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Abstrakt 

 

Bakgrund: Venösa bensår är ett vanligt problem som väntas öka med en allt äldre 

befolkning. Patienter med venösa bensår lider ofta av smärta och har nedsatt livskvalitet. 

Studier visar att sjuksköterskor har kunskapsluckor om hur patienter med venösa bensår ska 

vårdas.  

Syfte: Belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och deras eventuella effekter vid venösa 

bensår.  

Metod: En litteraturöversikt med induktiv analys. 11 artiklar ingår.  

Resultat: Fem olika kategorier av omvårdnadsåtgärder framkom; kompressionsbehandling, 

sårbehandling, fysisk aktivitet, psykiskt stöd och socialt stöd. Flest artiklar återfanns i 

kategorin kompressionsbehandling, där olika kompressionsmetoder jämförs.  

Diskussion: Ett kompressionstryck på cirka 40 mm Hg ger bäst effekt på sårläkningen. 

Problemet är att kompressionsbehandlingen kan vara både smärtsam och svår att genomlida 

av sociala skäl. Sjuksköterskan måste ha en helhetssyn på sin patient och förutom att 

behandla såret även se till behovet av psykiskt och socialt stöd. På så vis kan sjuksköterskan 

öka patientens följsamhet och lyckas läka såret.  

Slutsats: Valet av kompressionsmetod spelar inte någon avgörande roll utan det viktigaste 

är att skapa en kompression med högt tryck. Att stötta och motivera patienten för att nå 

följsamhet är en viktig omvårdnadsåtgärd. 

Nyckelord: venösa bensår, omvårdnad, sjuksköterska, litteraturöversikt 
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Introduktion 
 

Att vårda patienter med bensår är en vanligt förekommande arbetsuppgift för 

allmänsjuksköterskor.  Med en allt äldre befolkning kommer antalet venösa bensår i världen 

att öka (Brajesh, 2015).  

 

Bakgrund 
 

Ett bensår är ett sår nedanför knäleden som inte läkt på sex veckor. Ett venöst bensår innebär 

att såret har uppstått på grund av venös dysfunktion (Lindholm, Tammelin, & Häggström,  

2016 b). Enligt SBU (2014) drabbas cirka två procent av Sveriges befolkning någon gång i 

livet av bensår. Risken för att drabbas ökar med stigande ålder. Drygt hälften av bensåren 

beror på venös insufficiens, som innebär att venernas klaffar är skadade och blodet backar 

och stannar kvar nere i benen i stället för att pumpas tillbaka mot hjärtat. Det ökar trycket i 

kärlen vilket ger symtom som åderbråck, det vill säga vidgade utbuktade kärl på benen, 

bensvullnad och hudförändringar. Vid alla bensår är det viktigt att fastställa orsaken till 

sårets uppkomst, för att kunna ge rätt typ av behandling (SBU, 2014, ss. 36-37,73).   

Livskvaliteten påverkas i hög grad av att ha venösa bensår. Med såren följer fysiska, 

psykiska och sociala problem. Smärta är ett av de största och svåraste problemen. Smärtan 

begränsar patienternas aktiviteter, gör det svårt att promenera och hindrar dem från att sova 

hela natten. Rikliga mängder sårvätska och dålig lukt från såret är andra problem som kan 

leda till att patienterna känner skam och isolerar sig. Kompressionsbandagen kan upplevas 

otympliga och begränsa möjligheter till att bära vanliga kläder samt utföra olika aktiviteter, 

till exempel bada och sköta sin hygien. Patienterna drabbas också oftare av depression än 

andra (Maddox, 2012; Green, Jester, McKinley, & Pooler, 2014). SF-36 (The Short Form 36) 

och NHP (Nottingham Health Profile) är två etablerade allmänna instrument som använts i 

flera studier för att mäta livskvaliteten hos patienter med venösa bensår (Green, Jester, 

McKinley, & Pooler, 2014). 

Bensår måste behandlas med sårrengöring och såromläggning för att möjliggöra läkning, 

förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta det dagliga livet (Lindholm, 
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2016). Enligt Lindholm, Tammelin och Häggström (2016 a) kan risken för infektion minskas 

genom noggrann rengöring och debridering, vilket innebär avlägsnande av fuktiga nekroser, 

död vävnad och främmande kroppar. Vissa bakterier bildar biofilm. Den fungerar som en 

mekanisk barriär som minskar effekten av antimikrobiella förband. För att förebygga 

infektion och bildning av biofilm, blir användning av surfaktantlösning aktuell. Lösningen 

innehåller betain och polyhexanide (Lindholm, Tammelin, & Häggström, 2016 a).  

Det viktigaste vid behandling av venösa bensår är att minska ödemet, så att 

blodcirkulationen förbättras, såret syresätts och näringsämnen tillförs. Genom yttre tryck 

ökas det lokala vävnadstrycket och förlusten av kapillärvätska hindras. Vätska pressas in i 

vener vilket hjälper till att minska ödemet. Kompression ger vadmuskelpumpen stöd och 

den kan återigen börja pumpa runt blodet i benet (SBU, 2014, ss. 38-39). Kompressionen kan 

åstadkommas genom bandagering av benen eller kompressionsstrumpor.  

Det finns hög- och lågelastiska bandage, de senare även kallade kortsträcksbandage. 

Bandagen kan appliceras i skikt vanligen med ytterligare material såsom polstring. 

Polstringsvadd läggs på för att kompressionen ska minska högre upp på benet. Det finns 

både enkellagers- och flerlagersbandagesystem, till exempel fyralager-, trelager- och 

tvålagersbandagesystem (Lindholm, 2012, ss. 119-123). 

Kompressionsstrumpor används oftast som en underhållsbehandling efter att bensåret har 

läkt, men strumpor utgör ett behandlingsalternativ för vissa patienter med svårläkta sår 

(Alavi, o.a., 2016). Enligt Ingebretsen och Storheim (2011) används kompressionsstrumpor 

också i förebyggande syfte av friska människor för att minska risken för åderbråck. 

Strumporna finns i olika kompressionsgrader, se tabell 1 (RAL Deutsches Institut für 

Gütesicherung und Kennzeichnung e.V., 2008).           

                                       Tabell 1 Klassificering av kompressionsstrumpor  

Klass Benämning Tryck mm Hg 

1 Lätt 15-21 

2 Måttligt 23-32 

3 Kraftigt 34-46 

4 Mycket kraftigt > 49 



 

 

3 
 

När det finns flera alternativa behandlingar skall sjuksköterskan välja den behandling som 

är mest kostnadseffektiv (Socialstyrelsen, 2005). Ju lägre kostnad per effekt desto mer 

kostnadseffektiv är behandlingen (Malmquist, 2004). Enligt Drummond (1990) används ofta 

QALY (Quality Adjusted Life Years) eller kvalitetsjusterade levnadsår för att mäta 

kostnadseffektivitet. Med hjälp av QALY beräknas hur många extra år en viss behandling 

kan erbjuda patienten och vilken livskvalitet dessa år har. Livskvalitet mäts genom att 

patienten själv skattar sin hälsorelaterade livskvalitet med en hälsoenkät. Ett år i full hälsa 

ger patienten 1 QALY (Drummond, 1990).  

Lindsay Leg Club startades 1995 av distriktssköterskan Ellie Lindsay i Storbritannien, som i 

sitt arbete sett hur den låga följsamheten till kompression påverkade läkningen negativt för 

patienter med venösa bensår. Hennes syfte var att skapa en mottagning som såg patienterna 

ur ett helhetsperspektiv och gav dem egenmakt och kontroll över sin sjukdom (Lindsay, 

2001). Enligt Leg Clubs hemsida har Leg Club i dag växt till ett nätverk med kliniker som 

bedriver evidensbaserad vård i Storbritannien, Australien och Tyskland. På klinikerna får 

patienterna hjälp med sårbehandling och omläggning men även tillgång till utbildning, 

socialt umgänge och kamratstöd. Patienterna behöver inte boka tid utan får droppa in en viss 

eftermiddag i veckan, dricka kaffe och umgås i väntan på behandling (Lindsay Leg Club 

Fondation, u.d.) 

SBU gjorde år 2014 en sammanställning av prevention och behandling av svårläkta sår hos 

äldre. Kompressionslindning, i synnerhet med flerlagersbandage, är helt avgörande för 

läkning av venösa bensår, visar flera evidensbaserade studier (SBU, 2014, s. 24). SBU 

konstaterade också att det fanns begränsat vetenskapligt underlag för att kirurgisk 

behandling av åderbråck minskar risken för återfall av venösa bensår hos äldre jämfört med 

enbart kompressionsbehandling. Däremot fanns inte tillräckligt vetenskapligt underlag för 

att bedöma behandling med larver, ultraljud och zinkförband. SBU identifierade många 

kunskapsluckor om effekten av olika behandlingar när det gäller venösa bensår (SBU, 2014, 

ss. 73-83).  
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Katie Erikssons omvårdnadsteori  
 

Människan är en helhet som består av många delar som är beroende av varandra. Ett vanligt 

sätt att dela in de olika dimensionerna är i kropp, själ och ande. Som vårdare är det viktigt 

att se till samtliga dimensioner, men samtidigt minnas att vårdpersonal har ett specifikt 

kompetensområde som de arbetar professionellt utifrån. Då vårdaren är medveten om 

helhetens olika delar och tar utgångspunkt i ett bestämt perspektiv för att påverka patienten 

som helhet, utövar vårdaren holistisk vård (Eriksson, 1987, ss. 60-70). 

Lidande är en oundviklig del av människolivet. Historiskt sett har sjukvården haft som syfte 

att lindra detta lidande men utvecklingen i dag har lett till att vården också skapar ett 

lidande för patienten, till exempel i form av olika behandlingar (Eriksson, 1994, ss. 34, 77). I 

vården existerar tre olika slags lidande: sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet. 

Sjukdomslidandet handlar om det lidande som sjukdomen och behandlingen åsamkar. Det 

kan vara både kroppsligt, som smärta, och andligt. Vårdlidandet är det lidande som 

patienten upplever i själva vårdsituationen, som till exempel kränkning, maktutövning eller 

avsaknad av vård. Livslidandet är ett existentiellt lidande som kan handla om att få en 

dödshotande sjukdom eller att mista möjligheten till att delta i sociala aktiviteter. 

Vårdpersonal måste se till att undanröja allt onödigt lidande. Det lidande som inte kan 

förhindras måste lindras. Lidandet kan lindras genom att ha en god vårdkultur där patienten 

känner sig respekterad och vårdad. Konkreta exempel på hur vårdaren kan lindra lidandet 

är att hjälpa patienten att hålla sig ren, att ge stöd och tröst, samtala och förmedla hopp 

(Eriksson, 1994, ss. 77-94). 

 

Problemformulering 
 

En finsk litteraturöversikt visar att sjuksköterskor har kunskapsluckor vad gäller fysiologin 

bakom venösa bensår och deras läkningsprocess, samt hur detta påverkar behandlingen. Det 

gör att de riskerar att inte ge patienter med venösa bensår en evidensbaserad omvårdnad 

(Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi, & Suhonen, 2014). Enligt SBU (2014) uppskattas Sveriges 

kostnader för vård av bensår till 2 miljarder kronor per år. Det motsvarar cirka 1 procent av 

den totala kostnaden för hälso- och sjukvård (SBU, 2014, s. 73). Venösa bensår är alltså ett 

vanligt problem som förväntas öka med en allt mer åldrande befolkning. Såren orsakar stort 
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lidande hos patienterna och innebär stora kostnader för samhället. Trots detta saknar 

sjuksköterskor tillräcklig kunskap om venösa bensår och vilka behandlingar som är mest 

effektiva vid sårläkningen.  

 

Syfte  
 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder och 

deras eventuella effekter vid venösa bensår. 

 

Metod 
 

För att uppfylla syftet i denna uppsats gjordes en litteraturöversikt, det vill säga en översikt 

inom det valda ämnesområdet. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan användas i en 

litteraturöversikt (Friberg, 2012, ss. 133-134). 

För att skapa denna översikt krävs litteratursökningar i vetenskapliga artikeldatabaser, i 

detta fall Pubmed och Cinahl. Litteratursökningar genomfördes första gången 2016.05.10. I 

litteratursökningen i Pubmed användes MESH-termer. I Cinahl användes Cinahl headings. 

Sökord och sökresultat redovisas i tabell 2-3. Vid sökningen i Pubmed har vissa 

begränsningar satts för att begränsa antalet artiklar samt för att få fram aktuella studier. 

Gränsen 5 år sattes för att SBU gjorde en sammanställning i ämnet år 2014 och 

förhoppningen var att få fram ännu nyare forskningsresultat. Övriga begränsningar som 

använts är att artiklarna ska vara på engelska samt ha abstrakt. I Cinahl användes inga 

begränsningar, då antalet träffar var hanterbart att gå igenom och det gav en chans att ta del 

av tidigare forskning.  

Två manuella sökningar gjordes för att komplettera huvudsökningarna. En av de valda 

artiklarna från huvudsökningarna handlade om kostnadseffektivitet och baserades på en 

tidigare gjord studie om kompressionsbehandling. Denna studie hittades i referenslistan.  I 

huvudsökningarna fanns även en pilotstudie om fysisk aktivitet. Resultatet av den slutliga 

studien återfanns genom att söka på en av forskarnas namn.  
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Tabell 2  Översikt av litteratursökning, gjord i Pubmed 2016-09-01 

Nummer Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal inkluderade 

efter relevans-

bedömning och 

kvalitets-

granskning 

#1 Varicose ulcer 

[Majr] 

 3486     

#2 Nurs*  800728     

#3 #1 AND #2  550     

#4 #1 AND #2 English 

5 years 

Abstract 

97 56 20 12 7 

 

Tabell 3 Översikt av litteratursökning, gjord i Cinahl 2016-08-30 

Nummer Sökord Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal inkluderade 

efter relevans-

bedömning och 

kvalitets-

granskning 

#1 Major heading 

“Venous 

ulcer” 

- 1631     

#2 Major heading 

“Venous ulcer 

/Nursing” 

- 104 104 9 4 2 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Artiklar som inkluderas i studien handlade om sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid 

venösa bensår. De var skrivna på engelska, hade ett abstrakt samt var vetenskapligt 

granskade. Artiklar som inte var tillgängliga för hämtning i respektive databas utan krävde 

beställning uteslöts, eftersom tiden för arbetet var begränsat till tio veckor.  

Relevansbedömning 

För att bedöma relevans läses först artiklarnas titlar. Vid fynd av artiklar med titlar som 

stämde in på studiens syfte lästes abstraktet. De abstrakt som var relevanta för arbetets syfte 

togs hem i fulltextformat och lästes i sin helhet.  
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Verktyg för granskning av vetenskaplig kvalitet 

De artiklar som efter läsning i fulltextformat fortfarande var relevanta för syftet genomgick 

en granskning enligt Carlssons och Eimans bedömningsmallar för studier med kvalitativ 

respektive kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003). Författarna gjorde tre granskningar 

tillsammans för att kontrollera en likartad bedömning. Sedan delades artiklarna upp mellan 

författarna och granskades var för sig. Artiklar som fick lågt betyg bedömdes också av bägge 

författare, för att säkerställa bedömningen. De använda bedömningsmallarna har en fråga 

som gäller en specifik grupp patienter med lungcancer. Denna fråga utgick vid 

granskningen. Mallarna har en poängsättning som sorterar in artiklarna i tre olika grader: 

grad 1, 2 eller 3 där grad 1 avser hög kvalitet och grad 3 avser låg kvalitet. För att få grad 1 

krävs 80 procent av maxpoängen, för grad 2 krävs 70 procent och för grad 3 krävs 60 

procent. Mallarnas maxpoäng justerades för just denna litteraturöversikt med minus 3 poäng 

till 44 respektive 45 poäng, eftersom frågan om lungcancer utgick. Till denna 

litteraturöversikt sorterades artiklar som inte uppnådde grad 2 bort.  

Analys 

Efter att ha valt ut relevanta artiklar av god kvalitet sammanfattades varje artikel och 

kategoriserades enligt vilken typ av omvårdnadsåtgärder det rörde sig om. Samtliga artiklar 

redovisas i en tabell med syfte, studiedesign, antal deltagare och bortfall, resultat och 

kommentar gällande kvalitet (se bilaga 1). Efter det sammanfattades varje kategori för att se 

om det fanns flera studier som visade samma sak. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson, & 

Sandström (2016) ökar artiklarnas trovärdighet om flera studier visar på liknande resultat, 

även om de är gjorda i olika länder och av olika forskare. 

Etiska överväganden 

Alla artiklar i studien är godkända av en etisk nämnd (Forsberg & Wengström, 2016, s. 59). 

Uppsatsförfattarna har inga egna kopplingar till ämnet, förutom möten med patienter med 

bensår under författarnas praktikperioder. Företag som tillverkar till exempel förband och 

annan sårvårdsutrustning ger ofta ut egen information i ämnet. Denna typ av information 

har endast använts för inläsning av ämnet. I resultatet finns inget material som är utgivet i 

kommersiellt syfte utan endast vetenskapliga artiklar.  
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Resultat 
 

Resultatet baseras på ingående studier av elva artiklar. I analysen har två huvudkategorier 

och fem underkategorier framträtt. Tre underkategorier ryms inom huvudkategorin Åtgärder 

som främjar sårläkning och förhindrar återfall av sår. Det är Kompressionsbehandling, Sårbehandling 

och Fysisk aktivitet. Två underkategorier ryms inom huvudkategorin Åtgärder som förbättrar 

psykisk hälsa och motiverar till behandling. Det är Psykiskt stöd och Socialt stöd. Två 

underkategorier, Kompressionsbehandling och Psykiskt stöd, har i sin tur egna underkategorier 

som handlar om olika aspekter på Kompressionsbehandling och Psykiskt stöd (se Figur 1). 

 

 

 

Figur 1 Kategorisering av resultatet 
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1. Åtgärder som främjar sårläkning och förhindrar återfall av sår 

 

1.1 Kompressionsbehandling 
 

1.1.1 Effektiviteten hos olika kompressionsmetoder  

Fyra studier utvärderade effektiviteten hos olika kompressionsmetoder. I tabell 4 redovisas 

vilka olika kompressionsmetoder som jämfördes och deras effektivitet.  

Tabell 4 Jämförda kompressionsmetoder 

Författare Land År Bandagering Strumpor Effektivitet 

4LB* SSB** Måttligt 

tryck 

(23-32 

mmHg) 

Kraftigt tryck 

(34-46 mmHg) 

Ashby et 

al 

England 2014 X   X 

(två-lagers) 

Lika 

Finlayson 

et al. 

Australien 2012 X  X 

(klass 3: 30-

35 mmHg) 

 Lika men 

bandagering fungerar 

snabbare 

Kapp, 

Miller 

och 

Donohue 

Australien 2013   X 

(23-32 

mmHg) 

X 

(34-46 mmHg) 

Strumpor med 

kraftigt tryck var mer 

effektiva 

Harrison 

et al. 

Kanada 2011 X X   Lika men 4LB 

fungerar snabbare. 

*4LB = fyralagersbandage 

**SSB = kortsträcksbandage (short stretch) 

 

I den stora studien VenUS IV jämförde Ashby et al (2014) fyralagersbandaget med strumpor 

av tvålagersmodell. Både strumporna och bandagen gav hög kompression – 35-40 mm Hg 

respektive 40 mm Hg. Resultatet visade att kompressionsstrumporna var lika effektiva som 

fyralagersbandaget vad gällde att läka bensår. Risken för återfall av sår var lägre i 

strumpgruppen.   

Finlayson et al (2012) jämförde kompressionsbehandling med fyralagersbandage med 

strumpor av kompressionsklass 3. Resultatet visade att fyralagersbandage läkte såren 

snabbare, men att de båda kompressionsalternativen var lika effektiva i det längre 

perspektivet på 24 veckor.  
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Harrison et al (2011) jämförde i den stora kanadensiska undersökningen The Canadian 

Bandaging Trial två olika system med hög kompression; fyralagersbandage och 

kortsträcksbandage. Sjuksköterskorna i studien var väl förtrogna med båda 

bandagemetoderna. Resultatet visade att valet av kompressionssystem inte påverkar 

läkningstid, risk för återfall, livskvalitet eller smärta.  

En fjärde artikel om kompression jämförde två olika kompressionsstrumpor med olika grad 

av kompression och deras påverkan på förekomsten av återfall av sår bland patienter med 

venösa bensår. Den ena patientgruppen fick använda en strumpa med medelhög 

kompression och den andra patientgruppen fick använda en strumpa med hög kompression. 

Följsamheten till behandlingen var låg i båda grupper (44 procent), men signifikant många 

fler avslutade behandlingen i gruppen med hög kompression. Deltagare som inte följde 

behandlingen löpte mer än 9 gånger större risk att få återfall av sår än deltagare som följde 

behandlingen. De som använde medelhög kompression hade 3 gånger större återfallsrisk än 

de som använde strumpor med hög kompression (Kapp, Miller, & Donohue, 2013).  

 

1.1.2 Patienternas upplevelser av olika kompressionsmetoder  

När Ashby et al (2014) jämförde två olika kompressionsmetoder med hög kompression – 

fyralagersbandage och strumpor av tvålagersmodell – bytte patienterna i strumpgruppen 

behandling i högre grad än de i bandagegruppen. Största orsaken till att byta behandling var 

att strumporna var obekväma.  

När Harrison et al (2011) jämförde fyralagersbandage och kortsträcksbandage upplevde 

signifikant fler patienterna att fyralagersbandagen var obekväma och ofta för hårt 

applicerade.  

En studie undersökte orsakerna till att patienter kände ovilja mot kompressionsbandage. 

Patienterna upplevde bandagen som smärtsamma, obekväma, varma och irriterande för 

huden. Bandagen försämrade också möjligheterna att tvätta sig, röra sig och umgås i sociala 

sammanhang. De gjorde också patienterna beroende av hjälp (Annels, O'Neil, & Flowers, 

2008). 
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1.1.3 Kompressionsmetoder ur ett kostnadseffektivt perspektiv 

Två artiklar jämförde kostnadseffektiviteten hos olika kompressionsmetoder. Pham, 

Harrison, Chen och Carley (2012) jämförde kompression med fyralagersbandage och 

kortsträcksbandage. Författarna mäter resultatet i både kostnader och kvalitetsjusterade 

livsår (QALYs). Resultatet visade att fyralagersbandage innebar något högre kostnader men 

gjorde att såren läkte lite snabbare. Båda systemen var dock på det stora hela lika effektiva 

och gav lika stor nytta för pengarna.  

Ashby et al (2014) jämförde fyralagersbandage med kompressionsstrumpor av 

tvålagersmodell. Kompression med strumpor var billigare och gav högre QALY än bandage, 

detta beroende på att de krävde färre besök hos sjuksköterskan och antalet återfall var lägre. 

Resultatet visade att strumporna kan vara ett effektivt alternativ till fyralagersbandage och 

att en ökad användning av dem kan spara både pengar och minska antalet återfall.  

 

1.2 Sårbehandling 
 

Bellingeri et al (2016) jämförde hur vaskulära bensår och trycksår påverkas av att tvättas och 

behandlas med en surfaktantlösning (Prontosan) jämfört med en isoton tvättlösning (0,9-

procentig natriumklorid). Effekten mättes genom att jämföra sårens tecken på inflammation 

samt minskningen av sårstorlek under 28 dagars behandling. Studiens resultat visade att 

surfaktantlösningen Prontosan innebar en signifikant högre effektivitet vad gällde att minska 

sårets yta samt reducera tecken på inflammation. De två olika lösningarna påverkade inte 

patienternas smärta.  

 

1.3 Fysisk aktivitet 

O’Brien, Finlayson, Kerr och Edwards (2016) undersökte effekten av ett träningsprogram för 

patienter med venösa bensår. Två patientgrupper fick evidensbaserad sår- och 

kompressionsbehandling men interventionsgruppen fick även ett träningsprogram att följa 

med övningar för vadmuskulaturen. Efter tolv veckor jämfördes gruppernas grad av 

sårläkning, fysiska aktivitet, funktionella förmåga samt livskvalitet. Då alla deltagare 

inkluderades visade resultatet inga signifikanta skillnader. När forskarna däremot jämförde 
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de patienter som följt träningsprogrammet till minst 75 procent, syntes en signifikant 

skillnad vad gällde sårläkning till träningsutövarnas fördel.  

 

2. Åtgärder som förbättrar psykisk hälsa och motiverar till behandling 
 

2.1 Psykiskt stöd 
 

2.1.1 Instrument för att bedöma patientens livskvalitet 

Bland et al (2015) gjorde en validationsstudie av verktyget VEINES-QOL/Sym, som är ett 

instrument för att mäta livskvalitet hos patienter med venösa bensår. Frågeformuläret består 

av 26 delar och berör områden som symtom, begränsningar i dagliga aktiviteter och 

psykologisk påverkan. Patienterna fick fylla i ett VEINES-QOL-frågeformulär samt ett 

allmänt livskvalitet-instrument, SF-12,vid tre tillfällen under en fyramånadersperiod. 

Frågeformuläret jämfördes med SF-12 och bedömdes ha god validitet och reliabilitet.  

Engelhardt, Spech, Diener, Faller, Augustin och Debus (2014) undersökte ett annat 

bedömningsinstrument vad gäller livskvalitet för patienter med bensår, Wuerzburg Wound 

Score (WWS). Detta instrument är utformat för att mäta problem orsakade av kroniska sår 

och deras inflytande på dagligt liv hos patienterna. WWS består av 17 delar som tar upp 

sårsmärta, känslor, sömn, aktivitet, rörlighet, sociala kontakter och psykisk hälsa. Deltagarna 

fick också fylla i två allmänna livskvalitetsformulär, Short Form (SF)-36 samt Nottingham 

Health Profile, NHP. Den sjukdomsspecifika mallen hade god validitet och var mer känslig 

än de allmänna instrumenten när det gällde att upptäcka förändringar över tid. 

 

2.1.2 Åtgärder för att motivera patienten till behandling 

Annels et al (2008) visar att orsaken till att en patient fick eller inte fick 

kompressionsbehandling handlade om patientens egen vilja - om hen var villig att behandlas 

med kompression eller inte. Det handlade alltså inte om sjuksköterskors okunskap - alla 

intervjuade visste att kompression är ”the golden standard” vad gäller venösa bensår.  

Utbildning var en nyckelfaktor för att få patienten att acceptera kompressionsbehandling, 

liksom att patienten kände förtroende för sjuksköterskan. Patientens motivation att bli frisk 

och det faktum att patienten såg att kompressionen gav resultat var också viktiga faktorer. 
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För att öka patienternas vilja att låta sig behandlas med kompression använde sig 

sjuksköterskorna av många olika strategier. Patientutbildning, försöka övertala patienten 

att ”prova och se”, lova patienten att ringa eller besöka patienten nästa dag var några 

exempel. Andra strategier handlade om att ge löfte om att en och samma sköterska skulle 

sköta omvårdnaden, att ge patienten kontroll eller involvera familjen eller doktorn. 

Sjuksköterskorna kunde också försöka motivera genom att börja med låg kompression och 

öka gradvis, ta bort ett lager bandage om det var smärtsamt, kalkera av såret för att visa på 

läkning eller använda stoppning och tejp för att öka komforten respektive att bandagen satt 

på plats. Smärtstillande medicin för att lindra smärta och obehag och skämtsamma 

belöningar var andra strategier för att få patienten att följa behandlingen. Sjuksköterskorna 

kunde också ta till alternativa kompressionsbehandlingar då patienten var motvillig till 

kompression. Dessa alternativ av kompression var inte på terapeutiska nivåer men 

sjuksköterskorna ansåg att lite kompression var bättre än ingen alls. 

 

2.2 Socialt stöd 

Edwards, Courtney, Finlayson, Shuter och Lindsay (2009) undersökte hur effektiv 

omvårdnaden på en Leg Club var för patienter med venösa bensår jämfört med vård i 

hemmet. Två patientgrupper fick vård enligt samma evidensbaserade protokoll men 

interventionsgruppen fick dessutom tillgång till det kamratstöd och den sociala samvaro 

som finns på Leg Club. Resultatet visade att interventionsgruppen fick signifikant bättre 

nivåer av livskvalitet, socialt stöd och självkänsla samt kände mindre smärta, fick bättre 

sårläkning och ökad funktionell förmåga.  

 
Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 

Sökordet ”nursing” användes på olika sätt i båda sökningarna i arbetet. I Pubmed användes 

fritexten ”nurs*” och i Cinahl ”nursing” som subheading. Författarna gjorde flera 

provsökningar och vid en jämförelse mellan ”nursing” och till exempel sökorden ”therapy” 

och ”treatment” visade det sig att artiklar som handlar om vissa praktiska behandlingar, till 

exempel sårförband, sorterades bort i och med ordet ”nursing”. Det kan bero på att 
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definitionen av termen ”nursing” varierar mellan olika länder. Författarna valde ändå att 

använda sökordet ”nursing” eftersom det är mest relevant för arbetets syfte, som handlar om 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder. Detta kan emellertid vara en svaghet i arbetet, då 

termen ”nursing” sorterat bort vissa typer av artiklar.  

Granskningsmallen av Carlsson och Eiman valdes för att den ger möjlighet att göra en slutlig 

betygsättning genom poängsättning och inte en subjektiv bedömning. Vid 

kvalitetsgranskningen gjorde författarna först tre kvalitetsgranskningar tillsammans, för att 

säkerställa en likartad bedömning, innan artiklarna delades upp för fortsatt granskning. Det 

är en styrka med arbetet, liksom att alla artiklar av låg kvalitet sorterades bort och att hela 9 

av 11 artiklar i resultatet hade hög kvalitet.  

I analysprocessen framkom fem olika typer av omvårdnadsåtgärder, som delades in i två 

olika huvudkategorier. Författarna fann vidare att två av omvårdnadsåtgärderna, 

Kompressionsbehandling och Psykiskt stöd, hade flera element i sig som beskriver 

omvårdnadsåtgärderna ur olika aspekter. Dessa aspekter fick bli underkategorier som alltså 

inte är omvårdnadsåtgärder utan aspekter på Kompressionsbehandling och Psykiskt stöd.  

Arbetet baseras på endast elva artiklar, vilket är en svaghet. Om varje kategori hade baserats 

på fler artiklar hade en bättre analys kunnat göras och arbetets trovärdighet hade ökat. 

Tidsramen på tio veckor begränsade dock möjligheten till större sökningar och bearbetningar 

av fler artiklar.  

 

Resultatdiskussion 
 

Fem olika kategorier av omvårdnadsåtgärder har framkommit i denna litteraturöversikt; 

kompressionsbehandling, sårbehandling, fysisk aktivitet, psykiskt stöd och socialt stöd. Flest 

artiklar hittades om kompressionsbehandling, där effekterna av olika kompressionsmetoder 

jämförs.  

När det gäller kompressionsbehandling visar resultatet att det inte är valet av 

kompressionsmetod som avgör utan hur högt tryck kompressionen ger. Kompression med 

ett tryck på runt 40 mm Hg ger bäst effekt, oavsett om det kommer från fyralagersbandage, 

kortsträcksbandage eller strumpor. Att olika kompressionsbehandlingar ger liknande effekt 

och att valet av dem därför inte spelar avgörande roll förvånade till viss del författarna, som 
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förväntat sig att vissa metoder skulle vara mer effektiva. Resultatet får dock stöd av Nelson 

och Harrison (2013) som i en litteraturöversikt över olika kompressionsmetoder konstaterar 

att valet mellan fyrlagersbandage och kortsträcksbandage är mindre viktigt än vad som 

tidigare angetts. Det innebär att sjuksköterskan kan ta hänsyn till andra saker i valet av 

metod; till exempel patientens egen vilja och behov, kostnadseffektivitet samt hur väl 

sjuksköterskan själv bemästrar en viss kompressionsteknik (Nelson & Harrison, 2013). 

Sjuksköterskans skicklighet är en förutsättning för att kompressionsbehandling ska ge god 

effekt. Det är en av artiklarna i resultatet ett exempel på, där kortsträcksbandage och 

fyralagersbandage jämförs. Eftersom sjuksköterskorna i studien är väl förtrogna med båda 

metoderna ger kortsträcksbandagen samma effekt som fyralagersbandagen. Enligt Zarchi 

och Jemec (2014) är det emellertid svårt för sjuksköterskor att skapa rätt tryck vid 

bandagering och särskild träning som fokuserar på bandagering krävs.  

En tolkning av Katie Erikssons omvårdnadsteori är att venösa bensår åstadkommer både 

sjukdomslidande och livslidande eftersom patienterna ofta upplever den höga 

kompressionen som smärtsam och drar sig undan socialt umgänge på grund av vätskande 

och illaluktande sår. Vidare beskriver Katie Eriksson det lidande som själva vårdsituationen 

ger som ett vårdlidande.  Det kan tolkas som att om sjuksköterskan är okunnig och tvingar 

patienten till en viss behandling utan att bedöma patientens behov åsamkar hon patienten 

vårdlidande (Eriksson, 1994, ss. 83-84).  Som sjuksköterska är det viktigt att förstå att 

kompressionsbehandling kan åsamka patienten samtliga tre former av lidande och att 

sjuksköterskans uppdrag är att eliminera det onödiga lidandet och lindra det som inte går att 

eliminera.  

Ett sätt att minska sjukdomslidandet är att göra patienten delaktig i vården och ge utrymme 

för patientens egna val.  Sjuksköterskan måste känna till fördelar och nackdelar med flera 

olika kompressionsmetoder för att tillsammans med patienten välja en metod som patienten 

kan följa. Enligt Anderson (2015) är det viktigt att patienten får inflytande över detta val, för 

att hen ska vara motiverad till den ibland tuffa behandlingen.  

Att uppmuntra, stötta och samtala är andra sätt att lindra lidandet, enligt Katie Eriksson. 

Arbetets resultat visar också att det är en viktig del i sjuksköterskans arbete, för att motivera 

patienten att följa kompressionsbehandlingen. Omvårdnadsåtgärderna psykiskt stöd och 
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socialt stöd visade sig avgörande för att den så viktiga kompressionsbehandlingen ska 

fungera. Detsamma gäller för omvårdnadsåtgärden fysisk aktivitet. Den förbättrar 

sårläkningen men även där är följsamheten, och följaktligen behov av stöd för att öka 

följsamheten, en nyckelfaktor. Att motivera patienten till följsamhet i behandlingar tas upp 

som en viktig delkompetens i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). 

För att ge psykiskt stöd finns verktyg som kan hjälpa sjuksköterskan. Ett sådant är olika 

mätinstrument för att skatta livskvaliteten. Det finns två sådana nyare verktyg som är 

specifika just för patienter med bensår. Det är konkreta sätt att identifiera behov för att öka 

den psykiska hälsan, som är en viktig faktor i sårläkningen (Wong & Lee, 2008). 

Arbetet visar att socialt stöd i form av Leg Club har positiva effekter för patienter med 

bensår. Endast en artikel ingår dock i kategorin Socialt stöd och antalet deltagare i studien är 

relativt få, vilket gör att några generella slutsatser inte kan dras. I en litteraturöversikt från 

Cochrane konstateras också att det inte finns någon evidens ännu för att interventioner som 

till exempel Leg Club ökar sårläkningen eller förbättrar livskvaliteten (Weller, Buchbinder, & 

Johnston, 2016). Socialt stöd är ändå en viktig faktor i omvårdnaden av en patient med 

venösa bensår. Patienter med venösa bensår har ett mindre socialt nätverk och upplever 

mindre socialt stöd (Moffatt, Franks, Doherty, Smithdale, & Steptoe, 2009). Patienter med få 

sociala kontakter visar sämre sårläkning och ökar risken för recidiv (Lindholm, 2012, s. 430). 

Sociala mötesplatser i form av patientföreningar eller Leg Club kan öka motivationen att 

utstå behandling. Mer studier krävs dock för att vetenskapligt belägga detta samband.  

Sociala mötesplatser kan också vara ett sätt att motivera patienten till fysisk aktivitet som 

promenader eller träning i grupp. Den fysiska aktiviteten är även den en viktig faktor i 

sårläkningen, visar arbetets resultat. Fysisk aktivitet har också påverkan på patientens 

psykiska hälsa. När patienter med depression fick motionera minskade deras depressiva 

symtom och deras livskvalitet förbättrades i högre grad än de som inte motionerade (Schuch, 

o.a., 2015). Detta bildar en väv av faktorer som hänger samman, det vill säga psykisk hälsa, 

fysisk aktivitet och sårläkning. 
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Sjuksköterskan måste alltså ha en helhetssyn på sin patient när det gäller behandling av 

venösa bensår och vara medveten om att många olika faktorer samspelar i läkningen. Katie 

Eriksson beskriver detta på följande vis: ”Helhetssynen innebär att vi samtidigt inser att vårt 

eget val är en möjlighet bland många tänkbara lösningar på de aktuella problemen. Det 

innebär att vi är medvetna om att allting samverkar eller att det finns ett samband mellan de 

olika delarna” (Eriksson,  1987, s. 62). Kanske är inte orsaken till patientens motvilja mot 

behandling av kroppslig karaktär utan mer själslig. Patienten kan till exempel känna sig 

socialt isolerad på grund av de otympliga bandagen eller för att såret luktar illa. Då måste 

sjuksköterskan välja det perspektivet på sin omvårdnad för att kunna påverka helheten och 

få patientens sår att läka. Enligt Todd (2011) måste sjuksköterskan ha kunskap om de 

svårigheter en patient som genomgår kompressionsbehandling möter och kunna göra en 

helhetsbedömning av patienten och identifiera hens behov.  

 

Slutsatser 
 

Det finns en rad olika kompressionsbehandlingar mot venösa bensår. Om behandlingen ger 

tillräckligt högt tryck, det vill säga runt 40 mm Hg, och patienten kan följa behandlingen, 

spelar valet av metod inte avgörande roll. Det som är mest utmanande för sjuksköterskan är 

att motivera patienten till följsamhet i behandlingen. Denna litteraturöversikt visar att 

sjuksköterskan har möjlighet att tillsammans med patienten välja en behandling som passar 

patientens livssituation, vilket i sin tur kan öka följsamheten. Fysisk aktivitet och psykiskt 

samt socialt stöd är också nödvändiga omvårdnadsåtgärder men vidare forskning behövs för 

att utröna deras effekter. 
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Bilaga 1: Litteraturöversikt 
 

 
 Författare/

Årtal/ 

Land 

Studiens syfte Typ av studie 
Deltagare 

(/bortfall) 
Huvudresultat 

Kvali-

tet 

1 Annels, 

O’Neill 

och 

Flowers 

(2008) 

Australien 

 

Belysa och utforska varför 

eller varför inte 

distriktssjuksköterskor 

ger patienter med venösa 

bensår kompressions-

bandagering, som anses 

vara en standard-

behandling vid venösa 

bensår. 

Kvalitativ 

Explorativ 

beskrivande 

studie 

Semi-

strukturerad 

intervju 

22 Sjuksköterskor har 

kunskap om att 

kompressionsbandageri

ng är den bästa metoden 

mot venösa bensår men 

patientens egen vilja 

avgör om behandlingen 

genomförs eller inte. 

Grad 1 

2 Ashby et 

al.  

(2014) 

England 

Jämföra klinisk effekt och 

kostnadseffektivitet av 

tvålagers kompressions-

strumpor med 

fyrlagersbandage. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

 

457 totalt 

230 (0) deltagare 

fick strumpor.  

227 (3) deltagare 

fick fyrlagers-

bandage. 

Tvålagersstrumpor var 

lika effektiva som 

fyralagersbandage. 

Strumporna kostade 

mindre än bandagen. 

Fler patienter med 

strumpor än med 

bandage bytte 

behandling under 

studiens gång.  

Grad 1 

3 Bellingeri 

et al. 

(2016) 

Italien 

Utvärdera klinisk effekt 

av tvätt med 

surfaktantlösning jämfört 

mot natriumklorid genom 

att kontrollera 

inflammatoriska tecken 

och minskning av 

sårstorlek hos patienter 

med trycksår och 

vaskulära bensår. 

Kvantitativ 

 

Enkelblindad 

randomiserad 

kontrollstudie 

289 totalt 

143 (0) deltagare 

i interventions-

gruppen  

146 (0) deltagare 

i kontroll-

gruppen 

Surfaktantlösningen var 

signifikant mer effektiv 

än natriumklorid på att 

minska inflammatoriska 

tecken och accelerera 

läkning. 

Grad 1 

4 Bland et 

al. 

(2015) 

England 

Undersöka validiteten av 

VEINES-QOL/Sym, en 

livskvalitetsenkät för 

patienter med venösa 

bensår. 

Kvantitativ 

Enkät-

undersökning 

Faktoranalys 

454 (3) VEINES-QOL/Sym är 

lämplig för patienter 

med venösa bensår. 

Grad 1 

5 Engel-

hardt et al. 

(2014) 

Tyskland 

 

Undersöka validiteten av 

Wuerzburg Wound Score, 

WWS, en 

livskvalitetsenkät för 

patienter med bensår. 

Kvantitativ 

Enkät-

undersökning 

Statistisk analys 

115 (0) WWS är en valid 

mätmetod av 

livskvaliteten för 

patienter med venösa 

bensår. Den är mer 

känslig än generiska 

instrument för att 

detektera förändringar i 

sårläkning över tid. 

Grad 1 

6 Finlayson 

et al. 

(2012) 

Australien 

 

Jämföra effektivitet av 

fyralagers kompressions-

bandagering med 

kompressionsstrumpor av 

klass 3 på sårläkning och 

livskvalitet för patienter 

med venösa bensår. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

103 totalt 

53 (8) deltagare 

fick bandage 

50 (8) deltagare 

fick strumpor av 

klass 3 

Båda metoderna är lika 

effektiva vad gäller 

sårläkning efter 24 

veckor men fyralagers 

kompressions-

bandagering fungerar 

snabbare. 

Grad 2 
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7 Edwards 

et al. 

(2009) 

England 

Utvärdera effekten av en 

ny omvårdnadsmodell, 

Leg Club, för patienter 

med kroniska venösa 

bensår. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

67 totalt 

34 (8) deltagare i 

interventions-

gruppen  

33 (7) deltagare i 

kontrollgruppen  

Omvårdnadsmodellen 

gav patienterna 

signifikant bättre nivåer 

av livskvalitet, socialt 

stöd och självkänsla. De 

kände också mindre 

smärta och fick bättre 

sårläkning. 

Grad 1 

8 Kapp, 

Miller och 

Donohue 

(2013) 

Australien 

Jämföra effekten av 

kompressionsstrumpor 

med 23 till 32 mmHg 

(måttligt tryck) och 34 till 

46 mmHg (kraftigt tryck) 

för att förhindra 

upprepning av venösa 

bensår. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

100 totalt 

53 (4) deltagare 

fick måttligt 

tryck  

47 (3) deltagare 

fick kraftigt 

tryck  

Patienter som behandlas 

med kompressions-

strumpor med måttligt 

tryck har tre gånger 

större risk för 

sårupprepning än 

patienter som behandlas 

med strumpor med 

kraftigt tryck. Patienter 

med strumpor med 

kraftigt tryck visar dock 

sämre följsamhet. 

Grad 2 

9 Harrison 

et al 

(2011) 

Kanada 

Utvärdera effektiviteten 

av två olika 

kompressionssystem med 

högt tryck; fyra-

lagersbandage (4 LB) och 

kortsträcksbandage (SSB) 

inom vård och omsorg av 

venösa bensår. 

Kvantitativ 

 

Randomiserad 

kontrollstudie 

424 totalt 

215 (23) 

deltagare fick  

4 LB  

209 (10) 

deltagare fick 

SSB  

Valet av 

kompressionssystem 

påverkar inte 

läkningstid, risk för 

återfall, livskvalitet eller 

smärta. 

Grad 1 

10 O’Brien, 

Finlayson, 

Kerr och 

Edwards 

(2016) 

Australien 

Utvärdera effekten av 

fysisk aktivitet på 

sårläkning, funktionell 

förmåga och hälso-

relaterad livskvalitet hos 

patienter med venösa 

bensår. 

Kvantitativ 

Randomiserad 

kontrollstudie 

63 totalt.  

31 (2) deltagare i 

interventions-

gruppen  

32 (2) deltagare i 

kontrollgruppen 

Resultatet visade inga 

skillnader mellan den 

grupp som motionerade 

och den som inte 

motionerade vad gällde 

sårläkning, funktionella 

förmågor och 

hälsorelaterad 

livskvalitet. Vid en 

närmare jämförelse 

mellan kontrollgruppen 

och de i interventions-

gruppen som följde 

motionsprotokollen till 

mer än 75 procent syntes 

signifikant skillnad i 

sårläkning.  

Grad 1 

11 Pham et 

al. 

(2012) 

Kanada 

Utvärdera kostnads-

effektiviteten av två olika 

kompressionssystem med 

högt tryck; fyra-

lagersbandage (4 LB) och 

kortsträcksbandage (SSB). 

Kvantitativ 

Kostnads-

effektivitets-

analys 

424 totalt.  

215 (23) 

deltagare fick 

4 LB  

209 (10) 

deltagare fick 

SSB  

Båda systemen var lika 

effektiva och gav lika 

stor nytta för pengarna. 

Grad 1 

 


