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Sygeplejersker står ofte over for patienter med forskellige typer af sår. Der er endnu ingen stor lærebog med
fokus på den sygeplejemæssige side af sårbehandling, men det er der nu. Susan Bermark & Britta Østergaard
Melby er begge sygeplejersker med stor erfaring i sårbehandling, og begge er ansat på Videncenter for
sårheling på Bisbebjerg Hospital. De to har samlet et hold eksperter, som har skrevet en stor grundbog om sår.
Bogen består af 24 kapitler, hvor redaktørerne har prioriteret dels den generelle beskrivelse af huden og de
enkelte sårtyper samt den nyeste evidens og viden indenfor sårheling. Vurdering af den enkelte type sår tager
udgangspunkt i sårvurderingstrekanten som er et gennemgående værktøj til at beskrive forskellige typer af sår.
Sår og sårbehandling starter med en beskrivelse af huden og dennes pleje, og den fortsætter med den generelle
sårhelingsproces samt vurdering og evaluering af hele processen. De enkelte sårtyper beskrives og
behandlingsmulighederne ridses op. Mange patienter med sår har smerter i relation til såret, og derfor er der
også et kapitel om smerter, smerteudredning og behandling. Ligeledes kommer bogen ind på de psykologiske
aspekter ved det at have sår samt hvordan ernæring f.eks. kan have stor betydning for patientens heling.
Sår og sårbehandling tager hånd om alle aspekter ved den sygeplejemæssige side af sårbehandling.
Grundbogen er til sygeplejestuderende, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Den kan også være
relevant for andre sundhedsuddannelser såsom fysio- eller ergoterapeuter, der er vigtige samarbejdspartnere

inden for området.
Flere faktorer kan dog forsinke sårhelingen. Basal kunnskap om sårtilheling er en forutsetning for å kunne
velge riktig behandling. Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter inom bl.
Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår. Honning i behandling av sår
er et alternativ for norsk helsevesen. Bladet SÅR udgives af Dansk Selskab for Sårheling. Sårbehandling på
skadestuen. ConvaTec er et globalt selskap innen medisinske produkter og teknologier, med en ledende
markedsposisjon innen stomipleie, sårbehandling, inkontinens og intensiv. Nogle sår heler hurtigere end
andre, nogle efterlader grimme ar, nogle sår vil slet ikke hele, og nogle sår kan ende med blodforgiftning og.
Anamnese. 000 sårengagerede medlemmer, der også har medindflydelse på, hvordan sårområdet skal
indpasses Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal.
Bladet SÅR udgives af Dansk Selskab for Sårheling. Skademekanisme (eksempel): · Kutt (kniv, metallplate,
glass) · Skrubbsår (sand, grus) Sår bør generelt vaskes dagligt med vand og evt. Se indholdet af det seneste
nummer. I) Diagnostikk. I) Diagnostikk. a avancerad sårbehandling, öron, näsa, hals samt nutrition.
parfumefri sæbe. Klik på billedet, for at se et større billede: Naturprodukt, fremstillet af 15 forskellige
æteriske planteolier. Bladet SÅR udgives af Dansk Selskab for Sårheling. Seneste nummer af SÅR. Nogle
sår heler hurtigere end andre, nogle efterlader grimme ar, nogle sår vil slet ikke hele, og nogle sår kan ende
med blodforgiftning og.
Sår er ikke bare sår.

