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Sammanfattning

Bakgrund: I dagens vårdarbete är behandling av venösa bensår en vanlig omvårdnadsåtgärd.

Smärta, immobilitet samt social isolering relaterat till venösa bensår, är några av de faktorer 

som påverkar patientens livskvalitet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur 

sjuksköterskan på bästa sätt kan främja läkningen av venösa bensår. Metod: Beskrivande 

litteraturstudie sammanställd utifrån 14 kvantitativa samt sju kvalitativa studier publicerade 

mellan åren 2001 till 2009. Databaserna Cinahl och PubMed användes i sökningen av 

vetenskapliga artiklar. Sökorden som användes var Leg Ulcer, Nursing, Activity, Pain, 

Venous leg ulcer, Treatment, Management, Exercise, Bandages samt Psychological. 

Resultat: De omvårdnadsåtgärder som visade sig ha stor betydelse för sårläkning var

kompression/sårvård, fysisk aktivitet, psykologiskt stöd samt eftervård. Sjuksköterskans 

kunskap och förmåga att kunna se patienten som en helhet var av stor vikt för god omvårdnad 

och förbättrad sårläkning. Slutsats: Sjuksköterskor behöver förbättra sina kunskaper 

angående sårvårdsbehandling. Sjuksköterskan bör ha en holistisk syn på patienten.

Nyckelord: Venösa bensår, omvårdnad, sårläkning



Abstract

Background: In the healthcare of today the treatment of venous leg ulcers is a common care 

measure. Pain, immobility and social isolation related to venous leg ulcers, are some of the 

factors affecting patient's quality of life. Aim: The aim of the literature study was to describe 

how the nurse can best promote the healing of venous leg ulcers. Methods: Descriptive 

literature review compiled from 14 quantitative and seven qualitative studies published in the 

years from 2001 to 2009. The databases PubMed and Cinahl were used in the search for

scientific articles. The words Leg Ulcer, Nursing, Activity, Pain, Venous leg ulcers, 

Treatment, Management, Exercise, Bandages and Psychological were used to find the articles. 

Results: The nursing actions that were of importance for wound healing was 

compression/wound care, physical activity, psychological support and the follow up care. The 

nurse's knowledge and ability to see the patient as an entire person was of great importance 

for good nursing and improved healing of the wound. Conclusion: Nurses need to improve 

their knowledge regarding the treatment of wounds. The nurse should have a holistic 

approach to the patient.

Keywords: Venous leg ulcers, nursing, wound healing
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1. Introduktion

Sårbehandling är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i dagens vårdarbete. I Sverige 

lider cirka 50 000 individer av kroniska, svårläkta bensår och cirka hälften av alla drabbade

lider av venös insufficiens (Apoteket, 2009). Äldre individer har oftast en fördröjd sårläkning 

vilket beror på att metabolismen i cellerna sker långsammare än hos yngre (Almås, 2009). De 

flesta patienter med venösa bensår är äldre än 65 år. Tillståndet har ofta stort inflytande på 

patientens livskvalitet relaterat till smärta, immobilitet samt social isolering (Wissing, Ek & 

Unosson, 2002). Denna litteraturstudie avser belysa faktorer som kan ha inverkan på samt kan 

främja läkningen av venösa bensår. 

1.1 Historik

Människan har i alla tider fruktat bensår, endast en liten rispa kunde utvecklas till ett stort 

svårläkt sår. Infektioner var vanliga och amputation var ofta det enda alternativet och i många 

fall med döden som utgång. Vården av bensår ansågs länge ha en låg status och bensår

beskrevs som en vidrig och obehaglig åkomma. Under historiens gång har det använts många 

olika sårförband. Lertavlor från tiden kring 3000-2500 f.kr. beskriver att behandling 

genomfördes med honung, rått kött samt getspillning. I flera hundra år har även spindelväv, 

silke samt silkesprodukter använts då det visat sig att de har antibiotiska egenskaper.

Larvterapi var en annan tidig behandlingsmetod, där larverna åt död vävnad och på så vis 

rensade såret effektivt (Lindholm, 2003). 

1.2 Etiologi

Bensår orsakas ofta av en kronisk sjukdom, vanligtvis venös insufficiens. Tillståndet uppstår 

vid svaghet i underbenets vener eller vid djup ventrombos. Det första kännetecknet på venös 

insufficiens är i de flesta fall ödem, som speciellt framträder kvällstid. Läckage av röda 

blodkroppar som bryts ned i hudvävnaden kan framkalla pigmentering av huden.  I svårare 

fall av venös insufficiens kan inflammation i läderhud och underhudsfett uppkomma. Vilket

kan påvisas som en utbredd förhårdnad på underbenets mediala del. I samband med ökat 

ödem kan ofta venösa eksem utvecklas. Nämnda faktorer samverkar ofta till utvecklingen av 

venöst bensår, vanligtvis i området omkring mediala malleolen (Apoteket, 2009). De flesta 

sår, oavsett etiologi, läker utan problem (Grey, Enoch & Harding, 2006). Etiologin bestäms 

genom anamnes, inspektion, fysikalisk undersökning samt i vissa fall kompletterande 
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undersökningar (Apoteket, 2009). Vid kroniska och svårläkta sår är det främsta målet att 

kontrollera symtomen samt förebygga komplikationer (Grey et al., 2006). 

1.3 Behandlingsstrategier 

Orsaken till varför ett sår uppstått skall alltid vara utredd innan en behandling påbörjas. Det är 

läkarens ansvar att genomföra klinisk undersökning samt fastställa etiologisk diagnos. 

Läkaren bör sedan tillsammans med sjuksköterskan arbeta fram en behandlingsplan samt välja 

lämplig lokalbehandling och kompression. Behandlingen kan bestå av kirurgiskt ingrepp, 

hudtransplantation, kompression, livsstilsrelaterade åtgärder, smärtlindring, lämpliga 

förbandsprodukter samt tryckavlastning (Apoteket, 2009; Sjukvårdsrådgivningen, 2009; 

Lindholm, 2003). Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnaden, sårbehandlingen samt

prevention av sårkomplikationer.Viktiga faktorer är att eliminera sårinfektion, minska smärta 

och lidande samt skapa gynnsammare förutsättningar för patienten i det dagliga livet 

(Sjukvårdsrådgivningen, 2009). Vid behandling av ett venöst bensår har sjuksköterskan

ansvar för att planera vården utifrån gällande riktlinjer för smittskydd. Detta för att 

exempelvis förebygga spridning av bakterier. Sjuksköterskan måste ha god handhygien, 

använda rena handskar, speciell skyddsrock och planera arbetet noga (Almås, 2009).

1.4  Leva med bensår

Sjukdomstillståndet växlar mellan perioder av öppna sår samt intakt hud. Många patienter tror 

att bensår enbart uppkommer genom yttre påverkan och har sällan kunskap om 

blodcirkulationens betydelse (Walshe, 1995). Tidiga tecken, som exempelvis ett litet kliande 

sår, uppmärksammas inte alltid. Konsultation av professionell vårdpersonal sker först då 

patienten upplever smärtan alltför outhärdlig. Det är då av stor vikt att sjuksköterskan 

uppmärksammar de faktorer som påverkar uppkomst och läkning av såret, samt har kunskaper 

om de omvårdnadsåtgärder som bör genomföras (Briggs & Flemming, 2007). 

Studier visade att bensårspatienter ofta upplevde långa perioder av lidande samt hade en 

sämre livskvalitet än friska människor (Briggs & Flemming, 2007; Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Persoon, Heinen, van der Vleuten, de Rooij, van de Kerkhof & van Achterberg, 2003; 

Walshe, 1995). Patienterna upplevde stora begränsningar i det vardagliga livet varav några 

var bundenhet till omläggning, sekretion och lukt samt fysisk nedsättning och smärta (Persoon

et al., 2003). Den fysiska aktiviteten påverkades exempelvis när promenader uteslöts till följd 

av rädsla för att orsaka benet ytterligare skada. Det i sin tur kunde leda till ensamhet, isolering 
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samt depression. Funderingar huruvida såret kunde uppstå samt varför det ej läkte kunde

förekomma och bidra till känslor av maktlöshet. Omläggning samt bandagering kunde skapa 

ytterligare obehagskänslor som värme och klåda. Till följd av detta kunde patienten i 

desperation avlägsna omläggningsmaterialet vilket påverkade läkningsprocessen. Ett sår som 

var illaluktande och läckande kunde framkalla känslor av skam och orenhet (Ebbeskog & 

Ekman, 2000). 

En litteraturstudie utförd av Herber, Schnepp och Rieger (2007) visade att smärta var den 

främsta komplikationen vid bensår. Det framkom även att läkare underskattade patientens 

smärtupplevelse då de ej ansåg tillståndet livshotande. Många patienter beskrev också en 

försämrad nattsömn som ett problem på grund av den ökade smärtan, som i sin tur berodde på 

otillräcklig smärtlindring. Ett smärtsamt sår upplevdes av många som ett tecken på 

försämring, medans vissa uppfattade smärtan som en indikation på att såret läkte.

1.5 Virginia Hendersons omvårdnadsteori

Enligt Virginia Hendersons omvårdnadsteori skall sjuksköterskan hjälpa individen till största 

möjliga oberoende. När det ej är möjligt skall sjuksköterskan på bästa sätt vara behjälplig så 

att patienten uppnår välbefinnande och hälsa. Det kan innebära stöd inom olika 

behovsområden samt i situationer där individen saknar resurser i form av kunskap, vilja och 

kraft (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Henderson anser att det är av största vikt att 

utgå från patientens allmänmänskliga behov och framhåller en omvårdnad där patienten är det 

centrala. De mänskliga behoven är gemensamma för alla, men beroende på kultur samt 

individens unika situation tillgodoses de på olika sätt (Egidius & Norberg, 1985). Virginia 

Henderson omvårdnadsteori framhåller betydelsen av patientens delaktighet i den egna 

vården. Det kan för bensårspatienten betyda att denne tillsammans med sjuksköterskan skapar 

en förtroendefull och trygg relation. Sjuksköterskan skall stödja patienten i 

sårläkningsprocessen samt införa lärdom och bidra till patientens vilja till egenvård. Detta kan 

styrkas av Kristoffersen et al. (2006) som framhåller sjuksköterskans samspel med patienten. 

De betonar även vikten av patientens rätt till självbestämmande och medbestämmande för att 

främja patientens inflytande över hur omvårdnaden skall ges. 
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1.6 Problemformulering

Författarna avser att undersöka hur sjuksköterskan med adekvata omvårdnadsåtgärder kan

stödja patienten och därmed främja läkningen av venösa bensår. Tillståndet har ofta stor 

inverkan på patientens livskvalitet relaterat till smärta, immobilitet samt social isolering 

(Wissing, Ek & Unosson, 2002). Vidare anser författarna att individer med bensår allt för ofta 

förbises i dagens vård. Möjligtvis på grund av det ofta tidspressade arbetsklimatet samt 

okunskap. Enligt Briggs & Flemming (2007) är det av stor vikt att sjuksköterskan i sin 

professionella yrkesroll besitter kunskap om olika omvårdnadsåtgärder för att uppnå bästa 

möjliga omvårdnadsresultat. Rätt använda omvårdnadsåtgärder i samband med venösa bensår 

är viktiga för att främja sårläkning.

1.7 Syfte

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskan på bästa sätt kan främja 

läkning av venösa bensår.

1.8 Frågeställning

Vilka aspekter bör sjuksköterskan uppmärksamma när det gäller läkning av venösa bensår?

1.9 Begreppsdefinition 

Med aspekter menar författarna sådant som har både positiv och negativ inverkan på 

läkningen av venösa bensår. 
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2. Metod 

2.1 Design

Studien utfördes som en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008).

2.2 Litteratursökning

Databaserna Cinahl samt PubMed har använts för sökandet av vetenskapliga artiklar. Följande 

sökord har använts; Leg Ulcer, Nursing, Activity, Pain, Venous leg ulcer, Treatment, 

Management, Exercise, Bandages samt Psychological. Sökorden är vedertagna MeSH-termer 

hämtade ur Medlines MeSH-databas. Författarna gjorde även manuella sökningar genom att 

först ha granskat valda källors referenslistor, för att sedan finna ytterligare användbara 

artiklar. Sökningar som utfördes med samma sökord i både Cinahl och Pubmed resulterade i 

att vissa artiklar återkom i sökningarna. Dubbletter redovisas ej, för resultat av sökning se

tabell 1.

Tabell 1. Utfall av databassökning

Databas Sökord Antal träffar Valda källor
Cinahl Leg ulcer 252

Leg Ulcer AND 
Nursing

83 1

Leg ulcer AND 
activity

16 4 

Leg ulcer AND 
Pain

44 3 

Venous Leg ulcer 
AND treatment

50 2

Leg ulcer AND
Management

40 1

PubMed Leg ulcer 748
Leg Ulcer AND
Nursing

16 2 

Leg ulcer AND
Exercise

12 1

Leg ulcer AND 
Bandages

43 1

Leg ulcer AND 
psychological

7 1

Manuell sökning 
i valda källors 
referenslistor

Relevans för 
syfte/frågeställning

5 

Totalt 21
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2.3 Urvalskriterier

Litteratursökningen i databaserna begränsades genom freefulltext, artiklar skrivna på svenska 

och engelska språket som var publicerade mellan åren 2001 och 2009. Databassökningar som 

resulterade i mer än 200 träffar har ej bearbetats, istället har författarna valt att lägga till 

ytterligare sökord. Sökorden har kombinerats med den booleanska termen AND. I 

urvalsprocessen granskades 311 titlar. Författarna granskade 161 abstract och om abstraktet 

motsvarade litteraturstudiens frågeställning skrevs artikeln ut i fulltext. Kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar som belyser sjuksköterskans arbete för att främja läkningen av venösa 

bensår valdes. Litteraturstudier samt studier som förespråkar specifika läkemedelsföretag

uteslöts. Vidare exkluderades även artiklar som ej besvarade studiens syfte och frågeställning.

2.4 Dataanalys

Författarna har läst och tagit del av artiklarna för att få en betydande förståelse av innehållet.

För att kontrollera om båda författarna uppfattat artiklarnas innehåll likvärdigt diskuterades 

varje artikel grundligt, samt granskades enligt Forsberg och Wengström (2008) olika 

checklistor. Listorna omfattar kritisk granskning gällande studiens syfte och frågeställningar, 

design, urval, mätinstrument samt analys och tolkning. Artiklarna bedömdes vara av hög, 

medel eller låg kvalitet enligt en kvalitetsbedömning gemensamt utförd av båda författarna. 

Författarna bedömde om studiens design var användbar för att svara på syfte och 

frågeställning. Författarna bedömde även om urvalet var trovärdigt, ändamålsenligt och 

kopplat till vilken fråga studien hade. Vidare har författarna bedömt mätinstrumentets 

validitet och reliabilitet, det vill säga att det som mätts är relevant till sammanhanget samt att 

mätningen utförts på ett tillförlitligt sätt. Författarna granskade även artiklarnas förmåga att 

analysera och tolka det insamlade materialet samt om resultaten verkade logiska, tillförlitliga 

samt trovärdiga. Författarna ansåg att artikeln var av hög kvalitet om de beskrivna kriterierna 

var utförligt och tydligt framställda. Artiklarna ansågs vara av medel kvalitet om inte alla 

delar var tydligt beskrivna eller om någon del saknades. Om de vetenskapliga artiklarna ej 

hade en adekvat beskrivning enligt checklistorna ansågs de vara av låg kvalitet och

exkluderades. De 21 utvalda artiklarna granskades och presenterades utifrån deras innehåll i 

löpande text och tabeller. För kvalitetsbedömning se bilaga 1.
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2.5 Forskningsetiska överväganden

De etiska överväganden som utförts av författarna överensstämmer med Forsberg och

Wengström (2008) kriterier för litteraturstudier. De valda artiklarna i denna studie följer etiska 

principer eller är granskade av etisk kommitté. Alla resultat redovisas oavsett om de stödjer 

författarnas åsikter eller ej. Ytterligare kan författarna garantera att plagiat eller andra former av 

fusk och ohederlighet ej har förekommit. För att tolkningen av artiklarna skall bli korrekt har

författarna till denna litteraturstudie noggrant bearbetat samt översatt den engelska texten. 

Resultatet redovisas utan inblandning av författarnas egna värderingar och åsikter, för att 

upprätthålla god forskningsetik.

3. Resultat

Inkluderade artiklars resultat presenteras i tabell 2 samt i en löpande text med 

underrubrikerna; kompression/sårvård, fysisk aktivitet, psykisk påverkan, följsamhet till 

behandling samt eftervård.  Bilaga 1 ger en artikelöversikt där författare, land, publiceringsår, 

titel, design, undersökningsgrupp, datainsamling, dataanalys samt kvalitetsbedömning

presenteras.

Tabell 2. Sammanställning av de granskade artiklarnas syfte och resultat

Författare                 Syfte Resultat

Annells M
O´Neill J
Flowers C
2008

Syftet var att beskriva samt 
undersöka skäl för 
distriktssköterskorna att använda 
eller inte använda kompression i 
behandling av venösa bensår.

Resultatet visade att mer kunskap 
behövdes angående 
kompressionsbehandling samt 
vetskap om sårets etiologi.
Betydelsen av att ha en villig och 
följsam patient vid behandlingen 
var avgörande.

Cole-King A
Gordon Harding K
2001

Syftet var att undersöka 
förhållandet mellan läkning av 
venösa bensår och ångest och 
depression. 

Fördröjd läkning av kroniska 
venösa bensår var associerat med 
ångest och depression.

Ebbeskog B
Emami A
2005

Syftet var att beskriva 
upplevelsen hos äldre patienter 
med venösa bensår angående 
byte av bandage och deras oro 
gällande vårdåtgärder. 

Resultatet visade att upplevelserna 
varierade mellan patienterna, vissa 
var nöjda medan andra var 
missnöjda. 
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Författare Syfte Resultat
Edwards H
Courtney M
Finlayson K
Lewis C
Lindsay E
Dumble J
2005

Syftet var att utvärdera 
effektiviteten av en integrerad 
åtgärd i syfte att hantera 
patienter med venösa bensår.

Resultaten visade att 
interventionsgruppen hade en 
signifikant förbättring av sårläkning 
i jämförelse med kontrollgruppen.

Edwards H
Courtney M
Finlayson K
Lindsay E
Lewis C
Shuter P
Chang A
2004

Syftet var att undersöka 
effektiviteten av ett nytt 
behandlingsprogram för 
distriktssköterskor i 
omvårdnaden av patienter med 
kroniska venösa bensår.

Signifikant förbättring gällande 
smärta och sårläkning kunde ses i 
interventionsgruppen som fick 
behandling efter den nya modellen.

Finlayson K
Edwards H
Courtney M
2009

Syftet var att undersöka 
sambanden mellan bensårs 
recidiv och fysisk aktivitet, 
kompression, näring, hälsa, 
psykosociala indikationer samt 
egenvårdsaktiviteter för att 
utveckla effektiva förebyggande 
åtgärder av venösa bensår.

Efter uppföljningstiden (12-40 
månader) hade 68 procent av 
deltagarna återkommande bensår. 
Riskfaktorer som tidigare 
hjärtsjukdom är en faktor för 
återfall samtidigt som benhöjd, 
motion, kompressionsstrumpor 
samt egenvård kan förhindra 
uppkomst av bensår.

Flanagan M
Rotchell L
Fletcher J
Schofield J
2001

Syftet var att få en uppfattning 
om vad distriktssköterskor samt 
individer med läkta venösa 
bensår ansåg påverkade bensårs 
recidiv.  

Resultatet visade att 
distriktssköterskorna samt 
patienterna ansåg att friskvård var 
viktigt men att det ej utfördes 
tillfredsställande på grund av 
tidsbrist och begränsade resurser. 
Distriktssköterskorna uttryckte en 
önskan om att delegera 
förebyggande åtgärder i hemmet 
istället för att de själva skulle delta i 
hälsofrämjande arbetet. 

Haram R
Ribu E
Rustøen T
2003

Syftet med studien var att 
undersöka distriktssköterskors 
kunskapsnivå gällande 
behandling av ben- och fotsår 
samt vad de ansåg vara de 
viktigaste problemen inom 
sårbehandling.

De flesta sjuksköterskor ansåg att 
deras kunskap var otillräcklig samt 
en osäkerhet relaterat till 
sårbehandlingssituationer var 
framträdande.  

Harrison M
Graham I
Lorimer K
Friedberg E
Pierscianowski T
Brandys T
2005

Syftet var att identifiera och 
jämföra hälsoeffekter samt 
effektivitetsvinster av tidigare 
och nya tjänster hos patienter 
med bensår.

Tremånaders läkningsfrekvens hos 
patienter med bensår mer än 
fördubblades mellan åren innan 
genomförandet och året därefter. 
Antalet sjuksköterskebesök per
patient minskade.
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Författare Syfte Resultat
Harrison M
Graham I
Lorimer K
VandenKerkhof E
Buchanan M
Wells P
Brandys T
Pierscianowski T
2008

Syftet var att utvärdera och 
jämföra effektiviteten av 
hemsjukvård samt vård på klinik
för patienter med bensår.

Resultatet visade ingen signifikant 
skillnad i läkningsfrekvens mellan 
de två grupperna. Det är 
organisationen av vård som
påverkar läkningsfrekvensen hos 
patienter med bensår, inte vart 
vården utförs.

Heinen M
Evers A W M
Van Uden C J T
Van der Vleuten C 
J M
van de Kerkhof P 
C M
Van Achterberg T
2007

Syftet var att identifiera den 
fysiska aktiviteten hos patienter 
med bensår. Samt att utarbeta 
rekommendationer för åtgärder i 
syfte att öka fysisk aktivitet. 

Resultatet visade att deltagarna i 
studien hade begränsad kunskap om 
relationen mellan fysisk aktivitet 
och bensår. Sjuklighet, smärta samt 
socialt stöd identifierades som 
avgörande för fysisk aktivitet.

Heinen M
van der Vleuten C
de Rooij M
Uden C
Evers A
Van Achterberg T
2007

Syftet var att bedöma graden av 
fysisk aktivitet, framförallt 
promenader och benövningar, 
bland patienter med venösa 
bensår samt i vilken utsträckning 
patienterna följde
kompressionsbehandling.

Resultatet visade att måttligt 
ansträngande fysisk aktivitet är låg 
hos patienter med venösa bensår. 
Endast en tredjedel av deltagarna 
utförde benövningar. 

Ibegbuna V
Delis K
Nicolaides A
Aina O
2003

Syftet var att utvärdera den 
hemodynamiska effekten hos 
patienter med bensår vid 
användandet av elastisk 
kompression under promenader.

Den hemodynamiska effekten hos 
patienter med bensår förbättrades 
genom användandet av elastiska 
stödstrumpor under promenader.

Kan Y
Delis K
2001

Syftet var att undersöka effekter 
av muskelstärkande vadövningar 
hos patienter med venösa bensår.

Interventionsgruppen förbättrade
det venösa återflödet medan 
kontrollgruppens förändringar var 
små.

Kjaer M
Jorgensen B 
Karlsmark T 
Holstein P
Simonsen L
Gottrup F
2003

Syftet var att undersöka inverkan 
av venös insufficiens gällande 
venösa bensår som behandlats 
med sårrevision, transplantation 
och korrigering av ytlig venös 
insufficiens i sårområdet.

Resultatet visade att svårläkta 
venösa bensår kan behandlas med 
sårrevision, transplantation samt 
korrigering av ytlig venös 
insufficiens i sårområdet med 
positiva resultat oberoende av 
vilken bakomliggande orsak till 
venös insufficiens.

Morgan P
Moffat C
2008a

Syftet var att undersöka 
sambandet mellan patienter med 
icke läkande bensår och 
sjuksköterskors 
tillhandahållande av vård.

Resultatet av studien visade att 
sjuksköterskans tillhandahållande 
av vård kan ha stor inverkan på 
bensårspatientens liv.
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Författare Syfte Resultat
Morgan P
Moffat C
2008b

Syftet var att undersöka 
distriktssköterskors uppfattning 
av patienter med svårläkta 
venösa bensår som inte alltid 
ville fullfölja behandling. 
Främsta fokus var att förklara 
hur sjukskötersketeam kom fram 
till beslut angående dessa 
patienter. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna lade störst vikt vid 
sårläkningen medan patienterna 
prioriterade komfort.

Ribu E
Haram R
Rustøen T
2003

Syftet var att studera 
sjuksköterskors kunskaper i den 
kommunala vården gällande
vården av patienter med bensår.

Sjuksköterskorna kände sig osäkra
gällande behandlingsåtgärder. 
Kompression användes på sår utan 
diagnos. Bristande hygienrutiner 
och dokumentation. 

Roaldsen –
Skavberg K
Elfving B
Stanghelle –
Kvalvik J
Talme T
Mattsson E
2009

Syftet var att undersöka hur 
rädsla för smärta påverkar den 
fysiska aktiviteten hos patienter 
med bensår. 

Resultatet visade att det fanns en 
rädsla för smärta i samband med 
fysisk aktivitet. 

van Hecke A
Grypdonck M
Beele H
De Bacquer D
Defloor T
2008

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors vård av patienter 
med venösa bensår gällande 
smärtlindring, livsstilsråd samt 
kompressionsbehandling.

Sjuksköterskor som saknade 
intresse för bensårsvård och sällan 
lyckades med behandlingsresultatet, 
gav signifikant mer sällan 
livsstilsråd än övriga 
sjuksköterskor. Det var framför allt 
anvisningar om benhöjd, fysisk 
aktivitet samt nutrition som 
lämnades. Kompression hade 
tillämpats hos närmare 60 procent 
av patienterna. En tredjedel av 
patienterna fick analgetika, men 
endast 50 procent av patienterna 
fullföljde ordinationen.

van Uden C
van der Vleuten C
Kooloos J
Haenen J
Wollersheim H
2005

Syftet var att undersöka gång-
och vadmuskel styrkan hos 
patienter med svår kronisk venös 
insufficiens, läkta eller aktiva 
sår. 

Interventionsgruppen hade 
signifikant lägre föredragen 
gånghastighet i jämförelse med 
kontrollgruppen på grund av sämre 
venöst återflöde.
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3.1 Kompression/sårvård

Ett flertal studier framhåller de positiva effekterna av kompressionsbehandling relaterat till 

läkning av venösa bensår (Harrison, Graham, Lorimer, Friedberg, Pierscianowski & Brandys, 

2005; Heinen, van der Vleuten, de Rooij, Uden, Evers & van Achterberg, 2007; van Hecke, 

Grypdonck, Belee, De Bacquer & Defloor, 2008; Ibegbuna, Delis, Nicolaides & Ainan, 

2003). En otillräcklig följsamhet till kompressionsbehandling är statistiskt signifikant 

associerad till sämre sårläkning (Kjaer, Jorgensen, Karlsmark, Holstein, Simonsen & Gottrup, 

2003). Ett par studier visade att endast cirka hälften av patienterna använde stödstrumpor eller

kompressionsbandage. Vidare framkom det att patienterna skall utbildas samt uppmuntras att 

öka användandet av kompressionsbehandlig (Heinen et al., 2007; van Hecke et al., 2008). 

Patienterna i en studie ifrågasatte sjukvårdspersonalens kompetens angående valet av 

omläggningsmaterial (Ebbeskog & Emani, 2005). I en annan studie framkom det att 

sjuksköterskor ansåg sin egen kunskap bristfällig gällande behandling av bensår. En 

sjuksköterska uttryckte följande ”you can never get enough knowledge; regular courses are 

needed, treatment methods change” (Haram et al., 2003, s.28). Sjuksköterskan måste vara 

medveten samt besitta kunskap om kompression för att behandlingen skall vara effektiv.  Det 

innebär att veta vilken typ av kompression som skall tillämpas samt hur den skall hanteras

(Annells, O´Neill & Flowers, 2006). Vid rätt tillämpad kompressionsbehandling relaterad till 

sårtyp kan läkningsfrekvensen förbättras betydligt (Harrison et al., 2005). Vikten av att kunna 

förlita sig på specialiserade sårvårdssköterskor för både utbildning och råd gällande 

kompression var betydande. Det framkom även att sjuksköterskan bör vara väl insatt i sårets 

etiologi. Om rätt diagnos ej fastställdes kunde det leda till försenad eller felaktig behandling. 

Då sjuksköterskan valde kompressionsbehandling som metod kunde osäkerhet uppstå 

gällande hur bandaget skulle appliceras (Annells et al., 2006).

Ribu, Haram och Rustøen (2003) gjorde en studie för att undersöka sjuksköterskors 

omvårdnadshandlingar vid bensår.  I samband med såromläggning framkom det att cirka

hälften av sjuksköterskorna utförde en klinisk bedömning av såret. Endast 60 procent av 

sjuksköterskorna tvättade händerna före och efter omläggning av såret. Flera använde sig av 

handskar istället för handtvätt.  I en annan studie beskrev patienter att personalen behandlade 

såren utan att följa strikta hygienrutiner. Det framgick också att patienterna var oroade att 

sårvården och omläggningarna skulle orsaka obehag (Ebbeskog & Emani, 2005). En större 
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sårläkningsfrekvens kunde ses då klara riktlinjer, ett väl utformat arbetssätt samt att hela 

patientens situation uppmärksammades vid första besöket (Harrison et al., 2005).

Patienterna önskade möta sjuksköterskorna i en lugn och förstående atmosfär med intresserad 

och skicklig personal. Sjuksköterskorna upplevdes som kompetenta och hänsynsfulla när de 

tog sig tid att diskutera med patienterna. Patienterna ansåg att support och uppmuntran var 

viktiga delar för att finna egna lösningar till alternativa kompressionsmetoder. De uppskattade 

även när sjuksköterskorna beskrev sårets läkningsprocess (Ebbeskog & Emani, 2005). 

3.2 Fysisk aktivitet

Heinen, van der Vleuten, de Rooij, Uden, Evers och van Achterberg (2007) bedömde graden 

av fysisk aktivitet hos 150 patienter med venösa bensår. Det visade sig att den fysiska 

aktiviteten var låg och endast en tredjedel av patienterna utövade benövningar. I en annan 

studie framkom det att individer med bensår inte kunde vara så aktiva som de önskade sig. De 

hade även lärt sig att undvika aktiviteter och handlingar de ej klarade av att utföra (Morgan & 

Moffat, 2008a).  

Graham, Lorimer, Friedberg, Pierscianowski och Brandys (2007) utförde en studie för att 

kunna utarbeta rekommendationer gällande beteendemässiga åtgärder i syfte att öka fysisk 

aktivitet hos patienter med bensår. Det framkom att mindre än 50 procent av patienterna hade 

kunskap om vad som påverkade sårläkningen positivt respektive negativt. Exempelvis trodde 

några av dem att vila i allmänhet skulle göra såret bättre, vissa ansåg att fysisk aktivitet ej 

hade positiv inverkan på sårläkning.

I två liknande studier undersöktes effekterna av vadmuskelarbete hos patienter med venösa 

bensår. Resultaten visade att en förbättrad funktion av vadmuskeln och dess genomblödning 

kunde ses redan efter en kort period. Ökning av vadmuskelns uthållighet och effektivitet 

förbättrade därmed det hemodynamiska tillståndet i extremiteter och gav då en mer 

verkningsfull sårläkning (Man & Delis, 2001; van Uden, van der Vleuten, Kooloos, Haenen & 

Wollersheim, 2004). Ibegbuna, Delis, Nicolaides och Aina (2003) studerade effekterna av 

venösa återflöden i de nedre extremiteterna. Resultatet visade att den hemodynamiska 

effekten förbättrades genom användandet av elastiska stödstrumpor under promenader.
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3.3 Psykologisk påverkan

Effekten av att ha ett vätskande, illaluktande och aktivt sår påverkade patientens sociala liv 

och offentliga platser undveks (Morgan & Moffat, 2008a). Majoriteten av patienterna med 

venös insufficiens ansåg att de hämmades i det dagliga livet på grund av en påtaglig rädsla för 

smärta (Roaldsen – Skavberg, Elfving, Stanghelle – Kvalvik, Talme & Mattsson, 2009). Ett 

statistiskt signifikant förhållande kunde ses mellan psykologiska faktorer och läkning vid 

bensår. Patienter som led av ångest och depression hade fördröjd sårläkning (Cole-King & 

Harding, 2001).  

3. 4 Följsamhet till behandling

Annells, O´Neill och Flowers (2006) beskrev att patienternas villighet till behandling samt 

deras fullföljande av behandling var en betydande faktor för sårläkningen. Fyra relevanta 

huvudfaktorer krävdes för en framgångsrik behandling: accepterande av utbildning, tillit, 

patientens motivation samt att patienten såg en förbättring. Patienterna visade mer följsamhet 

om de hade förtroende för sjuksköterskans kunskap om vad som var den bästa 

sårbehandlingen. Det var viktigt att patienterna stod ut med behandlingen trots olika 

utmaningar som exempelvis obehag av bandaget. Klåda och värmekänsla var vanliga faktorer 

till att bandaget avlägsnades. I de fall där patienter ändå ej ville medverka beskrev en 

sköterska vikten av att kunna kompromissa för bästa möjliga utgång för båda parter.

En studie visade att sjuksköterskorna lade störst vikt vid sårläkningen medan patienterna 

prioriterade komfort. Det fanns en förväntan att patienterna skulle lyda 

behandlingsinstruktioner och vara positiva och delaktiga. En märkbar koppling mellan 

följsamhet och läkning av såret kunde ses. Då patienterna ville ha mera kontroll över sin egen 

vård betraktade sjuksköterskorna dem som svåra och ej samarbetsvilliga. Det fanns även en 

genomgripande nivå av stress, ångest och oro bland sjuksköterskorna, vilket de ansåg vara 

skälet till en bristande patientrelation. För en framgångsrik relation mellan sjuksköterska och 

patient var ett objektivt partnerskap av största betydelse (Morgan & Moffat, 2008b). 

Två liknande randomiserade studier undersökte insatser för att förbättra läkningsfrekvensen 

av venösa bensår. En kontrollgrupp erhöll sårvård i hemmet enligt standardiserade riktlinjer 

och en interventionsgrupp som fick besöka en Leg Club. Det innebar en behandlingsmodell 

som erbjöd patienterna kamratstöd, social interaktion och kontroll över sjukdom och 

introduktion av behandling. De hade även förmånen att besöka Leg Club på valfri tid under 
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dagen för att kunna delta i sociala aktiviteter med andra deltagare. Det fanns då tillfälle för 

inbördes stöd och informationsutbyte i en icke-klinisk miljö. Målet med behandlingsmodellen 

var att öka motivationen samt förbättra självkänsla och kontroll hos deltagarna. De fick också 

hjälp med att identifiera eventuella strategier för att kunna förändra dagliga rutiner och 

samtidigt uppnå förbättring. Resultatet i studien visade att det fanns en signifikant förbättring 

av sårläkning i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (Edwards et al., 2005; 

Edwards et al., 2004). I en annan studie utvärderade och jämförde Harrison et al. (2008)

vården av bensår, både i hemmet samt på klinik. Ingen signifikant skillnad kunde påvisas 

gällande läkningsfrekvensen i de två grupperna.

3.5 Eftervård

Sambanden mellan bensårs recidiv och fysisk aktivitet har undersökts och det framkom att 

benet i högläge, motion, användande av kompressionsbandage samt självskattning kunde 

förbättra läkning av såret samt förhindra recidiv (Finlayson, Edwards & Courtney, 2008; van 

Hecke, Grypdonck, Beele, De Bacquer & Defloor, 2008). Flanagan, Rotchell, Fletcher och

Schofield (2006) genomförde en kvalitativ studie där syftet var att få en uppfattning om vad 

distriktssköterskor samt individer med läkta venösa bensår ansåg påverka bensårs recidiv. 

Resultatet av studien visade att både distriktssköterskorna samt patienterna upplevde 

hälsofrämjande åtgärder som ineffektiva samt att eftervården av bensår var otillräcklig. 

Studier har visat att risken för återkommande bensår var stor inom tre månader efter läkning.  

Sjuksköterskor borde följa upp patienter med läkta venösa bensår var tredje månad, så att de 

kunde utredas för eventuellt ny behandlingsåtgärd samt uppmuntra patienterna till egenvård 

(Finlayson et al., 2009; Flanagan et al., 2006). 

Många sjuksköterskor utbildade patienter så att patienterna själva kunde uppmärksamma 

tecken på hudförändringar som kunde vara början till ett bensår. Stor vikt borde därför läggas 

på utveckling av strategier för att förbättra eftervården hos bensårspatienter. Förbättring av 

pedagogiska initiativ för att stödja fortbildning av hemvårdare, samt införa positiva attityder i 

samband med läkning av bensår ansågs betydande (Flanagan et al., 2006).



15

4. Diskussion

4.1 Huvudresultat

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskan på bästa sätt kan främja 

läkningen av venösa bensår. Efter bearbetning av de vetenskapliga artiklarna framkom viktiga 

aspekter, gällande sjuksköterskans omvårdnadshandlingar beträffande läkning av venösa 

bensår. De omvårdnadsåtgärder som visade sig ha stor betydelse för sårläkning var

kompression/sårvård, fysisk aktivitet, psykologiskt stöd, följsamhet till behandling samt 

eftervård. Sjuksköterskans kunskap och förmåga att kunna se patienten som en helhet var av 

stor vikt för god omvårdnad och effektiv sårläkning.

4.2 Resultatdiskussion

Enligt Harrison et al. (2005); Heinen et al. (2007); van Hecke, Grypdonck, Beele, De 

Bacquer, Defloor (2008); Ibegbuna, Delis, Nicolaides, Aina (2003) är 

kompressionsbehandling en av de mest effektiva behandlingsåtgärderna relaterat till venös 

sårläkning. Detta påstående anses enligt författarna vara av hög validitet och reliabilitet då det 

styrks av flera studier. Heinen et al. (2007); van Hecke, Grypdonck, Beele, De Bacquer, 

Defloor (2008) har kommit fram till att patienter ej fullföljer kompressionsbehandling, detta 

till följd av bristande information. Utifrån detta anser författarna att sjuksköterskan skall ge 

tydlig information samt vara tillgänglig för patienten. I studier gjorda av Annells, O´Neill, 

Flowers (2006); Ebbeskog och Emani (2005) framkom det att följsamheten till 

kompressionsbehandling brast till följd av obehag som klåda och värme. Enligt 

Sjukvårdsrådgivningen (2009) är det viktigt att skapa gynnsamma förutsättningar för 

patienten i det dagliga livet. Apoteket (2009); Sjukvårdsrådgivningen (2009); Lindholm 

(2003) framhåller betydelsen av läkarens och sjuksköterskans samarbete där de tillsammans

utformar en handlingsplan, väljer lämplig lokalbehandling samt kompressionsmetod. 

Författarna anser att en individuell och strategisk handlingsplan kan vara av betydelse för den 

venösa sårläkningen samt patientens livskvalitet. 

Briggs och Flemming (2007); Annells et al. (2006) framhöll vikten av att sjuksköterskan 

uppmärksammar de faktorer som påverkar uppkomst och läkning av bensår, samt har 

kunskaper om de omvårdnadsåtgärder som bör genomföras. Dock framkom det i två studier

att sjuksköterskor ansåg deras kunskap bristfällig gällande behandling av bensår (Haram, 
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Ribu, Rustøen, 2003; Ribu, Haram, Rustøen, 2003). Utifrån dessa resultat anser författarna att 

det är viktigt med utbildning och kontinuerlig uppdatering inom området. Detta för att 

riskfaktorer gällande sårbildning skall uppmärksammas i tid samt att förebyggande åtgärder 

skall kunna vidtas. Det är också av största betydelse att sjuksköterskan införskaffar sig 

kunskap om behandlingsåtgärder för redan befintliga bensår. 

En studie utförd av Ribu et al. (2006) visade att endast 60 procent av sjuksköterskorna 

tvättade händerna före och efter omläggning av bensår. Dock understryker

Sjukvårdsrådgivningen (2009); Almås (2009) att handhygien är mycket viktigt vid all 

sårhantering. Författarna anser att sjuksköterskans försumliga arbetssätt ej får påverka 

läkningsprocessen till det sämre, samt att hon är skyldig att följa befintliga riktlinjer.

Ebbeskog och Emami (2005) beskrev patienternas oro över sårvård samt över eventuella 

obehag som omläggningarna kunde orsaka. Patienterna ansåg att support och uppmuntran var 

viktigt i samband med omvårdnaden av bensåret. De uppskattade även när sjuksköterskan 

beskrev sårets läkningsprocess. Patienterna önskade även möta sjuksköterskorna i en lugn 

miljö med intresserad och skicklig personal. Sjuksköterskorna upplevdes som kompetenta och 

hänsynsfulla när de tog sig tid att diskutera med patienterna. Utifrån detta resultat anser 

författarna att patientundervisning, delaktighet samt engagerad personal är betydande delar i 

omvårdnaden av patienter med venösa bensår. Det är viktigt att patienten får möjlighet att 

påverka sin egen behandling. Detta styrks av två studier utförda av Edwards et al. (2005); 

Edwards et al. (2004). Forskarna i dessa studier undersökte och utvärderade effektiviteten av 

ett behandlingsprogram, Leg Club, som erbjöd patienterna kamratstöd, social interaktion samt 

kontroll över sjukdom och introduktion av behandling. Resultatet från dessa studier framhöll

fördelarna med Leg Club. Utöver sårvårdsexpertis och evidensbaserad vård framkom fördelar som 

gynnade sårläkningen för patienter med bensår. Sjuksköterskorna gav individuellt stöd och råd för 

att frambringa livsstilsförändringar hos patienterna och på detta sätt förbättra 

sårläkningsprocessen. Då randomisering av deltagare till interventions- samt kontrollgrupp 

utförts i nämnda studier anser författarna att de är av hög validitet och reliabilitet. Författarna 

bedömer att läkningsfrekvensen kan förbättras hos patienter som får adekvat information om 

bensårets etiologi, samt de omvårdnadsåtgärder som bör vidtas för att uppnå sårläkning. 

Några av artiklarna lyfte fram hur patienten påverkades psykiskt av att leva med bensår och 

huruvida detta påverkade läkningsprocessen (Morgan & Moffat, 2008a; Roaldsen-Skavberg, 
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Elfving, Stanghelle-Kvalvik, Talme & Mattsson, 2009; Cole-King & Harding, 2001). 

Ebbeskog och Ekman (2000) underströk att om såret var illaluktande och läckande kunde det 

framkalla känslor av skam och orenhet hos patienten. Cole-King och Harding (2001) kom i 

sin studie fram till att patienter som led av ångest och depression hade fördröjd sårläkning. Då 

det är flera omständigheter som kan påverka sårläkningen konstaterar författarna att 

sjuksköterskans helhetssyn i omvårdnaden av patienter med venösa bensår är av stor 

betydelse. Vilket kan styrkas av Sjukvårdsrådgivningen (2009) som beskriver vikten av att se 

patienten, såret och omgivningen som en helhet. 

Almås (2009) betonade vikten av att göra patienten delaktig i omvårdnaden utifrån dennes 

förutsättningar. Detta för att kunna utveckla en förtroendegivande relation mellan patienten 

och sjuksköterskan. Delaktighet hade i sin tur en positiv effekt på läkningsprocessen av 

venösa bensår. Annells et al. (2006) beskrev att patienternas delaktighet och villighet till 

behandling samt deras fullföljande av behandling var en betydande faktor för sårläkning. Fyra 

relevanta huvudfaktorer krävdes för en framgångsrik behandling: accepterande av utbildning, 

tillit, patientens motivation samt att patienten ser förbättring. Dock visade en studie utförd av 

Morgan och Moffat (2008b) att sjuksköterskorna lade störst vikt vid sårläkningen. Hos dessa 

sjuksköterskor fanns en genomgripande nivå av stress, ångest och oro, vilket de själva ansåg 

vara skälet till en bristande patientrelation. Vidare framkom det i Annells et al. (2006) studie 

att patienterna visade mer följsamhet till behandling om de hade förtroende för sjuksköterskan

samt hennes kunskap om vad som var den bästa sårbehandlingen. Enligt Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori skall sjuksköterskan hjälpa patienten så att denne kan uppnå optimal hälsa 

och välbefinnande (Kristoffersen et al., 2006). Författarna kan utifrån dessa resultat konstatera 

att relationen mellan sjuksköterskan och patienten är viktig för en god omvårdnad och det 

venösa bensårets läkning.

Studier utförda av Finlayson, Edwards och Courtney (2009); Flanagan, Rotchell, Fletcher och 

Schofield (2006) visade att risken för återkommande bensår var stor inom tre månader efter 

läkning. Författarna menar att en god eftervård är en viktig faktor för att minska risken för 

recidiv. För att förbättra läkning av såret samt förhindra recidiv framhöll Finlayson et al.

(2009); van Hecke et al. (2008) fysisk aktivitet, benet i högläge, motion, 

kompressionsbandage samt självinsikt som viktiga delar i eftervården. En bra genomblödning 

i de nedre extremiteterna var en förutsättning för att förhindra uppkomsten av venösa bensår. 

Det bekräftas av Man och Delis (2001); van Uden, van der Vleuten, Kooloos, Haenen och 
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Wollersheim (2004); Ibegbuna et al. (2003) som påvisade effektiviteten av fysisk aktivitet för 

en god hemodynamisk genomblödning, relaterat till läkningen av venösa bensår. I likhet med 

dessa studier framhåller även Sjukvårdsrådgivningen (2009) att ökad fysisk aktivitet är en 

läkningsfrämjande faktor. Dock visade en tidigare studie utförd av Walshe (1995) att många 

patienter tror att bensår enbart uppkommer genom yttre påverkan och att patienterna sällan

har kunskap om blodcirkulationens betydelse för sårläkning. Trots att studien är genomförd 

för 15 år sedan förmodar författarna att denna okunskap fortfarande kan vara ett problem.

4.3 Metoddiskussion 

Genom granskning av artiklar utfördes en beskrivande litteraturstudie för att kunna besvara 

syftet med studien. Eftersom författarna valt en frågeställning som var relativt bred, var de 

valda artiklarnas innehåll varierande. Några artiklar utvärderar effekterna av 

kompressionsbehandling, vissa analyserar effekten av fysisk aktivitet och några beskriver 

patientens upplevelser av bensår. Detta kan möjligtvis ses som en svaghet då alla studier inte 

kan styrka varandras innehåll. Samtidigt kan det ses som en styrka då dessa fenomen belyser 

venös bensårsläkning. Några studier har även inkluderat bensår i allmänhet, samt fotsår vilket

kan vara en nackdel då författarna ämnade undersöka sjuksköterskans omvårdnadshandlingar 

i samband med venösa bensår. I dessa artiklar var det svårt att urskilja vilken av sårtyperna

studien beskrev. Dock inkluderades ändå dessa artiklar i litteraturstudien då författarna ansåg 

att de svarade på frågeställningen. För att få en bredare helhetssyn valde författarna att 

inkludera studier som belyste både patientens och sjuksköterskans perspektiv angående det 

berörda området. Vid studiens början inkluderade författarna även artiklar som omfattade 

nutritionens betydelse för sårläkning samt artiklar som berörde ekonomiska aspekter relaterat 

till bensårsvård. Dock fick dessa artiklar exkluderas då studien annars blivit för omfattande. 

En svaghet med studien kan vara att några av artiklarna är gjorda av samma författare. Detta

kan möjligtvis ha begränsat resultatet.

Då författarna använde freefulltext som inklusionskriterie begränsades artikelsökningen,

vilket kan ha försvagat studien då många tänkbara artiklar för inklusion eventuellt fallit bort. I 

litteraturstudien inkluderades 14 kvantitativa samt sju kvalitativa studier, vilket författarna ser 

som en styrka. Tre artiklar var från 2001, fyra från 2003 samt en från 2004. Resterande 

artiklar var från 2005 och framåt, varav sju från 2008-2009, vilket kan ses som en styrka i 

litteraturstudien då de berör aktuell forskning. Av de artiklar som användes var 15 från 

Europa, fyra från Oceanien samt två från Nordamerika. Alla valda artiklar kommer från 
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västerländska länder vilket kan ses som en svaghet då det inte blir representativt för hela 

världen. Samtidigt ser författarna det som en styrka med studien då omvårdnaden i 

västvärlden kan liknas med den i Sverige. Dock har ej författarna medvetet exkluderat studier 

på grund av i vilket land de är genomförda. Författarna anser också att de vetenskapliga 

artiklarna representerar och svarar på frågeställningen i litteraturstudien, de belyser problemet 

på ett nyanserat sätt. En risk för feltolkning finns då de artiklar som valdes till resultatet var 

skrivna på det engelska språket, det anser författarna vara en svaghet då de har det svenska 

språket som modersmål. 

Databaserna Cinahl och Pubmed användes för sökandet av vetenskapliga artiklar. Sökorden; 

Leg Ulcer, Nursing, Activity, Pain, Venous leg ulcer, Treatment, Management, Exercise, 

Bandages samt Psychological användes i olika kombinationer. Möjligtvis hade utfallet av 

sökningen blivit annorlunda om andra sökord och sökordskombinationer använts. 

Databassökningen kompletterades med en manuell sökning från valda artiklars referenslistor 

vilket ses som en styrka i studien.

Båda författarna var överrens om vad som skulle betecknas som låg, medel samt hög kvalitet 

gällande artikelgranskningen. Artiklarna har analyserats och utvärderats gemensamt enligt 

Forsberg och Wengström (2008) granskningsmallar. 

4.4 Allmän diskussion

Med denna litteraturstudie ämnade författarna undersöka hur sjuksköterskan via lämpliga 

omvårdnadsåtgärder kan främja läkningen av venösa bensår. Författarna upplevde en 

svårighet med att finna överensstämmande artiklar relaterade till syftet, då de önskade sig en 

mer specifik beskrivning av omvårdnadsåtgärderna. Dock visade det sig att de funna 

artiklarna innehöll relevant information som svarade på frågeställningen angående de aspekter

som ingår i omvårdnaden av patienter med venösa bensår. 

Författarna anser att patientens delaktighet i vården är en viktig aspekt relaterad till 

behandling av bensår. Av stor betydelse är att sjuksköterskan ser till patientens egna 

förutsättningar och resurser. Genom sjuksköterskans professionella förhållningssätt och goda 

kunskaper kan patientens välbefinnande öka och därmed främja läkningsresultatet. Författarna 

menar att många sjuksköterskor bör förbättra sina kunskaper gällande venösa bensår och 

relevanta behandlingsmetoder. På så sätt kan onödigt lidande förebyggas. I några studier 
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framkom det att sjuksköterskor känner sig osäkra inför behandling av venösa bensår vilket 

författarna finner beklagligt, då bensår förfaller sig vara vanligt förekommande. En tidig 

introduktion av sår och sårbehandling i sjuksköterskans grundutbildning kan vara till nytta för 

framtida arbetsuppgifter inom det aktuella området. Då de inverkande faktorerna vid 

behandling av venösa bensår involverar både fysiska och psykiska aspekter anser författarna 

att stor vikt bör läggas vid ett helhetstänkande kring bensårspatienten och dennes behandling. 

Den yrkesverksamma sjusköterskan bör erbjudas kontinuerlig utbildning beträffande

kompression/sårvård, fysisk aktivitet, psykologisk påverkan, följsamhet till behandling samt 

eftervård gällande venösa bensår. Detta kan vara av betydelse för att sjuksköterskan skall 

känna trygghet i sin profession och därmed ha en positiv inverkan på patienten.

Författarna anser att fortsatt forskning gällande sjuksköterskans följsamhet gentemot 

vedertagna riktlinjer bör göras, då fler alternativa metoder skulle kunna tillämpas inom 

omvårdnad och behandling av bensårspatienter. Eventuella förbättringar gällande kontinuerlig 

fortbildning inom området, anser författarna vara av stor betydelse. Det är av stor vikt att 

sjuksköterskan har en helhetssyn i omvårdnaden av patienter med venösa bensår då det är 

många faktorer som kan påverka sårläkningen. Genom att följa befintliga riktlinjer anser 

författarna att god omvårdnad kan säkerställas och förutsättningar till en idealisk sårläkning 

kan enklare uppnås. Den slutsats som drogs av föreliggande studie var att sjuksköterskor

behöver förbättra sina kunskaper angående sårvårdsbehandling. Sjuksköterskan bör se hela

patienten och dennes situation utifrån psykiska och fysiska aspekter för att omvårdnaden skall 

bli så bra som möjligt och därmed främja det venösa bensårets läkning.
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Publ. år

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Kvalitets-
bedömning

Annells M
O´Neill J
Flowers C
Australien
2008

Compression 
bandaging for 
venous leg 
ulcers: the 
essentialness of 
a willing patient.

Beskrivande/
undersökande 
design. 
Kvalitativ 
studie.

22 distriktssköterskor.
12 stycken i 
individuella intervjuer 
samt 10 stycken i 
fokusgrupper.

Data samlades in via 
semistrukturerade 
intervjuer samt från 
fokusgruppintervjuer, 
dessa bandades och 
transkripterades.

Konstant 
jämförande 
dataanalys. 

Hög

Cole-King A
Gordon Harding K
Storbritannien
2001

Psychological 
factors and 
delayed healing 
in chronic 
wounds.

Kvasi-
exprementiell 
design.
Kvantitativ 
studie.

53 deltagare. 31 
kvinnor och 22 män 
studerades. 

Deltagarna fick fylla i 
ett frågeformulär 
Ångest och depression 
mättes med hjälp av 
Hospital Anxiety and 
Depression Scale 
(HAD). Sårläkning 
graderades efter en 
femgradig skala.

Mann-Whitney test 
samt x²-test.

Medel

Ebbeskog B
Emami A
Sverige
2005

Older patients´ 
experience of 
dressing 
changes on 
venous leg 
ulcers: more 
than just a 
docile patient.

Tolkande 
fenomenologisk 
design. 
Kvalitativ.
studie.

15 äldre individer med 
venösa bensår.

Intervjuer i form av 
dialog. Intervjuerna 
bandades och 
transkripterades.

Beskrivande 
innehållsanalys.

Hög

Bilaga 1. Artikelöversikt
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Edwards H
Courtney M
Finlayson K
Lewis C
Lindsay E
Dumble J
Australien
2005

Improved 
healing rates for 
chronic venous 
leg ulcers: Pilot 
study results 
from a 
randomized 
controlled trial 
of a community 
nursing 
intervention

Randomiserad 
kontrollerad
design.
Kvantitativ. 
Studie.

Totalt 33 deltagare 
varav 16 stycken i 
interventionsgruppen 
samt 17 stycken i 
kontrollgruppen.

Deltagarna 
randomiserades till två 
grupper. 
Interventionsgruppen 
erhöll behandling på en 
Leg-club medans 
kontrollgruppen fick 
behandling hemma. 
Båda grupperna erhöll 
samma behandling och 
bedömdes både före 
samt efter åtgärderna.

x²- test, t-test samt 
triangle test.  

Hög

Edwards H
Courtney M
Finlayson K
Lindsay E
Lewis C
Shuter P
Chang A
Australien
2004

Chronic venous 
leg ulcers: effect 
of a community 
nursing 
intervention on 
pain and 
healing.

Randomiserad 
kontrollerad 
design.
Kvantitativ 
studie.

Totalt 56 deltagare 
varav 28 i 
interventionsgruppen 
samt 28 i kontroll 
gruppen.

Data samlades in 
genom ett 
frågeformulär samt
genom en bedömning 
av såret. Detta ägde 
rum i början av studien 
samt 12 veckor från 
studiens start. 

Data analyserades 
med sekventiell 
analys teknik för 
att undersöka 
skillnader gällande 
smärta hos 
interventionsgrupp
en samt 
kontrollgruppen.

Hög

Finlayson K
Edwards H
Courtney M
Australien
2009

Factors 
associated with 
recurrence of 
venous leg 
ulcers: A survey 
and 
retrospective 
chart review.

Icke 
experimentell 
retrospektiv 
design.
Kvantitativ 
studie.

122 patienter som 
hade venösa bensår 
som läkt 12-36 
månader före studiens 
start.

Data samlades in via 
medicinska journaler 
samt genom 
frågeformulär.

Data analyserades 
med x²-test.

Hög
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Flanagan M
Rotchell L
Fletcher J
Schofield J
Storbritannien
2001

Community 
nurses´, home 
carers´, and 
patients´ 
perceptions of 
factors affecting 
venous leg ulcer 
recurrence and 
management of 
services.

Fenomenlogisk 
design. 
Kvalitativ 
studie.

15 distriktssköterskor 
(14 kvinnor och 1 
man), 15 hemvårdare 
(12 kvinnor och 3 
män) samt 12 
patienter med läkta 
venösa bensår.

Semistrukturerade 
intervjuer. 

Tolkande 
dataanalys.

Medel 

Haram R
Ribu E
Rustøen T
Norge
2003

The views of 
district nurses 
on their level of 
knowledge 
about the 
treatment of leg 
and foot ulcers.

Beskrivande 
design. 
Kvalitativ/kvant
itativ studie.

102 distriktssköterskor 
som var involverade i 
bensårsbehandling. 

Författarna samlade in 
information genom 
strukturerad 
intervjumetod, möten, 
brev och telefonsamtal.

Beskrivande och 
tolkande 
dataanalys. 

Medel

Harrison M
Graham I
Lorimer K
Friedberg E
Pierscianowski T
Brandys T
USA
2005

Leg – ulcer care 
in the 
community, 
before and after 
implementation 
of an evidence –
based service.

Icke –
experimentiell 
prospektiv 
design.
Kvantitativ 
studie.

258 deltagare med 
bensår. 

Data samlades in ett år 
före samt ett år efter 
genomförandet av 
studien. Livskvalitet 
mättes med HRQL samt 
SF-12

t-test användes för 
att utvärdera 
skillnader. x² - test 
användes för att 
jämföra. Mann-
Whitney U test 
användes för att 
avgöra skillnader. 

Medel
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Brandys T
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2008

Nurse clinic 
versus home 
delivery of 
evidence-based 
community leg 
ulcer care: A 
randomized 
health services 
trial.

Prospektiv 
randomiserad 
design. 
Kvantitativ 
studie.

126 deltagare varav 65 
randomiserades till att 
få vård i hemmet 
medan 61 deltagare 
fick vård på klinik.

Samma 
sjukskötersketeam 
ombesörjde vården 
både i hemmet samt på 
klinik. Data samlades in 
via intervjuer, kliniska 
bedömningar samt 
diagram. Mätning av 
sårstorlek upprepades 
med tre månaders 
intervall tills fullständig 
läkning uppstått.

Data analyserades 
med x²-test, t-test, 
Mann-Whitney 
samt Wilcoxon 
test. 

Hög

Heinen M
Evers M
van Uden T
van der Vleuten C 
van den Kerkhof P 
van Achterberg T
Nederländerna
2007

Sedentary 
patients with 
venous or mixed 
leg ulcers: 
determinants of 
physical 
activity.

Kvalitativ 
studie.

25 slumpmässigt 
utvalda patienter från 
två hudkliniker. Alla 
patienter var under 
pågående behandling.

Semi-strukturerade och 
öppna frågor.

Beskrivande 
statistik och 
innehållsanalys 
användes för att 
analysera data. 

Hög

Heinen M
van der Vleuten C
de Rooij M
Uden C
Evers A
van Achterberg T
Nederländerna
2007

Physical activity 
and adherence to 
compression 
therapy in 
patients with 
venous leg 
ulcers. 

Beskrivande 
cross-sektionell 
design.
Kvantitativ 
studie.

150 patienter med 
bensår orsakade av 
venös insufficiens.

Patienterna intervjuades 
samt ombads bära en 
accelerometer (PAM) 
veckan före intervjun 
som sedan 
utvärderades.

Beskrivande 
innehållsanalys.

Hög
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Ibegbuna V
Delis K
Nicolaides A
Aina O
Storbritannien
2003

Effect of elastic
compression 
stockings on 
venous 
hemodynamics 
during walking.

Prospektiv 
design.
Kvantitativ 
studie.

Totalt 30 deltagare, 
varav 12 friska 
volontärer, 11 med 
primär kronisk venös 
insufficiens samt 7 
med posttrombotiskt 
syndrom.

Patienterna fick 
promenera på ett 
löpband, med och utan 
kompressionsstrumpa.  

Data analyserades 
sedan med icke-
parametriskt test. 

Medel 

Kan Y
Delis K
Storbritannien
2001

Hemodynamic 
effects of 
supervised calf 
muscle exercise 
in patient with 
venous leg 
ulceration.

Icke-
experimentell 
prospektiv 
kontrollerad 
design.
Kvantitativ 
studie

Total 21 patienter med 
10 stycken i 
interventionsgruppen 
samt 11 stycken i 
kontrollgruppen.

Interventionsgruppen 
fick utföra 
muskelstärkande 
övningar under 
övervakning.

Non-parametrik 
test. Mann-
Whitney test, 
Wilcoxon rank test, 
x² –test med Yates 
correction.

Medel

Kjaer M
Jorgensen B 
Karlsmark T 
Holstein P
Simonsen L
Gottrup F
Danmark
2003

Does the Pattern 
of Venous 
Insufficiency 
Influence 
Healing of 
Venous Leg 
Ulcers after Skin 
Transplantation?

Retrospektiv 
cohort studie.
Kvantitativ 
studie.

113 patienter med 
venösa bensår.

Bensårspatienter 
undersöktes 
preoperativt med CDS. 
Faktorer för läkning 
och recediv inom ett år 
var analyserade med 
logistisk regression. 

Data analyserades 
med x²-test.

Medel 

Morgan P
Moffat C
Storbritannien
2008 
a

Non healing leg 
ulcers and the 
nurse–patient 
relationship. 
Part 1: the 
patient's 
perspective.

Beskrivande 
design.
Kvalitativ 
studie.

5 patienter vars bensår 
var läkande och som 
hade problem med att 
följa behandlingen. 

Semi-strukturerade 
frågor. Intervjuer 
transkriberades 
ordagrant och en 
process i tre etapper av 
tematisk analys gjordes.

Beskrivande 
innehållsanalys.

Medel
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Morgan P
Moffat C
Storbritannien
2008
b

Non healing leg 
ulcers and the 
nurse – patient 
relationship. 
Part 2: the 
nurse´s 
perspective.

Kvalitativ 
studie. 

Fyra fokusgrupper 
med en till tre 
deltagare i varje 
grupp. 

Fokusgrupperna fick 
utföra en fokus övning 
som följdes av en 
diskussion, resultatet 
bandades.
Inspelningarna från 
varje fokusgrupp 
transkripterades.

Beskrivande 
innehållsanalys 
utfördes för att 
tolka data. 

Medel

Ribu E
Haram R
Rustøen T
Norge
2003

Observations of 
nurses´ 
treatment of leg 
and foot ulcers 
in community 
health care.  

Beskrivande 
observationsdesi
gn. 
Kvantitativ 
studie.

31 distriktssköterskor, 
30 
Sjuksköterskestudente
r och 32 patienter med 
ben- och fotsår.

Sjusköterskestudenter 
observerade 
sjuksköterskornas 
arbete med patienterna. 
Bensåren 
fotograferades, 
information och 
bakgrund samlades in.

Beskrivande och 
tolkande analys av 
data. 

Hög

Roaldsen –
Skavberg K
Elfving B
Stanghelle –
Kvalvik J
Talme T
Mattsson E
Norge
2009

Fear-avoidance 
beliefs and pain 
as predictors for 
low physical 
activity in 
patients with leg 
ulcer.

Cross-sektionell 
design. 
Kvantitativ 
studie.

98 patienter med läkta 
eller pågående bensår.

Smärta och fysisk 
aktivitet mättes genom 
att deltagarna fick fylla 
i vedertagna 
frågeformulär. 

Mann – Whitney 
U-test, x²-test samt 
Spearman´s rank 
correlation 
coefficient. 

Medel
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van Hecke A
Grypdonck M
Beele H
De Bacquer D
Defloor T
Belgien
2008

How evidence –
based is venous 
leg ulcer care? 
A survey in 
community 
setting. 

Beskrivande 
design.
Kvantitativ 
studie. 

742 sjuksköterskor 
anställda av 
närsjukvården samt 
privata kliniker deltog 
i undersökningen.

Sjuksköterskorna fick 
fylla i ett frågeformulär 
utformat efter Grahams 
modell. 

Cronbach´s alpha 
samt x²- test. 

Hög

van Uden C
van der Vleuten C
Kooloos J
Haenen J
Wollersheim H
Nederländerna 
2005

Gait and calf 
muscle 
endurance in 
patients with 
chronic venous 
insufficiency.

Icke-
experimentell 
retrospektiv 
design.
Kvantitativ 
studie.

Totalt 34 deltagare. 15 
patienter med svår 
kronisk venös 
insufficiens, läkta eller 
aktiva sår. 19 
individer fanns i 
kontrollgruppen.

Alla deltagare utförde 
åtta olika benövningar 
samt promenerade en 
bestämd sträcka varvid 
resultaten noterades av 
forskarna.

Data analyserades 
med hjälp av 
Student´s t-test.

Medel 


