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Sammanfattning 

Svårläkta bensår tillhör en stor del av en distriktssköterskas och sjuksköterskas, hädanefter 

benämnd sjusköterska, vardag. Att ha ett svårläkt bensår orsakar stort lidande för patienterna 

och kostnaden för samhället är också betydande. Syftet med denna studie var att beskriva och 

jämföra sjuksköterskor i slutenvård med primärvårdens sjuksköterskor i deras kunskaper om 

svårläkta bensår avseende rutiner, riktlinjer och kunskapen av omvårdnaden av svårläkta 

bensår. En enkät delades ut till sjuksköterskor på medicinavdelningarna på ett sjukhus och till 

sjuksköterskor på två hälsocentraler och två hemsjukvårdsenheter i primärvården. Det var 66 

av 95 tillfrågade sjuksköterskor som deltog. Efter en analys av insamlade enkäter så har det 

visat sig att det fanns brister hos kunskapen vad gäller riktlinjerna hos båda grupperna vad 

gäller bedömning och utförande av omvårdnaden av bensår. Ett ankel/armtrycksindex 

beräknas sällan, varken innan kompressionsbehandling eller vid misstanke om arteriell 

insufficiens. En övervägande majoritet av sjuksköterskorna visste inte vilket ankeltrycksindex 

som var normalt. Vid jämförelsen mellan slutenvårdens sjuksköterskor och primärvårdens 

sjuksköterskor i den egna skattade kunskapen, var primärvårdens sjuksköterskor signifikant 

säkrare i sina kunskaper. Vid kunskapstestet var det primärvården som hade den bästa 

kunskapen rörande ankeltryck, ankeltrycksindex, zinkets betydelse vid sårläkningen, och 

utseendet på venösa samt arteriella bensår. Slutsatsen som framkom i föreliggande studie var 

att det fanns ett gap mellan evidensbaserad kunskap och sjuksköterskornas kunskap samt den 

egenskattade kunskapen gällande svårläkta bensår. Gapet visade sig vara större hos 

slutenvårdens sjuksköterskor än primärvårdens sjuksköterskor. 
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Abstract 

Slow-healing legulcers is a major part of a districtnurse and nurses, hereinafter referred nurse, 

living. Having a slow-healing legulcers causes great suffering for patients and the cost to 

society is also significant. The purpose of this study was to describe and compare nurses in 

hospitalcare with primarycare nurses in their knowledge of slow-healing legulcers regarding 

routines, guidelines and knowledge of the nursing care of slow-healing legulcers. A 

questionnaire was distributed to nurses at the medical departments of a hospital and the nurses 

in two health centers and two nursing units in primarycare. There were 66 of the 95 surveyed 

nurses who participated. After an analysis of collected surveys has shown that there were gaps 

in knowledge regarding the guidelines of both groups in terms of assessment and execution of 

the nursing care of legulcers. An ankel/brachialpressureindex was not performed often, 

neither before compression therapy or suspicion of arterial insufficiency. An overwhelming 

majority of the nurses did not know which anklepressureindex was normal. In the comparison 

between the hospitalcare nurses and primarycare nurses in their self-estimated knowledge, 

was the primarycare nurses significantly more confident in their skills. In the knowledge test 

was the primarycare nurse who had the best knowledge concerning the 

ankle/brachialpressureindex, the importance of zinc for healing of the wound, and the 

appearance of venous and arterial ulcers.  The conclusion that emerged from this study was 

that there was a gap between evidence-based knowledge and nurses' knowledge and the self-

estimated knowledge regarding slow-healing legulcers. The gap appeared greater among 

hospitalcare nurses than primarycare nurses. 
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Introduktion 

Svårläkta bensår tillhör en stor del av en distriktssköterskas och sjuksköterskas, hädanefter 

benämnda med sjuksköterska för båda kategorierna, vardag. Ett svårläkt bensår beskrivs som ett sår 

nedanför knäet som inte läkt på sex veckor. I detta ingår också sår på foten. Bensår är inte en 

sjukdom utan ett symtom på en bakomliggande orsak. En diagnos bör alltid ställas vad den 

bakomvarande orsaken är för att rätt behandling kan sättas in (Sårwebben 2014). 

 

Svårläkta sår, alla kategorier, är ett växande globalt problem för hela världens hälso - och sjukvård. 

Exakt hur många som är drabbade i Sverige finns det inte några tillförlitliga siffror på i dagsläget, 

men studier talar om förekomst på ca 0,1 - 0,3 % av hela Sveriges befolkning. I den industriella 

delen av världen anses sårrelaterade kostnader utgöra 2 - 4 % av hela sjukvårdsbudgeten. Detta 

beräknas vara ett ökande problem, då antalet äldre multisjuka ökar, år 2030 beräknas var fjärde 

person vara 65 år eller äldre i Sverige (SBU 2014). Att ha ett svårläkt bensår orsakar stort lidande 

för patienterna, ofta i form av lägre livskvalitet (Hopman et al. 2013) och smärta (Beldon 2009). 

 

Kostnaden för samhället är också betydande för detta (Öien et al. 2006). Enligt Region Gävleborgs 

hemsida är kostnaden för bensår 1,5 % av den totala vårdkostnaden, och att ge rätt omvårdnad till 

dessa patienter är ytterst kostnadsbesparande (Region Gävleborg 2014). 

Det som ska ingå i vård av venösa bensår innefattar bland annat:  

1. kostråd, dessa patienter kan ofta vara överviktiga, men ändå lida av näringsbrist.  

 2. kompressionsbehandling, detta är en central del i behandlingen av venösa bensår.  

3. Råd till fysisk aktivitet (White-Chu & Conner-Kerr 2014). 

4. Ett team av olika professioner bör finnas runt patienten för att kunna möta de olika behoven som 

finns t.ex. sjuksköterska, läkare, sjukgymnast, kurator, dietist, arbetsterapeut och undersköterska 

(Health Quality Ontario 2009, White-Chu & Conner-Kerr 2014). 

Orsaken till bensår kan vara av olika genes t.ex. venös insufficiens beroende på nedsatt klaffunktion 

i djupa eller ytliga vener och/eller hos perforanterna (ca 60 %), nedsatt arteriellt blodflöde relaterat 

till ateroskleros eller en blandning av arteriell och venös insufficiens, s.k. Blandsår (Lindholm 2012, 

SBU 2014). 
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Bakgrund 

Venösa bensår 

Definitionen på venöst bensår är där det objektivt kan bevisas att en venös insufficiens finns utan att 

hitta andra bakomliggande orsaker, t.ex. diabetes, malignitet, vaskulit eller arteriell insufficiens. De 

nedre extremiteterna har både ett djupt och ett ytligt vensystem. Blodet från det ytliga 

kapillärsystemet uppsamlas genom ett lågt tryck i det ytliga vensystemet och blodet från 

benmusklerna uppsamlas i det djupa vensystemet. Det djupa vensystemet har ett betydligt högre 

tryck för att kunna transportera blodet till hjärtat. Förbindelsen mellan dessa båda system kallas 

perforanter eller kommunikanter. I normala fall förhindras blodet att gå bakåt i systemet (mot foten 

istället för hjärtat) av venernas klaffar. Blodet får också hjälp att pumpas upp till hjärtat, mot 

gravitationen, av musklerna i benet (låren, vaderna och foten), de utövar en mekanisk kontraktion 

och relaxation på venerna. Fotpumpen är effektiv och aktiveras speciellt när foten pressas samman 

och lyfts från underlaget vid gång. Om något av dessa system inte fungerar så är det risk för att s.k. 

Retrograd (åt fel håll) cirkulation kan uppkomma i vensystemet (Ericsson & Ericsson 2008, 

Lindholm 2012). 

 

Venösa bensår indelas ofta i 2 kategorier: refluxsår och hydrostatiska sår. Refluxsår är i majoritet av 

venösa sår ca 80 % och innebär en icke fungerande venklaff-funktion. Hydrostatiska sår uppstår 

ofta vid ett yttre trauma och läker inte trots att ingen venös insufficiens påvisas. Det tros bero på det 

tryck som uppstår från gravitationen och är störst i underbenen när vi står upp. Detta tryck kan 

förstärkas av fetma, hjärtsvikt eller lymfödem (Lindholm 2012). Refluxsår: vid stigande ålder 

uppkommer åderbråck på venerna genom att venerna vidgas. Förutom ålder är hormoner också en 

bidragande orsak till detta. Detta medför att venklaffarna inte längre fungerar optimalt. Det kan 

även uppkomma en skada på perforanternas klaff-funktion, vilket innebär att benens muskelpump 

pressar blodet neråt istället för uppåt. Till följd av detta uppstår en venös stas i benets cirkulation 

vilket försämrar situationen. Det förhöjda trycket i det djupa vensystemet kan fortplantas ut i det 

ytliga vensystemet, vilket resulterar i skador på mikrocirkulationen i huden. Detta innebär i sin tur 

att det förhöjda trycket på mikrocirkulationen fortplantar sig bakåt till kapillärerna som blir 

slingriga med nedsatt cirkulation. Den nedsatta cirkulationen ger också verkan lokalt, fibrinogen 

kommer att pressas genom kapillärväggen vilket leder till ökad fibrinbildning vilket i sin tur leder 

till fibros (bindvävsbildning). Nu blir syresättningen sämre till huden som blir brunaktig och 
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missfärgad. Från de skadade erytrocyterna sker en avlagring av hemosiderin som ger den bruna 

färgen, den pressas ut eller blir kvar i de skadade kapillärerna. När syretillförseln till huden blir 

sämre blir den även indurerad (förhårdnad) och atrofisk (Ericsson & Ericsson 2008). 

 

Efter en djup ventrombos utvecklas posttrombotisk venös insufficiens. Detta har gjort att venernas 

klaffar blivit skadade och ger ett bakåtflöde. Detta ger i sin tur ett ökat tryck i de ytliga venerna och 

trycker ut vätska i vävnaderna genom ett hydrostatiskt tryck. Symtomen på detta blir bensvullnad. 

Svullnaden ger sämre cirkulation till huden och hudcellerna skadas. Detta syns genom att huden blir 

hårlös, brunfläckig och tunnare. Efter detta kan nästa steg vara att ett venöst bensår utvecklas, ca 

hälften av venösa reflux-bensår beror på detta. Det är alltså viktigt att diagnosticera djupa 

ventromboser för att kunna förhindra att ett venöst bensår uppstår till följd av detta (Ericsson & 

Ericsson 2008, Sieggren 2005). 

 

En kraftig överviktig person kan lida av ökat venöst tryck trots att de inte har någon underliggande 

patologisk defekt på de venösa kärlen och det blir ett venöst bensår pga. problem med gravitationen 

(hydrostas) i stående. Symtomen på refluxsår och hydrostatiska sår är att det bildas ödem och 

behandlas därför också lika, se behandling (Ericsson & Ericsson 2008, Lindholm 2012). 

Venösa bensår är ofta belägna kring eller över malleolerna, de är ofta ytliga, eller medeldjupa och 

gulsmetiga (fibrinbelagda) och även röd granulationsvävnad kan ses ibland i såret. Svarta nekroser 

förekommer vanligtvis inte. Smärta är vanligt. Ofta vätskar såret kraftigt, särskilt under fasen där 

upprensning sker. Sårkanter kan till följd av den kraftiga sårsekretionen bli uppluckrade och det kan 

lukta illa (Sussman 2014). Huden runt venösa bensår är oftast, torr och fjällig relaterat till den 

inflammatoriska processen och inte sällan är det eksem på underbenen till följd av långvarig stas i 

venerna, även kallat ”staseksem”. Huden är också ofta tunn antingen på grund av näringsbrist eller 

långvarig behandling av steroider för eksemen (Lindholm 2012) 

 

Arteriella bensår 

Arteriella bensår även kallade peripherall arterial diseases = perifiera arteriella sjukdomar (PAD), 

har samma patofysiologi som den som kan leda till stroke och cerebrovaskulära sjukdomar etc. 

(Muir 2009). Den degenerativa process i artärens innersta lager (intima), som leder till att 

blodkärlets lumen förminskas och utgör ett hinder för blodflödet, kallas ateroskleros. När detta 

uppkommer i benets/fotens artärer minskar hudens syretillförsel. Sår kan uppstå. Utseendet på 
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aterosklerotiska plack kan variera, antingen som fettliknande stråk, fibrösa eller gelatinösa plack. 

Det kan förekomma kalkavlagringar, blödning, sår och nekros. Det är oftast multipla förträngningar 

som orsakar arteriella sår i benens artärer. När det arteriella blodet flyter långsammare, kan det 

bildas mikrotromboser i kapillärerna, det ger även ett minskat blodflöde i kapillärerna i huden. 

Symptomen på detta kommer först i fötterna. Efter en tid kan sår relaterat till ischemi uppstå, större 

risk vid tryck som pågår under längre tid (Lindholm 2012). 

 

Claudicatio intermittens s.k. ”fönstertittarsjuka” är ett tillstånd som är orsakat av att syre och 

näringstillförseln under lång tid varit otillräcklig på grund av ateroskleros i artärerna i underbenet. 

Detta innebär att patienten får krampliknande smärtor i vaden efter några hundra meters, eller i 

svåra fall endast efter några tiotal meters, promenerande för att detta ska sluta måste patienten 

stanna och vila innan den kan fortsätta (Lindholm 2012). Arteriella sår är oftast lokaliserade på tår 

och fotrygg. Såret är ofta djupt och inte sällan blottläggs senor. Ofta täcks såret av svart nekros. 

Smärta förekommer ofta nattetid och vid planläge (Läkemedelsboken 2014). Riskfaktorerna för 

PAD är de ej påverkbara faktorerna; ålder, manligt kön och ärftlighet. De riskfaktorerna som går att 

åtgärda är; rökning, diabetes, hypertension och hyperlipidemi (Muir 2009). Arteriell insufficiens 

indelas i fyra stadier enligt Fontaine (1959): 

1. Inga symtom (Har dock blodtryckssänkning i anklarna pga. kärlsjukdom) 

2. Claudicato Intermittens 

3. Vilosmärtor 

4. Sår och gangrän 

 

Blandsår 

Patienter med denna typ av sår verkar öka, kanske beror det på en allt mer åldrande befolkning och 

att effekterna av ett långtidsrökande nu syns. Blandsår är ett speciellt problem eftersom det är ett 

ödem som behöver behandlas men cirkulationsstörningen gör att kompressionsbehandlingen måste 

ske med stor försiktighet och efter ordination av läkare (Lindholm 2012) 

 

Utredning 

Eftersom bensår endast är ett symtom och inte en sjukdom är det väldigt viktigt att identifiera 

orsaken till såret för att kunna ge rätt behandling. En utredning ska enligt Läkemedelsboken (2014) 

innehålla följande: 
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• Anamnes; ärftlighet, åderbråck, trauma, sjukdomar, rökning och hur länge såret funnits. 

• Inspektion; identifiera ev. ödem, varikösa vener, hudens färg, hudens temperatur, 

lokalisering och ev. nekroser  

• Fysikalisk undersökning; perifiera pulsar, venös inkompetens 

• Kompletterande undersökningar; handdoppler undersökning av ankeltryck på ALLA 

patienter, ev. tåtrycksmätning, ultraljudsundersökning och angiografi 

 

Ett ankeltryck, AB(P)I - Ankle Brachial (Pressure) Index, (på svenska också kallat AAI, 

arm/ankelstryckindex) går till på följande sätt: Patienten ombeds ligga plant i ca.10-20 minuter och 

vila, mät sedan systoliskt blodtryck i båda armarna med stetoskop. Sätt en blodtrycksmanschett runt 

patientens fotled, täck ev. sår i regionen med plastfilm. Rikligt med gel appliceras över arteria 

tibialis posterior. Håll proben i 45 graders vinkel lyssna efter ljud av pulsationer. Pumpa upp 

manschetten och mät det systoliska blodtrycket över både arteria dorsalis pedis och över arteria 

tibialis posterior. Skulle värdena skilja sig åt används det högsta på både arm och ankel. För att 

räkna ut ankeltrycksindex, dividera ankeltryck med armtryck som blir lika med ABI: systoliskt 

armtryck/systoliskt ankeltryck= ABI (Vårdhandboken 2014, Läkemedelsboken 2014). 

Referensvärden för ankel/armtrycksindex 

> 0,9 - 1,1 innebär normal arteriell cirkulation 

< 0,9 innebär nedsatt arteriell cirkulation 

< 0,5 innebär kritisk ischemi 

Dessa värden är cirkavärden, men för ABI < 0,8 behövs en ordination från läkare för att få 

kompressionslinda. Falska höga ABI värden kan förekomma hos patienter med t.ex. diabetes på 

grund av stela kärl. Vid ankel/armtrycksindex över 1,3 misstänks falskt höga värden, då är det bättre 

att kontrollera tåtryck (tåtrycksmätning utförs vid kliniskt fysiologiskt laboratorium med 

specialapparatur)(Al-Qaisi et al 2009, Lindholm 2012, Läkemedelsboken 2014, Vårdhandboken 

2014).  

 

Vid en genomgång av befintliga studier har det visat sig att mäta ABI är, när det är rätt gjort ett 

tillförlitligt instrument för att diagnosticera PAD. Det är viktigt att sjuksköterskor får utbildning i att 

ta ankeltryck och att de får regelbunden uppdatering av sina kunskaper. Det är även viktigt att de 

använder sina kunskaper kliniskt för att upprätthålla en bra standard på utförandet (Al-Qaisi et al. 

2013, Sihlangu & Bliss 2012) 
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Omvårdnad av patienter med svårläkta bensår 

Omvårdnaden av patienter med svårläkta bensår måste präglas av en helhetssyn och ett samarbete 

över professioner. Det som ska ingå i en god omvårdnad är; säkrad nattsömn, gott nutritionsstatus, 

rökstopp, psykosociala faktorer, rörelseträning, patientundervisning och ett preventivt arbete för att 

det inte ska uppstå nya sår (Läkemedelsboken 2014). Själva såret ska hållas fuktigt, detta 

underlättar kroppens egna sårläkningsmekanismer. Fuktigheten behöver hållas under kontroll så det 

inte blir för vätskande, vilket kan medföra att sårkanter luckras upp. Sårkanter kan smörjas med 

Zinkpasta eller Cavilon för att skyddas (Lindholm 2012). Här kommer inte den flora av 

omläggningsmaterial som finns på marknaden att tas upp, men det är viktigt att identifiera faktorer 

som kan fördröja läkandet och som gör att det inte kan behandlas rätt. Faktorer som ska eftersökas 

för att kunna välja rätt typ av omläggningsmaterial och bedöma omläggningsfrekvens är; sårets 

utseende och miljö, cellvävnadens utseende, eventuell närvaro av bakterier och nivån av sårvätska 

(Sussman 2014). För att kunna bedöma om det skett någon förändring i läkningsprocessen av såret 

är det av största vikt att sårbedömningen och såromvårdnaden dokumenteras. Dokumentationen bör 

innefatta ovan nämnda parametrar (SIGN 2010). Att ta kort och helst ha ett strukturerat förtryckt 

formulär är hjälpmedel som finns att använda för att göra det lätt att följa sårutvecklingen i 

dokumentationen (Lindholm 2012). 

 

Nutrition 

Ett gott nutritionsstatus är nödvändigt för att kroppen ska kunna reparera såret. Här följer en liten 

redovisning av en del näringsämnen och spårämnen som behövs för att sårläkningen ska kunna 

fungera normalt. Protein; en av kroppens byggstenar. Ett protein är uppbyggt av ca 20 aminosyror, 

varav 9 av dessa är essentiella, vilket betyder att kroppen inte kan tillverka dem själv utan vi 

behöver tillföra det. Protein bidrar till att bygga upp celler och bildar hormoner och enzymer, extra 

viktig vid kollagennybildning, fibroblaster och vita blodkroppars nybildning. Fett; behövs för att 

bygga och reparera celler. Det finns med i tillverkningen av hormoner samt hormonliknande ämnen. 

Fettet förser kroppen med de livsnödvändiga fleromättade aminosyrorna. Fett behövs också för att 

kroppen ska kunna ta upp de fettlösliga vitaminerna, A, E, D och K. Kolhydrater; det mesta bryts 

ner till glukos i kroppen och lagras i muskler och levern för att var en energireserv. Glukos ger 

energi till cellerna, sparar på proteinet och är med i kollagennybildning. Vitamin C, Askorbinsyra; 

Behövs för att bygga upp kroppens ben och broskvävnad. Även den viktig för kollagennybildning. 



7 

 Zink; detta är ett livsnödvändigt mineral. Zink finns i ett 100-tal enzymer i kroppen, vilka påverkar 

omsättningen av bl.a. Fett, nukleinsyror, kolhydrater och vitamin A. Zink bidrar också till 

cellnybildning. Selen; detta är ett grundämne som finns i jorden, det ingår också i ett enzym som 

skyddar cellerna mot oxidation och samverkar med vitamin A (Lindholm 2012, Livsmedelsverket 

2015). Studier har visat att patienter med venösa bensår ofta är malnutrierade, låga värden av bl.a. 

albumin (ett viktigt protein), zink och vitamin c har setts. Detta oberoende om de är överviktiga 

eller inte . Låga halter av albumin har setts påverka sårläkningen negativt (Legendre et al. 2008, 

Tobón 2007).  

 

Wilkinson (2014) har publicerat en litteraturgenomgång av studier vilka har kontrollerat patienter 

som tagit zinktillskott för att förbättra sårläkning, inga bevis har funnit att det gynnar sårläkningen 

att ta tillskott av zink, men studierna var små och ytterligare studier behövs. Enligt Lindholm (2012) 

finns det dock bevis för att tillskott av zink hjälper, men då enbart på patienter som har brist, annars 

är det inte nödvändigt med tillskott. 

 

Vitamin C är också enligt Lindholm (2012) viktigt att tillföra extra vid sårläkning. En vuxen frisk 

människa behöver ungefär 75 mg C-vitamin per dag, ca 1 stor apelsin. Men så mycket som 1-2 g 

askorbinsyra per dag kan behövas vid sårläkningsprocessen. C-vitamin kissas ut och lagras inte i 

kroppen och behöver tillföras varje dag (Livsmedelsverket 2015). Collins et al. (2005) visade i en 

studie på bensårspatienter i hemsjukvården att många av dessa var malnutrierade, och att de efter 

näringstillskott med extra energi och protein förbättrades i sin sårläkningsförmåga.  

 

Kompression 

Kompressionsbehandling har länge varit Golden standard vid venösa svårläkta bensår. Denna 

behandling syftar till att minska ödem. Många studier har visat att venösa bensår läker bättre med 

kompression än utan (Nelson 2014, O`meara et al. 2009). 

Behandlingen syftar till att  

1. Vävnadstrycket ökar vilket leder till att svullnaden minskar, det kommer mindre vätska ut i 

vävnaderna från kapillärerna. 

2. Hjälper vadmuskelpumpen genom att reducera venernas utspänning. 

3. Reflux minskas genom att venklaffarna blir delvis funktionsdugliga igen. Detta kan i sin tur 

ev. motverka att åderbråck bildas och ödem uppstår. 
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4. Vendiametern minskar, detta ger ett snabbare blodflöde 

5. Tyngdkänslan minskar för patienten, motverkar obehag (Lindholm 2012) 

 

Statens beredning för medicinsk utvärdering: SBU (2014) har i sin systematiska litteraturöversikt 

funnit att det för kompressionsbehandling, speciellt med flerlager - bandage, sedan länge varit 

bevisat genom flera evidensbaserade studier att det är helt avgörande för läkningen av venösa 

bensår. Nelson och Bell-Syer (2014) har gjort en litteraturgenomgång av nyttan med att fortsätta 

med kompression efter ett läkt venöst bensår för att förhindra recidiv. Det fanns en liten studie som 

bekräftade att kompressionsstrumpa förhindrade återkomst av venösa bensår jämfört med ingen 

kompressionsstrumpa. Resultat från andra studier visar att det är bättre att använda 

högkompressionsstrumpa än mediumkompressions strumpa vid en kontroll efter 3 år, men en annan 

studie visade att det efter 5 år inte spelade någon roll vilken kompressionsstrumpa de hade. Det var 

dock många patienter som inte tyckte om att ha kompressionsstrumpa. Det är alltså inte bevisat 

vilken strumpa som ska väljas vid förebyggande av bensår. Men att någon form av 

kompressionsstrumpa ska användas för att förebygga recidiv . 

 

Fysisk aktivitet 

Det finns stark evidens för att fysisk aktivitet både hjälper och förebygger hjärt-kärl- sjukdomar. 

Fysisk aktivitet har positiv effekt på t.ex. endotelfunktion, hemostas, fetma, insulinkänslighet, 

blodtryck, blodfetter och inflammatoriska faktorer, dvs. merparten av de olika funktioner som 

bidrar till att hjärt-kärlsjukdomar utvecklas. För PAD, då speciellt i andra fasen Claudicatio 

intermittens, finns ett eget kapitel i FYSS där de gått igenom många olika studier kring evidensen 

av nyttan med träning. Det kom fram att det finns stark evidens för att övervakad aerob fysisk 

aktivitet ökar gångförmågan, i kombination med rökstopp om rökning förekommer. Den allmänna 

hälsan förbättras också och förebygger risken att drabbas av stroke och hjärtinfarkt (FYSS 2008). 

 

I omvårdnaden av venösa bensår har det även stor betydelse att träna vadmuskelpumpen som utövar 

ett tryck på venerna och hjälper dem att få blodet till hjärtat. Ett strukturerat träningsprogram i 6 

månader för 31 patienter med svårläkta venösa bensår visade gentemot en kontrollgrupp att de 

förbättrade sina värden. Vadmuskelpumpen förbättrades både till sin pumpfunktion och till styrkan 

(Sisto 2004). När omvårdnaden ska ges i form av instruktioner till fysisk aktivitet är det som alltid 

viktigt att börja där patienten befinner sig och vara säker på att patienten har förstått de instruktioner 
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som ges. Det är också viktigt att patienten förstår hur viktig del av behandlingen av bensåren det är 

med fysisk aktivitet. Det är också vanligt med en felaktig rädsla för att vara fysiskt aktiv hos 

patienter med bensår, om det finns är det viktigt att identifiera denna oro och guida patienten ur 

denna föreställning (Roaldsen et al. 2011) 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

Tidigare har det funnits flera hudkliniker inom slutenvården som haft huvudansvaret för denna 

patientgrupp. De senaste årens omstruktureringar har gjort att en kraftig minskning av sådana 

platser gjorts. Dessa patienter finns numera i hela hälso- och sjukvården. Många vårdar få, vilket 

ställer krav på kunskap hos aktörerna. Det finns en stor risk att ingen tar det nödvändiga 

helhetsansvaret för behandling och kontinuitet, vilket är en viktig faktor för sårläkningen. För att 

bevara kontinuiteten i sårläkningen är det därför viktigt att sjuksköterskor i både slutenvården och 

primärvården har god kunskap i detta ämne (SBU 2014).  Att ha kunskap och kunna tillämpa den 

kliniskt är alltså grundläggande för omvårdnaden av svårläkta bensår. Det gagnar patienterna och 

besparar dem mycket lidande om vårdgivaren har evidensbaserad kunskap om omvårdnaden av 

venösa bensår och både samhället likväl som patienten kan spara mycket pengar (Collins & Seraj 

2010, Martin 2014, Nelzén et al. 1991, Öien et al. 2006). Det finns mycket forskat på detta område 

på grund av den stora omfattningen av detta problem i västvärlden, men forskningen har också visat 

att det finns en gap mellan den evidensbaserade kunskapen i arbetet med bensår och 

implementeringen av den hos sjuksköterskor i det kliniska arbetet (Collins & Seraj 2010, Hecke et 

al. 2008, Weller & Evans 2012). För att motverka detta gap i evidensbaserad omvårdnad, och öka 

kunskapen hos alla praktiserande sjuksköterskor, oavsett vilken vårdform de arbetar i behöver det 

skapas en positiv kultur på arbetsplatser gentemot nya rön. Forskare behöver prioritera att få ut den 

senaste kunskapen till sjuksköterskorna, och kliniskt arbetande sjuksköterskor behöver bli mer aktiv 

i att söka ny evidensbaserad kunskap. Allt detta behövs för att omvårdnaden om patienter med 

svårläkta bensår ska bli individualiserad, evidensbaserad och effektiv (Martin & Duffy 2011) 

Det har tyvärr också visat sig i SBU:s senaste rapport om svårläkta bensår att det saknas studier 

med stark evidensstyrka rörande omvårdnaden av svårläkta bensår. Det efterlyses också ett 

nationellt heltäckande dataregister för att kunna följa dessa patienter, i dagsläget finns; Swedvasc, 

Rikssår och Senior Alert, dessa täcker vissa patientgrupper men inte alla. Nationella register är ett 

verktyg för kvalitetsutveckling i vården och utgör en bas för omvårdnadsforskning (SBU 2014). 
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Omvårdnadsteori 

Carper har identifierat fyra olika kunskapsområden inom området omvårdnad, dessa är empirisk 

kunskap (vetenskaplig, systematisk, generaliserbar och verifierad), estetisk kunskap (kreativ, 

expressiv och en konstdimension), etisk kunskap (moralisk) och personlig kunskap 

(erfarenhetsbaserad). Begreppet kunskap i denna studie, syftar på begreppet empirisk kunskap. En 

evidensbaserad omvårdnad grundar sig enligt Carper på empirisk kunskap (Carper 1978, Willman 

et al. 2011). Ingen av dessa fyra kunskapsområden är fristående utan integrerar med varandra. Det 

är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för att så är fallet och kunna ha ett reflekterande 

förhållningssätt för att kunna integrera den empiriska kunskapen med sin egen bakgrund, erfarenhet 

och värderingar. Ingen komponent är heller viktigare än den andra utan alla bitar behövs i mötet 

med patienten för att kunna ge rätt omvårdnad i en ofta komplex situation som omvårdnaden av 

bensår är. En utvecklad förståelse av denna teori (Carper) kan bidra till en reflektion av sitt eget 

handlande, och som i sin tur förstärker förmågan att omvandla teorin till praktik (Carper 1978, 

Logan 2015). Omvårdnad är idag ett kunskapsområde, en vetenskaplig disciplin, där det är fullt 

möjligt att sammanställa olika forskningsresultat. Trots detta visar det sig att sjuksköterskor inte 

själva ser  på sitt yrke som ett akademiskt yrke. Det är av yttersta vikt att detta synsätt ändras i 

dagens vårdapparat när rationaliseringar och besparingskrav är på agendan. I denna tid är det viktigt 

att kunna arbeta utifrån en evidensbaserad kunskap för att säkerställa en god omvårdnad vilket bl.a. 

innefattar evidensbaserad kunskap (Carper 1978, Willman et al. 2012). 

I en studie av Friman et al. (2013) beskrev sjuksköterskorna hur de hela tiden ställdes inför 

komplexa vårdsituationer där de själva hela tiden sökte ny och uppdaterad kunskap. Men denna 

kunskap kommer främst från kolleger och från olika firmor som kommer till arbetsplatsen. De 

upplevde brist på organisatorisk stöttning av arbetsgivaren i att få ny kunskap i sitt arbete med 

svårläkta bensår, t.ex. tid till studier eller internutbildningar. 

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska (2005) ska hen 

kunna ”tillämpa kunskaper inom omvårdnad, medicin, habilitering/rehabilitering samt samhälls- 

och beteendevetenskaper”. Det är alltså viktigt att studera sjuksköterskors kunskap om svårläkta 

bensår för att de ska kunna tillämpa dessa kunskaper och ge en god evidensbaserad omvårdnad. Det 

är också av intresse att jämföra kunskaperna hos sjuksköterskorna mellan primärvården och 

slutenvården. Sjuksköterskan är skyldig enligt Socialstyrelsen att kunna samverka för patientens 

bästa i vårdkedjan, för att uppnå effektivitet, kvalitet och kontinuitet (Socialstyrelsen 2005)  
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Problemformulering 

Svårläkta bensår är ett stort problem visar forskning världen över (SBU 2014). Att leva med ett 

bensår innebär ett stort lidande på olika sätt för patienterna, eftersom det oftast är sköra äldre 

patienter som redan är i ett utsatt läge som också drabbas. Kostnaden för omvårdnaden av bensår 

utgör en betydande del av vårdbudgeten för samhället. Det finns mycket pengar att spara om 

sjuksköterskor jobbar utifrån evidensbaserad kunskap. Trots detta finns det inte mycket forskat om 

vad den egentliga kunskapen är hos dem som arbetar kliniskt med detta: distriktssköterskor och 

sjuksköterskor. Författarens vet av egen erfarenhet från att ha arbetat inom slutenvården att det ofta 

uppstod frågetecken kring omvårdnaden av bensår. Det skulle vara intressant att se om det finns 

skillnader i kunskaper mellan sjuksköterskor i slutenvården och primärvården, det har visat sig att 

en enhetlig och konsekvent omvårdnad av bensår är en nyckelfaktor i behandlingen. Många studier 

om bensår har funnits som handlar om olika omläggningsmaterial eller vilka behandlingsalternativ 

som är de bästa, men ett fåtal studier har framkommit som visar vilken kunskap om bensår 

sjuksköterskor har som är ansvariga för omvårdnaden om dessa patienter. 

 

      Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra sjuksköterskor och distriktssköterskor i 

slutenvården med primärvårdens sjuksköterskor och distriktssköterskor i deras kunskaper om 

svårläkta bensår avseende rutiner, riktlinjer och kunskapen om omvårdnaden av svårläkta bensår. 

1.  Vilka kunskaper har sjuksköterskor och distriktssköterskor i slutenvården och primärvården om 

rutiner och riktlinjer gällande omvårdnad av svårläkta bensår? 

2. Vilka kunskaper har sjuksköterskor och distriktssköterskor i slutenvården och primärvården om 

omvårdnad av svårläkta bensår gällande ankeltryck, kompression, nutrition och sårvård? 

 3.  Finns det skillnader i kunskap mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor verksamma i 

slutenvården och primärvården i omvårdnad av svårläkta bensår gällande ankeltryck, kompression, 

nutrition och sårvård? 

 

Metod 

 

Design 

En deskriptiv komparativ design med kvantitativ ansats (Polit & Beck 2012) 

 



12 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Urvalsmetoden var ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck 2012). 

 Alla sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetade på medicinkliniken på sjukhuset i en 

nordvästlig del av ett län i Mellansverige tillfrågades. I primärvården tillfrågades distriktssköterskor 

och sjuksköterskor på två kommunala hemsjukvårdsområden, en privat hälsocentral och en 

hälsocentral i landstingets regi i samma del av länet. Studien genomfördes under våren 2015. Det 

var 44 sjuksköterskor i slutenvården och 51 sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården 

som tillfrågades. Inklusionskriteriet var alla legitimerade sjuksköterskor på arbetsplatsen som hade 

en anställning som räckte längre än 3 månader. Exkluderade blev de som var barnledig, sjukskriven 

eller tjänstledig, även de som endast eller till större delen arbetade på BVC. De som arbetade enbart 

natt blev också exkluderade, eftersom omläggning av bensår vanligtvis inte sker nattetid, men 

blandad tjänstgöring, dag och natt, inkluderades. Totalt 95 enkäter delades ut och 66 besvarades, 

svarsfrekvensen var därmed ca 68 %. Inom primärvården tillfrågades 51 och 38 sjuksköterskor 

deltog. Inom slutenvården var det 44 som tillfrågades och 28 sjuksköterskor deltog. 

 

Bakgrundsdata 

Kön, ålder och utbildning 

I studien ingick endast en man som arbetade inom primärvården, resten var kvinnor i både 

slutenvården och primärvården. I primärvården arbetade 21 distriktssköterskor och i slutenvården 

noll distriktssköterskor. Ingen av deltagarna hade någon utbildning i evidensbaserad omvårdnad, två 

sjuksköterskor i primärvården hade en specialistutbildning och en sjuksköterska i slutenvården. Det 

var fyra distriktssköterskor i primärvården som hade en magisterexamen. I primärvården var det 20 

av 38 sjuksköterskor som var över 45 år och i slutenvården var det 8 av 28 sjuksköterskor som var 

över 45 år. Det var 11 sjuksköterskor i slutenvården och 11 sjuksköterskor i primärvården som var 

mellan 25 – 34 år. 

 

Yrkeserfarenhet 

I primärvården var yrkeserfarenheten som sjuksköterska eller distriktssköterska över 11 eller mer år 

hos 16 personer. Det var 6 sjuksköterskor som arbetade i slutenvården som hade mer än 11 års 

yrkeserfarenhet, se figur 1. 
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Figur 1. Bakgrundsdata: yrkeserfarenhet 
 

Sårutbildning 

Det var 57 av de 66 sjuksköterskor som tillfrågades som inte tyckte att de fått tillräcklig 

sårutbildning och 61 av 66 sjuksköterskor önskade mer sårutbildning, se tabell 1.  
 

Tabell 1.  Bakgrundsdata: sårutbildning 
 Ja 

Antal 

Nej 

Antal 

Har fått tillräcklig sårutbildning 

 i grund och - vidareutbildningen 

9 57 

Önskar ytterligare sårutbildning 61 5 

Genomgått internutbildning i sårvård 20 46 

Genomgått sårutbildning utöver studietiden 15 45 

Läst någon vetenskaplig artikel om sår under senaste året 20 46 

Anser du att du har fått tillräcklig utbildning i kompressionslindning 45 21 

Har du fått utbildning i hur ankeltrycksmätning utförs 22 44 

Fet stil >= 44 personer 

 
Datainsamlingsmetod 

Data insamlades genom enkät. Enkäten är utformad efter inspiration från Ayello et al. (2005) och 

Beeckman et al. (2010), av Tallberg och Norelius Schoeps (2011) inför deras C-uppsats.  Den är 

utformad och godkänd av expertis, sårsjuksköterskor på Akademiska sjukhuset. Enkäten är 

reviderad en gång av Gustafsson och Reusser (2012) som använde den i sin D-uppsats.  
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Godkännande har inhämtats av dessa för att använda enkäten. Författaren har reviderat den 

ytterligare för att passa länet det gäller och några frågor ströks för att svara mot frågeställningen. En 

pilotstudie är inte gjord i och med att den har visat sig svara mot frågeställningen tidigare enligt 

ovan. Svaren delades upp i följande områden; bakgrundsdata, rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen 

gällande sår, egen skattad kunskap om sår och sårvård och kunskaper om sår och sårvård. De rätta 

svaren på kunskapsfrågorna tas från nationella riktlinjer och lokala riktlinjer för sårbehandling 

(Region Gävleborg 2014, Vårdhandboken 2015). Enkäten består av 45 frågor. Det är 13 frågor som 

är bakgrundsfrågor, svarsalternativen; ja eller nej samt specifika svarsalternativ. Kring riktlinjer av 

bensår på arbetsplatsen finns det 4 frågor, svarsalternativen, ja, nej och vet ej. Det finns 9 frågor 

som rör rutiner på arbetsplats, svaren där är på en 4-gradig skala där 4= alltid och 1= sällan. Det är 

11 st. frågor som rör kunskaper om sår och sårvård, dessa har 3 olika påståenden som alternativ i 

svaret, ett alternativ är det rätta, samt ett alternativ med vet ej, detta för att inte kunna gissa rätt svar, 

vet ej kommer att ingå i kategorin fel svar. Sju frågor är självskattningsfrågor om kunskapen av 

bensår och dess omvårdnad, dessa svar är alltid till sällan, där alltid har det bästa värdet 4 i studien 

en fråga är omvänt där 4 är det högsta alternativet på svaret sällan. I slutet av enkäten ställs den 

öppna frågan- ” Har du någon övrig kommentar till dessa frågor? ”  

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen för respektive område tillfrågades först via mejl om godkännande att utföra 

examensarbetet. Vid godkännande blev respektive vårdenhetschef informerad via mejl. Varje 

vårdenhet besöktes efter detta med en enkät och ett informationsblad till respondenterna. De som 

arbetade denna dag informerades i mån av tid muntligt av undertecknad. Ett kuvert med en skylt 

lämnades på lämpligt plats på varje enhet, läkemedelsrum eller fikarum, för att de helt anonymt 

kunde lämna sina svar där. En påminnelse skedde genom ett mejl till varje vårdenhetschef om att 

påminna sina anställda muntligt på arbetsplatsmöte eller morgonmöte då alla var samlade, på en del 

arbetsplatser behövdes inte detta då svarsfrekvensen redan var 100 %. Kuverten samlades in mellan 

ca 2 – 4 veckor efteråt, beroende på hur många som svarat och när chefen bedömde att de som 

önskade vara med hade svarat på enkäten. Chokladaskar lämnades vid inhämtandet av enkäterna på 

varje enhet som tack för hjälpen. Inga koder användes på enkäterna, varje respondent var anonym, 

men varje kuvert märktes om de kom från slutenvården (S) eller primärvården (P). 
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Dataanalys 

Statistikprogrammet ”statistical packages for social sciences” SPSS version 22 (2012) användes. 

Kontroll av rätt inmatad data gjordes enligt SPSS program för detta med deskriptiv statistik, där 

medelvärden och medianvärden jämfördes för att se att fördelningen var symmetrisk. Max och min 

värden kontrollerades också för att upptäcka felinmatningar. Manuellt kontrollerades data genom att 

10 %, 7 stycken, av enkäterna slumpvis togs fram och kontrollerades att de stämde mot 

datamatrisen.  

För att besvara frågeställning 1 och 2 användes deskriptiv statistik och redovisades både i löpande 

text och i tabeller och figurer med antal och procent.  

Parametrisk statistik i form av ett oberoende T-test samt ett chi-2 test användes för jämförelserna 

mellan sjuksköterskor i slutenvård och sjuksköterskor i primärvården för att besvara frågeställning 

3. Signifikansnivån bestämdes till P < 0,05 (Bring & Taube 2006, Polit & Beck 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Studien har tagit hänsyn till följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2012). Frågorna var riktade till personal och bedömdes 

inte vara etiskt känsliga. Det bedömdes därför inte vara nödvändigt att tillfråga etiska rådet. 

Deltagarna var helt anonyma, se tillvägagångssätt. Redovisningen av resultatet redovisades på 

gruppnivå, ingen individ kunde identifieras. Deltagarna blev informerade om att det var helt 

frivilligt och att de genom att besvara enkäten lämnade samtycke till att vara med i studien. 

Inga koder användes, förutom om de tillhörde slutenvården eller primärvården.  

Detta var också viktigt så de inte uppfattade kunskapsfrågorna som ett prov eller kontroll utan som 

en kartläggning av deras kunskaper om bensår. Endast författaren och handledaren har haft tillgång 

till insamlad data. Enkäterna förvarades inlåsta under examensarbetets gång och efteråt kommer de 

att förstöras. Examensarbetet kommer efter att det är färdigt och godkänt, att finnas tillgängligt på 

en databas på Högskolan i Gävle. Författaren kommer att skicka examensarbetet till respektive 

arbetsplats om så önskas. 

 

Resultat 
Svaret på frågeställning 1: vilka kunskaper har sjuksköterskor och distriktssköterskor i slutenvården 

och primärvården om rutiner och riktlinjer gällande svårläkta bensår, redovisas i tabell 2 och 3 och i 

löpande text. 
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 Svaret på frågeställning 2: vilka kunskaper har sjuksköterskor och distriktssköterskor i 

slutenvården och primärvården om behandling av svårläkta bensår, redovisas i tabell 4 och 5 samt 

löpande text. 

Svaret på frågeställning 3: finns det skillnader i kunskap mellan sjuksköterskor/distriktssköterskor i 

slutenvården och primärvården i behandling av svårläkta bensår, redovisas i tabell 6 och 7 samt i 

löpande text. 

 

Rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen rörande bensår  

Det var en övervägande majoritet av sjuksköterskorna inom slutenvården och primärvården som 

kände till arbetsplatsens riktlinjer för dokumentationen av sårbehandling. Detta gällde både 

riktlinjerna för hur sårbedömningen ska dokumenteras (61 %) och hur sårbehandling ska 

dokumenteras (59 %). Riktlinjer för hur en sårbedömning ska utföras och riktlinjer för hur en 

sårbehandling ska utföras fanns en mindre kunskap om i både primärvården och slutenvården, se 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Kunskap om riktlinjer om sår på arbetsplatsen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primärvården Slutenvården 
Frågor JA NEJ VET EJ JA NEJ VET EJ 
Har din arbetsplats 
riktlinjer för hur 
sårbedömning ska 
utföras  

15 11 12 14 5 9 

Har din arbetsplats 
riktlinjer för hur 
sårbedömning ska 
dokumenteras 

18 13 7 22 2 4 

Har din arbetsplats 
riktlinjer för hur 
sårbehandling ska 
utföras 

19 13 6 8 15 5 

Har din arbetsplats 
riktlinjer för hur 
sårbehandling ska  
dokumenteras 

21 8 9 18 2 5 
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Tabell 3 visade att bensår är vanligt förekommande i både primärvården och på slutenvårdens 

medicinavdelningar, 61 % svarade att det alltid eller ofta förekommer patienter med bensår på deras 

arbetsplats. Pumpstövel var inte något som många sjuksköterskor stött på, 92 % svarade sällan på 

denna fråga. En utredning om orsaken till bensåret ska ske innan en kompressionslindning utförs, på 

det svarade 79 % att det sker ibland/sällan . Ankeltrycksmätning inför en kompressionsbehandling 

utfördes ibland/sällan svarade 70 %. Smärta i samband med omläggning av bensår, varken 

bedömdes eller dokumenterades ofta. 

 

Tabell 3. Rutiner på arbetsplatsen och förekomst av sår 

De procenttal som står i tabellen är beräknade utifrån alla som svarat (bortfall ej inräknat) 
 
 
 
 

Svarsalternativ Alltid Ofta Ibland Sällan 

Frågor Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Totalt 
antal 
svar 

 Hur ofta förekommer det 
patienter med bensår på din 
arbetsplats? 

15 22,7 25 37,9 18 27,3 8 12,1 66 

 Enligt Vårdhandboken ska orsaker 
till bensår utredas före behandling 
och en diagnos sättas av läkare. 
Hur ofta sker detta på din enhet? 

3 4,5 11 16,7 32 48,5 20 30,3 66 

 Utförs ankeltrycksmätning 
preventivt vid misstänkt 
cirkulatorisk insufficiens på din 
arbetsplats? 

6 9,1 14 21,2 22 33,3 24 36,4 66 

 Utförs ankeltrycksmätning inför 
en kompressionsbehandling på din 
arbetsplats? 

7 10,6 13 19,7 13 19,7 33 50 66 

 Hur ofta används pumpstövel vid 
behandling av ödem? 

0 0 0 0 5 7,6 61 92,4 66 

 Hur ofta används 
kompressionsstrumpa som 
profylaktisk behandling efter att 
ett venöst bensår har läkt? 

10 15,2 38 57,6 16 24,2 2 3 66 

 Bedöms kontinuerligt smärta och 
smärta i samband med 
såromläggning enligt VAS-
skalan? 

0 0 11 16,7 42 63,6 13 19,7 66 

 Dokumenteras kontinuerligt 
smärta och smärta i samband med 
såromläggning enligt VAS-
skalan?  

0 0 14 21,2 34 51,5 18 27,3 66 

 Fotograferas, mäts eller ritas 
bensåret av så att förbättring eller 
försämring kan konstateras? 

1 1,5 34 51,5 19 28,8 10 15,2 64 
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Egen skattad kunskap om sår och sårvård 
 
Tabell 4 visade hur sjuksköterskorna skattade sina egna kunskaper i omvårdnaden om bensår, 32 % 
av respondenterna upplevde att de alltid/ofta befann sig i situationer där de upplevde sig osäkra i sitt 
val av behandling av bensår. Det var 44 % av sjuksköterskorna som alltid/ofta skattade sig ha 
tillräckliga kunskaper i omvårdnaden av venösa bensår. Arteriella sår och blandsår var det som 
sjuksköterskorna skattade sig ha lägst kunskap om. 
 
 
Tabell 4. Egna skattade kunskaper om vård av bensår 
 

De procenttal som står i tabellen är beräknade utifrån alla som svarat bortfall ej inräknat) 
 
Kunskaper om sår och sårvård 
På de rena kunskapsfrågorna som redovisas i tabell 5 har fel svarsalternativ samt vet ej kodats i 

samma kategori. Här kan noteras att 76 % svarade fel på vad kompressionsbehandling syftar till.  

Det var 80 % som svarade fel på hur mycket C-vitamin som behövs för att förhindra 

sårkomplikationer. Det var 95,5 % som svarade rätt på vad som styr omläggningsfrekvensen. 

Många visste också vilket ämne som var viktigast för kollagennybildningen, 77 % svarade rätt. 

Likaså är det många som vet vad zink gör för nytta i sårläkningen, 68 %. 

 

Svarsalternativ Alltid Ofta Ibland Sällan 

Frågor Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Totalt 
antal 
svar 

 
 

Kan du genom klinisk bedömning 
av benet avgöra om ett sår är av 
arteriell genes? 

2 3 14 21,2 28 42,4 20 30,3 64 

 Kan du genom klinisk bedömning 
av benet avgöra om ett sår är av 
venös genes? 

2 3 17 25,8 31 47 15 22,7 65 

 Befinner du dig i situationer där du 
känner dig osäker i ditt val av 
behandling avseende svårläkta 
bensår? 

3 4,5 18 27,3 43 65,2 2 3 66 

 Anser du dig ha tillräckliga 
kunskaper för hur du ska behandla 
arteriella bensår? 

1 1,5 16 24,2 27 40,9 22 33,3 66 

 Anser du dig ha tillräckliga 
kunskaper för hur du ska behandla 
venösa bensår? 

1 1,5 28 42,4 20 30,3 17 25,8 66 

 Anser du dig ha tillräckliga 
kunskaper för hur du ska behandla 
sår med både arteriell och venös 
genes, så kallade blandsår? 

1 1,5 9 13,6 27 40,9 29 43,9 66 

 Anser du dig ha tillräckliga 
kunskaper i valet av material för 
behandlingen av svårläkta bensår? 

0 0 21 31,8 29 43,9 16 24,2 66 
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Tabell 5. Vilka påståenden är korrekta? 

Fråga Antal 

rätt 

svar             

Procent Antal fel 

svar 

Procent 

Omläggningsfrekvens 63 95,5 3 4,5 

Sårmiljö 46 69,7 20 30,3 

Arteriella bensår är ofta 37 56,1 29 43,9 

Venösa bensår är ofta 38 57,6 28 42,4 

Ankeltrycksindex 23 34,8 43 65,2 

Normalt ankeltrycksindex 25 37,9 40 60,6 

Kompressionsbehandling 15 22,7 50 75,8 

Ordination av 

specialistläkare krävs då 

ankeltrycksindex är? 

23 34,8 42 63,6 

Vilket ämne är viktigast för 

kollagenbildningen i huden? 

51 77,3 14 21,2 

Hur stor mängd C-vitamin 

per dag rekommenderas för 

att förhindra 

sårkomplikationer? 

12 18,2 53 80,3 

Zink är viktigt för 

sårläkningen eftersom 

45 68,2 21 31,8 

 
Jämförelse kunskaper om vård av bensår 

 

I tabell 6 gjordes en jämförelse av den skattade kunskapen mellan sjuksköterskor i primärvården 

och sjuksköterskor i slutenvården. Påståendena var kodade från 1 till 4 där: 1 = minst positiva och 

där 4 = mest positiv. Alla värden var statistiskt signifikanta P < 0,05, primärvårdens sjuksköterskor 

skattade sina kunskaper genomgående högre än slutenvårdens sjuksköterskor. 
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Tabell 6. Skillnaden i skattade kunskaper om vård av bensår 

t-värdet 2,29 – 6,67, Df (frihetsgrad) 62-64, Påståendena var kodade från 1 till 4 där: 1 = minst 
positiva och där 4 = mest positiv 
 

I tabell 7 redovisades resultatet av jämförelsen i kunskapsfrågorna. Rätt svar fick värdet 1, fel svar 

och vet ej var värdet 0. Det fanns signifikanta skillnader i kunskaperna mellan primärvårdens 

sjuksköterskor och slutenvårdens sjuksköterskor i 7 av 10 frågor, där det i primärvården visade på 

höge kunskaper i alla 7 frågorna. Hur ett venöst och arteriellt bensår ser ut visste primärvården i 

 Primärvården Slutenvården  
Frågor Medelvärde Standard – 

avvikelse 
Antal 
(n) 

Medelvärde Standard- 
avvikelse 

Antal 
(n) 

p-
värde 

Kan du genom 
klinisk bedömning 
av benet avgöra om 
ett sår är av arteriell 
genes? 

2,16 0,73 37 1,70 0,87 27 0,025 

Kan du genom 
klinisk bedömning 
av benet avgöra om 
ett sår är av venös 
genes? 

2,32 0,66 38 1,78 0,85 27 0,006 

Befinner du dig i 
situationer där du 
känner dig osäker i 
ditt val av 
behandling 
avseende svårläkta 
bensår? 

2,87 0,53 38 2,39 0,63 28 0,002 

Anser du dig ha 
tillräckliga 
kunskaper för hur 
du ska behandla 
arteriella bensår? 

2,37 0,71 38 1,36 0,49 28 0,000 

Anser du dig ha 
tillräckliga 
kunskaper för hur 
du ska behandla 
venösa bensår? 

2,66 0,63 38 1,57 0,69 28 0,000 

Anser du dig ha 
tillräckliga 
kunskaper för hur 
du ska behandla sår 
med både arteriell 
och venös genes, så 
kallade blandsår? 

2,03 0,79 38 1,32 0,48 28 0,000 

Anser du dig ha 
tillräckliga 
kunskaper i valet av 
material för 
behandlingen av 
svårläkta bensår? 

2,39 0,68 38 1,64 0,63 28 0,000 
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större utsträckning än slutenvården. Två frågor rörande ankeltrycksindex sticker också ut där 18 

respektive 22 sjuksköterskor i primärvården svarade rätt, på samma frågor hade slutenvården 5 

respektive 3 sjuksköterskor svarat rätt. 

 

Tabell 7.  Skillnaden i testade kunskaper om vård av bensår 

 Chi 2 värde 0,013 – 16,001, df 1, fetstil  P värde är statistiskt signifikant 
 

 

Diskussion 
Huvudresultat 

Efter en analys av insamlade enkäter så har det visat sig att det fanns brister i kunskapen hos båda 

grupperna vad gäller riktlinjerna för sårbedömning och utförande av sårbehandling av svärläkta 

bensår. En ankeltrycksmätning utförs sällan, varken innan kompressionsbehandling eller vid 

misstanke om arteriell insufficiens, trots att nationella riktlinjer rekommenderar detta. Det ställdes 

sällan en diagnos innan en omvårdnadsbehandling av svårläkta bensår startade. En övervägande 

 Primärvården Slutenvården  

Frågor Antal rätt 
svar 

Antal fel 
svar 
 

Totalt 
antal 
svar  
(n) 

Antal 
rätt  
svar 

Antal  
fel  
svar 
 

Totalt 
antal svar  
(n) 

P-värde 
(chi-2 test) 

Omläggningsfrekvens 38 0 38 25 3 28 0,039 

Sårmiljö 29 9 38 17 11 28 0,173 

Arteriella bensår är ofta. 28 10 38 9 19 28 0,001 

Venösa bensår är ofta 29 9 38 9 19 28 0,000 

Ankeltrycksindex 18 20 38 5 23 28 0,013 

Normalt ankelindex 22 15 37 3 25 28 0,000 

Kompressionsbehandling 8 29 37 7 21 28 0,749 

Ordination av 
specialistläkare krävs då 
ankelindex är? 

19 18 37 4 24 28 0,002 

Vilket ämne är viktigast 
för kollagenbildningen i 
huden? 

30 8 38 21 6 27 0,910 

Hur stor mängd C-vitamin 
per dag rekommenderas 
för att förhindra 
sårkomplikationer? 

5 3 37 7 21 28 0,261 

Zink är viktigt för 
sårläkningen eftersom 

30 8 38 15 13 28 0,029 
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majoritet av sjuksköterskorna visste inte vilket ankel/armtrycksindex som var normalt. Vid 

jämförelsen mellan slutenvårdens sjuksköterskor och primärvårdens sjuksköterskor i den egna 

skattade kunskapen, var primärvårdens sjuksköterskor signifikant säkrare i sina kunskaper. Vid 

kunskapstestet var det primärvårdens sjuksköterskor som hade den bästa kunskapen rörande 

ankeltryck, ankel/armtrycksindex, Zinkets betydelse vid sårläkning samt utseendet på arteriella och 

venösa bensår.  

 

Resultatdiskussion 

Att bensår är ett stort problem både för den enskilde och samhället är klart påvisat, samt att detta är 

ett växande problem vid en alltmer åldrande befolkning (SBU 2014). Det var 40 av 66 

sjuksköterskor som svarade att det alltid/ofta förekommer patienter med bensår på deras arbetsplats. 

Det är då av största vikt att personalen arbetar evidensbaserat, enhetligt och efter de riktlinjer och 

rutiner som finns föreskrivna för att lindra patientens lidande och spara samhället pengar (Hopman 

et al. 2013, Martin 2014, Region Gävleborg 2014, Sårwebben 2014). För att kunna arbeta enligt 

rutiner och riktlinjer så att vården blir enhetlig, både på samma arbetsplats och inom vården i stort, 

behöver personalen ha kunskap om att riktlinjer finns på arbetsplatsen och vad som står i dessa. 

Endast 27 av 66 sjuksköterskor svarade ja på frågan om det fanns riktlinjer på arbetsplatsen för hur 

sårbehandling ska utföras, 11 sjuksköterskor svarade vet ej om det finns riktlinjer. Lite fler svarade 

ja på frågan om det fanns riktlinjer på arbetsplatsen hur sårbedömning ska utföras, 29 av 66 

sjuksköterskor. Samtidigt har SBU (2014) rapporten om svårläkta sår visat att det finns ett stort 

behov av enhetliga nationella riktlinjer för utredning, behandling, dokumentation och prevention av 

respektive sårtyp.  

 

Khamarnia et al. (2015) har på ett Iranskt universitetssjukhus studerat svårigheterna med att föra ut 

evidensbaserad kunskap hos sjuksköterskor. Svårigheterna kunde finnas både på organisatorisk 

nivå, och/eller individuell nivå. På organisatorisk nivå kunde det vara tidsbrist, personalbrist, stor 

arbetsbörda eller dålig tillgång till internet. De 3 första barriärerna är helt jämförbara med svenska 

förhållanden då det dagligen i pressen talas om sjuksköterskeflykt och sjuksköterskebrist. På 

individnivå fanns hindren t.ex. i form av tidsbrist och språkförbistring. Många kände sig inte 

bekväma med att rapporterna oftast är på engelska. Utifrån författarens egen erfarenhet av att arbeta 

inom slutenvården i Sverige, känns dessa svårigheter igen och att dessa förhållanden stämmer med 

de som kommit fram i Khamarnias rapport från Iran. När så stor andel sjuksköterskor i denna studie 
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inte hade kunskapen om de rutiner och riktlinjer som fanns för bedömningen och utförandet av 

omvårdnaden av bensår på deras arbetsplats, finns funderingar om vad som är hindret för detta. 

Även Friman et al.(2013) beskrev hur sjuksköterskor upplevde sig ha en dålig organisatorisk 

stöttning av ledningen på arbetsplatsen, trots en stor vilja att inhämta ny kunskap fanns hos 

sjuksköterskorna. Kunskapen inhämtades oftare hos kolleger än vetenskapligt. Detta bekräftas 

också av Hannes et al. (2007), de identifierade alla dessa faktorer gällande vad det är som hindrar 

evidensbaserad kunskap att nå ut till sjuksköterskorna i vården. De identifierade både 

organisatoriska barriärer liksom hinder hos sjuksköterskorna själva. Ännu en faktor som 

identifierades är bristande kvalitet på forskningen inom vissa områden av omvårdnad. Att det 

saknas forskning med stark evidens inom detta område har SBU (2014) lyft fram i sin rapport om 

svårläkta bensår. En fråga som togs upp är om det beror på att detta symtom, svårläkta bensår, ofta 

uppkommer på patientgruppen äldre multisjuka.  

 

All kunskap är enligt Carper (1978) ständigt ifrågasatt, och kan revideras om/när nya fakta 

framkommer. Den nya kunskapen bygger på den gamla och hittar beröringspunkter i 

sjuksköterskans egen erfarenhet och gör hen till en mer kompetent sjuksköterska.  

Logan (2015) menar att en sjuksköterska ofta står inför komplexa och svåra situationer när det 

gäller bedömning och omvårdnadsbehandling av bensår. För att vara rätt rustad inför dessa 

situationer behöver kunskapen om rutiner och riktlinjer om svårläkta bensår hela tiden uppdateras 

och bygga vidare på sjuksköterskans tidigare erfarenheter och kunskaper. Sjuksköterskan behöver 

själv också reflektera över sin egen empiriska kunskap och hur den kompletterar med sin egen 

bakgrund (etisk kunskap), erfarenhet (personlig kunskap) och värderingar (estetisk kunskap) 

(Carper 1978). För att detta ska kunna ske måste det finnas kunskap om dagens rutiner och riktlinjer 

angående bedömning och omvårdnad av svårläkta bensår. Det gap mellan evidensbaserad kunskap 

och kunskapen samt den skattade kunskapen hos sjuksköterskor som framkommit i föreliggande 

studie bekräftas av flera olika studier (Collins & Seraj 2010, Hecke et al. 2008, Weller & Evans 

2012). Det ingår också i kompetensbeskrivningen av en sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) att hen 

ska kunna följa och tillämpa gällande riktlinjer och rutiner. I föreliggande studie framkommer en 

stor osäkerhet hos sjuksköterskor främst i slutenvården angående sin egen kunskap rörande 

bedömningen och omvårdnaden av svårläkta bensår. Det behöver finnas en evidensbaserad 

kunskapsgrund hos sjuksköterskor för att kunna bygga vidare med ny evidensbaserad kunskap.  
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Innan en behandling av ett bensår inleds ska det alltid utredas och en diagnos ska sättas av en läkare 

enligt vårdhandboken (2014). Detta är viktigt eftersom bensår är ett symtom och inte en sjukdom 

och beroende på deras genes behandlas de olika. Endast 14 av 66 sjuksköterskor svarade att det sker 

alltid/ofta. För att kunna utesluta arteriell incuffiens är det viktigt att utföra en ankeltrycksmätning 

för att beräkna ett ankel/armtrycksindex, innan en kompressionsbehandling (Läkemedelsboken 

2014). Detta svarade 33 av 66 sjuksköterskor att det sällan görs på deras arbetsplats. Kunskapen om 

hur en ankeltrycksmätning går till är viktigt att ha fått utbildning i. Det är även viktigt att 

regelbundet få utöva den kunskapen för att upprätthålla och se till att det blir säkert utfört (Al-Qaisi 

et al 2013, Sihlangu & Bliss 2012). I slutenvården var det endast 3 sjuksköterskor som svarade rätt 

på kunskapsfrågan vad ett normalt ankel/armtrycksindex är och i primärvården var det 22 

sjuksköterskor. Angående svaret på frågan vid vilket ankel/armtrycksindex det behövs ordination av 

en läkare för att få kompressionsbehandla svårläkta bensår, svarade 4 sjusköterskor rätt i 

slutenvården och 19 sjuksköterskor i primärvården. Detta kan säkert förklaras till en viss del av att 

patienter med bensår vårdas längre tidsperioder i öppenvården så att sjuksköterskan kan följa sårets 

utseende. Vårdtiderna blir kortare på medicinavdelningarna i slutenvården, enligt socialstyrelsen 

(2012) 2010 var det 4,3 dagar per vårdtillfälle och patient, en sänkning med 0,7 dagar mellan 1998-

2010. Kan detta vara en faktor som avgör att kunskapen om omvårdnaden av svårläkta bensår i 

större utsträckning var lägre där? När vårdtiderna pressas blir det kanske inte tid att se till hela 

människan utan endast att det akuta tillståndet åtgärdas. Men samtidigt som patienterna byts ut 

oftare på en vårdavdelning, så har likafullt dessa patienter ofta svårläkta bensår och behöver skötas 

av en kompetent sjuksköterska som har ett arbetssätt som bygger på evidensbaserad kunskap. 

Edwards et al. (2013) studie bekräftade en signifikant förbättrad läkningstid av bensår när 

evidensbaserad omvårdnad utfördes.  

 

Kompressionsbehandling på ett ben med arteriell insuffiens kan leda till snabbt progriderande 

fullhudsnekros och trycknekros (Lindholm 2012). De brister som visades i denna rapport i att 

beräkna ett ankel/armtrycksindex på patienter med bensår bekräftas också av Edwards et al. (2013). 

Där fann de att endast 31 % av patienter med ett bensår hade genomgått en ankeltrycksmätning de 

senaste 12 månaderna. Detta bekräftas också i en studie från Australien där det påvisades en 

kunskapsbrist hos sjuksköterskor gällande omvårdnaden av svårläkta bensår. Den visade att 

sjuksköterskor inte följde riktlinjerna att beräkna ett ankel/armtrycksindex för att utesluta arteriell 

insufficiens innan kompressionsbehandling (Weller & Evans 2012).  
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Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor behöver efterlevas. Där står det att 

sjuksköterskor kritiskt ska kunna granska och följa gällande rutiner och riktlinjer samt kunna 

tillgodogöra sig ny evidensbaserad kunskap. Detta behöver möjliggöras både organisatoriskt från 

arbetsgivarens sida, samt genom att sjuksköterskan själv tar eget ansvar att aktivt söka ny kunskap. 

Sjuksköterskan åstadkommer detta genom att regelbundet uppdatera sina kunskaper om befintliga 

rutiner och riktlinjer i omvårdnaden av svårläkta bensår. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra sjuksköterskor och distriktssköterskor i 

slutenvård med primärvårdens sjuksköterskor och distriktssköterskor i deras kunskaper om 

svårläkta bensår avseende rutiner, riktlinjer och kunskapen av omvårdnaden av svårläkta bensår. 

För att finna den informationen valdes en kvantitativ ansats på detta examensarbete och en enkät 

skickades ut till ett urval av sjuksköterskor och distriktssköterskor i en nordvästlig del av ett län. 

Detta gjordes för att nå så många som möjligt. Urvalet var ett bekvämlighetsurval och därför kan 

inte detta resultat ses som generaliserbart på en större population utan gäller endast 

sjuksköterskorna som ingår i föreliggande studie (Polit & Beck 2012). Vissa faktorer som beskrivs i 

Polit och Beck (2012) kan ha gjort deltagarantalet större i denna studie: författaren kände 

personligen de flesta vårdenhetschefer samt även många deltagare och även om det var mejlkontakt, 

som kan ge sämre utfall, först så var det också ansikte mot ansikte möten senare. Alla chefer var 

positiva till studien och berättade att de ofta uppmuntrade sina anställda att svara på enkäten. Även 

om det inte är accepterat att pressa deltagare, så kan det vara nödvändigt att vara lite ihärdig och 

påminna dem, vilket cheferna gjorde många gånger.  

 

Deltagandet var 68 % i detta examensarbete, över 65 % utesluter bias i form av att de som inte 

svarade skulle ha fyllt i så att det blivit ett helt annat utfall, detta stärker denna studies styrka (Polit 

& Beck 2012). Enligt Polit och Beck (2012) kan deltagandet på enkätstudier ofta gå till under 50 %, 

vilket gör att denna studies svarsfrekvens är acceptabel. Enkäten var använd 2 gånger tidigare, 

första gången i en C-uppsats och andra gången i D-uppsats (Tallberg & Norelius Schoeps 2011, 

Gustafsson & Reusser 2012). Enkätens validitet stärks av att den är använd 2 gånger tidigare och 

har visat sig svara mot uppställda frågeställningar. Enkätens validitet utgörs också av att den var 

utformad efter vetenskaplig artikel och expertkunskap. Detta är den lägsta graden av styrka enl. 
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Polit och Beck (2012). Reliabilitet är inte testat för denna studies enkät. Endast en öppen fråga 

ställdes, inget framkom där som tillförde studien något nytt. Det är lättare att analysera givna 

svarsalternativ än öppna frågor, om frågorna i enkäten är konstruerade så att de svarar mot syftet, 

vilket talar till denna studies fördel (Polit & Beck 2012). Tänkbara svagheter vid ifyllandet av denna 

enkät kunde t.ex. vara tidsbrist på arbetet, det var i Februari- Mars då det gick mycket influensor 

som drabbade personal, vilket innebar en extra press på de som arbetade. En del frågor krävde att de 

lästes noggrant för att kunna ange rätt svar och var därför tidskrävande. En del frågor hade hoppats 

över, även detta kan ha berott på tidsbrist eller att respondenten upplevde att svarsalternativen inte 

passade. Svarsalternativen ”Sällan” och ”ibland” kunde kanske upplevas svåra att definiera 

skillnaden på, svarsalternativet ”aldrig” fanns ej med på enkäten vilket det kanske borde ha gjort. 

Föregående användare av denna enkät skrev i metoddiskussionen förslag till en ”vet ej” alternativ 

på de rena kunskapsfrågorna för att inte svaret skulle råka bli rätt (Gustafsson & Reusser 2012). 

Detta gjordes i denna enkät och räknades till kategorin fel svar, på detta sätt eliminerads den risken, 

vilket ger denna studie styrka. Det kan ha varit en svaghet att de skattade sin egen kunskap, Polit 

och Beck (2012) har påvisat att det kan vara lätt att istället för att svara sanningsenligt så svarar de 

utifrån vad de upplever att de förväntas kunna. Samtidigt skriver även Polit och Beck (2012) att det 

är lättare att svara sanningsenligt på enkäter om de upplever att de är helt anonyma, detta talar till 

denna studies enkäts fördel. Dock kunde den enda mannen som deltog kanske känt att han inte 

kunde vara helt anonym, då kön också efterfrågades. 

 

Frågeställning 1 och 2, analyserades med beskrivande statistik. Parametrisk statistik i form av ett 

oberoende T-test, användes för jämförelserna mellan sjuksköterskor i slutenvård och sjuksköterskor 

i primärvården vilket var frågeställning 3. Ett parametriskt test kan användas när data är 

normalfördelad vilket det var i detta fall. Ett icke-parametriskt test i form av ett Mann Whitney U 

test gjordes också för säkerhets skull, det visade på samma signifikansnivåer (Polit & Beck 2012).  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Det har visat sig i denna studie att det brister i kunskapen hos sjuksköterskorna i detta 

examensarbete gällande riktlinjer och rutiner på arbetsplatsen. Denna kunskap skulle kunna 

användas av arbetsledningen på arbetsplatser för att tydliggöra de rutiner som finns på t.ex. en 

arbetsplatsträff eller en utvecklingsdag. Det skulle också kunna möjliggöras i arbetets struktur för 

sjuksköterskorna så att de får inplanerad arbetstid för att tillgodogöra sig ny evidensbaserad 
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kunskap och kunskap om de uppdaterade riktlinjer som kommer ut. Den osäkerhet och 

kunskapsbrist rörande bensår som visades sig finnas hos sjuksköterskorna, speciellt i slutenvården 

skulle kunna stöttas med utbildningsdagar kring omvårdnaden av svårläkta bensår, det skulle stärka 

sjuksköterskan i de olika komplexa vårdsituationer som ofta uppstår kring bensår. Sjuksköterskan 

har även ett eget ansvar för att ta till sig ny evidensbaserad forskning när det uppstår en osäkerhet 

kring kunskapen om svårläkta bensår. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

En enkätstudie med kvantitativ ansats har en tendens att endast skrapa på ytan enl. Polit och Beck 

(2012). Det skulle därför vara intressant med en studie med kvalitativ ansats för en djupare 

förståelse av komplexiteten i kunskapen hos sjusköterskor och distriktssköterskor av omvårdnaden 

av svårläkta bensår och vad det är de själva uppfattar som hinder för att kunna tillgodogöra sig 

evidensbaserad kunskap om svårläkta bensår. 

 

Slutsats 

Det har framkommit i detta examensarbete att kunskaperna hos sjuksköterskor i primärvården och 

slutenvården angående rutiner och riktlinjer har brister. Dessa brister framkommer tydligast när det 

gäller kunskapen om riktlinjer för bedömningen av svårläkta bensår och brister i kunskap om 

riktlinjer för omvårdnadens utförande. Kunskapen kring rutiner att en diagnos ska ställas av läkare 

innan omvårdnad av ett svårläkt bensår, och att ett ankel/armtrycksindex ska räknas ut, har stora 

brister. Det har även framkommit i föreliggande studie att det finns ett gap mellan evidensbaserad 

kunskap och sjuksköterskornas kunskap samt egenskattad kunskap gällande svårläkta bensår. Gapet 

visade sig vara större hos slutenvårdens sjuksköterskor än primärvårdens sjuksköterskor. Det är 

viktigt att detta studeras vidare för att det inte ska vara ett gap mellan vad riktlinjer och rutiner säger 

och kunskapen om detta hos sjuksköterskorna som arbetar kliniskt.  
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