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Abstrakt   

Bakgrund: vid venöst bensår kan venös underfunktion objektivt påvisas. Att ha ett venöst 

bensår kan förändra vardagen. För god omvårdnad krävs sjuksköterskans kunskap om 

behandling och material. Syfte: syftet med denna litteraturöversikt är att belysa 

kompressionsbehandling vid venösa bensår. Metod: en litteraturöversikt baserad på 10 

vetenskapliga artiklar där materialet hämtats från kvantitativa och kvalitativa studier. 

Resultat: den grundläggande behandlingsmetoden var kompression med flerlagersbandage. 

Kunskap, följsamhet och vilja, fotbeklädnad och bandagens komfort var faktorer av 

betydelse vid kompressionsbehandlingen. Gemensamt ur både patienters och 

sjuksköterskors perspektiv var uttalanden om delaktighet, dialog, samförstånd och 

samarbete. Diskussion: resultatet visar att kompressionsbehandling var ”the gold standard”. 

Fyralagers bandage verkar vara den effektivaste metoden. Patientens vilja och insikt samt 

sjuksköterskans stödjande roll kopplat till Orems egenvårdsteori har betydelse för 

behandlingen. Kontinuitet och dokumentation betonas. Slutsats: evidens finns att 

kompressionsbehandling är väsentlig för läkningen av venösa bensår. Med förståelse för 

faktorer av betydelse för kompressionsbehandlingen möter sjuksköterskan dessa patienter.  

Nyckelord: behandlingsmetoder, litteraturöversikt, omvårdnad venösa bensår  

 

 

Titel  

Kompressionsbehandling vid venösa bensår 

samt faktorer av betydelse för behandlingen. 
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BAKGRUND   
Det venösa bensåret är sår där man objektivt kan påvisa en venös underfunktion och där 

inga andra orsaker, som arteriellinsufficiens, diabetes, vaskulit eller malignitet föreligger. Sår 

på underbenet som inte läker inom sex veckor räknas som kroniskt och är lokaliserade 

mellan knä och malleol (Lindholm, 2012). Ett venöst bensår uppstår ofta efter ett mindre 

hudtrauma på underbenet. Den bakomliggande mekanismen är stas i nedre delen av benet 

vilket kraftigt försämrar blodcirkulationen och såret blir svårläkt och kroniskt. 

Karaktäristiskt för det venösa bensåret är en brunaktigt missfärgad och förhårdnad hud 

kring såret (Ericson & Ericson, 2012). När venklaffarna i det djupa och/eller ytliga venösa 

blodsystemet i benen, inte kan hålla tätt försämras förmågan att transportera blodet tillbaka 

till hjärtat. Då uppstår det som kallas venös insufficiens som är en orsak till venöst bensår 

(Bjellerup, 1995). Första tecknet på venös insufficiens är bensvullnad (ödem) vid anklarna 

framförallt på kvällen. Ödemet kännetecknas av en tillfällig fördjupning i huden vid tryck 

med fingrarna eller av strumpans resårkant som återgår vid högläge. Tyngdkänsla i benen 

samt torr, fjällande hud som kliar och blir röd är andra tecken på venös insufficiens (Ericson 

et al., 2012).     

Prevalensen venös insufficiens är mellan 30 och 50 % hos den vuxna befolkningen i 

västvärlden. Sjukdomen ökar med stigande ålder (www.internetmedicin.se). Kvinnorna är 

överrepresenterade och medelåldern ligger på omkring 75 år. Cirka 50 % av alla bensår 

orsakas av venös insufficiens. De flesta av bensåren är belägna ovan malleolerna. Av dem är 

38 % orsakade av djup venös insufficiens och 34 % av insufficiens i perforanter och det ytliga 

vensystemet. Under senare år har det visat sig att upp till 91 % av patienterna har ont av sina 

bensår (Lindholm, 2012). 

Att ha ett venöst bensår och kanske också komplikationer av det kan förändra patientens 

vardag och göra denne beroende av sjukvården. Såret kan skapa social isolering och avstånd 

till vänner och familj. Även smärta, sömnbrist och behandlingsrutiner begränsar möjligheten 

att träffa andra. Det kan bli svårt att utföra sina vanliga dagliga aktiviteter vilket kan leda till 

nedstämdhet och oro. För att anpassa sig till livet med ett kroniskt bensår behövs 

meningsfullhet att göra förändringar för att konstruktivt anpassa sig till livets 
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omständigheter (Hopkins, 2006). Om såret luktar, rinner samt kladdar ner sängkläder kan 

detta överskugga tillvaron mer än själva såret (Kamp Nielsen, 2010). Patientens upplevelse 

av smärta är bland det största hindret för individen och upptar en stor del av det personliga 

livet (Briggs & Flemming, 2007). Troligtvis är problemet med smärta i såren underskattat. 

Ökad känslighet i vävnaden p.g.a. sänkt smärttröskel (hyperalgesi) uppstår av 

inflammationen i såret och gör att upprepade såromläggningar upplevs smärtsamt för 

patienten. Smärta kan skapa störd sömn, svårigheter att använda vanliga skor och därmed 

begränsas rörligheten (Lindholm, 2012). Patienterna beskriver att det är viktigt att bli bemött 

på ett varmt och respektfullt sätt av sjuksköterskan eftersom de regelbundna besöken är 

betydelsefulla. Det upplevs också väldigt positivt när sjuksköterskan gör något som inte 

ingår i hennes uppdrag som t.ex. hämta tidningen eller avsätter lite extra tid vilket gör att de 

bättre känner till patientens behov (Hopkins, 2004).  

Risken ökar för bensår vid nedsatt rörelseförmåga t.ex. vid förlamning, ledbesvär eller om 

venklaffarna är skadade efter ex. vis en blodpropp. Medfödd "svaghet" i venklaffarna 

förekommer också som en orsak (Arndt & Fagrell, 1992). Patienter med bensår återfinns på 

många olika vårdnivåer, främst i primärvården men även i slutenvården.  

Kontinuitet ses som en förutsättning för god omvårdnad. Lindholm (2012) menar att när 

många behandlar få så brister kontinuiteten i vårdkedjan. 

Sjuksköterskan ansvarar för att såret behandlas enligt ordination, att faktorer som hämmar 

sårläkningen identifieras och sårets status följs upp och dokumenteras kontinuerligt. 

Omvårdnad skall bygga på den bästa tillgängliga kunskapen.  Den kliniskt arbetande 

sjuksköterskan som möter patienten med ett venöst bensår ska vara uppdaterad om 

relevanta forskningsrön och arbetet utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet vilket också regleras i lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 

(Hälso- och sjukvårdslagen 1998:531).  Att i omvårdnaden ha ett förhållningssätt och en vilja 

att tillämpa bästa vetenskapliga bevis som underlag för vårdbeslut är att arbeta 

evidensbaserat (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Sjuksköterskan ansvarar för 

omvårdnad utifrån ett helhetsperspektiv samt att stimulera till motivation och delaktighet 

(Björkman & Karlsson, 2006) Hälso- och sjukvårdslagen anger också, att patienten ska ges 

individuellt anpassad information om de metoder för vård och behandling som finns och 
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vård och behandling skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten (Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763). I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskan beskrivs att omvårdnadshandlingar, stöd och vägledning skall ske i dialog 

med patienten för att möjliggöra optimal delaktighet i vård och behandling (Socialstyrelsen 

2005). Detta speglas i Orems omvårdnadsteori som betonar egenvård. Människan är en aktiv 

varelse med stor frihet som i dagens samhälle har förväntningar på sig att vara självständig 

och ta ansvar för sitt eget liv. Egenvård är enligt Orem de handlingar som människan på eget 

initiativ utför för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Omvårdnad utifrån Orems 

modell har sin inriktning mot förhållandet mellan patientens egenvårdskapacitet, vad man 

klarar själv och de egenvårdskrav, den hjälp som är nödvändig för att främja hälsa, normal 

funktion och välbefinnande (Selanders, Hartweg & Schmieding, 1995) 

Istället för att se patienten som ett objekt att utföra medicintekniska åtgärder på så menar 

Selanders et al., (1995) att sjuksköterskan som arbetar enligt Orems omvårdnadsteori 

utvecklar ett omvårdnadstänkande där patienten ses som en helhet. Helhetssyn formuleras 

också i socialstyrelsen kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor samt i ICN:s etiska kod.  

Rutinerna kring sårvården formar vardagen och livet (Hopkins, 2006). Patienternas 

delaktighet har en positiv effekt på läkningsprocessen. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan ger patienten ökad förståelse för behandlingen och att patienten accepterar 

den. En helhetssyn som innebär att patienten har lämpliga läkemedel, kost och motion för 

bästa sårläkning. Rökstopp är också en viktig aspekt som förbättrar hudens cirkulation. En 

generell rekommendation för patienter med bensår är att vara i rörelse, att inte sitta stilla 

under längre tid, att lägga upp benen i högläge för att få bättre återflöde av blod i venerna 

och minska vätskeansamlingarna i underbenen (Ericson et al., 2012).  

Patienter som har venösa bensår kommer oftast att ha omfattande kontakter med sjukvården 

för såromläggning. Detta kräver att sjuksköterskan har god kunskap om de 

behandlingsmetoder som finns att tillgå. En viktig del av god omvårdnad ur patientens 

perspektiv är att sjuksköterskan har både teknisk kunskap och god materialkännedom. 

Därför vill vi ta reda på samt belysa kompressionbehandling. Med omvårdnad som grund 

för sjuksköterskans teoretiska kunskaper vill vi även belysa faktorer som har betydelse för 

vården av dessa patienter. 
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SYFTE 
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa kompressionsbehandling vid venösa bensår. 

METOD 
Metoden i denna litteraturöversikt bygger på sökning av vetenskapliga studier i databaserna 

PubMed och Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) för att 

försöka få en överblick över valt forskningsområde och sammanställa material för att 

möjliggöra en kritisk granskning av detta forskningsområde (Friberg, 2012). För att 

kontrollera termer inför sökning användes Svensk MeSH. I PubMed utfördes sökningen med 

MeSH termerna varicose ulcer AND therapeutics AND nursing.  Sökorden i Cinahl bestod 

av Major Headings Venous ulcer och Subheadings Nursing. Sökningen genomfördes enligt 

tabell 1. En manuell sökning i valda artiklars referenslistor gjordes vilket resulterade i 

ytterligare fem artiklar. Efter urval 4 värderades artiklarna utifrån studiens syfte och i arbetet 

finns 10 artiklar med. 

Tabell 1- översikt av litteratursökning i september 2014 

Databas Sökord Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PubMed varicose ulcer 

AND 

therapeutics 

AND nursing 

43 39 25 10 9  

Cinahl Venous 

ulcer/Nursing  

100 86 37 10 4 

Urval 1-antal lästa titlar, urval 2-antal lästa abstrakt, urval 3-antal lästa artiklar, urval 4-antal lästa och 

granskade vetenskapliga artiklar. 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna till denna litteraturöversikt var artiklar som beskrev 

behandlingsmetoder och omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår. Även artiklar som beskrev 
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faktorer av betydelse för om patienter följde behandlingen inkluderades. Artiklarna skulle 

vara publicerade i tidsskrifter som var sakkunnigt granskade s.k. peer reviewed.  

Exklusionskriterierna var artiklar som var publicerade på annat språk än engelska.  Artiklar 

som belyste hur det var att leva med venösa bensår samt patientupplevelse vid behandling 

exkluderades. 

Urval o granskning 

Utifrån artikelsökningen gjordes ett första urval utifrån syftet genom att läsa 125 titlar och av 

dessa exkluderades 63 titlar på grund av att de inte stämde mot vårt syfte. Därefter lästes 62 

abstrakt varav 20 motsvarade syftet, dessa artiklar lästes i sin helhet. Slutligen valdes 10 

artiklar ut som motsvarade vårt syfte och inklusionskriterier. Artiklarna granskades efter 

SBU:s (2012) granskningmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Granskade artiklar 

bedömdes ha medelhög till hög kvalitet och är presenterade i bilaga 1.  

Analys 

Enligt Friberg (2012) ska en sammanställning över artiklarnas resultat göras, för att 

säkerställa att allt väsentligt har förståtts. Under denna rubrik beskrivs hur den valda 

litteraturen analyserats. 

När alla relevanta studier inhämtats, lästs, abstraherats och kritiskt granskats ska de 

analyseras. En tematisk analys innebär i huvudsak att upptäcka mönster och 

regelbundenheter (Polit et al, 2012, s.119). 

De artiklar som inkluderades i studien lästes i sin helhet för att få en förståelse för innehållet. 

Vi plockade ut de delar från resultatet som passade till vårt syfte. Resultatet lästes flera 

gånger fram och tillbaka av båda författarna tillsammans. För att därefter få en ännu djupare 

förståelse av vad artiklarna handlade om, gjordes en jämförelse av artiklarnas resultat med 

varandra för att hitta likheter och för att kunna sortera ut kategorier. 

  

Etiska överväganden 

All granskning och presentation av resultatet har vi diskuterat för att minimera felaktigheter 

i tolkningen och en strävan har varit att presentera resultatet utan egna värderingar. Alla 
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inkluderade artiklar har genomgått noggranna etiska överväganden eller godkänts av etisk 

kommitté. 

RESULTAT  

Litteraturöversikten baseras på 10 vetenskapliga artiklar varav fem är randomiserade 

kontrollerade studier. En kommer från USA, två från Serbien och resterande två från 

Storbritannien och Australien.  

Vidare är en kvalitativ/deskriptiv studie från Australien. Från Storbritannien hämtades en 

kvalitativ hermeneutisk, en prospektiv icke jämförande studie samt en studie med kvalitativ 

metod. Slutligen kommer en kvalitativ/kvantitativ studie från Belgien.  

Materialet hämtades således från kvantitativa och kvalitativa artiklar och har sammanställts i 

bilaga 1. Resultatet som framkom vid analysen presenteras i två kategorier med rubrikerna 

kompressionsbehandling samt förståelse och upplevelse av kompressionsbehandling.  

Effekt av kompressionsbehandling 

I fyra randomiserade kontrollerad studier har kompression testats med olika sorters 

bandage. En studie visade att det venösa bensåret läkte snabbare med icke elastiskt bandage 

medan en annan studie visade att effekten på sårläkningen var lika oavsett användandet av 

fyralagersbandage eller självhäftande kortsträcksbandage (Blecken, Villavicencio & Kao., 

2005., Franks et al., 2004).  I två studier jämförs bandage med varierande kompressionstryck 

där den ena studien visade bäst läkningsresultat när trycket i bandaget låg mellan 35 mmHg 

och 45 mmHg ( Milic et al., 2010). Den andra studien visade att bandage, i tubulär form, med 

kompressionstryck på 50 mmHg läkte såren bättre (Milic et al., 2007).   

I tre kvalitativa studier finns även kvantitativa delar. Van Hecke et al.,( 2011), innehöll 

kvantitativ data om kompressionsbehandling. I studierna av Bale et al., (2003) och Edwards 

et al., (2009) utforskade effekten av kompressionsbehandling. 

Flerlagerskompression med elastiska och icke elastiska bandage jämfördes i en studie av 

Blecken et al., (2005).  I studien, gjord i USA, ingick 24 extremiteter på 12 patienter. Varje 

patient var på så vis med i både kontroll- och interventionsgrupp. Initialt mättes och 

färgfotograferades såren. Grupp A fick behandling med icke elastiskt kompressionsbandage 
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och grupp B behandlades med elastisk flerlagerskompression. Storleken på sårytorna, 

omkring 50 cm 2,, var likavärdiga i båda grupperna. Såren tvättades och bandagerades om 

med 72 timmars mellanrum och under tiden studien på gick uppvisade ingen av patienterna 

tecken på infektion.  Studien avslutades efter 12 veckor och då mättes, scannades och 

färgfotograferades såren på nytt. Resultatet visade att fyra sår i varje grupp läkte helt. 

Signifikant skillnad påvisades för att såren läkte snabbare med kompressionsbehandling av 

icke elastisk typ jämfört med elastiskt fyralagersbandage.  

I en studie av Franks et al., (2004) jämfördes fyralagersbandage med självhäftande 

kortsträcksbandage. I studien som utfördes i Storbritannien inkluderade 156 patienter som 

haft venöst bensår i mindre än 1 år. Efter 24 veckor så var det 11 deltagare av 111 som hade 

oläkta sår. Effekten på sårläkningen, oavsett metod visade ingen signifikant skillnad. Studien 

visar att det är möjligt att nå hög sårläkningsfrekvens med systematisk patientvård och att 

val av bandage saknar betydelse. Förutom bra läkning tolererades bandagen lika.   

Milic et al., (2010) utförde en studie i Serbien där kompressionsbehandling med tre olika 

bandage med varierande kompressionstryck användes för att se graden av sårläkning. 

 Till studien randomiserades 131 patienter.  Sårytans storlek och vadomfång var lika 

fördelade i grupperna och samtliga hade sår större än 3 cm 2 med duration mer än 3 

månader. Vid bandageringen var de två första lagren lika för de tre grupperna.  I grupp 

A användes som kompression en kompressionsstrumpa. I grupp B fick patienterna ett 

elastiskt tubulärt bandage och i grupp C bestod kompressionen av två 

lager tubulärt bandage.  Studien pågick i 26 veckor. Resultatet i den här studien visade att 

vadomfång samt sårytans storlek var avgörande för sårläkning och att bandage som gav 

kompressionstryck mellan 35 mmHg och 45 mmHg gav bäst läkningsresultat. I grupp A och 

B läkte mindre sår bättre än större. Läkningsgraden i grupp A var signifikant högre då 

sårytan var mindre än 5 cm2 och i grupp B läkte alla sår med samma såryta. Vadomfång 

mindre än 33 cm hade signifikant högre läkningsgrad i grupp A medan grupp B visade 

samma resultat när vadomfånget mätte mellan 33 och 43 cm. I grupp C var läkningsgraden 

signifikant lägre om vid vadomfång mindre än 33 cm jämfört med större 
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I en annan studie i Serbien av Milic et al., (2007) jämförde två olika fyralagersbandage. Syftet 

var att hitta effektiv och säker behandling för patienter med omfattande sår under lång tid. 

Endast patienter med en såryta mer än 20 cm 2 som hade haft sår mer än sex månader 

inkluderades. Till studien randomiserades 150 patienter.  Dessa hade haft återkommande 

episoder med sår mellan en och elva gånger och enligt författarna hade ingen av dessa 

hade tidigare behandlats med kompression. De flesta hade såren medialt belägna och 

storleken på sårytan mätte med median 68 cm 2 Patienterna hade haft sår mellan 7 månader 

och 28 år. Behandlingen inleddes med rengöring och mekanisk sårrensning. Såren lades om 

med 1-7 dagars mellanrum beroende på hur såren vätskade sig. De båda grupperna fick 

fyralagersbandage som användes dygnet runt. Vadens omfång avgjorde storleken på 

bandaget som byttes var tredje månad. Efter bandageringen ordinerades patienten en 

halvtimmes promenerad.  Interventionsgruppens erhöll i det tredje lagret ett bandage 

i tubulär, rundvävd form där kompressionstrycket var 50 mmHg (intervall: 46-

6 mmHg) Kontrollgruppen behandlades med elastiskt stretchbandage med 

kompressionstryck på 44 mmHg (37-49 mmHg) Behandlingen skedde polikliniskt och den 

primära slutpunkten var komplett läkning inom 500 dagar.  Bortfallet från studien var 12 

patienter varav 9 tillhörde kontrollgruppen. En sekundär slutpunkt var satt till 52 veckor. Då 

bedömdes graden av sårrecidiv under tiden som patienten fortsatte med 

kompression. Interventionsgruppen fick fortsätta med den tubulära kompressionen och 

kontrollgruppen instruerades att använda kompressionsstrumpa. Kontroll gjordes var annan 

månad och patienterna uppmanades återkomma till kliniken om ny sårighet uppkom. 

Återfallsfrekvensen totalt är 34 patienter i båda grupperna. Det typiska recidivet mäter 2x1 

cm och har flyttat sig till nedom mediala malleolen. Medianen för sårläkningstid var 133 

dagar i interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppens 211 dagar. Såret med störst yta i 

studien, tillhörde interventionsgruppen och täckte nästan hela underbenets omfång, läkte på 

280 dagar. Resultatet visar att 93 % av såren i interventionsgruppen och 51 % i 

kontrollgruppen är läkta inom 500 dagar. Författarna anger att kompressionsbehandling 

med bandage i tubulär form läkte såret bättre och att laterala sidans sår är svårare att läka 

men att materialet är för litet för statististisk signifikans. 

I de kvalitativa studiernas kvantitativa delar uppvisade hälften av patienterna i studien av 

Bale et al., (2003) läkta sår och övriga patienter reducerad såryta. Här användes ett 
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trelagersbandage. I studien av Edwards et al., (2009) behandlades alla deltagare med ett 

kortsträckt bandage. Resultatet visade att sårytan minskade signifikant hos dem som fick 

vård enligt omvårdnadsmodellen Leg Club. Helt läkta sår var lika i båda grupperna. I 

studien av Van Hecke (2011) visar resultatet reducerad såryta och att sår mindre än 6 

cm2 minskade signifikant. Hos 6 studiens 14 patienter läkte såren helt. En av dessa 

uppvisade recidiv 3 månader efter interventionen slut.  

 

Förståelse och upplevelse av kompressionsbehandling 

I sex kvalitativa studier, hämtat från studier av Annells, Neills & Flowers (2008), Bale & 

Harding (2003), Edwards (2003), Edwards, Courtney, Finlayson, Shuter & Lindsay (2009), 

Field (2004) och Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee & Defloor (2011), har följsamhet, 

vilja och ovilja av en behandling, fotbeklädnadens betydelse, komfort samt kunskap vid 

behandling med kompressionsbandage utforskats. Studierna belyser förståelse och 

upplevelse utifrån både patienters och sjuksköterskors perspektiv. Gemensamt för studierna 

var uttalanden om dialog, delaktighet samförstånd och samarbete. 

Följsamhet  

Följsamhet, vilja och ovilja till behandling belystes i flera studier. I Annells et al.,( 2008) 

kvalitativa beskrivande studie undersökts varför distriktssköterskor använder eller avstår 

kompressionsbehandling vid venösa bensår.  Av de 22 deltagande distriktsköterskorna i 

studien framkommer det att patientens vilja och acceptans till behandling, var en faktor av 

betydelse för behandlingsresultatet. Studien redovisar att utbildning, tillit och motivation 

ökade viljan till behandling.  Patientens förståelse för kompressionsbehandlingens betydelse 

ökade också då sjuksköterskan tillsammans med patienten följde upp och påvisade graden 

av sårläkning. Ovilja identifierades som ett stort hinder. Vissa patienter vägrade 

kompressionsbandage eftersom de nästintill fann sig i att ha sår. Att övertyga patienten att 

”åtminstone försöka” används som en strategi för att påverka patienternas vilja. 

Sjuksköterskan har i dialog med patienten hopp om att acceptans tillkommer senare. I 

studien av Bale et al., (2003) som utfördes på bensårsklinik utfördes en prospektiv, icke 

jämförande studie. Klinikens patienter hade i många fall haft negativa erfarenheter av 

kompressionsbehandling som ledde till att de avstod eller vägrade ha bandage. För att nå 
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framgångsrik behandling var det viktigt att få patienterna följsamma.  Man såg att det 

stärkte patienten att fortsätta behandlingen om de kunde bemästra och ta kontrollen över 

sina bandage. Edwards kvalitativa hermeneutiska studie från 2003 avsåg undersöka hur 

patienter införlivade behandling med kompressionsbandage vid venösa bensår. Patienterna 

identifierades av distriktssköterskor som "non-compliance" till kompressionsbehandling då 

de vägrade ha bandage och/eller var kända för att avlägsnat kompressionsbandagen efter 

distriktssköterskans besök. Studiens 14 deltagare hade upplevt delaktighet och fått gott 

förtroende till sköterskorna som stöttat och uppmuntrat under sårbehandlingstiden. I 

studien av Bale et al., (2003) kommenterade patienterna viljan att själva byta förband samt att 

de var delaktiga i behandlingen. Effekten av ny omvårdnadsmodell utforskades i en 

randomiserad kontrollerad studie av Edwards et al., (2009). Syftet var förutom sårläkning, 

att mäta mående, förmåga och upplevelse. Interventionsgruppen fick vård vid en inrättning, 

en så kallad Leg Club som i sin omvårdnadsmodell betonade social samvaro med stöd av 

medpatienter. Kontrollgruppen fick vård i hemmet. Sjuksköterskorna var stöd för 

patienterna som fick självrapportera genom kryss i rutor på 80 frågor i ett formulär speciellt 

utformat för äldre. Resultatet visade att patienterna som fick vård enligt modellen Leg Club 

uppvisade signifikant förbättrade resultat gällande livskvalitet, funktionsförmåga, smärta, 

självkänsla samt socialt stöd.  

I studien av Field (2004) visar resultatet att en viktig faktor för kompressionsbehandling var 

att nå samförstånd och samarbetet med patienten. Flera av sjuksköterskorna hade utvecklat 

egna metoder för att nå följsamhet.  

”Jag skulle börja med tre lager och vid förbättring säga- ”titta du har en uppenbar förbättring, nu kan 

vi börja med det fjärde lagret.” 

Sjuksköterskor övervann problemet för att matcha patientens behov även om det innebar att 

givna riktlinjer inte följts (Field, 2004). 

Fotbeklädnadens betydelse 

Problemen med fotbeklädnad ses i fyra av studierna. I studierna av Annells et al.,( 2008) och 

Edwards (2003) framkom patienternas rädsla att falla när inte vanliga skorna kunde 

användas samt att urvalet av skor var begränsat. Bale et al., (2003) visade i sin studie att 

sjuksköterskans val av bandage baserades på patienternas önskan att bandaget skulle passa i 
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de vanliga skorna. En sjuksköterska berättade i Fields (2004) studie att hon reducerade delar 

av bandaget för att överbrygga problemet med klumpiga bandage. 

Komfort  

Bandagets komfort belystes i tre av studierna. I Annells et al., (2008) framkom problem med 

att applicera bandage med vattensäkert skydd vilket patienten upplevde som ett 

hygienproblem. Patienter kände även obehag där bandagen blivit våta och illaluktande 

exempelvis pga. inkontinens.  I Bale et al., (2003) visade resultatet att patienterna tyckte att 

det graduerat trelagersbandaget var lätt att applicera, bekvämt att bära samt lätt att ta av. 

Bandaget höll sig på plats, gled inte ned och det var inte hudirriterade. Att känna förtroende 

för den som bandagerade framkom också som viktigt. Enligt Edward (2003) var det 

avgörande vem som applicerade bandagen, om det blev komfortabelt eller om det orsakade 

smärta/obehag. Smärta, hudirritation, klåda och obekväma bandage framträdande faktorer 

som gjorde att patienterna avlägsnade sina kompressionsbandage. Det visade sig också att 

kompressionsbandage tolererades under olika lång tid. Några kunde ha bandage en dag 

medan andra stod ut i 10 veckor. Fyralagersbandage tolererades sämst. 

Kunskap  

Patientens kunskap om sin behandling och sitt sår är en faktor av betydelse för behandling 

av venöst bensår. I studien av Edward (2003) framkommer det att patienterna trodde att 

bensåret uppkommit pga. för tidig menopaus, otillräcklig vila, såruppkomst från nerv, ödet, 

otur eller ingen aning vad det berodde på. Enligt Annells et al.,( 2008) trodde patienterna att 

de var benägna att få sår eftersom deras mor och mormor haft sår samt att deras barn 

kommer troligast också skulle få sår. Edward (2003) förklarar vidare att flera patienter inte 

såg samband mellan långsam sårläkning och dålig cirkulation vilket gjorde att de avstod 

behandling. En del hade gett upp hoppet om sårläkning trots att de ville att såret skulle läka 

och några berättade om rädsla för amputation. Att smärtan minskade var patienternas 

förklaring på att såret läkte. Patienterna i denna studie uppgav att utbildning var vägledande 

för att förstå kompressionsbehandlingens effekt på sårläkning. Enligt Annells et al.,( 2008) 

stödjer sjuksköterskan patienten med kontinuerlig information och utbildning om 

kompressionsbehandlingens fördelar. Målet med omvårdnadsåtgärderna var att ge 

patienten kontrollen tillbaka. I Bale et al., (2003) såg sjukskötarna att det stärkte patienten att 

fortsätta behandlingen om de kunde bemästra och ta kontrollen över sina bandage. I en 
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studie av Van Hecke (2011) avsåg stärka patienternas förhållande till 

kompressionsbehandlingen. Sjuksköterskor gav råd om benövningar, fysisk aktivitet samt 

att vila med benen högt. Studien syfte var att se förändring av följsamhet och införlivning av 

givna livsstilsråd. I resultatet framkom kognitiv förändring. Patienterna beskrev att de vet 

vad de skall göra och varför de skall följa livsstilsråd. Råden och lärdomen hade hjälpt att 

klara av problem relaterade till bensåren. Det framkom att patienterna följde givna råd med 

en ökad medvetenhet men att motiven för råden samt att sambandet mellan råd och läkning 

ofta upplevdes oklart. Några patienter fokuserade på sårvård och tvivlade på vad det var för 

nytta med benövningar och fysisk aktivitet. Benövningar var nytt för några. En patient hade 

lärt sig tumregeln att 

”lyfta benen så högt att jag såg mina tår”  

Då visste hon att hon gjorde rätt. I denna studie gjordes kvantitativa mätningar av 

omvårdnadsåtgärder där sjuksköterskan gav råd om aktivitet. Efter studiens intervention 

utförde patienterna benövningar oftare samt under längre tid. Resultatet visar en förändring 

som var signifikant. Fysisk aktivitet, som mättes med stegräknare visade ingen signifikant 

förändring. Hur länge eller hur ofta benen hölls högt i vila förändrades inte. Ingen 

förändring i antalet timmar som patienterna använde kompressionsbandage påvisades. 

Därefter visar resultatet beteendemässiga förändringar. Här sa några att det var svårt att 

införliva råden i den dagliga tillvaron. Oftast var det lätt att göra benövningar men rädslan 

att falla var ett hinder för att promenera och att vila med benen högt kunde vara obekvämt. 

Att göra övningar på bestämda tider fungerade bra för några patienter. Det kunde vara när 

man diskade eller varje gång det var reklamavbrott på tv:n. Sedan framkom emotionella 

förändringar. En känsla av hopp infann sig där tillvaron sågs i ett annat perspektiv efter att 

fått vård och behandling på ett nytt sätt. Sårbehandlingen initierade hopp speciellt när 

sårytan minskade. Flera kände trygghet med sjuksköterskorna för de var skickliga och 

kunde sin sak. Några patienter upplevde ökade oberoendet när de klarade ta på och av 

kompressionsbandagen själva. De behövde inte längre passa tid när sjuksköterskan skulle 

komma. En patient hade fått ett hjälpmedel anpassat för att ta bort bandage med.  
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”Stickan har gjort mej oberoende. Du kan verkligen rekommendera det till andra. Jag skulle nog ha 

givit upp kompressions om jag inte fått det här verktyget, för jag är en väldigt oberoende person”. 

Det framkom också att råden om balans mellan aktivitet och vila med benen högt hade gjort 

flera patienter socialt aktiva och delaktiga igen. En patient sa att den värsta smärtan försvann 

i samvaron med andra.  Tidigare var anvisningen att vila med benen högt, i ett fokus som 

skapat social isolering.  Den sista delen i det kvalitativa resultatet visade fysiska 

förändringar. Många såg fördelar med att träna med tåhävningar och att muskelstyrkan 

ökade.  De sa att blodet i benen flödande och deras fötter blev varma mycket fortare.  

I de kvalitativa studierna beskrivs även sjuksköterskans kunskap om 

kompressionsbehandling. I studien av Field (2004) utforskades varför upprättade 

behandlingsriktlinjer inte alltid följs anger författaren en konflikt mellan användandet av 

riktlinjer och expertkunskapen hos den praktiserande sjuksköterskan. En av 

distriktssköterskorna om sitt val av behandling; 

 ”vid venöst bensår går jag direkt på fyralagersbandage” 

De andra var inte lika säkra. För att överbrygga sin rädsla att kompressionsbehandlingen 

skulle orsaka skada bandagerade de med lägre tryck och ökade sedan kompressionen om allt 

såg bra ut.  

”om såret är på benet så behöver ju inte foten ha kompression” 

I studien av Bale et al., (2003) svarade de flesta sjuksköterskorna att den främsta anledningen 

till deras val av bandage var patientens ödem. När valet baserades på fysiska kriterier var 

problem vid mobilitet, exsudat, infektion, sårstorlek samt vart såret satt anledningar till 

deras val.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Den inledande sökningen prövades MeSH termen treatment vilket resulterade i endast sex 

relevanta träffar, vilket gjorde att vi uteslöt detta sökord. Flera av artiklarna som vi ansåg 

intressanta utifrån lästa abstrakt saknade i flera fall fulltext. Några av dessa kunde beställas, 

dock mot en avgift men vi beslöt att exkludera artiklarna pga. kostnaden. Det kan föreligga 

en svaghet i denna litteraturstudie då vissa artiklar inte var tillgängliga. Valda artiklar som 

denna litteraturstudie bygger på var utförda i tre olika världsdelar. Trots det kan författarna 

se vården av venösa bensår jämförbar med svenska förhållanden.  

Inför denna litteraturstudie var syftet inringat till att belysa behandlingsmetoder vid venösa 

bensår.  Under arbetets gång fann vi det meningsfullt att göra ett tillägg i både syfte samt 

titel då de vetenskapliga artiklarna även beskrev faktorer av betydelse för behandlingen. Att 

ändra inriktning där vi efterforskade kompression som behandlingsmetod gav också ett sätt 

att tydliggöra omvårdnad. Det är möjligt att vi i samband med justering av syfte och titel 

kunnat göra en ny sökning i PubMed och Cinahl men vi valde att söka i befintliga artiklars 

referenslistor efter ytterligare material.  

Vid bearbetning av materialet lästes innehållet i sin helhet av båda författarna. Arbetet 

delades upp i två delar och dessa delar utmynnade i uppdelning av kategorier. Därefter 

sammanföll de olika delarna av kategorierna åter i en helhet. Fördelen med detta sätt att 

arbeta var att syftet ringades in på ett systematiskt vis. 

De artiklar som inkluderades var på engelska. Risken finns att texterna som översattes kan 

ha misstolkats av författarna vars modersmål är svenska. Fördelen med det engelska språket 

är att det är rådande i forskningssammanhang.  

Att ha varit två författare anser vi har varit en styrka. Det har möjliggjort att vi tillsammans 

kunnat översätta, bedöma och diskutera de vetenskapliga artiklarna med varandra. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa behandlingsmetoder vid venösa bensår samt beskriva 

faktorer av betydelse vid behandling av venösa bensår. Resultatet visar att 

kompressionsbehandling var ”the gold standard” som behandlingsmetod. I SBU:s rapport 

om svårläkta sår (2014) betonas det att kompression är väsentligt för att läka venösa bensår.  

 Ur både patienters och sjuksköterskors perspektiv var följsamhet, delaktighet, kunskap och 

vilja till behandling av betydelse. Kompressionsbandagens komfort och möjligheten att 

använda skor var faktorer som påverkade patienternas motivation till behandlingen. 

Sjuksköterskans stödjande roll, i dialog med patienten betonas. 

I genomgångna studier har olika typer av kompressionsbandage jämförts och utvärderats. 

Studierna nämner elastisk och icke elastisk kompression, 4 lagersbandag, 3 lagersbandage 

och kompressionsstrumpor.  

Fyra lager ger en god samt en varaktig kompressionseffekt och är i flera evidensbaserade 

studier enligt SBU:s rapport (2014)  helt avgörande för läkning av venösa bensår. Lager ett 

består av polstring med ortopedisk vadd. Lager två är ett crepebandage som fixerar 

polstringen. Det tredje lagret är en binda som utgör kompression med ett tryck på 17 mmHg 

och lager fyra ett bandage som ger ett tryck på 23mmHg. Bandaget kan sitta kvar upp till en 

vecka om inte såret kräver tätare omläggning (Lindholm, 2012). 

Vi tycker inte att det framgår helt klart i studierna om indikationer, samt varför val av 

bandage gjorts och därför är det svårt att med tydlighet säga vilken kompression som kan 

vara den bästa. Men det förefaller att fyralagers bandage verkar vara den mest effektiva 

behandlingsmetoden. Vad vi förstår verkar den ideala kompressionsbehandlingen ha ett lågt 

kompressionstryck i vila, speciellt när man ligger i sängen och det ska vara väl tolererat av 

patienten. Ett högre kompressionstryck behövs när patienten är uppegående för att 

kompensera det hydrostatiska trycket.  

Det finns tre lika typer av kompressionsbandage. Av textil, adhesiva och kohesiva bandage. 

Högelastiska textilbandage ska avlägsnas inför natten medan lågelastiska kan sitta kvar. 

Varierande kompressionseffekt erhålls beroende på uttöjning av bandaget. Valet av bandage 

styrs av en rad olika faktorer såsom patientens rörlighet. Är patienten uppegående bör valet 



16 
 

bli en låg- eller högelastisk linda alternativt tre- eller fyralagersbandage (Lindholm, 2012).  

Även här uppstår förvirring av bandagevalet, vilket kan påverka sjuksköterskans val av 

bandage något som också framkom i resultatet. En faktor som vi sett är av stor betydelse för 

val av kompressions är bandagets komfort. Fyralagersbandaget tolereras ofta sämst för att 

det upplevs vara klumpigt att bära och patienten kan inte använda sina skor. 

I Sverige uppvisas det stora variationer regionalt kring handläggning och lokalbehandling 

av bensår. Utbildning, kompetens, erfarenhet och lokala traditioner är faktorer som spelar in. 

Upphandling av omläggningsmaterial och förbrukningsartiklar skiljer sig också var i landet 

man befinner sig i. Vetenskapliga studier som är tillförlitliga och oberoende saknas ofta för 

omläggningsmaterial (SBU, 2014) 

Innan behandling inleds är det viktigt att se till såret. Skonsam mekanisk rengöring med tvål, 

riklig urspolning av såret med vanligt kroppstempererat kranvatten (Jones et al., 2007, 

Lorimer et al., 2003). Alla sår innehåller bakterier. Noggrann rengöring samt avlägsnande av 

nekroser och död vävnad minskar risk för sårinfektioner och underlättar 

sårläkning(www.vardhandboken.se). Vi ser att dusch är ett tillfälle där såret kan tvättas som 

en naturlig del av den personliga hygienen och att patienten själv kan vara delaktig i 

sårvården.  

Det finns en stor variation på förband att applicera på såret. Moderna sårförband som 

hydrogel, hydrokolloid, alginate, skum, hydrofiber, transparent film komposit samt kollagen 

ordineras till 58 % Jones et al., (2007).  I genomgångna studier nämns i övrigt sårförband som 

en del i av behandlingen i ringa utsträckning.  

Dorotea Orems omvårdnadsteori har används som teoretisk utgångspunkt i denna studie. 

Orems teori, i tre delar, beskriver: egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem. Den 

omvårdnad som sjuksköterskan ger främjar enligt Orem egenvården och i samspelet med 

patienten leder detta till att individen ska återfinna sin egenvårdande förmåga.  

Egenvård kan vara kunskap om sitt sår, förståelse för behandlingen samt vad den skall leda 

till. Detta kommunicerar även med sjuksköterskans sätt att stödja, råda, vägleda och utbilda 

patienten vilket kan öka dennes medvetenhet och skapa strategier för att hantera situationen 

med venöst bensår. I vårt resultat anges att sjuksköterskan och patienten har en dialog med 
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varandra. Patientutbildning, motivation och uppmuntran angående 

kompressionsbehandling av venösa bensår främjar denna egenvård.  Orem menar att 

välbefinnande uppnås genom egenvård. Här kan omvårdnad kopplas till Anells et al., (2008) 

studie om de fyra kategorier för att vilja och acceptera behandling för det venösa bensåret 

där sjuksköterskan omvårdar genom att förmedla sin kunskap, skapa tillit, motivera samt 

visa synlig förbättring. Detta, i sin tur, ger patienten egenvårdskapacitet vilket i Orems teori 

ses som en förmåga där människan själv tar initiativ med syfte att bevara liv, hälsa och 

välbefinnande. Att kunna använda sina vanliga skor är en faktor av betydelse för hur 

patienten tolererar sitt kompressionsbandage. Att inte känna obehag styrker också Mudge , 

Holloway, Simmonds & Price (2006) som menar att skor är en del av kroppsuppfattningen 

och hur man kan delta i sociala sammanhang. I vår studie uppmuntras patienten till fysisk 

aktivitet. I en studie av Roaldsen, Biguet & Elfving (2010)  framkommer det att fysisk 

aktivitet har att göra med egenvård och en önskan om normalitet kontra bristande 

instruktioner och rädsla att skadas. Att sjuksköterskan i sin stödjande roll ser till 

egenvårdskapaciteten har också samstämmighet med delaktighet och samspel tillsammans 

med människan som omvårdas där stöd till individens egna beslut spelar en stor roll i 

behandlingen. Furlong (2001) menar också att när patienten aktivt deltar i sin behandling ger 

det en kontroll över sin hälsa förutsatt att de får ta del av nödvändiga kunskaper. Orem tror 

att individens omgivning och miljö har betydelse för egenvård och egenvårdskapacitet och 

hon betonar sociala gruppers samvaro och kontext. Detta är samstämmigt med studien av 

Edwards et al., (2009) som belyser omvårdnadsmodellen Leg club och betydelsen av social 

samvaro för både välbefinnande och sårläkning.  

Nästa del i Orems omvårdnadsteori där vi också ser sjuksköterskans stödjande roll, talar om 

egenvårdsbrist som uppstår när egenvårdskapaciteten är mindre än egenvårdskravet. 

Egenvårdsbrist kan uppstå om man har ett venöst bensår och då menar Orem är individen i 

behov av omvårdnad. Omvårdnad kan ges av närstående och av andra i omgivningen då 

människan ses som hjälpande där omsorgen för andra är ett allmänmänskligt beteende. Att 

involvera familjen kan också påverka patientens insikt om sin situation vilket Annells et al., 

(2008) menar i sin studie. Samtidigt menar Orem att omvårdnad är en profession där 

sjuksköterskan är välutbildad, med omvårdnad som grund för sina teoretiska kunskaper. I 

resultatet ses sjuksköterskans kunskap och initiativförmåga. Detta är i samklang med 
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skicklighet och de tekniska färdigheter kring bedömning av sår, bandageval och 

kompressionslindning som sjuksköterskan måste ha men också de strategier sjuksköterskan 

kan utveckla för att patienten är ovillig till behandling. Kommunikationen mellan 

sjuksköterskan och patienten är av stor betydelse. Detta säger också Ebbeskog & Emami 

(2005) som menar att sjuksköterskans sätt att prata, hennes ordval och sin förmåga till 

respons när patienterna vill prata om sina erfarenheter. Med förståelse för hur patienten 

uppfattar sitt sår och sin situation kan sjuksköterskan förutse problem. Ebbeskog & Ekman 

(2008) menar i sin studie att sjuksköterskan kan, med denna förståelse, ge men mer sensitiv 

vård.   

Tredje delen i Orems teori, omvårdnadssystem beskriver olika omvårdnadssituationer med 

tre grader av egenvårdande hjälp relaterade till patientens egenvårdskapacitet. Det 

fullständigt kompenserade omvårdnadssystemet kan, i vår studie, vara patienten som får ett 

fyradelsbandage. Delvis kompenserade omvårdnadssystemet använder sjuksköterskan hos 

patienten som använder kompressionsstrumpa och har fått ett nytt sår. I det tredje 

omvårdnadssystemet har sjuksköterskan en stödjande och undervisande funktion och det 

kan, i denna studie, vara hos patienten som behöver stöd i samband med eventuell 

såromläggning.  

Dorotea Orems omvårdnadsteori ser vi som tillämpbar då vi belyser behandlingen vid 

venösa bensår. Hennes teori om egenvård har också likheter med Socialstyrelsens författning 

SOSFS 1993:17 som säger att ”syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom 

och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov” 

Författningen skriver om att ta tillvara patientens egna resurser samt att 

omvårdnadsåtgärder ska bedrivas genom stöd i, eller utförande av de åtgärder patienten för 

sitt dagliga liv och välbefinnande inte själv kan utföra. Vi ser både här och i HSL 1982:763 

som anger att ”vård och behandling ska så långt det är möjligt utformas och genom föras i 

samråd med patienten”, det centrala i Orems egenvårdsteori. 

Vi ser att målet med behandlingen anges i studierna vara ett läkt sår. Helhetssynen och 

samspelet med patienterna har dock stor inverkan för sårläkningen och sjuksköterskan kan 

tillföra omvårdnadsåtgärder som till exempel att hålla benen högt samt ge råd om fysisk 

aktivitet.  
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Resultatet visar också behovet av fortlöpande utbildning för sjuksköterskan. Ett sätt att 

integrera evidensbaserade riktlinjer kan vara att upprättande av enhetliga sårprotokoll. I 

SBUs rapport (2014)  anges att ”handläggning och lokalbehandling av bensår uppvisar stora 

variationer” och vi se att en enhetlig dokumentation kan överbrygga detta. Vidare så bygger 

ju bra forskning också på bra dokumentation.  Möjligt vore även att få tillstånd ett 

övergripande forum likt den form som exempelvis HLR bedrivs. Där får sjuksköterskan 

möjlighet att samman med andra uppdatering, fortbildning och regelbunden träning för att 

på bästa sätt ta hand om patienter med venöst bensår.  SBU menar i sin rapport (2014) att i 

praktiken är svårigheten oftast att det är många som behandlar få och kontinuitet och ansvar 

för behandlingen har stor betydelse för sårläkningen.  

 

Slutsats  

Denna studie har visat att kompression är den ledande behandlingsmetoden vid venösa 

bensår. Evidens finns för att kompressionslindning med flerlagersbandage är den metod som 

är väsentlig för läkningen av venösa bensår.  Patienter med venösa bensår möter vården på 

flera olika nivåer, både i slutenvård och i primärvård. Förståelse för faktorer av betydelse för 

behandlingen av venösa bensår ökar möjligheterna att möta ett växande behov av god vård 

och omsorg. Patienterna har växlande vilja till behandlingen, varierande tolerans av bandage 

samt skiftande insikt om sitt sår och till dess behandling. Sjuksköterskan möter dessa 

patienter med sin kunskap och initiativförmåga i ett kvalitetssäkrat arbete i en stödjande roll. 

Får patienten med venöst bensår den effektivaste och mest ändamålsenliga behandlingen på 

alla vårdnivåer både lokalt och regionalt?  Likt SBU frågar vi efter en mer enhetligt 

organiserad vård där skillnader i upphandling, utbildning och handläggning minimeras. 

Intressant vore att se ytterligare forskning kring faktorer som har betydelse för människan 

som lever med venöst bensår.   
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Bilaga 1 (artikeltabell) 
Författare År Land Titel Syfte Design Deltagare Metod Resultat Kvalitet 

Annells M 1, O'Neill 

J , Flowers C . 

 

2008 Australien 

Compression 

bandaging for 

venous leg ulcers: 

the essentialness 

of a willing 

patient. 

 

För att beskriva och undersöka 

orsaken varför  distriktssköterskor 

använder eller avstår 

kompressionsbandagebehandling vid 

venösa bensår. 

kvalitativ 

deskriptiv 

/ 

explorativ 

studie 

22 st distrikts-

sköterskor 

Individuella 

intervjuer och 

focusgrupp. 

Utifrån evidensbaserad vård vet 

distriktssköterskan att 

kompressionsbehandling av venösa 

bensår är bästa praxis. Studien visar  

vikten av att patienten vill delta i 

behandlingen och beskriver strategier 

för att stimulera viljan. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

Bale S, Harding K G 

 

2003 Storbritanien 

Managing patients 

unable to tolerate 

therapeutic 

compression 

Att undersöka om vilka faktorer som 

påverkade sjuksköterskans beslut om 

behandlingsalternativ för patienter 

som inte tolererade 

kompressionsbehandling.  

Som alternativ användes Tubugrip. 

Prospektiv 

icke jäm-

förande  

studie 

28 st 

sjuksköterskor 

behandlade 28 

patienter med 

Tubigrip 

Frågeformulär 

 

Ändamålsenligt 

urval.  

Bandagets komfort, lätt att ta på 

 

Trelagers graduerad tubigrip kan 

användas på patient som inte tolererar 

terapeutisk form av 

kompressionsbehandling. 

Medel 

Blecken SR 1, 

Villavicencio JL , 

Kao TC . 

 

 

2005 USA 

Comparison of 

elastic versus 

nonelastic 

compression in 

bilateral venous 

ulcers: a 

randomized trial. 

 

Att jämföra om elastisk och icke 

elastisk kompressionsbehandling är 

lika effektiv. 

RCT 12 patienter Varje patient 

med bilaterala 

bensår var både 

intervention och 

kontrollrupp. 

 

Analys: Cox 

proporttional 

hazard ratio t-

test.  

Behandling med icke-elastisk 

kompression läkte såren snabbare än 

såren som fick behandling med 

konventionell fyra-lagers 

kompressionsbehandling. 

Hög 

Edwards H 1, 

Courtney M , 

Finlayson K , Shuter 

P , Lindsay E . 

 

2009 Australien 

 

A randomised 

controlled trial of 

a community 

nursing 

intervention: 

improved quality 

of life and healing 

for clients with 

chronic leg ulcers. 

 

Syftet med denna studie var att 

faställa/avgöra effektiviteten av en ny 

gemensam omvårdnadsmodell(leg 

club) för att förbättra läkningen av 

kroniska venösa bensår ur ett 

helhetsperspektiv.  

RCT 67 patienter 

  

Interventions-

gruppen fick 

vård enligt leg 

clubmodell. 

 

Analys: 

groupseqvential

analys ITT 

60% i intrventionsgrupen hade helt 

läkta sår. Överlag så visade 

interventionsgruppen bättre resultat. 

Deltagare som fick vård enligt Leg 

Clubmodellen uppvisade signifikant 

förbättrade reslutat i läkning(p=0,004) 

men också i livskvalitet(p=0,014), 

moral(p=0,001), självkänsla(p=0,006), 

smärta(p=0,003), 

funktionsförmåga(p=0,044).  

Hög 
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Edwards L M 

 

2003 Storbritannien 

Why patients do 

not comply with 

compression 

bandaging. 

Att undersöka vilken insikt 

patienterna har för att ta till sig 

behandling med 

kompressionsbandage. 

 

Kvalitativ

hermeneut

ic  

studie 

14 patienter Intervjuer Patientens uppfattning om sitt 

tillstånd och sin behandling påverkade 

hur bandagering tolererades. 

Sjuksköterskor behöver klarare 

förståelse för patientens fysiska 

problembild och deras uppfattning om 

egen-hälsa om sjuksköterskan ska 

kunna uppmuntra att ordinerad 

behandling efterföljs. 

 

Hög  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field H  

 

2004 Storbritannien 

 

Fear of the 

known? District 

nurses’  

practice of 

compression 

bandaging 

Undersöka varför distriktsköterskorna 

inte alltid följer riktlinjerna.  
 

Kvalitativ 

metod  

 

6 distrikts-

sköterskor 

Intervjuer  Orsaken till att distriktsköterskorna 

inte följer riktlinjerna  

är en kombination av rädsla för att 

göra fel och en vilja att individ- 

anpassa behandlingen.  

Medel 

Franks PJ 1, Moody 

M , Moffatt CJ , 

Martin R , Blewett R 

, Seymour E , 

Hildreth A , 

Hourican C , Collins 

J , Heron A  

 

2004 Storbritannien 

 

Randomized trial 

of cohesive short-

stretch versus 

four-layer 

bandaging in the 

management of 

venous ulceration. 

 

Att jämföra behandling mellan 

fyrlagersbandage(högkompressionsba

ndage) och 

kortsträcksbandage(lågkompressionsb

andage) 

Prospektiv 

RCT 

156 patienter Två grupper 

indelade med 

två olika 

sårstorlekar. 

Från 12 centra.  

 

Analys: Hazards 

ratio ITT 

Studien visade ingen större skillnad på 

sårläkning mellan metoderna men 

fyrlagersbandage visade hade bra 

effekt på sår med duration <1 år. 

Hög 

 

 

Milic DJ 1, Zivic SS , 

Bogdanovic DC , 

Jovanovic MM , 

Jankovic RJ , 

Milosevic ZD , 

Stamen DM , 

Trenkic MS . 

 

2010 Serbien 

The influence of 

different sub-

bandage pressure 

values on leg 

ulcers healing 

when treated with 

compression 

therapy 

Att undersöka läkningsgraden mellan 

tre olika 

kompressionsbehandlimgsmetoder 

och tre olika kompressionstrumpor 

med varierande tryck. 

Prospektiv 

RCT 

131 patienter Tre grupper 

 

Tre olika 

kompressions 

metoder 

 

Tre olika 

bandage. 

 

Efter 26 veckor 

Analys: Cox 

regression, 

ANOVA 

denettes t 3 post 

hoced test. 

Bättre läkning uppnåddes med 

flerlagerskompression. Vald 

kompressionsmetod ska bestämmas 

individuellt utifrån sår och 

vadomfång. Formel anges. 

Hög 
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Milic DJ 1, Zivic SS , 

Bogdanovic DC , 

Perisic ZD , 

Milosevic ZD , 

Jankovic RJ , Visnjic 

AM , Jovanovic BM  

 

2007 Serbien 

 

A randomized 

trial of the 

Tubulcus 

multilayer 

bandaging system 

in the treatment of 

extensive venous 

ulcers. 

 

Att jämföra effekten mellan två 

flerlagersbandage som 

behandlingsmetod vid omfattande 

venösa bensår. 

RCT 138 patienter Interventions-

grupp och 

kontrollgrupp 

 

Analys: Cox 

regression Chi-2 

test, Mann 

whitney-u-test 

Flerlagers kompressionsbehandling 

med Tubulcus läker såret bättre. 

Hög 

Van Hecke A., 

Grypdonck, M., 

Beele, H., 

Vanderwee, K & 

Defloor, T  

 

2010 Belgien  

 

 

Adherence to leg 

ulcer lifestyle 

advice: qualitative 

and quantitative 

outcomes 

associated with a 

nurse-led 

intervention  

 

Att undersöka den upplevda 

förändringen i samband med en 

omvårdnadsåtgärd för att öka 

följsamheten kring 

bensårsbehandlingen.  Komplettering 

med kvantitativa mätmetoder. 

 

 

kvalitativ / 

kvantitativ 

26 patienter Semi-

strukturerade 

intervjuer  

Observationer 

Innehållsanalys 

Att utbilda patienterna om sin 

sjukdom ledde till att de lättare och 

mer frekvent följde råd kring sin 

behandling. Patienterna fick nya sätt 

att hitta coping strategier. Patienter 

som var fysisk aktiva och hade sina  

ben högt ibland ökade chansen till 

snabbare sårläkning. 

 

Hög 
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