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Patienter med kræftsår



Program for workshop
(kl. 14.00 – 15.00 samt 15.30 – 16.30)

• Præsentation + program
• Fakta om kræftsår – foto, incidens, verificering 
• Sårproblemer og konsekvenser for hverdagslivet 
• Behandling. Anti-neoplastisk behandling, sårbehandling – debridering og bandagering samt psykosocial (kognitiv) indsats. ”Røre ved bandager;-)”
• Få udvalgte resultater fra Ph.d. » Et helhedsorienteret perspektiv – en model
• Kort om telemedicinsk sårvurdering
• Informationsmateriale – og ”husk på”;-)



Kræftsår – lidt fakta
• Forskning om kræftsår – et overset område. Litteratursøgning feb. 2015: 239 artikler, primært erfaringsbaseret, dog fire randomiserede studier(Kalemikerakis 2012, Lund-Nielsen 2011,, Leonard et al. 2001, Bower et al. 1992)
• 5-10% af kræftpatienter udvikler kræftsår –underliggende tumor infiltrerer hud og væv, eller som metastaser (Adderley & Holt 2014)
• Ikke blot brystkræft, i litteratur ca. 65% - dog 80% i RCT- studiet var brystkræftsår – samme ætiologi som ved andre kræftdiagnoser (Grocott, Gethin & Probst 2013)
• Primært patienter > 60 år – fremskreden kræftsygdom (Grocott 2007)
• Kræftsår – palliation er typisk det mulige opnåelige mål (Merz et al. 2011)



Kræftsår – definition og verificering
Definition
• Et ikke helende sår over tid. Ofte logoregionalt i tidligere/nuværende kræftområde/cicatrise
• Karakteristisk udseende – ”blomkål”, tumorvæv i sårbunden, nekrotisk, ildelugtende
Verificering
• På kliniske tegn for patienter med kendt kræftdiagnose
• Biopsi 

• Fordele: Sikker diagnose kan opnås
• Ulemper: falsk negative svar, smertefuldt, kan forringe sårets tilstand 



Sårrelaterede problemer ved kræftsår

• Eksudation (Adderley 2010/Selby 2009)
• Lugt  (De Costa Santos , De Mattos Pimenta & Nobre 2010)
• Blødning (Recka, Montagnini & Vitale 2012, Kakimoto et al 2010)
• Smerter (Bergstrom 2011)
• Infektion/kolonisering (Tickle 2013/Fromatin et al 2013)
• Psykosociale problemstillinger (Probst, Arber & Faithfull 

2013, Alexander 2010; Lo et al 2008; Piggin & Jones 2009):
– Depression
– Skam
– Ændret body-image, kvindelighed, seksualitet
– Social isolation



Kræftsår ved avanceret kræftsygdom
Symptomer og bivirkninger:
• Fatigue
• Smerter
• Ernæringsproblemer 
• Kvalme og opkastninger 
• Slimhindeproblemer
• Lymfødem
• Oplevelse af angst og depression m.fl.



Konsekvenser af kræftsår på hverdagslivet
• Fuldtidsjob at have kræft og kræftsår – tid til hjemmesygeplejerske, praktiserende læge, hospital, fysioterapeut, laboratorier osv.
• Træthed – ikke at orke såret, vask af tøj/sengetøj
• At tage ansvaret på trods….
• At være afhængig – såret (bandageskift), svært at deltage i socialt liv              
• Spejlet som fjende – konfrontation – sygdom og død
• Ved brystkræftsår: Brystets kulturelle betydning – det rene, amning/ og brystet som seksualobjekt - Dobbelttraumatisering –normalitet, stigmatisering
• Den ulydige kræft – gennembryder kroppens grænser
• Renhed >< snavs – risiko for uorden
• Ingen klassifikation - uorden
• Tanker om liv og død – eksistentielle spørgsmål –tro/ikke tro, komplementær behandling osv.



Behandling af kræftsår 
(Grocott, Gethin & Probst 2013, Merz et al 2011)

• Antineoplastisk behandling
– Kemoterapi
– Antihormonbehandling
– Strålebehandling
– Elektrokemoterapi (Matthiessen, Gehl et al. 2012)
– M.fl. (immunterapi osv.)

• Optimal sårbehandling – fugtig sårheling
• Psykosocial og eksistentiel omsorg
------------------------------
• Hvad med kirurgi??????



Sårfaser – en oversigt
1) Inflammationsfasen, kendetegnet ved blødning, ødem, varme, eksudation, gule/sorte nekroser, avitalt væv og infektion/kolonisering med mikroor-ganismer. Såret er ofte smertende og ildelugtende
2) Granulationsfasen, kendetegnet ved rødt nopret vitalt granulationsvæv med rigelig blodgennem-strømning, rent og frit for nekroser og infektion. Der er sparsom eksudation/blodtilblandet eksudat
3) Modningsfasen, kendetegnet ved epitelisering. Fibrin og lymfe kan bevirke mindre sårskorper. Vævet er blegt, næsten gennem-sigtigt, indtil der er fuldstændig opheling 



Sårheling

• I kræftsår er den nævnte helingsproces af en eller anden årsag typisk ophørt. Sårene forbliver som oftest i inflammationsfasen i måneder til år, med mindre sårhelingsprocessen påvirkes f.eks. ved at skifte behandling
• Derfor er kræftsår ofte kroniske – livslange, hvor målet er palliation



Sårbehandling af patienter med kræftsår
Bygger på almene sårhelingsprincipper ved kroniske sår
• Bevare fugtig sårheling (forbinding der tilfører fugt, eller som holder 

på fugten) INGEN lufttørring – eller brug af gaze eller køkkenrulle!
• Tilstræbe konstant sårtemperatur (skift kun forbinding, når det er 

nødvendigt – bandager 7 dages holdbarhed)
• Beskytte såret mod kontaminering (rene procedurer, tætsluttende 

forbindinger)
• Fjern dødt væv (nekroser gule/sorte)
• Forhindre ophobning af sekret (absorberende forbindinger)
• Beskytte såromgivelser (barriere creme)
• Opfylde patientens ønsker og behov



Typisk sårbehandling
• Grundig såranamnese
• Sårrens med ca. 32° varmt vandhanevand med bruser/sprøjte (20-30 ml), eller med non-wowen swaps
• Såret dubbes tør med non-wowen kompres (ikke gaze)
• Såret soigneres/debrideres forsigtigt – kræftsår kanbløde - brug gel, PHMB, rensesvamp osv. - samt saks, skalpel og pincet med forsigtighed
• Såret fotograferes
• Sårkanter kan beskyttes med barrierecreme (ikke zink)
• Klæbeflader kan beskyttes med en barrierefilm (f.eks. Cavilon No Sting, Secura, Skin-prep osv.)
• Forbinding lægges på alt efter problemområde



Sårbehandlingsprodukter
• Væskende eller blødende sårHydrofiberprodukt / alginat: SupraSorb A /Aquacel extra
• Superabsorbanter: Cutisorb Ultra / Vliwasorb 
• Skum +/- klæb: Allevyn Gentle Border (lite) / Mepilex Border
• Ildelugtende og koloniserede sårSølv: SeaSorb Ag / Suprasorb A-Ag / Aquacel Ag extra / Biatain Ag  
• Honningbandager: Algivon (plus) / Activon / Actilite
• Kul: Vliwaktiv - Effekt på lugt – ikke på bakterier brug sølv/honning i stedet
• Skum: Allevyn Gentle Border (lite) / Mepilex Border
• Nekrotiske eller fibrinbelagte sår (oprensning)Hydrogel / alginat / sårgel: Cutimed gel / SupraSorb A / Kliniderm Fiber / alginat / Aquacel extra / Prontosan gel (og skyllevæske PMHB)        Oprensning: Debrisoft 
• Skum: Allevyn Gentle Border (lite) / Mepilex Border
• Fiksering med Transparent film (f.eks. Mepitel film) / Net-BH / Net-trusser / Tubegaze



Sølvbandager (Fong & Wood 2006, Jørgensen et al. 2006, Bergin & Wraight 2006)

Nanokrystalliseret sølv
Fordele:
• Skaber bredspektret antimikrobiel barrierer overfor patogener ved frigivelse af Ag+ når kontakt med fugtigt miljø
• Ag+ blokerer patogenernes optagelse af næringsstoffer samt respiration
• Patogeners cellemembran ødelægges når Ag+ bindes til proteiner i cellevæg
• Patogener forhindres i formering ved at Ag+ bindes til bakteriens DNA
• Virker antiinflammatorisk

Ulemper:
• Sårsmerter
• Allergi (Lansdown 2010)
• Tungmetal – miljø
• Resistens i in-vitro (Lansdown 2010)



Honningprodukter 
(Molan 2006, Dunford 2005, Gethin & Cowman 2008, Cooper 2011)

Honning (Manuka) Leptospernum Scoparium-plantearter fra New Zealand
Fordele:
• UMF 12+ Antibakteriel effekt sammenlignes med phenolkoncentration
• Højt sukkerindhold – osmotisk rensende
• Stimulerer angiogenese og dannelse af fibroblaster
• Surt sårmiljø (ph-værdi 3,4 – 6,1) 
• Hydrogenperoxid i små mængder
• Antimikrobielle planteprodukter
• Ikke-toksisk på væv
• Ingen resistens i in-vitro (Cooper et al. 2010)

Ulemper:
• Sårsmerter – syreindhold stimulerer nociceptorer til smerterespons
• Lugt af honning – ”fedtet”
• Allergi?



Andre behandlingsmuligheder – fortsat svag evidens!                                                     
Ved sårsmerter 
• Topical morfingel direkte på såroverfladen                             

(Huptas et al 2011, guidelines 2012. Grahm et al 2013).Huptas 2011 anbefaler: 0,1 g morfin opløst i 5 g vand og 94,9 g gel – NHS guidelines 2012 anbefaler 10 mg Morfinsulfat i 8 g gel
Ved lugt
• Topical Metronidazolgel 0,75% direkte i såret x 1 dagligt i 14 dage 

(Adderly 2011, Santos 2010).                                                                                                  (Nu anvendes systemisk Doxycyclin – f.eks. Tbl. Vibradox 200 mg x 1 den første dag herefter 100 mg x 1) 
Ved blødning
• Brug af adrenalin 1 mg/1000 ml på såroverfladen (Grocott 1999)           (Nu anvendes hæmostaserende strålebehandling samt elektrokemoterapi)



Behandling under stråleterapi
Så længe patienten modtager strålebehandling:
• Ingen metalholdige bandager (sølv, kul osv.) når der bestråles med bandagen på
• Obs. Bolus-effekt, hvis der bestråles med bandage på
• Obs. hud på ”bagsiden” af patienten!
• Ingen honning – der er desværre endnu ingen studier i forbindelser med strålebehandling
• Da bandage ofte fjernes dagligt – ikke nødvendigt med bandagering beregnet til flere dage – f.eks. skum alene
• Ved afslutning af strålebehandling – sårbehandling ud fra alm. principper om fugtigt sårheling til kroniske sår



Kognitiv miljøterapi – samtaler og afspænding – helhedsorientering!
• Kognitiv terapi er udviklet af psykiater Aaron T. Beck til depressive patienter

(Beck et al. 1979). Den kognitive diamant anvendes som visuel forklaring af sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og krop
• Kognitive samtaler til kræftpatienter har til formål at:

• reducere kræftrelateret angst og depression samt stress og øge mestringsevnen (Moorey & Greer 2006, Greer 2008)
• Afspændingstræning – Effekt på angst og depression, søvnproblemer og afledning fra svære tanker (Wolpe 1969, Benson & Klipper 2000, Cheung et al. 2003, 

Baider 2001) Tanker

Følelser

Adfærd

Krop



Hvad kan patienten selv gøre?
• Spise alsidig kost rig på vitaminer (B,C), zink, jern, protein og fedt
• Undgå rygning
• Gøre let motion
• Være opmærksom på lav blodprocent
• Opretholde det sociale liv, så social isolation undgås



Udvalgte resultater – honning><sølv begge i kombination med kognitive samtale og afspænding, N=69
• Ingen statistisk signifikant forskel på honning- og sølvbandager på sårstørrelse, grad af granulationsvæv, fibrin og nekroser, eksudation, lugt, smerte og bakteriologi
• På poolede data (n=69) sås: 

– sårstørrelsesreduktion hos 62% 
– Øget sårhelingspotentiale hos 58%Lund-Nielsen B; Adamsen L; Kolmos HJRørth M; Tolver A, Gottrup F. Wound Repair and Regeneration, 2011



Bakteriologi. Resultater – honning><sølv begge i kombination med kognitive samtale og afspænding, N=69
• Ingen statistisk signifikant forskel på sårpatogener fundet over tid mellem sølv og honning 
• Ingen indflydelse af anti-neoplastisk behandling eller antibiotika på bakteriologien 
• 97% af sårene var koloniseret med mindst én bakterie (median 2 (range 1-4)          Anbefaling: ingen podninger med mindre der er generelle tegn på infektion
• Der blev fundet 25 forskellige slags bakterier i sårene. Stafylokokker blev fundet i 42%, Enterobakterier i 34% og Pseudomonas i 10% af såreneLund-Nielsen B; Adamsen L; Gottrup F; Rørth M; Tolver A, Kolmos HJOstomy Wound Management, 2011



An avalanche of Ignoring
(Lund-Nielsen B; Midtgaard J; Rørth M; Gottrup F; Adamsen L.Cancer Nursing 2011) 

• Interview i hjemmet med 17 kvinder med brystkræft (31% af brystkræftpatienterne fra RCT-studiet n=69), der alle havde ignoreret kræftsåret 
• Interview havde terapeutisk effekt (skyld og skam over fortielse og løgne)
• Analyseres af Ph.d. Psykolog Julie Midtgaard og jeg - forskertriangulering 

Lund-Nielsen B; Midtgaard J;  Rørth M; Gottrup F; Adamsen L.Cancer Nursing 2011 



An avalanche of Ignoring
(Lund-Nielsen B; Midtgaard J; Rørth M; Gottrup F; Adamsen L.Cancer Nursing 2011) 

• ”Jeg tror, undskyldningerne (for ikke at gå til lægen) var meget relateret til min (afdøde) mand - at vi havde haft det fire år lange kræftforløb med ham. Jeg tror, at jeg lukkede øjnene for det, og på en eller anden måde benægtede det. Jeg orkede ikke at skulle ind i den der sygehus kræftverden endnu engang.” (AB55 år. 12 mdr.)

• ”Jeg blev nødt til at tage afstand fra alle dem jeg holdt af. Jeg måtte lave en skal udenom mig selv, så de ikke opdagede noget. Men de vidste det jo godt. Jeg sagde, at jeg ikke fejlede noget, og trods det, så gik jeg ud i udhuset og kastede op, fordi de ikke måtte opdage det. Jeg følte mig som et jaget dyr. Det var rigtig hårdt.” (AP60 år. 60 mdr.)

• Jeg lå det meste af sommerferien og havde ondt i ryggen, og så fik jeg åndenød, så tænkte jeg, nej nu er det altså lægebesøg. - Nu er mine tanker om fremtiden koncentreret om glæden og livet. Når jeg bliver mere selvhjulpen, så skal jeg i gang.” (AS47år. 12 mdr.)



Udvalgte resultater – honning><sølv begge i kombination med kognitive samtale og afspænding, N=69
• Der var statistisk signifikant forbedring på begge behandlinger af patienternes vurdering af:

• Lugt (p=0.007) – målt på VAS
• Eksudation (p<0.0001) – målt på VAS
• Angst (p=0.007) – Målt på HADS – Hospital Anxiety and 

Depression Scale (spørgeskema)
• Depression (p=0.049) – Målt på HADS (spørgeskema)



Helhedsorientering

En bio-psyko-social intervention….
Hvordan kan det forstås i relation til kræftsår?



En bio-psykosocial model



Konklusion på ph.d.-projekt om behandling af patienter med kræftsår
Resultaterne indikerede, at en intervention med sølv-eller honningbandager suppleret med kognitive samtaler og afspændingstræning må overvejes som fremtidigt behandlingstilbud til patienter med kræftsår og avanceret kræftsygdom, idet der var:

• En sårstørrelsesreduktion hos 62% og øget sårhelingspotentiale hos 58%, som indikerede en forbedret sårhelingsproces
• En statistisk signifikant reduktion af lugt, eksudation, angst og depression på begge behandlinger, hvilket forbedrede patienternes velbefindende og deres samlede situation
• Så – måske vi skal begynde her…..



Hvorfor ønske om en landsdækkende indsats overfor patienter med kræftsår?
• Patienterne, der deltog i ph.d.-projektet oplyste, at de havde en oplevelse af, at sundhedspersonalet i de onkologiske afdelinger ikke viste interesse for sårene, og ikke tog ansvar for sårbehandlingen. Patienterne følte sig overladt med et ansvar, som de ikke havde forudsætninger for at håndtere
• Sundhedspersonale giver fortsat udtryk for manglende viden, kompetence og oplevelse af afmagt i forhold til kræftsår
• Der savnes fortsat forskning på området



Telemedicin – mange muligheder!
• Landsdækkende indsatsområde 30 mill. – sårdatabase
• Dansk telemedicin A/S – sårjournal i database til andre typer af sår – https://www.pleje.net/
• Sårjournal videreudviklet til kræftsår

• Muligheder
• Udtræk af data til forskning
• Undervisning og vejledningsmulighed



Informationsmateriale
• VIP kræftsår – regionsvejledning fra 2015
• SKA-vejledning fra maj 2015 – kræftsår           Se www.skaccd.org under sygeplejevejledninger

• Plejevejledning – kræftsår
• Pjece til hjemmesygeplejen



Vigtige pointer at huske!
• Effektmål er IKKE opheling
• Vis interesse!
• Vær nysgerrig - hvad er der mon under bandagen?? 

• Læge/sygeplejerske tilser patientens sår, vurderer, fotograferer og lægger plan. Giv gerne lidt bandager med hjem!!!
• Har patienten en hjemmesygeplejerske? 

• Der skal bestilles hjemmesygeplejerske, som kan levere bandagerne helst vederlagsfrit! OBS forskelligt sortiment og muligheder alt efter kommune!
• Spørg til om patienten er tilknyttet pleje.net

• Hvis problemer med vederlagsfri levering af bandager:
• Om muligt - søg paragraf 122 (terminaltilskudsordning) og søg også til udspecificerede sygeplejeprodukter
• Få evt. hjælp fra socialrådgiver



Særlige palliative aspekter
• Psykosocial omsorg – tal om ALT (tøjvalg, kvindelighed/mandighed, bodyimage, seksualitet, normalitet, socialt samvær/isolation, smerter, søvnproblemer, bekymringer, kræftsygdommen, døden osv.)
• Selvom patienterne ikke kan helbredes – så ønsker de at LEVE indtil døden – og helst så ”normalt” som muligt – at le sammen/humor, tale om dagligdagen og livet



Tak for Jeres opmærksomhed!


