseffekt av filtade skumförband under 10 veckors behandlingsperiod. I en 

studie deltog 54 patienter med typ 1 eller typ 2-diabetes i medelålder 63 år som hade 

neuropatiskt fotsår med Wagner grad 1 och 2. Patienterna i studien; randomiserades till 

filtade skum behandlingsgrupp (n=24)  respektive (n=30) till konventionell 

behandlingsgrupp med gasväv. 

 

Resultatet visade att skumförband reducerade särområdet lika effektiv som i 

konventionell behandling. Den genomsnittliga läkningstiden i skum förbands gruppen 

var statistisk signifikant 75,2 (95% konfidensintervall 67-84) jämfört med gasväv 

behandlingsgruppen 85,5 dagar (95% konfidensintervall 67-84 (p=o,o3). Medelvärdet 

sår minskning hastighet i båda grupperna var i ett linjärt förhållande med läkningstiden. 

Såret minskade med 0,48 mm (95% CI 0,42-0,56) per vecka i filtad skum gruppen och 

med 0,39 mm (95% CI 0,350,42) per vecka i den konventionella gruppen (p=0,005) (32). 

Studie bedömdes av mig som låg kvalitet.  

  

Hydrogeler   

  

Zoellner  et al., (34) utförde prospektiv observationsstudie och undersökte klinisk effekt 

och tolerabilitet av en hydrogel förband (Hydrosorb® komfort) vid behandling av 

kroniska sår. Åttioen öppenvårdspatienter (67 år medelåldern) med sår av olika etiologi 

deltog från 15 tyska vårdcentraler och observerades i denna studie. Genomsnittlig 

behandlingstid var 12,1 dagar och förbandsombyte var 4,2 dagar. Resultatet visade att 

genomsnittliga andelen av sårområdet reducerades från 63% till 34% och granulering 

och sårläkning ökade. Sårstorlek reducerades på längden med cirka 8% och bredden med 

20%. Fem sår läkte helt vid sluten av studie. Även dokumenterades att förbandet kunde 

absorbera sårvätska med vätskereduktion på 14 % och andelen med exsudat i icke 

vätskande sår ökad med 22%. Antalet patienter med svårt smärta var 9 (11%) vid baslinje 
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och fick förbättring till (6%). Förbandets fuktighetsegenskaper utvärderades av läkare 

som ”mycket bra” hos 71 patienter (88%) och formbarhet bedömdes som "mycket bra" 

eller "bra" i 78 patienter (96%). Av de 70 patienter som bedömde förbandet, 64 (91%) 

registrerades tolerabilitet som "bra" eller "mycket bra".  Trots att det i denna prospektiv 

multiobservationsstudie visades att hydrogelförband främjar granulering och 

epitelisering av kroniska sår krävs ytterligare kontrollerade studier för att säkerställa 

effekterna som presenterades i denna studie (34). Studie bedömdes av mig som 

medelhög kvalitet.  

  

Kollagen   

  

I en randomiserad, kontrollerad studie av Gottrup et al., (36) jämfördes klinisk effekt hos 

patienter som behandlades med kollagen/ORC/silver förband med kontrollgruppen 

under 14 veckors studieperiod. I studien deltog patienter som hade diabetiska fotsår i 

Wagner grad 2-3. Primära effektmått var minst 50% reduktion av sårområdet från 

baslinje i slutet av vecka 4, och helt läkning, fullständig epitelisering (nybildning av hud). 

I studien studerades även om det fanns biokemiska samband mellan sårläkande sår med 

fokus på specifikt inriktade halter av proteaser. Totalt 39 patienter med diabetiska fotsår 

randomiserades till antingen kollagen/ORC/silver eller behandlingskontrollgrupp 

mellan 2007 och 2009. Tjugofyra patienter tilldelades kollagen/ORC/silver behandling, 

och 15 patienter ingick i kontrollgruppen.   

  

Resultatet visade att signifikant fler sår i kollagen /ORC/ silver-gruppen nådde 50% 

sårläkning vid vecka 4 jämfört med kontrollgruppen 79% (19/24) mot 43% (6/14) 

(p=0,035) och vid slutet av studien visades att 91% av sår i kollagen/ORC/ 

silverbehandlingsgruppen jämfört med 69% av sår i kontrollgruppen antingen läkt eller 

uppvisade en reduktion av sår storlek av åtminstone 50%. Däremot påvisades ingen 

signifikant skillnad mellan grupperna gällande helt sårläkning 12/23 (52%) 

kollagengruppen och 4/13 (31%) med kontrollgruppen (p>0,05). Inga biverkningar i 

samband med användning av kollagen/ORC/silver förband rapporterads jämfört med 

fem fall i kontrollgruppen på grund av infektion. Eftersom inga biverkningar 

rapporterades i samband vid behandlingen diabetiska sår med kollagen /ORC/ silver 

förband forskare stödjer hypotesen att förbanden har förmåga att normalisera såret 

mikromiljö, förhindra uppkomsten av infektion vilken resulterar förbättrad sårläkning 

och kan vara ett säkert behandlingsalternativ (36). Studie bedömdes av mig som 

medelhögkvalitet kvalitet.  

  

Rommanelle et al., (39) i sin prospektiv randomiserad kontrollerad studie utvärderades 

effekter av ett kollagen förband på svårläkta venösa bensår (vlUs) under 12 veckor. 

Studien genomfördes från april 2012 till februari 2013. Fyrtio patienter med svårläkta 

venösa bensår randomiserades slumpmässigt in i två grupper med block randomisering 

metoden. Den första gruppen (n=20) behandlades med en kollagen (ProHea®) och en 

alginatförband (grupp A), och den andra gruppen (n=20) med ett alginatförband enbart 

(grupp B). Även sekundärt kompressionsförband applicerades vid varje förbandsbyte. 

Trots att bildningen av granulationsvävnad skilde signifikant mellan de två grupperna i 

grupp A (65%) jämfört med grupp B (38%). Sårreduktion i grupp A med 45% 14,2 cm 2 

jämför med grupp B 20% 19,4 cm 2 (p<0,001), påvisades ingen signifikant skillnad 

mellan de två grupperna som uppnådde fullständig sårtillslutning. Femtioett (37,0%) 

respektive 39 patienter (28,3%) i kollagen och kontrollgrupperna (p=0,12), beträffande 

läkningstider och inga signifikanta biverkningar rapporterades i någon av grupperna. 

Patienter i båda grupperna var nöjda med sin behandling, och inte rapportera eventuella 
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problem med smärta under behandlingen eller vid förbandsbyte (39). Studie bedömdes 

av mig som medelhög kvalitet.  

I en randomiserad, prospektiv, kontrollerad multicenterstudie av Veves et al., (40) 

utvärderades effekt med primärmått helt sårläkning av ett kollagen med oxiderad 

regenererad cellulosa (ORC) förband Promogran®, vid behandling av kroniska 

diabetessår under 12 veckors period. Totalt 276 patienter från 11 centra deltog i studien i 

medelåldern 58,3 år (intervall 23-85 år). Patienter randomiserades till att få Promogran 

(n=138) eller fuktad gasväv (kontrollgruppen, n = 138) och alla lindades ytterligare med 

sekundärt förband. Dock fullföljde bara 188 patienter studien (104 i Promogran gruppen 

och 84 i kontrollgruppen), under 12-veckor. Efter tolv veckors behandling hade 51 

(37,0%) och 39 patienter (28,3%) uppnått fullständig sårläkning i Promogran och 

kontrollgrupperna, respektive (p=0,12). Det gick inte att se någon signifikant skillnad 

mellan grupperna (där var sår större än 6 månader gamla), lika många sår läkta i kontroll 

10/49 (20,4%) och Promogran 8/43 (18,6%) grupper (p=0,83). Sammantaget hade fler 

sår i Promogran® gruppen med Wagner grader 1 sår läkt än i kontrollgruppen 25/56 

(44,6%) jämfört med 20/63 (31,7%) dock skillnad inte var signifikant (p=0,15). Även 

noterades att genomsnittliga antalet omläggningar över behandlingsgrupperna var 

liknande i Promogran grupp, 10,1 per vecka per patient och i kontrollgruppen, 11,2 per 

vecka.   

Patienterna betygsättning av förbandet i Promogran® gruppen var signifikant högre än 

den i kontrollgruppen (8,6 jämfört med 7,6 p=0,01). Klinikernas betyg av förband var 

också högre för Promogran® förbandet jämfört med gasväv (9,3 jämfört med 7,4 P 

<0,05). De biverkningar som rapporterades var orelaterade till studerande förband. 

Bland de allvarliga 25 patienter (18,1%) i Promograngruppen och 35 (25,4%) i 

kontrollgruppen, bland de rapporterades 8 dödsfall, 2 patienter i Promogran® gruppen 

och 6 i kontroll gruppen. Totalt kontrollgruppen, var 31% (13/04) av patienterna som 

återtagits från studien på grund av utvecklingen av sårinfektion. Detta skiljer sig 

signifikant från kollagen / ORC / silver grupp, där 0% (0/23) av patienterna återkallas 

på grund av infektion (p=0,012) (40). Studie bedömdes av mig som låg kvalitet.  

Hyaluronsyra   

I den andra randomiserade fas III kontrollerade kliniska studien av You et al., (41) 

utvärderades effekt och säkerhet av autologa fibroblaster-hyaluronsyra komplex för 

behandling av diabetiska fotsår i Wagner 1,2 under en 12 veckorsperiod. Sextiofem 

patienter randomiserades till en behandlingsgrupp med fibroblaster-hyaluronsyra 

komplex (Hyalograft3D®) och en kontrollgrupp som fick vanlig 

polyuretanskumförbandet utan fibroblast-hyaluronsyrakomplex. Randomiseringens 

scheman stratifierades med användning av en permuterad-block-metod med en 

blockstorlek på 4-6 med användning av systemets statistiska analys och en 

behandlingsallokering med förhållandet av 1:1. Alla sår utsattes för skarp debridering för 

att avlägsna nekrotisk eller hyperkeratinised vävnad och för att kontrollera infektionen 

innan studien. Det primära effektmåttet var andelen patienter som uppnådde fullständig 

sårtillslutning inom 12 veckor studieperioden. Det sekundära effektmåttet var 

förändringen i genomsnittligt sår med storlek från baslinjen till vecka 12 och den 

genomsnittliga tid som krävs för fullständig sår läkning hos patienter som uppnådde 

fullständig läkning inom 12 veckor. Säkerhet bedömdes också genom att utvärdera 

biverkningsrapporter och bedömningar i laboratorium var ett viktigt tecken i hela 

försöket. I resultatet med avseende på effekt sågs ingen direkt skillnad mellan 

kontrollgrupp och läkemedelsgruppen. I behandlingsgruppen var fullständig läkning 

uppnåtts i 9 av 11 patienter med Wagner grad 3 sår jämfört med 10 av 12 patienter med 

Wagner grad 2 sår (p>0,05) och 7 av 8 patienter med Wagner grad 1 sår.   
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Inga signifikanta skillnader noterades av de sår som helt läkt grad 3 mellan grupperna 

4/13 i behandlad grupp jämfört med 5/12 kontroll grupp. Komplett sårläkning påvisades 

efter 12 veckor i 26 patienter (84%) i behandlingsgruppen och 11 patienter (34%) i 

kontrollgruppen (p<0,05). Biverkningar som upptäcktes under studiens gång var att i 

behandlingsgruppen utvecklade två patienter (7%) sårinfektioner jämfört med 7 (22%) 

patienter i kontrollgruppen som enligt följande fick sårinfektion (n=5), underbensfraktur 

(n=1), och övre luftvägsinfektion (n=1). Inga signifikanta skillnader noterades mellan de 

två grupperna (p=0,15). Alla biverkningar som dokumenterades var inte relaterade till 

behandlingen. Den tid som krävs för fullständig läkning var 36,4 ± 17,6 och 48,4 ± 13,1 

dagar i behandlings och kontrollgrupper, (p<0,05) (41). Studie bedömds av mig som 

måttlig kvalitet.  

  

Tabell 4. Litteraturöversikt   

  

Författare  
/referens   

N=  
antal  

  

Studies design och syfte   Klinisk effekt   

Arroyo   
et al., (15)   441  

Studie typ :RCT   
Kvalitet: Medelhög   
  
Syfte: jämföra användningen av 
en ny polyuretanfilm kirurgiskt 
förband (Opsite Post-Op®) med 
gasvävtjep i hanteringen av 
postoperativa sår.  

Resultatet visade att film (Opsite Post-
Op®) förband har signifikant mindre 
biverkningar samt en minskning av andra 
postoperativa sår komplikationer ( t.ex. 
blåsor och rodnad), bidrog till patient 
komfort och välbefinnande jämfört med 
gasvävtjep sårförband.  

 

Brown-
Etris  
 et al., (16)  72  

Studie typ :RCT   
Kvalitet: Medelhög  
  
Syfte: att jämföra kliniska resultat 

av en transparent absorberande 

akryl förband  
(Tegaderm®) TAAD och en 

hydrokolloid förband HD 

(DeoDerm®)  
med mått på läknings effekt, 
patientkomfort under 8 veckors 
studieperiod.  

TAAD genomskinlighetfunktionen 
underlättade färre omläggningar som 
resulterade förbättrad patientkomfort, 
omvårdnad produktivitet och 
behandlingskostnad än HD.  

Läuchli  et 
al., (17)  38  

Studie typ :RCT  
Kvalitet: Medelhög  

Syfte: att utvärdera två vanliga 
moderna sårförband i den 
postoperativa läkningen av STSG 
donatorställen i en prospektiv 
randomiserad kontrollerad studie.  

  
Ingen signifikant skillnad ansågs mellan 
alginatförband och 
polyuretanfilmfröband  i genomsnittliga 
läkningstiden av postoperativa sår.  
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 Límová  
 et al., (18)   31  

Studie typ :RCT   
Kvalitet: Medelhög   
  
Syfte: att utvärdera 
sårläkningseffekt, sårvätska 
hantering formbarhet, 
användarvänlighet, sår sikt. Vid 
behandling av venös insufficiens 
sår av två hydrokolloid förband 3M 
Tegasorb ® och DuoDerm®.  

Antalet patienter med helt läkta sår var 
statistisk signifikant högre i den 
hydrokolloida gruppen A (Tegasorb®) än 
DeoDerm® .Tegasorb® var signifikant 
bättre och lättare att appliceras, har bättre 
vidhäftning hantering av sårvätska och 
lukt , bidrog till mer patientkomfort än 
DuoDerm®.  

Jeong  
et al., (19)  62  

Studie typ: Ett fall kontrollerad 

retrospektiv, jämförande studie. 

Kvalitet: Låg  

Syfte: undersökte effektiviteten av 
en hydrokolloid förband (HD) 
flexibilitet, vidhäftnings förmåga 
till huden, fuktbalans för att säkra 
patienter komfort och 
sårläkningen efter 
hudtransplantation jämfört med 
konventionella förband (CD).  

Studieresultatet visade att patienterna i 
hydrokolloidalförband gruppen hade 
signifikant kortare behandlingstid 8,3 
daggar i (HD) gruppen jämfört med 13,5 
dagar i CD. Antal komplikationer var 
mindre i HD gruppen, jämfört med CD 
gruppen. Krävs ytterligare studie för 
bättre kvantifiera dessa effektmått  

Nikoletti et 
al. (20)   132   

Studie typ: Prospektiv, RCT studie.  

Kvalitet: Låg  

Utvärderades risken för infektion 
vid kateterns insättningsställ i 
med en tunn, transparent 
hydrokolloid förband (Comfeel®), 
(Tegaderm, 3M®).  

Resultatet av denna studie tydde på att det 
fanns en ökad risk för kateter kolonisation 
i samband med användning av 
hydrokolloida förband.   

Coutts et 
al., (21)   30  

Studie typ: Fallkontroll studie.   
Kvalitet: Låg   
  
Syfte: att utvärdera klinisk  
sårförbättring och bakteriell balans 
vid behandling av kroniska sår 
med silverinnehållande Hydrofiber 
förband (Aquacel ® Ag) under 4 
veckors behandlingsperiod.   

Visades klinisk sår förbättring och 
genomsnittliga sår reduktion, minskning 
av sår exsudat och sår maceration vid 
behandling av kroniska sår med 
silverinnehållande Hydrofiber förband 
(Aquacel ® Ag). Det behövs ytterligare 
studier för att statistisk säkerställa 
effekterna som presenterades i denna 
studie.  

 

Jude et al., 
(22)  134  

Studie typ: Prospektiv, multicenter, 
RCT studie.  
Kvalitet: Medelhög  
  
Syfte: att jämföra klinisk effekt och 
säkerhet av Aquacel® Hydrofiber® 
förband som innehåller joniska 
silver  
(AQAg) med de Algosteril® 
kalciumalginat (CA) vid behandling 
av diabetiska icke-ischemiska 
fotsår med.  
Under 8-veckors studieperiod.  

  
Det påvisades inte signifikant skillnad i 
sårläkningshastigheten och antalet sår 
med 100% hudnybildning (epitelisering) 
mellan behandlings grupperna i AQAg och 
CA med diabetiska icke ischemiska fotsår 
efter 8 veckors studie behandling.  

Pornprom  
 et al., (23) 42   

Studie typ: Öppen, prospektiv RCT 
studie.  
Kvalitet: Medelhög   
  
Syfte: att studera fördelarna med 
Aquacel® Ag förband vid 
behandling av 

Sårläkningsförslutning var signifikant 
kortare i  
Aquacel Ag behandlande gruppen jämfört 
med AgSD. Antal förbandsombyte och 
genomsnittliga smärta poäng var betydlig 
lägre i AQAg än i AgSD gruppen.   



32   
  

delhudsbrännskador, jämfört 1% 
silversulfadiazin.  

Trial  et al.,  
(24)  42  

Studie typ: Prospektiv, RCT  
Kvalitet: Medelhög  
  
Syfte: utvärdera effektiviteten och 
tolerans av en ny joniserat silver 
alginat matris Askina Calgitrol® 
(AAg) med en standardsilverfria 
alginat förband.  

Ingen signifikant skillnad påvisades 
mellan de två grupperna Calgitrol® och 
CA förband på dag 15.Regression av lokala 
tecken på infektion, lokal tolerans, 
acceptans och användbarhet var liknande 
för de två förbanden.  

Ding et al., 
(25)  20  

Studie typ: Prospektiv, RCT   
Kvalitet: Låg   
  
Syfte: utvärdera och jämföra 
kliniska effekter av Aquacel® Ag 
(ConvaTec) och alginat silver 
(Coloplast®) förband med tecken 
på smärta, läkningstid, infektioner 
och kosmetiska resultat vid 
hudtransplantation.  

Alginat silver förband Coloplast ® visade 
bättre sårläkande effekt vid behandling av 
hudtransplantation donaterstället än 
Aquacel Ag.   

Lalau et al., 
(26)  77  

Studie typ: Prospektiv RCT.  
Kvalitet: Låg  
  
Syfte: jämföra sårläknings 
förbättring med 75% 
epitelisering och tolerans aven 
alginat förband med en vaselin 
gasbinda förband vid 
behandling av diabetiska fotsår 
skador. Under 6 veckors 
behandling.   

Ingen signifikant skillnad 
påvisad  mellan alginatförband 
och gasvävförban i 
sårförslutning med 75 % 
epitelisering. Smärtupplevelse 
vid förbandsbyte var signifikant 
längre i kalciumalginat 
gruppen än i gasväv gruppen. 
  

Diehm et 
al., (28)  

6993 
(663 
DFU)  

Studie typ: Multi, öppen, enarmad 

i fas IV-studie.  
Kvalitet: Hög   

Syfte: utvärderade klinisk effekt av 
en  
hydropolymerskum förband, 
tolerabilitet och hantering vid 
behandling av kroniska vätskande 
sår under 12 veckors period.   

  
Bekräftades effektiviteten vid användning 
hydropolymerskum förband(Tielle®) vid 
behandling av spektrum kroniska , 
vätskande sår.   

Wiber et 
al., (29)  68  

Studie typ: Prospektiv RCT   
Kvalitet: Låg   
  
Syfte: utvärdera effekt av en 
hydrofil semipermeabelt 
absorberande 
polyuretanskumförband jämfört 
med gasväv förband vid behandling 
av huddonatorställe hos 68 
hudstransplanterande patienter.  

Ingen signifikant skillnad påvisades i 
sårläkning  
mellan polyuretan skumförbandet och 
gasvävförband behandlings grupperna.   

Lohman  
et al., (31)  37   

Studie typ: Öppen, inte 

kontrollerade studie.  

Kvalitet: Låg   

Syfte: utvärderades säkerhet och 
effekt för ett ny icke-vidhäftande 
skumförband.  

Skumförband visade en gynnsam effekt på 
sårläkningen med medelvärdet sår 
reduktion 60% efter 6 veckor behandling 
Förbanden påvisade bärkomfort och 
förhindrade försämring av maceration.   
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Zimny et 
al., (32)  54  

Studie typ: Prospektiv RCT studie.  

Kvalitet: Låg  

Syfte: utvärderade sårläkning 
effekt av filtande skum förband vid 
behandling av neuropatiskt fotsår 
med Wagner grad 1 och 2 under 10 
studie  veckor.   

Ingen signifikant skillnad av sår läkning 
påvisades mellan skum och gasväv 
förband.   
Resultatet visade att skum förband 
reducerade särområde lika effektiv som i 
konventionell behandling.  

Zoellner et 
al., (34)   81   

Studie typ: Prospektiv icke 
kontrollerad studie.   
Kvalitet: Medelhög   
  
Syfte: undersöka klinisk effekt och 
tolerabilitet av en hydrogel 
förband.  

Hydrogel förband på visade bra 
återfuktande förmåga, som främjade sår 
granulering och epitelisering. Förbandet 
tolereras bra hos dem flesta behandlande 
patienter. Krävs ytterligare kontrollerade 
studier för att säkerställa effekterna som 
presenterades i denna studie.  

Gottrup et  
al., (36)   39  

Studie typ: RCT  
Kvalitet: Medelhög  
  
Syfte: jämföra kliniskeffekt av 
kollagen  
/ ORC / silver och 
behandlingskontrollgrupperna 
under 14 veckors period.   

Andelen läkta sår i kollagen / ORC / silver 
gruppen med sår storlek reduktion 50% 
var signifikant högre än i kontrollgruppen. 
Resultatet påvisade att kollagen / ORC / 
silver förband normaliserar såret 
mikromiljö, förhindra uppkomsten av 
infektion vilken resulterar förbättrad 
sårläkning och är en säker behandling.  

Rommanell
e  
 et al., (39)   40   

Studie typ: Prospektiv RCT  
Kvalitet: Låg  
  
Syfte: utvärdera effekter av ett 
kollagen förband på svårläkta 
venösa bensår (VUs) under 12 
veckors period.  

  
Påvisades ingen statistiskt signifikant 
skillnad mellan de två grupperna 
beträffande läkningstider och inga 
signifikant skillnad av biverkningar 
rapporterades i någon av grupperna.   

Veves  et 
al., (40)   276  

Studie typ: Prospektiv multicenter 
RCT.  
Kvalitet: Låg   
  
Syfte: fullständig läkning av 
studerande sår Wagner grad 1,2.   

Det gick inte att se någon signifikant 
skillnad mellan grupperna, lika många sår 
har läkt i kontroll 10/49 (20,4%) och 
Promogran® 8/43 (18,6%)) grupper 
(p=0,83).  

You et al., 
(41)   65   

Studie typ: RCT fas-3.  
Kvalitet: Medelhög   
  
Syfte: utvärdera effekt och säkerhet 
av autologa fibroblaster-
hyaluronsyra komplex för 
behandling av diabetiska fotsår i 
Wagner 1,2.  

Komplett sårläkning påvisad efter 12 
veckor i 26 patienter (84%) i 
behandlingsgruppen och 11 patienter 
(34%) i kontrollgruppen (p<0,05).   

  

  

6. Diskussion   

  

Sårförband har en stor betydelse i sårvården bland de moderna formuleringarna. 

Förband har utvecklats för att skydda, stoppa blödningen, absorbera sårvätska och 

främja läkning. Men valet av sårförband har blivit mer komplicerat eftersom det finns så 

många nya tillgängliga produkter på marknaden.   

  

Det ger anledning till ett stort behov av kunskap för att kunna utforska vilka 

förbandsmaterial som är lämpligast för olika typer av sår. I denna aktuella studie 

genomfördes litteraturstudieröversyn med premiär effektmått att utvärdera och jämföra 

olika typer interaktiva förband med fokus på sårläkningseffekt vid behandling av 

diabetiska fotsår.  
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Resultatet visar att det finns studier som påvisar klinisk effekt av nya förband. Samtidigt 

är det endast ett fåtal av dessa studier som ger måttligt vetenskapligt underlag för 

befrämjandet av användningen av interaktiva förband gällande behandlingen av 

diabetiska fotsår.   

  

Elva av de inkluderade studierna undersökte olika typer av förband vid behandling av 

diabetiska fotsår med olika svårighet grad, av de 7 randomiserade kontrollerade studier 

RTC (22,24,26,32,36,40,41), tre prospektiv observation (28,31,34), icke kontrollerad och 

1 fall retrospektiv studie (21).   

  

En studie utvärderade sårläkningseffekt med minst 50% nybildad hud med kollagen med 

oxiderad regenererad cellulosa (ORC) förband Promogran® jämfört med gasväv och 

påvisade signifikanta skillnader (36). Dock påvisades ingen signifikant skillnad efter 12 

veckors behandling då effekt på helt läkta sår undersöktes (40).  

  

I två andra RCT-jämförande studier utvärderades sårläkningseffekt av ny hudbildning 

(70-75%) vid användning alginat-förband jämfört med gasväv samt alginat jämfört med  

hydrofiberförband (22,26). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i antalet 

sårläkta sår mellan förbandsgrupperna. Även påvisades ingen signifikant skillnad i läkta 

sår mellan skumförbandet jämfört med gasväv.   

  

Resultatet visade att skum, alginat och hydrofiber förband reducerade sårområde lika 

effektivt som i konventionell behandling (32,22,26). Bara en studie med måttlig kvalitet 

påvisade signifikant skillnad i effekt på helt sårläkning efter 12 veckors behandling av 

fibroblast-hyaluronsyra-komplex jämfört med skumförband (41).   

  

Eftersom flera studier har begränsningar i kvaliteten som till exempel att de har i 

huvudsak tittat på olika typer av fotsår med olika svårighetgrad,  flera förband med olika 

tillverknings namn användes och jämfördes, varierade studielängd, kort uppföljningstid, 

få antal deltagare, medförde att det nästan är omöjligt att göra någon jämförelse mellan 

dem. Behandlingstid varierade i studierna från 14 dagar till 14 behandlings veckor och 

antal deltagare varierade i den minsta studien inkluderade 20 studerade patienter med 

4 patienter bortfall (27) till den största med 6693 deltagare (28).   

  

Flera studier var sponsrade av läkemedelsföretag: 3MCompany (16), ConvaTec (21,22), 

Johnson&Johnson (28,40), Systagenix (36). Det kan innebära en risk att resultaten 

påverkas och snedvrids, genom att sponsorn har viss intresse till en viss positiv resultat 

med färre biverkningar.  

  

Det visade också att många av artiklarna inkluderade i denna litteraturstudie inte kunde 

påvisa någon signifikant förbättring av svårläkta diabetiska fotsår uppmätt med tid till 

100% läkning eller 80% bildning av ny hud mellan 4 till 14 veckors behandlingsperiod. 

Nämligen det kunde inte påvisas vid användning kollagen med oxiderad regenererad 

cellulosa (ORC) förband Promogran (36, 40), hydrogel (34), alginat förband med en 

vaselin gasbinda (26), Aquacel® hydrofiber förband som innehåller silver joner med 

Algosteril® och ett kalciumalginat förband (22), kalciumalginat förband med en gasväv 

förband transparent absorberande akryl förband (Tegaderm®) och hydrokolloid förband 

(DeoDerm®) (16).  

  

Ytterligare omständighet som påverkade studiebedömningen var att författarna hade 

utvärderat studieresultaten med olika effekt mått. Till exempel har en del författare valt 

att presentera sitt slutresultat vid sår med fullständig epitelisering eller helt sårläkning  
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(41, 39,22,19) medan andra valde effektmått på patienter med bara minst >50% sår 

storlek reduktion (36) och en tredje valde andelen patienter med granulationsvävnaden 

70% eller 40 %  minskning av sår ytan (26), och den fjärde utvärderade förbandssäkerhet, 

tolerans och komfort (15,16,17).  

  

Flera författare påpekade även själva att det behövs flera ytterligare studier för att 

säkerhetsställa den kliniska effekten (17,19,21,22,24,25,34). I flera av studierna 

(20,22,27,39) på grund av stort bortfall var svårt att sammansätta studie resultat, i andra 

studie (24) ändrades studie tid från 6 veckor till 4. Detta påverkar resultatets 

trovärdighet och gör artiklar mindre tillförlitliga.  

  

Det finns dock några positiva synpunkter vid användning av polyuretanfilm förband så 

som möjlighet för sårinspektion. Fördelen vid behandling av polyuretanfilm vid 

behandling postoperativa och trycksår grad II, III påvisades starkt i två studier (15,16) 

genomskinlighet underlättade sårinspektion, och de gav signifikant mindre antal 

förbandensombyten med 1 gång per vecka, bidrog till patient komfort och välbefinnande 

jämfört med gasvävtjep och hydrokolloida förband.  

  

Skumförband i studie (27,28,29) visade signifikant lägre smärtpoäng än gasvävförband 

och alginatförand vid behandlingen av postoperativa sår. Kalciumalginat silverförband 

och hydrofiber förband AqAg visade markant reduktion på postoperativ infektion från 

basnivå, men däremot påvisades ingen signifikant skillnad gällande bakteriologisk status 

mellan behandlingsgrupperna mellan de två förbandsgrupperna (24).   

  

De flesta inkluderade studierna utvärderades med behandlingar på patienter med  

okomplicerade fotsår (Wagner grad 1 och 2). Resultaten är svåra att generalisera och 

tillämpa på andra patienter med svårare fotsår.  

  

Sökningar angående ämnet kring olika typer interaktiva förband i olika databas 

resulterade i ett stort artikelurval men det fanns inte så många artiklar som var lämpliga 

för mitt syfte. Det fanns inte så många studier som genomförts på diabetiker med fotsår. 

För att få relevant information som är aktuell valdes publicerade artiklarna från 1995 

framåt 2016.   

  

Inklusionskriterier för artiklarna är att de ska vara publicerade i vetenskaplig tidskrift 

och vara fullt fritext tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotekets katalog är det möjlig 

att tillgång till viktiga kliniska forskningar kan ha blivit förbisett av mig. Inga 

begräsningar gjordes vid artikelsökning angående förbands tillverknings namn, alla 

förbands typer inkluderades i sökningen.   

  

Inkluderade artiklarna granskades och kvalitetsbedömds av mig enskilt med stöd av 

checklista som baserades på SBU kvalitetsgransknings formulär.  Det gav möjlighet att 

reda ut vilka brister en studie har och hur tillförlitlig den är. Min bedömning kan ha 

begränsningar, då jag utförde arbetet ensammen och därigenom inte kunde utvärdera 

studiernas kvalité med någon annan (42).  

7. Slutsats   

Eftersom flera studier som inkluderades i litteraturöversikten inte kunde påvisa 

signifikanta resultat samt att det bara fanns en studie som visade på måttligt stödjande 

bevis gällande läkningseffekten kan jag inte göra några jämförelser inom detta område 

gällande vilket av de interaktiva förbanden som är mest effektiv vid behandlingen av 
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diabetiska fotsår. Däremot i visades att det finns evidens att nya förband är lika säkra och 

effektiva som konventionella förband, och i vissa fall med förmån kan förbättra patient 

komfort och omvårdnad.   

  

I översikten belyses att de begränsningarna som gör att de sammanlagda vetenskapliga 

underlagen, kring frågor om rätt och säker hantering av diabetiska fotsår, med nya 

förbandfortfarande är bristfälliga. För att ytterligare undersöka den rutinmässiga 

användningen sårförband behövs ytterligare studier och klinisk praxis. En betydande 

acceleration av sårläkning är osannolik, eftersom majoriteten av läkning av diabetiska 

fotsår tar månader. Det behövs fler väl genomförda studier med ett tillräckligt antal 

person, och tillräcklig lång uppföljningstid, noggrann klassificering och beskrivning av 

patientens sjukdomsbörda, och pågående behandling med andra läkemedel, för att 

kunna minimera sammanblandning, systematiska fel samt flera statistiskt säkerställda 

studieresultat.  

Valet av förbandstyp ska baseras på sårets etiologi, och bör anpassas efter patientens 

behov, och de faktorer som är för och emot bör vägas in och diskuteras med varje patient 

individuellt. Lokal sårbehandling är att betrakta som ett led i den multidisciplinära 

behandlingen och är inte enrådig, det kräver en god miljö, omvård och noggrant hygien.  

Ett annat forskningsområde som borde vara intressant är exempelvis kostnadsfrågor och 

hur behandling berör patientens livskvalitet. Med tanke på den ökande äldre 

befolkningen, den ökande förekomsten av diabetes, och högre skärpta nivåer i akuta 

vårdinrättningar, är mer effektiva förebyggande och behandlingsformer är viktiga. 

Sårförband har en avgörande roll i sårvården. Tekniskt framsteg  strävar att utveckla nya 

förband som kan minska lidande, förbättra och underlätta patienters vardagliga liv. För 

att lyckas att erbjuda patienter trygg sårvården krävs specifika interventioner med 

kompetent utbildning gällande nya sårförband och dess specifika indikationer för 

användning.  Framtidens sårvård står inför många utmaningar. Forskarna strävar att 

koppla alla beståndsdelar som involverar i sårläkningsprocessens för att få snart 

omsättas i den kliniska vardagen. Utvecklingen inom sårvården önskas att den kan skapa 

förutsättningar för patientkomfort. Det har viktiga ansvaret för hälso- och 

sjukvårdpersonal att underlätta sårläkningen och ger god såromvårdnad.  

8. Tack  

  

Stort tack till min handledare Susanne Bredenberg för snabba svar, stöd och god 

rådgivning. Jag vill även tacka min familj och vänner: Massoud, David Fakhimi, 

Valentina Blushteyn, Rebecka Näslund, Farhad Radfar för tålamod och uppmuntran 

under hela studien gång, och min studiekamrat Natasha Wamil för dem goda, peppande 

studien stunden tillsammans.  
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Bilaga 1. Mal för kvalitet granskning av randomiserade studier modifierade från 

referens (42).  

  

Granskningen av en studie gäller i första hand studie kvalitet, det vill säga risk för 

systematiska fel.    

Författare: ____________________ År: _________ Artikelnummer: 

__________. Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från 

texten.   

Granskning av studiens begränsningar –eventuella 
systematiska fel (bias)  

Ja  Nej  Oklart   

Beskrivning av studie typ        

Använde en lämplig randomiseringsmetod?        

Om studien har använt någon form av begränsning i 
randomisering (t ex block, strata,)   

      

Var randomiseringsmetod beskrivet?        

Var grupper sammansatta på ett tillräckligt likartig sätt vid 
start?  

      

Var behandlings metoder väl beskrivet?        

Var studiedeltagarna blindade?        

Var behandlare/prövare blindade?        

Var följsamhet i grupperna acceptabel enligt tillförlitlig 
dokumentation?  

      

Var kriterier för inkludering exkludering väl beskrivna?        

Var urvalsförfarande beskrivet?        

Redovisades alla i studieprotokollet angivna utfallsmått på 
ett fullständigt sätt?  

      

Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 
populationens storlek?  

      

Var bortfallet tillfredsställande lågt i förhållande till 
storleken på utfallet?  

      

Var orsakerna till bortfallet analyserade?        

Angavs vilket/vilka utfallsmått som var primära respektive 
sekundära?  

      

Föreligger, baserat på uppgifter om studiens finansiering, 
låg eller obefintlig risk att studien har påverkats av en 
finansiär med ekonomiskt intresse i resultatet?  

      

 Är resultatet generaliserbart?        

Var resultatet signifikant ?        

Sammanfattande bedömning av studie kvalitet :                              Högt   Medelhögt   Låg   
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