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Abstrakt 

 

Bakgrund: Venösa bensår var ett vanligt problem hos äldre och konsekvenser som social 

isolering, smärta och immobilisering påverkade ofta patientens livskvalitet. Syfte: Syftet var 

att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete ur patientens och sjuksköterskans perspektiv, 

att beskriva moment i omvårdnadsarbetet som kunde öka kvaliteten på vården och främja 

egenvården samt att undersöka i omvårdnadsforskningen ifall omvårdnad av venösa bensår 

med inriktning att främja egenvården förbättrade hälsan och välbefinnandet jämfört med rent 

medicinska åtgärder. Metod: En litteraturstudie utfördes som inkluderade åtta kvalitativa 

artiklar, nio kvantitativa artiklar samt två artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design, 

publicerade mellan 2000-2012 . Artiklarna valdes ur databaserna Cinahl och Pubmed. 

Resultat: Sjuksköterskorna kände sig osäkra och behövde ökad kunskap vid omvårdnaden av 

patienter med venösa bensår, medan patienterna efterlyste bättre information, kontinuitet, 

lyhördhet och engagemang. Sjuksköterskan var tvungen att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv för att kunna stötta patienten och främja egenvården. Forskningen visade att 

bättre kunskap om tillståndet ledde till ett bättre välbefinnande och ökad egenvård hos 

patienterna.  

Slutsats: Sjuksköterskorna och patienterna behövde bättre kunskap om venösa bensår. 

Sjuksköterskan måste se patienten ur ett holistiskt synsätt för att kunna vara ett stöd. 

Nyckelord: Bensår, kunskap, egenvård, sjuksköterska  

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: Venous leg ulcer is a common problem in the elderly population and 

consequences as social isolation, pain and immobilization often affect patient´s quality of life. 

Aim: The aim of the study was to describe the experiences of the wound care from the 

patient´s and nurses perspective, to describe factors which could increase the quality of care 

and promote self care and to examine the nursing research if care in the direction to confirm 

self care resulted in better wellbeing rather than just medical care. Methods: Literature study 

included eight qualitative, nine quantitative studies and two studies with both qualitative and 

quantitative design, published from 2000-2012. The scientific articles were found in the 

databases Cinahl and Pubmed. Result: The nurses felt insecured and needed increased 

knowledge about the care of the patients with venous leg ulcer, while the patients wanted 

better information, continuitet, responsiveness and engagemang. The nurses need to view the 

global situation of the patient in order to be able to support, promote and confirm patient self 

care of venous ulcers. Researches showed that improved knowledge about the condition 

resulted in better wellbeing and improved self care. Conclusion: The nurses and the patients 

need more knowledge about wound care. The nurses need to apply a holistic perspective on 

the patients in order to be able to support them fully. 

 

Key words: Leg ulcers, knowledge, self care, nurse 
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1. Inledning 

Arbetsmetoderna inom hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar under de 

senaste åren. Tidigare lades betoningen huvudsakligen på den medicinska behandlingen, 

medan man under senare år alltmer kommit att betona vikten av egenvård och patientens 

lärande vad gäller förhållningssätt till sin sjukdom eller till att förebygga sjukdom  

(Kristoffersen et al. 2005). Från att ha varit en passiv mottagare av vården, syftar det nya 

synsättet till att involvera patienten i beslutsfattandet kring den egna vården och därmed öka 

patientens eget ansvar för sin sjukdom och därigenom öka möjligheterna till bättre hälsa och 

tillfredsställelse (Blomqvist et al. 2010). Doss et al. (2011) studie visar att det finns en risk att 

sjuksköterskan intar en attityd av att hon vet bäst i kraft av sina större medicinska kunskaper, 

vilket kan skapa en underlägsenhet och hjälplöshet hos patienten inför sitt tillstånd.  

Farahani et al. (2011) påstår att en effektiv kommunikation från sjuksköterskan ökar 

patientens förståelse för sin diagnos, vilket leder till bättre följsamhet i behandlingen och 

bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande.  

Peters (1998) och Blomqvist et al (2010) menar att i dagens samhälle har många personer ett 

behov av att förändra sin livsstil på grund av kroniska sjukdomar eller ökad risk att utveckla 

sjukdomar. Sjuksköterskan har en viktig roll att undervisa och vägleda patienten samt att få 

patienten att själv förstå vilka positiva konsekvenser en förändring av livsstilen skulle 

innebära. Därför är det viktigt att sjuksköterskan visar ödmjukhet för patientens livssituation 

och livserfarenhet och vågar låta patienten bli delaktig i den egna vården. Detta utvecklar 

patientens självtillit, vilket är en hörnsten i egenvården. För att möjliggöra självtillit hos 

patienten bör sjuksköterskan undervisa, informera och vägleda patienten  

(Peters 1998, Blomqvist et al. 2010).  

Kristoffersen et al. (2006) menar att för att lyckas med detta krävs det att patienten får hjälp 

med att tolka och förstå innebörden av informationen som ges. 

Detta synsätt kan exemplifieras med Hörnsten et al. (2008) forskning om diabetespatienter 

som visade att patienter som ingått i ett interventionsprogram med större fokus på patientens 

personliga förståelse av sin sjukdom snarare än rent medicinska kunskaper hade en bättre 

metabol kontroll jämfört med de patienter som fått den standardiserade diabetesvården.  

Det är viktigt att patienten förstår vilka krav som ställs på denne för att klara av att genomföra 

en beteendeförändring och att denne tror sig klara av denna förändring i sitt beteende. 
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Om individen inte litar på sin egen förmåga är risken stor att denne inte ens kommer att 

försöka genomföra en förändring i sitt beteende (Kristoffersen et al. 2005).  

En patientgrupp som kräver livslång behandling, både akut och långsiktigt förebyggande, är 

patienter som drabbats av venösa bensår. Tillståndet ställer höga krav på att patienten är 

delaktig i behandlingen och bedriver självständig egenvård. Tidigare studier visar att 

kunskapen och förståelsen kring tillståndet och dess behandling är begränsad hos många 

patienter, vilket försvårar egenvården och välbefinnandet hos denna patientgrupp (Persoon et 

al. 2004, González- Consuegra & Verdú 2011).  

Distriktssköterskor tillbringar upp till 50 % av sin arbetstid med att behandla bensår och har 

därför en nyckelposition i att informera patienten om effektiva förebyggande åtgärder (Peters 

1998). Tidigare studier visar att patienter med venösa bensår har en sänkt livskvalitet med 

smärta, social isolering, rörelsenedsättning och nedsatt sinnesstämning 

 (González- Consuegra & Verdú 2011).  

Omvårdnaden för dessa patienter fokuseras oftast på sårvård och kompression, medan den 

problematik som uppstår indirekt till såret oftast förbises. Litteraturstudier visar att det finns 

mycket forskat kring behandlingsmetoder vid venösa bensår, men att följsamheten till de 

rekommenderade behandlingsmetoderna är bristfällig, vilket innebär att denna patientgrupp 

inte får optimal vård (Persoon et al. 2004).  

 

1.1 Historik 

Sår har varit något som människan fruktat i alla tider. Risken för infektioner är stor vilket 

många gånger lett till amputation och till och med döden. Sårvårdsbehandlingar har 

förekommit i alla tider. Rått kött, getspillning, elefanthud och honung nämns som 

förbandsmaterial under tiden omkring 3000 – 2500 f. Kr (Lindholm 2003).  

Hippokrates (460 – 377 f. Kr.) var den förste som hade en mer vetenskaplig syn då han 

upptäckte sambandet mellan varicer och bensår. Hippokrates förespråkade redan på sin tid 

kompressionsbandagering som behandling vid venösa bensår. Under det senaste årtusendet 

har förband som ödlespillning, duvblod, spindelväv, silke, blodiglar och fluglarver använts 

vid behandlingen av sår. Larvterapi har visat sig vara ett effektivt sätt att rensa sår genom att 

dessa äter upp nekrotisk vävnad, och behandlingsmetoden förekommer än idag  

(Lindholm 2003).  
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Omvårdnaden av bensår har alltid haft en låg status. Dokument från bensårsbehandlingen 

under 1700- och 1800- talet beskriver omvårdnaden som en vidrig, obehaglig och oglamorös 

uppgift (Lindholm 2003).  

 

1.2 Etiologi 

Ungefär 70 % av alla förekommande underbenssår är venösa bensår, varav ca 50 % orsakas 

av venös insufficiens (Lindholm 2003, González- Consuegra & Verdú 2011).  Venösa bensår 

är ett vanligt problem hos äldre. Tre av tusen invånare har rapporterats lida av venösa bensår 

och bland kvinnor över 75 år är prevalensen tolv per tusen invånare (Heinen et al. 2004). 

Denna siffra förväntas stiga i takt med att befolkningen blir allt äldre (González- Consuegra & 

Verdú 2011). Risken för recidiv efter sårläkning är stor, ca 45-50 % av patienterna får nya sår, 

och därför är det förebyggande arbetet av högsta betydelse (Heinen et al. 2004). 

 

1.3 Patofysiologi 

Benens vensystem består av det djupa och det ytliga vensystemet. Då blodet transporteras 

tillbaka mot hjärtat förs det från det ytliga vensystemet, via perforanterna tillbaka till det 

djupa vensystemet, och vidare mot hjärtat. För att hindra backflöde är vensystemen utrustade 

med klaffar, som för blodet uppåt (Myles 2007). 

Venös insufficiens uppstår om dessa klaffar av någon anledning inte sluter tätt. Blodet rinner 

då tillbaka till det ytliga vensystemet som blir överfullt. Överskottsvätskan pressas ut i 

omkringliggande vävnad och ger upphov till ödem som i sin tur hindrar kontakt samt syre- 

och näringsutbyte mellan kapillärer och celler vilket ökar risken för sårbildning.  

De venösa såren kännetecknas av att de ofta är oregelbundna till formen, ytliga eller 

medeldjupa, gulsmetande och vätskande (Lindholm 2003).  

Läckage av röda blodkroppar ger en missfärgning runt ankelhöjd och är ett tecknen på venös 

insufficiens (Apoteket 2009). Andra tidiga tecken är ödem, eksem och torr fjällande hud 

(Lindholm 2003).  Såren läker långsamt och består ofta under en lång tid och dess 

komplikationer leder till betydande funktionshinder för patienten 

(González- Consuegra & Verdú 2011). 
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Varför främst äldre drabbas av venösa bensår kan förklaras genom att metabolismen i cellerna 

är långsammare hos äldre patienter, vilket leder till att sårläkningen tar längre tid 

(Almås 2009). 

Lindholm (2003) menar att riskfaktorer för att utveckla venösa bensår är hereditet, övervikt, 

graviditet, rökning, arbete där man står eller går mycket och tidigare ventrombos. 

Ett sår som inte visar tecken på att läka inom en till tre månader ska alltid bedömas av en 

läkare som fastställer sårets etiologi genom anamnes, inspektion och fysikalisk undersökning 

(Apoteket 2009). 

 

1.4 Kompressionsbehandling 

Den viktigaste behandlingen vid venösa bensår är kompressionsbehandling. Denna syftar till 

att pressa tillbaka vätskan som orsakar ödem samt genom att vadmuskelpumpen får ett yttre 

tryck att jobba mot, vilket leder till en bättre pumpfunktion och därigenom kan syre- och 

näringsutbytet i sårområdet förbättras, med bättre möjlighet till sårläkning som följd 

(Lindholm 2003). 

 

1.5 Dorothea Orems egenvårdsteori 

Orem var en känd omvårdnadsteoretiker som har haft stor betydelse för ämnet omvårdnad. 

Orem utvecklade sin omvårdnadsteori 1959 och publicerade sin första bok 1971 då hon 

presenterade sin teori om egenvård. Därefter fördjupade hon sig ytterligare och förtydligade 

sina begrepp och samband mellan dem som idag används som ett ramverk till forskning, 

utbildning, administration och kliniskt arbete inom omvårdnad. (Kristoffersen et al. 2006). 

Enligt Orems (2001) teori är omvårdnad ett förhållande mellan människans kapacitet till 

egenvård och de terapeutiska egenvårdskrav som är viktiga för att främja hälsa, välbefinnande 

och en normal funktion. När det brister i patientens egenvårdskapacitet ska sjuksköterskan 

kompensera där det är nödvändigt och utveckla patientens förmåga där det är möjligt. Hon 

betonar särskilt att om sjuksköterskan ska kunna vara till hjälp för sin patient, måste det ha 

skapats en relation mellan dem (Orem 2001). 
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Orem delar upp sin teori i värderingsfasen då personen förstår vilka handlingar som krävs för 

att uppnå välbefinnande och hälsa, planeringsfasen som handlar om att personen ifråga 

förbereder dessa nödvändiga handlingar och slutligen genomförandefasen då de genomtänkta 

och planerade handlingarna tillämpas praktiskt (Stake- Nilsson 2011). 

 

1.6 International Council of Nurses – ICN:s etiska kod för sjuksköterskor  

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor menar att sjuksköterskan har ett personligt ansvar i det 

arbete hon utför, samt ansvar för att hålla sig uppdaterad under hela sin yrkesverksamma tid 

för att upprätthålla sin kompetens. Sjuksköterskan ska arbeta med att sprida och använda 

forskning samt aktivt verka för att utveckla en omvårdnad som har en evidensbaserad 

kunskapsgrund (ICN 2005). 

 

1.7 Problemformulering 

Omvårdnaden av patienter med venösa bensår ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens 

både när det gäller att skapa en god relation med patienten såväl som goda medicinska 

kunskaper. Denna patientgrupp upplever en försämrad livskvalitet med smärtproblematik, 

social isolering, rörelsenedsättning och nedsatt sinnesstämning. 

Kompressionsbehandling är en viktig del av behandlingen, medan en felaktig 

kompressionslindning kan förvärra skadan för patienten. Därför är det väldigt viktigt att 

sjuksköterskan har goda kunskaper om venösa bensår, dess uppkomstmekanismer, hur såret 

påverkar patienter i det dagliga livet, kompressionstryck och lindningsteknik. Studier visar att 

många sjuksköterskor har kunskapsbrister inom detta område, samt att patienternas följsamhet 

i behandlingen är dålig. 
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1.8 Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsarbete ur patientens och 

sjuksköterskans perspektiv, samt redogöra för viktiga moment i omvårdnadsarbetet som 

kunde öka kvaliteten på vården och främja egenvården. Dessutom ämnade författarna att 

undersöka om omvårdnadsarbetet med inriktning att främja egenvården gav bättre hälsa och 

välbefinnande jämfört med behandling som enbart är inriktad på rent medicinska åtgärder. 

 

1.9 Frågeställningar 

Hur beskrivs sjuksköterskans omvårdnadsarbete av patienter med venösa bensår inom 

omvårdnadsforskningen ur sjuksköterskans respektive patientens perspektiv?
 

Vad anses vara de viktigaste momenten i omvårdnadsarbetet för att öka kvaliteten på vården 

och främja egenvården? 

Vilka belägg visar omvårdnadsforskningen för att omvårdnaden av venösa bensår med 

inriktning att främja egenvården förbättrar hälsa och välbefinnande jämfört med rent 

medicinska åtgärder?  

Hur är kvaliteten på de valda artiklarna avseende undersökningsgrupp och bortfall? 

 

1.10  Begreppsförklaring 

 

Egenvård kan beskrivas som de åtgärder den enskilde individen själv kan vidta vid enkla och 

vanliga symtom, sjukdomar och skador i syfte att bevara hälsa och välbefinnande 

(Kristoffersen et al. 2006, Nationalencyklopedin 2012). 

 

Enligt WHO (1948) definieras hälsa som ett tillstånd av psykiskt, fysiskt och socialt 

välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. 

Välbefinnande beskrivs som människans egen upplevelse av sin livssituation. En människa 

kan trots sjukdomar, motgångar och sviktande funktionsförmåga, uppleva välbefinnande 

(Kristoffersen et al. 2006). 
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2. Metod 

 

2.1 Design: 

 

Föreliggande litteraturstudie har en beskrivande design som följt (Forsberg & Wengström 

2008) rekommendationer för hur en beskrivande litteraturstudie bör se ut.  

 

2.2 Litteratursökning 

 

De valda artiklarna till studien hämtades från databaserna Pubmed och Cinahl.  

Pubmed är en bred databas som innehåller områdena medicin, omvårdnad och odontologi, 

Cinahl är en databas som motsvarar områdena omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

(Forsberg & Wengström 2008). Cinahl är enligt Polit och Beck (2008) en mycket viktig 

databas för sjuksköterskor. 

 

Det första sökordet som användes i Pubmed var Leg ulcer som gav 6139 träffar. För att 

begränsa antalet träffar kombinerades sökordet med Treatment, Motivation, Nurses, Patients 

och Relationship. Sökordet Leg ulcer användes även i Cinahl och gav 331 träffar. För att 

begränsa sökningen lades sökorden Nurses, Knowledge och Self care till. 

Venous leg ulcer användes också i Cinahl som sökord och tillsammans med Pain och Nurses 

reducerades antalet träffar. Sökorden hämtades från Medlines MeSH- databas och är 

etablerade MeSH – termer medan sökorden i Cinahl är så kallade Headings. 

Genom att granska relevanta källors referenslistor hittades ytterligare en användbar 

vetenskaplig artikel via manuell sökning. Då sökningarna i databaserna Pubmed och Cinahl 

utfördes med ungefär samma sökord resulterade det i att en del av de vetenskapliga artiklarna 

återkom flera gånger. Utfallet av databassökningen kan ses i tabell 1 & 2. 
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Tabell 1: Databas Pubmed 

Limits: Fulltext och publicerade mellan år 2000-2012. 

 

 

Databaser 

 

Sökord 

 

Antal träffar 

 

Antal valda artiklar 

exkl. dubbletter 

 

Pubmed 

 

Leg ulcer 

 

 

6143 

 

 

Pubmed 

 

Leg Ulcer AND Treatment 

 

 

5011 

 

 

Pubmed 

 

Leg ulcer AND Treatment 

AND Motivation 

 

 

29 

 

1 

 

Pubmed 

 

Leg ulcer AND nurses 

 

233 

 

 

Pubmed 

 

Leg ulcer AND 

nurses AND patients 

 

146 

 

2 

 

Pubmed 

 

 

Leg ulcer AND nurses AND 

patient AND relationship 

 

 

7 

 

 3   

Manuell frisökning I 

Pubmed 

 

   

1 

 

 

Totalt 

 

   

7 

 

 

Tabell 2: Databas Cinahl 

Limits: Fulltext och publicerade mellan år 2000-2012. 

 

Databaser 

 

Sökord 

 

Antal träffar 

 

Antal valda artiklar 

exkl. dubbletter 

 

Cinahl 

 

 

Leg ulcer 

 

331 

 

 

Cinahl 

 

 

Leg ulcer AND  

nurses 

 

75 

 

4  

 

Cinahl 

 

 

Leg ulcer AND 

knowledge 

 

21 

 

3   

 

Cinahl 

 

 

Leg ulcer AND self care 

 

18 

 

2 

 

Cinahl 

 

 

Venous leg ulcer AND pain 
 

38 

 

2 

 

Cinahl 

 

 

Venous leg ulcer AND 

nurses 

 

17 

 

1 

 

Totalt 

 

   

12 
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2.3 Urvalskriterier 

För att begränsa litteratursökningen valdes följande kriterier: Artiklarna skulle vara i fulltext 

och publicerade under åren 2000-2012. Om sökresultatet gav fler än 200 träffar använde 

författarna ytterligare ett sökord för att begränsa antalet träffar. När fler sökord kombinerades 

användes den booleska operatorn AND, enligt Forsberg & Wengström (2008) samt Polit & 

Beck (2008).  

I urvalet granskade och läste författarna artiklarnas titel och abstract. De artiklar som saknade 

abstract valdes bort. Studier om bensår som uppkommit på grund av arteriella orsaker och 

bensår orsakade av diabetes uteslöts, samt artiklar som inte var skrivna på engelska. 

Författarna valde att ta med både kvantitativa och kvalitativa artiklar i studien. Vid en 

noggrann granskning exkluderades de artiklar som inte motsvarade denna studies syfte och 

frågeställningar.  

 

2.4 Dataanalys 

De utvalda artiklarna lästes noggrant av författarna. För granskning och värdering beträffande 

materialets trovärdighet och relevans utgick författarna från anvisningar och riktlinjer 

avseende granskning av kvantitativa och kvalitativa studier beskrivna av Forsberg och 

Wengström (2008) samt Polit och Beck (2008).  

Totalt inkluderades 19 artiklar som underlag i studien. Materialet granskades och 

kategoriserades, där varje kategori tilldelades en viss färg. Fyra kategorier upprättades efter 

frågeställningarna: omvårdnad utifrån sjuksköterskans perspektiv, omvårdnad utifrån 

patientens perspektiv, viktiga moment i omvårdnaden för att öka kvaliteten på vården och 

stärka egenvården samt omvårdnadsåtgärder som främjar egenvården. Varje kategori 

kondenserades av författarna var för sig. 

På grund av den stora textmassan numrerades den kondenserade texten på en skala mellan ett 

och tre där författarna prioriterade vad de ansåg viktigt att lyfta i studien. Därefter jämfördes 

materialet för att se att innehållet och prioriteringen uppfattats lika av båda författarna. Utifrån 

denna analys kunde sedan resultatet sammanställas till litteraturstudien. 
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Författarna utförde en kvalitetsbedömning av artiklarna med hjälp av Polit och Beck (2008) 

riktlinjer gällande undersökningsgrupp och bortfall. Författarna valde att presentera resultatet 

i tabell 3, där artiklarna graderades från ett till tre enligt följande kriterier: 

1. Både undersökningsgrupp och bortfall var väl beskrivet i studien. 

2. Undersökningsgrupp och bortfall var beskrivet i studien men inte så utförligt. 

3. Undersökningsgrupp var beskriven men inte så utförligt, inget bortfall redovisades. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna valde i sitt examensarbete enbart artiklar som var primärkällor och som beskrev 

forskningsetiska överväganden eller som var godkända av etisk kommitté. Exempel på etiska 

ställningstaganden kan vara att människor som ingår i forskningsprojekt som försökspersoner 

får inte utsättas för obehag och skada och har rätt till integritet, sekretess, anonymitet och 

konfidentialitet (Olsson & Sörensen 2007). 

Studien har redovisats på ett korrekt och objektivt sätt, utan hänsyn till författarnas 

förförståelse. Alla resultat som var relevanta för syftet och frågeställningarna presenterades, 

oavsett författarnas åsikt och ingen artikel exkluderades på grund av resultatet.  

Studien utfördes med en god forskningsetik enligt författarna och med god forskningsetik 

menar Forsberg och Wengström (2008) att inget fusk, plagiering eller ohederlighet 

förekommer i arbetet. 

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras utifrån studiens frågeställningar i löpande text med rubriker och 

underrubriker. En sammanställning av artiklarna med författarnamn, syfte, resultat, metod och 

kvalitetsbedömning visas i tabell 3. 
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3.1.1  Omvårdnadsarbetet utifrån sjuksköterskans perspektiv  

I en kartläggning av vilka kunskaper sjuksköterskor ansåg sig ha om bensår uppgav 

majoriteten av de tillfrågade sjuksköterskorna att de kände sig osäkra i samband med 

sårbehandling, medan drygt hälften uppgav att de inte hade tillräckliga kunskaper. Den 

främsta osäkerheten låg i val av behandlingsmetod, bandagebyte, val av bandage och 

kompressionsbehandling (Haram et al. 2003). 

Ribu et al. (2003) studie noterades att 28 olika förband användes till 35 omläggningar, 

förband applicerades med fel sida upp, hygienrutinerna och dokumentationsrutinerna var 

bristfälliga och mer än hälften av patienterna kompressionsbehandlades inkonsekvent och 

ibland utan diagnos. 

Det framkom att många av sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att uppmuntra patienterna 

och ge patientutbildning om livsstilsförändringar på grund av ointresse från patienten eller 

sjuksköterskans eget ointresse av denna patientgrupp (Van Hecke et al. 2009). 

Enligt Flanigan et al. (2001) hade många sjuksköterskor attityden att det förebyggande arbetet 

var ineffektivt och att recidivfrekvensen var relaterad till patientens ovilja att genomföra 

livsstilsförändringar. Sjuksköterskor som kände sig säkra och hade kunskap om att ge 

patienten livsstilsråd, gav mer rådgivning än de sjuksköterskor som saknade denna kunskap. 

Sjuksköterskor som tyckte sårvård var ointressant gav även de färre livsstilsråd 

(Van Hecke et al. 2009). 

Två studier redovisade att det kunde uppstå konflikter mellan sjuksköterskan och patienten då 

patienten ville känna sig delaktig i vården och ställde krav på sjuksköterskan. Detta sätt att 

försöka uppnå någon slags kontroll i vardagen kunde misstolkas av personalen som kunde 

uppleva patienten som krävande och icke samarbetsvillig. Exempel på detta var då patienten 

själv ville bestämma tid för omläggning, vilket många gånger var en omöjlighet för 

sjuksköterskorna rent tids- och resursmässigt (Morgan & Moffatt 2008 a, Flanagan et al. 

2010).  

Detta bekräftades i en annan studie av Morgan och Moffatt (2008 b) som visade att 

sjuksköterskor uppfattade patienter som försöker ta kontroll i egenvården som avvikande och 

att de fick skylla sig själv för att såren inte läkte. Det fanns en förväntan hos sjuksköterskor att 

patienten skulle följa behandlingen och instruktionerna samt vara positiv och delaktig i vården 

även i avsaknad av framsteg. Misslyckade behandlingsresultat framkallade förtvivlan, skuld 
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och ångest hos sjuksköterskorna, medan det fanns en acceptans för avvikelse i behandlingen 

så länge såren läkte. 

 

3.1.2 Omvårdnadsarbete utifrån patientens perspektiv                       

 

Patientens upplevelse av sjuksköterskans engagemang och förståelse hade stor betydelse för 

sårläkningen och den fortsatta relationen mellan patienten och sjuksköterskan (Ebbeskog & 

Emami 2005, Morgan & Moffatt 2008 a, Flanagan et al. 2010).  

Patienterna önskade träffa sjuksköterskor som var kompetenta, intresserade, empatiska och 

som ingav hopp, då detta ökade patientens motivation och delaktighet i vården samt att 

patienten upplevde att denne tillsammans med sjuksköterskan hade ett gemensamt ansvar i 

läkningsprocessen (Ebbeskog & Emami 2005).  

Enligt Chase et al. (2000), Ebbeskog och Ekman (2001) samt Heinen et al. (2007) uppgav 

majoriteten av de tillfrågade patienterna att bensåren orsakade problem som hade en negativ 

inverkan i det dagliga livet. Begränsningar i sociala aktiviteter som var en konsekvens av 

såren ledde till maktlöshet, kontrollförlust, sorg och en förlorad självständighet då de blev 

beroende av andra. 

Fyra studier visade att ett vanligt problem var att sjuksköterskor bara koncentrerade sig på 

såret och inte såg till helheten, vilket ledde till besvikelse hos patienten då det framkallade 

känslan av att vara ett obetydligt och ointressant objekt (Ebbeskog & Emami 2005, Morgan & 

Moffatt 2008 a, Roaldsen et al. 2011, Van Hecke et al. 2011 a). 

Övervägande delen av patienterna uppgav att de fick för lite information, och att den 

information de fick var otydlig och inkonsekvent (Flanagan et al. 2001, Heinen et al. 2007, 

Finlayson et al. 2010, Roaldsen et al. 2011). Motsägelsefull information skapade förvirring 

hos patienten och den egna initiativförmågan och självdisciplinen försvårades (Roaldsen et al. 

2011). Patienterna ville ha tydlig information från sjuksköterskan, mer stöd och 

uppmärksamhet för sin oro, samt hjälp med förebyggande åtgärder för att förhindra nya sår 

(Ebbeskog & Ekman 2001, Heinen et al. 2007). 

Ett flertal studier visade att patienten hade dålig kunskap kring sitt tillstånd (Chase et al. 2000, 

Ebbeskog & Ekman 2001, Morgan & Moffatt 2008 a, Finlayson et al. 2010, Roaldsen et al. 

2011 ). 
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I fem studier redovisades att orsaker till att patienten inte använder kompression oftast 

berodde på okunskap, patientens misstro och attityd till behandlingseffekten, förnekelse, 

smärta, estetiska skäl, värme och klåda och svårigheter att hitta passande skor (Flanagan et al. 

2001, Heinen et al. 2007, Annells et al. 2008, Finlayson et al. 2010, Roaldsen et al. 2011). 

Man fann även att patienter ignorerades eller avvisades av sjuksköterskan då de framförde 

egna önskemål eller förändringar i behandlingen (Ebbeskog & Emami, 2005, Morgan & 

Moffatt 2008 a). 

En svensk studie visade däremot att deltagarna generellt sett var nöjda med den vård de fick 

men betonade vikten av en effektiv kommunikation (Törnvall & Wilhelmsson 2010). 

Tre studier antydde att sjuksköterskorna bör lyssna mer på dem, samt att kontinuiteten av 

sårvården och läkningsprocessen borde förbättras (Ebbeskog & Emami 2005, Morgan & 

Moffatt 2008 a, Törnvall & Wilhelmsson 2010). 

 

3.2  Viktiga moment i omvårdnadsarbetet för att öka kvaliteten på vården och främja 

egenvården 

Två studier (Ebbeskog & Emami 2005, Morgan & Moffatt 2008 a) visade att patienter hade 

en önskan om att ses som en egen unik individ. En förutsättning för detta var att 

sjuksköterskan såg hela människan i den komplexa situationen och inte bara såret. Genom att 

utveckla en god relation och genom att se helheten kunde läkningsprocessen påverkas genom 

att patientens känsla av kontroll och självkänsla ökade, vilket ledde till ökade förutsättningar 

för en ändamålsenlig egenvård hos patienten (Ebbeskog & Emami 2005, Morgan & Moffatt 

2008 a). Tillräcklig förståelse och kunskap var enligt Finlayson et al. (2010) en förutsättning 

för patienten för att klara av att genomföra egenvårdsåtgärder.  

Ebbeskog och Ekman (2001) samt Morgan och Moffatt (2008 a) menade att det var viktigt för 

dessa patienter att upprätta någon form av balans i tillvaron. Hur patienten upplevde sin 

livssituation berodde till stor del på hur mycket såret påverkade dem i det dagliga livet. Några 

av deltagarna uppgav att såren blivit en del av vardagen och att de hade accepterat detta, 

medan andra hade svårare att acceptera situationen. Därför menade Finlayson et al. (2010) var 

det viktigt att bedöma graden av nedstämdhet vid planeringen av egenvårdsinsatser. 
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Fem studier visade att smärta var ett dominerande symptom vid venösa bensår samt att detta 

var ett underskattat problem då majoriteten av patienterna blev underbehandlade  

(Ebbeskog & Ekman 2001, Ribu et al. 2003, Ebbeskog & Emami 2005,Van Hecke et al. 

2009, Roaldsen et al. 2011). 

Många gånger styrde smärtan hela patientens existens och orsakade ilska, nedstämdhet och 

förtvivlan (Ebbeskog & Ekman 2001) samt frustration och ilska då patienten uppfattade det 

som att vårdpersonalen inte förstod vilka smärtor de levde med (Roaldsen et al. 2011). 

Smärtproblematiken borde därför utredas noggrant och individuellt vid en 

omvårdnadsbedömning enligt Chase et al. (2000). 

Tre studier beskrev att kontinuiteten att få vård av samma sjuksköterska var en viktig faktor 

som ingav trygghet hos patienten (Ebbeskog & Emami 2005, Morgan & Moffatt 2008 a, 

Törnvall & Wilhelmson 2010). 

En studie visade att det förekom ett bristande samarbete mellan sjuksköterskor och läkare, där 

sjuksköterskorna önskade ett större engagemang och delaktighet från läkarna. Det bristande 

samarbetet kunde leda till att diagnostisering och behandling fördröjdes, vilket kunde skapa 

ett onödigt lidande för patienten. (Friman et al. 2010). I primärvården byggde en stor del av 

sårvården på samarbete mellan sjuksköterskor och undersköterskor. Sjuksköterskorna ansåg 

att undersköterskorna behövde mer kunskap kring sårvård då det oftast var undersköterskorna 

som utförde förbandsbyte. Ett bättre samarbete mellan olika yrkesgrupper ökade patientens 

chanser till en god vård (Friman et al. 2010). 

Ett par studier visade att sjuksköterskornas dokumentation var bristfällig och rankades lågt, 

vilket antogs kunde bero på sjuksköterskans osäkerhet kring såret och sårvårdsbehandlingen  

(Haram et al. 2003, Ribu et al. 2003). 

Enligt Haram et al. (2003) tog sjuksköterskan alltför sällan del av de senaste 

forskningsresultaten. Då forskningen kring sår och sårvård gick fort framåt var det viktigt att 

sjuksköterskan höll sig uppdaterad med senaste forskningsrön, annars fanns det en risk att 

patienten inte alltid fick behandling baserad på senaste rön, vilket kunde påverka patientens 

välbefinnande. 
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3.3 Forskningsresultat på omvårdnadsåtgärder som främjar egenvården 

Fyra studier visade att patienter som får omvårdnad utöver rent medicinska insatser, med 

inriktning på att främja egenvården upplever en högre livskvalitet och ett bättre välbefinnande 

(Edwards et al. 2009, Van Hecke et al. 2011a, Van Heckes et al. 2011b, Heinen et al. 2012). 

En av dessa studier undersökte om omvårdnadsinsatser utförda av en speciellt 

sårvårdsutbildad sjuksköterska påverkade livsstilen och egenvården hos patienterna. 

I interventionen ingick hembesök av en särskilt sårvårdsutbildad sjuksköterska samt fem 

läkarbesök. Interventionen började med att patienten fick berätta om hur det var att leva med 

bensår för att skapa en bättre förståelse för patientens behov och uppfattning om såret. 

Därefter gavs skräddarsydd information och patienten engagerades i att hitta egna strategier 

för egenvård. Patienten uppmuntrades och fick reflektera över hinder i egenvården och utefter 

detta upprättades och justerades målsättningar för behandlingen 

(Van Hecke et al. 2011a). 

Resultatet visade att patienter som fick behandling enligt interventionen upplevde att de fick 

bättre sårvård och information än vad de fått tidigare. Patienterna upplevde att de hade en 

förtroendefull relation med sjuksköterskan och följde i högre utsträckning de 

rekommenderade livsstilsråden, även om de inte alltid var övertygade om effekten, på grund 

av att de litade på sjuksköterskan (Van Hecke et al. 2011a). 

En uppföljningsstudie av Van Hecke et al. (2011b) visade att patienter som fick vård av 

särskilt sårvårdsutbildade sjuksköterskor hade en förbättrad livskvalité. Dessa sjuksköterskor 

var enligt patienterna skickligare, ingav trygghet och hopp och lämnade bra information, 

vilket förmedlade hoppfullhet hos patienterna till skillnad mot de sjuksköterskor som utfört 

omvårdnaden tidigare som hade sämre förmåga att ge patienten detta stöd. Patienter som fått 

kunskap att själv tillämpa kompressionsbehandling kände sig mer självständiga och mindre 

beroende av andra. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan interventionsgruppen och 

kontrollgruppen i antal timmar att bära kompression eller ökning av fysisk aktivitet, däremot 

visade resultatet att smärtan minskade signifikant i interventionsgruppen (Van Heckes et al. 

2011b). 

En annan av dessa studier (Edwards et al. 2009) undersökte resultatet av olika insatser i form 

av särskilda vårdprogram, ”Leg Club”. En kontrollgrupp fick sårvård i hemmet av en speciellt 

sårvårdsutbildad sjuksköterska enligt evidensbaserade riktlinjer.  
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Interventionsgruppen fick samma omvårdnad men fick även möjlighet att besöka ”Leg Club” 

en gång i veckan där de erbjöds social interaktion, information, individuellt stöd, hjälp med 

målsättning och kamratstöd. Målet med vårdmodellen var att förbättra socialt stöd, 

självkänsla, smärta, rörlighet, depression och förbättrad livskvalitet hos patienter med venösa 

bensår. Resultatet visade att de patienter som genomgått denna vårdmodell hade ett 

signifikant bättre resultat beträffande tidigare nämnda faktorer jämfört med de patienter som 

inte genomgått denna vårdmodell (Edwards et al. 2009). 

En randomiserad studie av Heinen et al. (2012) undersökte effekten av omvårdnadsåtgärder i 

samband med vårdprogrammet ”Lively Legs”. En interventionsgrupp fick, förutom sedvanlig 

vård två till sex enskilda sessioner tillsammans med en speciellt utbildad sjuksköterska för 

rådgivning, motiverande samtal, individuellt anpassade program för fysisk aktivitet och 

följsamhet i kompressionsbehandling utifrån patientens möjligheter och behov. 

Kontrollgruppen fick sedvanlig vård enligt standardiserade riktlinjer. Resultatet visade att de 

patienter som ingått i rådgivningsprogrammet utförde fysisk aktivitet i högre omfattning än 

patienter som inte ingått i detta program. Däremot fanns det ingen signifikant skillnad i 

användandet av kompression mellan grupperna. Resultatet visade att läkningsprocessen inte 

påskyndades med särskilda rådgivningsprogram, men tiden för recidiv ökade för 

interventionsgruppen (Heinen et al. 2012). 

 

3.4 Kvalitetsgranskning avseende undersökningsgupp och bortfall 

Av de 19 utvalda artiklarna redovisade sju av artiklarna (Edward et al. 2009, Heinen et al. 

2012, Heinen et al. 2007, Roaldsen et al. 2011, Törnvall och Wilhelmson, 2010, Van Hecke 

et al. 2011, Van Hecke et al. 2010) undersökningsgrupp och bortfall mycket utförligt. Tio 

artiklar (Annells et al. 2008, Ebbeskog och Emami, 2005, Finlayson et al. 2010, Friman et al. 

2010, Haram et al. 2003, Morgan & Moffatt, 2008 a, Morgan & Moffat 2008 b, Ribu et al. 

2003, Van Hecke et al. 2008) redovisade undersökningsgrupp och bortfall men inte lika 

utförligt som de sju föregående artiklarna.  

Ett exempel på detta var Morgan och Moffatt (2008 b) studie där det beskrevs att 

undersökningsgruppen bestod av fyra fokusgrupper med tre till sju deltagare i varje, medan 

det totala antalet försökspersoner inte redovisades. Två av artiklarna (Chase et al. 2000, 

Flanagan et al. 2001) nämnde undersökningsgrupp medan bortfall inte redovisades alls. 

Översikt av kvalitetsbedömningen kan ses i tabell 3.
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3.5  Tabell 3: Artikelöversikt 

Författare, 

publ. år och 

land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analys-

metod 

Undersöknings-

grupp 

Kvalitets 

bedömning 

Annells,  

O'Neill & 

Flowers 

 

2008 

 

Australien 

Compression 

bandaging for 

venous leg ulcers: 

the essentialness of 

a willing patient 

Att beskriva och 

undersöka orsakerna till 

varför 

distriktssköterskor 

tillämpar eller inte 

tillämpar kompressions-

behandling vid venösa 

bensår. 

 

Patientens ovilja till 

kompressionsbehandling 

kunde bero på smärta, klåda 

eller misstro till 

behandlingen. Sjuk-

sköterskorna hade strategier 

för att uppmuntra patienten 

till komprimering, men 

detta fungerade inte alltid. 

En 

kvalitativ 

deskriptiv 

/explorativ 

studie 

Enskilda 

intervjuer och 

intervjuer från 

fokusgrupp 

NVivo  22 distrikt-

sköterskor. 12 

stycken i 

individuella 

intervjuer 

samt 10 stycken i 

fokusgrupper 

2 

Chase, 

Whittmore, 

Crosby, 

Freney, 

Howes& 

Philips 

 

2000 

 

USA 

Living with chronic 

venous leg ulcers: a 

descriptive study of 

knowledge and 

functional health 

status. 

Att avgöra om personer 

med venösa bensår hade 

de nödvändiga 

kunskaperna för att 

utföra egenvård samt 

om de hade kapacitet för 

att utföra egenvård i 

syfte att förbättra 

sårläkningen.  

 

Deltagarna hade bristfälliga 

kunskaper för att motiveras 

till att utföra egenvård. 

Individuella strategier 

skulle kunna vara till nytta 

för att få patienten att förstå 

information och kunskap. 

Kvantitativ 

studie med 

en 

beskrivande

design 

Enkät, 

kunskapstest om 

venösa bensår, 

SF- 36 skala  

Faktoranalys 

och test- retest 

koefficienter 

21 patienter med 

aktiva bensår. 
3 

Ebbeskog & 

Ekman 

 

2001 

 

Sverige 

Eldery 

persons´experiences 

of living with 

venous leg ulcer: 

living in a dialectal 

relationship 

between freedom 

and imprisonment 

Att belysa betydelsen av 

äldres upplevelser av att 

leva med venösa bensår 

för att skapa en bättre 

förståelse av hur det är 

att leva med detta 

tillstånd. 

 

Att leva med venösa bensår 

ledde till nedsatt 

livskvalitet. Somliga hade 

lättare att acceptera 

tillståndet, andra hade 

svårare. Patienter hade ett 

stort behov av att förstå vad 

som orsakade såret. 

Kvalitativ 

studie med 

en fenome-

nologisk-

herme-

neutisk 

ansats 

Intervjuer. Fenomeno-

logisk, 

hermeneutisk 

analysmetod 

15 patienter med 

aktiva bensår. 
2 

Ebbeskog & 

Emami 

 

2005 

 
Sverige 

Older 

patients´experience 

of dressing changes 

on venous leg 

ulcers: more than 

just a docile patient 

 

Att beskriva upplevelsen 

vid förbandsbyte hos 

äldre personer med 

venösa bensår. 

Erfarenheten kring 

förbandsbyten varierade. 

Det var viktigt att sjuk-

sköterskan såg helheten 

eftersom bristande 

engagemang ledde till 

minskad känsla av tillit och 

hopp hos patienten.  

Kvalitativ 

studie. 
Intervjuer Tematisk 

innehålls-

analys 

15 patienter med 

aktiva bensår.  
2 



18 
 

 

Författare,p

ubl. År och 

land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analys- 

metod 

Undersöknings- 

grupp 

Kvalitets 

bedömning 

Edwards, 

Courtney, 

Finlayson,  

Shuter, & 

Lindsay 

 

2009 

 
Australien 

A randomised 

controlled trial of a 

community nursing 

intervention: 

improved quality of 

life and healing for 

clients with chronic 

leg ulcers 

Att bedöma effekten av 

en ny vårdmodell vars 

syfte var att förbättra 

livskvalitet, moral, 

depression, 

självkänsla,  

socialt stöd, läkning, 

smärta och rörlighet 

hos patienter med 

kroniska venösa 

bensår. 

Patienter som fick vård 

enligt den nya vårdmodellen 

leg- club visade bättre 

resultat i livskvalitet, moral 

självkänsla, läkning, smärta 

och rörlighet. 

Randomi-

serad 

kontrollerad 

studie. 

Kvantitativ 

studie 

Journal-

uppgifter, 

klinisk 

bedömning och 

frågeformulär. 

En grupp-

sekvensanalys 

metod och 

triangulära 

tester 

67 patienter med 

venösa bensår. 
1 

Finlayson,  

Edwards & 

Courtney 

 

2010 

 
Australien 

The impact of 

psychsocial factors 

on adherence to 

compression therapy 

to prevent recurrence 

of venous leg ulcer 

Att identifiera 

deltagarnas kunskap 

om sitt tillstånd och 

vilken egenvård de 

utförde för att 

förhindra uppkomst av 

nya sår, samt avgöra 

vilka psykosociala 

faktorer som påverkar 

följsamheten till 

kompression. 

Kunskap om sitt tillstånd 

ökar följsamheten i 

egenvården. Försämrad 

fysisk och psykisk hälsa 

försämrar förmågan till 

egenvård.  

 

Kvantitativ 

studie 

Tvärsnittsun

dersökning 

och 

retrospektiv 

journal-

granskning 

Frågeformulär 

samt 

datainsamling 

från journaler. 

 

Deskriptiv 

innehålls-

analys, SPSS, 

beskrivande 

statistik, 

korrelationer, 

Chi- test, t- 

test, Mann- 

Whitney, 

ANOVA. 

122 patienter med 

läkta bensår. 
2 

Flanagan 

Rotchell, 

Fletcher & 

Schofield 

 

2001 

 
Storbritannien 
 

Community nurses´, 

home carers´and 

patients´perceptions 

of factors affecting 

venous leg ulcer 

recurrence and 

management of 

services. 

 

Att få en uppfattning 

om vad 

distriktssköterskor, 

hemtjänstpersonal och 

patienter med läkta 

venösa bensår ansåg 

påverkade risken för 

bensårsrecidiv. 

Alltför stor vikt lades vid 

den medicinska aspekten, 

Större fokus borde läggas på 

en stödjande roll i det 

förebyggande arbetet. 

Informationen bör vara 

praktisk genomförbar, tydlig 

och samstämmig. Ett bättre 

samarbete mellan olika team 

ökade förutsättningen för 

patienten att följa 

rekommenderad behandling.  

Sjuksköterskans attityd mot 

patienten kunde påverka 

följsamheten i 

behandlingen. 
 

 

Kvalitativ 

studie med 

fokusgrupp 

och 

semistruktur

erade 

intervjuer 

Semi-

strukturerade 

intervjuer.  

Tolkande 

dataanalys 
15 distrikts-

sköterskor,  

15 vårdare som 

skötte 

omvårdnaden i 

hemmet samt 12 

patienter med 

läkta venösa 

bensår. 

3 
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Författare, 

publ. år och 

land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analys- 

metod 

Undersöknings- 

grupp 

Kvalitets 

bedömning 

Friman, 

Klang & 

Ebbeskog  

 

2010 

 

Sverige 

Wound care in 

primary health care: 

district nurses´needs 

for co- operation 

and well- functional 

organization 

 
 

Att undersöka 

ansvarsfördelningen för 

diagnos och vård, 

riktlinjer, samt 

samarbete med andra 

yrkeskategorier. Att 

redogöra för 

distriktssköterskans 

funktion och ansvar vid 

sårvårdsbehandlingen 

inom primärvården. 

Det fanns stora brister i 

samarbetet mellan 

distriktssköterskor och 

allmänläkare. Riktlinjer för 

sårvård saknades ofta och 

patienter behandlades utan 

att vara utredda eller 

diagnostiserade. 

 

. 

 

 

En 

kvantitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Blankett med 

frågor om såret 

och ett 

frågeformulär 

om sjuk-

sköterskornas 

utbildning och 

erfarenhet. 

Kvantitativ 

data 

beräknades 

med hjälp av 

Excel, version 

2002, 

kvalitativa 

data 

analyserades 

med tema- 

analys. 

26 distrikts-

sköterskor som 

arbetade inom 

primärvården. 

2 

Haram, 

 Ribu, & 

 Rustoen 

 

2003 

 

Norge 

 

Wound care. The 

views of district 

nurses on their level 

of knowledge about 

the treatment of leg 

and foot ulcer. 

 
 

Att kartlägga vilka 

kunskaper ett urval av 

sjuksköterskor ansåg 

sig själva ha om ben- 

och fotsår. 

Många sjuksköterskor kände 

sig osäkra i samband med 

sårbehandling. Patienterna 

fick inte alltid optimal vård 

baserad på senaste forskning 

på grund av att 

sjuksköterskorna inte tog del 

av nyare forskningsresultat. 

 

Kvantitativ 

studie med 

beskrivande 

design. 

Skriftlig enkät 

med sju frågor 

samt utrymme 

för fördjupade 

kommentarer.  
 

Innehålls-

analys av den 

kvalitativa 

delen.  

Statistical 

Package for 

the Social 

Sciences till 

den 

kvantitativa 

delen. 

102 sjuk-

sköterskor som 

behandlade 

patienter med 

bensår. 

2 

Heinen, 

Borm, 

Van 

derVleuten, 

Evers 

Oosterndorp, 

Van 

Achterberg 

 

2012 

 
Nederländerna 

 

The Lively Legs 

self-management 

programme 

increased physical 

activity and reduced 

wound days in leg 

ulcer patients: 

Results from a 

randomized 

controlled trial.  

 

Att undersöka effekten 

av ett 

rådgivningsprogram i 

syfte att främja 

följsamheten av 

kompression och fysisk 

träning, samt undersöka 

återfallsfrekvensen av 

bensår. 

 

 

 

 

 

De patienter som ingått i 

rådgivningsprogrammet 

utförde fysisk aktivitet i 

högre omfattning än 

patienter som inte ingått i 

detta program. Det fanns 

ingen signifikant skillnad i 

användandet av 

kompression mellan 

grupperna. 

Läkningsprocessen 

påskyndades inte men tiden 

för recidiv ökade för 

interventionsgruppen 

Rando-

miserad, 

kontrollerad 

studie. 

Kvantitativ 

studie 

Patienterna 

randomiserades 

i två grupper. 

Data samlades 

in med hjälp av 

patientintervjuer 

och enkät. 

Generaliserad 

linjär modell 

och 

proportionell 

hazard 

regression. 

184 patienter med 

venösa bensår 

som delades 

jämnt i två 

grupper. 

 

1 
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Författare, 

publ. år och 

land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analys-

metod 

Undersöknings- 

grupp 

Kvalitets 

bedömning 

Heinen, 

Persoon, 

van de 

Kerkhof,  

Otero & 

van 

Achterberg  

 

2007 

 
Nederländerna 

 

 

Ulcer- related 

problems and health 

care needs in 

patients with venous 

leg ulceration: A 

descriptive, 

crossectional study 

 
 

Att beskriva de bensårs- 

relaterade problem hos 

patienter med venösa 

bensår och bensår av 

blandad etiologi. 

 

De flesta patienterna 

uppgav problem relaterade 

till bensåren som gav dem 

en betydligt negativ 

inverkan på deras dagliga 

liv. Vanliga problem var 

smärta, begränsningar i 

rörlighet, skoproblematik, 

kompressionsbehandling, 

begränsningar i det sociala 

livet, beroende av andra, 

sorg och maktlöshet. 

Beskrivande

tvärsnitts-

design. 

Kvantitativ 

studie 

Enkät, intervju, 

sårobservation 

och medicinsk 

information. 

Metod för 

analys var 

beskrivande 

statistik,  

oberoende t-

test 

Chi-2-test 

 141 patienter med 

venösa bensår. 
1 

Morgan &  

Moffatt,  

 

2008 

 
Storbritannien 

Non healing leg 

ulcer and the nurse- 

patient relationship. 

Part 1: the patient´s 

perspective 

Att ur ett 

patientperspektiv 

undersöka relationen 

mellan sjuksköterskan 

och patienter med 

svårläkta venösa bensår  

Patienterna upplevde att 

sjuksköterskan visar 

ointresse och liten förståelse 

för patientens komplexa 

situation. Hur patienten 

uppfattade sjuksköterskans 

förståelse & engagemang 

hade stor betydelse för 

parterna. 

Beskrivande

kvalitativ 

studie.  

Semi-

strukturerade 

intervjuer, 

registrering och 

observation av 

interaktionen 

mellan patient 

och forskaren. 

Beskrivande 

innehålls-

analys. 

Fem patienter med 

aktiva och svårläkta 

bensår. 

2 

Morgan & 

Moffatt,  

 

2008 

 
Storbritannien 

Non healing leg 

ulcer and the nurse- 

patient relationship. 

Part 2 : the nurse`s 

perspective 

Att undersöka vilken 

uppfattning 

sjuksköterskor hade om 

patienter med svårläkta 

bensår, samt att 

undersöka 

sjuksköterskors attityd 

till de patienter som inte 

följde den 

rekommenderade 

behandlingen. 

Sjuksköterskor var dåligt 

rustade att bemöta den 

komplexa helheten hos 

patienterna. Patienter som 

försöker utöva kontroll över 

sin situation eller avvek från 

den rekommenderade 

vården betraktades som 

besvärliga. Många gånger 

framkallade 

patientkontakten känslor av 

ångest, rädsla, irritation och 

rädsla hos sjuksköterskan. 

Kvalitativ 

studie 

Fokusgrupper 

med 3-7 

deltagare i varje 

där data 

samlades in med 

hjälp av 

fokuserings-

övning följt av 

diskussion  

Beskrivande 

innehålls-

analys 

Fyra fokusgrupper 

med tre till sju 

deltagande 

sjuksköterskor i 

varje grupp. 

2 
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Författare,  

publ. år och 

land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analys-

metod 

Undersöknings- 

grupp 

Kvalitets 

bedömning 

Ribu, 

Haram &  

Rustoen 

 

2003 

 

Norge 

Observations of 

nurses treatment of 

leg and foot ulcer in 

community health 

care 

Att undersöka 

kunskapen av ben och 

fotsår hos 

sjuksköterskor inom 

den kommunala 

hemsjukvården 

Endast 49 % av 

sjuksköterskorna gjorde en 

klinisk bedömning av såret 

i samband med 

omläggning. Riktlinjer 

följdes inte, omläggnings-

material appliceras fel och 

kompressionsbehandling 

utfördes utan diagnos. 

Såren dokumenterades 

sällan. 

Beskri 

vande 

observe-

rande 

studie. 
 

Kvalitativ 

och 

kvantitativ 

design 

 

Strukturerade 

och semi-

strukturerade 

observationer 

av sjuk-

sköterskor 

genomfördes av 

studenter 

Beskri-

vande och 

tolkande 

analys. 

Statistical 

Package for 

Social 

Sciences 

 

30 sjuksköterske-

studenter, 31sjuk-

sköterskor och 32 

patienter som fick 

sårvårdsbehandling. 

2 

Roaldsen 

Biguet.  & 

Elfving  

 

2011 

 

Sverige 

Physical activity in 

patients with 

venous leg ulcer- 

between 

engagement and 

avoidance. A 

patient perspective. 

 

 

Att identifiera och 

beskriva uppfattningen 

och förståelsen av 

fysisk aktivitet hos 

patienter med befintliga 

eller läkta venösa 

bensår. 

Patienterna upplevde att de 

fick för lite information och 

stöd från vårdpersonal. 

Informationen var många 

gånger vag och felaktig. De 

patienter som hade en god 

uppfattning om orsaken till 

bensår utförde fysisk 

aktivitet i större 

utsträckning än de som 

hade mindre kunskap om 

bensår. Patienterna 

upplevde en hotande 

självkänsla. 

Kvalitativ 

studie  
Semi- 

strukturerade 

frågor. 

Intervjuguiden 

fokuserade på 

patienternas 

erfarenhet och 

förståelse av 

fysisk aktivitet i 

förhållande till 

venösa bensår. 

Intervjuerna 

analyse-

rades i sju 

steg enligt 

fenomeno-

grafisk 

analys. 

22 patienter med 

aktiva eller läkta 

bensår. 

1 

Törnvall & 

Wilhelmsson  

 

2010 

 

Sverige 

Quality of nursing 

care from the 

perspective of 

patients with leg 

ulcers 

Att undersöka och 

analysera kvaliteten på 

omvårdnaden i 

primärvården utifrån 

patientens perspektiv.   

Att identifiera 

patientens subjektiva 

upplevelse av 

kvaliteten på vården.  

 

De flesta patienterna 

uppfattade att kvaliteten på 

omvårdnaden var hög. 

Patientfokuserad vård, 

kontinuiteten och bättre 

smärtlindring var faktorer 

patienterna ansåg behövde 

förbättras. 

Kvantitativ 

studie 

Korta versionen 

av Kvalitet från 

patientens 

perspektiv 

(QPP) 

frågeformulär. 

Enkäten 

avslutades med 

öppna frågor 

Chi- 2- test 

och Mann-

Whitney U-

test och 

kvalitativ 

innehålls- 

analys för 

dem öppna 

frågorna 

113 patienter med 

venösa bensår 

1 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Biguet%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.webproxy.student.hig.se:2048/pubmed?term=%22Elfving%20B%22%5BAuthor%5D
javascript:__doLinkPostBack('','ss%7E%7EAR%20%22Wilhelmsson%20S%22%7C%7Csl%7E%7Erl','');


22 
 

Författare, 

publ. år och 

land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analys-

metod 

Undersöknings-

grupp 

Kvalitets 

bedömning 

Van Hecke, 

Grypdonck, 

Beele, 

De Bacquer& 

Defloor 

 

2008 

 
Belgien 

How evidence- 

based is venous leg 

ulcer care? A survey 

in community 

settings 

Att beskriva 

sjuksköterskors vård av 

patienter 

med venösa bensår 

beträffande livsstilsråd, 

kompressions-

behandling och 

smärtlindring. 

  Hälften av sjuk-

sköterskorna gav livsstilsråd 

om exempelvis benhöjd och 

fysisk aktivitet. De 

sjuksköterskor som kände 

att de hade tillräckligt med 

kunskap att ge livsstilsråd 

gav mer råd än de 

sjuksköterskor som saknade 

den kunskap. 

Kvantitativ 

studie med 

beskrivande 

design 

Frågeformulär 

baserat på 

Graham 

instrumentet. 

Två fokus-

grupper 

bildades för att 

konstruera & 

undersöka nya 

frågor till 

enkäten. 

SPSS  

version12,0, 

beskrivande 

statistik, 

Cronbachs 

alfa,  

chi-2-test 

och logistisk 

regressions

modell. 

742 sjuksköterskor 

anställda inom 

hälso- sjukvården 

samt inom privat 

verksamhet. 

2 

Van Hecke, 

Grypdonck, 

Beele, 

Vanderwee& 

Defloor 

 

2011 

 

Belgien 

Adherence to leg 

ulcer lifestyle 

advice: qualitive 

and quantitative 

outcomes associated 

with a nurse-led 

intervention 

 

Att i samband med en 

livsstilsintervention 

undersöka om 

följsamheten i 

egenvården ökade.  

Patienterna upplevde ett 

nytt perspektiv där 

sårläkning och/eller 

förbättring av livskvalitet 

kunde uppnås. Många 

patienter hade börjat utföra 

benövningar. Fler patienter 

kände sig mer självständiga 

då de lärt sig att tillämpa 

kompressions- bandagering 

på egen hand. 

Studien har 

både en 

kvalitativ 

och 

kvantitativ  

design 

Kvalitativa och 

kvantitativa data 

samlades in med 

hjälp av 

intervjuer, 

enkät, 

observationer, 

stegräknare och 

patientdagbok  

Induktiv 

innehålls-

analys 

Triangu-

lering. 

SPSS 

version 15,0 

Wilcoxon 

rank-test. 

Bonferroni 

korrektion 

av den 

kvantitativa 

delen. 

26 patienter med 

venösa bensår och 5 

sjuksköterskor 

1 

Van Hecke, 

Verhaeghe, 

Grypdonck, 

Beele& 

Defloor 

 

2010 

 

Belgien 

Processes 

underlying 

adherence to leg 

ulcer treatment: A 

qualitative field 

study 

Att undersöka beteendet 

hos de patienter som 

ingått i en intervention 

vars syfte var att öka 

följsamheten till de 

rekommenderade 

livsstilsråden..  

Patienter som upplevde en 

förtroendefull relation med 

sjuksköterskan följde de 

rekommenderade 

livsstilsråden. Patienterna 

upplevde att de fick bättre 

sårvård och information av 

de sjuksköterskor som 

ingick i interventionen. 

Kvalitativ 

fältstudie 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

och observation 

av deltagarnas 

intervention. .. 

 

Tematisk 

innehålls-

analys, 

triangu-

lering 

 

26 patienter med 

venösa bensår och 5 

sjuksköterskor 

 

1 
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4. Diskussion 

 
4.1 Huvudresultat 

Huvudresultatet visade att sjuksköterskorna kände sig osäkra och behövde ökad kunskap vid 

omvårdnaden av patienter med venösa bensår, medan patienterna efterlyste bättre 

information, kontinuitet, lyhördhet och engagemang. Två randomiserande studier visade att de 

patienter som ingått i särskilda vårdmodeller, som syftade till att stärka patientens självkänsla 

och motivation till egenvård, upplevde ökad kunskap och engagemang samt ett ökat 

välbefinnande, jämfört med de patienter som fick sedvanlig vård.  

4.2 Resultatdiskussion 

Att leva med venösa bensår innebär mycket mer än bara ett sår för patienten. Smärta, 

isolering, maktlöshet och kontrollförlust är några av de faktorer som patienten lever med varje 

dag. Utefter detta anser författarna till denna studie att sjuksköterskan bör se sårproblematiken 

ur hela patientens perspektiv, både från en social samt psykosocial synvinkel, vilket 

bekräftades av Lindholm (2003), som betonar vikten av en helhetssyn vid bedömning och 

behandling av patienter som lider av venösa bensår. Det är även i enlighet med Orems teori då 

hon menar att det gäller att identifiera alla faktorer som krävs för att främja hälsa  

(Orem 2001).  

Denna litteraturstudie visade enligt Haram et al. (2003), Ribu et al. (2003), Ebbeskog och 

Emami (2005), Morgan och Moffatt (2008 a), Roaldsen et al. (2011) och Van Hecke et al. 

(2011a) att det fanns en osäkerhet och kunskapsbrist bland sjuksköterskor samt att 

sjuksköterskorna hade svårt att se helheten i patientens problematik, vilket kunde leda till 

onödigt patientlidande då detta försvårade patientens motivation och delaktighet i vården. De 

patienter som fick information och patientutbildning och som hade en förtroendefull relation 

med sjuksköterskan hade lättare att följa livsstilsråden (Van Hecke et al. 2011 a). För att 

kunna motivera, ge patientutbildning och korrekt information till patienten krävs bättre 

kunskap och engagemang hos sjuksköterskorna anser författarna, vilket också styrks av 

Ebbeskog och Ekman (2001), Flanagan et al. (2001), Morgan och Moffatt (2008 a), Finlayson 

et al. (2010) och Roaldsen (2011).  

Ytterligare stöd för detta påstående ger Orem (2001) som menar att en förutsättning för att 

kunna hjälpa en patient är att en relation skapats mellan parterna. Patienter som fick vård av 

en speciellt utbildad sårvårdssjuksköterska visade ett bättre resultat av livskvalitet, smärta, 
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rörlighet, självkänsla och läkning (Edwards et al. 2009) vilket författarna till denna studie 

anser visar vikten av rätt kompetens. 

Enligt Ebbeskog och Ekman (2001), Roaldsen et al. (2009) och Van Hecke et al. (2009) var 

smärta det mest dominerande symtomet vid venösa bensår. Då ett flertal studier visar samma 

resultat anser författarna att det ligger ett högt bevisvärde i detta påstående. Resultatet visade 

även att smärtproblematiken ofta förbises och patienterna underbehandlas (Ribu et al. 

2003,Van Hecke et al. 2009, Roaldsen et al. 2011) 

Resultatet i en litteraturstudie av Heinen et al. (2003) visade att en adekvat smärtbehandling 

resulterade i bättre följsamhet i behandlingen samt ökad livskvalitet. Författarnas synpunkter 

är därför att en smärtuppskattning ska utföras individuellt på varje patient och att 

smärtbehandling ska vara en hörnsten i behandlingen, vilket även bekräftas av Chase et al. 

(2000).  

För att ett lyckat behandlingsresultat ska kunna uppnås för patienten har sjukvårdsteamets 

samarbete stor betydelse och ett nära samarbete med ansvarig läkare är en förutsättning 

(Lindholm 2003). Då ett flertal patienter behandlades utan diagnos (Ribu et al. 2003), anar 

författarna till denna studie att det finns brister i samarbetet kring denna patientgrupp.  

Sjuksköterskor upplevde bristande samarbete och engagemang från läkare vilket i värsta fall 

kunde fördröja vården och medföra ett onödigt lidande för patienten (Friman et al. 2010). 

Lorimer et al. (2003) visade i en litteraturstudie att den inledande kompressionsbehandlingen 

kunde fördröjas upp till ett år efter sårdebuten på grund av den långa väntan innan patienten 

fick träffa en specialistläkare. Författarna anser således att ett bättre samarbete mellan 

yrkeskategorier bör arbetas fram. 

Två studier visade att dokumentationen var bristfällig och rankades lågt bland viktiga faktorer 

inom sårbehandlingsprocessen (Haram et al. 2003, Ribu et al.2003). Bristerna inom 

dokumentationen av diagnoser, mål och resultat antogs bero på sjuksköterskans okunskap 

kring sårvård (Ehrenberg & Birgersson 2003). Författarna anser att en bristande 

dokumentation försvårar kontinuiteten i behandlingen och säkerheten. Bristen på 

dokumentation leder också till svårigheter att utvärdera behandlingen, vilket även bekräftas av 

Ehrenberg och Birgersson (2003). 

Enligt ICN: s etiska kod har sjuksköterskor ett personligt ansvar för sitt arbete samt skyldighet 

att hålla sig uppdaterad inom aktuell forskning och utefter det ge en god omvårdnad som har 
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en evidensbaserad grund (ICN 2005). Då Ribu et al. (2003) visade att sjuksköterskorna sällan 

tog del av nyare forskningspublikationer, anser författarna att detta kan vara ett hot mot 

patientens välbefinnande, då risken finns att patienterna inte får evidensbaserad behandling. 

Författarna anser vidare att sjuksköterskor i större utsträckning bör ta del av forskningsresultat 

samt att kompetensen bör höjas generellt och får medhåll av Haram et al. (2003), Ribu et al. 

(2003) och Van Hecke et al. (2009). 

Enligt Orem (2001) ska sjuksköterskan hjälpa till och stötta patienten där det finns behov 

samt utveckla patientens förmåga där det är möjligt. För att möjliggöra detta måste 

sjuksköterskan, enligt författarna till denna studie, våga släppa taget om sin profession och 

låta patienten bli delaktig, även om patientens önskemål inte alltid överensstämmer med 

sjuksköterskans. På så vis kan en jämlik relation upprättas, där patienten känner förtroende i 

form av respekt för sina egna önskningar, vilket bör vara en bra grund för att utveckla det 

fortsatta samarbetet, vilket även styrks av (Thorne et al. 2000). 

Fyra av studierna visade att omvårdnadsinsatser med inriktning att främja egenvården gav ett 

ökat välbefinnande i jämförelse med rent medicinska omvårdnadsåtgärder (Edwards et al. 

2009, Van Hecke et al. 2011a, Van Heckes et al. 2011b, Heinen et al. 2012). Ett liknande 

resultat presenterade Harrison et al. (2005) där patienter som vårdades av sjuksköterskor som 

fått utbildning i sårvård för att öka kompetensen visade positiva läkningsresultat. Författarna 

anser att med bättre kunskap hos sjuksköterskorna förbättras patienternas chanser till 

välbefinnande och sårläkning. 

Kvalitetsdiskussion av artiklarna avseende undersökningsgrupp och bortfall. Av studiens 19 

artiklar var det åtta kvalitativa artiklar, nio kvantitativa artiklar och 2 med både kvalitativ och 

kvantitativ design. Enligt Forsberg och Wengström (2008) så skiljer sig kvantitativa och 

kvalitativa studier åt med avseende på undersökningsgruppens storlek och forskarens 

förhållningsätt. I studier med enkäter och många deltagare har inte forskaren möjlighet att 

möta deltagarna i studien jämfört med en intervjustudie med färre deltagare. Detta anser 

författarna hade betydelse vid beskrivning av bortfall i studierna, de kvalitativa artiklarna 

hade en mer utförlig beskrivning av sitt bortfall än de kvantitativa artiklarna. I kvantitativa 

studier kan deltagarna bara avböja med att inte svara på enkäten och forskaren har då inte 

möjlighet att fråga alla varför de inte vill delta på grund av det stora antalet av deltagare. I två 

av artiklarna (Edwards et al. 2009, Heinen et al. 2012) hade forskarna randomiserat 

deltagarna i två grupper, en kontrollgrupp och en interventionsgrupp. Forsberg och 
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Wengström (2008) förklarar att randomisering betyder att deltagarna lottas i två grupper och 

att dessa randomiserade kontrollerade studier bäst kan svara på frågan vilken åtgärd eller 

behandling som är mest effektiv. Författarna anser att dessa två artiklar har stor betydelse och 

kan styrka en av frågeställningarna i denna studie där egenvård och medicinska åtgärder 

jämförs. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Denna beskrivande litteraturstudie utfördes genom granskning av artiklar för att kunna 

besvara syftet med studien. 

 Författarna valde att bearbeta både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att belysa både 

personliga upplevelser samt visa skillnader i resultat efter insatta omvårdnadsåtgärder. 

Författarna valde också att besvara frågeställningen från både patientens och sjuksköterskans 

perspektiv för att få en bättre helhetssyn, vilket borde anses som en styrka i studien. 

En annan styrka anser författarna är att de under arbetets gång delat samma uppfattning kring 

resultatet då materialet granskades var för sig och senare gemensamt.  

Författarna valde fem artiklar utförda i Sverige, två från Norge, tre från Belgien, tre från 

Storbritannien, en från USA, två från Nederländerna, tre från Australien. Dessa länder liknar 

varandra rent socioekonomiskt och vårdresurserna ges under liknande förhållanden. 

Resultaten skiljde sig inte åt oavsett i vilket land studierna var utförda, vilket författarna anser 

vara en styrka.  

Av det valda materialet i det breda forskningsfältet kan en begränsning ha varit att samma 

forskningsgrupp som undersökte samma studiepopulation återkom i ett flertal studier, vilket 

eventuellt kan vinkla resultatet samt att forskarna ofta refererade till varandra. En styrka kan 

dock vara att dessa har god kunskap kring ämnet och att de undersökt området ur många olika 

fallvinklar, vilket tydliggör problematiken ur fler perspektiv menar författarna. 

Författarna hade under arbetets planeringsfas avsett att inkludera endast sjuksköterskor, men 

då tre av studierna hade distriktssköterskor som studieobjekt, valde författarna att inte 

exkludera dessa. Motivet bakom det beslutet grundade sig på att i Sverige behandlas många 

patienter med bensår av både distriktssköterskor och allmänsjuksköterskor, beroende på om 

vårdinsatsen sker inom primärvården eller kommunen. 
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I början av studien hade författarna som avsikt att endast bearbeta artiklar som behandlade 

venösa bensår. Det visade sig emellertid under litteratursökningens gång att många 

användbara artiklar belyste bensår som var av blandad etiologi, vilket ledde till att även dessa 

inkluderades i studien. 

En styrka i studien menar författarna kan vara att så många som 19 artiklar ingick i 

litteraturstudien, vilket ger resultatet en högre trovärdighet. 

Vid kvalitetsbedömningen av artiklarna ansåg författarna att en svaghet kunde vara att två av 

artiklarna hade en sämre beskrivning av undersökningsgrupp och bortfall, vilket kan ses i 

tabell 3.  

Kvalitetsbedömningen av artiklarnas undersökningsgrupp och bortfall redovisades i tabell tre 

med siffror. Dessa siffror var inte tänkt som en gradering av hur kvaliteten på artiklarna var, 

där ett betydde bra kvalitet och tre dålig. Utan siffrornas betydelse valde författarna att 

presentera i metoddelen och dessa var gjorda efter författarnas egna kriterier. 

Allmän diskussion  

Denna litteraturstudie syftade till att undersöka hur omvårdnaden av venösa bensår upplevdes 

av sjuksköterskor och patienter, samt viktiga moment som ökade kvaliteten på vården och 

främjade egenvården.  

Dessutom ämnade författarna att undersöka om det fanns belägg i forskningen att 

omvårdnadsåtgärder med inriktning att främja egenvården var mer effektivt än rent 

medicinska åtgärder. 

De valda artiklarna innehöll bra information som svarade på författarnas syfte och 

frågeställningar. 

Författarna förvånas över den okunskap som finns hos sjuksköterskor och patienter, då detta 

är en relativt vanlig patientgrupp. Att leva med venösa bensår är ett långvarigt 

sjukdomstillstånd där ett stort ansvar vilar på patienten själv. För patientens delaktighet i 

vården krävs att patienten får utbildning och information från sjuksköterskan, som i sin tur 

behöver goda kunskaper inom området.  

I och med detta arbete har författarna funnit att det saknas kunskap och kompetens bland 

sjuksköterskor, vilket har stor betydelse för patientens delaktighet och välbefinnande. I denna 

studie har författarna hittat resultat som visar belägg för att specifika omvårdnadsåtgärder har 

en positiv inverkan på patientens egenvård och välbefinnande.  
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Författarnas litteraturstudie speglar resultat av artiklar publicerade under den senaste 

tioårsperioden. Forskningen går fort framåt, ändå visade resultatet samma problematik idag 

som för tio år sedan. Trots att resultaten har varit kända under en lång tid har de ännu inte 

implementerats i klinisk praxis, vilket författarna till denna litteraturstudie ställer sig kritiska 

till. Av denna anledning anser författarna att forskningsresultaten kring 

sårvårdsproblematiken behöver uppmärksammas i högre omfattning inom verksamheter som 

är i kontakt med denna patientgrupp med hänvisning till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2005).  

Slutsatsen av denna studie är att sjuksköterskor och patienter behöver förbättra sina kunskaper 

samt upprätta en god relation som främjar egenvården och ökar hälsa och välbefinnande. 

Sjuksköterskan bör se patienten som en helhet både ur ett psykiskt, fysiskt och socialt 

perspektiv och inte bara ett sår som ska behandlas. 

Resultatet av denna litteraturstudie kan bidra till ett värdefullt underlag för utarbetande av 

kliniska riktlinjer för sårvårdsbehandling vid venösa bensår, såväl inom slutenvården, 

primärvården som i kommunal verksamhet. 
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