
Sårheling 
– enkelt og 
konsekvent

Af kvægfagdyrlæge Jørgen 
Kragsig Olesen, Kvægdyr-
lægerne Midt Aps

Behandlingsforløbet demonstrerer 
en komplet klinisk sårheling og skal 

desuden bidrage til dialog og styrket 
håndtering af akutte haltheder. Foto: 

Jørgen Kragsig Olesen.

Et dokumen-
teret forløb 
med komplet 
afheling af digital 
dermatitis.

I perioden oktober 2021 til januar 
2022 har jeg fulgt, behandlet og do-
kumenteret udviklingen af flere køer 
med sår i klovregionen. Tre af køerne 
er klinisk diagnosticeret med digital 
dermatitis (DD). 

I hele forløbet er der ikke anvendt 
forebyggende tiltag som for eksem-
pel klovvask og klovbad i besætnin-
gen. Denne artikel beskriver forløbet 
for køerne ”Grethe”, ”Maren” og 
”Matilde”. Den supplerer artiklen 
”Hel hud gør koen glad” i dette års 
januarudgave af Bovi.    

Demonstration, dialog 
og styrket håndtering
Formålet er at demonstrere et forløb 
med komplet klinisk sårheling. Her-

under at identificere problem(erne) 
med sikkerhed og at gennemføre 
behandlingen konsekvent og enkelt. 
Desuden at bidrage til dialog og 
styrket håndtering af akutte halthe-
der.  

Punkt 1-7 nedenfor er udført hver 
gang for alle køer i projektet:
1. Fiksering i klovboks.
2. Grundig afvaskning med rinden-

de vand, svamp og sæbe. 
3. Aftørring med ren klud.
4. Emulsion med salicylsyre påført 

såret.
5. Vatplade med folie på bagside 

pålagt såret.
6. Bandagering.
7. Forbindinger fjernet 8-13 dage 

efter pålægning.
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1. Identifikation ved første 
behandling af Grethe. I bal-
leregionen ses et område på 
cirka 2,0 x 1,5 cm med akut 
rødlig hudbetændelse med 
strittende hår (DD). Dybt i 
klovspalten ses et område 
på cirka 0,5 x 0,5 cm med 
rødt centrum (DD). Foto: 
Jørgen Kragsig Olesen.

2. Anden behandling af 
Grethe ni dage senere: 
Afhelet og klinisk intakt 
hud i balleregion og dybt i 
klovspalten. Foto: Jørgen 
Kragsig Olesen.
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4. Identifikation ved første 
behandling af Maren. I 
balleregion ses rødlig hud-
betændelse (cirka 1,5x1,5 
cm) med lange strittende 
hår ved yderkloven (DD). I 
klovspalten ses et område 
på cirka 0,5 x 0,5 cm (DD) 
med lyserødt centrum. Foto: 
Jørgen Kragsig Olesen.

5. Otte dage efter første 
behandling af Maren. 
Igangværende heling med 
afstødning af afficeret hud. 
Omkringliggende hud 
upåvirket. Behandling gen-
taget. Foto: Jørgen Kragsig 
Olesen.

Se denne video af
behandlingsforløbet
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3. Cirka 100 dage efter 
behandling af Grethe. Stadig 
intakt hud uden tegn på 
DD. Foto: Jørgen Kragsig 
Olesen.
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Forløbet er dokumenteret med billeder før, 
under og efter behandling af Grethe, Maren 
og Mathilde.

Grethe – huden stadig in-
takt efter 100 dage
Maren – ingen spor efter DD

Mathilde – afhelet efter syv dage
Forløbet med de disse tre køer viser, at grun-
dig rengøring og vask gør det muligt dybt 
inde i klovspalten at identificere en fore-
komst af DD, som ellers let kunne overses. 

Derpå er det vist, at der kan opnås komplet 
klinisk afheling af DD i balleregion, i klov-
spalten og langs hornranden.

Ved brug af grundig afvaskning, påfør-

sel af salicylsyreemulsion, vatplade og 
forbinding har det i disse tilfælde været 
uproblematisk at lade forbinding sidde i 
8-13 dage.

Denne artikel forholder sig ikke til fordele 
og ulemper ved specifikke formuleringer af 
salicylsyreemulsioner. Men vær opmærksom 
på at der er forskelle i sammensætning.

Der ligger en sikkerhed og en arbejdsmæs-
sig fordel i, at forbindingen kan ligge i op til 
13 dage uden at det skader omkringliggende 
hud eller sårheling. 

Hermed en opfordring til at sætte din egen 
nye standard for indsatsen – gerne i dialog 
med både klovbeskærer, dyrlæge og an-
dre.

2. Identifikation ved første 
behandling af Mathilde. 
Rødligt sår (DD) med en 
størrelse på cirka 3x2cm 
langs forreste klovrand. 
Foto: Jørgen Kragsig Olesen.

3. Forbinding fjernet og sår 
afhelet syv dage efter be-
handling af Mathilde. Ingen 
yderligere behandling. Foto: 
Jørgen Kragsig Olesen.

4. 20 dage efter indledt be-
handling af Mathilde. Ingen 
ny behandling. Foto: Jørgen 
Kragsig Olesen.
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1. 13 dage efter anden 
behandling og 21 dage 
efter første behandling af 
Maren: Glat og intakt hud i 
hele området. Ingen kliniske 
spor efter DD. Foto: Jørgen 
Kragsig Olesen.
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