
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekten av antiseptiska och 
mikrobreducerande förband på svårläkta 
bensår – en systematisk litteraturstudie 

Vendela Jakobsson 

2017 
 

Examensarbete, Avancerad nivå (yrkesexamen), 15 hp 

Omvårdnad 

Specialistsjuksköterskeprogrammet, inriktning distriktssköterska 

Examensarbete inom distriktssköterskans kunskapsområde, 15 hp 

 

Handledare: Ingela Enmarker 

Examinator: Maria Engström 



2 

 

 



 

3 

 

SAMMANFATTNING 

 

Introduktion 

En stor del av distriktsköterskans arbetstid utgörs av sårvård. Cirka två procent av 

befolkningen drabbas någon gång av svårläkta bensår vilket orsakar stort fysiskt och 

psykiskt lidande för dessa personer. Studier på andra sårtyper visar att användning av 

antiseptiska och mikrobreducerande förband har en positiv effekt på sårläkning. Denna 

studie sammanställer studier om effekten av förband med honung, silver, jod, PHMB 

och DACC på svårläkta bensår. 

Syfte 

Att sammanställa studier som undersöker effekten hos antiseptiska och 

mikrobreducerande förband som används i dagens sjukvård för att behandla svårläkta 

bensår. 

Metod 

Systematisk litteraturstudie. Sökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och 

Cochrane, samt i referenslistor till review studier som framkom vid sökningarna. Efter 

en urvalsprocess hittades 15 studier som besvarade syftet.  

Resultat 

De inkluderade studierna gav inget entydigt resultat. Honungsförband förbättrade 

läkningen eller var likvärdigt med standardbehandling i de inkluderade studierna 

Silverförband hade en positiv effekt på läkningen i övervägande del av de inkluderade 

studierna. I en studie var ett annat antiseptiskt ämne bättre än silver och i en studie 

visade sig silverförband vara likvärdigt med standardbehandling. Jodförband visade sig 

vara likvärdigt med silverförband i fråga om läkning och PHMB-förband var likvärdigt 

med standardbehandling 

Slutsats 

Majoriteten av de inkluderade studierna tyder på att antiseptiska förband har en positiv 

effekt på sårläkningen hos svårläkta bensår. Då ingen av studierna visade att de 

undersökta förbanden var sämre än standardbehandling, eller hade negativa effekter på 

sårläkningen, så är det förenligt med evidensbaserad omvårdnad att använda förbanden 

på patienter med svårläkta bensår utan risk för att fördröja eller försämra läkningen. 

 

Nyckelord: Antiseptisk, Bensår, Evidensbaserad omvårdnad, Sårvård 
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ABSTRACT 

 

Introduction 

A considerable part of the district nurse's working time consists of wound care. 

Approximately two percent of the population will sometime be affected by hard to heal 

leg ulcers which is the cause of physical as well as psychic suffering for these people. 

Studies of other wound types shows that the usage of antiseptic and microbe reducing 

wound dressings have a positive effect on wound healing. This study review studies 

about the effect of wound dressings with honey, silver, iodine, PHMB and DACC on 

hard to heal leg ulcers.   

Aim 

To review studies that examines the effect of antiseptic and microbe reducing wound 

dressings that are being used in today’s health care to treat hard to heal leg ulcers. 

Method 

Systematic review. Searches were made in databases Pubmed, Cinahl and Cochrane as 

well as manually among references in review articles that were found through the 

searches. After a selection process 15 studies were found which proved to be relevant to 

the study’s aim.  

Results 

The included studies gave no coherent result. Honey dressings improved healing or 

were equivalent to standard care in the included studies. Silver dressings had a positive 

effect on wound healing in the predominant proportion of the included studies. In one 

study, another antiseptic substance had better results than silver, in another study silver 

dressings turned out to be equivalent to standard care. Iodine dressings turned out to be 

equivalent to silver dressings in the case of healing and PHMB dressings were 

equivalent to standard care. 

Conclusion 

The majority of the included studies indicates that antiseptic wound dressings have a 

positive effect on healing of hard to heal leg ulcers. None of the included studies 

showed that the examined wound dressings were less effective than standard care or had 

any negative effects on wound healing. Therefore, it can be considered safe and 

compatible with evidence-based nursing to use the antiseptic dressings on hard to heal 

leg ulcers. 

Key words: Antiseptic, Evidence based nursing, Leg ulcer, Wound care  
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INTRODUKTION 

 

Distriktssköterskan och sårvård 

Att vårda patienter med sår är en viktig del i de flesta sjuksköterskors arbete oavsett 

arbetsplats, men en stor andel av såren sköts främst av distriktssköterskor i 

primärvården och inom hemsjukvård. Det ingår även i sjuksköterskans arbete att 

förebygga uppkomst av nya sår genom att uppmärksamma riskfaktorer och vidta 

omvårdnadsåtgärder (SBU, 2014a). I en studie genomförd i Sverige framkom att 

distriktsköterskor och kommunsköterskor lägger i genomsnitt 1 timme och 20 minuter i 

veckan på varje patient med ett svårläkt bensår vilket innebär att en betydande andel av 

arbetstiden läggs på sårvård (Öien & Ragnarson Tennvall, 2006). Det yttersta ansvaret 

för sårbehandling ligger på den behandlande läkaren, men sårvården sker dock i regel 

enbart av sjuksköterskor och annan omvårdnadspersonal. I praktiken blir läkaren bara 

inkopplad vid misstanke om att såret kan behöva en annan behandling än den 

traditionella sårvården och regelbunden omläggning (SBU, 2014a).  

 

Evidensbaserad omvårdnad 

I sjuksköterskans etiska kod framgår att sjuksköterskans arbete ska bygga på 

forskningsbaserad professionell kunskap och att den verksamhet som sjuksköterskan 

arbetar i ska bygga på evidens (ICN, 2014). Evidensbaserad omvårdnad innebär att 

implementera resultaten från trovärdiga studier i omvårdnaden. Den evidensbaserade 

omvårdnaden förutsätter att ett område där det finns behov av utveckling identifieras 

och att en forskningsfråga formuleras. Därefter granskas genomförda studier kritiskt och 

omvårdnadsmetoderna med starkast evidens väljs ut. De nya omvårdnadsmetoderna 

integreras i arbetet och efter ett tag görs en utvärdering för att se hur resultatet fallit ut, 

om det har varit positivt behålls rutinerna och resultatet bör spridas så att andra enheter 

kan göra samma förbättringar (Melnyk, Gallagher-Ford, Long, & Fineout-Overholt, 

2014). Detta sätt att förbättra omvårdnaden belyses i Imogene King’s ”Theory of Goal 

Attainment” där det beskrivs att sjuksköterskan bör sätta upp mål för omvårdnaden, och 

om dessa mål uppnås är det ett mått på omvårdnadens kvalitet. Målen bör handla om 

sjuksköterskans huvudsakliga syften: att främja hälsa, förhindra sjukdom samt att ge 

omvårdnad till sjuka, skadade eller döende individer (King, 1981). Införandet av 

evidensbaserad omvårdnad ger högre vårdkvalitet, trovärdighet och kontinuitet för 

vården och det kan även bidra till att minska kostnaderna (Melnyk et al., 2014). 
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Svårläkta sår  

I utländsk och tidigare svensk litteratur i ämnet benämns den här typen av sår oftast som 

’kroniska sår’, men i Sverige har man nu frångått den termen till förmån för den något 

mer hoppingivande ’svårläkta sår’. Svårläkta sår definieras som sår där läkning ej skett 

inom sex veckor från sårets uppkomst (SBU, 2014a). Svårläkta sår är progressiva och 

resistenta mot många behandlingar, antingen för att man misslyckas med att 

diagnostisera såret korrekt eller att det saknas verksam behandling (Makrantonaki, 

Wlaschek, & Scharffetter-Kochanek, 2017).  

En vanlig form av svårläkta sår som handhas av distriktssköterskan är bensår (Adderley 

& Thompson, 2015). Med bensår avses svårläkta sår nedom knät och dessa drabbar 

cirka två procent av befolkningen någon gång i livet. Risken att utveckla bensår ökar 

med stigande ålder, sjuklighet som påverkar allmäntillståndet och med förekomst av 

riskfaktorer såsom rökning, stillasittande, kraftig övervikt och nutritionsstörningar. 

Bensåren kan ha olika genes där venös insufficiens är vanligast följt av arteriell 

insufficiens. Såren kan också vara diabetesrelaterade, ha blandad arteriell och venös 

karaktär eller bero på andra orsaker så som exempelvis tumörsjukdom eller 

småkärlssjukdom (SBU, 2014a).  

Alla bensår ska diagnostiseras för att kunna få rätt behandling. Det görs genom 

noggrann anamnes, undersökning av ben och fötter samt kontroll av känseln i fötterna 

för att utesluta nervskada. Vid bedömning av sår tittar man på lokalisation, sårstorlek, 

sårdjup, sårkanter, sårbotten och kringliggande hud. Såret mäts genom att man mäter 

längden och bredden där såret är som störst. Sårodling genomförs vid misstanke om 

förekomst av mikrober i bensåret. För att avgöra hur god cirkulationen i benet är 

beräknas ankel-arm index genom att dividera patientens systoliska blodtryck vid ankeln 

med det systoliska blodtrycket i armen. Ett värde över 0,8 antyder att bensåret har venös 

bakgrund och att det är säkert att använda kompressionsbehandling (Dogra & Sarangal, 

2014). Patienter med diabetes kan få ett falskt bra värde på ankel-arm index och 

cirkulationen bör därför istället kontrolleras med tåtrycksmätning som görs med speciell 

utrustning (Forsythe & Hinchliffe, 2016). 

Att leva med svårläkta sår.  

Vad som menas med upplevelse av hälsa är individuellt och är något som endast 

personen själv kan avgöra. Att uppnå god hälsa har hög prioritet för individen och 
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värderas högt i samhället (King, 1981). Svårläkta sår har stor inverkan på personens 

hälsa och livskvalitet. Många upplever både fysiska och psykiska besvär till följd av 

såren. Personerna kan bland annat drabbas av smärta, lukt, läckage av sårvätska, nedsatt 

rörlighet och obehag från att bära förband (Maddox, 2012). I en studie av Ebbeskog och 

Ekman (2001) framkom att såret ofta ockuperar personens tankar och påverkar den 

dagliga livsföringen så som fysisk aktivitet, socialt umgänge och skötsel av 

hushållssysslor. Många personer upplever den långsamma läkningen som ett tecken på 

ålderdom och känner sig bundna till hemmet och besök hos sjukvården. En del personer 

upplever också att de inte längre har kontroll över sin kropp, känner sig inte längre 

bekväma i den typ av kläder de gillar och har svårt att finna skor som passar. 

Sammantaget kan detta leda till att personer med svårläkta sår isolerar sig från 

omgivningen och drabbas av psykisk ohälsa. 

 

Sårläkning och faktorer som påverkar denna 

Normal sårläkning sker i fyra faser och inleds med hemostasen som innefattar 

blodkoagulation och formande av en sårskorpa. Därefter följer inflammationsfasen där 

det sker en utrensning av mikrober, död vävnad och främmande materia. I den tredje 

fasen, proliferationsfasen, sker nybildning av vävnadsceller. I den fjärde fasen, re-

modelleringsfasen sker en uppbyggnad av ny vävnad av de celler som bildades i 

proliferationsfasen så att huden och underliggande vävnad återgår till att vara och 

fungera som den gjorde innan skadan (Guo & DiPietro, 2010; Zhao, Liang, Clarke, 

Jackson & Xue, 2016).  

 

Hos sår som uppvisar avstannad eller långsam läkning har det skett något fel i den 

normala sårläkningsprocessen (Guo & DiPietro, 2010). Orsakerna till det kan bland 

annat associeras med arteriell och venös insufficiens, konstant eller långvarigt tryck på 

vävnaden eller dåligt inställd diabetes (Lindholm, 2012). En stor del, 60–90 procent, av 

de svårläkta såren, jämfört med sex procent av de akuta såren, har en hinna med 

inkapslade bakterier eller svampar, biofilm. Förekomst av biofilm har visat sig vara 

sammankopplad med fördröjd sårläkning (Makrantonaki et al., 2017). Det finns ett antal 

faktorer som inverkar på sårläkningen och som i sin tur går att påverka: syrebrist i 

vävnaden, fetma, diabetes, vissa läkemedel, alkohol, rökning, nutrition samt förekomst 

av mikrober och infektioner i såren (Guo & DiPietro, 2010). 
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När huden skadas kommer mikrober som finns på hudytan och i omgivningen i kontakt 

med underliggande vävnad, såret blir kontaminerat med mikrober. Det behöver inte 

utgöra fara om antalet mikrober är lågt och de ej förökar sig. Om mikroberna börjar 

föröka sig så betraktas såret som koloniserat vilket inte heller behöver vara farligt men 

kan inverka negativt på läkningsprocessen. Om mikroberna fortsätter föröka sig så kan 

såret bli infekterat. Infekterade sår ger symptom som värme, rodnad, smärta, svullnad 

och ökad sårsekretion. Sårinfektioner kan leda till vävnadsskador och om man inte 

lyckas behandla en lokal sårinfektion kan det övergå till en systemisk infektion vilket är 

livshotande (Guo & DiPietro, 2010).  

 

Behandling vid svårläkta bensår 

Ett svårläkt bensår bedöms oftast först av sjuksköterskor inom primärvård, hemsjukvård 

eller särskilt boende, men det ska även göras en bedömning, utredning och 

diagnostisering av bensåret av en läkare (SBU, 2014a). En stor andel av de patienter 

som kommer in till hudklinik för sina bensår behandlas eller har behandlats med 

antibiotika det senaste halvåret utan framgångsrik sårläkning. Svårläkta sår ska enbart 

behandlas med antibiotika om de uppvisar kliniska infektionstecken (Lindholm, 2013; 

Lipsky, et al., 2013). 

 

De svårläkta bensåren ska behandlas utifrån bakomliggande orsak. Venösa bensår 

behandlas vid behov med kompression, regelbunden sårvård och omläggning samt i 

vissa fall kirurgi och läkemedel. Arteriella bensår ska inte komprimeras eftersom det 

försämrar cirkulationen och även här kan kirurgi och läkemedelsbehandling bli 

nödvändigt om bensåren inte läker trots regelbunden adekvat sårvård. Svårläkta sår på 

framförallt fötter hos personer med diabetes har oftast arteriell och neuropatisk 

bakgrund men kan även ha venösa inslag så behandlingen kan skilja sig åt, men det som 

är gemensamt är att sträva efter en normalisering av blodsockret och regelbunden 

fotvård i kombination med adekvat sårvård och omläggning. Det finns mängder med 

olika såromläggningsmateriel som kan lämpa sig för olika sårtyper. Det saknas dock 

tydliga rekommendationer om vilka som bör användas och det finns ingen vedertagen 

standardbehandling utan det skiljer sig åt mellan olika vårdinrättningar gällande vilka 

förband som används vid svårläkta bensår (SBU, 2014a; Lindholm, 2012).  
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Antiseptiska och mikroorganismreducerande förband och medel 

Enligt Lindholm (2013) kan antibiotikaanvändning som är relaterad till sår reduceras 

kraftigt med alternativa sårbehandlingar, exempelvis lokala antiseptika. Med antiseptika 

avses ämnen som hindrar bakterieutveckling eller dödar bakterier och andra mikrober 

(McDonnel & Russel, 1999). I den svenska hälso- och sjukvården används lokal 

antiseptisk behandling på bensår i form av förband, salvor och lösningar med silver, jod, 

honung, polyhexametylenbiganuid [PHMB] och även Sorbact, ett mikrobreducerande 

hydrofobt förband innehållande Dialkylcarbamoyl Chloride [DACC] (Lindholm, 2012). 

Silver verkar på ett brett spektrum av bakterier, även flertalet antibiotikaresistenta 

sådana, genom att skada dess cellväggar, enzymer och arvsmassa. Bieffekter hos 

patienten är ovanligt men det finns forskning som visar att det i sällsynta fall 

förekommer resistensutveckling hos bakterier. Jod har använts i sårvård i mer än 150 år 

utan påvisad resistensutveckling. Jod dödar många bakterier, virus och svampar men 

kan orsaka sveda och irritation för patienten och kan vara toxiskt, därför har 

användningen minskat till förmån för nyare antiseptika (Lipsky & Hoey, 2009). Honung 

har en antiseptisk effekt som anses bero på flera faktorer: det höga sockerinnehållet, 

surhetsgraden, det låga vatteninnehållet samt innehåll av antimikrobiella substanser. 

Sammantaget gör detta att honung har visat sig kunna påverka även antibiotikaresistenta 

bakterier och minska förekomst av biofilm. Honungen har även en antiinflammatorisk 

effekt samt en förmåga att stimulera till nybildning av blodkärl, bildning av ny vävnad, 

och sårsammandragning. Honungen bidrar även till att rensa ut död vävnad ur såret 

(Pereira & Bártolo, 2016). PHMB-förband är impregnerade med polyhexanid, som 

verkar genom att förstöra bakteriers cellväggar och troligen även deras arvsmassa. 

Studier av polyhexanid visar att det påverkar ett brett spektrum av bakterier och även 

virus (Butcher, 2012). Hydrofoba förband innehållande DACC har ingen antiseptisk 

effekt, de tar inte död på bakterier utan fungerar istället genom att bakterier och vissa 

svampar fäster irreversibelt vid det hydrofoba nätet som förbandet utgörs av och lyfts 

sedan bort vid nästa förbandsbyte. Detta bidrar till att reducera antalet mikrober i såret 

(Cutting & McGuire, 2015).  

De studerade förbandens effekt på andra sårtyper 

Honungsförband har i tidigare studier visat sig kunna förkorta läkningstiden för 

brännskador och infekterade operationssår jämfört med andra förband (Lee, Sinno & 

Khachemoune, 2011). Silverförband har bland annat visat sig kunna förkorta 
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läkningstiden vid brännskador och minska sårsmärta vid omläggningar. Även mängden 

sårvätska har visat sig minska och därmed antalet såromläggningar (Fong & Wood, 

2006). Jodförband har visat sig mer effektivt än standardbehandling i att reducera 

vätskemängd och lukt från sår och kan bidra till att minska bakteriebördan i såren 

(Bianchi, 2001). Forskning gjord om DACC är begränsad, men i de studier som finns 

har DACC visat sig kunna minska risken för postoperativa infektioner vid kejsarsnitt 

(Totty, et al., 2017). PHMB har i studier visat sig kunna förbättra läkningen och minska 

smärta vid brännskador. Det bidrog också till att minska mängden sårvätska och 

fibrinbildning samt att minska tecken på inflammation i vävnaden kring såret (Hübner 

& Kramer 2010; Wounds, 2010).  

PROBLEMFORMULERING 

 

Svårläkta sår har en betydande effekt på livskvaliteten för individen och står enligt SBU 

(2014a) för 2–4 procent av kostnaderna i hälso- och sjukvårdens budget. Dessutom går 

en betydande del av distriktssköterskors arbetstid åt till omvårdnad och behandling av 

sår, varje patient med ett svårläkt bensår upptar i genomsnitt 1 timme och 20 minuter 

arbetstid varje vecka. Därför är det av stor vikt både för individen, sjukvårdspersonal 

och för samhället att finna den mest effektiva behandlingen för att läka såren. Om 

effekten av de antiseptiska förbanden dessutom visar sig minska förskrivningen av 

antibiotika vid svårläkta sår så vore det också en vinst för individen och samhället. Få 

tidigare litteraturstudier finns som undersöker ett eller flera antiseptiska förband och 

dess effekt på sårläkning vid svårläkta bensår och denna studie kan därför bidra med ny 

kunskap i området. 

 

Syfte 

Att sammanställa studier som undersöker effekten hos antiseptiska och 

mikrobreducerande förband som används i dagens sjukvård* för att behandla svårläkta 

bensår. 

 

Frågeställningar 

Hur påverkar antiseptiska och mikrobreducerande förband och medel läkningen av 

svårläkta bensår? 

 

 

*Med dagens sjukvård avses sjukvården år 2007–2017. 
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METOD 

 

Design 

En systematisk litteraturstudie valdes för att skapa en överblick och sammanställning av 

resultatet av tidigare genomförda studier inom problemområdet (Liberati et al., 2009). 

 

Urvalskriterier 

Inklusionkriterier 

De inkluderade studierna skulle finnas redovisade på PubMed, CINAHL database eller 

Cochrane trials och vara skrivna på engelska. Studierna skulle undersöka effekten av de 

valda antiseptiska förbanden på svårläkta bensår där effekten avgjordes genom 

mätningar och observationer av sårläkning. De skulle vara publicerade i tidskrifter som 

använder sig av granskare, peer reviewed, och vara publicerade mellan 2007 och 2017 

för att forskningen skulle vara aktuell. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) är 

randomiserade kontrollerade studier bäst när det gäller att undersöka effekten hos en 

behandling och därför skulle enbart sådana studier användas i resultatet. Studierna 

skulle ha någon form av kontrollgrupp med antingen standardbehandling eller där två 

olika sorters förband jämfördes med varandra. 

Exklusionkriterier 

Studier där studien inte bedömdes ha någon trovärdighet, det vill säga inte uppfyllde 

något av bedömningskriterierna för validitet och reliabilitet som användes i denna 

studie. Där inga etiska överväganden gjorts av författarna eller där inget etiskt 

godkännande fanns. Studier som varken gick att få tag på i elektroniskt format eller 

kunde beställas. 

 

Sökstrategi 

I möjligaste mån har Medical Subjects Headings [MeSH] använts vid sökning i 

databaserna PubMed och Cochrane trials. I Cinahl har motsvarande Cinahl Headings 

används. MeSH-termer söktes fram i PubMeds sökfunktion, Cinahl Headings i 

databasens sökfunktion och sökfunktionen ”Medical Terms (MeSH)” användes i 

Cochrane trials. Utöver databassökningarna gjordes även manuella sökningar. I enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013) skedde de manuella sökningarna genom att 

studera referenslistor på reviewartiklar som framkom vid sökningarna i PubMed, Cinahl 

och Cochrane trials. Genomförda sökningar i databaserna presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Genomförda sökningar och antal träffar 

Databas Sökbegränsningar, 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

PubMed 10 years, English. 

2017-02-08 

"Honey"[Mesh] AND "Leg Ulcer"[Mesh] 31 

PubMed 10 years, English. 

2017-02-16 

("Leg Ulcer"[Mesh]) AND ("Silver compounds"[Mesh] 

OR "Silver"[Mesh]) 

55 

PubMed 10 years, English. 

2017-02-16 

("Leg Ulcer"[Mesh]) AND "Iodine Compounds"[Mesh] 10 

PubMed 10 years, English. 

2017-02-08 

"Leg Ulcer"[Mesh] AND (Dialkyl carbamoyl chloride 

OR Sorbact OR DACC) 

4 

PubMed 10 years, English. 

2017-02-08 

"Leg Ulcer"[Mesh] AND ("polihexanide" 

[Supplementary Concept] OR PHMB) 

10 

Cinahl 2007-2017, 

English. 

2017-02-10 

(MH "Leg Ulcer") AND (MH "Honey") 22 

Cinahl 2007-2017, 

English. 

2017-02-10 

(MH "Leg Ulcer") AND ((MH "Silver Compounds") 

OR (MH "Silver")) 

25 

Cinahl 2007-2017, 

English. 

2017-02-10 

(MH "Leg Ulcer") AND (MH "Iodine Compounds") 2 

Cinahl 2007-2017, 

English. 

2017-02-10 

((MH "Leg Ulcer") AND ("Sorbact" OR "Dialkyl 

carbamoyl chloride" OR DACC) 

3 

Cinahl 2007-2017, 

English. 

2017-02-10 

(MH "Leg Ulcer") AND ("PHMB" OR "polyhexanide") 6 

Cochrane 

trials 

2007-2017, Trials 

2017-02-11 

MeSH descriptor: [Honey] explode all trees AND 

MeSH descriptor: [Leg ulcer] explode all trees 

9 

Cochrane 

trials 

2007-2017, Trials 

2017-02-11 

MeSH descriptor: [Leg ulcer] explode all trees AND 

(MeSH descriptor: [Silver] explode all trees OR 

descriptor: [Silver compounds] explode all trees) 

16 

Cochrane 

trials 

2007-2017, Trials 

2017-02-11 

MeSH descriptor: [Iodine Compounds] explode all 

trees AND MeSH descriptor: [Leg ulcer] explode all 

trees 

8 

Cochrane 

trials 

2007-2017, Trials 

2017-02-11 

MeSH descriptor: [Leg ulcer] explode all trees AND 

(Dialkyl carbamoyl chloride OR Sorbact OR DACC) 

2 

Cochrane 

trials 

2007-2017, Trials 

2017-02-11 

MeSH descriptor: [Leg ulcer] explode all trees AND 

(Polihexanide OR PHMB) 

2 
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Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Studierna identifierades genom att läsa titel och i förekommande fall, abstracts på de 

studier som framkom i sökningarna. De studier som var relevanta för studiens  

problemområde valdes ut för att granskas i sin helhet. Av de utvalda studierna från 

sökningen i databaserna PubMed, Cinahl och Cochrane trials identifierades 12 studier 

till resultatet. Ytterligare tre studier hittades genom manuell sökning av referenslistor i 

reviewartiklar som framkom vid sökningarna. Samtliga 15 studier lästes och 

analyserades i sin helhet och i enlighet med SBU (2014b) sammanställdes sedan deras 

innehåll i en tabell, vilken återfinnes i bilaga 1. Under granskningsprocessen ställdes de 

utvalda resultatstudiernas metod och resultat mot syftet i denna studie. Urvalsprocessen  

illustreras närmare i figur 1, vilken är inspirerad av Liberati et al. (2009). 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1. Urvalsprocessen 

 

Studier identifierade 

genom databassökning: 

205 

 

Relevanta studier 

identifierade i andra 

studiers referenslistor: 6 

 

Antal studier efter att 

dubbletter tagits bort: 165 

Antal lästa abstract: 103 

 
Antal exkluderade:  

Uppfyller ej inklusions-

kriterier: 59 

 Antal studier som 

lästs i fulltext: 44 

 

Studier som 

inkluderades i 

studiens resultat: 15 

 

Honungsförband: 5 

Silverförband: 8 

Jod och silver: 1 

PHMB: 1 

 

Antal studier som exkluderades: 

 

Uppfyller ej inklusionskriterier: 27 

- Saknar kontrollgrupp: 15 

- Besvarar ej syftet: 9 

- Studerar ej sårläkning: 3  

 

Uppfyller exklusionskriterier: 2 

- Dragits tillbaka av författarna på 

grund av bristande validitet och 

reliabilitet: 1 

- Gick ej att få tag i fulltext: 1 

 

Antal exkluderade:  

Titel: 62 
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Validitet och reliabilitet 

Studiernas validitet och reliabilitet bedömdes utifrån granskning av studierna med fokus 

på följande: om randomiseringen av deltagare till olika behandlingsgrupper var riktig, 

om randomiseringen var dold, om studien var dubbelblind, om studien avbrutits i förtid 

på grund av positiva resultat, antal deltagare som inte fullföljt sitt deltagande och om 

analysen följde intention to treat principen (Liberati et al. 2009). Utifrån genomgång av 

ovanstående i de inkluderade studierna bedömde författaren till denna systematiska 

litteraturstudie validiteten och reliabilitet hos studierna som hög, medel eller låg. För att 

bedömas som hög skulle randomiseringen vara beskriven och utformad så att den inte 

kunde påverkas, studien skulle vara dubbelblind, ha pågått hela den planerade tiden, 

haft ett bortfall på <10 procent samt att analysen följde intention to treat principen. För 

att bedömas som medel uppfylldes övervägande del av ovanstående kriterier men ett 

eller två kriterier uppfylldes inte eller framgår ej i studien. För att bedömas som låg 

uppfylldes ett eller två av kriterierna för hög bedömning men de andra kriterierna 

uppfylldes inte eller framgår ej i studien (SBU, 2014b). 

 

Dataanalys 

Analys av de inkluderade studierna genomfördes med inspiration av Wittermore (2005) 

och SBU (2014b). Studierna lästes grundligt och med hjälp av engelskt-svenskt lexikon 

vilket minskade risken för missuppfattningar. Innehållet i studierna sammanfattades och 

presenteras i bilaga 1 utifrån land, författare, titel, syfte, design, datainsamlingsmetod, 

urval, analys, resultat samt validitet och reliabilitet. Ur studiernas resultat identifierades 

teman för hur förbanden på olika sätt kunde påverka sårläkningen. Dessa teman var: 

andel fullständigt läkta sår vid studiens slut, läkningshastighet, dagar till fullständigt 

läkta sår samt förändring av såryta. Dessa teman placerades som rubriker under vilka 

studiens resultat presenteras kvalitativt i textform och kvantitativa resultat presenteras i 

en tabell. När ett resultat anges vara signifikant i denna studies resultat avses p ≤ 0,05.  

 

Etiska överväganden 

Studier som inkluderades i denna studie hade fått godkännande från en etisk kommitté, 

och/ eller var publicerade i tidskrifter som var peer reviewed. Alla studier som användes 

i studien redovisades och alla resultat som svarar på studiens syfte presenterades 

(Forsberg & Wengström, 2013). Ursprungstexten från studierna har inte förvanskats och 

resultaten har inte fabricerats, förfalskats eller plagierats (Polit & Beck, 2012). 
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RESULTAT 
 

Samtliga 15 studier som inkluderades i denna systematiska litteraturstudie var 

randomiserade kontrollerade studier skrivna på engelska. Två studier bedömdes ha hög 

trovärdighet, 9 bedömdes ha medelgod trovärdighet och fyra bedömdes ha låg 

trovärdighet. Studierna jämförde honungsförband, silverförband, jodförband eller 

PHMB-förband med en kontrollgrupp antingen bestående av standardbehandling eller 

något annat antiseptiskt förband som behandling för svårläkta bensår. De enskilda 

studierna pågick mellan fyra veckor till fyra månader och var utförda i Iran, Pakistan, 

Grekland, Nya Zealand, Polen, Frankrike, Danmark, Tyskland, Belgien, Storbritannien, 

Canada, Nederländerna, Sverige och Australien. Antalet deltagare i studierna varierade 

från 25 till 375. De huvudsakliga inklusionskriterierna i studierna var: patienter över 18 

år med ett svårläkt sår lokaliserat till benet eller foten. Fem studier hade också som 

inklusionskriterie att det skulle förekomma tecken på bakteriekolonisation eller 

infektion i såret. Sammanfattade data från de enskilda studierna presenteras i bilaga 1.  

 

Utfallsmåttet i studierna var sårläkning, vilket har redovisats på olika sätt i studierna, de 

flesta av de enskilda studierna har också redovisat sina mätningar på flera olika sätt. De 

huvudsakliga metoderna som användes för att mäta sårläkning i de inkluderade 

studierna och som därför också utgör teman i denna studies resultat var: andel 

fullständigt läkta sår vid studiens slut, läkningshastighet, dagar till fullständig 

sårläkning och förändring av såryta. Flera av de inkluderade studierna undersökte även 

andra aspekter än sårläkning men då det inte besvarar denna studies syfte så presenteras 

endast de resultat som berör förbandens förmåga att påverka sårläkning. Huvudsakliga 

kvantitativa resultatdata från de inkluderade studierna presenteras i tabell 2. 

 

 

 

 

  



 

12 

 

Tabell 2. Kvantitativa resultat utifrån teman i inkluderade studier 

Studie Studiegrupp Fullständigt 

läkta bensår 

vid studiens 

slut 

Läkningshastighet Dagar till 

fullständig 

sårläkning 

Förändring av 

såryta 

Siavash 

et al. 

(2015) 

 

Honungsgrupp 30/32 Djup: 0,01 mm/dag 

Bredd: 0,35 mm/dag 

Längd: 0,58mm/dag 

38 - 

Kontrollgrupp 29/32 Djup: 0,008 mm/dag 

Bredd: 0,32 mm/dag 

Längd: 0,59mm/dag 

36 - 

Imran et 

al 

(2015) 

Honungsgrupp 136/179* - 18* - 

Kontrollgrupp 97/169* - 29* - 

Kamarato

s et al. 

(2014) 

Honungsgrupp 31/32 - 31* - 

Kontrollgrupp 28/31 - 43* - 

Jull et al  

(2008).  

Honungsgrupp 104/187 - 63,5 -74,1% 

Kontrollgrupp 90/181 - 65,3 -65,5% 

Robson et 

al.  

(2009). 

Honungsgrupp 46,2% - 100 - 

Kontrollgrupp 34% - 140 - 

Krasowsk

i et al. 

(2015) 

Silvergrupp - 0,23cm2/vecka* - -14% 

Jämförelsegrupp - 1,58cm2/vecka* - -58% 

Lazareth 

et al  

(2012) 

Silvergrupp - 0,135cm2/dag* - -47,9%* 

Kontrollgrupp - 0,023cm2/dag* - -5,6%* 

Senet et 

al. 

(2014).  

Silvergrupp 7/87 0,67mm/vecka 

Frankrike**: 

0,63mm/v* 

- -42% 

Frankrike: -44%* 

Kontrollgrupp 3/94 0,53mm/vecka 

Frankrike**: 

0,33mm/v* 

- -35% 

Frankrike: -22%* 

Woo et 

al.  

(2012).  

Silvergrupp - - - -2,97cm2* 

Kontrollgrupp - - - +0,25cm2* 

Beele et 

al. 

(2010).  

Silvergrupp 3/18 - - -2,4cm2* 

Kontrollgrupp 1/18 - - +4,5cm2* 

Michaels 

et al. 

(2009) 

Silvergrupp 62/104 - 67 - 

Kontrollgrupp 59/104 - 58  

Jude et al. 

(2007) 

Silvergrupp 21/67 

 

0,29cm2/vecka 52,6 -58,1% 

Sårdjup: - 0,25cm* 

Kontrollgrupp 15/67  0,26cm2/vecka 57,7 -60,5% 

Sårdjup: -0,13cm* 

Dimaka-

kos et al. 

(2009).  

Silvergrupp 17/21* - - - 

Kontrollgrupp 10/21* - - - 

Sibbald et 

al.  

(2011).  

PHMB-grupp - - - -35% 

Kontrollgrupp - - - -28% 

Miller et 

al (2010). 

Silvergrupp 85/133 - - - 

Jodgrupp 84/133 - - - 

*- signifikant skillnad mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

**- studien genomfördes i flera länder, i Frankrike sågs ett avvikande resultat som presenterades för sig i 

studien 
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Andel fullständigt läkta bensår vid studiens slut 

Av de inkluderade studierna var det 11 som använde sig av andel fullständigt läkta 

bensår vid studien slut som mått på förbandens effektivitet. Av dessa var det fyra som 

undersökte patienter med diabetesrelaterade fotsår (Apelqvist, Spraul & Martini, 2007; 

Imran, Hussain och Baig, 2015; Siavash, Shokri, Haghigi, Shahtalebi, & Farajzadehgan, 

2015; Kamaratos et al., 2014). Fyra studerade patienter med venösa bensår (Jull, 

Walker, Parag, Molan & Rodgers, 2008; Dimakakos et al., 2009; Senet, Bause, 

Jørgensen & Fogh, 2014; Michaels et al., 2009). Tre studerade patienter med bensår av 

olika eller ospecificerad genes (Robson, Dodd & Thomas, 2009; Beele, Meuleneire, 

Nahuys & Percval, 2010; Miller et al., 2010). 

 

Signifikant fler läkta bensår vid studiens slut sågs i gruppens som behandlades med 

honungsförband jämfört med kontrollgruppen i studien av Imran et al. (2015). De fyra 

andra studierna som också jämförde honungsförband med standardbehandling fann 

ingen signifikant skillnad i andel läkta bensår (Siavash et al., 2015; Kamaratos et al., 

2014; Jull et al., 2008; Robson et al, 2009). Dimakakos et al. (2009) fann att signifikant 

fler bensår i gruppen som behandlats med silverförband hade läkt vid studiens slut 

jämfört med kontrollgruppen. Fyra studier fann att det inte var någon skillnad mellan 

gruppen som behandlats med silverförband och gruppen som fått standardbehandling i 

antal läkta bensår vid studien slut (Apelqvist et al., 2007; Beele et al., 2010; Michaels et 

al., 2009; Senet et al., 2014). Miller et al. (2010) fann att det inte var någon signifikant 

skillnad i andel läkta bensår mellan gruppen som behandlats med silver och gruppen 

som behandlats med jodförband. 

 

Läkningshastighet 

Fem av de inkluderade studierna undersökte läkningshastighet som ett mått på 

förbandens effektivitet. Två studier undersökte patienter med diabetesrelaterade fotsår 

(Jude et al., 2007; Siavash et al., 2015) och tre studier undersökte patienter med venösa 

bensår (Krasowski et al., 2015; Lazareth et al., 2012; Senet et al., 2014).  

 

Siavash et al. (2015) fann att det inte var någon signifikant skillnad i läkningshastighet 

mellan gruppen som fått honungsförband och kontrollgruppen. Lazareth et al., (2012) 

fann att läkningshastigheten var signifikant högre hos patienter som behandlats med 

silverförband jämfört med kontrollgruppen, något som motsägs av Jude et al. (2007) 
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som kom fram till att det inte var någon signifikant skillnad. När silverförband i en 

annan studie jämfördes med förband med ett annat antiseptiskt ämne, octenidine, 

framkom att läkningshastigheten var signifikant högre för octenidine än för silver, 

skillnaden var dock inte signifikant för sår som var mindre än 10cm2 (Krasowski et al., 

2015). Senet et al (2014) fann att det inte var en signifikant skillnad i läkningshastighet 

mellan gruppen om fått silverförband och kontrollgruppen, dock skiljde sig resultatet 

för ett av de deltagande länderna i studien. I Frankrike var det en signifikant skillnad i 

läkningshastighet och när detta undersöktes närmare fann man att de deltagande 

patienterna där hade ett sämre utgångsläge, de var sjukare, deras sår var i sämre skick 

och hade funnits längre. 

 

Dagar till fullständigt läkta bensår 

Sju studier undersökte tid till fullständigt läkta bensår som ett mått på förbandens 

effektivitet. Fyra studier undersökte patienter med diabetesrelaterade fotsår (Imran et 

al., 2015; Jude et al., 2007; Kamratos et al., 2014; Siavash et al., 2015;), Två studier 

undersökte patienter med venösa bensår (Michaels et al., 2009; Jull et al., 2008) och en 

studie undersöker patienter med sår av blandad eller ospecificerad genes (Robson et al., 

2009).  

 

Imran et al. (2015) och Kamratos et al. (2014) fann att det tog signifikant färre dagar för 

såren att läka hos patienter som behandlats med honungsförband jämfört med 

kontrollgruppen, detta motsägs dock av tre studier som fann att det inte var någon 

signifikant skillnad mellan gruppen som behandlats med honungsförband och 

kontrollgruppen (Siavash et al., 2015; Jull et al., 2008; Robson et al., 2009). Jude et al. 

(2007) fann att det inte var någon signifikant skillnad i antal dagar till läkning mellan 

gruppen som behandlats med silverförband och kontrollgruppen. 

 

Förändring av såryta 

Åtta studier undersökte genomsnittlig förändring av sårytan som mått på förbandens 

effektivitet. En studie undersökte patienter med diabetesrelaterade fotsår (Jude et al., 

2007). Fyra studier undersökte patienter med venösa bensår (Jull et al., 2008; Krasowski 

et al., 2015; Lazareth et al., 2012; Senet et al., 2014). Tre studier undersöker patienter 

med sår av blandad eller ospecificerad genes (Woo et al.,2012; Beele et al., 2010; 

Sibbald, Coutts & Woo, 2011). 
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Det var ingen signifikant skillnad i förändring av sårstorlek mellan gruppen som 

behandlats med honungsförband och kontrollgruppen (Jull et al., 2008). Tre studier fann 

att sårytan minskade signifikant mer i gruppen som behandlats med silverförband 

jämfört med gruppen som fått standardbehandling (Lazareth et al., 2012; Woo et al., 

2012; Beele et al., 2010). Detta bekräftades delvis också av Jude et al. (2007) men där 

var skillnaden enbart signifikant för förändring av sårdjup hos de deltagare i gruppen 

som behandlats med silver och som behövt få antibiotika för sina bensår under studien. 

Senet et al. (2014) fann att det inte var någon signifikant skillnad mellan gruppen som 

behandlats med silverförband och kontrollgruppen med undantag för den grupp av 

deltagare som rekryterats i Frankrike där bensåren som behandlats med silverförband 

hade minskat signifikant mer än kontrollgruppen. Sibbald et al. (2011) jämförde förband 

med PHMB med standardbehandling och fann att det inte var någon signifikant skillnad 

i förändring av såryta mellan interventionsgrupp och kontrollgrupp. 

 

 

DISKUSSION 

 

Huvudresultat  

Utifrån de inkluderade studierna ses att honungförband kan förbättra läkningen eller 

åtminstone är likvärdigt med standardbehandling på svårläkta bensår då ingen studie 

kom fram till att sårläkningen var sämre i gruppen som behandlades med 

honungsförband. Övervägande del av de inkluderade studierna fann att silver hade en 

positiv effekt på läkningen, en studie visade att ett annat antiseptiskt ämne var bättre än 

silver och en studie fann silverförband och standardbehandling likvärdigt sett till 

sårläkning. Inte heller när det gäller silverförband framkom i någon studie att de skulle 

vara sämre än standardbehandling vad gäller läkning. En studie jämförde jodförband 

med silverförband och i den studien framkom att det inte var någon skillnad på 

jodförband och silverförband i fråga om sårläkning. En av de inkluderade studierna 

undersökte PHMB-förband och utifrån den studien var PHMB-förband likvärdigt med 

standardbehandling när det gäller sårläkning.  

 

Resultatdiskussion 

Utifrån vad som framkom i sökningar efter studier till denna systematiska 

litteraturstudie verkar silverförband och honungsförband vara de mest välstuderade och 

väletablerade antiseptiska förbanden för svårläkta bensår, åtminstone av de undersökta 

förbanden under tidsspannet 2007–2017. Jodförband användes enligt Lipsky och Hoey 
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(2009) tidigare mer, användningen har dock minskat till förmån för nyare antiseptika 

som orsakar sveda och irritation i mindre utsträckning. Det skulle kunna vara 

förklaringen på att det inte finns så mycket nyare forskning på jodförband utöver 

studien av Miller et al. (2010) som jämförde jodförband med silverförband. PHMB som 

antiseptisk substans har enligt Wounds (2010) används i flera decennier, men har inte 

ingått i sårvård lika länge vilket kan förklara varför enbart studien av Sibbald et al. 

(2011) hittades som uppfyllde inklusionskriterierna för denna studie. Enligt Butcher 

(2011) finns det mest in vitro studier som visar att mikrober binder effektivt till DACC, 

fallstudier utan kontrollgrupp och några enstaka randomiserade kontrollerade studier 

som påvisar att DACC är effektivt för sårläkning. Ingen av dessa studier uppfyllde dock 

inklusionskriterierna för denna systematiska litteraturstudie vilket är förklaringen till att 

DACC inte finns med i resultatet. I studien av Krasowski et al. (2015) jämfördes 

silverförband med ett nyare antiseptiskt ämne, Octenidine, som visade sig ha en mer 

positiv effekt på sårläkningen än silverförband. Anledningen till att detta ämne inte 

undersöks närmare i denna studie är att det inte verkar vara ett väletablerat ämne för 

sårvård ännu. 

 

Det framgår i en del studier att det finns signifikanta skillnader och i andra inte trots att 

samma typ av antiseptiskt förband testades på samma typ av sår och under liknande 

förutsättningar. I åtta av studierna av definieras den behandling som kontrollgruppen 

fick enbart som ”standardbehandling” utan att ingående beskriva vad som menades med 

detta (Siavash et al., 2015; Imran et al., 2015; Kamratos et al., 2014; Beele et al., 2010; 

Michaels et al., 2009; Jude et al., 2007; Dimakakos et al., 2009; Robson et al., 2009). 

Detta är något som skulle kunna förklara de blandade resultaten eftersom 

standardbehandling kan betyda olika saker och vara en mer eller mindre bra behandling 

än den metod som används i interventionsgruppen. Det är dock svårt att ha en universell 

standardbehandling eftersom det enligt SBU (2014a) finns så många olika förbandtyper 

och olika regioner och anrättningar har upphandlat olika material. För att komma rätta 

med detta, vilket fyra av studierna av gjort, så har man testat samma förband, av samma 

tillverkare, med eller utan den antiseptiska substansen tillsatt (Lazareth et al., 2012; 

Senet et al., 2014; Woo et al., 2012; Sibbald et al., 2012). Detta ökar tillförlitligheten till 

de studierna. 
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Enligt Lipsky och Hoey (2009) kan de flesta antiseptiska medel verka toxiska, förlänga 

inflammationsfasen och försämra nybildningen av vävnad när man testar på celler i 

provrör, men detta har inte setts på levande människor och därför kan man anta att det 

är säkert att använda antiseptika förband. Detta stödjs av de inkluderade studierna i 

denna systematiska litteraturstudie eftersom ingen av studierna visar att de antiseptiska 

förbanden försämrar sårläkningen. Alla studierna förutom en fann att de undersökta 

antiseptiska förbanden var bättre än eller åtminstone likvärdiga med förbanden som 

användes i kontrollgruppen när man tittade på sårläkning. Studien som skiljer sig 

gällande detta, Krasowski et al. (2015), där patienterna uppnådde bättre läkning i 

jämförelsegruppen än gruppen som behandlades med silverförband. Inte heller här 

framkom dock att silverförband skulle vara negativa för läkningen, de var bara inte lika 

effektiva som Octenidine som de jämfördes med. 

 

Svårläkta bensår drabbar inte så stor del av befolkningen, cirka två procent, men de som 

drabbas gör det både fysiskt och psykiskt vilket leder till generellt försämrad hälsa och 

lidande för personen (SBU 2014a; Maddox 2012). Sjukvården är till för att ge personer 

hjälp när de inte själva klarar av att upprätthålla hälsan. För att kunna ge god omvårdnad 

måste sjuksköterskan sätta upp tydliga mål och att uppnå de uppsatta målen är ett mått 

på omvårdnadens kvalitet (King, 1981). För att ändra omvårdnadsmetoder för att 

omvårdnaden ska vara evidensbaserad krävs ett underlag av studier som stödjer de nya 

metoderna (Melnyk et al., 2014). Resultaten i de inkluderade studierna skiljer sig åt 

gällande interventionens effekt trots att studierna utförts under liknande förutsättningar 

på patienter med samma sårtyp. Exempelvis fann Imran et al. (2015) och Kamratos et 

al. (2014) att honungsförband hade en positiv effekt på läkningen hos patienter med 

diabetesrelaterade fotsår medan Siavash et al. (2015) fann att standardbehandling gav 

samma resultat. Detsamma gäller för Lazareth et al. (2012) som fann att silverförband 

förbättrade läkningen hos venösa bensår medan Michaels et al. (2009) fann att 

standardbehandling var lika effektivt. Enligt SBU (2014b) kan även studier med 

begränsad evidensstyrka motivera att en metod används i sjukvården förutsatt att det är 

en acceptabel balans mellan risk och nytta, att det är kostnadseffektivt och etiskt 

acceptabelt. Då de antiseptiska förbanden i de inkluderade studierna visade sig vara 

likvärdiga med, eller bättre än standardbehandling kan det sägas att balansen mellan risk 

och nytta är acceptabel. Det innebär att det är förenligt med evidensbaserad omvårdnad 
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att använda antiseptiska förband i behandlingen av svårläkta bensår trots att studierna 

inte ger ett enhälligt svar på om de förbättrar läkningen eller ej. 

 

Resultatet i denna studie styrks delvis av tidigare studier gjorda på andra sårtyper. 

Honungsförband har visat sig kunna förkorta läkningstiden för brännskador och 

infekterade operationssår och enligt studierna av Imran et al. (2015) och Kamratos et al. 

(2014) verkar honungsförband även kunna minska antalet dagar till läkning för 

diabetesrelaterade fotsår. Fong och Wood (2006) kom fram till att silverförband kunde 

förkorta läkningstiden för brännsår, detsamma verkar gälla för venösa bensår sett till 

studien av Lazareth et al. (2012) där patienterna som fick silverförband hade en högre 

läkningshastighet än kontrollgruppen. Samt även delvis studien av Senet et al. (2014) 

där patienterna, i ett av de deltagande länderna, som behandlades med silverförband 

hade en förhöjd läkningshastighet jämfört med kontrollgruppen. Jodförband var i en 

tidigare studie av Bianchi (2001) mer effektiva än standardbehandling, det går dock ej 

att se i denna studie eftersom ingen studie jämförde jod med standardbehandling. 

PHMB förbättrar enligt Wounds (2010) läkningen vid brännskador, i denna studie 

hittades ingen studie som styrker att detta även gäller för svårläkta bensår. 

 

Metoddiskussion  

 

Sårvård och val av förband är grundläggande för distriktsköterskan, vilket gör att det 

finns ett behov av sammanställd evidensbaserad kunskap för att kunna välja rätt 

förbandsmaterial för olika typer av sår. Då syftet med denna studie var att undersöka 

effekten av antiseptiska och mikrobreducerande förband på svårläkta bensår så valdes 

metoden systematisk litteraturstudie. Att genomföra en systematisk litteraturstudie 

innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa all aktuell forskning 

inom det område som undersöks. Huvuddragen i en systematiskt litteraturstudie är att 

det ska finnas ett tydligt syfte och att tillvägagångsättet är reproducerbart. Sökningarna 

efter studier ska ske systematiskt så att alla studier som uppfyller inklusionskriterierna 

hittas. Validitet och reliabilitet hos resultaten i de inkluderade studierna bedöms, 

exempelvis genom en bedömning av risken för bias. Alla resultat presenteras 

systematiskt och det genomförs en sammanställning av de centrala resultaten (Liberati 

et al., 2009; SBU, 2014b). Detta åstadkommes i denna studie genom att det tydligt 

framgår vilka sökord och sökmetoder som använts samt hur studier till resultatet valts 

ut, hur trovärdigheten bedömts och hur innehållet analyserats.  
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Inklusions- och exklusionskriterierna utformades för att få studier som svarade mot 

syftet. Databaserna PubMed, CINAHL database och Cochrane trials användes då de 

täcker forskningsområdet omvårdnad och medicin och det krävs enligt SBU (2014b) 

sökningar i minst två databaser för att sökningen ska kunna anses tillräcklig. För att öka 

trovärdigheten skulle studierna ha etiskt godkännande och/eller vara publicerade i 

tidskrifter som är peer reviwed. Att studierna skulle vara publicerade under det senaste 

decenniet var för att forskningen skulle vara aktuell. Till denna studies resultat har 

enbart prospektiva studier används, då prospektiva studier enligt Willman et al. (2011) 

bedöms ha högre tillförlitlighet än retrospektiva studier när det gäller att undersöka en 

given metods effekt. Randomiserade kontrollerade studier har i regel högt bevisvärde 

när det gäller att undersöka effekten av en intervention så därför användes enbart sådana 

i studiens resultat (SBU, 2014b). De inkluderade studierna har olika metoder för att 

mäta sårläkning och för att lättare och med mer säkerhet kunna jämföra studiernas 

resultat hade det varit bra om alla studier hade använt samma mätmetod men eftersom 

det då inte skulle ha funnits ett tillräckligt stort underlag att göra denna studie på valdes 

inte det som ett inklusionskriterie. 

 

Avsikten var att korrekt återge och sammanfatta de inkluderade studiernas innehåll. Det 

har dock förekommit tolkning av studier, på ett språk som inte är författarens 

modersmål. Detta kan ha haft betydelse för tolkningen av innehållet och den 

systematiska litteraturstudiens trovärdighet trots att studierna vid behov lästs med hjälp 

av engelskt-svenskt lexikon. Reliabilitet och validitet hos de inkluderade studierna har 

bedömts och författaren har valt att även inkludera studier som bedömts ha låg 

trovärdighet eftersom de ändå bedömts tillföra relevanta resultat till studien. Att även 

inkludera studier som bedömts ha låg trovärdighet kan minska trovärdigheten för denna 

studies resultat.  

 

De inkluderade studiernas resultat analyserades tematiskt med inspiration från 

Wittermore (2005) och SBU (2014b) och resultatet presenterades i textform under 

rubrikerna: andel fullständigt läkta bensår vid studiens slut, läkningshastighet, dagar till 

fullständigt läkta bensår och förändring av såryta. Dessa var de teman som framkom i 

studiernas resultat för på vilket sätt förbanden kunde påverka sårläkningen. De 

huvudsakliga kvantitativa resultaten presenterades i en tabell för att göra resultatet mer 
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överskådligt för läsaren. Författaren valde att inte genomföra en meta-analys vilket 

enligt Liberati et al. (2009) hade kunnat öka trovärdigheten hos denna studies resultat 

och mer precist kunna visa effekten av de undersökta metoderna. 

 

Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

 

Utifrån de inkluderade studiernas resultat framkommer att det kan vara värt att testa 

antiseptiska förband på svårläkta bensår eftersom det kan bidra till bättre läkning eller 

åtminstone är likvärdigt med standardbehandling och därför kan användas relativt 

riskfritt. Varje sår som läker innebär förutom att patientens livskvalitet ökar att 

distriktsköterskan får mer tid till annat och det innebär även en vinst för samhället i 

form av minskade kostnader. Dock är resultatet från enbart denna studie inte tillräckligt 

för att utgöra underlag för utformandet av nya omläggningsrutiner för svårläkta bensår. 

Detta på grund av bristande trovärdighet då det i åtta av de inkluderade studierna ej 

framgår vad kontrollgruppen behandlats med. Eftersom flera av studierna dock antyder 

att antiseptiska förband kan ha positiva effekter på sårläkning behövs fler stora studier 

med hög trovärdighet som undersöker detta vidare. Speciellt intressant vore att 

undersöka de något nyare typerna av antiseptiska och mikrobreducerande förband, 

DACC och PHMB eftersom det finns så få välgjorda randomiserade studier, men ett 

antal fallstudier som tyder på goda resultat. Det vore även intressant med fler studier på 

det nyare antiseptiska ämnet Octenidine som användes som jämförelsegrupp i en av 

studierna och vilket visade sig ha större positiv effekt på sårläkningen än silverförband. 

 

Slutsats 

Resultatet ger inget samstämmigt svar på om antiseptiska förband förbättrar läkningen 

av svårläkta sår, men en svag majoritet av de inkluderade studierna tyder på det. Då 

ingen av studierna visade att de antiseptiska förbanden var sämre än 

standardbehandling, eller hade negativa effekter på sårläkningen, så är det förenligt med 

evidensbaserad omvårdnad att använda de antiseptiska förbanden på patienter med 

svårläkta bensår utan risk för att fördröja eller försämra läkningen.  
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Syfte  

Att utvärdera 

effekten av lokalt 

applicerad Royal 

Jelly [RJ] på 

läkning av 

diabetesrelaterade 

fotsår [DFS]. 

RCT. 

 

Diabetes-

patienter med 

fotsår randomi-

serades till att 

antingen 

behandlas med 

honungs-

förband eller 

standard-

behandling 

vilken 

fungerade som 

kontrollgrupp. 

Patienterna 

följdes upp 

under 12 veckor 

eller tills såren 

läkt.  

Inklusionskriterier 

Samtliga patienter med DFS 

som remitterats till en 

endokrinologisk klinik mellan 

oktober 2010 och juni 2011. 

Patienterna skulle ha typ 2 

Diabetes och ha ett eller flera 

DFS för att inkluderas.  

 

Exklusionskriterier 

Patienter med nekroser, 

beninflammation, sepsis, 

alkohol- och drogproblematik, 

cancer, hjärtsvikt, grav 

njursvikt, leversvikt och de 

som använde läkemedel som 

kan påverka läkningen 

exkluderades. Patienter om 

inte önskade delta i studien, 

som ville avbryta sitt 

deltagande eller som inte hade 

svarat alls på behandling på 12 

veckor exkluderades. 

 

Undersökninsggrupp 

25 patienter med totalt 64 sår 

inkluderades. 32 

randomiserades till RJ och 32 

till kontrollgrupp. 

Förändring av 

sårstorlek efter 12 

veckors behandling. T-

test användes för att 

jämföra minskning av 

sårdjup, längd och 

bredd samt 

genomsnittlig 

sårläkningstid. χ2-test 

användes för att 

jämföra förekomsten av 

komplett läkning 

mellan grupperna. 

Generaliserad linjär 

modell användes för att 

kontrollera störande 

variabler. 

 

 

Sårläkning 

30/32 sår läkte i RJ gruppen 

29/32 sår läkte i kontrollgrupp 

 

Sårläkninghastighet (mm/dag) 

Reduktion av djup 

RJ grupp: 0,01 

Kontrollgrupp: 0,008 

 

Reduktion av längd: 

RJ grupp: 0,58 

Kontrollgrupp:0,59 

 

Reduktion av bredd 

RJ grupp: 0,35 

Kontrollgrupp: 0,32 

 

Dagar till läkning 

RJ-grupp: 38 

Kontrollgrupp: 36 

 

Det framkom ingen signifikant 

skillnad på läkningen mellan RJ 

och kontrollgrupp, men det 

framkom inte heller några 

negativa effekter av användning 

av RJ på DFS. 

Publicerad i tidskrift som är 

peer reviewed.   

 

Framgår ej hur 

randomiseringen gått till, 

men den var dold för alla 

inblandade. 

 

Studien var dubbelblind. 

 

4/64 sår exkluderades från 

resultatet. 

 

Studien pågick i de planerade 

12 veckorna. 

 

Analysen följde intention-to 

treat principen 

 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Hög 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Imran, M., 

Hussain, M.B., 

Baig, M. 

 

2015. 

 

Pakistan. 

A Randomized, 

Controlled 

Clinical Trial of 

Honey-

Impregnated 

Dressing for 

Treating Diabetic 

Foot Ulcer 

 

 

Syfte 

Att undersöka 

effekten av 

Berihonungs-

impregnerade 

förband på 

diabetesrelaterade 

fotsår och 

jämföra 

honungsförbande

n med vanliga 

koksalt-förband. 

RCT 

 

Interventions.stu

die. 

Patienter med 

diabets-

relaterade 

fotsår, delades 

in i två gruppen, 

en som 

behandlades 

med honungs-

förband och en 

som fick 

standard-

behandling. 

Patienterna 

följdes upp i 

maximalt 120 

dygn 

 

Inklusionkriterier 

Patienter på två sjukhus I 

Pakistan fick mellan 2006- 

2010 information om studien 

och fick fylla i en blankett om 

de ville delta. 610 patienter 

genomgick 

lämplighetsbedömning. 

Samtliga patienter som var 18 

år eller äldre och hade 

diabetesrelaterade fotsår 

(Wagner's grad 1 eller 2) 

valdes ut för deltagande.  

 

Exklusionskriterier 

Patienter med Wagner's grad 3 

– 5, ankel-arm index <0,7, 

venösa sår, maligna sår, 

obehandlad diabetes, HBA1c 

>7%, mer än ett sår, 

hemoglobin <10g/dl eller med 

kliniska infektionstecken i 

såret exkluderades från 

deltagande. 

 

Undersökningsgrupp 

375 patienter rekryterades. 

195 randomiserades till 

honungsgrupp och 180 till 

kontrollgrupp. 

Datans fördelning 

kontrollerades med 

Kolmogorov-Smirnov 

test, om p-value var 

≤0.05, ansågs datan 

vara icke normal-

fördelad. Median med 

Interquartile Range 

(IQR) gavs för icke 

normalfördelade 

kvantitativa variabler.  

 

Kvalitativa variabler 

såsom framgång och 

felfrekvens av de båda 

förbandstyperna angavs 

med frekvens och 

procent   χ2-test 

användes för att 

jämföra antalet helt 

läkta sår, icke helt läkta 

sår och försämrade sår. 

För att undersöka 

åldersskillnader och 

skillnader i läkningstid 

användes Mann-

Whitney U-test. P-

värde ≤0.05 ansågs 

statistiskt signifikant. 

Fullständig sårläkning 

Honungsgrupp:  136/ 179 sår 

Kontrollgrupp: 97/169 sår 

 

Delvis sårläkning: 

Honungsgrupp: 32/179 sår 

Kontrollgrupp: 53/169 sår 

 

Genomsnittstid till sårläkning 

Honungsgrupp: 18 dygn (6-120 

dygn) 

Kontrollgrupp: 29 dygn (7-120 

dygn) 

 

Skillnaderna var signifikanta. 

Publicerad i tidskrift som är 

peer reviewed. Studien har 

erhållit etiskt godkännande.  

 

Randomiseringen har skett 

med hjälp av ett 

dataprogram. 

 

Studien var open label, gick 

ej att göra dubbeblind på 

grund av förbandens 

egenskaper. 

 

27/375 patienter fullföljde 

inte sitt deltagande. 

 

Studien pågick under 4 år, 

varje patient följdes upp 

maximalt 120 dygn 

 

Studien följde inte intention 

to treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Låg 

 

 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel, 

Syfte 

Design, 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Kamaratos, 

A.V., 

Tzirogiannis, 

K.N., 

Iraklianou, 

S.A., 

Panoutsopoulo

s, G.I., 

Kanellos, I.E., 

& Melidonis, 

A.I., 

 

(2014) 

 

Grekland 

Manuka honey-

impregnated 

dressings in the 

treatment of 

neuropathic 

diabetic foot 

ulcers 

 

Syfte 

Att undersöka 

effekten av 

Manuka honung 

impregnerade 

förband på 

läkning och 

mikrobbörda I 

neuropatiska 

diabetesrelaterade 

fotsår. 

 

RCT,  

 

Interventions-

studie: 

Patientern 

randomi-serades 

i 2 grupper där 

den ena gruppen 

behandlades 

med honungs-

förband och den 

andra med 

standardbehandl

ing som 

fungerade som 

kontrollgrupp. 

Patienterna 

följdes upp 

varje vecka i 16 

veckor.  

. 

Inklusionskriterier 

Öppenvårdspatienter på en 

klinik för diabetesfötter på ett 

grekiskt sjukhus med 

diabetesrelaterade 

neuropatiska sår, Wagner grad 

1 och 2, på underbenen.  

 

Exklusionskriterier 

Allergi mot honung eller 

biprodukter, grav 

dialyskrävande njursvikt, 

allvarliga medicinska 

sjukdomar, stående 

kortisonbehandling (mer än 2 

veckor) och ankel-arm index 

<0,9 

 

Undersökningsgrupp 

63 patienter, 32 

randomiserades till 

honungsgruppen och 31 till 

kontrollgruppen. 

Demografiska och 

kliniska data beskrevs 

med ± 

standarsavvikelse för 

kontinuerliga variabler. 

 

Normalfördelning för 

de båda grupperna 

testades med Shapiro 

Wilk test (P-värde 

>0,05).  

 

Jämförelser mellan 

grupperna analyserades 

med “unpaired, two-

tailed Student’s ttest” 

 

  

Deltagarna bestod av 63 

diabetespatienter.  

 

Medelläkningstid 

Honungsgrupp: var 31±4 dagar  

Kontrollgrupp: 43±3 dagar  

Skillnaden var signifikant 

 

Andel läkta sår 

Honungsgrupp: 31/32 sår läkte 

Kontrollgrupp:  28/31sår läkte 

Skillnaden var inte statistiskt 

signifikant. 

 

28% i jämförelsegruppen 

behövde antibiotika för sina sår 

under uppföljningen jämfört 

med 0% i honungsgruppen. 

 

Honungsförbanden minskade 

mikrobbördan i såren i större 

utsträckning än i 

jämförelsegruppen 

 

 

Etiska överväganden är 

gjorda, publicerad i tidskrift 

som är peer revieved.  

 

Framgår ej hur 

randomiseringen gått till. 

 

Studien var dubbelblind 

 

Samtliga 63 deltagare 

fullföljde sitt deltagande i 

studien 

 

Studien pågick i 16 veckor 

som planerat. 

 

Analysen förefaller följa 

intention-to treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Medel 

 

 

 

 

 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel, 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-
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Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Jull, A., 

Walker, N., 

Parag, V., 

Molan, P., & 

Rodgers, A.,  

 

(2008).  

 

Nya Zealand  

Randomized 

clinical trial of 

honey-

impregnated 

dressings for 

venous leg ulcer 

 

Syfte: Att 

utvärdera 

säkerheten och 

effekten av 

honungsförband 

på venösa bensår. 

 

. 

RCT 

 

Interventionsstu

die.  

Personer med 

venösa bensår 

delades upp I 

två grupper, en 

som 

behandlades 

med 

kalciumalginat 

förband med 

honung och en 

som fick 

standardbehandl

ing som 

fungerade som 

kontrollgrupp. 

Samtliga 

patienter erhöll 

komressions-

behandling. 

Patienterna 

följdes upp i 12 

veckor.  

Inklusionskriterier 

Patienter på fyra 

distriktssköterske-

mottagningar, 18 år eller äldre 

som hade diagnostiserats med 

venösa bensår (med förekomst 

av sår och ett ankel-arm index 

>0,8, eller blandsår (förekomst 

av sår och ett ankel-arm index 

>0,7) som tolererade 

kompression och hade 

möjlighet att ge sitt samtycke 

till deltagande.  

 

Exklusionskriterier 

Patienter med diabetes, 

rematoid artrit, perifer 

artärsjukdom, kalciumalginat-

allergi, eller honungsallergi, 

om de redan använde 

honungsbehandling för sina 

sår exkluderades de. 

 

Undersökningsgrupp 

368 deltagare. 187 

randomiserades till 

honungsgruppen och 181 till 

kontrollgruppen. 

 

Alla statistiska analyser 

specificerades a priori 

och var two-tailed; P < 

0,05 ansågs statistiskt 

signifikant.  

 

Läkningstiden 

analyserades med hjälp 

av Kaplan-Meier 

kurvor, log rank test 

och Cox proportional 

hazards 

regressionsanalys. 

Antagandet om 

proportionalitet för 

varje co-variabel 

granskades med hjälp 

av formell testning och 

visuell bedömning av 

skalade Schoenfeld 

residuales plot 

Förändring av 

sårstorlek analyserades 

med linjär regression.  

Läkta sår efter 12 v 

Honungsgrupp: 104/187 sår 

Kontrollgrupp: 90/181 sår 

Skillnaden var ej signifikant 

 

Tid till läkning 

Honungsgrupp: 63,5 dagar 

Kontrollgrupp: 65,3 dagar 

Skillnaden var inte signifikant 

 

Minskning av såryta från start 

Honungsgrupp: 74,1% 

Kontrollgrupp: 65,5% 

Skillnaden var ej signifikant 

 

 

Etiskt godkännande finns. 

 

Studien var open label, gick 

ej att göra dubbelblind på 

grund av förbandens 

egenskaper. 

 

Blind randomisering, den 

skedde genom en oberoende 

telefonservice. 

 

6/368 deltagare förlorades 

vid uppföljningen, ytterligare 

31 avbröt användningen av 

sitt förband, men de räknades 

med som ett misslyckande. 

 

Studien pågick i de planerade 

12 veckorna 

 

Analysen gjordes enligt 

intention to treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Medel 

 

  



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 
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Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Krasowski, G., 

Jawień, A., 

Tukiendorf, 

A., Rybak, Z., 

Junka, A., 

Olejniczak-

Nowakowska, 

M., 

Bartoszewicz, 

M., & 

Smutnicka, D., 

(2015).  

 

Polen 

 

A comparison of 

an antibacterial 

sandwich 

dressing vs 

dressing 

containing silver 

 

Syfte 

Att jämföra 

effekten på 

sårläkning av 

förband som 

innehåller 

octenidine med 

förband som 

innehåller silver 

på venösa bensår. 

 

RCT 

 

Interventions-

studie 

Patienter 

randomiserades 

till antingen 

behandling med 

silverförband 

eller med 

octenidine-

förband. 

Samtliga 

deltagare erhöll 

kompressions-

behandling. 

Patienterna 

följdes sedan i 

56 dagar. 

Inkluderingskriterier: 18-90år, 

venösa bensår som ej läkt på 

minst 6 veckor. Sårstorlek: 2–

200 cm2. Ankel-arm-index: 

≥0,8. Skriftligt medgivande 

från patienten att deltaga och 

att få 

kompressionsbehandling. 

 

Exklusionkriterier: 

Antibiotikabehandling före 

studien, sänkt immunförsvar, 

höga doser av 

kortisonbehandling, pågående 

cancerbehandling, graviditet 

eller amning, djup ventrombos 

eller kärloperation senaste 3 

månaderna. Fastställd allergi 

mot någon av de medicinska 

produkterna i studien. 

Njursvikt (kreatinin >2 mg%) 

leversvikt (billirubin >2 

mg%). Beroende av nikotin, 

alkohol eller psykoaktiva 

läkemedel. 

 

Undersökningsgrupp 

80 deltagare. 40 

randomiserades till 

silvergruppen och 40 till 

jämförelsegruppen. 

 
 

Den statistiska 

skillnaden på 

läkninghastighet 

mellan 

behandlingsgruppen 

och kontrollgruppen 

beräknades med 

Welch’s t-test som är 

ett anpassat Student’s t-

test.  

Läkningshastighet (cm2 /vecka) 

Silvergruppen: 0,23 

Jämförelsegrupp: 1,58 

Skillnaden var signifikant 

 

Läkninghastighet sår <10cm2 

(cm2/vecka) 

Silvergrupp: 0,25 

Jämförelsegrupp: 0,33 

Skillnaden var inte signifikant 

 

Läkningshastighet sår >10cm2 

(cm2/vecka) 

Silvergrupp: 0,19 

Jämförelsegrupp: 3,64 

Skillnaden var signifikant 

 

Genomsnittlig minskning av 

såryta efter 8 veckor 

Silvergrupp: 14% 

Jämförelsegrupp: 58% 

 

Studien har etiskt 

godkännande. 

 

Vid randomiseringen fick 

patienter ta ett 

ogenomskinligt kuvert med 

en slumpmässigt genererad 

behandlingsmetod. 

 

Studien var open-label 

 

4/80 deltagare fullföljde inte 

sitt deltagande 

 

Studien pågick hela den 

planerade tiden. 

 

Framgår ej om studien följde 

intention to treat principen. 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Låg 

 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 
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Lazareth, I., 

Meaume, S., 

Sigal-

Grinberg, 

M.L., 

Combemale, 

P., Le 

Guyadec, T., 

& Zagnoli, A., 

(2012).  

 

Frankrike 

Efficacy of a 

silver lipid 

colloid dressing 

on heavily 

colonized 

wounds: A 

republished RCT 

 

Syfte: 

Att utvärdera 

förmågan hos ett 

silver lipokolloid 

förband att 

förbättra 

sårläkningen hos 

venösa bensår 

som uppvisar 

tecken på 

inflammation som 

tyder på 

kolonisation med 

bakterier jämfört 

med samma 

förband utan 

silver. 

 

RCT  

 

Interventions-

studie 

 

Patienter 

randomiserades 

antingen till att 

behandlar med 

ett silverförband 

eller med 

samma förband 

fast utan silver 

och följdes upp i 

8 veckor 

Inklusionskriterier: 

Vuxna patienter med ett 

venöst bensår med ett 

ankelarm-index >0,8 som de 

haft i maximalt 24 månader. 

Såryta mellan 5-40cm2. Såren 

skulle även uppfylla minst 3 

av kriterierna: 

Smärta mellan omläggningar, 

Rodnad av hud kring såret, 

Ödem, Illaluktande, Kraftigt 

vätskande 

Patienterna skulle acceptera 

kompressionsbehandling 

 

Exklusionskriterier: 

Pågående antibiotikakur. 

Klinisk sårinfektion eller 

erysipelas. Maligna sår. 

Nyligen haft djup ventrombos 

eller kärloperation. Pågående 

behandling med 

immunsuprimerande 

läkemedel eller högdos 

kortison. 

 

Undersökningsgrupp 

102 deltagare, 52 

randomiserade till silvergrupp 

och 50 till kontrollgrupp 

Grupperna jämfördes 

med Students t-test 

eller icke-parametrisk 

Wilcoxon test för 

kontinuerliga variabler 

och Chi-squared test 

för kategoriska 

variabler. Alla analyser 

gjordes som ”intention 

to treat”, vilket 

definierades som alla 

deltagare som 

genomgått åtminstone 

en uppföljning. 

Effektiviteten hos 

behandlingen mättes 

med hjälp av 

förändring av såryta i 

cm2 från utgångslägen 

och vid mätningar efter 

4 respektive 8 veckor. 

Även procentuell 

minskning av såryta 

och läkningshastighet 

beräknades. 

Vecka 4:  

Silvergruppen 

Minskning av såryta: 

genomsnitt 4,2 cm2 

Läkningshastighet: 

0,145cm2/dag 

Kontrollgrupp: 

Minskning av såryta: 

genomsnitt 1,1cm2 

Läkningshastighet: 

0,044cm2/dag 

 

Vecka 8:  

Silvergruppen:  

Minskning av såryta: 

genomsnitt 5,9cm2 

Procent minskning: 47,9% 

Läkningshastighet: 0,135cm2/ 

dag 

Kontrollgrupp: 

Minskning av såryta: 

genomsnitt 0,8cm2 

Procent minskning: 5,6% 

Läkningshastighet: 

0,023cm2/dag 

Skillnaderna var signifikanta 

mellan silvergrupp och 

kontrollgrupp. 

 

 

Publicerad i tidskrift som är 

peer rewieved. 

 

En randomiseringslista och 

förslutna kuvert med nummer 

användes. 

 

Studien är open label. Men 

personen som mätte såren var 

oberoende och kände ej till 

vilken behandling som givits. 

I slutet av studien gjordes en 

oberoende bedömning av 

såren utifrån fotografier av 

oberoende erfarna läkare som 

inte kände till vilken 

behandling som givits. 

 

28/102 deltagare fullföljde 

inte sitt deltagande i studien 

 

Studien pågick hela den 

planerade tiden. 

 

Analysen gjordes enligt 

intention to treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Medel 
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*Senet, P., 

Bause, R., 

Jørgensen, B., 

& Fogh, K., 

(2014).  

 

Danmark/ 

Frankrike/ 

Tyskland/ 

Belgien/ 

Storbritannien 

Clinical efficacy 

of a silver-

releasing foam 

dressing in 

venous leg ulcer 

healing: a 

randomized 

controlled trial 

 

Syfte:   
Att bekräfta 

sambandet mellan 

silver och 

sårläkning genom 

att ge två grupper 

samma 

behandling med 

den enda 

skillnaden att den 

ena gruppens 

förband 

innehåller silver. 
 
 

RCT 

 

Interventions-

studie 

 

Patienter 

randomiserades 

till att antingen 

behandlas med 

silverförband 

eller behandlas 

med samma 

förband fast 

utan silver och 

följdes upp 

under 6 veckor 

Inklusionskriterier 

Patienter ≥18 år med ett 

venöst bensår (Ankel-arm 

index >0,8) med en längd 

och/eller bredd på minst 2cm 

och max 13cm, vätskande och 

som minskat maximalt 20% 

trots 4 veckor med adekvat 

kompressionsbehandling och 

omläggning. Patienterna 

skulle också kunna observeras 

i minst 10 veckor. 

  

Exklusionskriterier 

Klinisk infekterade sår (inkl. 

erysipelas och hudinfektion i 

kringliggande vävnad som 

kräver antibiotika). Genomgått 

kärloperation de senaste 2 

månaderna. Använt antibiotika 

senaste 2 veckorna. Använt 

kortison eller cytostatika de 

senaste 3 månaderna. 

Okontrollerad diabetes. Känd 

allergi mot någon av de 

använda produkterna, Biatain-

Ag or Biatain. Patienter som 

deltar i annan studie eller som 

är gravida eller ammar. 

 

Undersökninsggrupp 

181 deltagare. 87 randomi-

serades till silvergrupp och 94 

till kontrollgrupp 

Skillnaden i sårstorlek 

mättes genom att man 

ritade av såret på ett 

genomskinligt papper 

och lät en dator mäta 

storleken. Resultaten 

avlästes av en person 

som inte kände till 

vilken behandling 

patienten erhöll. 

Analysen utfördes som 

intention to treat- 

population som 

definierades som alla 

patienter som 

bedömdes minst en 

gång när de fått 

behandling. 

En ANCOVA modell 

användes för att 

beräkna de primära 

resultaten och 

behandlingseffekten. 

Skillnader estimerades 

med least-square mean 

(LSMeans) extraherat 

från modellen, 

inklusive konfidens 

intervall and P-värden 

för skillnader i 

behandlingeffekt.  

Minskning av såryta efter 6v  

Silvergrupp: 42% 

Kontrollgrupp: 35%.  

Skillnaden var inte signifikant. 

 

Läkningshastigheten vid 6v  

Silvergrupp: 0,67mm/v  

Kontrollgrupp: 0,53mm /v  

Skillnaden var inte signifikant 

 

Andel läkta sår efter 6v 

Silvergrupp: 7/87 sår 

Kontrollgrupp: 3/94 sår 
Skillnaden var inte signifikant 

 

Det var skillnad mellan länder, 

Frankrike avvek, där var 

patienternas utgångsläge 

annorlunda, de var äldre, 

sjukare och såren hade funnits 

längre och var större och 

återkommande.  

 

Minskning av såryta v6, 

Frankrike 

Silvergrupp: 44% 

Kontrollgrupp: 22% 

Skillnaden var signifikant 

 

Läkningshastighet, Frankrike 

Silvergrupp: 0,63mm/ v 

Kontrollgrupp: 0,33mm/v 

Skillnaden var signifikant. 
 

Studien har etiskt 

godkännande 

 

Randomisering skedde med 

hjälp av ett datasystem. 

 

Studien var dubbelblind. 

 

29/182 deltagare fullföljde 

inte sitt deltagande 

 

Studien pågick under hela 

den planerade tiden. 

 

Analysen gjordes enligt 

intention to treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som: 

Hög 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Woo, K.Y., 

Coutts, P.M., 

& Sibbald, 

R.G.,  

 

(2012).  

 

Canada 

A Randomized 

Controlled Trial 

to Evaluate an 

Antimicrobial 

Dressing with 

Silver Alginate 

Powder for the 

Management of 

Chronic Wounds 

Exhibiting Signs 

of Critical 

Colonization 

 

Syfte 

Att utvärdera om 

ett lokalt 

applicerad 

silverförband 

innehållande 

silveralginat-

pulver är effektivt 

i behandlingen av 

kroniska sår som 

visar tecken på 

kritisk 

mikrobkolonisati

on och för att 

främja sårläkning. 
 

RCT 

 

Interventions -

studie  

 

Patienter 

randomiserades 

till att antingen 

behandlas med 

silveralginat-

pulver och 

förband eller 

behandlas med 

samma förband 

fast utan 

silveralginat-

pulver och 

följdes upp 

under 4 veckor 

Inklusionskriterier 

- 18-85år 

- Ankel-arm-index >0,65. 

- Kroniskt sår, sårduration 

minst 4 veckor 

- HbA1c <12% hos diabetiker. 

- Såren skulle ha minst 2 

tecken på kritisk 

mikrobkolonisation utifrån ett 

bedömningsformulär. 

 

Exklusionskriterier 

- Leversvikt, leverenzymvärde 

>3x det accepterade intervallet 

- Njursvikt, Krea >3x det 

accepterade intervallet. 

- Albumin <2,5 

- Antibiotikabehandling 

 

Undersökningsgrupp 

34 deltagare ingick i studien. 

24 randomiserades till 

silvergruppen och 10 till 

kontrollgruppen. 

Det som användes som 

mått på effekt var 

sårstorlek. Sår storlek 

mättes på sårets längsta 

bredd och längd 

Förändring i sårstorlek 

mättes under 4 veckor 

och alla så bedömdes 

vecka 0,2 och 4. 

Fotografier togs vid 

varje besök. 

 

Analyser gjordes som 

intention to treat. W2 

test och Students T-test 

användes för att 

bestämma skillnader i 

baslinjedata för 

kategoriska variabler 

(kön, sårtyp) och 

kontinuerliga variabler 

(ålder) 
 

Independent t test 

användes för att studera 

förändring av sårstorlek 

Paired t tests användes 

för att bedöma 

signifikanta 

förändringar 

associerade med 

infektion. 

  

I silvergruppen ändrades sårens 

medelstorlek storlek från 

8,6cm2 till 5,63cm2 och i 

kontrollgruppen från 11,6cm2 

till 11,85cm2.  

Skillnaden i procentuell 

förändring av sårstorlek var 

statistiskt signifikant mellan 

grupperna.  
 

Studien har etiskt 

godkännande. 

 

Randomisering skedde med 

hjälp av ett dataprogram som 

tillät dubbelt så manga 

deltagare i behandlings-

gruppen jämfört med 

kontrollgruppen. Endast 

forskningskoordinatorn hade 

tillgång till randomiserings-

schemat. 

 

Studien var open label  

 

34/34 deltagare slutförde sitt 

deltagande i studien 

 

Studien pågick hela den 

planerade tiden 

 

Analysen gjordes enligt 

intention to treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som: 

Medel 

 

. 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Beele, H., 

Meuleneire, 

F., Nahuys, 

M., & Percval 

S.L., (2010).  

 

Belgien & 

Nederländerna 

A prospective 

randomised open 

label study to 

evaluate the 

potential of a new 

silver 

alginate/carboxy

methylcellulose 

antimicrobial 

wound dressing 

to promote wound 

healing 

 

Syfte 

Att bedöma 

tecken och 

symptom på 

infektion och 

läkning och 

framställa en 

observationsrapp

ort på huruvida 

ett silverförband, 

genom dess 

antimikrobiella 

egenskaper kan 

hjälpa till att 

behandla sår och 

reducera risken 

att koloniserade 

sår blir 

infekterade 

jämfört med ett 

standardförband. 

RCT 

 

Interventions-

studie 

 

Patienter 

randomiserades 

i 2 grupper där 

den ena 

behandlades 

med 

silverförband 

och den andra 

gruppen fick 

standard-

behandling och 

fungerade som 

kontrollgrupp. 

Studien pågick i 

4 veckor med 

sårinspektion 

varje vecka. 

 

Inklusionskriterier 

Patienter över 18 år med 

kroniskt sår, diameter på 2–20 

cm på det största stället. 

Vätskande sår med minst 2 

tecken på risk för infektion 

(varaktig sårsmärta, rodnad, 

ödem, värme, ökad sårvätska, 

fibrinbelagt, missfärgad/ 

lättblödande granulations-

vävnad, lättblödande, 

fickbildning, dålig lukt eller 

nekroser) 

  

Exklusionskriterier 

Sår som uppvisar tecken på 

manifest infektion, eller 

systemisk infektion med feber 

och lymfangit, antibiotika-

behandling, patienter med en 

känd sjukdom som påverkar 

sårläkningsprocessen, kortison-

behandling, immunnedsättande 

läkemedel, pågående strål-

behandling eller kemoterapi, 

kort förväntad kvarvarande 

livslängd. Patienter i fysiskt 

eller medicinskt skick som 

anses påverka sårläkningen 

 

Undersökningsgrupp:  

36 deltagare, 18 randomiserades 

till silvergrupp och 18 till 

kontrollgrupp 

Det som analyserades i 

studien var möjligheten 

att undvika sårinfektion 

och uppnå sårläkning.  

 

Students t-test 

användes för 

kontinuerliga variabler 

(ex. ålder, antal sår och 

sårduration, sårstorlek, 

sårsmärta) 

Chi-square användes 

för att jämföra 

kategoriska variabler 

(ex. kön och tidigare 

sjukdomar, förekomst 

av rodnad, värme och 

sårfickor) 
 

 

Komplett sårläkning 

Silvergrupp: 3 sår 

Kontrollgrupp: 1 sår 

 

Genomsnittlig förändring av 

sårstorlek  

Silvergrupp: Från 20,1cm2  till 

17,7cm2 

Kontrollgrupp: Från 14,2cm2 till 

18,7cm2.  

Skillnaden i förändring av 

såryta var signifikant 

 

Försämring av sår: 

Silvergrupp: 1,5% 

Kontrollgrupp: 13% 

Skillnaden var signifikant 
 

Studien har etiskt 

godkännande 

 

Randomiseringen skedde 

med hjälp av ett dataprogram 

 

Studien var open-label 

 

Framgår ej att någon 

deltagare inte skulle ha 

fullföljt sitt deltagande 

 

Studien pågick den planerade 

tiden. 

 

Framgår ej om analysen 

följde intention-to treat 

principen. 

 

Trovärdigheten bedöms som: 

Låg 

 

 
 

 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Michaels, J.A., 

Campbell, B., 

King, B., 

Palfreyman, 

S.J., Shackley, 

P., & 

Stevenson, M. 

(2009).  

 

Storbritannien 

Randomized 

controlled trial 

and cost-

effectiveness 

analysis of silver-

donating 

antimicrobial 

dressings for 

venous leg ulcers 

(VULCAN trial) 

 

Syfte 

Att undersöka 

behandlings-

effektiviteten och 

kostnads-

effektiviteten hos 

antimikrobiella 

silverförband som 

applicerats under 

en kompressions-

behandling för 

behandling av 

venösa bensår. 
 

RCT 

 

Interventions-

studie 

 

Patienter 

randomiserades 

i två grupper där 

den ena 

behandlades 

med 

silverförband 

och den andra 

gruppen fick 

standard-

behandling och 

fungerade som 

kontrollgrupp. 

Studien pågick i 

12 veckor med 

ytterligare 

uppföljning 

efter 6 och 12 

månader. 
 

Inklusionskriterier 

Patienter med bensår som ej 

läkt på 6veckor 

 

Exklusionskriterier 

Vill ej ge informerat 

medgivande, insulinbehandlad 

diabetes, graviditet, känd 

överkänslighet mot silver eller 

kontraindikationer mot silver. 

Ankel-arm index <0,8 i det 

drabbade benet. Sår mindre än 

1cm i diameter, atypiska sår 

exempelvis maligna, 

förekomst av hudsjukdom 

eller kärlsjukdom. Pågående 

antibiotikabehandling. 

 

Undersökningsgrupp 

Totalt rekryterades 213 

patienter, 107 randomiserades 

till silver och 106 till 

kontrollgrupp. 

 

 
 

Det primära 

utfallsmåttet var 

andelen deltagare med 

läkta sår efter 12 

veckor. 

Sekundärt utfallsmått 

var läkning efter 6 

månader och 1 år, tid 

till läkning och återfall. 

Skillnader i resurser 

och kontinuerliga 

variabler analyserades 

med hjälp av t-test och 

ANOVA och skillnader 

proportioner med χ2 

test. Kategoriska data 

jämfördes med 

”Fisher’s exact test”, χ2 

eller χ2 test för trender, 

beroende på vad som 

passade. Survival 

analysis utfördes med 

Kaplan–Meier 

techniques. 

Utforskande analys av 

faktorer som påverkade 

läkningen använde 

regressionstekniker 

baserade på Cox 

proportional hazards 

model. 

Läkta sår vid 12v 

Silvergrupp: 62/104 sår 

Kontrollgrupp: 59/104 sår 

 

Läkta sår vid 6 mån 

Silvergrupp: 87/102 sår 

Kontrollgrupp: 78/101 sår 

 

Läkta sår vid 1 år: 

Silvergrupp: 95/99 sår 

Kontrollgrupp: 90/94 sår 

 

Skillnaderna var inte 

signifikanta.  

 

Medianläkningstid 

Silvergrupp: 67 dagar 

Kontrollgrupp: 58 dagar 

Randomiseringen skedde 

med hjälp av ett 

dataprogram. Varje patient 

tilldelades ett nummer som 

följde med honom/ henne 

under hela studien 

 

Framgår ej om studien var 

dubbelblind 

 

5/213 patienter slutförde inte 

sitt deltagande i studien 

 

Studien pågick under hela 

den planerade tiden. 

 

Studiens analys gjordes 

enligt intention to treat 

principen 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Medel 
 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Jude, E.B., 

Apelqvist, J., 

Spraul, M., & 

Martini, J., 

(2007).  

 

Storbrittanien, 

Frankrike, 

Tyskland och 

Sverige 

Prospective 

randomized 

controlled study 

of Hydrofiber® 

dressing 

containing ionic 

silver or calcium 

alginate dressings 

in non-ischaemic 

diabetic foot 

ulcers 

 

Syfte 

Att jämföra 

klinisk 

effektivitet och 

säkerhet mellan 

Aquacel Ag 

hydrofiberförban

d med silver och 

Algosteril, ett 

förband med 

kalciumalginat på 

patienter 

diabetserelaterade 

icke-ichemiska 

fotsår 

RCT 

 

Interventions-

studie 

 

Patienter 

randomiserades 

i två grupper där 

den ena 

behandlades 

med 

silverförband 

och den andra 

gruppen fick 

standard-

behandling och 

fungerade som 

kontrollgrupp. 

Studien pågick i 

8 veckor. 

Inklusionskriterier 

-Vuxna patienter med 

Diabetes typ 1 eller 2 som 

lämnat skriftligt informerat 

medgivande. 

-Icke ischemiskt, 

diabetesrelaterat fotsår ≥1 cm2 

i storlek 

 Wagner grad 1 eller 2,  

-Serum kreatinin ≤ 200µmol/l  

-HbA1c ≤ 12.0%, 

 

Exklusionskriterier 

-Känd överkänslighet mot de 

testade produkterna 

-Känd eller misstänkt 

malignitet i såret. 

-Systemisk 

antibiotikabehandling senaste 

7 dagarna 

-Nedsatt arteriellt flöde, 

Ankelarm index <0,8, 

Systoliskt tåtryck <40mmHg 

eller framfots TcPO2  

  30 mmHg vid liggande eller 

40mmHg vid sittande 

 

Undersökningsgrupp 

134 deltagare. 67 

randomiserades till 

silvergrupp och 67 till 

kontrollgrupp 
 

 

Primärt utfallsmått var 

läkningshastighet och 

sekundärt utfallsmått 

ändring av sårstorlek 

och procent läkta sår 

och förändrade sår. 

Sårstorlek och 

procentuell minskning 

beräknades av ett 

dataprogram med 

fotografier från dag 0, 

28 och 56. Minskning 

av sårdjup räknades ut 

som initialt sårdjup-

slutligt sårdjup. 

Läkningshastighet 

beräknades i procent 

förändring av sårstorlek 

per vecka. Tid till 

läkning bedömdes med 

Kaplan–Meier analys. 

Kontinuerliga variabler 

jämfördes med en 

mixed model ANOVA. 

Cox proportional 

hazards testade 

förbandens effekt på 

100% läkning. Tid till 

100% läkning 

estimerades med 

Kaplan– Meier survival 

analysis.  

 

Läkningshastighet  

Silvergrupp: 0,29cm2/vecka 

11,6%/vecka 

Kontrollgrupp: 

0,26cm2/vecka 

10,0%/vecka 

Skillnaden var inte signifikant 

 

Tid till 100% läkning 

Silvergrupp: 52,6 dagar 

Kontrollgrupp: 57,7 dagar 

Skillnaden var inte signifikant 

 

Medelvärde reducerad såryta v8 

Silvergrupp: 58,1% 

Kontrollgrupp: 60,5% 

Inte signifikant 

 

100% Läkta sår vid 8 v: 

Silvergruppen 21/67 sår 

Kontrollgrupp: 15/67 sår 

Inte signifikant 

 

Antal läkta eller förbättrade sår (när 

hänsyn tagits till area, sårdjup och 

andra parametrar) 

Silvergrupp: 87,7% 

Kontrollgrupp: 70,8% 

Skillnaden var signifikant hos 

individer som fått antibiotika under 

tiden. 

 

Sårdjup 

Silvergrupp minskade 0,25cm 

Kontrollgrupp: minskade 0,13cm. 

Skillnaden var signifikant 

 

Studien har etiskt 

godkännande 

 

Hur randomiseringen gått till 

framgår ej, deltagarna 

delades upp 67 i 

behandlingsgrupp, 67 i 

kontrollgrupp. 

 

Studien var open label 

 

21/ 134 deltagare fullföljde 

inte sitt deltagande i studien. 

 

Studien pågick hela den 

planerade tiden 

 

Analysen skedde enligt 

intention-to treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som: 

Medel 
 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Dimakakos, 

E.P., Katsenis, 

K., 

Kalemikerakis, 

J., 

Arkadopoulos, 

N., Mylonas, 

S., Arapoglou, 

V., Tsiganis, 

T., & Kotis, 

T., (2009).  

 

Grekland 

Infected Venous 

Leg Ulcers: 

Management with 

Silver-releasing 

Foam Dressing 

 

Syfte 

Att studera 

säkerheten och 

effektiviteten hos 

ett skumförband 

med silver i att 

främja läkning av 

infekterade 

venösa sår under 

9 veckor 

behandling 
 

RCT 

 

Interventions-

studie 

Patienter 

randomiserades 

i två grupper, en 

grupp som 

behandlades 

med 

silverförband 

och en 

kontrollgrupp 

som fick 

standardbehandl

ing. Studien 

pågick i 9 

veckor. 

Inklusionskriterier 

Patienter med bensår som 

klassificerades som 

infekterade med kliniska 

symptom på inflammation. 

Såren skulle ha venöst 

ursprung. 
 

Exklusionskriterier 

Graviditet, psykiska 

sjukdomar, diabetes, 

kollagensjukdom, användning 

av steroider, kända allergier, 

Ankel-arm index <1. 
 

Undersökningsgrupp 

42 deltagare. 21 

randomiserades till 

silvergrupp och 21 till 

kontrollgrupp. 
 

 

Det primära 

utfallsmåttet var sår 

som hade läkt efter 9 

veckor behandling. 

Statistisk analys 

utfördes med hjälp av 

parametriska och icke-

parametriska tester som 

ansågs lämpliga (t-test, 

χ2 test 

Efter 9 veckor hade 81% 

(17/21) av såren i silvergruppen 

läkt jämfört med 48% (10/21) i 

kontrollgruppen. Skillnaden var 

statistiskt signifikant. 

 

I silvergruppen läkte 93% av de 

mer ytliga såren (<0,5cm) och 

57% av de djupare såren 

(>0,5cm).  

I kontrollgruppen var 

motsvarande för ytliga sår 56% 

och för djupare sår 20% 

 

I silvergruppen läkte 6 sår som 

var kraftigt vätskande, 10 sår 

som vätskade måttligt och 1 sår 

som vätskade lite. I 

kontrollgruppen läkte inga 

kraftigt vätskande sår, 6 sår som 

vätskade måttligt läkte och 4sår 

som vätskade lite läkte. 

  

 

Studien har etiskt 

godkännande 

 

Framgår ej hur 

randomiseringen gått till 

 

Framgår ej om studien var 

dubbelblind 

 

42 deltagare, samtliga verkar 

ha fullföljt sitt deltagande 

 

Studien pågick hela den 

planerade tiden. 

 

Framgår ej om analysen 

skedde enligt intention to 

treat principen. 

 

Trovärdigheten bedöms som: 
Låg 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Sibbald, R.G., 

Coutts, P., & 

Woo, K.Y., 

(2011).  

 

Canada 

Reduction of 

bacterial burden 

and pain in 

chronic wounds 

using a new 

polyhexa-

methylene 

biguanide 

antimicrobial 

foam dressing: 

clinical trial 

results 

 

Syfte 

Att utvärdera 

effektiviteten hos 

ett skumförband 

med 

polyhexamethyle

ne biguanide 

(PHMB) jämfört 

med ett 

likvärdigt, icke 

antimikrobiellt 

skumförband för 

behandling av 

bakteriebörda, 

sårrelaterad 

smärta och 

reduktion av 

sårstorlek  

RCT 

 

Interventions-

stuide 

 

Patienter med 

kroniska sår 

antingen på 

foten eller benet 

följdes under 5 

veckor efter att 

ha 

randomiserats 

till antingen 

behandlings-

grupp med 

PHMB-förband 

eller samma 

förband utan 

PHMB som 

kontrollgrupp.  

Inklusionskriterier 

Patient med sår på ben eller 

fot. Alla sår var åtminstone 

1cm2 stora och hade adekvat 

blodförsörjning. Detta 

avgjordes genom palpabla 

pulsar, Ankel-arm index >0,5 

eller ett tåtryck >50mmHg 

 

Exklusionskriterier 

Känd överkänslighet mot 

klorhexidinglukonat 

 

Undersökningsgrupp 

45 deltagare. 22 

randomiserade till PHMB-

grupp och 23 till 

kontrollgrupp. 

Den procentuella 

minskningen av såryta 

beräknades genom att 

man mätte sårytan vid 

varje studiebesök 

(vecka 0, 2 och 4) och 

jämförde dessa. 

Sårytan mättes genom 

att man multiplicerade 

sårets längd och bredd 

uppmätt på det vidaste 

stället. 

 

Icke parametriska test 

(tex, 2-sample 

Wilcoxon-Mann-

Whitney test, Kruskal-

Wallis test) användes 

för att jämföra den 

procentuella 

minskningen av såryta 

mellan besöken. 
 

 

Vecka 2 hade PHMB gruppens 

sammanlagda totala såryta 

minskat med i genomsnitt 

32cm2 (32%) jämfört med 

21,1cm2 (21%) i kontrollgrupp, 

skillnaden var inte signifikant 

 

Vecka 4 hade PHMB gruppens 

sammanlagda totala såryta 

minskat med i genomsnitt 

34,9cm2 (35%) jämfört med 

kontrollgruppen som hade 

minskat med 27,8cm2 (28%) 

skillnaden var inte signifikant. 
 

Studien har etiskt 

godkännande 

 

Randomisering skedde med 

hjälp av ett dataprogram. 

Behandlingsinstruktioner 

hölls i förslutna kuvert tills 

deltagarna gett sitt 

medgivande till deltagande. 

För att försäkra att studien 

blev blind gavs alla förband 

ut i förpackningar som såg 

likadana ut men för att skilja 

dem åt stod det X på den ena 

sorten och Y på den andra. 

 

Studien var dubbelblind 

 

5/45 deltagare fullföljde inte 

sitt deltagande. 

 

Studien pågick hela den 

planerade tiden 

 

Statistiska analysen gjordes 

per protocol, inte som 

intention to treat 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Medel 

 

 

 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design 

Datainsamlings-

metod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Miller, C.N., 

Newall, N., 

Kapp, S.E., 

Lewin, G., 

Karimi, L., 

Carville, K., 

Gliddon, T.,& 

Santamaria, 

N.M., (2010). 

 

Australien 

A randomized-

controlled trial 

comparing 

cadexomer iodine 

and 

nanocrystalline 

silver on the 

healing of leg 

ulcers 

 

Syfte:  

Att utvärdera och 

jämföra den 

kliniska 

effektiviteten av 

cadexomer jod 

och silverförband. 

Då det inte finns 

någon tidigare 

studie som jämför 

dessa förband 

sattes 

nollhypotesen till 

att det inte skulle 

förekomma någon 

skillnad mellan 

jod och silver 

som behandling 

för att 

åstadkomma 

sårläkning. 

 

RCT 

 

Interventionsstu

die 

 

Patienter 

randomiserades 

i två grupper, en 

grupp som 

behandlades 

med 

silverförband 

och en som 

behandlades 

med jodförband. 

Studien pågick i 

12 veckor. 

Inklusionskriterier:  

Vuxen, bensår med en 

diameter på max 15cm, ankel-

arm index ≥0,6. Dessutom 

skulle patienterna ha minst ett 

tecken på att såret var 

koloniserat med mikrober, 

eller lokal infektion. Smärta, 

värme, rodnad, svullnad av 

kringliggande vävnad, 

vätskande, lymfangit, sepsis/ 

bakterier i blodet, 

granulationsvävnad, lukt, 

biofilm, fördröjd sårläkning, 

ökad eller nytillkommen 

smärta 

 

Exklusionskriterier:  

Ej behandlats med antiseptika 

senaste veckan, inte ha använt 

antibiotika senaste 48tim, icke 

kortisonbehandlade, inte 

diabetes, inte malignt sår, inte 

palliativa, ingen känd 

kontraindikation mot 

behandlingen. 

 
Undersökningsgrupp 

281 deltagare 140 

randomiserades till 

silvergruppen och 141 till 

kontrollgruppen. 

 

Utfallsmåttet i denna 

studie var 

sårläkningsgrad mätt i 

procent och antalet helt 

läkta sår inom 12 

veckor. Såren mättes 

med hjälp av ett 

dataprogram och 

fotografier. Såren 

fotograferades vid 

studiens början och 

sedan varannan vecka i 

12 veckor eller kortare 

om såret läkt. 

 

Linear mixed models 

(LMM) och analysis of 

covariance (ANCOVA) 

användes för att testa 

den primära hypotesen 

om sårläkning. 

Survival analysis 

användes för att 

bedöma tiden för 

Sårläkning mellan 

grupperna. Chi-square 

användes för enskilda 

exempel för att jämföra 

andelen läkta sår i båda 

grupperna.  

 

281 deltagare hittades, 266 

inkluderades i den slutgiltiga 

analysen 

 

Fullständig sårläkning 

Silvergrupp: 85/133 sår 

Jodgrupp: 84/133 sår 

Inte någon signifikant skillnad 

 

Under de första 2 veckorna var 

läkningstakten signifikant högre 

i silvergruppen än jodgruppen, 

därefter ses ingen signifikant 

skillnad i läkningstakt. 

 

55 deltagare fick 

antibiotikabehandling under 

studiens gång, men det 

påverkade inte sårläkningen 

signifikant. 

Studien har etiskt tillstånd. 

 

Randomiseringen gjordes 

med hjälp av ett dataprogram 

och numrerade kuvert. 

 

Studien var open label, den 

kunde inte göras dubbelblind 

eftersom behandlingarna 

kunde ge olika känsla och se 

olika ut. 

 

15/281 deltagare fullföljde 

inte sitt deltagande. 

 

Studien pågick hela den 

planerade tiden 

 

Analysen följde intention to 

treat principen 

 

Trovärdigheten bedöms som 

Medel 

 

 

 



 

 
 

Författare, 

publicerings- 

år, land 

Titel 

Syfte 

Design/Datainsa

mlingsmetod 

Urval 

Undersökningsgrupp 

Analys Resultat Validitet och reliabilitet 

Robson, V., 

Dodd, S., & 

Thomas, S., 

(2009). 

Storbritannien 

Standardized 

antibacterial 

honey 

(Medihoney) with 

standard therapy 

in wound care: 

randomized 

clinical trial 

 

Syfte:  

Att jämföra 

medicinsk 

honung med 

konventionell 

behandling på 

läkningshastighet 

på sår som får 

läka utan suturer 

eller annan 

slutning 

RCT 

 

Interventions-

studie 

 

Patienter 

randomiserades 

i två grupper, en 

grupp som 

behandlades 

med 

honungsförband 

och en 

kontrollgrupp 

som fick 

standardbehandl

ing. Studien 

pågick i 12 

veckor. 

Inklusionskriterier: 

Patienter som gick på en 

mottagning eller som var 

inlagda erbjöds att deltaga. 

Alla patienter med ett sår som 

skulle få läka utan kirurgisk 

åtgärd kunde få delta. 

 

Exklusionskriterier: Diabetes, 

en historia av neuroser, psykos 

eller demens. Känd allergi mot 

honung eller biprodukter, 

venösa sår som funnits i 

mindre än 12 veckor, Trycksår 

av grad 1 eller grad 4 

(European Pressure Ulcer 

Advisory Panel grading 

system). Sår med exponerad 

sena, muskel eller ben. Sår 

med misstänkt eller bekräftad 

malignitet, Sår med 

antibiotikakrävande infektion. 

Patienter som fått antibiotika 

de senaste 2 veckorna 

 

Undersökningsgrupp 

105 deltagare. 52 

randomiserades till 

honungsgrupp och 53 till 

kontrollgrupp 

 

 

Kontinuerliga variabler 

sammanfattades för 

varje behandlingsgrupp 

separat: medelvärde 

(standardavvikelse) för 

normalfördelade 

resultat och median 

(interkvartilt intervall) 

för icke-

normalfördelade 

resultat 

Det primära utfallet, tid 

till läkning, beräknades 

som antalet dagar från 

randomiseringsdatumet 

till datumet då såret 

läkt (eller sista 

uppföljningsdagen för 

studien om det inte 

läkt). Det sekundära 

utfallet var tid till 50% 

reduktion av sårytan, 

vilket beräknades som 

antalet dagar från 

randomiseringsdatumet 

till datumet för 50% 

reduktion av sårytan 

(eller sista 

uppföljningsdag om 

såret ej uppnått 

läkning). 

 

Mediantiden för läkning  

Honungsgrupp: 100dygn 

Kontrollgrupp: 140dygn  

 

Läkning efter 12 veckor. 

Vid 12 veckor hade 46,2% av 

såren i honungsgruppen läkt 

jämfört med 34% i 

kontrollgruppen. 

 

Median-tid till 50% reduktion 

av sårytan  

Honungsgrupp: 32 dagar 

Kontrollgrupp: 46 dagar 

 

Skillnaderna var inte 

signifikanta när man hade 

justerat för skillnader i 

basinformationen 

 

 

Etiskt godkännande har 

erhållits för studien 

Författarna beskriver att de 

önskat 200 deltagare, men att 

det inte var möjligt att hitta. 

 

Randomiseringen skedde 

med hjälp av ett dataprogram 

och stängda ogenomskinliga 

kuvert som en tredje 

oberoende part hade hand om 

att fördela 

 

Studien var open-label  

 

18/105 deltagare fullföljde 

inte sitt deltagande 

 

Pågick hela den planerade 

tiden. 

 

Analysen gjordes enligt 

intention to treat principen. 

 

Trovärdigheten bedöms som: 

Medel 



 

 

 


