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INNLEDNING
Etter oppfordring fra studenter, og studentansatte ved ferdighetssenteret UiB har vi
utarbeidet en suturprotokoll som veileder til kurs i sutur og småkirugi for studenter i
klinikken. Det holdes allerede basiskurs med øvelse på gris eller skumgummiplater i
regi av Universitetet, men Ferdighetssenteret ønsket at studentene skulle få anledning
til å gjøre treningen så virkelighetsnær som mulig. Derfor startet vi samarbeid med
Makroavdelingen og plastikkirurgene på HUS.
I 2011 holdt vi suturkurs for første gang på makroavdelingen ved UiB og fikk tips og råd
fra plastikkirurg Erik Berg. Dermed utarbeidet vi et casebasert kurs der man fikk
anledning til å trene på praktiske suturferdigheter. Casene er forsøkt relatert til en vanlig
arbeidsdag i allmennpraksis.
Etter godt samarbeid med Vivariet på HUS har vi fått lov å hente inn grisehuden etter
diverse inngrep og operasjoner på griser for ulike spesialiteter, noe som i år har gjort
det lettere å holde kurset for de som skal ut i allmennpraksis..
Vi håper kurset vil senke terskelen for å gå i gang med suturering og småkirurgi!
Takk til:
Erik Berg, plastikkirurg ved Fana Medisinske Senter
Henrik Løvendahl Svendsen, faglig veileder plastikkirurgisk avdeling, HUS.
Emma Hansson, faganvarlig plastikkirurg, Ferdighetssenteret 
(revidering 2015)
Njål Kleven, lege ved Bergen Legevakt og tidligere studentansatt i Ferdighetssenteret.
Vivariet, alle som låser opp for oss og hjelper oss på slutten av en lang operasjonsdag
Kjetil Grong, som har bidratt til at vi fikk tilgang i utgangspunktet.
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SUTURENS HISTORIE
De første nålene ble oppfunnet et sted mellom 30 000 og 50 000 år tilbake. Disse ble
laget av bein, og bein forble det foretrukne materiale fram til renessansen. Det er
realistisk å anta at nålene har blitt brukt til å sy i menneskekroppen.
Mange ulike materialer har vært brukt i årenes løp, f.eks. tørkede tarmer og sener,
kvinnehår, barkfibrer og tekstiltråder av forskjellige slag. Tornenåler og dyresener ble
brukt som suturmateriale, og til og med en type maur der beinene ble plassert langs
begge sider av sårkantene. Hodet ble deretter vridd av, slik at det gjenværende av
maurkroppen lignet en tidlig form for stift.
Etter hvert kom ståltråd i bruk, og under og etter den annen verdenskrig ble syntetiske
fibrer introdusert i større omfang. Det begynte med nylon, og senere har man fått et
stort utvalg av tråd med ulike egenskaper. Tråden kan være glatt og bestå av én enkelt
fiber, en monofilament tråd, eller være en polymer av flere fibre vevd sammen, en
polyfilament tråd. Videre kan tråden være av en slik karakter at den ikke nedbrytes, og
må fjernes, eller den kan være resorberbar, og degraderes av seg selv etter en viss tid.
De første fortellinger om kirurgisk sutur stammer fra 3000 år f.Kr i det gamle Egypt. Den
eldste mumie der en finner suturmaterie dateres hele 1100 år f.Kr
Videre beskrivelser av suturteknikk og materiale forekommer tidlig fra India, og av
legekunstens far Hippokrates.
Joseph Lister stod for et av vendepunktene i sutur og ellers all kirurgi da han innførte
desinfisering med karbolsyre. Denne jobben startet i 1860, og helt steril sutur var
oppnådd i 1906 med jodbehandling.
Neste store steg kom i 1930, da en begynte å produsere syntetisk tråd. Videre har
markedet eksplodert med utvalg av resorberbart og ikkeresorberbart materiale.
Strålingsterilisering har siden kommet på banen; og så nærmer vi oss hverdagen som vi
kjenner den i dag.
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HUDENS ANATOMI
Huden (cutis) bekler hele kroppsoverflaten og har forbindelse med slimhinnene
(mucosa) i overgang til naturlige kroppsåpninger. Huden deles inn i følgende
segmenter, fra superficielt (øverst) til profundt (dypest):

1  Overhuden, epidermis
Består av flerlaget plateepitel. Antall lag og forhorningsgrad avhenger av lokalisasjon.
Epidermis deles videre inn i:
● Stratum corneum  hornlaget, hudens barrierelag.
● Stratum lucidum  finnes bare i palmarflater (tykk hud).
● Stratum granulosum  tynt, hydrofobisk lag som bidrar til hudbarrieren.
● Stratum spinosum  her finnes overhudens aktive immunceller.
● Stratum basale  her finnes melanocytter (pigmentceller) og frie nerveendinger.
Blodforsyning skjer via diffusjon fra kapillærer i dermis.

2  Lærhuden, dermis
Dermis er det tykke bindevevslaget i huden, som deles inn i:
● Stratum papillare  løst bindevev med karslynger og nervelegemer.
● Stratum reticulare  tett bindevev med bla. mastceller, nervelegemer og pleksus.

3  Underhuden, subcutis
Subcutis er hudens fettlag (panniculus adiposus), som bidrar til hudens støtdempende
evne. Den består av fettceller, løst bindevev, nervepleksus, blodkar og lymfedrenasje.
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HUDENS INNERVASJON
Huden innerveres av sensoriske nerver som løper fra ryggmargen. Hvert ryggmarg
segment innerverer et gitt område av hudens overflate (dermatom). Innervasjonen skjer
via frie nerveendinger eller nervelegemer med spesialiserte funksjoner. Det skilles
mellom sensorikk for smerte, berøring, trykk, vibrasjon, kulde og varme.
Epidermis (stratum basale)
● Smerte  frie nerveendinger
● Lett berøring (taktil tilbakemelding)  Merkelskiver
Dermis (stratum papillare)
● Berøring (diskrimineringssans)  Meissnerlegemer
Dermis (stratum reticulare)
● Vibrasjon  Pacinilegemer
● Strekk (vedvarende trykk) og varme  Ruffinilegemer
● Kulde  Krauslegemer
Dermis inneholder nervepleksusene for de frie nerveendingene og nervelegemene. Det
er derfor lokalbedøvelse bør settes intradermalt.

Merkelskiver

Meissnerlegeme

(http://cnx.org/content/m44757/latest/Figure_36_02_02.png)
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SÅRTILHELING
Sårtilheling kan deles opp i to typer:
Regenerasjon/nydannelse
● Komplett restitusjon av arkitekturen og funksjonen etter skade.
Arrvevsdannelse/erstatningsvev
● Heling med arrdannelse. Reparasjon av bindevevet.
Sår repareres som en kombinasjon av de overnevnte begrepene. Hvilken av disse som
dominerer bestemmes av vevstypen og skadeomfanget. Skader i kun epidermis
regenereres tilbake med full funksjon. Skader som omfatter dermis og dypere strukturer
fører alltid til arrdannelse. Genetiske forhold vil kunne påvirke graden av begge
formene.

Primær og sekundærheling
I prinsippet er det ingen forskjell. Sekundær heling er en følge av en større vevsdefekt,
koagelmasse eller nekrotisk vev som skal organiseres og erstattes av granulasjonsvev.
Primær tilheling forutsetter at såret er rent og uten infeksjon, eksempelvis en flenge som
etterfølgende sutureres. Helingsformen etterlater beskjeden arrvevsdannelse der såret
ideelt sett heles uten betydelig tap av funksjon og kosmetiske forandringer. Derfor er det
viktig å rense et står grundig for fremmedlegemer, samt trekke sårflatene mot hverandre
(med eksempelvis suturering, stifter, lim eller strips).
Sekundær tilheling foregår der det er større substanstap som får gro uten suturering.
For eksempel pga infeksjon, eller ved en fingeramputasjon hvor man ønsker å bevare
mest mulig lengde. I slike tilfeller dannes store mengder granulasjonsvev og det er økt
risiko for kontraksjon av arrvevet.

Keloid
Betegnelsen på unormalt mye arrvevsdannelse utover det opprinnelige såret. Må ikke
forveksles med hypertrofiske arr der arrvevet begrenses av det tidligere såret. De fleste
henvisninger om keloide arr til plastikkirurger er egentlig hypertrofiske arr. Helingen er
karakterisert av økt dysfunksjonell kollagenmetabolisme. Noen mennesker danner
excessivt mye granulasjonsvev og arrvev i forbindelse med sårtilheling.
Fremmedlegemer, økt tensjon på tvers av sårets lengeretning, kontinuerlig
inflammasjon, samt genetiske variasjoner disponerer til keloid. Man er mest utsatt for
keloiddannelse på øreflipp, skulder, over sternum og på ryggens overfalte. I prinsippet
alle overflater der det alltid er tensjon i flere retninger. Andre disponerende faktorer er:
● Hudfarge/etnisistet (økt forekomst hos mørkhudede)
● Hormonforandringer (unngå kosmetisk kirurgi i pubertet, hos gravide etc.)
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HVORDAN LUKKE SÅRET
Rene sår er en forutsetning for lukking av sår. Forurensede sår som ikke lar seg
rengjøre skal i prinsippet aldri lukkes. Det samme gjelder for bitt fra dyr og mennesker.
Dette grunnet stor infeksjonsrisiko! Unntakene er store sårskader i ansikt der deler av
huden er borte. De skal legges inn for plastikkirurgisk behandling og intravenøs
antibiotika.
Det finnes mange forskjellige alternativer som kan benyttes til lukking av sår, f.eks.
suturering, liming, stripsing og stifting (agraffer). Disse har alle sine indikasjoner og
kontraindikasjoner.

Suturering
Sår som er yngre enn 8 timer kan etter rensing, revisjon og desinfeksjon behandles som
rene sår slik at de kan sutureres. Sår i ansiktet kan sutureres inntil 24 timer etter
skaden. Forurensede sår utenom ansiktet, og som er mer enn 8 timer gamle skal i
utgangspunktet ikke sutureres. Disse renses, revideres og desinfiseres. Deretter kan
man legge vaselinkompress (f eks Jelonet) innerst, så en kompress lett fuktet med
saltvann og en tørr forbinding på til sist. Overvei antibiotika. Såret bør skiftes på daglig
under rene forhold. Hvis såret er reaksjonsløst 3 dager seinere kan man suturere det.

Liming
Mindre kutt (og spesielt kutt hos små barn der suturering kan være traumatisk, eller
man mistenker at de kan “plukke” på suturtråden) er egnet til liming. Limet lager en
membran over såret.
Dette forutsetter at:
● Lengden på kuttet ikke overstiger 34 cm
● Kuttet ikke er nærme slimhinner og øyne
● Sårkantene er rene
● Såret ikke blør
● Det ikke er belastning på snittflaten (såret må holdes sammen under herding)
NB: Noen lim er tyntflytende og kan lett renne utenfor hvor det var tiltenkt.
Limingen kan forsterkes med strips. Liming er i utgangspunktet velegnet for kutt i
panne, øyebryn, hake og hodebunn hos barn. Vis forsiktighet omkring øyne! Områder
som er særlig utsatt for høy belastning på sårflatene (eksempelvis hender og føtter) er
dårlig egnet.
Alternativ dersom man har små sår i hodebunn hos barn:
● Ta tak i noen hårstrå (f. eks.1020) fra hver side av såret. Knyt/flett de sammen
slik at sårkantene adapteres. Dette krever ikke lim.
● Ev. ta hårstrå fra hver side og lim de til motsatt side. Limet løsner av seg selv når
tiden er moden. Ikke bruk for mye lim, det kan gi hårløse flekker.
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Stripsing
Strips (f. eks. Steristrips) er en klebende, “armert” tape. Stripsing er særlig bra på
hudavskrapning, rifter der sutur ikke er nødvendig og på fingerpulpa. Det kan også
benyttes i tillegg til en underliggende sutur, samt etter fjerning av stifter og sutur. Dette
bidrar til å holde sårflatene sammen. Det gir mindre belastning på suturen, og gjør den
mer motstandsdyktig for opprivning.
Tips: plasterfjerner eller sprit på huden fjerner fettet slik at stripsen fester bedre (ikke
påfør dette i såret).

Stifting
Dette minner om en stiftemaskin som lukker såret raskt. Denne metoden kan være
praktisk i akuttmottak der leger rutinemessig må lukke småsår og man har liten tid, eller
hos lite samarbeidsvillige pasienter (alkoholpåvirket). Lineære sår i hodebunn og på
trunkus er godt egnet til agraffer.
Ulempen er at stiftene må fjernes i ettertid med egen tang for agraffjerning, og dette gjør
ofte vondt. Sørg for at de fjernes til riktig tid, ellers kan det disponere for stygg
arrdanelse. Pasienter som skal ha CT/MR bør ikke lukkes med agraffer.
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FØR SUTURERINGEN
Nevrovaskulær status
Husk alltid å undersøke funksjon (sensibilitet, kapillærfylning og motorikk) distalt for
skaden før såret lukkes. På fingre tester man sensibilitet både for stikk og berøring, og
sammenligner med frisk finger. Husk å teste både ulnart og radialt på volarsiden av
pulpa. Motorikk testes både for fleksjon og ekstensjon for å avdekke ev. seneskade. På
fingre må man

Anestesi
De fleste sår som skal sutureres bør bedøves med lokalanestesi. Dette for å kunne
eksplorere skaden, vaske/skylle tilstrekkelig og sikre at pasienten er rolig når
sårkantene adapteres.
Til lokalanestesi brukes vanligvis Lidokain (Xylocain), enten med eller uten tilsatt
adrenalin. Xylocain (uten adrenalin) finnes i 10 og 20 mg/ml, mens XylocainAdrenalin
finnes i 10 mg/ml + 5 mcg/ml. Adrenalinkomponenten er tilsatt for å stoppe
sivblødninger vha. karkonstriksjon, men i noen tilfeller er det kontraindisert.
Dette gjelder områder med endearterier (“alt som stikker ut av kroppen”):
● Fingre
● Tær
● Penis
● Nese
● Øreflipp
Grunnen er at karkonstriksjonen adrenalin medfører, 
kan
gi distal vevshypoksi.
NB! Enkelte er allergiske overfor Lidokain. Spør derfor alltid om de har kjent allergi for
lokalbedøvelse. De fleste har fått lokalbedøvelse ifm. inngrep hos tannlegen, så dette er
noe man kan spørre om. Ved alle former for injeksjoner skal det være beredskap for
anafylaksi! Symptomer på anafylaksi er nummenhet rundt munnen, tungeparestesier,
svimmelhet og kramper.
Infiltrasjonsanestesi:
● Brukes ved de fleste former for småkirurgi
● Anestesien injiseres fortrinnsvis i dermis og ikke subcutis
○ Nervepleksusene man ønsker å bedøve sitter i dermis.
○ Ved dermal injisering ser man umiddelbart hevelse lokalt i huden fordi
væsken fanges i det intradermale rommet.
○ Ved subcutan injisering ser man ikke hevelse i huden fordi det er et større
rom for væsken å fordele seg i.
○ Dermal injisering krever mindre mengde lokalanestesi og gir raskere
anestetisk effekt, da man ikke må vente på diffusjon fra subcutis til dermis.
● Bedøvelsen settes i en Vform rundt området som skal bedøves
● Ved kuttskader føres nålen inn fra ene sårkanten og longitudinelt langs såret.
Man setter bedøvelse mens man trekker nålen tilbake.
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● Hvis såret ikke er svært forurenset, kan sprøytespissen settes i selve sårkanten
(mindre smerte)
Ledningsanestesi:
● Brukes når man ønsker nerveblokkade av ekstremiteter som fingre og tær
● Oppnår full anestesi for alt vev perifert for blokkaden
● Aldri bruk anestesi med adrenalin!

Vasking
Alle sår og kuttskader skal vaskes før de bandasjeres eller lukkes. Det er for å fjerne det
som måtte ha kommet til av fremmedlegemer og bakterier, og for å hindre infeksjon.
Samtidig vil det gi en bedre oversikt over skadeomfanget når blod og koagel skylles
bort. Man bruker NaCl 9mg/ml til vasking og skylling av sår. Ved ikketraumatiske
kuttskader (f.eks. snitt til fjerning av føflekk) skal huden vaskes steril før prosedyren
begynner. Da kan man bruke Klorhexidin.
Rene sår (kirurgisk insisjon):
I praksis kan ingen andre sår/kutt enn sterile, kirurgiske insisjoner kalles for rene.
Vasking av huden utføres da 
før 
snittet legges, på følgende måte:
● Bruk klorhexidin og vask fra senter av der snittet skal legges, og utover i sirkler.
● Gjenta dette tilstrekkelig antall ganger til det er vasket et område som er større
enn hullet i en steril hullduk.
● Steriliteten skal bevares gjennom hele prosedyren.
Urene sår (traumatisk skade):
Vask utenfra og inn mot såret hvis såret er skittent. Bruk én tupfer eller kompress og
jobb deg fra rent til skittent. Ta en ny tupfer og vask samme område igjen, men pass på
å denne gangen ikke gå utenfor området som ble vasket forrige gang. Gjenta
tilstrekkelig antall ganger, til huden rundt og sårkantene er rene. Bruk rikelig med NaCl.
Se til at alle fremmedlegemer (grus, sandkorn, asfalt, jordrester etc.) er fjernet.
● Ved skrubbsår kan steril børste dyppet i NaCl brukes til å skrubbe såret.
● Ved dypere kutt kan man fylle en 10 ml sprøyte med NaCl, feste plastkanylen fra
en liten venflon og bruke denne som en “høytrykkspyler” i dypet.
Klorhexidin er nevrotoksisk, og skal som hovedregel ikke brukes til å vaske sår. Spesielt
gjelder dette hvor det det kan komme i kontakt med ledd og sener. Det skal unngås
direkte kontakt med øyne og øreganger. Unntaket er ved dyre og menneskebitt, hvor
det kan det være lurt å vaske med klorhexidin rett i såret som primærprofylakse. Vis
forsiktighet ved bruk på barn.
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UTSTYR TIL SUTURERING
Saks, pinsett, nåleholder og sutur
På bildet under er det vanlige ustyret brukt til suturering vist.
● Saks  for å klippe suturen
● Pinsetter
○ Flat  uten haker foran
○ Kirurgisk  haker som gjør det lettere å gripe strukturer med lite press
● Nåleholder  til å føre nålen gjennom strukturen som skal sutureres
● Suturmateriale  kommer pakkevis med 0,5 m tråd

Bruk tommel og ringfinger (1. og 4. finger). Pekefinger støtter nåleholderen. Nålen
gripes i enden av nåleholderen. Nåleholderen låses med klikk når du griper nålen.
Nålens plassering i nålholderen: Grip tak i bakre ⅓ av nålen, som vist på bildet:
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VALG AV SUTURMATERIALE
Monofilament versus polyfilament
Monofilamentære materialer har ekstremt glatt overflate og kan trekkes med minimal
friksjon gjennom vev. Dette gjør at stingene er både lette å sette og fjerne,
sammenlignet med polyfilament sutur. Monofilamentene gir dessuten mindre
arrreaksjon. Monofilamentene er stivere og glattere enn polyfilamentene. Det er derfor
vanskeligere å få stabile knuter. Dersom suturene ikke knytes korrekt sklir knuten.
Polyfilamentære materialer er lettere å håndtere, men gir litt større arreaksjon. Det er
lettere å få godt festende knuter. Risikoen for infeksjon er noe større. Det finnes også
polyfilamentsuturer med antibiotikabelegg.

Resorberbar versus ikkeresorberbar
Ved suturering på kroppens overflate, anvendes ofte ikkeresorberbar tråd som krever
at stingene fjernes når såret er grodd. Av ikkeresorberbart suturmateriale brukes særlig
syntetisk materiale (f. eks. Ethilon eller Prolene).
Resorberbart suturmateriale trenger ikke å fjernes, og degraderes i vevet etter en viss
tid. Nedbrytningstiden varierer mellom forskjellige typer resorberbart suturmateriale (se
grafen). Viktig å merke seg at det er forskjell på hvor lenge suturen opprettholder
trådstyrken (uker), og hvor lang tid det tar før den er fullstendig nedbrutt (måneder). I
dag brukes gjerne syntetisk resorberbart suturmateriale basert på polyglykolsyre eller
polyglactin.
Resorberbar monofilament tråd brukes blant annet i huden ved intrakutansutur når man
skal lukke kirurgiske sår. Man oppnår da en pen sårkant uten synlige sting. Det er en
forutsetning at det er et kirurgisk sår der sårkantene er helt rette og at såret er rent.
Vicryl og Vicryl rapid er eksempler på mye benyttede resorberbare polyfilament
trådtyper. Vicryl rapid (5/06/0), brukes f.eks. ofte til suturer i ansiktet, spesielt hos barn
og ved plastikkirurgi. Fordeler med denne tråden er dens raske nedbrytningstid. Vicryl
blir utelukkende brukt i dypere strukturer, som fettvev, muskel og fascie. Den flettede
strukturen gjør at den har høy friksjon og gir dermed godt feste.
Både resorberbare og ikkeresorberbare syntetiske materialer kan fremkalle
betennelsesreaksjoner i hud og dypere vev.
Eksempler på forskjellige typer suturmateriale:
TYPE

Flettede, polyfilament

Glatte, monofilament

Resoberbar

Vicryl

PDS

Vicrylrapid

Maxon

Dexon

Monocryl
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Ikkeresorberbar

Ticron

Ethilon

Rustfritt stål

Novafil
Rustfritt stål

Tykkelse
0 er sterkere enn 10 som igjen er sterkere enn 20 sutur osv. Hvis det er samme type
sutur vil sterkere sutur være ensbetydende med tykkere tråd.
Nedbrytningstid målt ved trådstyrke i forhold til tid.
● Antall suturer (desto flere, desto tynnere kan tråden være)
● Stramming (desto mer stramming, desto tykkere må tråden være)
● Kosmetiske krav
● Lokalisasjon (se tabellen under)
Vev/lokalisasjon

Tykkelse

Hud
 Ansikt
 Hender
 Underex
 Truncus

50 eller 60
40 eller 50
30 – 40
20 – 40

Abdominalvegg

10 – 30

Arterielle anastomoser

60 – 100
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TYPER SUTURER
Vi skiller mellom enkeltstående og fortløpende suturer. De fortløpende sutureres
raskere, og er greie å bruke for å lukke facier og lignende. Men dersom en fortløpende
sutur går i stykker, går hele såret opp. Det blir heller ikke mulig å åpne en del av såret
for å evakuere blødning.
De enkeltstående er en fordel der man er i tvil om såret kan være urent. (OBS: Urene
sår skal i utgangspunktet ikke lukkes). I slike tilfeller kan en eventuell
væske/pussdannelse komme ut mellom stingene, og man fjerner sting enkeltvis uten at
hele såret åpnes.

Generelle prinsipp
● Sårflatene skal adapteres mot hverandre. Dette krever likt drag fra begge sider,
altså må nålen stikkes ned like langt fra såret på begge kanter og komme ut i
samme dybde. Dette gir best forhold for tilheling.
● Det skal ikke dannes hulrom under lukket hud. Dette medfører væske
/blodansamling og er grobunn for bakterier. Pass på å legge suturen dypt nok slik
at hele tykkelsen av sårkantene løftes mot hverandre. Evt kan man sette
subdermale sutur.
● Nålen skal stikkes 90 grader på vevet. Slik får man med nok vev, også i dypet.
● Knutene skal ikke knytes for stramt. Sårkantene skal adapteres, men det skal
ikke stramme seg over sårkanten.
● Sårkantene bør everteres. Dette sikrer også bedre adaptasjon, slik at epidermis
fra begge sårkanter faller sammen under tilhelingen. Man må tenke på at
sårkantene kan hovne opp etter endt suturering, hvilket man skal ta høyde for
når man strammer.
● Vær snill mot sårkantene. Begrens klyping og knusing av vev slik at
helningsprosessen ikke forlenges.

Vanlig enkeltstående sutur
Dette er den vanligste suturmåten. En båtmannsknop bindes med dobbel tvinning på
første knute. Dette for at tråden i mindre grad skal skli da draget slippes.
Fordeler:
● Enkel å utføre.
● Man kan åpne et og et sting.
Ulemper:
● Tar noe lenger tid enn fortløpende sutur.

Fortløpende enkel sutur
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Fest tråden i den ene enden av såret. Suturer fortløpende til andre ende, fest tråden
med en løkke. Se skisse neste side.
Fordeler:
● Rask og enkel.
Ulemper:
● Suturen løsner over hele såret hvis det må åpnes.

Fortløpende sutur med låsing
Utføres som vanlig fortløpende sutur, men for hvert sting tres nålen inni forrige løkke.
Dermed låses suturen etter hvert sting.
Fordeler:
● Strammer såret fortløpende.
● Lettere å se hvor sårkantene bør møtes.
Ulemper:
● Hvis man er alene kan det være vanskelig å holde stramning samtidig som neste
sting settes.

Vertikal madrass
Nålen nedsettes med lenger avstand fra sårkanten enn de forestående suturteknikkene.
Man fører nålen under såroverflaten og opp igjen på motsatt side av sårkanten
(tilsvarende avstand fra sårkanten). Deretter syr man et mer overfladisk nivå, med
mindre avstand til sårkanten hvilket adapterer huden perfekt samtidig som man unngå
hulrom i dybden.
Denne teknikken er gunstig der eversjon og adaptasjon kan være vanskelig. Den kan
også benyttes der huden er spesielt tynn, da den avlaster spenningen over flere
punkter.
Fordeler:
● Avlaster spenning.
● Everterer sårkanter godt, og gir dermed også god adaptasjon.
Ulemper:
● Tar lenger tid.

Horisontal madrass
Også her syr man med god avstand fra sår
Til venstre: Vertikal madrass.
Til høyre: Horisontal madrass.
Fordeler:
● God til spenningsavlastning.
Ulemper:
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● Adapterer ikke epidermis like godt initialt.

Intradermal sutur
Denne teknikken startes utenfor såret, og tråden festes med en knute. Tråden med
resorberbar tråd fortsetter så sikksakk, i dermis. Noen ganger kan trådens friksjon i seg
selv være nok til å holde såret lukket. Her er det viktig med god og anatomisk
adaptasjon av sårkantene. Nålen stikkes så opp igjen utenfor såret (i lengeretning).
Tråden strammes og en knute kan legges.
Fordeler:
● Denne teknikken gir det peneste arret dersom den er riktig utført.
● Her slipper man å fjerne stingene, og det blir heller ingen stingmerker.
Ulemper:
● Suturen tar tid.
● Det kan være vanskelig å få sårkantene til å sammenfalle korrekt.

Senesutur
Sutur av sene er som regel en spesialistoppgave, men som lege i periferien kan det
være aktuelt å gjøre det likevel. I praksis kan man alltid rense såret, lukke huden og
konferere med avdeling med hånd/fotkompetanse. Senesuturer kan som regel gjøres
innen 14 dager.
Enkel fremgangsmåte for skade av ekstensorsene:
● Fridisseker ekstensorsenen og lag et rent snitt på tvers av senen.
● Frigjør nok av senen slik at det blir god plass å jobbe på.
○ Form nåler (f.eks. grønne) til kroker for å holde vev til side.
○ Andre nåler (f.eks. blå) kan brukes for å fiksere senen. Det gjør den
enklere å jobbe med.
● Adapter seneendene med en horisontal madrassutur, ikke resorberbar tråd
(f.eks. Ethilon 30).
● Suturer bløtdeler og hud
● Immobiliser hånden med gipslaske i noen uker.
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ETTER SUTURERINGEN
Når skal suturene fjernes?
Her gjelder også regelen om individuelle variasjoner samt lokale sårforhold. Jo tidligere
suturene fjernes, jo penere blir arret. Generelt kan man si:
●
●
●
●

Ansikt: 45 dager
Ekstremiteter: 710 dager
Abdomen/bryst: 10 dager
Rygg: 14 dager

Dersom det er stor spenning i såret (ekstensorside av et ledd), lokalisasjonen er i
områder med mye bevegelser, eller pasienten utfører mye tungt arbeid, bør suturen
sitte lengre. Det samme gjelder for de som er disponert for dårlig sårtilheling, herunder
høy alder, pasienter på kortikosteroider, diabetes og nedsatt blodsirkulasjon i/ved
skadested.
Det anbefales som oftest at man bruker papirtape på langs av såret i 3 måneder etter
operasjonen.

Hva er det viktig å informere pasienten om?
De fleste pasienter har spørsmål om forhold rundt sårtilhelingen. Hvordan kan den
skadde kroppsdelen brukes, hvor lenge skal bandasjen sitte og når bør den skiftes.
● Såret skal ha ro. Jo mer strekk i sårkantene, desto større skade vil suturtrådene
forårsake på huden rundt. Det vil også rive opp det fragile bindevevet slik at
tilhelingen tar lengre tid.
● Etter ca 14 dager har såret ca 10 % styrke av normal hud, og oppnår sin
maksimale styrke først etter 3 måneder. Styrken er da ca 7080% av hudens
opprinnelige styrke.
● Man bør unngå å skitne bandasjen og såret til da risikoen for infeksjon, hvilket
medfører tregere sårtilheling.
● Sårbandasjen skal ikke byttes på de første par dagene, såfremt den ikke har
infeksjonstegn, er forskrubbet, gjennomtrukket eller blitt smertefull.
● Etter 2 dager kan såret fint vaskes  dette minsker infeksjonsfaren!
● Informer alltid pasienten om tegn til infeksjon:
○ Rubor  rødme utover bandasjen
○ Tumor  hevelse som presser på bandasje eller tilstøtende vev
○ Calor  varme i huden rundt såret
○ Dolor  smerte som øker i intensitet
Ved tegn til infeksjon skal lege kontaktes igjen umiddelbart.

Blir det arr?
Det blir 
alltid
arr, med mindre skaden kun omfatter epidermis. Omfanget avhenger av:
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●
●
●
●
●
●

Genetiske forhold
Etnisitet
Lokalisasjon
Størrelse
Infeksjon
Bevegelse av huden under tilheling

Stivkrampeprofylakse?
I Norge vaksineres de fleste barn etter fastsatt vaksineprogram ved 3 måneder, 5
måneder, 10 måneder og i 5. klasse. Etter dette er det anbefalt vaksinasjon hvert 10. år.
Når man har fått vaksinasjon x 3 er man “grunnvaksinert”.
●
●
●
●

G
= grunnvaksinert
D
= delvis grunnvaksinert (fått 2 doser)
U
= uvaksinert (fått 1 dose eller ukjent)
HTIg
= humant tetanus immunglobulin

Mindre enn 6 timer gamle rensede sår:
 G
, < 10 år siden vaksine: Ingen vaksinasjon
 G
, > 10 år siden vaksine: Vaksinasjon x1
 D
, < 10 år siden vaksine: Vaksinasjon x 1
 D
, > 10 år siden vaksine: Vaksinasjon x 2 (nr 1: straks, nr 2: etter 5 uker)
 U
: Vaksinasjon x 3 (nr 1: straks, nr 2: etter 5 uker, nr 3: etter 1 år)
Mer enn 6 timer gamle sår og/eller mer enn 6 timer gamle skitne sår:
 G
, < 10 år siden vaksine: Vaksinasjon x 1
 G
, > 10 år siden vaksine: Vaksinasjon x 2 (nr 1: straks, nr 2: etter 5 uker)
 D
, < 10 år siden vaksine: Vaksinasjon x 2 (nr 1: straks, nr 2: etter 5 uker)
 D
, > 10 år siden vaksine: Vaksinasjon x 2 (nr1: straks, nr2: etter 5 uker) + HTIg
 U
: Vaksinasjon x3 (nr 1, straks, nr 2: etter 5 uker, nr 3: etter 1 år) + HTIg

Bittskader
De fleste bittskader skyldes hund, katt eller menneske, hvor det er munnfloraen fra
angriperen som overføres til bittsåret og gir betydelig infeksjonsfare. Kattebitt gir
hyppigere infeksjon enn hundebitt. Infeksjoner etter menneskebitt er noe oftere
stafylokokker enn ved hund og kattebitt.
Gjør grundig rent. Vask og skyll rikelig med fysiologisk saltvann. Revider sårkantene.
Se etter fremmedlegemer, skade på sener eller leddkapsel.
Vær tilbakeholden med primærsutur, spesielt ved katte og menneskebitt. Primærsutur
er kontraindisert ved alle bittskader på hender og føtter og >12 timer gamle bittskader. I
ansiktet og på halsen kan primærsutur likevel foretas hvis såret er <6 timer gammelt og
det er utført tilstrekkelig kirurgisk rengjøring og revisjon.
Forsinket primærsutur. De fleste bittsår rengjøres, revideres og dekkes med
saltvannskompresser. Pasienten bør komme til daglige sårskift til infeksjonsfaren er
avklart. Såret kan vanligvis lukkes med forsinket primærsutur etter 4–6 dager.
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● Tetanusprofylakse. Bittsår skal betraktes som primært infiserte.
● Rabiesprofylakse? Aktuelt ved dyrebitt på Svalbard samt i utlandet, og
flaggermusbitt både i Norge og utlandet.
● Profylakse mot Hepatitt B og HIV? Ved menneskebitt følges prosedyrene for
stikkuhell.

Antibiotikaprofylakse
Man er tilbakeholden med antibiotikaprofylakse på ukompliserte, ikkeinfiserte sår. Det
skal vurderes i situasjoner hvor enten pasientfaktorer eller sårfaktorer tilsier det.
Sårfaktorer:
● Såret kan ikke rengjøres adekvat
● Såret er eldre enn 8 timer
● Dype stikksår
● Større kontusjonsskader
● Sår i ansiktet lokalisert rundt øyet (fare for periorbital cellulitt)
Pasientfaktorer:
● Diabetes
● Immunsupprimerende behandling (kortikosteroider)
● Kronisk nyresvikt
● Alkoholisme
● Splenektomi
Ved bittskader vurderes behovet for antibiotikaprofylakse både ut fra bittsårets
størrelse, lokalisasjon, tidsfaktor, behandling gitt, hvem som har forårsaket bittet (størst
infeksjonsfare katt, etterfulgt av menneske, så hund) og pasientfaktorer.
Valg av antibiotika ved indikasjon for profylakse:
● Voksne: fenoksymetylpenicillin (Ampicillin) 660 mg x 3 i 34 døgn
● Barn: fenoksymetylpencicillin (Ampicillin) 8 mg/kg x 3 i 34 døgn
● Ved penicillinallergi eller terapisvikt, gi Ciprofloksacin 500 mg x 2 i 10 døgn

Infiserte sår
Klinisk infiserte sår bør antibiotikabehandles. Suturerte sår skal åpnes, og sårene
spyles og vaskes med saltvann. Daglig skift med saltvannskompresser. Ta baktus av
infisert sår før oppstart av antibiotika og juster antibiotikavalget etter dyrkningssvar.
Valg av antibiotika før dyrkningssvar foreligger:
● Penicillinasestabilt penicillin: Dicloxacillin (Diclocil) 500 mg x 3 i 7–10 døgn.
● Ved penicillinallergi eller terapisvikt: Ciprofloksacin 500 mg x 2 i 10 døgn.
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INSISJON
Man bør etterstrebe loddrett insisjon. Dersom kuttet får en skrå vinkel, øker
sannsynligheten for stygge arr. Forsøk å følge Langers linjer; hudens rynker. Et unntak
er om insisjonen legges rett over et ledd; da skal snittet følge leddspalten for å hindre
funksjonstap. Insisjoner og eksisjoner på rygg og ekstremiteter skal som regel være i
lengedretningen for å kunne mobilisere huden lettest når den skal lukkes.

Skalpellblad
● Nr. 10 foretrekkes ved store, rette insisjoner.
● Nr. 15 er som regel best, spesielt ved båtsnitt og fjerning av hud
● Nr. 11 har en trekantet spiss, og kan brukes til å stanse ut ruteformete
hudstykker. God til å insidere abscesser.
Lengdesnittet må være langt nok. 3 ganger insisjonens bredde er en tommelfingerregel.
Slik kan man avlaste strekk på såret, samt unngå ”eselører”.

Ved eselører
Suturer såret så langt man kommer. Løft opp midten av eseløret med en hudkrok.
Insiser den ene siden av øret, og legg hudfliken som dannes over såret.
Insiser så andre side. Suturer.
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Del 2: CASER

CASE 1: SUTURTRENING
Tidsberegning: 15 min

Formål
Kursdeltageren skal bruke litt tid på å bli kjent med utdelt utstyr. Man skal prøvesuturere
i preparatet, repetere basal suturteknikk, samt trene på praktiske ferdigheter i de
vanligste suturteknikkene.

Utstyr
●
●
●
●
●

Skalpell, nr 15
Sutur, ethilon 30
Nåleholder
Kirurgisk pinsett
Saks

Fremgangsmåte
● Ta på hansker, og avdekk preparatet.
● Bruk en skalpell og snitt . Hvis ønskelig lag flere snitt.
● En deltager lukker såret, gjerne med forskjellige type suturer:
○ Enkelstående sutur
○ Forløpende sutur
○ Vertikal madrassutur
○ Horisontal madrassutur
● Fjern stingene:
○ Kutt tråden på den ene siden av knuten, så nær huden som mulig.
○ Dra motsatt ende av tråden inn mot sårkanten slik at det ikke kommer
strekk på såret.
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CASE 2: URENT SÅR
Tidsberegning: 20 min

Vurdering
I forbindelse med små traumer blir såret flenget og det er ofte fremmedlegemer i såret. I
første omgang bør man rense såret for fremmedlegemer, dødt vev etc.
Dersom det er lite og sårkantene står fint mot hverandre trengs det kun stripses.
Dersom såret er større vil det gro penere og raskere om man etter rensning kan løfte
sårflatene, samt trekke de mot hverandre via en sutur. Dersom såret er veldig dypt kan
man vurdere madrassutur.
I denne casen skitner vi såret til med en blanding av grus og UVpulver som kan
detekteres med UVlys etterpå hvis ikke vaskingen er gjort godt nok.

Utstyr
●
●
●
●
●
●
●

Hansker
Vaskesett
Klorhexidin 5mg/ml
Xylocain 10 mg/ml evt. med adrenalin
Nålholder, kirurgisk pinsett, saks
Tannbørste
Sutur:
○ Resorberbar (f. eks Monocryl) hvis såret er godt renset (optimalt)
○ Ikkeresorberbar dersom man benytter enkeltstående sutur.
○ Tykkelse tilpasset det aktuelle hudområdet, f. Eks Ethilon
● Skalpell til suturfjerning

Infiltrasjonsanestesi
Desinfiser innstikkstedene ved hjelp av tupfer med klorhexidin. Trekk opp Xylocain med
adrenalin 510 mg/ml i en 10 mL sprøyte og stikk rundt såret. Husk at lokalbedøvelse
skal injiseres i dermis!
Ved et mer overfladisk skrubbsår kan xylocainspray brukes over sårbunn, ev. kan en
tupfer dynket i Xylocainadrenalin ligge i såret.
● Ved injeksjon gjelder rask penetrasjon, langsom injeksjon!
● La anestesien virke minst 2 minutter før du tester sensibilitet!

Vasking av såret
● Vask utenfra og inn mot såret. Bruk én tupfer og jobb deg fra rent til skittent. Ta
en ny tupfer og vask samme område igjen, men pass på å denne gangen ikke gå
utenfor området som ble vasket forrige gang.
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● Gjenta tilstrekkelig antall ganger, til såret er helt rent. Bruk rikelig med NaCl. Se
til at alle fremmedlegemer (grus, sandkorn, asfalt, jordrester etc.) er fjernet.
● Ved skrubbsår kan det være nyttig å bruke en steril børste dyppet i NaCl til å
skrubbe såret med.
● Ved dypere kutt kan det være lurt å fylle en stor sprøyte med NaCl og skylle
gjennom såret gjentatte ganger. Bruk plastkanylen fra en venflon for å få en
høytrykkspyler med fleksibel og myk tupp!
● Man kan avslutte vaskingen med å vaske området rundt såret med klorhexidin.
Bruk da samme prinsipp som over og vask fra rent til skittent. Selve såret skal
kun vaskes med NaCl. Klorhexidin er nevrotoksisk og vil svi dersom det kommer
i kontakt med underliggende vev.
● Lys over såret med UV lampen for å se om såret ble tilstrekkelig renset/revidert!
Videre prosedyre med steril oppdekning kommer i neste case (fjerning av føflekk)

Suturering
● Suturer såret med en teknikk som passer til skaden.
● Ved fortsatt skittent sår:
○ Lukk såret med enkle, avbrutte suturer
○ Suturene skal bare hjelpe til å holde sårkantene samlet
○ Det er viktig at ev. puss og sårvæske har plass til å evakuere
● Ved godt renset sår, og ingen mistanke om fortsatt forurensing:
○ Lukk såret med passende suturteknikk etter området.
.
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CASE 3: FJERNING AV FØFLEKK
Tidsberegning: 20 min

Vurdering
Vurder føflekkens plassering, størrelse og utseende. Bruk ABCDEkriteriene:
● A  assymetri (er føflekken lik på begge sider av en tenkt linje?)
● B  border (er avgrensningen uregelmessig og uskarp?)
● C  color (er fargen uregelmessig og ujevn?)
● D  diameter (> 57mm?)
● E  evolution (endring?)

Indikasjon
Fjerning av føflekker er indisert dersom det er mistanke om malign hudforandring eller
dersom hudforandringen er til kosmetisk sjenanse.

Utstyr
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sterile kompresser
Sterile hansker
Evt. steril hullduk
Vaskesett
Klorhexidin 5 mg/ml
Xylocain 10 mg/ml evt. med adrenalin (NB! uten adrenalin på fingre, tær,
nesetipp, ører eller penis)
Skalpell nr. 15
Ikkeresorberbar sutur (med tykkelse tilpasset aktuelle hudområde), f.eks. Ethilon
30
Evt. resorberbar sutur (dersom det trengs suturer i dypet i tillegg), f.eks. Vicryl
Nåleholder, saks, tøyklype
Kirurgisk pinsett

Steril prosedyre (vasking)
● Vask hendene nøye med såpevann eller spritløsning. Bruk ev. steril vaskebørste
og medfølgende neglerenser.
● Dekk opp sterilt vaskesett ved hjelp av duken det er innpakket i, uten å berøre
innholdet. Fyll opp skålen med klorhexidin, og bruk sterile tupfere. I settet
medfølger det også steril vasketang.
● Den utbrettede duken ansees som steril sone. Let frem det som trengs av utstyr
(nåleholder, sutur, saks, pinsett, sterile tupfere, sterile kompresser og
sprøyte/kanyle til anestesi). Legg alt i den sterile sonen uten å ta på det direkte,
f.eks. vha. peang/tang.
● Ta på hette, munnbind og sterile hansker.
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● Bruk én tupfer og desinfiser hudområdet (føflekken) som skal eksideres. Bruk
rikelig med klorhexidin. Jobb med sirkulære bevegelser utover fra føflekken i ca.
ett minutt. La lufttørke. Gjenta prosedyren en gang til. La det lufttørke igjen. Pass
på å ikke gå fra usteril hud til vasket/steril hud under vaskingen. Området man
desinfiserer bør være på ca 10x10cm (for steril hullduk).
● Legg på en steril hullduk over det vaskede området, og brett den ut ved å ta på
undersiden. Hullduken limes til huden, og man har nå en steril sone på oversiden
som det er greit at suturtråden og lignende kommer i kontakt med under
sutureringen. Dermed kan prosedyren startes.
NB! Ta vare på vaskesettet. Det trenges til senere case.
Etter endt prosedyre er det viktig at man bevarer steriliteten til såret er tildekket:
● Ved bandasjering/plastring, legger den med sterile hansker den innerste
bandasjen. Ev. kan en usteril assistent gjøre dette med en tang/peang, slik at
man sikrer at innerste lag av bandasjen forblir sterilt.

Infiltrasjonsanestesi
Bruk Lidokain (Xylocain) 10 mg/ml.
● Sørg for at alt man berører er sterilt
○ Assistent kan ev. pakke opp sprøyte og opptrekkskanyle, mens den med
sterile hansker monterer og trekker opp anestesi
● Sett anestesien i Vform i hver ende av lesjonen, dvs. to innstikksteder.
● Rask penetrasjon, langsom injeksjon i dermis!
La anestesien virke minst 2 minutter før du setter i gang prosedyren!

Eksisjon
● Sjekk at området er bedøvet ved å berøre med kanylespissen.
● Planlegg snittet: Tegn med tusj. Det skal utføres et båtsnitt/ellipsesnitt. Lengden
av snittet skal være parallell med hudens rynkeretning. For å unngå «eselører» i
endene må snittet være langt nok (tommelfingerregel; lengde:bredde = 3:1).
Dersom malignt melanom mistenkes, fjernes hele lesjonen med 25 mm fri rand.
Ved andre medisinske årsaker til fjerning, minst 2 mm fri rand.
● Stram huden og skjær vinkelrett på hudoverflaten, gjennom dermis. Ta et tynt lag
med subcutant fett. Disseker fri (underminer) vevet som skal fjernes, ved hjelp av
saks, evt. skalpell.
● Lukk snittet med passende sutur. Benytte resorberbar sutur i dermis. Sett gjerne
en bred strips på langs over suturen avslutningsvis.

Andre forhold
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Alt som eksideres SKAL ALLTID sendes i et prøveglass med 0,4% formalin til
histologisk undersøkelse. Merk glasset med navn og fødselsnummer. Husk å markere
preparatet i den ene enden.
All sårbehandling bør tilstrebes å gjøres mest mulig steril, slik at man forhindrer å
introdusere patogene mikroorgansimer i såret med påfølgende infeksjon. Gjennom en
aseptisk teknikk reduserer man faren for infeksjon.
I allmennpraksis kan sårstell ofte gjøres med lunkent vann fra kranen. Først med
pHnøytral såpe og etterfølgende skylling.

26

CASE 4: STANSEBIOPSI
Tidsberegning: 15 min

Formål
I allmennpraksis får man ofte pasienter som bekymrer seg over sår og knuter. Et viktig
moment fra pasientens side er at arret skal bli så pent og lite som mulig. Dermed kan en
stansebiopsi være et godt alternativ til båtsnittet. Uansett om såret eller knuten ser
benign ut SKAL man ALLTID sende inn materialet!
Ta aldri stansebiopsi av føflekker, med mindre de er av en slik størrelse at man ikke kan
lukke såret etter man har fjernet hele, eller hvis man er i tvil om hva det kan være. Send
det da som CITO for å få raskt svar. Overvei å sende pasienten til hudlege for
vurdering.

Utstyr
●
●
●
●
●
●

Xylocain med adrenalin
opptrekks og innstikkskanyle
5 ml sprøyte
Stansebiopsi
Ikkeresorberbar sutur (med tykkelse tilpasset det aktuelle hudområdet)
Glass med formalin til innsending

Fremgangsmåte
● Bedøv aktuelt hudområde.
● Velg en stanse tilpasset såret/knuten som skal fjernes. «Skru» stansen med
halvsirkelbevegelser til den går igjennom cutis. Nå er det skjært ut en sylinder
inni stansen. Denne må kuttes av i sårbunnen. Enten vha. en saks, skalpell eller
ved bruk av kniven på stansen. Sørg alltid for å få med både normal og
patologisk utseende hud.
● Dersom det ble benyttet en stanse med diameter > 3 mm, kan det være aktuelt å
sy igjen såret med ett eller to sting.

Etter case 4 skal alle tidligere suturer fjernes, med smal saks eller suturfjerner.
Fjern stingene. Kutt tråden på den ene siden av knuten, så nær huden som mulig. Dra
motsatt ende av tråden inn mot sårkanten slik at det ikke kommer strekk på såret. Dette
sørger også for at skitten tråd fra utsiden ikke dras gjennom suturspalten.
OBS: Ikke skjær av hele knuten, da kan man risikere at noe suturmateriale kan bli
sittende igjen inne i huden.
Se side 16 vedrørende hvor lenge suturer skal sitte ulike steder på kroppen.
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CASE 5: DRENERING AV ABSCESS
Tidsberegning: 20 min

Formål
I allmennpraksis kan man drenere de fleste hudabscesser (mammaabscess og infiserte
sacralcyster) Vurder konferering med mer erfaren kollega ut i fra størrelsen på
abscessen, lokalisasjon, pasientens alder og egen kompetanse.

Utstyr
● Pinsett, saks, peang, skalpell
● Tusjpenn
● Lokalanestesi ( Xylocain med eller uten adrenalin anbefales) Opptrekksnål,
injeksjonsnål, sprøyte
● Hansker, evt munnbind og hette (pga eventuell pusssprut når abscessen åpnes)
● Steril hanske eller kompresstrimmel til dren.

Fremgangsmåte
1. Tegn opp abscessens begrensning og planlagt injisjon(er) med en tusjpenn
før
lokalanestesi. (vanskelig å bedømme etterpå).
2. Lokalanestesi virker dårligere i betent vev slik at det må settes i rikelig mengde i
ikkebetente vev som omgir abscessen. Injiser dessuten intradermalt i "taket" på
abscessen der man tenker snittet lagt. La anestesien virke i 10 min. Gjør
pasienten oppmerksom på at inngrepet kan allikevel kan gjøre vondt.
3. Vask sterilt. Husk kompresser for å samle opp pusset.
4. Planlegg store nok eller evt flere insisjoner (i et kryss). Mislykket inngrep skyldes
ofte for liten insisjon. Insiser gjerne der abscessen naturlig ville tømt seg uten
kirurgi (dvs der huden er tynnest)
5. Store abscesser kan med fordel åpnes flere steder. Revider gjerne sårkanten slik
at abscessen ikke lukker seg, men får gro fra bunnen.
6. Innholdet tømmes. Ta bakteriologisk prøve. Spalt vevsveggene som avgrenser
pussmaterialet med peang eller finger (især ved større abscesser)
7. Skyll abscesshulen med fysiologisk saltvann eller klorhexidin. Store abscesser
kan skylles daglig første uken.
8. Såret dekkes med tilstrekkelige mengder tørr bandasje til at pusset suges opp.
9. Mange abscesser kan pasienten selv skifte på, men det er ønskelig med kontroll
(helst fra samme lege som drenerte) etter 1 uke.
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10. Hvis man bedømmer faren for at abscessen vil tettes før den er helet som svært
stor, kan man stikke en saltvannsfuktet kompresstrimmel (fungerer som veke til
tørr bandasje) inn i hulrommet. Skiftes hos lege daglig.
11. I store abscesser legger man ofte inn bølgedren. Drenet legges inn i hulen og
stikker 23cm utenfor huden. Puss og sekresjon dreneres ut og samles i tørre
bandasjer. Drenet festes med hudsuturer. Etter 1 uke trekkes drenet halvt ut og
etter ytterligere 1 uke fjernes drenet og såret dekkes med tørr kompress.
Fordelen med dren er at skiftninger kan reduseres til et par ganger i uken.
Studier viser at tilleggsbehandling med antibiotika ikke fremskynder forløpet.
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