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Sammanfattning  

 
Patienter med svårläkta bensår förekommer ofta i slutenvården och primärvården där 

sjuksköterskor och distriktssköterskor ansvarar för omvårdnaden. Svårläkta bensår orsakar 

stort lidande för patienten och innebär en stor kostnad. Syftet med denna studie var att 

beskriva och jämföra sjuksköterskors och distriktssköterskors kunskaper om rutiner, riktlinjer 

och omvårdnad av svårläkta bensår i slutenvården och primärvården. En enkät med frågor 

gällande kunskap om svårläkta bensår delades ut till 80 sjuksköterskor och distriktssköterskor 

och 55 enkäter besvarades. Resultatet visade att det fanns vissa brister i kunskapen om 

svårläkta bensår. Kompressionsbehandling användes profylaktiskt på enheterna för att 

undvika sårrecidiv, men färre än hälften visste vilken effekt kompressionsbehandlingen 

syftade till. Pumpstövel var något som sällan användes. Ankeltrycksmätning utfördes inte ofta 

preventivt eller för att utesluta arteriell insufficiens. Riktlinjer gällande dokumentation av 

sårbedömning och sårbehandling uppgavs av deltagarna fanns, men riktlinjer gällande själva 

bedömningen och behandlingen av svårläkta bensår var enligt resultatet inte lika vanligt 

förekommande. Många skattade att de inte hade tillräckliga kunskaper för att bedöma och 

behandla arteriella sår, venösa sår och blandsår. De testade kunskaperna visade att inom 

områdena omläggningsfrekvens, sårmiljö, venösa bensår, protein och zink var kunskaperna 

goda.  Jämförelsen mellan primärvården och slutenvården visade en signifikant skillnad där 

de som var verksamma i primärvården hade bättre kunskaper gällande sårmiljö, arteriella 

bensår, venösa bensår och ankeltrycksmätning. Slutsatsen som drogs av jämförelsen som 

gjordes mellan primärvården och slutenvården visade på en signifikant skillnad i testade och 

skattade kunskaper till fördel för sjuksköterskorna och distriktssköterskorna i primärvården 

som hade bättre kunskaper gällande sårmiljö, arteriella bensår, venösa bensår och 

ankeltrycksmätning.   
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Abstract 
 

Patients with chronic leg ulcers often occur in inpatient care and primary care where nurses 

and district nurses are responsible for care. Hard to heal leg ulcers causes great suffering for 

the patient and represents a major cost.The purpose of this study was to describe and 

compare nurses and district nurses' knowledge of procedures, guidelines and care of chronic 

leg ulcers in inpatient care and primary care.A questionnaire with questions concerning 

knowledge of chronic leg ulcers were distributed to 80 nurses and district nurses and 55 

questionnaires were answered. The result showed that there were certain deficiencies in the 

knowledge of chronic leg ulcers. Compression therapy is used prophylactically on the units to 

avoid ulcer relapse, but less than 50 percent knew what effect the compression treatment 

aimed to. Pump Boot was something rarely used. Ankle pressure measurement was not 

performed often preventively or to rule out arterial insufficiency. The participants reported 

that there were guidelines regarding documentation of ulcer-assessment and wound care, but 

guidelines on the assessment and treatment of hard tol heal leg ulcers was not as common. 

Many estimated that they did not have sufficient knowledge to assess and treat arterial ulcers, 

venous ulcers and mixed ulcers. The tested knowledge showed that in the areas of 

rescheduling frequency, wound environment, venous leg ulcers, protein and zinc knowledge 

were good. The comparison between primary care and inpatient care showed a significant 

difference where they who worked in primary care had better knowledge regarding wound 

environment, arterial ulcers, venous leg ulcers and ankle pressure measurement. 

Conclusion:The comparison made between primary care and inpatient care showed a 

significant difference in the tested and understated knowledge to the advantage of nurses and 

district nurses in primary care had a better knowledge regarding wound environment, arterial 

ulcers, venous leg ulcers and ankle pressure measurement.  
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Introduktion 
 

Bakgrund 

 
Ett svårläkt bensår kan innebära stora påfrestningar för personen som har det. Smärta, 

isolering och behov av frekventa omläggningar är exempel på hur livssituationen kan 

försvåras för den som drabbats (Hopman et al. 2013, Green et al. 2014). Behandling av olika 

typer av sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i hälso-och sjukvården. Ungefär 70 

procent av alla bensår ovanför fotleden orsakas av venös insufficiens. Ateroskleros som leder 

till försämrad arteriell genomblödning står för ungefär 10 procent av såren och 20-25 procent 

av såren beror på försämrad funktion både arteriellt och venöst (Lindholm 2012). Målet för 

behandling av svårläkta bensår är att försöka läka såret, förhindra infektioner, minska lidande 

och underlätta vardagen för den drabbade (Vårdhandboken 2015, SBU 2014). 

 

Idag ersätts ofta beteckningen kroniska bensår med svårläkta eller långsamläkande sår. Bensår 

definieras som ett sår, oavsett genes, beläget mellan knät och malleolen som inte läkt inom en 

sex veckors period. Även fotsår, sår nedanför malleolen, brukar inkluderas i begreppet bensår. 

Med långsamläkande sår menas diabetessår, trycksår, venösa sår, arteriella sår och så kallade 

blandsår. Akuta sår definieras som traumatiska och kirurgiska sår. Ofta uppstår sår på grund 

av ett trauma, som i sig kan verka obetydligt, men som av olika orsaker som till exempel 

nedsatt perifer cirkulation, diabetes, oförmåga att röra sig, gör att såret blir svårläkt 

(Vårdhandboken 2015). 

 

Vid uppkomsten av ett sår startar sårläkningsprocessen som består av tre faser; 

inflammationsfasen, nybildningsfasen och mognadsfasen. Vid svårläkta sår pågår 

inflammationsfasen under nästan hela sårläkningen mot för akuta och traumatiska sår där 

inflammationsfasen pågår i ungefär tre till fyra dagar (Lindholm 2012). För att ett sår ska 

kunna läka krävs kontinuerlig tillgång till syre, näringsämnen och enzymer (Sood et al. 2014). 

Olika typer av bensår och omvårdnad av dessa 

 

Venös insufficiens och venösa bensår 

 

I benen finns ett ytligt och ett djupt vensystem. Det ytliga vensystemet överför det venösa 

blodet via de ytliga kapillärerna till det djupa venerna. I de djupa venerna finns klaffar som 

förhindrar att blodet rinner tillbaka ner till extremiteterna. Att klaffarna i förbindelsen mellan 

det ytliga och djupa vensystemet fungerar normalt är en förutsättning för att blodet ska kunna 
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transporteras tillfredsställande. Om dessa klaffar börjar att läcka rinner blodet tillbaka till de 

ytliga venerna. Detta gör att de överfylls och det kan leda till att åderbråck uppstår. Vid 

förstörda och läckande klaffar i förbindelserna i vensystemen och i de djupa klaffarna kan 

svullnad, venös stas och sår uppstå. Ju fler förbindelseklaffar mellan de ytliga och djupa 

venerna som är förstörda och läker, desto allvarligare blir den venösa insufficiensen 

(Lindholm 2012). En studie visade att venös insufficiens till största delen orsakas av 

inflammation i kärlen som påverkas av blodtrycket (Pocock et al. 2014). 

 

Venösa sår lokaliseras ofta till malleolerna men kan även förekomma på underbenen. Ofta är 

det bara ett sår eller flera mindre sår. Venösa sår utvecklas långsamt och är ytliga och 

oregelbundna. Såren är ofta gulsmetiga och fibrinbelagda i sårbotten, men svarta nekroser är 

ovanliga. På grund av att de venösa såren ofta är vätskande kan sårkanterna lätt luckras upp. 

Dålig näringstillförsel till huden och/eller den underliggande inflammationen kan orsaka torr 

och fjällande hud. Även eksem är vanligt vid venös insufficiens och kan bero på långvarigt 

ödem eller kontakteksem från förband. Smärta i benet och runt såret är vanligt förekommande 

hos personer med sår orsakat av venös insufficiens (Örtqvist 2013, Lindholm 2012). 

 

Omvårdnad av venösa bensår 

 

Ungefär 40-50 procent av alla venösa bensår har visat sig bero på ytlig venös insufficiens. 

Med hjälp av ultraljud kan det påvisas och åtgärdas kirurgiskt. Även insufficiens i 

förbindelsen mellan de ytliga och djupa venerna behandlas kirurgiskt och har visat sig ha ett 

gott resultat för sårläkning. Den lokala sårbehandlingen kan påskynda sårläkningen om 

lämpliga förband används. Det motsatta kan också ske, det vill säga att läkningen kan 

fördröjas och skada kan uppstå om valet av förband inte är lämpligt. I första hand ska orsaken 

till att såret uppkommit utredas och om möjligt åtgärdas (Lindholm 2012). Det optimala valet 

av förband kan baseras på fyra principer; om såret är kraftigt vätskande behövs ett förband 

som absorberar vätskan för att minimera risken för uppluckring av sårkanter och 

omkringliggande hud, sår med nekrotisk vävnad kräver upprensning, något som kan ske med 

hjälp av förband eller kirurgiskt, infekterade sår behöver behandlas med lämplig antibakteriell 

regim och sår som har tendens att torka ut behöver mer fukt (Sood et al. 2014). Venösa sår 

och omläggningar av dessa är ofta smärtsamma. Studier har visat att EMLA kräm kan lindra 

smärta speciellt under upprensningen. Även speciella förband med ibuprofen i har visat sig ha 

god effekt på smärtlindringen (Briggs et al. 2012). När såret är upprensat och får möjlighet att 
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behålla sin fuktighet kan sårläkningen göra framsteg (Mosti et al. 2005). Sårets förmåga att 

läka ökar om sårmiljön är fuktig, varm och ren. Den lokala sårbehandlingen är sällan konstant 

genom hela sårläkningsprocessen. När sårets miljö och karaktär ändras, kan en ändring i den 

lokala behandlingen vara nödvändig. Omläggningsfrekvensen styrs också av sårets karaktär 

och kan behöva ändras under sårläkningsprocessen (Sood et al. 2014, Lindholm 2012). Eksem 

behandlas oftast med någon form av steroidkräm under ett par veckor. Fuktighetsbevarande, 

mjukgörande kräm bör användas regelbundet på grund av den ofta torra och fjällande huden 

runt omkring (Örtqvist 2013). 

 

Eftersom bensvullnad är den största läkningshämmande faktorn vid venösa bensår är den 

första preventiva åtgärden kompressionsbehandling (O´Meara et al. 2013, Ericsson & 

Ericsson 2013). Kompressionsstrumpor, kompressionslindning eller behandling med 

pumpstövel är alternativa behandlingsmöjligheter (Lindholm 2012). Studier som gjorts har 

visat att kompressionsstrumpa ska användas för att minska sårrecidiv och att livslång 

behandling är nödvändig (Nelson & Bell-Syer 2014, Lindholm 2012). Information om 

behandlingen och tid till utbildning kan öka motivationen hos den drabbade att fullfölja 

behandlingen (Attal et al. 2015). Eventuella livsstilsåtgärder som rökstopp, kost och motion är 

också viktiga faktorer för ett gott resultat (SBU 2014, Weller 2013). 

Kompressionsbehandling minskar svullnaden genom att vävnadstrycket ökar. Det gör att 

mindre vätska tränger ut i vävnaden genom kapillärerna. Vid kompression minskar 

vendiametern som gör att blodet flödar snabbare samt att utspänningen av venerna minskar. 

Vilken typ av kompressionsbandage som väljs beror på olika faktorer som tillexempel; är 

personen rörlig, uppegående, finns inslag av arteriell insufficiens, ska lindan appliceras varje 

dag eller vara kvarliggande. Lågelastiska lindor ger stöd åt vadmuskeln och ger ett högt 

arbetstryck, det vill säga högst kompression vid gående. Kompressionen vid vila är låg och 

val av denna sort är lämplig om lindningen ska sitta kvar. Vid inslag av arteriell insufficiens 

passar dessa lindor bra. Högelastiska lindor väljs oftast då omläggningar görs dagligen. Dessa 

lindor har både ett högt arbetstryck och ett högt vilotryck (Lindholm 2012). Studier som gjorts 

visade att multikomponentbandage hade bättre effekt än enkelbandage och att så kallat 

fyrlager bandage läkte sår fortare än kortsträckta bandage, med liten elasticitet (O´Meara et al. 

2012). En studie som gjorts har tittat på effekten av att lägga till behandling med lågdos 

ultraljud en gång per vecka som tillägg till den standardiserade vården med omläggning och 
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kompressionsbehandling vid svårläkta bensår, men det visade ingen förbättring i sårläkningen 

jämfört med att bara lägga om och kompressionsbehandla (Watson et al.2011). 

En form av kompressionsbehandling är pumpstövel. Det är en behandling för att behandla 

venösa bensår, svullna ben samt för trombosförebyggande. En ”stövel” sätts på foten/benet 

och luft pumpas in i 30 sekunder och ut under 30 sekunder (Lindholm 2012). Studier som 

gjorts visade att pumpstövelbehandling förbättrade sårläkningen jämfört med om ingen 

kompressionsbehandling applicerades men ingen skillnad sågs vad gäller sårläkningen om 

behandling bestod av endast pumpstövel eller endast kompressionslindning (Nelson et al. 

2014). 

Arteriell insufficiens och arteriella bensår 

 

Ateroskleros, beror på inlagringar i artärerna som leder blodet från hjärtat till kroppens organ 

och vävnader. Med stigande ålder blir kärlen tjockare och stelare och fett, bindväv och 

blodkroppar får lättare att lagras i kärlen (Lane & Lip 2013). Det leder till att det blir trängre i 

kärlen, blodpassagen blir sämre och blodet flyter långsammare, vilket kan leda till att 

syretillförseln till huden minskar.  Med minskad syretillförsel till huden kan sår lättare uppstå 

och uppkomna sår efter trauma eller tryckskada kan få svårare att läka. Det ökade behovet av 

syre som behövs vid sårläkningsprocessen kan inte tillgodoses på grund av de trånga, skadade 

kärlen (Örtqvist 2013, Lindholm 2012). Arteriella sår har ofta en perifer lokalisation som på 

fotryggen, hälarna och tårna men kan även sitta runt och ovanför malleolerna och på 

underbenet. Arteriella sår har ofta även en markerad kant runt såret. Sår som beror på arteriell 

insufficiens är ofta djupa och kan involvera underliggande senor. Gula och svarta nekroser 

kan ses och såren är ofta torra, men kan även ibland vara vätskande. För att diagnostisera 

arteriell insufficiens ska alltid en mätning av arm/ankeltrycksindex med blodtrycksmanschett 

och ultraljudsdoppler göras. Ankeltrycksmätning är ett sätt att få en objektiv bedömning om 

hur den arteriella cirkulationen är. Det systoliska armblodtrycket mäts i båda armarna med 

blodtrycksmanschett och en doppler som placeras över arteria brachialis. Det högsta av de två 

värdena används sedan som ett centralt systoliskt blodtryck. Blodtrycksmanschetten placeras 

sedan strax ovanför malleolerna, arteria dorsalis pedis lokaliseras och pulsar palperas. Benet 

ska vid mätningen vara i höjd med hjärtat. Ankelblodtrycket kontrolleras sedan två gånger 

med blodtrycksmanschett och doppler lika som vid mätningen av armblodtrycket. För att 

räkna ut ankeltrycksindex divideras högsta ankeltrycket med högsta systoliska armtrycket 

(Lindholm 2012). Studier har visat att vid ett ankeltrycksindex på mindre än 0,8 kan 
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kompressionsbehandling tillämpas med försiktighet efter ordination från läkare. 

Kompressionsbehandling hos personer med arteriell insufficiens kan leda till tryckskador, 

ischemi i kroppsdelen och kan även leda till att amputation blir nödvändig (Dogra & Sarangal 

2014). Ankeltrycket kan mätas både efter att personen har vilat liggande i 5-10 min och efter 

ansträngning. Hos personer med symtom på claudicatio intermittens kan vilo-ankeltrycket 

vara normalt, men när mätningen görs efter ansträngning då artärerna har vidgats visar det vid 

kärlförträngning ett lägre ankeltryck som tyder på arteriell insufficiens (Örtqvist 2013). 

Det kräver god vana och kunskap när ankeltryck ska mätas för att värdet ska bli tillförlitligt. 

Standardiserade metoder och tillgång till träning hos de som utövar ankeltrycksmätning är 

mycket viktigt för att optimera noggrannheten i mätningen samt att den görs konsekvent 

(Davies et al. 2014). Studier har visat att erfarenhet hos distriktssköterskan och möjlighet att 

till utbildning och praktisk träning gör ankeltrycksmätning till en tillförlitlig metod för att 

diagnostisera arteriell insufficiens (Shilangu & Bliss 2012). Ankeltrycksmätning är också 

indicerat om ett bensår försämras, inte läker inom 12 veckor, ökar kraftigt i omfång, det 

uppstår plötslig smärta i benet och såret, fotens färg och/eller temperatur förändras eller vid 

sår-recidiv (Dogra & Sarangal 2014, Lindholm 2012, Vårdhandboken 2015). Referensvärdena 

för ankeltrycksindex får ses som ungefärliga mått då en del källor nämner högre än 0,8 som 

ett normalt ankeltrycksindex, men andra källor hänvisar till 0,9 – 1,1 samt mer eller lika med 

1,0 som normalt, se referensvärden ankeltrycksindex i tabell 1. Ankeltrycksindex på mer än 

1,3 eller om värdet inte känns rimligt med tanke på personens kliniska bild är ett tecken på att 

värdet kan vara falskt. Pulsationer på foten kan oftast kännas vid normalt ankeltrycksindex, 

medan det vid kärlförträngningar kan vara svårt att känna pulsar. På grund av förkalkningar i 

kärlen kan de inte komprimeras adekvat när blodtrycksmanschetten pumpas upp vid ankeln. I 

dessa fall föreslås tåtrycksmätning istället (Vårdhandboken 2015, Örtqvist 2013, Lindholm 

2012, Kohlman-Trigoboff 2013).  

Tabell 1. Referensvärden ankeltrycksindex 

                                                             

 

                                                                                         

   

 

(Örtqvist 2013). 

 

Normalt 0,9-1,1 

Ateroskleros <0,9 

Claudicatio <0,5 

Vilovärk (svår kritisk ischemi) Ca 0,3 

Gangrän/sår <0,2 



 

6 

 

Omvårdnad av arteriella bensår 

  

Vid nedsatt arteriell cirkulation är det viktigt att behandla de bakomliggande orsakerna till 

sårets uppkomst samt riskfaktorer som högt blodtryck, höga blodfetter och rökning. Om 

blod/syre tillförseln till muskeln varit försämrad under en längre tid på grund av ateroskleros 

kan smärta, krampkänning och stumhet vid ansträngning uppstå. Denna smärta uppstår i 

muskler perifert om kärlförträngningen och lindras efter några minuters vila. Detta tillstånd 

benämns claudicatio intermittens (Kohlman-Trigoboff 2013). Hos personer med arteriell 

insufficiens förekommer ofta även vilosmärta, som kan lindras om benen placeras lågt. 

Smärtan vid claudicatio intermittens kan minska vid gångträning och ibland med hjälp av 

kirurgi. Vid kritisk ischemi diskuteras alltid ballongvidgning eller kirurgi som 

behandlingsalternativ. I vissa fall är det mer aktuellt med behandling med läkemedel och då 

används kärlvidgande läkemedel, opioider mot smärta, blodfettssänkande läkemedel samt 

trombocythämmande läkemedel. Eftersom arteriella sår lätt blir infekterade är det viktigt att få 

till en optimal behandling av såret. På grund av den underliggande orsaken att vävnadens 

blodförsörjning inte täcker dess behov, visar inte arteriella sår tecken på infektion lika tydligt 

som andra sår (Lindholm 2012). 

 

Blandsår 

 

Blandsår, det vill säga, sår med både venös och arteriell insufficiens verkar bli allt vanligare. 

Medellivslängden ökar och befolkningen blir äldre vilket kan vara en orsak till att denna typ 

av sår ökar. Venösa sår har lätt att blossa upp igen efter att de har läkt och i och med ökad 

ålder ökar risken för att den arteriella cirkulationen försämras. Behandlingen av blandsår blir 

en balansgång där den venösa insufficiensen behöver kompressionsbehandling för att såret 

ska få bättre möjlighet att läka, samtidigt som den arteriella cirkulationen kan påverkas 

negativt av kompressionslindning. Ankeltrycksindex bör tas med jämna mellanrum på dessa 

patienter och eventuell kompressionsbehandling bör ordineras av läkare. Ett venöst sår med 

en svart nekros i kan tyda på en nedsatt arteriell cirkulation (Lindholm 2012). En studie 

visade att hos personer med blandsår som har ödem har kompressionsbehandling med 

lågelastisk linda, som ger ett lågt vilotryck och därmed inte påverkar cirkulationen när 

personen ligger ned, signifikant förbättring på det venösa återflödet utan att påverka den 

arteriella cirkulationen (Mosti 2014). 
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Nutrition 

 

Studier har visat att ett gott nutritionsstatus är en grundpelare för sårläkningen. Många äldre är 

undernärda och med ökad ålder ökar risken för att sår ska utvecklas i och med minskad 

rörlighet, risk för undernäring och försämrad cirkulation. Utveckling av sår och försämrad 

sårläkning hänger ihop med försämrat nutritionsstatus. Sårläkningen kräver ett ökat intag av 

kalorier och protein (Douglas 2010).  

Protein är viktigt för sårläkningen i och med bildning av vita blodkroppar, fibroblaster och 

kollagen som hjälper till vid sårkontraktion, koagulation, bildning av nya kärl och 

rekonstruerar vävnad. Brist på protein kan leda till ödem och minskad cirkulation till 

vävnaden som leder till hämmad sårläkning. Även glukos är viktigt för kollagennybildningen. 

Om glukosnivåerna är låga bidrar det till att de depåer av protein som finns i muskler och 

inälvor istället används till energi. Brist på fett leder till en försämrad sårläkning i och med att 

fett bygger upp cellmembranet och energin i cellerna. Både kolhydrater och fett behövs för att 

ge energi samt att spara på protein (Lindholm 2012). 

Zink stimulerar cellnybildningen och används både oralt och lokalt vid behandling av 

svårläkta bensår. Studier som gjorts visar att behandling med zink kan påverka sårläkningen 

positivt men att det inte finns tillräckligt med vetenskaplig evidens för att rekommendera 

behandling med zink (Wilkinson 2014, Gupta et al. 2014). Även järn är viktigt för 

cellnybildning och järnbrist bör åtgärdas för att förebygga svårläkta bensår (Ericsson & 

Ericsson 2013). 

Vitamin C, askorbinsyra, är viktigt för kollagenbildningen och brist på C-vitamin kan leda till 

sköra kärl, bristningar i såret och skörbjugg (Ericsson & Ericsson 2013, Lindholm 2012). 

Enligt livsmedelsverket rekommenderas ett dagligt intag av 75 mg C-vitamin hos vuxna 

(Livsmedelverket 2015). För att förhindra sårkomplikation rekommenderas ett dagligt C-

vitamin intag på 1-2 gram (Lindholm 2012). Askorbinsyra är en vattenlöslig antioxidant som 

inte kan lagras i kroppen utan behöver intas dagligen. I studier har tillskott av C-vitamin visat 

sig ha positiv effekt vid ateroskleros. Monocyternas förmåga att fästa i kärlväggen, och 

därmed göra den tjockare och mindre elastisk, minskas i och med kontinuerligt intag av C-

vitamin (Flowers et al. 2014). 
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Evidens och kunskap relaterat till omvårdnaden av svårläkta bensår 

 

Evidensbaserad omvårdnad ses som ett sätt att implementera vetenskapliga och beprövade 

metoder på ett individanpassat sätt där patientens perspektiv är i fokus (Wiklund et al. 2012).  

Den vetenskapliga delen bildar tillsammans med empatisk förmåga, erfarenhet och etiskt 

förhållningssätt god omvårdnad. Åsikterna om vad evidens är, är många och skilda, men 

forskarna är ganska överens om att olika typer av kunskap har olika typ av evidens och att det 

gäller att ha så god kunskapsgrund som möjligt för att fatta beslut kopplade till omvårdnad 

(Willman et al. 2011). Kunskap kan delas upp i faktakunskap, att ha förståelse/uppfatta 

meningen, praktisk kunskap-ha färdighet att utföra något och bakgrundskunskap, eller tyst 

kunskap, som kommer till uttryck i olika bedömningar (Gustavsson 2002). 

 

Omvårdnadsteori 

 

Enligt Barbara Carpers teori kan kunskap delas in i fyra olika delar. Empiriska kunskaper är 

vetenskapliga kunskaper som grundas på teorier och lagar och som är resultatet av 

vetenskapliga studier. Estetiska kunskaper är uttrycksfulla och kreativa och handlar om att 

kunna utnyttja alla sina sinnen för att hitta den bästa lösningen för patienten. Etiska kunskaper 

är moralisk kunskap och förhållningssätt och erfarenhetskunskaper är kunskap baserad på 

personlig erfarenhet. Dessa fyra grundpelare kan inte stå helt för sig själva utan samspelar och 

stärker varandra (Carper 1978).  Barbara Carpers teori kan även kopplas till 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och distriktssköterskor som beskriver att arbetet 

ska utgå från fyra huvudområden: omvårdnad, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och 

pedagogik/ledarskap. I dessa fyra områden ingår förmåga att tillämpa kunskap och 

färdigheter, arbeta utifrån ett etiskt och hälsofrämjande förhållningssätt, se människan som en 

helhet vars resurser ska tas tillvara på och uppmuntras och där hälsa inte bara ses som 

frånvaro av sjukdom samt att kunna tillämpa och generera ny evidensbaserad kunskap inom 

omvårdnadsvetenskapen (Socialstyrelsen 2014). 

 

En studie som gjorts visade att det som påverkade sårläkningshastigheten positivt var goda 

kunskaper om hur evidensbaserad omvårdnad utförs samt god organisation (Harrison et al. 

2008). Sårbehandling som sköttes av sjuksköterskor med kunskaper om standardiserad 

evidensbaserad vård visade att kostnaderna minskades och sårläkningshastigheten 

förbättrades (Edwards et al. 2013). Framgångsrik sårbehandling grundar sig enligt vissa 
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studier även på vikten av kontinuitet när en första bedömning gjorts av såret och en ny 

bedömning ska göras (Rütterman et al. 2013).  

 

Enligt SBU-rapporten skulle dock fler studier behövas för att se vilken betydelse 

vårdorganisationen har för personer med svårläkta bensår avseende tillexempel utbildning, 

specialistmottagning och kontinuitet (SBU 2014). Att ha kunskaperna för att kunna ge en god 

vård är viktigt ur ett patientperspektiv för att minska lidande, så som smärta, isolering och 

inskränkning i rörelseförmågan, men är även viktigt ur en samhällsekonomisk synvinkel. 

Bensår kan räknas till en av våra folksjukdomar. En till två procent av Sveriges befolkning 

beräknas någon gång drabbas av ett svårläkt bensår, och idag tros minst fyrtiotusen personer 

lida av svårläkta bensår. Hög ålder är den största riskfaktorn för att drabbas. Att leva med ett 

svårläkt bensår leder hos majoriteten av de drabbade till smärta, sämre livskvalité, oro och 

svårigheter att sova (Socialstyrelsen 2014, Lindholm 2012).  

 

I och med att medellivslängden ökar samt att en ökad andel av befolkningen utvecklar 

diabetes spås kostnaderna för sårvård öka och den beräknade kostnaden för sårvård är 2-4 

procent av den totala hälso-och sjukvårdsbudgeten i industriländerna. En svensk studie har 

dock visat positiva resultat vad gäller förekomst av bensår. I studien sågs en minskning av 

bensåren i en stad i Sverige, medan internationell forskning spår att förekomsten av bensår 

kommer att öka. Resultatet av studien visar att arbetet med vård av bensår måste fortgå och att 

mer forskning inom området behövs (Forsgren & Nelzén 2015). Att ha kunskap och arbeta 

evidensbaserat är viktigt både ur patient-och samhällsekonomiskt perspektiv (SBU 2014, 

Folkhälsomyndigheten 2014). En studie visade att det fanns brister i kunskapen hos 

sjuksköterskor gällande bedömning, fysiologi, läkningsprocessen, val av förband och 

kompression (Ylönen et al. 2013). Att hela tiden utvärdera sitt sätt att arbeta och att hålla sig 

uppdaterad med ny forskning och evidens och att ny forskning och evidens får spridning är 

viktigt (Flynn-Makic 2013, Ploeg et al. 2014). Politiker och chefer på organisationsnivå 

behöver göra det möjligt för de som utför vården att få tillgång till evidensbaserad kunskap 

(Flodgren et al. 2012). 

 

Problemformulering 

 

Patienter med svårläkta bensår förekommer ofta i slutenvården och primärvården där 

sjuksköterskor och distriktssköterskor ansvarar för omvårdnaden. Tidigare var det vanligt att 
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specialiserade hudkliniker ansvarade för utredning och behandling vid utebliven sårläkning 

eller om komplikationer uppstod. På grund av omorganisering, logistiska förändringar och 

budgetåtstramningar är tillgången på hudkliniker och sårkliniker inte lika omfattande som 

tidigare och patienter återremitteras nu ofta till primärvården eller kommunen.  

 

Omvårdnaden ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet, ett etiskt och hälsofrämjande 

förhållningssätt och utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer. Att arbeta 

sjukdomsförebyggande anses av de flesta inom hälso och sjukvården vara en viktig del vården 

för att minska lidande och kostnader. Det preventiva arbetet är viktigt för att kunna förebygga 

uppkomst av sår och fördröjning av sårläkning (Socialstyrelsen 2014). Svårläkta bensår kan 

orsaka mycket lidande som smärta, isolering och begränsad rörlighet. Det kostar också 

samhället mycket pengar i och med att befolkningen blir äldre och ett ökat antal personer i 

världen beräknas drabbas av svårläkta bensår. Att som sjuksköterska/distriktssköterska ha 

kunskapen om prevention och sårvårdsbehandling är mycket viktigt för att spara på både 

lidande och pengar (SBU 2014). Författaren till denna studie har inte hittat många studier 

gjorda om sjuksköterskors och distriktssköterskors evidensbaserade kunskap gällande 

svårläkta bensår trots att det är denna yrkesgrupp som ansvarar för omvårdnaden av dessa 

patienter. En review artikel hittades dock som visade på att den finns brister i kunskapen hos 

sjuksköterskor gällande bedömning, fysiologi, läkningsprocessen, val av förband och 

kompression och att det tyder på att mer forskning baserad på detta behövs (Ylönen et al. 

2013). Utifrån utgångspunkten att ta reda på vilka kunskaper sjuksköterskor och 

distriktssköterskor har om svårläkta bensår utfördes den här enkätundersökningen. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att beskriva och jämföra sjuksköterskors och distriktssköterskors 

kunskaper om rutiner, riktlinjer och omvårdnad av svårläkta bensår i slutenvården och 

primärvården. 

 

1. Vilka kunskaper har sjuksköterskor och distriktssköterskor i slutenvården och 

primärvården om rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen gällande svårläkta bensår? 

2. Vilka kunskaper har sjuksköterskor och distriktssköterskor i slutenvården och 

primärvården om omvårdnad av svårläkta bensår gällande; kompression och 

ankeltryck, nutrition samt sår och sårvård? 
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3. Finns det skillnader i kunskap om omvårdnad av svårläkta bensår mellan 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar i slutenvården och de som arbetar i 

primärvården gällande; kompression och ankeltryck, nutrition samt sår och sårvård? 

 

Metod 
 

Design 

 

Metoden som valdes för detta arbete hade deskriptiv, komparativ design med kvantitativ 

ansats (Polit & Beck 2012). 

 

Urvalsmetod/ Undersökningsgrupp 

 

Urvalsmetoden i studien var bekvämlighetsurval. Kravet på representativitet övergavs och en 

strategi att få med så många som möjligt i urvalsgruppen valdes. 

Alla sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetade på medicinkliniken på ett sjukhus 

samt inom primärvården, på tre hälsocentraler och en hemsjukvårdsenhet, i en stad i norra 

Mellansverige tillfrågades att delta i studien. I begreppet primärvård räknades även de 

sjuksköterskor och distriktssköterskor verksamma inom kommunal hemsjukvård i samma 

kommun in. Inklusionskriterierna var att de skulle vara legitimerade sjuksköterskor, men inget 

krav fanns på hur länge de hade arbetat som sjuksköterska, även vikarier och timanställda 

inkluderades. Exklusionskriterier var att de inte enbart fick arbeta natt, detta för att sår 

rutinmässigt inte läggs om nattetid. Föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga personer 

exkluderades i studien. De sjuksköterskor med kombinerad dag-och nattjänstgöring 

inkluderas i studien. Målet var att få alla utlämnade enkäter besvarade. Totalt delades åttio 

enkäter ut. Tjugo enkäter besvarades i slutenvården och trettiofem enkäter besvarades i 

primärvården. Bortfallet kan förklaras med att tjugotvå personer valde att inte besvara 

enkäten, och tre enkäter vara bara delvis ifyllda och har därför inte tagits med.  

Av femtiofem deltagare var det tre män i slutenvården och en man i primärvården och resten, 

femtioen deltagare, var kvinnor. Fyrtio personer var verksamma som sjuksköterska och 

femton personer var verksamma som distriktssköterska. Fem personer uppgav att de hade en 

kandidatexamen och trettiofem personer uppgav att de inte hade kandidatexamen. Fem 

personer uppgav att de hade en magisterexamen och tio personer uppgav att de inte hade 

någon magisterexamen. Tre personer hade gått någon utbildning i evidensbaserad vård och 

fyra personer hade en specialistutbildning, utöver distriktssköterskeutbildningen. 
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Deltagarnas ålder redovisas i figur 1.  

 

 

Figur 1. Ålder 

 

Ingen av deltagarna var verksam som distriktssköterska i slutenvården och ingen av 

deltagarna hade arbetat som sjuksköterska i slutenvården i intervallet 11-20 år. Bakgrundsdata 

gällande yrkeserfarenhet redovisas i figur 2.  

 

Figur 2. Yrkeserfarenhet 

Bakgrundsdata gällande sårutbildning redovisas i tabell 2. Majoriteten svarade att de inte fått 

tillräcklig sårutbildning och att mer utbildning önskades. Mer än hälften tyckte att de fått 

tillräcklig utbildning i kompressionslindning medan de flesta ansåg att de inte fått tillräcklig 
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utbildning i ankeltrycksmätning. På frågan om arrangör av sårutbildning var svaret att det var 

olika arrangörer som företag som arbetar med att ta fram sårvårdsprodukter, kommunen eller 

landstinget som hade arrangerat utbildningen. 

 

Tabell 2.  Bakgrundsdata: sårutbildning 

 Antal 

 Ja Nej 

Har fått tillräcklig sårutbildning 

 i grund och-vidareutbildningen 

5 50 

Önskar ytterligare sårutbildning 51 4 

Genomgått internutbildning i sårvård 14 41 

Genomgått sårutbildning utöver studietiden 10 45 

Läst någon vetenskaplig artikel om sår under senaste året 18 37 

Anser du att du har fått tillräcklig utbildning i kompressionslindning 33 22 

Har du fått utbildning i hur ankeltrycksmätning utförs 9 46 

 

 

Datainsamlingsmetod 

 

Datainsamling gjordes genom en enkätundersökning under våren 2015. Utifrån två 

vetenskapliga artiklar (Ayello et al. 2005, Beeckman et al. 2010) utarbetades 

originalinstrumentet av två sjuksköterskor vid ett sjukhus i norra Mellansverige inför deras C-

uppsats (Norelius-Schoeps & Tallberg 2011) Enkäten reviderades sedan en gång och 

användes av två sjuksköterskor i deras D-uppsats (Gustafsson & Reusser 2012) Godkännande 

att få använda enkäten gavs av författarna. Enkäten svarade vid de tidigare studierna upp mot 

de givna frågeställningarna och därför ansågs en pilotstudie inte vara nödvändig i den här 

studien. Enkäten reviderades för att passa regionen och svarsalternativet ”vet-ej” lades till 

kunskapsfrågorna för att deltagarna inte slumpmässigt skulle kunna gissa rätt. Enkätfrågorna 

delades upp i följande områden; bakgrundsdata, rutiner och riktlinjer på arbetsplats gällande 

sår och egen skattad kunskap om sårvård samt testad kunskap om sårvård. Svaren på 

kunskapsfrågorna togs från nationella riktlinjer och lokala riktlinjer om sårvård och 

sårvårdsbehandling (Vårdhandboken 2014, Region-Gävleborg 2014). 

Fem frågor var bakgrundsfrågor med specifika svarsalternativ gällande utbildning, ålder, kön 

och yrkeserfarenhet. Åtta frågor var bakgrundsfrågor gällande sårutbildning samt 

sårbehandling med svarsalternativen ja och nej. En fråga hade ett specifikt svarsalternativ 

gällande arrangör av sårutbildning. Tretton frågor handlade om rutiner, riktlinjer och 
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förekomst av sår med svarsalternativen ja-nej-vet-ej samt svarsalternativen alltid-ofta-ibland-

sällan på några av frågorna. Arton frågor handlade om kunskap om sårbedömning, sårmiljö, 

behandling och nutrition. Sju av dessa hade svarsalternativen alltid-ofta-ibland-sällan och elva 

av frågorna hade fyra svarsalternativ varav ett var vet-ej där endast ett svar var korrekt. Sista 

rutan på enkäten var till för deltagarens egna kommentarer.  

 

Tillvägagångssätt 

 

Via telefonsamtal och mail tillfrågades verksamhetscheferna för medicinkliniken på ett 

sjukhus, tre hälsocentraler samt hemsjukvårdsenheten i en kommun för att få ett godkännande 

att få utföra denna enkätundersökning. Ansökan skickades sedan till respektive 

verksamhetschef via mail. Vid klartecken från verksamhetscheferna att få utföra studien 

kontaktades vårdenhetschefen för varje medicinkliniken, hälsocentralerna och 

hemsjukvårdenheten via telefonsamtal eller mail. Författaren åkte sedan ut till varje enhet 

med informationsbrev och enkäter till respektive deltagare. Till en början delades enkäterna 

upp för respektive arbetsplats för att kunna hålla reda på hur många enkäter som besvarats på 

respektive område. Deltagarna var helt anonyma och respektive enkät kodades inte. 

Vårdenhetschefen delade sedan ut enkäterna på respektive enhet och de hämtades sedan upp 

av författaren efter ungefär 2 veckor eller skickades hem till författaren enligt 

överenskommelse. Efter en och en halv vecka kontaktade författaren respektive enhet via mail 

för att höra efter hur svarsfrekvensen varit. På tre enheter där svarsfrekvensen var låg 

skickades en påminnelse till cheferna via mail och detta vidarebefordrades till deltagarna. På 

de enheter där svarsfrekvensen var hög ansågs en påmminelse inte vara nödvändig. Efter 

påminnelsen besvarades 13 enkäter till. Ytterligare en påminnelse gjordes till en enhet och då 

besvarades 3 enkäter till.  

 

Dataanalys 

 

Statistikprogrammet ”statistical packages for social sciences” SPSS version 22 (2015) 

användes för att analysera data. Kontroll av inmatat data gjordes i SPSS program med 

beskrivande statistik. Genom att titta på maximum och minimum kunde felinmatade värden 

upptäckas. Medianvärdet och medelvärdet låg nära varandra och det visade på en symmetrisk 

fördelning. Tio enkäter valdes slumpmässigt ut och kontrollerades manuellt mot datamatrisen. 

Beskrivande data, för frågeställning 1 och 2, analyserades med deskriptiv statistik med 
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procent, medelvärde och antal och redovisades i tabeller, figurer samt i löpande text. 

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

jämförelserna mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården och slutenvården 

för att besvara frågeställning 3. Nivån för statistisk signifikans sattes till p < 0,05 (Polit & 

Beck 2012, Bring & Taube 2006). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Studien tog hänsyn till följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet enligt Vetenskapsrådet (2012) Frågorna riktade sig till personal och 

bedöms inte vara etiskt känsliga. Författaren bedömde att det inte var nödvändigt att tillfråga 

Etiska rådet. Deltagarna var helt anonyma och inga uppgifter fanns med som kunde identifiera 

individ eller arbetsplats. Resultatet redovisades på gruppnivå. Detta var också viktigt så att de 

inte uppfattade kunskapsfrågorna som ett prov eller en kontroll, utan som en kartläggning av 

kunskapen om bensår. Deltagandet var helt frivilligt och deltagarna kunde när som helst 

avbryta sin medverkan utan närmare motivering. I och med att enkäten besvarades räknades 

det som informerat samtycke. Endast författaren och handledaren har haft tillgång till de 

besvarade enkäterna. Insamlat data förvarades på ett säkert ställe oåtkomligt för andra än 

författaren och handledaren. Författaren erbjöd deltagarna att ta del av resultatet efter godkänt 

examensarbete. Efter godkänt examensarbete förstördes de besvarade enkäterna.   

 

Resultat 
 

Resultatet för frågeställning 1 och 2 presenteras i löpande text, i tabeller och med figur och för 

frågeställning 3 i löpande text och med tabeller. 

 

Kunskaper om rutiner och riktlinjer samt förekomst av bensår på arbetsplatsen 

 

Resultatet visade att patienter med bensår är vanligt förekommande på arbetsplatsen. 

Kompressionsbehandling med pumpstövel användes sällan men kompressionsstrumpa som 

profylax till sårrecidiv användes ofta eller alltid (38 av 55). Ankeltrycksmätning för att 

utesluta arteriell insufficiens innan kompressionsbehandling påbörjas och utfördes sällan eller 

ibland (49 av 55). Majoriteten, 44 av 55, svarade också att smärta i samband med 

såromläggning bedömdes ibland eller sällan. Samlat resultat av frågor gällande rutiner, 

riktlinjer och förekomst av sår redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3. Rutiner på arbetsplatsen och förekomst av sår 

 
Svarsalternativ  Alltid Ofta Ibland Sällan Tot. 

antal 

svar 
Frågor Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Hur ofta förekommer det 

patienter med bensår på din 

arbetsplats? 

11 20 27 49,1 13 23,6 4 7,3 55 

Enligt Vårdhandboken ska orsaker 

till bensår utredas före behandling 

och en diagnos sättas av läkare. Hur 

ofta sker detta på din enhet? 

3 5,5 8 14,5 19 34,5 24 43,6 54 

Utförs ankeltrycksmätning 

preventivt vid misstänkt cirkulatorisk 

insufficiens på din arbetsplats? 

5 9,1 7 12,7 15 27,3 28 50,9 55 

Utförs ankeltrycksmätning inför en 

kompressionsbehandling på din 

arbetsplats? 

2 3,6 4 7,3 16 29,1 33 60 55 

Hur ofta används pumpstövel vid 

behandling av ödem? 

0 0 0 0 1 1,8 52 94,2 53 

Hur ofta används 

kompressionsstrumpa som 

profylaktisk behandling efter att ett 

venöst bensår har läkt? 

12 21,8 24 43,6 10 18,2 7 12,7 53 

Bedöms kontinuerligt smärta och 

smärta i samband med 

såromläggning enligt VAS-skalan? 

2 3,6 9 16,4 27 49,1 17 30,9 55 

Procent för internt bortfall är inte redovisat i tabellen 

 

 

På frågor om riktlinjer gällande sårbedömning, sårbehandling och dokumentation på 

arbetsplatsen svarade mer än hälften att det fanns riktlinjer gällande dokumentation av 

sårbedömning och sårbehandling, medan mer än 70 procent svarade att det inte fanns eller att 

de inte visste om det fanns riktlinjer för behandling och bedömning av svårläkta bensår på 

arbetsplatsen. Svaren på frågor gällande riktlinjer om sårbehandling och sårbedömning 

redovisas i sin helhet i figur 3. 
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Figur 3. Riktlinjer på arbetsplats om sårbedömning, sårbehandling och dokumentation 

 

 

Skattade och testade kunskaper om omvårdnad av svårläkta bensår 

 

Skattade kunskaper om svårläkta bensår 

 

Majoriteten uppgav att de ibland eller sällan genom klinisk bedömning kunde avgöra om ett 

sår var arteriellt eller venöst. De flesta skattade också att de inte hade tillräckliga kunskaper 

för hur arteriella sår, venösa sår och blandsår ska behandlas. 

Det samlade resultatet av skattade kunskaper om vård av bensår redovisas i tabell 4.  
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Tabell 4. Skattade kunskaper om vård av bensår 

 

Procent för internt bortfall är inte redovisat i tabellen 

 

 

Testade kunskaper om svårläkta bensår 

 

På kunskapsfrågorna, där endast ett svarsalternativ var rätt kodades svarsalternativet ”vet-ej” i 

samma kategori som fel svar och redovisades i den kolumnen. 

Resultatet visade att kunskaperna gällande omläggningsfrekvens, sårmiljö, utseende av 

venösa bensår, protein samt zink var de områden där kunskaperna var bäst. Största bristerna 

kunde ses gällande ankeltrycksindex, kompressionsbehandlingen effekt och dagligt 

rekommenderat C-vitamin intag. Det samlade resultatet av testade kunskaper om svårläkta 

bensår redovisas i tabell 5. 

 

 

 

 

 

Svarsalternativ Alltid Ofta Ibland Sällan Totalt 

antal 

svar 
Frågor Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Kan du genom klinisk 

bedömning av benet avgöra om 

ett sår är av arteriell genes? 

1 1,8 13 23,6 22 40 18 32,7 54 

Kan du genom klinisk 

bedömning av benet avgöra om 

ett sår är av venös genes? 

0 0 15 27,3 24 43,6 15 27,3 54 

Befinner du dig i situationer där 

du känner dig osäker i ditt val av 

behandling avseende svårläkta 

bensår? 

4 7,3 15 27,3 36 65,5 0 0 55 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper för hur du ska 

behandla arteriella bensår? 

0 0 10 18,2 21 38,2 24 43,6 55 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper för hur du ska 

behandla venösa bensår? 

0 0 20 36,4 22 40 13 23,6 55 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper för hur du ska 

behandla sår med både arteriell 

och venös genes, så kallade 

blandsår? 

0 0 5 9,1 20 36,4 30 54,5 55 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper i valet av material för 

behandlingen av svårläkta 

bensår? 

0 0 15 27,3 26 47,3 14 25,5 55 
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Tabell 5. Vilka påståenden är korrekta? 

 

Fråga Antal 

rätt 

svar             

Procent Antal fel 

svar 

Procent 

Vad bestämmer 

omläggningsfrekvensen? 

48 87,3 7 12,7 

Vilken sårmiljö främjar 

sårläkning? 

35 63,6 20 36,4 

Arteriella bensår är ofta…? 25 45,5 30 54,5 

Venösa bensår är ofta….? 33 60 22 40 

Hur räknas ankeltrycksindex 

ut? 

11 20 44 80 

Vad är normalt 

ankeltrycksindex 

16 29,1 39 70,9 

Vad syftar 

kompressionsbehandling till? 

22 40 33 60 

Ordination av specialistläkare 

krävs då ankeltrycksindex är? 

15 27,3 40 72,7 

Vilket ämne är viktigast för 

kollagenbildningen i huden? 

46 83,6 9 16,4 

Hur stor mängd C-vitamin per 

dag rekommenderas för att 

förhindra sårkomplikationer? 

12 21,8 43 78,2 

Zink är viktigt för 

sårläkningen eftersom 

38 69,1 17 30,9 

 

 

 

Jämförelse mellan primärvården och slutenvården gällande skattade och testade 

kunskaper om svårläkta bensår 

 

Jämförelse mellan primärvården och slutenvården om skattade kunskaper om svårläkta 

bensår 

 

Vid en jämförelse mellan primärvården och slutenvården hur deltagarna skattade sina 

kunskaper om omvårdnad av svårläkta bensår visade svaren att det var en statistiskt 

signifikant skillnad där de i primärvården skattade sig ha bättre kunskaper gällande 

bedömning av venösa bensår, behandling av arteriella sår, venösa sår och blandsår samt valet 

av material vid svårläkta bensår. Resultatet av jämförelsen redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6. Skattade kunskaper om svårläkta bensår 

 

t-värde: 1,63 – 4,18. Df (frihetsgrad):52-53.   

Skala 1-4: 4=mest positiva svarsalternativet 1=minst positiva svarsalternativet. 

 

 

Jämförelse mellan primärvården och slutenvården om testade kunskaper om svårläkta bensår 

 

Jämförelsen mellan primärvården och slutenvården gällande testade kunskaper om sårvård 

visade en signifikant skillnad i kunskaper där de i primärvården hade bättre kunskaper inom 

områdena; sårmiljö, arteriella bensår, venösa bensår, ankeltrycksindex och varför zink är 

viktigt för sårläkningen. Samlat resultat av jämförelsen redovisas i tabell 7. 

 

 

 Primärvården Antal 

(n) 

Slutenvården Antal 

(n) 

 

Frågor Medel- 

Värde 

Standard-

avvikelse 

 Medel-

värde 

Standard- 

avvikelse 

 p-värde 

Kan du genom klinisk 

bedömning av benet avgöra om 

ett sår är av arteriell genes? 

2,77 0,73 35 1,50 0,67 20 0,109 

Kan du genom klinisk 

bedömning av benet avgöra om 

ett sår är av venös genes? 

2,24 0,70 34 1,60 0,68 20 0,002 

Befinner du dig i situationer där 

du känner dig osäker i ditt val 

av behandling avseende 

svårläkta bensår? 

2,74 0,51 35 2,30 0,73 20 0,23 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper för hur du ska 

behandla arteriella bensår? 

2,0 0,73 35 1,30 0,57 20 0,001 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper för hur du ska 

behandla venösa bensår? 

2,4 0,60 35 1,65 0,81 20 0,001 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper för hur du ska 

behandla sår med både arteriell 

och venös genes, så kallade 

blandsår? 

1,74 0,70 35 1,2 0,41 20 0,001 

Anser du dig ha tillräckliga 

kunskaper i valet av material för 

behandlingen av svårläkta 

bensår? 

2,29 0,67 35 1,55 0,61 20 0,000 
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Tabell 7. Testade kunskaper om vård av svårläkta bensår 

Chi-2 värde: 0,146-25,86 

Df (frihetsgrad): 1  

P-värde (fetstilt) är statistiskt signifikant 

 

 

Diskussion 
 

Huvudresultat 

 

Efter analys av insamlat data visade resultatet att patienter med svårläkta bensår är vanligt 

förekommande inom primärvården och slutenvården.  Kompressionsbehandling används 

profylaktiskt på enheterna för att undvika sårrecidiv, men färre än hälften visste vilken effekt 

kompressionsbehandlingen syftar till. Pumpstövel är något som sällan används. 

Ankeltrycksmätning utförs inte ofta preventivt eller för att utesluta arteriell insufficiens.  

Riktlinjer gällande dokumentation av sårbedömning och sårbehandling finns, men riktlinjer 

gällande själva bedömningen och behandlingen av svårläkta bensår är inte lika vanligt 

förekommande. Många skattar att de inte har tillräckliga kunskaper för att bedöma och 

behandla arteriella sår, venösa sår och blandsår. De testade kunskaperna visar att inom 

områdena omläggningsfrekvens, sårmiljö, venösa bensår, protein och zink är kunskaperna 

                                                  Primärvården Slutenvården      

Frågor 

 

Antal rätt 

svar 

Antal fel 

svar 

Antal 

(n) 

Antal rätt 

svar 

Antal fel 

svar 

Antal 

(n) 

p-värde 

Chi 2 

test 

Omläggningsfrekvens 31 4 35 17 3 20 0,70 

Sårmiljö 31 4 35 4 16 20 0,000 

Arteriella bensår är ofta 22 13 35 3 17 20 0,001 

Venösa bensår är ofta 26 9 35 7 13 20 0,004 

Ankeltrycksindex 11 24 35 0 20 20 0,005 

Normalt ankelindex 15 20 35 1 19 20 0,003 

Kompressionsbehandling 13 22 35 9 11 20 0,57 

Ordination av 

specialistläkare krävs då 

ankelindex är? 

15 20 35 0 20 20 0,001 

Vilket ämne är viktigast för 

kollagenbildningen i 

huden? 

31 4 35 15 5 20 0,19 

Hur stor mängd C-vitamin 

per dag rekommenderas för 

att förhindra 

sårkomplikationer? 

7 28 35 5 15 20 0,66 

Zink är viktigt för 

sårläkningen eftersom 

28 7 35 10 10 20 0,021 



 

22 

 

goda. Jämförelsen mellan primärvården och slutenvården visar en signifikant skillnad där de 

som är verksamma i primärvården har bättre kunskaper gällande sårmiljö, arteriella bensår, 

venösa bensår och ankeltrycksmätning.   

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade att svårläkta bensår är vanligt förekommande inom primärvården och 

slutenvården där sjuksköterskor och distriktsköterskor ansvarar för omvårdnaden. Eftersom en 

till två procent av Sveriges befolkning någon gång beräknas drabbas av ett svårläkt bensår är 

det av största vikt att som sjuksköterska och distriktssköterska arbeta utifrån evidensbaserad 

kunskap för att förebygga och lindra obehag samt att minska på kostnaderna för sårvård.  

Evidensbaserad vård bygger på en vetenskaplig grund med ett etiskt förhållningssätt och 

patientens perspektiv i fokus (Carper 1978).  En studie som gjorts visade att sjuksköterskor 

oftare använde kunskap grundad på erfarenhet, egna observationer och kollegor än kunskap 

grundad på vetenskaplig bas (Dalheim et al. 2012). Kunskap som grundar sig på flera 

byggstenar som fakta, praktisk kunskap, förståelse och bakgrundskunskap behöver med ny 

forskning och evidens uppdateras fortlöpande (Flynn-Makic 2013). Det här kan kopplas till 

Carpers teori att kunskap har flera olika byggstenar och att de samspelar med varandra, men 

att grunden ligger i det vetenskapliga (Carper 1978). 

Det är viktigt att som sjuksköterska dela med sig av sin erfarenhet och ta del av andras 

erfarenheter, men att inte glömma bort att fortlöpande uppdatera sina kunskaper när ny 

forskning kommer fram.  

  

Resultatet visade att en utredning av den bakomliggande orsaken till sårets uppkomst sällan 

görs och att det sällan eller bara ibland ställs en diagnos av en läkare. Majoriteten uppgav att 

ankeltrycksmätning sällan utfördes för att utesluta arteriell insufficiens eller innan 

kompressionsbehandling påbörjades. Mindre än hälften av deltagarna kunde svara på hur ett 

arteriellt sår ser ut och kunskaperna om ankeltrycksindex var låga i båda grupperna. Att vårda 

patienter med venösa sår, arteriella sår och blandsår kräver god kunskap och kompetens för att 

en korrekt bedömning, av sårtyp och vilken behandling som ska sättas in, ska kunna göras 

(Dogra & Sarangal 2014) Blandsår, där inslag av både arteriell och venös insufficiens finns, 

ökar och det ställer höga krav på att utredningen av bakomliggande orsaker utreds korrekt. 

Innan behandling sätts in ska ankeltrycket kontrolleras enligt vetenskapligt baserade riktlinjer 

(Davies et al.) Erfarenhet, utbildning och klinisk träning är viktiga delar för att 
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ankeltrycksmätning ska anses som en säker metod (Shilangu & Bliss 2012). För det krävs tid 

och möjlighet till utbildning samt övning.  Om orsaken inte utreds och 

kompressionsbehandling påbörjas kan det leda till en risk för att en redan nedsatt arteriell 

cirkulation försämras ytterligare (Dogra & Sarangal 2014). Det kan finnas yttre hinder, som 

brist på stöd från andra professioner och chefer eller brist på tid, dålig tillgänglighet på datorer 

eller möjlighet att på arbetsplatsen få tag på aktuella tidskrifter och litteratur. Det kan även 

finnas hinder hos sjuksköterskan själv som brist på motivation, rädsla för förändringar och 

kunskapsbrist gällande hur aktuell forskning kan sökas och hur forskningsresultat kan 

överföras till riktlinjer på arbetsplatsen. Både de yttre hindren och sjuksköterskans egna 

hinder kan försvåra utövandet av evidensbaserad omvårdnad (Hannes et al. 2007). 

 

Mer än hälften av deltagarna kunde svara på hur ett venöst sår ser ut men kunskapen om 

verkningsmekanismen med kompressionsbehandling var låg. Samtidigt uppgav majoriteten att 

behandling med kompressionsstrumpa ofta användes för att undvika sårrecidiv. 

Kompressionsbehandling är den största läkningsfrämjande behandlingen vid venösa bensår 

och kunskapen om kompressionens nytta är viktig för att kunna främja sårläkning (Nelson- 

Bell-Syer 2014). Att som sjuksköterska eller distriktssköterska ha kunskapen om 

kompressionsbehandlingens verkningsmekanism är också viktigt för att kunna informera och 

motivera patienter att fullfölja sin kompressionsbehandling (Attal et al. 2015).  

Resultatet visade att pumpstövel som kompressionsbehandling inte förekom ofta och det kan 

kopplas till studier som visat att behandling med pumpstövel inte ger bättre effekt på 

sårläkningen jämfört med annan kompressionsbehandling (Watson et al. 2011).  

 

Mer än hälften uppgav att de ofta kände sig osäkra i valet av behandling av svårläkta bensår 

och många uppgav att det inte fanns eller att de inte visste om det fanns riktlinjer på 

arbetsplatsen gällande sårbedömning och sårbehandling. Däremot uppgav många att det fanns 

riktlinjer för dokumentation av sårbedömning och sårbehandling. Det här är något som borde 

lyftas. Om rutinerna inte finns är det en fråga på högre nivå, men om sjuksköterskan eller 

distriktsköterskan inte vet om rutinerna finns är det en skyldighet att uppdatera sig och ta reda 

på vad som är aktuellt.  För att kunna arbeta evidensbaserat och göra korrekta bedömningar 

och behandlingar grundade på det, krävs det att utarbetade rutiner framhålls, efterföljs och 

uppdateras fortlöpande. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor ska ny och 

evidensbaserad kunskap tillämpas (Socialstyrelsen 2014) Det här är också en viktig 
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samhällsekonomisk aspekt. Om evidensbaserad kunskap användas i vården kan både lidande 

hos patienten och kostnaderna minska (SBU 2014) 

 

Kunskaperna om nutritionens betydelse för sårläkningen visade att gällande rekomenderat 

dagligt C-vitamin intag var kunskaperna låga i båda grupperna. Livsmedelverket 

rekommenderar en daglig dos på 75 mg C-vitamin hos vuxna, men hos personer med 

svårläkta bensår rekomenderas en högre daglig dos på 1-2 gram (Livsmedelsverket 2015). Det 

är viktigt att ha kunskapen att ett ökat intag av C-vitamin krävas för att främja sårläkning. 

Sårläkningsprocessen kräver byggstenar som protein, kalorier, C-vitamin och zink (Douglas 

2010) Att ha kunskap om vad som främjar sårläkningen och förebygger sår är en viktig del av 

sjuksköterskans arbete. (Wilkinson 2014, Flowers et al. 2014)  

 

De testade kunskaperna visade att inom områdena omläggningsfrekvens, sårmiljö, venösa 

bensår, protein och zink var kunskaperna goda. Intressant är att sjuksköterskorna och 

distriktssköterskorna skattade sig själva ha sämre kunskaper än vad de testade kunskaperna 

visade. Dock visade resultatet att sjuksköterskorna och distriktssköterskorna i primärvården 

skattade sig ha bättre kunskaper på alla frågor jämfört med slutenvården. En anledning till 

detta kan vara att det var fler distriktssköterskor som arbetade i primärvården jämfört med 

slutenvården där ingen var distriktssköterska. Även antal yrkesverksamma år kan påverka där 

en längre  yrkeserfarenhet spelar in. Det här kopplas till Carpers teori där erfarenhetskunskap 

är en av byggstenarna. Att som sjuksköterska och distriktssköterska ha tilltro till sin egen 

kunskap är viktigt. När ny forskning framkommer läggs det till de tidigare erfarenheterna och 

kunskaperna och det gör att sjuksköterksan eller distriktssköterskan är bättre förberedd när det 

gäller att korrekt bedöma, planera och utföra omvårdnaden vid svårläkta bensår (Carper 

1978). För att detta ska bli möjligt krävs att aktuella riktlinjer och rutiner finns tillgängliga.      

 

Jämförelsen mellan primärvården och slutenvården visade en signifikant skillnad där de som 

är verksamma i primärvården hade bättre kunskaper gällande sårmiljö, arteriella bensår, 

venösa bensår och ankeltrycksmätning. Det här resultatatet kan kopplas till att fler var 

distriktsköterkor i primärvården där distriktssköterskorna har en specialistutbildning i 

omvårdnad. Om en arbetsplats har flera olika kompetenser kan erfarenheter utbytas och delas, 

något som Dalheim et al. (2012) kom fram till, i sin studie, var vanligt förekommande. Det är 

viktigt att ha kunskapen gällande vad som styr omläggningsfrekvensen och vilken sårmiljö 
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som främjar sårläkningen för att optimera omvårdnaden vid svårläkta bensår (Sood et al. 

2014) 

 

Att ha ett helhetstänk med individen i fokus är viktigt i omvårdnaden vid svårläkta bensår. Att 

ha den kunskapen som krävs för att göra rätt bedömning och sätta in rätt behandling bygger 

inte bara på individens skyldighet att uppdatera sig med ny forskning och evidens utan också 

på att arbetsplatsen har uppdaterade rutiner och riktlinjer och att alla anställda vet var dessa 

finns att hämta (Flodgren et al. 2012). 

 

Metoddiskussion 

 

I den här studien användes en kvantitativ ansats med deskriptiv, komparativ design, för att få 

ett större urval och för att kunna beskriva och göra en jämförelse om kunskaper om svårläkta 

bensår i primärvården och slutenvården. Antal deltagare i studien var 55 sjuksköterskor och 

distriktssköterskor i slutenvården och primärvården. Totalt delades 80 enkäter ut vilket gav en 

svarsfrekvens på ungefär 69 %. Ett deltagande över 65 % utesluter att de tillfrågade som inte 

svarade på enkäten skulle ha svarat så att utfallet på resultatet blev ett helt annat. Deltagarna 

var helt anonyma, vilket är en fördel vid enkätundersökningar, för att få så ärliga svar som 

möjligt (Polit & Beck 2012). 

 

Att både maila och personligen åka ut och dela ut enkäter och informationsbrev kan ha 

påverkat att cheferna uppmuntrade sina anställda att fylla i enkäterna. Att få ett ansikte och en 

personlig kontakt med den som utför studien kan vara positivt. Författaren var även bekant 

med flera deltagare och chefer vilket kan påverka att fler fyllde i enkäten. Några chefer var 

dock delvis lediga under den här tiden, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt på 

vissa enheter.  

  

Några frågor lämnades obesvarade, och anledningen till detta kan vara brist på lämpligt 

svarsalternativ eller att de bedömde att de inte hade kunskap att besvara frågorna. Även 

tidsbrist kan vara en orsak. En person hade vid sidan om frågorna kommenterat att enkäten 

inte passade deras yrkestitel och att de inte arbetade med sår så mycket, men enkätens syfte 

var att ta reda på vilka kunskaper som fanns och inte hur mycket deltagarna arbetade med 

svårläkta bensår just nu. Det skulle kunna ha förtydligats på enkäten för att få flera enkäter 

besvarade. En svårighet kan ha varit att skilja på svarsalternativen sällan och ibland och de 
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alternativen hade kunnat ändras till ibland och aldrig. Enkäten har reviderats något från 

originalenkäten för att passa den här studiens syfte och svarsalternativet ”vet-ej” lades till 

kunskapsfrågorna där endast ett svar var korrekt. Detta gjorde att möjligheten att gissa rätt 

minskades vilket kunde ge ett mer exakt resultat på att de som svarat rätt, verkligen visste 

vilket alternativ som var rätt. Sista frågan i enkäten var en öppen fråga där plats lämnades åt 

eventuella egna kommentarer. Endast en person lämnade en kommentar som handlade om att 

denne ”önskar svar på kunskapsfrågorna för att lära sig något”.  

 

Beskrivande data, frågeställning 1 och 2, analyserades med deskriptiv statistik med 

medelvärde, procent och antal. Den slumpmässiga kontrollen av insamlat data mot matrisen 

visade på en symmetrisk fördelning där medelvärde och medianvärde låg nära varandra, och 

det gjorde att det var lämpligt att titta på medelvärdet. Data var normalfördelat och för att göra 

en jämförelse mellan slutenvården och primärvården, frågeställning 3, gjordes ett oberoende t-

test. Ett Mann-Whitney U test gjordes också och det visade på samma signifikansnivåer. 

Styrka med undersökningen var att den gav svar på studiens syfte och frågeställningar, att 

antalet deltagare var 69 % och att deltagarna var anonyma. Enkäten har använts vid två 

tidigare studier, en på grundnivå och en på avancerad nivå och originalenkäten är utformad 

efter en vetenskaplig artikel. Det här är den lägsta nivån av evidens. Validiteten stärks av att 

enkäten mätte det den skulle mäta och att den svarade upp mot syfte och frågeställningar. 

Svagheter med metoden var att det var ett bekvämlighetsurval vilket gör att resultatet är 

svårare att generalisera på en större grupp. Med ett test-retest hade reliabiliteten på 

instrumentet stärkts, men något sådant test har inte gjorts i den här studien. (Polit & Beck 

2012). Med ett slumpmässigt urval och förändringar och förtydligande av enkäten hade 

exaktheten i studien kunnat bli större.  

 

Kliniska implikationer 

 

Resultatet av den här enkätundersökningen visar att det finns vissa brister hos deltagarna i 

kunskaperna om svårläkta bensår hos sjuksköterskor och distriktssköterskor i slutenvården 

och primärvården. Kunskaperna skulle kunna förbättras och sårvården optimeras om 

sjuksköterskor och distriktssköterskor fortlöpande fick tillgång till utbildning när ny forskning 

kommit fram samt att det finns gemensamma rutiner och riktlinjer på arbetsplatsen och att 

personalen vet var dessa kan hittas. Att ha en helhetskunskap när det gäller sårvård är viktigt. 

Att ha den kunskapen som krävs för att göra rätt bedömning och sätta in rätt behandling 



 

27 

 

bygger inte bara på individens skyldighet att uppdatera sig med ny forskning och evidens utan 

också på att arbetsplatsen har uppdaterade rutiner och riktlinjer och att alla anställda vet om 

dem. Politiker och chefer på organisationsnivå behöver göra det möjligt för de som utför 

vården att få tillgång till evidensbaserad kunskap. 

Den här enkätstudien visar på haltande kunskaper vad gäller bedömning och behandling av 

svårläkta bensår. Att få utbildning och möjlighet till praktisk övning är viktigt för att minska 

lidande hos patienter och minska samhällskostnaderna för sårvård. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Det skulle vara intressant med en större kvantitativ studie med ett slumpmässigt urval som är 

generaliserbart på en större grupp och även jämföra kunskaperna mellan distriktssköterskor 

och sjuksköterskor. Det skulle även vara intressant att titta på hur ny forskning och nya rön 

implementeras i omvårdnaden. 

 

Slutsats 

 

Den här enkätundersökningen visar på brister i kunskaperna om svårläkta bensår hos 

sjuksköterskor och distriktssköterskor i primärvården och slutenvården. Jämförelsen som 

gjordes mellan primärvården och slutenvården visade på en signifikant skillnad i testade och 

skattade kunskaper till fördel för sjuksköterskorna och distriktssköterskorna i primärvården 

som hade bättre kunskaper gällande sårmiljö, arteriella bensår, venösa bensår och 

ankeltrycksmätning.  Sjuksköterskorna och distriktssköterskorna skattade själva att de hade 

sämre kunskaper än vad de testade kunskaperna visade. Att det finns tydliga riktlinjer 

gällande omvårdnad av svårläkta bensår samt att det finns möjlighet till utbildning och 

praktisk övning är viktiga delar för att uppnå evidensbaserad omvårdnad. 
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