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Titel 

 
 

Klinisk retningslinje for postoperativ pleje af cicatrise 

 

Fokuserede 

spørgsmål 
 

Fokuserede spørgsmål: 

 

1. Hvilken evidens er der for at en cicatrise der 24 timer efter 
kirurgisk indgreb hos den voksne patient fremstår med 

sårrande som ligger tæt uden at gabe, siver eller bløder er 

mindre modtagelig for infektion end en cicatrise som gaber, 
siver eller bløder? 

 

2. Hvilken evidens er der for at en cicatrise der ikke gaber, siver 

eller bløder er modtagelig for infektion i forhold til om den er 
dækket eller ikke dækket af bandage i forbindelse med 

brusebad?(vil gerne slette dette) 

 
3. Hvilken evidens er der for om brusebad med en okklusiv 

(vandtæt) bandage giver nedsat infektionsrisiko i forhold til 

brusebad med en ikke-okklusiv bandage? 
 

 

Søgeord 
 

 

Søgeord: Hud og slimhinder 

 

Andre søgeord: Cicatrise, Suturerede sår, operationssår, 
kirurgisksår, postoperativ sårpleje, sårstyrke, sårlukning, sårheling, 

sårforbinding/bandage, suturfjernelse, postoperativ badeprocedure, 

kosmetiske gener/ardannelse. 

 

 

Formål 
 

 

Formålet med denne kliniske retningslinje er at opstille 
evidensbaserede anbefalinger for pleje af cicatrise, badeanbefaling 

og bandagering af cicatrise hos den voksne patient, således at: 

 operationssåret får optimale betingelser for heling 
 risiko for sårinfektion og andre komplikationer minimeres 

 patienter oplever at vi som sundhedspersonale her 

ensrettede informationer og vejledning 
 

 

Patientgruppe 
 

 

Patientgruppe: 

Voksne med suturerede sår på huden. 

 

Retningslinjen omfatter ikke:  
 cicatrise med adgang til hulrum 

 cicatrise på slimhinder 

 cicatrise med infektion, sivning, rubtur og gab 
 patienter med diabetes, ateriosclerose, steroidbehanding eller 
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anden årsag der hindre normal sårheling. 
 

 

Målgruppe 

 
 

Målgruppe 

Sundhedspersonale i primær og sekundær sundhedssektor, der 

varetager pleje og behandlingen af mennesker med suturerede sår. 
 

 

 

Tidshorisont 

 
 

Denne kliniske retningslinje forventes indsendt til godkendelse maj 

2012. 
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