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Abstrakt 

Bakgrund: Venösa bensår är en vanligt förekommande diagnos som ökar med stigande 

ålder. Sveriges befolkning lever allt längre, vilket troligtvis kommer leda till att fler drabbas 

av venösa bensår. Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar gällande dessa patienter och 

spelar en viktig roll i omvårdnadsarbetet. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att 

belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med venösa bensår. Metod: 

Artikelsökningar utfördes i PubMed och Cinahl. Efter kvalitetsbedömning inkluderades 16 

vetenskapliga orginalartiklar, både kvantitativa och kvalitativa. Dessa analyserades och 

sammanställdes i en litteraturöversikt. Resultat: Resultatet presenteras i fyra huvudteman 

och fem underteman. Sjuksköterskans roll är betydande i omvårdnadsarbetet hos patienter 

med venösa bensår och innebär bland annat att informera och motivera patienten, bedöma 

sårstatus och välja behandling, uppmärksamma smärta samt inneha kompetens kring 

kompressionsbehandling. Diskussion: Sjuksköterskans roll i omvårdnaden hos patienter 

med venösa bensår visar på en del brister och kan tros bero på att kunskapen hos 

sjuksköterskan är otillräcklig. Slutsats: Genom att ge mer sårutbildning och praktisk övning i 

sjuksköterskeutbildningen eller på arbetsplatsen skulle detta kunna förbättra 

sjuksköterskans kunskap kring venösa bensår samt utveckla sjuksköterskans roll i 

omvårdnadsarbetet. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Sjuksköterskans roll, Venösa bensår  

 

Abstract 

Background: Venous leg ulcer is a common diagnosis that increases with age. Sweden’s 

population are living longer, which will probably lead to more people suffering from venous 

leg ulcers. The nurse has an overall responsibility regarding these patients and plays a vital 

role in nursing. Aim: The aim of this study was to highlight the nurse’s role in the care of 

patients with venous leg ulcers. Method: The search for articles was made in databases 

PubMed and Cinahl. After quality assessment, 16 articles was included, both quantitative 

and qualitative. These were analyzed and summarized in a literature review. Results: The 

result is presented in four main themes and five sub-themes. The nurse’s role is significant in 

nursing regarding patients with venous leg ulcers and means, among other things, to inform 

and motivate the patient, assess ulcer status and selecting treatment, acknowledge pain and 

possess knowledge in compression therapy. Discussion: The nurse’s role in the care of 

patients with venous leg ulcers shows some flaws and are believed to be due to the 

knowledge of the nurse is insufficient. Conclusion: By providing more practical training and 

education on wounds in the nursing programe or at the place of work could improve nurses’ 

knowledge surrounding venous leg ulcers and develop the role of nurses in nursing care. 

Keywords: Literature review, Nurse role, Nursing care, Venous leg ulcers  
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Introduktion 
 

Venösa bensår är vanligt förekommande och påverkar många människors liv, dessa 

patienter kommer sjuksköterskan att stöta på inom vårdyrket och har därför en viktig roll i 

omvårdnadsarbetet. Författarna har under sin praktik på ljus- och såravdelning upplevt att 

det finns stora skillnader på hur venösa bensår behandlas beroende på var patienten har 

erhållit vård tidigare. Detta väckte intresse för att titta närmre på vad sjuksköterskan 

egentligen har för roll i att behandla venösa bensår. 

 

Bakgrund 
 

Uppkomsten av venösa bensår 
 

Venösa bensår definieras som ett sår beläget nedanför knäet och som inte läkt inom sex 

veckor. I definitionen inkluderas även fotsår (Vårdhandboken, 2013; Parker, 2012). Den 

vanligaste orsaken till venösa bensår är venös insufficiens, både djupa och ytliga 

insufficienser som ger upphov till venös hypertension. Det är den hypertensionen som oftast 

är orsaken till bland annat sårbildningen (Risberg. 2012, s. 284-285).  

Vid venös insufficiens är venernas klaffar skadade och läcker. Läckaget ger ett backflöde av 

det venösa blodet som då orsakar ett högt tryck i venerna. Detta ökade tryck kan ofta visa sig 

som åderbråck så kallade varicer, på benen (SBU, 2014).  

För att ställa diagnosen venöst bensår utförs ett ultraljud med hjälp av en doppler. Med 

denna metod kan det fastställas om det rör sig om ett ytligt eller djupt bensår eller en 

kombination av de båda, vilket är avgörande för vilken behandling som ska ges (Ericson & 

Ericsson, 2012. s, 177; Tempelton & Telford, 2010). 

 

Prevalens 
 

 Venösa bensår är en vanligt förekommande diagnos och som ökar med stigande ålder, cirka 

två procent av befolkningen drabbas någon gång i livet. Inom EU uppskattas det att cirka 

490 000– 1,3 miljoner personer är drabbade (SBU, 2014).  Enligt Gotrup, Apelqvist och Price 
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(2010) beräknas kostnaderna för bensårsvård i Europa till cirka två till fyra procent av den 

totala hälso- och sjukvårdsbudgeten. 

 
 

Behandling 
 

De viktigaste målen med behandling av venösa bensår är enligt Prakash, Tiwary, Mishra och 

Kumar (2013) att få såren läkta och förebygga återkomst. Den vanligaste och mest effektiva 

behandlingen av venösa bensår är kompressionsbehandling. Kompressionsbehandling utförs 

med hjälp av en kompressionsstrumpa alternativt att benet lindas med kompressionslindor, 

vilket har visat på att såren läker snabbare genom att det minskar ödem i benen än om man 

inte kompressionsbehandlar (Vårdhandboken, 2013). Ericson och Ericson (2012, s.177-

178)  menar att de viktigaste omvårdnadsåtgärderna vid venösa bensår utöver 

kompressionsbehandling är sårvård, avlägsnad av nekrotisk vävnad och understödjande 

behandling för sårläkning såsom hjälp med rökstopp, vilket förbättrar hudens 

mikrocirkulation samt kosttillskott som tillexempel järn som behövs för cellernas nybildning 

i sårområdet. Att kombinera högläge med kompressionsbehandling är också vanligt. 

Högläge innebär att läget av benet skall vara högre än hjärtats nivå och syftet är att minska 

ödem, förbättra mikrocirkulationen och syretillförsel och därmed påskynda sårläkning. 

Vidare menar Ericson och Ericson (2012) att det finns en mängd olika förband som kan 

användas vid omläggning av venösa bensår. I en studie av Palfreyman, Nelson och Michaels 

(2007) kom de fram till att det inte visade någon statistiskt signifikant skillnad i fråga om 

sårläkning mellan olika förbandstyper. Det kan ändå vara patienter som föredrar vissa 

förband framför andra då de finner dessa mer bekväma och lätthanterliga. Enligt Ericson & 

Ericson (2012, s.177) bör ett rent sår skyddas med ett ockulationsförband som har 

egenskapen av att det håller såret fuktigt och i rätt temperatur vilket har en viss analgetisk, 

smärtlindrande effekt. Vid starkt vätskande sår bör högabsorberande förband användas och 

vid infekterade sår kan Iodosorb som är ett antibakteriellt medel ha god effekt för läkningen.  

Motion i form av promenader har enligt O’Brien, Finlayson, Kerr  och Edwards (2014) samt 

Spear (2012) en positiv effekt på läkandet av venösa bensår på så vis att fysisk aktivitet 

förbättrar det venösa återflödet vilket påskyndar sårläkningen samt förebygger 

sårutveckling.  
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Omvårdnadsåtgärder som att informera patienten om kontinuerlig kompression, samt 

rådgivning gällande livsstil är avgörande för att minimera återfall av sår (SBU, 2014). 

Så länge den venösa insuffiencen kvarstår finns risk för venösa bensår. Vid ytlig venös 

insufficiens kan ett kirurgiskt ingrepp bli aktuellt, då den sjuka venen tas bort och vilket kan 

innebära att patienten inte behöver fortsätta med kompressionsbehandling i framtiden. 

Hudtransplantation kan också användas vid svårläkta venösa bensår (Ericson & Ericson, 

2012, s. 178).   

 

Patientens påverkan 
 

I en studie skriven av Morgan & Moffatt (2008) framkom det att patienter med venösa bensår 

får en förändrad livssituation på flera nivåer. Både fysiskt och psykiskt, då de inte kunde 

vara lika aktiva som de en gång varit, dels på grund av smärtan samt då flera utav 

patienterna hade en känsla av att ständigt känna sig orena och socialt då de var oroliga för 

vad människor runtomkring dem skulle tycka. Mudge et al (2006) beskriver att patienter 

säger sig uppleva rädsla över att göra sig illa eller skada sig i och omkring området där de 

har sina bensår, vilket gör att det uppstår ett behov hos dem att skydda sig själva från 

omgivningen. Enligt Husband (2001) anser många patienter att ständigt återkommande 

smärta är ett stort problem och att smärtan är väldigt individuell. 

 

Sjuksköterskans roll 
 

Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar gällande omvårdnaden av personer med venösa 

bensår och spelar en viktig roll för att kunna förbättra och påverka patientens följsamhet till 

behandling. Sjuksköterskan bör ha en helhetssyn då det gäller att bedöma en patienters 

behov, vilket innebär fysiska, psykiska, sociala och andliga aspekter av deras liv (Furlong, 

2001). Enligt Ylönen, Stolt, Leino- Kilpi och Suhonen (2013) framgår det att många 

sjuksköterskor saknar kompetens kring omvårdnaden av bensår gällande bedömning av 

såret, kunskap om läkningsprocessen, omläggningar och kompressionsbehandlingar. 
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Joyce Travelbees omvårdnadsteori 
 

Denna litteraturöversikt är skriven med inspiration av Joyce Travelbees omvårdnadsteori. 

Detta är en interaktionsteori som utgår från samspelet mellan sjuksköterska och patient. 

Denna teori innebär att man ska betrakta den enskilda människan som en unik individ. Trots 

allmänmänskliga erfarenheter som tillkommer i det mänskliga livet så är den enskilda 

upplevelsen personlig. Sjuksköterskan bör alltid göra en individuell bedömning av patienten 

då hälsa är subjektivt utifrån varje enskild människas upplevelser. Travelbee anser att 

kommunikationen är ett av de viktigaste redskap för att sjuksköterskan ska kunna uppnå en 

god omvårdnad samt för att skapa en bra relation till patienten (Travelbee, 1999, s. 53-60). 

Denna omvårdnadsteori är applicerbar hos personer med venösa bensår då det enligt 

Kristoffersen (2006, s.26, 47) ingår i sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet att tillsammans 

med patienten ta del i patientens egenvård och hjälpa patienten genom att vara stödjande 

och undervisande så patienten lättare kan komma över begränsningar och svårigheter. 

 

Problemformulering 
 

Sverige och Europa har en åldrande befolkning som förväntas öka med 30 procent fram till  

2050. Detta innebär att 2050 beräknas en fjärdedel av Europas befolkning att vara 65 år eller 

äldre (Folkhälsomyndigheten, 2014). Med tanke på att det oftast är äldre som drabbas av 

venösa bensår, kan det antas som rimligt att antalet personer med diagnosen venösa bensår 

därav kommer att öka i samhället. Detta kräver att sjuksköterskan vet sin roll i behandlingen 

för att kunna ge en god omvårdnad till dessa personer då detta är en diagnos som många 

gånger orsakar lidande. Därför vill vi belysa sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet och 

detta arbete kan leda till att få en större förståelse för hur viktig sjuksköterskans roll är i 

sårbehandling samt hur det påverkar omvårdnaden. 
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Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskans roll i omvårdnaden av 

patienter med venösa bensår.  

 

 

Metod 
 

Design 
 

Denna studie är en beskrivande litteraturöversikt med syftet att utforska och analysera ett 

visst forskningsområde genom att sammanställa redan publicerad forskning. Först 

genomförs en bredare sökning som sedan analyseras och vidare försöker svara på en 

problemformulering och ett syfte (Friberg, 2012, s. 135). För att kunna formulera en 

problemställning måste forskaren identifiera problemet. Detta görs utifrån intresse, 

angelägenhetsgrad och kunskapsnivå/litteratur (Olsson & Sörensen, 2011, s.65). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Endast orginalartiklar har använts i resultatet. De inklusionskriterier som de valda artiklarna 

har uppfyllt var att de ska vara fokuserade på omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår samt 

sjuksköterskans roll i detta oavsett publiceringsår, vidare skulle de vara skrivna på 

engelska  eller svenska och vara godkända av en etisk kommitté. Tidskrifterna där artiklarna 

är publicerade var sakkunnigt granskade, så kallat peer reviewed samt godkända i Ulrich 

databas. De artiklar som har används i resultatet har uppnått minst medelgod kvalité, vilket 

har mätts med hjälp av granskningmallar. De artiklar som exkluderades uppnådde inte 

medelgod kvalitet efter vetenskaplig kvalitetsbedömning. Både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar har använts i resultatet. 
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Litteratursökning 
 

Litteratursökningarna är gjorda i databaserna Cinahl (Cinahl-Headings), Pubmed (Mesh-

termer) och Swemed. Fritextsökningar gjordes i samtliga databaser då det varken fanns 

Cinahl-Headings eller Mesh-term för venösa bensår. Båda författarna sökte i samtliga 

databaser. De specifika sökorden som har valts för att kunna svara till syftet redovisas i 

tabell 1. För att stärka datamaterialet gjordes sökningar i databasen Cinahl och Pubmed med 

orden “Knowledge”,  “Management”, “Nurse-patient relations” samt “Adherence” då dessa 

ord framkom i flera av de andra relevanta artiklar som valdes till resultatet. 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 
Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Antal 

valda 

efter 

läst 

titel 

Antal 

valda 

efter 

läst 

abstrakt 

Antal 

valda 

efter 

läst 

artikel 

Antal inkluderade 

efter 

relevansbedömning 

och 

kvalitetsgranskning 

Cinahl 

20160120 
Venous leg 

ulcers AND 

Nurses role 

Inga 25 20 10 3 2 

Cinahl 

20160120 
Venous leg 

ulcers AND 

Wound care 

AND Nurse 

Inga 106 70 30 4 3 

Cinahl 

20160121 
Venous ulcer 

AND Leg 

ulcer AND 

Nursing role 

Inga 31 12 5 1 1 

Cinahl 

20160122 
Venous ulcer 

AND Leg 

ulcer AND 

Nursing 

AND 

Wound care 

Inga 163 52 21 7 3 

Cinahl 

20160122 
Venous leg 

ulcer AND 

Nursing 

practice 

Inga 106 61 16 3 2 

Cinahl 

20160120 
Venous leg 

ulcer AND 

Nurse- 

patient 

relations 

Inga 19 6 2 2 1 

Pubmed 

20160122 
(Mesh) 

Venous ulcer 

Inga 16 5 2 2 0 
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AND (Mesh) 

Nurses role 

Pubmed  

20160122 
(Mesh) 

nursing care 

AND (Mesh) 

Leg ulcer 

Inga 81 40 8 2 1 

Pubmed 

20160115 
Nurse AND 

Leg ulcers 

AND 

management, 

knowledge  

Inga 71 35 5 2 2 

Pubmed 

20160115 
Venous leg 

ulcer AND 

Adherence 

Inga 62 25 4 1 1 

 

 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 
 

Urvalsprocessen genomfördes i flera steg. Vid sökningarna lästes först titel samt abstrakt 

som ansågs passa till arbetet, därefter inkluderades artiklar som var relevanta till 

litteraturöversiktens syfte och de artiklar som ej svarade till syftet exkluderades. Detta gav 

ett antal på 17 artiklar som lästes av båda författarna för att så lite misstolkningar som 

möjligt skulle ske. Artiklarna lästes flera gånger för att få en så stor förståelse som möjligt. 

Artiklarna granskades efter SBU:s (2014) granskningmallar för kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Tre  mallar användes, mall för randomiserade studier, mall för kvalitativ 

forskningsmetodik och mall för observationsstudier. Av de 17 artiklarna erhöll 16 medel eller 

hög kvalitet, en artikel visade på låg kvalitet då de inte förde något etiskt resonemang och 

exkluderades därför. Detta gav sju kvalitativa artiklar och åtta kvantitativa artiklar samt en 

artikel som innehöll både en kvalitativ och en kvantitativ design. Granskade artiklar 

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

Analysen till denna litteraturöversikt utfördes induktivt, det vill säga utan förväntningar på 

vad resultatet från artiklarna kunde komma att visa. Materialet analyserades enligt Friberg 

(2012, s.135-142). Till en början lästes artiklarna igenom ett flertal gånger av båda författarna 

för att få en uppfattning av innehållet. Därefter identifierades huvudfynden i artiklarnas 

resultat, likheter och skillnader mellan artiklarna delades upp. Efter denna procedur bildade 

författarna fyra huvudteman samt fem underteman utifrån artiklarnas resultat gällande 

sjuksköterskans roll vid omvårdnaden av venösa bensår. Materialet lästes igenom ännu en 

gång endast för att inte relevant information eventuellt skulle förbises.  

  

 

Etiska överväganden 
 

Bakgrunden till etiska regler i humanforskning ligger i motsättningen mellan två värden, 

värdet av ökad kunskap samt värdet av att upprätthålla individens handlingsfrihet och 

integritet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86). Då en studie planeras är det viktigt att tänka 

igenom de etiska krav som gör att det blir säkert för deltagarna att vara med i studien. Då 

detta är en litteraturöversikt har de valda artiklarna till resultatet följt 

Helsingforsdeklarationens etiska grunder och blivit godkänd av en etisk kommitté. För att 

förhindra feltolkningar av artiklarna har de lästs igenom ett flertal gånger av båda 

författarna för att öka tillförlitligheten. Citaten i resultatdelen ändrades inte utan angavs på 

originalspråk för att inte meningarnas innehåll skulle påverkas eller förändras. Författarna är 

medvetna om deras förförståelse till detta ämne då de varit på ljus- och sårmottagning men 

ska inte låta detta forma resultatet.  
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Resultat 
 

I denna resultatdel presenteras 16 artiklar. Studierna är utförda i åtta olika länder där fem 

utfördes i England, en i Norge, två i Sverige, tre i Belgien, två i Australien, en i USA, en i 

Irland och en i Kanada. Resultatet är uppdelat i fyra huvudteman och fem underteman som 

redovisas i tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt över huvudteman och underteman. 

Huvudtema Undertema 

Informera och motivera 

patienten 

Följsamhet och Uppföljning, 

Livsstilsråd, och Bemötande 

och relationer 

Bedöma sårstatus och 

välja behandling 

Dokumentation  

Uppmärksamma smärta Smärta vid behandling 

Inneha kompetens kring 

kompressionsbehandling 

 

 

 

Informera och motivera patienten 
 

I detta tema ingår tre underteman, följsamhet och uppföljning, livsstilsråd samt bemötande 

och relationer. Dessa berör att sjuksköterskan har en viktig roll gällande att informera och 

motivera patienter med venösa bensår för att uppnå en god omvårdnad.  

 

Många patienter upplever att de inte får tillräckligt med information om sina venösa bensår 

samt den pågående sårbehandlingen (Edwards, 2003; Ebbeskog & Emami, 2005). Patienterna 

uppskattade när sjuksköterskorna visade på kunskap och då de förklarade på hur såret 

progresserat. Det sätt som sjuksköterskorna kommunicerade med patienterna visade sig vara 

av betydelse. De sjuksköterskor som gav råd och genom diskussion involverade patienten i 

sårbehandlingen samt tog del av patientens syn på behandling, bidrog till att patienterna 

kände sig delaktiga (Ebbeskog & Emami, 2005).  

 

Även om patienten avböjer behandling ingår det i sjuksköterskans roll att fortsätta informera 

och förklara varför det behövs (Annells, O’Neil och Flowers, 2006).  



13 

 

Annels, O’Neil och Flowers (2006); Mudge, Holloway, Simmonds och Price (2006) menar 

vidare att informationen bör vara liktydig från all personal för att inte patienterna ska känna 

sig förvirrade. 

 

Följsamhet & Uppföljning 
 

I sjuksköterskans roll ingår det att få patienten att följa sin behandling. Enligt Cullen och 

Phillips (2009) upplevde sjuksköterskorna svårigheter med att få patienter att följa 

behandlingen men att det var viktigt att försöka motivera dessa patienter till att vilja följa 

behandling. I dessa situationer är det viktigt att sjuksköterskan erbjuder patienten tid och 

lyssnar till patienten samt ger information, vilket leder till en bättre följsamhet i 

behandlingen.  

Van Hecke, Verhaege, Grypdonck, Beele och Defloor (2010); Flanagan, Rotchell, Fletcher & 

Schofield, (2001) menar att patienter som upplever en relation där man litar på sin 

sjuksköterska visade sig ha större följsamhet till de rekommenderade råden. 

Det är viktigt för patienten att känna sig trygg och att vårdpersonalen tar dem som person 

samt såret på allvar, samtidigt kände många sjuksköterskor att det inte var givande att 

behandla personer med venösa bensår då det var svårt att få patienterna motiverade och 

ungefär hälften tyckte att det var svårt med patientutbildning då patienter med venösa 

bensår ofta visar endast lite intresse (Van Hecke, Verhaege, Grypdonck, Beele & Defloor, 

2010).  

Sjuksköterskorna kände en viss osäkerhet till att uppmana till åtgärder som kan minska 

risken för återkomst av bensår (Flanagan, Rotchell, Fletcher & Schofield, 2001). Enligt 

Törnvall och Wilhelmsson (2010) hade många patienter möjlighet till telefonkontakt med 

sjuksköterskorna vid behov och majoriteten av patienterna ansåg att sjuksköterskorna var 

lättillgängliga, dock tyckte patienterna att det kunde ske en förbättring gällande 

uppföljningen. Enligt Lorimer, Harrison, Graham, Friedberg och Davies (2003) gjordes 

knappt någon uppföljning efter att såret var läkt. 
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Livsstilsråd 
 

I omvårdnaden av venösa bensår ingår det att informera och ge råd till patienterna.  Enligt 

Van Hecke, Grypdonck, Beele, Bacquer och Defloor (2008) informerade sjuksköterskorna i 

studien patienterna om att ha benen i högläge, vikten av fysisk aktivitet samt nutritionens 

betydelse men gav inte så mycket råd om kompressionsbehandling och hudvård. Enligt 

Törnvall och Wilhelmsson (2010) hade majoriteten av patienterna i studien följt de råd 

sjuksköterskorna givit men samtidigt hade en del patienter inte fått några råd alls.  

 

Sjuksköterskorna tyckte att det kändes orealistiskt att få patienterna att träna och ha benen i 

högläge då de menade på att patienterna ändå inte förstår grunden till varför de har fått ett 

venöst bensår. Att uppmana till aktiviteter i preventionssyfte kändes ineffektivt. De 

upplevde att patienterna aldrig lyssnade och att de gjorde tvärtemot vad sjuksköterskorna sa 

till dem att göra. De flesta gav endast verbal information till patienterna om träning och 

kompressionsbehandling (Flanagan, Rotchell, Fletcher & Schofield, 2001).  

 

“We end up saying the same thing over and over again, it’s a complete waist of time as the patients 

never listen.. For most of them it’s in one ear and out the other.” (Flanagan, Rotchell, Fletcher & 

Schofield. 2001, s. 156) 

 

 

Bemötande och relationer 
 

För en god omvårdnad har relationen mellan patient och sjuksköterskan stor betydelse. I 

Cullens och Phillips (2009) studie framkommer det att sjuksköterskorna ansåg att relationen 

mellan dem och patienten är en viktig del av behandlingen. Ebbeskog och Emami (2005) såg 

i sin studie att patienter inte känner sig involverade i behandlingen vilket försvårar att kunna 

skapa en relation till sjuksköterskan. De kom fram till att en del patienter upplever att 

sjuksköterskorna har för lite tid och bara såg objektivt på såret och inte brydde sig om 

personen bakom vilket gav patienterna ångest. Såromläggningen kändes sämre då 

sjuksköterskorna inte visade något intresse för dem.  
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En del patienter upplevde att vårdpersonal ibland missförstod hur deras psykiska och 

fysiska problem påverkade dem, detta kunde lätt leda till oenighet och maktlöshet (Edwards, 

2003).  

 

 

Bedöma sårstatus och välja behandling 
 
I detta huvudtema ingår ett undertema, dokumentation. För att kunna ge rätt 

individanpassad omvårdnad måste sjuksköterskan kunna bedöma varje enskilt sår samt se 

till patientens alla behov.  

 

Barrett, Cassidy och Graham (2009) såg i sin studie beträffande sårbedömning att samtliga 

deltagande sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att ställa frågor gällande patientens 

livsstil, medicinska bakgrund och såranamnes. De flesta sjuksköterskorna ansåg att frågor 

kring smärthistorik, social och fysisk aktivitet var viktigt medan ungefär hälften av de 

tillfrågade sjuksköterskorna  ansåg att frågor om nutrition och mental hälsa också var av 

betydelse. Vidare ansågs det centralt att mäta storlek, form och se över utseende på benet för 

att kunna rekommendera och utföra lämplig omvårdnad kring sårläkningen. De flesta ansåg 

att sårstatus var viktigt att bedöma vilket innebär att mäta sårets storlek och mäta sårets djup 

samt se över läkningsstadie. 

Enligt Adderley och Thompson (2014) felbedömde ofta sjuksköterskan bensår vilket 

resulterade i att omvårdnaden kring såret inte var optimal. Orsaken till de många 

felbedömningarna var att det fanns okunskap hos sjuksköterskorna samt att de  inte var 

noggranna. Adderley och Thompson (2015) menar att specialistsjuksköterskor gör en mer 

noggrann bedömning av såren och använder sig av mer evidensbaserad information än 

sjuksköterskor utan specialistutbildning. 

 

Enligt Ribu, Haram och Rustøen (2003) gjorde endast hälften av sjuksköterskorna en 

bedömning av såret genom att inspektera såret och huden runtomkring, samt kontrollera 

status även på det friska benet. Några sjuksköterskor sa sig känna till hur gul nekros såg ut 

men upplevde ändå osäkerhet huruvida det stämde eller inte. Felaktig hantering av 
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förbandsmaterial kring såromläggningarna var en annan faktor som visade på okunskap 

men studier visade också att tillgången på rätt omläggningsmaterial saknades helt. I 

omläggningsproceduren visade det sig att endast hälften av patienterna erhöll mjukgörande.  

 

Många patienter upplevde en stor skillnad då en sjuksköterska med specialistutbildning 

inom sårbehandling tog hand om deras sår jämfört med när en sjuksköterska utan denna 

specialistkunskap gjorde det. Patienterna kände en ökad trygghet när sjuksköterskan visade 

på kunskap och intresse gällande sår och såromläggning (Van Hecke, Verhaege, Grypdonck, 

Beele & Defloor, 2010). En del patienter upplever att de vet mer om såret och sårläkningen än 

vad sjuksköterskorna gör (Edwards, 2003). Patienterna upplevde bristande hygienrutiner 

hos sjuksköterskorna vilket överensstämmer med studierna då många sjuksköterskor inte 

tvättade händerna innan de skulle utföra såromläggning, en del tvättade bara eller inte alls 

såren vid såromläggning (Ribu, Haram & Rustøen, 2003; Barrett, Cassidy & Graham, 2009; 

Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Dokumentation 

 
I omvårdnadsarbetet är dokumentationen en viktig del. I Ribu, Haram och Rustøen (2003)  

studie kommer de fram till att sjuksköterskedokumentationen är kort eller att inga 

dokumentationer alls görs vid såromläggning. Några sjuksköterskor använder felaktiga 

termer och förkortningar och cirka 30 procent av sjuksköterskorna gjorde ingen 

dokumentering alls. Tio procent ritade av såret för att kunna se storleken samt använde sig 

av elektronisk dokumentation men upplevde att det inte fungera på ett bra sätt. Enligt 

Lorimer, Harrison, Graham, Friedberg och Davies (2003) fick en del patienter sina sår mätta 

men inte inom några standardintervaller, en del mättes flera gånger. Smärta hade endast 

dokumenterats hos 10 av 66 patienter, men det står ingenting om någon omvårdnadsåtgärd.  
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Uppmärksamma smärta 
 

I detta huvudtema presenteras ett undertema, smärta vid behandling. Många patienter 

upplever smärta vid flertalet tillfällen, under behandling, efter behandling eller större delen 

av dygnet, smärtan är varierande från person till person 

Smärta vid behandling 
 

Många sjuksköterskor uppmärksammar att patienter har smärtproblematik relaterat till såret 

och behandlingen, ofta är patienter rädda för smärtan och känner att det är viktigt med 

förstående personal (Van hecke, Grypdonck, Beele, Bacquer & Defloor, 2008; Ebbeskog & 

Emami, 2005). Vissa patienter upplevde smärta trots smärtlindring och upplevde att det 

gjordes för lite omvårdnadsåtgärder gällande smärta. En del sjuksköterskor  menade på att 

behandling gör ont och att det måste göra ont (Ebbeskog & Emami, 2005).  

Edwards, Courtney, Finlayson, Shuter och Lindsay (2009) menar på att patienter som får 

tillgång till ett kamratstöd och får träffa patienter med samma problematik under 

behandlingen upplever mindre smärta jämfört med patienter som inte får det.  

Många patienter ansåg att det kunde ske en förbättring gällande smärthanteringen hos 

sjuksköterskorna och att det är viktigt att sjuksköterskor uppmärksammar problem som 

smärta då det ger en trygghet hos patienterna (Van Hecke, Verhaege, Grypdonck, Beele & 

Defloor, 2010; Törnvall & Wilhelmsson, 2010). 

Flera patienter upplevde smärta i samband med kompressionsbehandling, vilket i många fall 

kunde leda till att de avslutade behandlingen. Patienterna kopplade den smärtproblematiken 

till vårdpersonalens kompressionsbehandlingsteknik, de upplevde en stor skillnad till det 

bättre när en specialistsjuksköterska inom såromvårdnad utförde kompressionsbehandling 

jämfört med när en distriktsjuksköterska gjorde det. Smärta vid såromläggning visade sig då 

förbandet hade torkat i såret, vid fel val av förband, dålig omläggningsteknik eller vid brist 

på empati från vårdpersonal (Edwards, 2003). 
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Inneha kompetens kring kompressionsbehandling 
 

I detta huvudtema framgår vikten av kompressionsbehandling samt att sjuksköterskan har 

en central roll i detta och att det utförs på rätt sätt.  

 

Kompressionsbehandling är mycket vanligt vid venösa bensår (Van Hecke, Grypdonck, 

Beele, Bacquer & Defloor, 2008; Barett, Cassidy & Graham, 2009). 

 Annells, O’Neill och Flowers (2006) menar att det är en viktig del i sjuksköterskans roll att 

ha kompetens, vara säker gällande att utföra kompressionsbehandling på rätt sätt och att 

sjuksköterskan vet varför det används. En del av sjuksköterskans arbete är att tillsammans 

med patienten få patienten att förstå vikten av kompressionsbehandling och få denne villig 

till detta.  

 

Många sjuksköterskor upplever att det är svårt att veta vilket tryck de ska ha då de lindar 

vid kompressionbehandling (Cullen & Phillips, 2009; Barett, Cassidy & Graham, 2009; Ribu, 

Haram & Rustøen, 2003). En del sjuksköterskor applicerar behandlingen på fel sätt, 

många  gånger glömde sjuksköterskorna bort att linda hälen, vissa förband användes som 

var för gamla och hade tappat elasticiteten, och ibland användes fel storlek på förbanden 

(Ribu, Haram & Rustøen, 2003).  

 

Mudge, Holloway, Simmonds och Price (2006) menar att endast få patienter kände till varför 

kompressionsbehandling var viktigt. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna många 

gånger inte kunde linda ordentligt och att de verkade osäkra samt att det många gånger var 

fellindat.  

 

“If you go to the nurse to  be bandaged or something why aren’t they able to bandage it properly?” 

(Mudge, Holloway, Simmonds & Price. 2006, s.1168) 

 

I en studie av Edwards (2003) berättade en patient att sjuksköterskan hotade med att avsluta 

behandlingen om patienten inte gjorde som sjuksköterskan önskade eller samarbetade då det 

fanns andra patienter som behövde och var villig till samma behandling.  
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Enligt Barett, Cassidy och Graham (2009) hade ungefär hälften av sjuksköterskorna i studien 

fått träning i hur de skulle använda sig av materialet vid kompressionsbehandling. Adderley 

och Thompson (2015) menar att sjuksköterskor med sårutbildning i högre grad valde 

kompressionsbehandling jämfört med de sjuksköterskor som inte hade det. De 

sjuksköterskor med sårutbildning kunde även göra en bättre bedömning gällande vilken typ 

av kompressionsbehandling som skulle användas. 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
Artikelsökningsprocessen började genom att först lägga upp en tidsplan på när sökningarna 

skulle vara klar samt hur lång tid analysen skulle ta. Författarna har suttit och arbetat 

tillsammans och för att kunna föra diskussion genom hela processen vilket anses som en 

styrka med arbetet.  

 

Genom diskussion av relevanta sökord samt hjälp från Mittuniversitetets bibliotekspersonal 

identifierades de valda sökorden med utgångspunkt i litteraturöversiktens syfte. Då inte 

venous leg ulcer fanns varken som MeshTerm eller Cinahl Headings så användes 

fritextsökningar i Cinahl och PubMed. Ett alternativt sökord som kunde ha använts var leg 

ulcer, vilket skulle ha innefattat alla typer av bensår. Det gav ett allt för allmänt och 

omfattande resultat utan att svara till syftet med den här litteraturöversikten. För att stärka 

resultatet utöver de artiklar som redan hittats användes sökorden 

“Knowledge”,  “Management”, “Nurse- patient relations” samt “Adherence”, då dessa 

framkom i ett flertal av de artiklar som redan ansetts vara relevanta till litteraturstudiens 

syfte och resultat.  

 

Gällande avgränsningar så användes inte några för att få så mycket information som möjligt. 

Genom att inte avgränsa till artiklar som är max tio år gamla vilket hade kunnat användas 

för att försäkra sig om att få så ny forskning som möjligt kan ses som en svaghet med arbetet. 
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Dock har inte någon större skillnad på resultaten i forskning som är äldre jämfört med nyare 

forskning framkommit.  Att avgränsa till en viss ålderskategori hade också kunnat göras 

därför att venösa bensår är mest representerat bland äldre människor, det valdes att inte 

göra detta då det framkommer att sjuksköterskans roll är densamma oavsett hur gammal 

patienten är. Artiklar som ej hade möjlighet till full text ansågs ej vara värda att försöka 

finna, vilket kan ses som en svaghet med arbetet då relevant forskning kan ha missats, dock 

ansågs det finnas mycket adekvat forskning att tillgå ändå utan dessa artiklar.  

 

I denna litteraturöversikt har 17 artiklar granskats varav 16 använts, sju kvalitativa artiklar 

och åtta kvantitativa artiklar samt en artikel som innehöll både en kvalitativ och en 

kvantitativ design. Mängden kvantitativa studier behövdes för att visa mätbara resultat av 

omvårdnad där mer generaliserbara resultat  kan finnas medan de kvalitativa studierna gav 

mer subjektiva svar till hur sjuksköterskans roll i omvårdnadsarbetet ser ut. Artiklarna 

kommer från flera olika länder, vilket kan anses som en styrka då det ger en bredd i 

resultatet. Efter det att artiklarna till resultatet valdes ut granskades dessa efter 

granskningmallar från SBU. Dessa mallar är etablerade som pålitliga bedömningsmallar av 

både kvantitativa och kvalitativa artiklar. Vid sammanställningen av artiklarna upplevdes en 

del svårigheter då sjuksköterskans kunskap togs upp i alla berörda ämnen, därav delades 

resultatet i de vanligaste omvårdnadsåtgärderna istället för att ha ett eget tema med 

sjuksköterskans kunskap.  

 Resultatet i denna litteraturöversikt anses vara överförbart inom många delar i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig säker i sin 

roll, visar på kunskap, informerar och arbetar tillsammans med patienten för att kunna ge en 

sådan god omvårdnad som möjligt.  

 

Resultatdiskussion 
 

 

Resultatet av denna litteraturöversikt visar på att sjuksköterskan har en central roll och är 

betydande i omvårdnadsarbetet hos personer som har venösa bensår. Att informera och 

motivera patienten, att finnas där som stöd, hjälpa till vid smärta och kunna utföra 

bedömning och behandling av sår på rätt sätt är viktiga delar i omvårdnadsrollen.  
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Det framkommer i resultatet att en viktig roll som sjuksköterskan har är att lyssna på 

patienten, motivera och ha tid till patienten för att kunna förbättra behandlingen, detta kan 

styrkas med Brown (2008) som menar att socialt stöd har en betydande roll gällande 

läkningen av venösa bensår samt för att förebygga återkomst. Dock framkommer det även 

att detta många gånger fallerar och många sjuksköterskor känner att det är svårt att 

informera och motivera patienter då de känner att patienterna inte vill följa behandlingen. 

Detta kan möjligtvis förbättras genom mer strukturerade samtal, som motiverande samtal 

(MI) vilket är en metod som enligt Söderlund, Nilsen och Kristensson (2008) främjar 

relationen mellan sjuksköterska och patient och leder till en förbättrad vägledning. Som 

sjuksköterska har man ett ansvar för att varje enskild person får korrekt, tillräcklig och 

lämplig information (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; HSL, 1982:763).  

 

En annan viktig del  som framkommer i denna litteraturstudies resultat är sjuksköterskans 

roll att kunna bedöma såren samt ställa frågor gällande patientens upplevelse av att leva 

med venösa bensår för att sedan kunna ge individuellt anpassad omvårdnad. Många gånger 

gjordes felbedömningar vilket ledde till att patienterna inte erhöll optimal omvårdnad. Detta 

kan möjligtvis bero på att sjuksköterskor utan specialistutbildning i sårvård inte har den 

kunskap som behövs för att göra en korrekt bedömning samt välja rätt behandling och 

omvårdnad, vilket kan styrkas med Seeley och Harding (2008) som kom fram till att 

sjuksköterskorna i deras studie visade osäkerhet och brist på kunskap kring venösa bensår 

samt behandling och omvårdnad kring detta.  

 

En del patienter upplevde att sjuksköterskorna endast såg objektivt på såret men glömde 

människan bakom vilket upplevdes som något negativt i omvårdnaden av det venösa såret. 

Hjelm (2003) visar på att om sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt vid omvårdnad av 

venösa bensår kan detta bidra till en förbättring av resultatet på behandlingen.  

Trots att ett venöst bensår kan te sig lika och ha en liknande form så är människan bakom 

den viktigaste delen för att kunna ge den bästa möjliga omvårdnaden, detta framkommer 

även i Joyce Travelbees interaktionsteori som utgår från samspelet mellan sjuksköterska och 

patient, där kommunikation är ett viktigt redskap för att uppnå en god omvårdnad. Det är 
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viktigt att se och bedöma den enskilda unika individen och anpassa omvårdnaden efter 

denne då hälsa är subjektivt utifrån varje enskild person (Travelbee, 1999, s. 61-70). 

 

Dokumentation är en viktig del i omvårdnaden och ligger på sjuksköterskans ansvar, men 

det framgår i denna litteraturöversikts resultat att det många gånger brister, och i vissa fall 

dokumenteras det ingenting alls. Enligt Widener (2015) spelar det ingen roll hur man tar 

hand om såret och vilken omvårdnadsmetod man som sjuksköterska använder om det inte 

dokumenteras vid varje såromläggning, då det inte är möjligt att komma ihåg varje patient 

och tillvägagångssätt. Enligt patientdatalagen (2008: 355) ska patientjournalen innehålla 

uppgifter som behövs föra att utföra en god och säker vård.  

 

I resultatet framkommer det att det är viktigt som sjuksköterska att erhålla kunskap kring 

kompressionsbehandling för att kunna utföra den på rätt sätt, det framkommer även att 

många sjuksköterskor känner att de inte har kompetens och många gånger används 

materialet felaktigt. Många patienter kände också att de inte ville använda sig av 

kompressionsbehandling då det inte kändes bra och att det varierade mycket beroende på 

vem som utförde behandlingen. Enligt Templeton och Telford (2010) är 

kompressionsbehandling en viktig del i omvårdnadsarbetet då de förbättrar sårläkningen, 

ger en ökad livskvalitet och är kostnadseffektivt, samt att detta utgör en stor del av 

sjuksköterskans roll. Templeton och Telford (2010); Widener (2015) menar vidare att 

sjuksköterskor är i behov av lämplig träning av att bandagera samt erhålla kunskap kring 

detta.  

 

Ett känt problem som går hand i hand med venösa bensår och som många patienter 

upplever är smärta. Detta är något som förekommer både före och efter behandling och är 

varierande från person till person.  En del patienter tycker dock att för lite 

omvårdnadsåtgärder görs åt detta, och anser att det är en central del i omvårdnaden att ha 

förstående personal vilket ger en ökad trygghet. Detta är en viktig del i sjuksköterskans roll 

och kan styrkas med Templeton och Telford (2010)  som menar  att sjuksköterskan bör visa 

förståelse för patientens smärtproblematik. Detta kan även styrkas med Travelbee (1999, s. 
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98-112) som betonar vikten av att sjuksköterskan möter patienten där denne är och utgår från 

de förutsättningar som finns och att se varje människa som unik och inte relatera till denne 

som bara en patient. 

 

I resultatet tas det upp många viktiga punkter som sjuksköterskan har ett stort ansvar för, 

dock framkommer det även att det många gånger brister i dessa områden och att det många 

gånger är för att sjuksköterskorna känner sig osäkra, inte känner att de har tillräckligt med 

kunskap, att patienter med venösa bensår är en svår patientgrupp som inte vill följa 

behandling och att de inte verkar ha något intresse för att få såret att läka. Det framkommer å 

andra sidan att många patienter upplever att de inte får tillräckligt med information, att det 

inte verkar som att sjuksköterskorna har varken kunskap eller intresse för dessa patienter. En 

trolig förklaring till detta kan vara att många sjuksköterskor känner att tiden inte räcker till 

och att de då inte hinner utföra den omvårdnad de egentligen vill. Många vill vara mer 

delaktiga i sin behandling och få en större förståelse för sin situation. Detta utgör en ond 

cirkel då ett missnöje finns både från sjuksköterskornas perspektiv men även från 

patienterna. Egentligen så strävar båda parter mot samma mål omvårdnaden, denna 

situation kan troligtvis bero på just bristen på kunskap hos sjuksköterskor gällande 

omvårdnad av venösa bensår.  

 

Slutsats 
 

I denna litteraturöversikt framkommer det att sjuksköterskans roll är en viktig del av 

omvårdnaden vid venösa bensår. En roll som innefattar olika delar så som att informera och 

motivera patienten, vilket kan innebära att ge råd, lyssna och skapa en relation till patienten. 

Kunna uppmärksamma samt lindra smärta. Visa kunskap när det gäller att bedöma såret 

och se patientens alla behov för att ge rätt omvårdnadsbehandling samt att utföra 

behandlingarna på ett evidensbaserat sätt och dokumentera allt omvårdnadsarbete för att 

kunna ha en kontinuitet i behandlingen, allt detta för att kunna ge patienter en så god 

omvårdnad som möjligt. Det som brister i detta är att många gånger fallerar sjuksköterskans 

roll i omvårdnaden och ofta på grund av kunskapsbrist inom de olika områdena, något som 

både patienter och sjuksköterskorna själva upplever. Det kan möjligtvis tänkas att genom 



24 

 

mer sårutbildning och praktisk övning i form av träningsdagar i sjuksköterskeutbildningen 

eller på arbetsplatsen skulle sjuksköterskans kunskap kunna förbättras och därmed förbättra 

rollen i omvårdnaden av venösa bensår.  

 

 

Tackord 

 

Författarna vill tacka personalen på ljus- och sårmottagningen, Sundsvall sjukhus 

för all inspiration till att skriva denna litteraturöversikt. 
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