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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Mellan 490,000 till 1,3 miljoner vuxna individer uppskattas lida av venösa bensår 
inom Europeiska Unionen. Venösa bensår uppstår till följd av venös insufficiens och drabbar 
främst den äldre populationen. Venösa bensår orsakar stort lidande hos patienten samtidigt 
som kontinuitet och evidens saknas inom sårvården.  
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsmetoder vid venösa bensår. 
Metod: Litteraturstudien var av deskriptiv design och genomfördes med hjälp av systematisk 
litteratursökning. Databaserna Cinahl, PsycINFO och MEDLINE användes. Data 
analyserades med hjälp av en integrerad analys. 
Resultat: Resultatet baserades på tio artiklar. De metoder som användes av sjuksköterskan 
var både praktiska och pedagogiska. Kompressionsbehandling, omläggning med 
nanokrystallint silverförband och cadexomerjod, låg-dos ultraljudsterapi, larvterapi och 
negativ tryckbehandling var praktiska metoder. Samtliga metoder förutom låg-dos 
ultrlajudsterapi ansågs ha positiv påverkan på sårläkning eller debridering. Pedagogiska 
metoder som användes var att bygga en god vårdrelation, främja ett gott hälsobeteende samt 
program som Leg Club och Lively Legs. Samtliga ansågs ha en positiv effekt på sårläkning 
eller patientens tillgivenhet till behandling. 
Slutsats: Användningen av kompressionsbehandling, nanokrystallint silverförband, 
cadexomerjod, larvterapi och negativ tryckbehandling kan ha god effekt inom omvårdnaden 
av venösa bensår. Att använda pedagogiska metoder kan främja efterlevnad och sårläkning 
hos patienten. 
 
Nyckelord: Omvårdnad, metoder, sjuksköterska, venösa bensår. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.1 Venösa bensår ......................................................................................................... 1 

1.2 Sjuksköterskans roll och omvårdnadsansvar vid venösa bensår ............................... 2 

1.3 Teoretiskt perspektiv ............................................................................................... 2 

2. Problemformulering .................................................................................................. 3 

3. Syfte ............................................................................................................................. 3 

4. Metod ........................................................................................................................... 3 

4.1 Design .................................................................................................................... 3 

4.2 Sökstrategi .............................................................................................................. 3 

4.3 Urval ...................................................................................................................... 4 

4.4 Granskning av studiernas kvalitet ............................................................................ 4 

4.5 Dataanalys .............................................................................................................. 4 

4.6 Etiska överväganden ............................................................................................... 4 

5. Resultat ........................................................................................................................ 6 

5.1 Praktiska metoder ................................................................................................... 6 
5.1.1 Omläggningsmaterial .......................................................................................... 6 
5.1.2 Debridering ........................................................................................................ 7 
5.1.3 Negativ tryckbehandling ..................................................................................... 7 
5.1.4 Låg-dos ultraljudsterapi ...................................................................................... 8 

5.2 Pedagogiska metoder .............................................................................................. 8 
5.2.1 Bygga god vårdrelation ....................................................................................... 8 
5.2.2 Att främja ett gott hälsobeteende ......................................................................... 8 
5.2.3 Leg club .............................................................................................................. 9 
5.2.4 Lively legs ......................................................................................................... 10 

5.3 Resultatsammanfattning ........................................................................................ 10 

6. Diskussion ................................................................................................................. 11 

6.1 Metoddiskusison ................................................................................................... 11 

6.2 Resultatdiskussion: ............................................................................................... 12 

7. Slutsats ....................................................................................................................... 15 

8. Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning ................................. 15



9. Referenser ................................................................................................................. 16 

Bilaga 1 – Sökmatris 
Bilaga 2 - Artikelmatris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

1. Bakgrund 
 

1.1 Venösa bensår  
 
Bensår beskrivs av Ripley (2008) som förlust av hud nedanför knät som inte läkt inom sex 
veckor. Bensår kan ha olika bakomliggande orsaker, som venös insufficiens, arteriell 
insufficiens, diabetes, vaskulit och malignitet (Lindholm, 2012). När ett bensår är av orsaken 
venös insufficiens kallas det venöst bensår. Venös insufficiens uppstår när klaffsystemet i 
venerna har bristande funktion. Klaffarna som kan drabbas är belägna i de ytliga eller djupa 
venerna samt ofta i perforanterna - alltså klaffarna som förbinder venerna. Om perforanterna 
har otillräcklig funktion kan det leda till ett återflöde av venöst blod från de djupa till de ytliga 
venerna, vilka blir överfyllda (ibid.). Backflödet av blod leder till ett ökat ventryck och blodet 
pressas ut i vävnaden, vilket i sin tur leder till ödem och hudförändringar (Statens beredning 
för medicinsk utvärdering [SBU], 2014a). Resultatet blir skör hud och ett litet trauma kan 
ligga till grund för ett venöst bensår (Lindholm, 2014). 
 
Venösa bensår står för ca 70 % av alla sår ovan malleolerna och totalt 50 % av alla bensår 
(Lindholm, 2012). För att ett sår ska klassificeras som ett venöst bensår skall det vara 
lokaliserat på underbenet eller vid malleolerna. Andra bakomliggande orsaker bör uteslutas 
(Ylonen et al., 2015; Lindholm, 2012). Venösa bensår kan vara svårläkta. Även om venösa 
bensår läker är det vanligt att de återkommer (Lindholm, 2012). För att en behandling ska 
betraktas som effektiv ska såret minska i storlek med 20–40 % inom två–fyra veckor (Ylonen 
et al., 2015).  
 
Patienter med venösa bensår kan påverkas negativt utifrån flera aspekter. Venösa bensår kan 
innebära besvär i form av smärta, restriktiv rörlighet, sämre aptit, minskad sömn och 
utmattning (Brown, 2013).  I vissa fall har venösa bensår resulterat i sjukliga tillstånd såsom 
kallbrand och har ibland förorsakat amputation av den påverkade extremiteten (Kolluri, 
2014). Utöver fysiska besvär kan såren leda till ilska, frustration, ångest och depression hos 
patienten. De har även en negativ effekt på det sociala livet då patienterna blir mer beroende 
av stöd från familj och vänner och undviker vissa sociala situationer (Brown, 2013).  
 
Enligt Ylonen et al. (2015) beräknas livstidsprevalensen för venösa bensår vara 1–3,6 %. SBU 
(2014a) uppskattar att mellan 490,000 och 1,3 miljoner vuxna människor har venösa bensår 
inom Europeiska Unionen (EU). Prevalensen stiger i takt med ökande ålder och med en allt 
äldre population uppskattas även förekomsten av bensår att öka, vilket föranleder en ökad 
vårdkostnad (Ylonen et al., 2015; SBU, 2014a). SBU (2014a) uppger att den totala kostnaden 
per år och patient med bensår i Sverige är 55 000 kronor varav den största andelen hänförs till 
personalkostnader. Enligt Jordan O’brien et al. (2016) kräver irländska patienters tillstånd att 
sjuksköterskorna vårdar såret två–tre gånger i veckan, vilket kan ta mellan två och 90 minuter 
per tillfälle. Rekommenderade riktlinjer vid omvårdnad av venösa bensår baserat på tidigare 
forskning innefattar kompressionsterapi, benträning och att ha benet i högläge (Van Hecke et 
al., 2011a).  
 
SBU (2014a) uppger att det råder brist på kontinuitet och struktur inom sårvården vilket ökar 
användningen av antibiotika och fördröjer sårläkningen. Bristen på kontinuitet inom 
sårvården uppmärksammas även av Jordan O’Brien et al. (2016) där kontinuitet anses vara en 
viktig komponent för tidig bedömning och diagnostik. Ökad kontinuitet skulle leda till en 
mindre prevalens av venösa bensår och minska belastningen på sjukhus och sjuksköterskor. 
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Vidare saknas kunskap kring hur venösa bensår bör hanteras och SBU (2014a) menar att 
tidigare studier gällande omläggningsmaterial och utvärtes behandling har varit bristfälliga. 
 
  

1.2 Sjuksköterskans roll och omvårdnadsansvar vid venösa bensår 
 
Svensk Sjuksköterskeförening (2014) beskriver omvårdnad som sjuksköterskans ansvars-
område där målet är att patienten ska bli självständig och oberoende i största möjliga 
utsträckning. Ytterligare mål är att maktbalansen mellan patient och vårdgivare skall 
balanseras och att patienten och närstående känner sig trygga, respekterade och delaktiga. 
 
 

1.3 Teoretiskt perspektiv 
 

Lidande är ett återkommande begrepp i problematiken kring venösa bensår (Brown, 2013; 
Kolluri, 2014). En person som lever med en sjukdom kan uppleva lidande och förlust av 
frihet. Lidande beskrivs av Lindwall (2012) ur tre olika perspektiv – sjukdomslidande, 
livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är lidandet som uppstår då sjukdomen har tagit 
kontroll över kroppen och dess resurser. Livslidande är det tillstånd som uppstår då 
människan lever ett liv som skapar obehag i kroppen. Vårdlidande beskrivs som lidandet till 
följd av vård som inte lever upp till patientens förväntningar. Vårdlidande kan uppstå då 
vårdaren kränker kroppen eller inte ser patientens problem, behov eller begär. Ytterligare kan 
ett ovärdigt eller hänsynslöst vårdande av kroppen skapa vårdlidande för patienten. 
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2. Problemformulering 
 
Venösa bensår uppstår till följd av venös insufficiens och påverkar mellan 490,000 och 1,3 
miljoner vuxna människor inom EU. Venösa bensår medför stort lidande för patienten och 
kan ha allvarliga konsekvenser såsom amputation av den drabbade extremiteten. I 
omvårdnaden av venösa sår kan flera förbättringsområden identifieras – särskilt med 
beaktande av brist på forskning om hur venösa bensår bör hanteras (SBU, 2014a). Enligt 
Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) är kunskapsbaserad omvårdnad en 
förutsättning för att patienter ska få en säker och trygg vård. Det är därför viktigt att 
sammanställa metoder som finns med ett kritiskt förhållningssätt för att säkra en 
evidensbaserad och således patientsäker vård.  
 

3. Syfte 
 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsmetoder vid venösa bensår. 
 

4. Metod 
 

 
4.1 Design 

 
Den genomförda litteraturstudien var av deskriptiv design. En systematisk sökning av 
vetenskaplig litteratur genomfördes. Därefter granskades litteraturen kritiskt och analyserades 
med en integrerad analys (Kristensson, 2014). 
 
 

4.2 Sökstrategi 
 
Litteratursökningen gjordes i tre databaser– MEDLINE, Cinahl och PsycINFO. Utifrån syftet 
identifierades nyckelorden sjuksköterska, metod och venösa bensår. Dessa översattes sedan 
till engelska nurse, method och venous ulcer.  Synonymer till nyckelorden identifierades med 
hjälp av Svensk MeSH och blev sökorden nurse, method, intervention, nursing intervention, 
nursing care, venous ulcer, leg ulcer och vericose ulcer. 
 
Både ämnesord från respektive databas samt fritextord användes i sökningen och 
kombinerades med hjälp av Booleska Operationer – AND och OR (Willman, Bahtsevani, 
Nilsson & Sandström, 2016; Kristensson 2014). Vid fritextsökningar användes trunkering (*) 
för att få fram böjningsformer av ordet (Kristensson, 2014). Övriga sökord var ämnesord från 
databasen (Bilaga 1). 
 
I databasen PsycInfo användes enbart fritextsökningar då det saknades lämpliga ämnesord till 
samtliga synonymer för nyckelorden. I databaserna Cinahl och MEDLINE fanns däremot 
adekvata ämnesord. Begränsningar vid sökningen var peer reviewed, engelskt språk och 
publiceringsdatum mellan åren 2007-2017 i MEDLINE och PsycINFO samt mellan åren 
2008-2018 i Cinahl. 
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4.3 Urval 
 

Inklusionskriterier för litteraturstudien var artiklar som beskrev omvårdnad för venösa bensår 
eller där fokus till största del var på venösa bensår. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
inkluderas i studien. Exklusionskriterier var reviewartiklar, pilotstudier, litteraturöversikter, 
meta-analyser samt artiklar som handlade om bensår till följd av någon specifik sjukdom eller 
enbart infekterade bensår.  
 
Urvalet gjordes i tre steg, där det första steget innebar att läsa alla 166 titlar på de artiklarna 
som var framsökta. Andra steget utgjordes av att läsa abstrakt på de 60 titlar som ansågs 
relevanta för syftet. I det tredje steget lästes 45 artiklar i sin helhet för att sedan tillsammans 
avgöra vilka artiklar som skulle kunna inkluderas i studien. 35 artiklar exkluderades till följd 
av exklusionskriterier. Återstående tio artiklar inkluderades i resultatet. Titlar, abstrakt och 
artiklar lästes i sin helhet individuellt för att sedan diskuteras i mellan författarna mellan 
urvalsstegen. 
 
 

4.4 Granskning av studiernas kvalitet 
 

Samtliga tio artiklar granskades utifrån SBUs granskningsmallar för kvalitativa respektive 
randomiserade studier (SBU 2014b; SBU 2014c). Granskningsmallarna följdes utifrån 
samtliga punkter. I de kvalitativa studierna undersöktes trovärdigheten utifrån syfte, urval, 
datainsamling, analys och resultat. I de kvantitativa studierna undersöktes validitet och 
reliabilitet utifrån risk för bias inom områdena selektion, behandling, bedömning, bortfall, 
rapportering och intressekonflikt. Efter granskningen framkom att samtliga artiklar höll god 
kvalitet och inkluderades därmed i studien. 
 
 

4.5 Dataanalys 
 

För att analysera datamaterialet användes en integrerad analys beskriven av Kristensson 
(2014) för att göra resultatet överskådligt. Först lästes artiklarnas resultatdel för att identifiera 
likheter och skillnader i texten. Likheter och skillnader markerades med olika färgkoder för 
att enkelt kunna identifiera text med liknande innehåll. Textens innehåll organiserades 
därefter i olika kategorier baserat på likheter och skillnader. Därefter skapades 
huvudkategorier och underkategorier för att besvara syftet.  
 
 

4.6 Etiska överväganden 
 

Helsingforsdeklarationen är en stor inflytelserik forskningsetisks kod som kom ut första 
gången år 1964 och uppdateras ständigt. Ett av syftena i deklarationen poängterar att det 
måste finnas en balans mellan ny kunskap och hälsa hos deltagare i studier. Vikt läggs också i 
att forskning ska analyseras av utomstående, oberoende granskare (Sandman & Kjellström, 
2015). 
 
Samtliga artiklar som inkluderades i studien har etiskt godkännande. Vid analysering av 
artiklarnas resultat har relevant resultat till syftet inkluderats. Resultatet har bearbetats 
objektivt genom att inte lägga personliga värderingar eller åsikter i resultatet samt att 
exkludera den egna förförståelsen. Syftet med detta var att få ett adekvat resultat som inte är 
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vridet åt någon riktning. Det gjordes genom att muntligt lista egna förförståelser och 
erfarenheter och sedan kontinuerligt belysa dem under bearbetning av data. På så vis 
säkerställdes att allt resultat presenterades i sin helhet. 
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5. Resultat 
I litteraturstudien inkluderades tio vetenskapliga artiklar. Ur analysen framkom två 
huvudkategorier och åtta underkategorier som beskrev omvårdnadsmetoder vid venösa bensår 
och utgör litteraturstudiens resultat (Tabell 1). Omvårdnadsmetoden i samtliga artiklar 
utfördes av en legitimerad sjuksköterska eller en vidareutbildad sjuksköterska. 
 
Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier 
Huvudkategorier Underkategorier 
Praktiska metoder Omläggningsmaterial 

Debridering 
Låg-dos ultraljudsterapi 
Negativ tryckbehandling 

Pedagogiska metoder Bygga god vårdrelation 
Att främja ett gott hälsobeteende 
Leg club 
Lively legs 

 
 

5.1 Praktiska metoder  
 
 

5.1.1 Omläggningsmaterial 
 
En omvårdnadsmetod som användes var kompressionsbehandling. Ashby et al. (2014) 
jämförde i en studie två kompressionsbehandlingar - kompressionsstrumpor bestående av två 
lager samt kompressionslindning bestående av fyra lager. Kompressionsstrumporna var 
utformade för att bistå med ett tryck på 40 mmHg kring patientens vrist. Resultatet visade att 
det inte fanns bevis på skillnad mellan kompressionsbehandlingarna i mån av sårläkningstid 
eller HRQoL (Health Related Quality of Life). Smärta förbättrades generellt hos båda 
grupperna, men inga bevis talade för en skillnad mellan behandlingarna i mån av 
smärtförbättring. Det fanns inte heller bevis för skillnad på mängden biverkningar eller 
avvikelser. Det var fler patienter som ville byta från kompressionsstrumpor till 
kompressionslindning eftersom kompressionsstrumpan fungerade felaktigt, det uppstod 
maceration och den sårrelaterade smärtan ökade. Kompressions-strumpor hade ingen bevisad 
effekt på sårets mittpunkt. Patienter som ville byta från kompressionslindning till 
kompressionsstrumpor gjorde det till följd av nya bensår, infektion och torrhet. Det fanns 
svaga bevis för en effekt på sårets mittpunkt av kompressionslindningen. Patienterna med 
kompressionslindning drabbades fortare och oftare av återkomst av bensår. 
 
En annan omvårdnadsmetod var omläggning av såret med hjälp av nanokrystallint silver samt 
cadexomerjod. I en studie som utfördes av Miller et al. (2010) jämfördes nanokrystallint 
silver i tre olika former av förband och cadexomerjod i form av salva och pulver. Form av 
omläggningsmaterial bestämdes utifrån sårets karaktär och behov av mjukgörande. Resultatet 
visade att det inte fanns någon skillnad mellan grupperna i läkningsfrekvens under 12 veckor. 
Det fanns ingen allmän skillnad i läkningshastighet mellan grupperna, förutom inom de två 
första veckorna och efter vecka 12 då nanokrystallint silver läkte såren snabbare. 
Nanokrystallint silver fungerade bättre på sår som inte beräknades läka inom den 12 veckor 
långa studieperioden. Sådana sår var generellt antingen upp till sex månader gamla, större än 
10 cm2, hade lägre risk för cellulit eller hittades på patienter med påtaglig övervikt.  



 7 

5.1.2 Debridering  
 
Dumville et al. (2009) undersökte hur larver påverkade debrideringen av död vävnad i venösa 
bensår jämfört med hydrogel. Omvårdnadsmetoden innebar att patienter med venösa bensår 
fick antingen lösa larver eller färdiga förband med larver i, medan en kontrollgrupp fick 
hydrogel. Lösa larver applicerades av sjuksköterskan i mängder motsvarande sårets behov och 
ett nätförband fästes över larverna med hjälp av Sleek tejp. Tejpen fästes på strimlor av 
hydrocolloidförband eller zinksalvabandage som var placerade runt såret. Såret återfuktades 
vid behov genom att placera salinfuktad gasbinda över nätförbandet. Larverna fick ligga på 
såret under tre-fyra dagar och avlägsnades sedan med tång, handskbeklädd hand eller genom 
att spolas bort med salinstråle. Färdiga förband med larver applicerades direkt på sår och 
bandagerades fast. Larverna fick ligga kvar på såret under tre-fyra dagar och avlägsnades 
sedan genom att plocka bort förbandet. Då såret behövde mer vård med larver applicerades 
Purilon hydrogel mellan omgångarna. Kontrollgruppen fick Purilon hydrogelförband som 
fästes med tubförband. Samtliga deltagare behandlades med lämplig kompressionsbehandling, 
förutom de som inte tålde kompressionsbehandling eller vid de stunder då patienter hade 
larver på såret. 
 
Resultatet visade att det inte var någon skillnad mellan grupperna i mån av tid för sårläkning. 
Vid uppföljning av patienter med fler än ett bensår visade det sig att 46,9 % hade läkt helt. 
48,9 % av de i gruppen med lösa larver hade läkt, 47,7 % av gruppen med larver i förband 
hade läkt och 42,5 % av kontrollgruppen hade läkt. Mediantiden för debridering vid 
användning av lösa larver var 14 dagar medan larver i förband hade en mediantid på 28 dagar. 
Kontrollgruppen hade en mediantid för debridering på 72 dagar. Det fanns ingen skillnad på 
HRQoL mellan grupperna, men inom de 24 första timmarna efter första omläggningen 
drabbades patienterna med larvterapi av dubbelt så mycket smärta som kontrollgruppen. 
Patienterna upplevde att larvbehandlingen rengjorde såren mycket effektivt och 
sjuksköterskorna instämde, men resultatet skall inte ha kvarstått efter borttagning av larver 
och en fördjupning av såret kunde observeras hos en patient. Fyra av fem patienter 
uppskattade larvbehandlingen och ansåg att den var effektiv trots smärtan.  
 
 

5.1.3 Negativ tryckbehandling 
 

Hampton (2015) undersökte omvårdnadsmetoden negativ tryckbehandling på svårläkta sår. 
Av de nio sår som var inkluderade i studien var fem av dom av venös orsak. 
Omvårdnadsmetoden innebar att en sjuksköterska applicerade ett förband med negativ 
tryckbehandling som bars av patienten under 14 dagar. Utgången av metoden blev en 
genomsnittlig veckovis minskning av sårytan på 21 %, vilket är sex gånger snabbare än innan 
behandlingen. Under studien läkte sex av nio sår. Av de såren som läkt var den 
genomsnittliga läkningstiden åtta veckor efter avslutad negativ tryckbehandling. Såren som 
inte läkte under studietiden minskade med 20 % eller mindre under de två veckorna med 
negativ tryckbehandling. Det fanns inget direkt samband mellan sårets storlek i början av 
studien och tid för sårminskning.  
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5.1.4 Låg-dos ultraljudsterapi 
 
En omvårdnadsmetod som användes av sjuksköterskor var låg-dos ultraljudsterapi. Metoden 
beskrevs av Watson et al. (2011) i en jämförande studie för sårläkning mellan två grupper. 
Interventionsgruppen fick låg-dos ultraljudsbehandling en gång i veckan med frekvensen 1 
MHz i 12 veckor. Omvårdnadsmetoden utfördes i samband med normal vård, vilket var 
förbandsbyte och kompressionsbehandling enligt sjuksköterskans rekommendationer. 
Kontrollgruppen fick enbart normal vård. Låg-dos ultraljudsterapi visade sig inte påverka 
tiden av sårläkning, varken inom fyra veckor eller under 12 månader. Det gav inte heller 
någon effekt för återkomst av bensår eller HRQoL vid uppföljning. Att behandlas med 
ultraljud gav fler biverkning och avvikelser än vid normal vård. 
 
 

5.2 Pedagogiska metoder 
 
 

5.2.1 Bygga god vårdrelation 
 

I en studie av Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele & Defloor (2011b) undersöktes vad 
som gjorde att patienter skulle känna tillgivenhet till sin behandling. Resultatet visade på att 
grunden var att få patienten att känna tillit och trygghet till sjuksköterskan. 
Omvårdnadsmetoden som användes grundades i att sjuksköterskan tog såret på allvar och gav 
vård bortom patientens förväntningar samt att de visade expertis. Sjuksköterskan delade även 
med sig av erfarenheter samt var öppen och bjöd på sig själv. Tilliten som byggdes ledde till 
följsamhet och att de patienter som tidigare tvivlat på vården istället följde det som 
sjuksköterskan sa. Att ha en tidigare relation till sjuksköterskan var inte nödvändigt för att 
tillit skulle kunna äga rum.  
 
 

5.2.2 Att främja ett gott hälsobeteende 
 
I en studie utförd av van de Glind, Heinen, Evers och van Achterberg (2015) fick patienter 
inom öppenvården för hud två-sex konsultationer med sjuksköterskan utöver vanlig vård. 
Syftet var att undersöka målsättningens påverkan på efterlevnad för egenvård hos patienter. 
Omvårdnadsmetoderna som användes vid konsultationerna bestod av att sjuksköterskan 
lyssnade till patientens motivation och tilltro till sig själv för att uppnå en beteendeförändring. 
Sjuksköterskan satte också mål tillsammans med patienten utifrån SMART-kriterier. 
Omvårdnadsmetoden bidrog till efterlevnad för kompressionsbehandling hos 15 av 20 
patienter med målsättning för en sådan beteendeförändring. 27 av 41 patienter med mål att 
göra benövningar dagligen lyckades nå sina mål i slutet av studietiden. Av 32 patienter med 
mål att ta dagliga promenader lyckades tio av dem ta tio minuter långa promenader dagligen, 
medan sju patienter lyckades ta 30 minuter långa promenader fem dagar i veckan. 41 av 71 
patienter med fler än ett mål lyckades ändra sitt hälsobeteende då målet var riktat mot en 
förbättring inom ett självvårdstema, trots att målet inte var inriktat mot ett specifikt 
hälsobeteende. Studien visade också att omvårdnadsmetoden var mer trolig att lyckas då 
patienterna var yngre – 63-åringar hade större chans att lyckas jämfört med 71-åringar.  
 
Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee och Defloor (2011c) undersökte i sin studie hur 
målsättning, information och motivering påverkar patientens hälsobeteende. 
Omvårdnadsmetoden bestod av tre till fem träffar med en sjuksköterska i patientens hem 
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under tre månaders tid. Under den första träffen lyssnade sjuksköterskan till patientens behov, 
erfarenheter, åsikter, förväntningar, nuvarande kunskap och frågor. Patientens nuvarande 
hälsobeteende fastställdes med fokus på kompressionsbehandling, benövningar, att ha benet i 
högläge och att ta promenader. Information gavs muntligt och skriftligt om venösa bensår och 
behandling. Patienten uppmanades slutligen att utveckla hur livsstilsförändringar kan 
tillämpas i dennes liv och motiverades till att göra förändringar. Under den andra träffen 
mättes smärta hos patienten och sjuksköterskan satte tillsammans med patienten mål för 
beteendeförändringar. Patientens tilltro till sig själv utvärderades och sjuksköterskan 
demonstrerade hur benövningar, kompressionsbehandling och högläge av benet bör utföras. 
Sedan fick patienten demonstrera dennes kunskap. Sjuksköterskan och patienten utvecklade 
tillsammans strategier för att implementera förändringar i vardagen. Under den tredje till 
femte träffen mättes smärtan och beteendeförändringen utvärderades. Patienter fick uttrycka 
vilka hälsovinster denne upplevt i samband med omvårdnadsmetoden, vad som gått bra och 
vilka hinder som fanns för att nå målen. Mål och strategier justerades och patienten 
informerades om vad som kan försena läkningen. Mål sattes för framtiden och ansvarig 
sjuksköterska och generella vårdgivare informerades om målsättningarna under vårdens gång.  
 
Omvårdnadsmetoden visade sig öka kunskapen för livsstilsråd hos patienterna och de fick nya 
verktyg för att hantera sårrelaterat obehag. Beteenden patienter trott sig vara korrekta men 
som visade sig vara felaktiga korrigerades och de fick möjlighet att göra informerade val i sin 
vardag. Av de hälsobeteenden studien fokuserade på var benövningar lättast att implementera 
i vardagen. Det var svårt enligt patienterna att gå promenader och hålla benet i högläge då det 
associerades med rädsla för att falla och obehag. Patienterna uppgav en känsla av nytt hopp, 
självständighet och nya perspektiv i samband med omvårdnadsmetoden vilket gav större 
förutsättningar för efterlevnad. Livskvaliteten upplevdes också som förbättrad hos patienterna 
då de fick nya möjligheter i samband med korrekta råd från sköterskan.  
 
Studien visade också på kvantitativa data. Antalet timmar som kompressionsbehandling 
användes förändrades inte av omvårdnadsmetoden, men antalet benövningar och tid för 
benträning ökade hos de som inte använt sig av benövningar innan omvårdnadsmetoden. Hos 
de som redan implementerat benövningar innan studien skedde ingen skillnad i tid eller 
antalet benövningar. Varken antalet promenader eller tid för att ha benet i högläge ökade, men 
smärtan minskade från måttlig till ingen smärta hos vissa patienter. Vid slutet av studien hade 
sår som var yngre än sex månader minskat och 6/24 patienter läktes inom studietiden. En 
patient fick återkomst av bensår tre månader senare. 
 
 

5.2.3 Leg club 
 

I en studie av Edwards, Courtney, Finlayson, Shuter & Lindsay (2009) presenteras leg club 
som omvårdnadsmetod. Leg club var en plats dit patienten kom varje vecka och fick träffa 
sjuksköterskor som bistod med stöd, hjälp med målsättning, sociala interaktioner, olika 
aktiviteter samt stationer för sårvård. Denna vård jämfördes med en kontrollgrupp som 
vårdades i sitt hem. Utfallet av leg club visade att livskvaliteten, självkänslan och moralen hos 
patienterna förbättrades i jämförelse med kontrollgruppen. Samtidigt påvisades inte någon 
skillnad i depressioner mellan grupperna. 60 % av såren hos patienter som deltog i Leg Club 
var helt läkta efter 24 veckor i jämförelse med 40 % hos kontrollgruppen. Sår som inte läkt 
helt minskade avsevärt mer än kontrollgruppen efter samma period. Positiv utgång av Leg 
Club påvisades också när det gällde ödem, venösa eksem, sårvävnad, granulation och smärta 
vid jämförelse med kontrollgruppen. 
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5.2.4 Lively legs  
 

Lively legs programmet presenteras som en omvårdnadsmetod i en studie av Heinen et al. 
(2011). I studien jämförs en kontrollgrupp där patienter fick standardiserad behandling, med 
en omvårdnadsmetod som kallas för lively legs programmet. Metoden innebar att 
sjuksköterskan erbjuder coachning, målsättning, identifiering av tillgivningsfaktorer, 
motivationsfaktorer, långsiktiga framsteg samt hur man undviker återkommande bensår. 
Utgången visade på att tillgivenheten till kompressionsbehandling, benövningar samt 
promenad tio minuter fem gånger i veckan. Interventionsgruppen hade även mindre sårdagar 
än kontrollgruppen. Vad det gällde promenader 30 minuter fem dagar i veckan samt 
återkomst av sår fanns det ingen signifikant skillnad. 
 
 

5.3 Resultatsammanfattning 
 
Vid omvårdnad av venösa bensår använder sig sjuksköterskan av både praktiska och 
pedagogiska metoder. En studie uppmärksammade debridering av död sårvävnad med hjälp 
av larver och hydrogel. Resultatet av studien visade att larver debriderade såret bättre än 
hydrogel men orsakade mer smärta under de första 24 timmarna. En annan studie diskuterade 
omläggningsmaterial i form av kompressionslindning och kompressionsstrumpor, där det 
visade sig att effekten på tid för sårläkning var densamma. I en studie där 
omläggningsmaterial i form av nanokrystallintsilver och cadexomerjod jämfördes framkom 
att den genomsnittliga tiden för läkning var densamma mellan grupperna. En annan praktisk 
metod var enligt en studie låg-dos ultraljudsbehandling vilket visade sig vara utan 
genomgående effekt. Negativ tryckbehandling visade sig ha stor effekt på sårläkningstid vid 
svårläkta sår enligt en annan studie. Pedagogiska metoder innefattade ett program som kallas 
Leg Club, vilket visade positiv effekt på sårläkning. Enligt en annan studie att bygga en god 
vårdrelation till patienten, där tillit skapade möjlighet för tillgivenhet. Hälsobeteende hos 
patienten undersöktes i två studier där information och målsättning kunde öka efterlevnaden 
hos patienter för livsstilsråd. Slutligen undersökte en studie programmet Lively Legs, som 
visade sig öka tillgivenheten för egenvård hos patienten. 
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6. Diskussion 
 
 

6.1 Metoddiskusison 
 
En litteraturstudie med systematisk sökning utfördes för att samla relevant data för att svara 
på syftet. Valet av studieform anses vara adekvat för att på bästa sätt besvara syftet. Inga 
andra forskningsmetoder betraktas som möjliga alternativ till litteraturstudien.  
 
Sökningen utfördes i tre databaser – Cinahl, PsycINFO och MEDLINE. Valet av databaser 
baserades på tidigare erfarenheter av databaserna samt att de bistod med relevant 
omvårdnadsrelaterad forskning. En testsökning gjordes även på databasen PubMed, men 
eftersom det inte fanns någon tidigare erfarenhet av sådan typ av databas togs beslutet att 
exkludera den. Beslutet stöttades av det faktum att tillräckligt med data redan hade samlats 
från övriga databaser. Hade datainsamlingen inte varit tillfredsställande från Cinahl, 
PsycINFO och MEDLINE hade det möjligtvis varit nödvändigt att lära sig behärska PubMed.  
 
Sökningen utfördes med en kombination av fritextord och ämnesord för bäst resultat 
(Willman et al., 2016). Fritextsökning användes då motsvarande ämnesord inte fanns i 
databasen, för att undvika att relevanta artiklar oavsiktligt exkluderades (Kristensson, 2014). 
Användningen av kombinerade sökord anses vara ett gott val då testsökningar visade på ett 
stort bortfall vid exkludering av fritextord. Sökorden kombinerades med hjälp av Booleska 
operationer – AND och OR (ibid.).  
 
Sökningen begränsades till de senaste tio åren då vi önskade få fram relativt ny forskning. I 
MEDLINE och PsycINFO fanns enbart studier fram till och med år 2017 och därmed gjordes 
felberäkningen att begränsningen bör vara 2007-2017 – vilket innebär att sökningen 
begränsades till de senaste elva åren. Emellertid inkluderades inga studier från 2007 och 
resultatet blev därmed inte påverkat av felbedömningen. 
 
Inklusionskriterierna för studien syftade till att bistå med omvårdnadsrelaterade artiklar med 
huvudfokus på venösa bensår eller på generella bensår då metoden ansågs vara 
implementerbar på venösa bensår. Enbart artiklar där omvårdnadsmetoden utfördes av en 
utbildad sjuksköterska inkluderades. I en studie var sjuksköterskan specialistutbildad inom 
sårvård, men metoden ansågs ändå vara inom den grundutbildade sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete vid venösa bensår. Både kvalitativa och kvantitativa data inkluderades i 
studien eftersom vi ansåg att en omvårdnadsmetod kan beskrivas utifrån flera aspekter. Valet 
att inkludera båda forskningsansatserna anses vara bra då flera perspektiv av 
omvårdnadsmetoder kunde presenteras. Därmed blev resultatet mer heltäckande. 
Exklusionskriterier var review artiklar, pilotstudier, litteraturöversikter, meta-analyser och 
artiklar som handlade om bensår till följd av tidigare sjukdom eller som handlade om enbart 
infekterade bensår. Även artiklar som inte gick att få fram i fulltext exkluderades. 
Anledningen till att review artiklar och litteraturöversikter exkluderades var för att undvika 
sekundärkällor. Pilotstudier exkluderades eftersom de inte anses vara fullständiga studier. 
Meta-analyser exkluderades då de anses vara för komplicerade för att granska eller analysera. 
Eftersom syftet var att beskriva omvårdnadsmetoder vid venösa bensår exkluderades artiklar 
som berörde sekundära bensår eller som enbart beskrev omvårdnadsmetoder vid infekterade 
bensår.  
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Urvalet gjordes i tre steg. Steg ett var att läsa titlar, steg två att läsa abstrakt och steg tre att 
läsa hela artikeln. Samtliga delar lästes först separat för att sedan diskuteras sinsemellan. 
Detta för att försäkra att vi inte influerade varandra med våra åsikter för tidigt under 
urvalsprocessen. Granskningen utfördes med hjälp av SBU:s granskningsmallar för 
kvalitativa och randomiserade data (SBU 2014b; SBU 2014c). Med hjälp av 
granskningsmallarna kunde vi säkerställa oss om att studierna höll god kvalitet. Efter 
granskningen kvarstod de tio artiklar som valts ut i urvalsprocessen.  
 
En integrerad analys användes enligt Kristensson (2014) eftersom det gjorde resultatet 
överskådligt. Genom att analysera resultatet i artiklarna kunde resultatet delas upp i huvud- 
och underkategorier och därmed blev resultatet strukturerat. Sedan fogades vissa 
underkategorier samman genom att se likheter och skillnader mellan dem. Med hjälp av 
färgkoder blev arbetet mer strukturerat för förförfattarna. Det anses att den integrerade 
analysen var ett bra verktyg för att skapa kategorier, men att det var svårt att använda 
eftersom det fanns både kvalitativa och kvantitativa resultat. Därmed blev det svårt att 
bestämma vilken del av resultatet som skulle presenteras i rubrikerna – antingen utfallet av 
omvårdnadsmetoden eller omvårdnadsmetoden i sig. Förmodligen är integrerad analys en mer 
lämplig metod vid enbart kvalitativa data. Möjligtvis hade två olika analysmetoder behövts 
för att underlätta skapandet av kategorier och rubriker. Trots detta anses det att kategorierna 
svarar mot syftet. 
 
Vid datainsamlingen uppstod flera etiska problem. Det var svårt att exkludera den egna 
förförståelsen och därmed svårt att inte vilja lyfta de resultat som strider mot den nutida 
praktiken. Den egna förförståelsen och viljan att hitta nya resultat var således något som 
föranledde mycket diskussion emellanåt. Diskussionerna cirkulerade kring att analysera 
insamlade data och se om vi hade samma uppfattning. Då en av oss hade en vinklad 
uppfattning till följd av egen förförståelse var det upp till den andra att neutralisera dennes 
uppfattning av resultatet. Genom att sedan kontinuerligt utvärdera vårt resultat för att 
säkerställa att det stämde överens med insamlade data kunde vi exkludera den egna 
förförståelsen. På så vis säkerställdes att resultatet presenterades adekvat och utan egna 
värderingar eller med värdeladdade ord.  
 
 

6.2 Resultatdiskussion: 
 
Sjuksköterskor använde sig av olika omvårdnadsmetoder för venösa bensår – både praktiska 
och pedagogiska. Resultatet redovisade huvudsakligen vikten av kompressionsbehandling, 
negativ tryckbehandling, larvterapi och efterlevnad för egenvård. Vid datainsamlingen 
användes fem artiklar om praktiska metoder och fem artiklar om pedagogiska metoder, vilket 
leder till slutsatsen att den senaste forskningen fokuserar likvärdigt på de olika metoderna. 
Trots detta nämns ingen av de pedagogiska metoderna i riktlinjer för vård vid venösa bensår 
av Van Hecke et al. (2011a).  
 
I alla artiklar där genus framkom bestod det slutliga urvalet av både män och kvinnor. I en 
stor del av studierna bestod urvalet av ca 60 % kvinnor och 40 % män. Utifrån de 
uppmärksammade skillnaderna i genus skapades en hypotes att kvinnor drabbas av venösa 
bensår i större utsträckning än män. Hypotesen kan stärkas av tidigare statistik för samtliga 
typer av svårläkta sår där 60 % av 2325 personer var kvinnor och 40 % var män (SBU, 
2014a). Emellertid fanns ingen genusinriktad statistik för enbart venösa bensår vilket kan tala 
för ett behov av ytterligare studier för att komplettera den epidemiologiska bilden. 
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SBU (2014a) nämner kompressionsbehandling som en nödvändig omvårdnadsmetod för att 
läka bensår. Enligt Ashby et al. (2014) är kompressionsstrumpor och 
kompressionsbandagering likvärdiga i tid för sårläkning. Keller, Müller, Kern och Schumann 
(2010) benämner kompressionsbandagering som den gyllene standarden för sårläkning men 
menar också på att 34,9 % av kompressionslindningar inte bistår med tillräckligt med tryck. 
Möjligtvis är detta en orsak till att kompressionslindning – som tidigare ansetts vara bäst för 
sårläkning – har samma påverkan på sårläkningstid som kompressionsstrumpor. Vidare hade 
kompressionsbehandlingarna olika biverkningar/avvikelser där kompressionsbandagering 
ökade risken för nya bensår eller återkomst av bensår vilket kan anses vara en anledning att 
välja kompressionsstrumpor över bandagering. Dock måste kompressionsstrumpans påverkan 
på den sårrelaterade smärtan och felfunktion tas i beaktning och etiska aspekter bör appliceras 
vid val av kompressionsmetod. HRQoL ska enligt Ashby et al. (2014) inte skilja mellan de 
olika kompressionsbehandlingarna, men i en annan studie utförd av Dissemond et al. (2018) 
ska kompressionsstrumpor ha mindre negativ effekt på HRQoL än kompressionsbandagering. 
Strumpor ska även vara enklare för patienten att använda själv, vilket ökar patientens aktiva 
medverkan i behandlingen (ibid.). Därmed uppfylls målet att skapa förutsättningar för 
patienter att bli självständiga och oberoende (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). 
 
SBU (2014a) nämnde även larvterapi som omvårdnadsmetod som används vid sårläkning. 
Enligt studien utförd av Dumville et al. (2009) kan applicering av lösa larver på såret antas 
vara bäst för att främja debridering. Både patienter och sjuksköterskor uppskattade 
behandlingen trots ökad smärta i kontrollgruppen. Även SBU (2014a) uppmärksammade en 
signifikant ökad smärta hos patienter som fått larvterapi jämfört med patienter som fått 
hydrogel. HRQoL ska trots detta varit densamma mellan grupperna (Dumville et al., 2009). 
Vissa deltagare ansåg att såret såg djupare ut efter behandlingen. Det fanns emellertid ingen 
vetenskaplig grund för det påståendet vilket medför ett behov av vidare forskning. Vid de fall 
då debridering är av större vikt än sårläkning kan larvterapi föredras trots observationen av 
sårfördjupning i studien. Av de artiklar som ackumulerades ur litteratursökningen handlade 
enbart en om larvterapi vilket medför ytterligare anledningar till vidare forskning.  
 
Även negativ tryckbehandling benämns som en möjlig omvårdnadsmetod enligt SBU 
(2014a), men enbart vid kraftigt vätskande eller svårläkta sår. I studien av Hampton (2015) 
visade behandlingen av negativ tryckbehandling ha en positiv utgång på sår som hade svårt att 
läka, oavsett sårets storlek. Såren hos patienterna benämndes inte heller som kraftigt 
vätskande. Såren i undersökningen läkte i genomsnitt 6 gånger snabbare efter en två-veckors 
behandling, med en genomsnittlig veckovis minskning på 21 %. För att en behandling ska ses 
som effektiv ska såret minska i storlek med 20–40 % inom två–fyra veckor enligt Ylonen et 
al. (2015). I det sammanhanget kan en mycket bra effekt av behandlingen med negativ 
tryckbehandling påvisas. I en sammanställning av Alavi et al. (2016) påvisas dels att gammal 
forskning inte ansåg att negativ tryckbehandling hade någon påverkan på venösa bensår. I 
samma sammanställning visar nyare forskning att negativ tryckbehandling har en positiv 
utgång på exempelvis kärlbildning och granulationsvävnad efter endast en veckas behandling. 
Det som går att diskutera i studien av Hampton (2015) är att det enbart var nio deltagande 
personer, varav fem av nio var venösa bensår. Det visar på att det kan krävas större studier av 
denna omvårdnadsmetod för att säkerställa resultatet för venösa bensår.  
 
En stor del av omvårdnaden för venösa bensår är egenvård och det krävs en tillgivenhet av 
patienten för att skapa en god följsamhet till egenvården. I resultatet presenteras flera metoder 
för att frambringa tillgivenhet hos patienter till behandlingar med intentionen att skapa en god 
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egenvård. Van Hecke et al. (2011b) visar i sin studie på att sjuksköterskan har en central del i 
att skapa tillgivenheten hos patienter till behandlingen. Tillgivenheten uppnåddes genom att 
patienten fick förtroende för sjuksköterskan. Sådant förtroende uppstod då sjuksköterskan gav 
vård bortom patientens förväntningar och tog såret på allvar. Här ses en anknytning till det 
teoretiska perspektivet om lidande. Genom att sjuksköterskan gav vård bortom patientens 
förväntningar minskar således risken för vårdlidande enligt Lindwall (2012). Heinen et al. 
(2011) presenterade Lively legs där sjuksköterskan och patienten samtalade angående 
målsättning, tillgivningsfaktorer, motivationsfaktorer, långsiktiga framsteg samt information 
angående undvikandet av återkommande bensår. Denna omvårdnadsmetod visade sig ge 
positiva resultat i tillgivenheten till kompressionsbehandling, benövningar och korta 
promenader, vilket möjligtvis kan minska livslidandet som beskrivs av Lindwall (2012). Van 
de Glind et al. (2015) visade på att det är möjligt att förändra sin tillgivenhet till olika delar i 
en behandling genom att sjuksköterskan använde sig av SMART-kriterierna tillsammans med 
patienterna. Van Hecke et al. (2011c) undersökte hur sjuksköterskan och patienten genom 
målsättning, information och motivering kunde förändra tillgivenheten gällande behandling. 
Positivt resultat påvisades vid benövningar och benträning, samtidigt som det inte resulterade 
i någon skillnad vad det gällde promenader, kompressionsbehandling eller tid i högläge. 
Sammantaget visar dessa olika metoder på olika positiva delar i resultatet vad det gäller 
efterlevnad för egenvården med venösa bensår.  
Som en röd tråd i dessa metoder är sjuksköterskans roll för patientens tillgivenhet central samt 
att det är ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten. Genom att främja tillgivenhet hos 
patienten får denne verktyg för att hantera sin sjukdom, vilket kan leda till att 
sjukdomslidandet som beskrivs av Lindwall (2012) minskar. Samtidigt nämner Van Hecke et 
al. (2011a) i sin studie hur sjuksköterskor främst arbetar med praktiska metoder och att de inte 
kände sig trygga att ge livsstilsråd till patienter med venösa bensår då kunskapen om det var 
begränsad. Vid behov av att öka efterlevnaden hos patienter kunde sjuksköterskan påminna 
patienten om vikten av att t.ex. träna eller använda kompressionsstrumpor, utan att utveckla 
varför eller motivera patienten. I studien uppmärksammades även hur sjuksköterskor uttryckte 
att ”det inte finns något de kan göra” då patienter inte var tillgivna till behandlingen.  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) beskriver omvårdnad där målet är att patienten ska bli 
självständig i största möjliga mån. Dessutom ska patienterna känna sig trygga, respekterade 
och delaktiga. De presenterade pedagogiska omvårdnadsmetoderna passar alla in i 
beskrivningen för vad omvårdnad bör åstadkomma. Att patienter skulle bli mer självständiga 
skulle möjligtvis kunna innebära mindre belastning på sjukhus och sjuksköterskor. 
Vårdkostnaden, som till största del hänförs till personalkostnaden, skulle därmed kunna 
minska (SBU, 2014a). Delaktighet är en viktig komponent för att patienten ska uppleva 
autonomi – ett etiskt begrepp vilket innebär att patienten har möjlighet att ta egna beslut 
relaterat till dennes behandling. Autonomi uppnås då sjuksköterskan respekterar patientens 
önskningar och ger stöd och utrymme för patienten att ta beslut för att förverkliga sin önskan. 
På så vis kan patienten uppleva ökat välbefinnande (Sandman & Kjellström, 2013). 
Främjande av autonomin kan exempelvis ses i studien av Van Hecke, Grypdonck, Beele, 
Vanderwee och Defloor (2011c) där målsättning skedde tillsammans med patienten och 
dennes önskningar uppmärksammades. 
 
I studierna framkommer hur viktigt det är med tillgivenheten till egenvården för sårläkningen. 
Monsen et al. (2018) stärker detta resonemang genom att benämna viktiga faktorer för att gott 
resultat skall uppnås inom sårvården. Dessa faktorer innefattar förmåga att använda sig av 
andra hjälpmedel än medicin, förmåga att inte låta symtom interferera samt att kunna utföra 
egenvård utan hjälp av läkare.  
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SBU (2014a) nämner information och kompressionsbehandling som nyckeldelar för att 
förhindra bensår. Det som inte nämns är hur informationen ska framföras eller någon typ av 
metod för det. Inte heller uppmärksammas betydelsen av egenvården och hur den ska främjas. 
Egenvård skulle kunna leda till att patienterna känner ökad makt över sin egen behandling. 
Pellmer Wramner, Wramner och Wramner (2017) nämner makt, kontroll, självtillit och 
delaktighet i begreppet empowerment, vilket syftar till att både individen och samhället ska 
kunna använda den berättigade makten för att åstadkomma det denne vill. Empowerment 
nämns också som en huvudprincip inom det hälsofrämjande arbetet vilken innebär att 
empowerment inom sårvården skulle kunna leda till en förbättrad folkhälsa. Tillsammans med 
målsättning inom fysisk aktivitet, som ses som en bestämningsfaktor för hälsan, kan 
folkhälsan inom den äldre populationen förbättras ytterligare. 
 
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder spelar stor roll i efterlevnaden av egenvård. Trots att det 
finns mycket forskning inom ämnet idag saknas riktlinjer för sjuksköterskan. Därmed ses ett 
behov av implementering av riktlinjer inom den svenska sårvården. 

7. Slutsats 
 
Flera olika omvårdnadsmetoder användes av sjuksköterskor vid omvårdnad av venösa bensår. 
Kompressionslindning, kompressionsstrumpor, negativ tryckbehandling samt omläggning 
med nanokrystallint silver och cadexomerjod anses samtliga ha en positiv påverkan på tid för 
sårläkning. Larvterapi anses ha en påskyndande påverkan på debridering av sår. Att bygga en 
god vårdrelation, främja ett gott hälsobeteende och använda sig av program som Leg Club 
och Lively Legs anses ha en god påverkan på patientens tillgivenhet till egenvård. 

8. Kliniska implikationer och förslag till fortsatt forskning 
 
Resultatet av litteraturstudien kan uppmana till fler omvårdnadsalternativ och mer 
personcentrerad vård. För att möjliggöra användning av de metoder som presenterats i 
litteraturstudien behöver fler och större studier på praktiska metoder utföras. Sådana studier 
kan förslagsvis behandla likheter och skillnader mellan kompressionsbehandlingar och den 
negativa tryckbehandlingens effekt på sårläkning. De pedagogiska metoderna anses vara väl 
utforskade men behöver standardiseras och användas i vården. Forskning bör eventuellt 
utföras i syfte att utforma standardiserade program eller riktlinjer som kan nyttjas i praktiken.  
Forskning kan förslagsvis utföras med fokus på könsskillnader hos populationen med venösa 
bensår, i syfte att förbättra den epidemiologiska bilden. Sjuksköterskan behöver känna sig 
trygg i att uppmana egenvård och behöver således mer utbildning inom området. Vi anser att 
det skulle kunna leda till en mer evidensbaserad vård och därmed en trygg och säker vård för 
patienten. 
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Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ashby, R. L., Gabe, R., Ali, S., Saramago, P., 
Chuang, L., Adderley, U., & ... Torgerson, D. J. 
(2014). VenUS IV (Venous leg Ulcer Study IV) - 
compression hosiery compared with compression 
bandaging in the treatment of venous leg ulcers: a 
randomised controlled trial, mixed-treatment 
comparison and decision-analytic model. Health 
Technology Assessment, 18(8), 1-294. 
doi:10.3310/hta18570 
 
England och Nord Irland. 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att jämföra den kliniska effektiviteten 
och kostnadseffektiviteten mellan kompressions-
strumpor och kompressionsbandagering med fyra 
lager vad gäller sårläkningstid, 
behandlingskostnad, hälsorelaterad livskvalitet 
och deltagarnas överrensstämmelse med 
behandlingen. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Minst 18 år, har minst ett 
venöst bensår i minst fem veckor eller historik av 
venösa bensår, ABPI på 0,8 eller mer, ska kunna 
och vilja behandlas med kompression. 
 
Exklusionskriterier: Då patienten har Ankle 
Brachial Pressure Index (ABPI) över 1,20 och då 
patienten inte bör ha kompressionsbehandling. Då 
bensåret ej var av venös orsak. Då varbildningen 
motverkade användandet av 
kompressionsstrumpor. Om patienten inte vill 
eller kan lämna skriftligt godkännande. Om 
patienten medverkar i en annan studie, har en 
känd allergi mot materialet, har ett grovt 
benödem, har tidigare blivit inkluderat i VenUS 
eller om patienten har en annan orsak till varför 
de inte bör medverka i studien enligt 
sjuksköterskans kliniska bedömning.  
 
Urvalsförfarande:  
Vårdpersonal screenade patienter för att hitta 
lämpliga deltagare och gav dem sedan verbal och 
skriftlig information. Patienten fick tid för att 
göra ett val och fick sedan ge både muntligt och 
skriftligt samtycke. 
 
Urval: 457 patienter inkluderades i studien. 
 
Bortfall: 3 stycken. 
 
Slutlig studiegrupp: 454 patienter, varav 230 var 
män och 224 var kvinnor mellan 26 och 96 år 
gamla. Medianåldern var 71,1 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Baslinje-information 
insamlades via patientjournaler och frågeformulär 
till patienterna. Digitala fotografier. Smärtskala 
från 0 till 100.  
 
Analysmetod: Specialiserade sjuksköterskor 
kontrollerade foton. Analys skedde med hjälp av 
stata version 12, Cox Proportional Hazards, 
Schoenfeld Residuals 

Styrkor:  
 
- Litet bortfall 
- Stor studiegrupp 
- Jämna studiegrupper 
- Detaljerad beskrivning  
 
Svagheter:  
 
- Flera syften med studien 

 
 

• Det finns inget bevis på skillnad mellan 
kompressionsstrumpor (HH) och 
kompressionslindning med fyra lager (4LB) 
när det gäller sårläkningstid.  

• Fler ville byta från HH eftersom strumpan 
inte fungerade som den skulle, det uppstod 
maceration och det blev mer sårrelaterad 
smärta. 

• Folk bytte oftare från 4LB till följd av nya 
bensår, det blev infektion och huden blev 
torr.  

• Återkomst av sår uppstod fortare och oftare 
efter användning av 4LB. 

• Det fanns ingen skillnad i mängden 
biverkningar/avvikelser. Dock mer icke 
seriösa avvikelser i HH-gruppen. 

• Ingen skillnad i Health Related Quality of 
Life efter 12 månader.  

• Smärtor förbättrades lika mycket i båda 
grupperna. 

• Det fanns svagt bevis för centre effect på 
såret i 4LB-gruppen men inget bevis för 
den effekten i HH-gruppen. 
 

6 
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Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Dumville, J., Worthy, G., Soares, M., Bland, J., 
Cullum, N., Dowson, C., & ... Torgerson, D. 
(2009). VenUS II: a randomised controlled trial 
of larval therapy in the management of leg 
ulcers. Health Technology Assessment, 13(37), 1-
iv. doi:10.3310/hta13550 
 
 
Storbritannien och Ungern  
 
 
 
 
 

Att jämföra den kliniska effektiviteten och 
kostnadseffektiviteten mellan larvterapi och 
standardiserad debrideringsteknik (hydrogel). 
 
 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: ABPI 0,6 eller mer. Död 
eller nekrotisk hud som täckte minst 25% av 
såret. Får vård av besökande community 
sjuksköterska, på bensårskliniker eller på sjukhus. 
Minst 18 år. Sårstorlek om minst 5 cm2 eller 
mindre sår som ej läker. Villig och kunnig att ge 
informerat intyg.  
 
Exklusionskriterier: Deltar redan i annan studie 
för andra bensårsterapier. Har redan deltagit i 
VenUS förr. Gravida eller ammande. Allergi mot 
hydrogelförband. Patienter med ödem som inte 
passade för behandlingen. Tar antikoagulantia 
och kan inte vistas på sjukhus under tiden för 
larvterapi. 
 
Urvalsförfarande:  
Studiesjuksköterskor eller patientens vanliga 
sjuksköterskor gav muntlig och skriftlig 
information till potentiella deltagare som fick 
minst 24 timmar att fatta ett beslut.  
 
Urval: 267 patienter inkluderades i studien. 
 
Bortfall: 109 patienter under studiens gång. 
Samtliga var dock inkluderade i den primära 
analysen. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp 267 patienter 
varav 59,2 % var kvinnor och 40,8 % var män. 
Medianålder var 74 år. 
 
Datainsamlingsmetod: Fotografier av såret. 
Frågeformulär. Svabbning av sår. 
Semistrukturerad intervju. Smärtskala. 
 
Analysmetod: Sjuksköterskor granskade 
fotografier. Analys utfördes med hjälp av SAS 
version 9.1, log-rank test, Cox proportional 
hazard model, bionomial model, multilevel 
regression model, Fishers exact test,  

Styrkor:  
- Stort urval 
- Noga utfört 
- Tydliga resultat 
- Blindad granskning av fotografier. 
 
Svagheter:  
- Selektivt utvalda deltagare 
- Stort bortfall 
 
 
 

• Debrideringen påskyndandes med hjälp av 
larver.  

• Lösa larver debriderade såret snabbare än 
larver i förband. 

• Patienter tyckte om larvbehandlingen men 
ansåg att såret fördjupades efter 
behandlingen.  

• Sjuksköterskor tyckte att behandlingen 
fungerade bra.  

• Resultatet av larv-debrideringen höll inte 
efter behandlingen avslutats. 

9 
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12 Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Edwards, H., Courtney, M., Finlayson, K., 
Shuter, P., & Lindsay, E. (2009). A randomised 
controlled trial of a community nursing 
intervention: improved quality of life and healing 
for clients with chronic leg ulcers. Journal Of 
Clinical Nursing, 18(11), 1541-1549. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02648.x 
 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att mäta den förbättrande effekten av 
Leg Club-modellen på livskvalité, moral, 
depression, socialt stöd, självförtroende, 
läkningshastighet, smärta och funktionsförmåga 
hos klienter med kroniska venösa bensår. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie 
 
Inklusionskriterier:  
Venösa bensår under knät och ett ankle brachial 
index (ABI) på mer än 0,8. 
 
Exklusionskriterier:  
De fick inte ha preferenser på vart de ville ha sin 
behandling. 
Oförmåga att finansiera behandlingen 
Att såren inte hade venöst ursprung. 
Att såret var infekterat.  
Att man bodde mer än 20km från närmsta leg 
club. 
Att man inte vill resa till leg club eller inte hade 
förmåga att resa. 
Att man var inlagd på sjukhus. 
 
Urvalsförfarande:  
67 klienter som hade remiss för 
sjuksköterskevård för venösa bensår inom ett valt 
område handplockades och informerades. 
 
Urval: 67 personer – 36 män och 31 kvinnor upp 
till 90 år. 
 
Bortfall: 15 personer föll bort innan uppföljning. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 52 patienter, 
ålder och kön framgår ej. 
 
Datainsamlingsmetod: Medicinsk statistik och 
klinisk bedömning samt frågeformulär.  
 
 
Analysmetod: Sekventiell gruppanalys 

Styrkor:  
- Noga utvalda deltagare. 
- Lika stora studiegrupper 
- Tydlig tabell 
- Tydligt resultat 
 
Svagheter:  
- Otydligt urvalsförfarande. 
- Dålig information om slutlig studiegrupp 
- Stort bortfall 

• Index of Activities in daily living score 
samt Quality of Life förbättrades. – bättre 
självkänsla, moral, socialt stöd etc… Ingen 
skillnad mellan grupperna i Geriatric 
Depression Scale 

• 60% av interventionsgrupp läkte helt, 40% 
av kontrollgrupp vid 24 v.  

• Signifikant allmän minskning av såret i 
interventionsgruppen 

• Ödem förbättrades signifikant i 
interventionsgruppen från 74% till 12%. 
Venösa eksem förbättrades också. 
Sårvävnaden förbättrades avseende död hud 
och mängden granulationsvävnad. 

• Mycket mindre smärta upplevdes i 
interventionsgruppen. 
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Författare Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hampton, J. (2015). Providing cost-effective 
treatment of hard-to-heal wounds in the 
community through use of NPWT...Negative 
Pressure Wound Therapy. British Journal Of 
Community Nursing, 20(Sup6), S14-20. 
 
Danmark 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet med studien var att undersöka effekten på 
läkning och kostnadseffektiviteten av negativ 
tryckbehandling på svårläkta bensår vid en 
användning. 

Design: Kohort fallstudie. 
 
Inklusionskriterier: Svårläkta sår och trycksår 
som blivit behandlade av sjuksköterskor i minst 
sex veckor.  
 
Exklusionskriterier: Inga. 
 
Urvalsförfarande:  
Deltagare på en klinik i Danmark fick muntlig 
och skriftlig information innan de gav samtycke. 
 
Urval: Nio patienter mellan 46 och 94 år. 
Medianålder var 72 år. Kön framkom ej. 
 
Datainsamlingsmetod: Digitala fotografier.  
 
Analysmetod: Datoriserad planimetri. 

Styrkor:  
- Tydligt resultat 
- Inget bortfall 
 
Svagheter:  
- Ej tillräckligt tydligt utförande 
- Lågt urval 
- Inga exklutionskriterier. 
 
 
 

• Negativ tryckbehandling visade en 
genomsnittlig veckovis minskning av 
sårytan på 21 %. Vilket var sex gånger 
snabbare än innan behandlingen/.  

• Under studien läkte 6 av 9 sår. Av såren 
som läkte tog det i genomsnitt 8 veckor 
efter avslutad NPWT.  

• Såren som inte läkte under studietiden 
minskade med 20 % eller mindre under de 
2 veckorna de behandlades med NPTW 

 

15 



Bilaga 2 – Artikelmatris                                                                                                                                     16 
  Sid 5 (10) 17 

Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Heinen, M., Borm, G., van der Vleuten, C., 

Evers, A., Oostendorp, R., & van Achterberg, T. 

(2012). The Lively Legs self-management 

programme increased physical activity and 

reduced wound days in leg ulcer patients: Results 

from a randomized controlled trial. International 

Journal Of Nursing Studies, 49(2), 151-161. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.09.005 

 
Nederländerna 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att undersöka effektiviteten hos Lively 
Legs. Förbättrar det tillgivenheten till 
kompressionsbehandling, promenader och 
benövningar? 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Nuvarande bensår eller ett 
nyligen läkt bensår innan urvalet. Venöst eller 
blandade bensår. ABPI 0,8 eller mer. 
 
Exklusionskriterier: Arteriell sjukdom. 
Fullständig immobilitet. Otillräcklig mental 
kapacitet. Att inte kunna det Holländska språket 
tillräckligt bra. 
 
Urvalsförfarande:  
Bensårspatienter vid elva olika kliniker bjöds in 
för att delta i studien. 
 
Urval: 184 patienter, varav 60 % var kvinnor och 
40 % var män. Medianåldern var 66 år. 
 
Bortfall: Efter sex månader föll 26 personer bort. 
Efter 12 månader 15 personer. Efter 18 månader 
sju personer.  
 
Datainsamlingsmetod: Strukturerad intervju. 
Frågeformulär. Fysisk aktivitetsövervakare. 
Accelerometer. Självrapportering. Dermatologer 
eller dermatologsjuksköterska bedömde såret. 
 
Analysmetod: Generaliserad linjär blandad 
model. Proportional hazard regression. 

Styrkor:  
- Jämna grupper 
- Tydligt resultat 
- Tydligt beskriven metod 
 
Svagheter:  
- Stort bortfall 
- Inga citat  
 
 
 

• Utgången av interventionen visade på att 
tillgivenheten till kompressionsbehandling, 
benövningar samt promenad tio minuter 
fem gånger i veckan ökade.  

• Interventionsgruppen hade mindre sårdagar 
än kontrollgruppen.  

• Vad det gällde promenader 30 minuter fem 
dagar i veckan samt återkomst av sår fanns 
det ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna. 
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Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Miller, C., Newall, N., Kapp, S., Lewin, G., 
Karimi, L., Carville, K., & ... Santamaria, N. 
(2010). A randomized-controlled trial comparing 
cadexomer iodine and nanocrystalline silver on 
the healing of leg ulcers. Wound Repair & 
Regeneration, 18(4), 359-367. 
doi:10.1111/j.1524-475X.2010.00603.x 
 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att utvärdera och jämföra den kliniska 
effekten av cadexomerjod och silverförband. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie. 
 
Inklusionskriterier: Bensår nedanför knät på 
högst 15 cm i diameter. ABPI 0,6 eller mer. 
Minst 18 år gammal. Inga kontraindikationer för 
behandlingen. Patienten ska tidigare haft en eller 
flera av följande tillstånd: cellulit, valbildning, 
lymfangit, sepsis, bakteriemi, förändringar i 
granulationsvävnaden, ökat eller illoderande 
exsudat, nya områden med död vävnad eller 
sårnedbrytning, försämrad sårläkning, ökad eller 
ny smärta. 
 
Exklusionskriterier:  
Ska inte ha diabetes eller malignitet i relation till 
bensåret. Ska inte ha fått antiseptisk behandling 
den senaste veckan eller fått antibiotika de 
senaste 48 timmarna. Ska inte ha använt 
systematiska steroider. Ska inte bli palliativt 
behandlad.  
 
Urvalsförfarande:  
Sjuksköterskan identifierade lämpliga deltagare 
och gav dem skriftlig information. 
Sjuksköterskan ringde sedan upp patienterna för 
att se om intresse fanns. Därefter träffades dem 
och skrev skriftligt godkännande.  
 
Urval: 281 patienter var ursprungligen 
inkluderade i studien. Efter ett bortfall på 15 
patienter blev den slutliga studiegruppen 266 
personer. Av dessa var 58,6% kvinnor och var 
mellan 68 och 92 år gamla. 
 
Datainsamlingsmetod: Sårstorleken mättes med 
hjälp av Advanced Medical Wound Imaging 
system V2.2 Kolonisering mättes genom att 
svabba såret. Hälsostatus mättes m.h.a. Charlson 
comorbidity index och näringsrelaterade risker 
mättes m.h.a. Home and Community Care 
Nutritional Risk Screening and Monitoring Tool. 
 
Analysmetod: The Stastical Package for the 
Social Scienses för MS Windows Release 16.0 
användes för att analysera data. Linear mixed 
models (LMM) och analysis of covarience 
(ANCOVA) användes för att testa hypotesen. 

Styrkor:  
- Jämna studiegrupper 
- Stort urval 
- Litet bortfall 
- Tydligt utförande 
 
Svagheter:  
- Ej slumpmässigt utvalda deltagare 
 
 
 
 

• Det fanns ingen skillnad på 
läkningsfrekvens under 12 veckor mellan 
behandnlingsgrupperna förutom under de 
två första veckorna och efter 12 veckor, då 
interventionsgruppen läkte lite snabbare. 

• Den genomsnittliga sårläkningshastigheten 
var lite snabbare i interventionsgruppen.  

• Det fungerar bättre med silver på större och 
äldre sår, samt mer vätskande sår och hos 
de som har lägre risk för cellulit samt de 
som är påtagligt överviktiga (större än 10 
cm2 och nästan 6 månader gamla). 

• Det var ingen skillnad mellan mängden 
läkta sår över lag mellan grupperna. 
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Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

van de Glind, I. M., Heinen, M. M., Evers, A. W., 

& van Achterberg, T. (2015). Goal setting and 

lifestyle changes in a nurse-led counselling 

programme for leg ulcer patients: an explorative 

analysis of nursing records. Journal Of Clinical 

Nursing, 24(23/24), 3576-3583. 

doi:10.1111/jocn.12955 

 
Storbritannien och Irland 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att beskriva målsättning vid en 
individuell sjuksköterskeledd livsstilskonsultering 
hos patienter med bensår samt utforska patient- 
och målkaraktäristiska drag i relation till 
hälsobeteendeförändringar.  

Design: Explorativ studie 
 
Inklusionskriterier: Framkommer ej 
 
Exklusionskriterier: Framkommer ej 
 
Urvalsförfarande: Data från en kontrollerad 
randomiserad studie insamlades i slutet av nämnd 
studie. 
 
Urval: 67 deltagare, varav 61 % var kvinnor och 
49 % var män mellan 29 och 90 år. Medianåldern 
var 66 år.  
 
Datainsamlingsmetod: Sjuksköterskejournaler.  
 
Analysmetod: Två forskare granskade 
journalerna enskilt. Analys skedde med hjälp av 
Statistical Package for the Social Sciences, Chi-
squares test och t-test. 

Styrkor:  
- Enskild granskning av journalerna utförd av 

två forskare 
- Tydligt resultat 
 
Svagheter:  
- Analys av journaler 
- Framkommer ej inklusions- och 

exklusionskriterier. 
 
 
 

• Omvårdnadsmetoden bidrog till efterlevnad 
för kompressionsbehandling hos 15 av 20 
patienter med målsättning för en sådan 
beteendeförändring. 

•  27 av 41 patienter med mål att göra 
benövningar dagligen lyckades nå sina mål 
i slutet av studietiden.  

• Av 32 patienter med mål att ta dagliga 
promenader lyckades tio av dem ta tio 
minuter långa promenader dagligen, medan 
sju patienter lyckades ta 30 minuter långa 
promenader fem dagar i veckan.  

• 41 av 71 patienter med fler än ett mål 
lyckades ändra sitt hälsobeteende då målet 
var riktat mot en förbättring inom ett 
självvårdstema, trots att målet inte var 
inriktat mot ett specifikt hälsobeteende.  

• Studien visade också att 
omvårdnadsmetoden var mer trolig att 
lyckas då patienterna var yngre – 63-åringar 
hade större chans att lyckas jämfört med 
71-åringar.  
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Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Van Hecke, A., Verhaeghe, S., Grypdonck, 
M., Beele, H., & Defloor, T. (2011). 
Processes underlying adherence to leg ulcer 
treatment: a qualitative field 
study. International Journal Of Nursing 
Studies, 48(2), 145-155. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.001 
 
Belgien. 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att undersöka underliggande 
processer för efterlevande beteende 
hos patienter med venösa bensår som 
fått interventionen ”Efterlevnad för 
livsstilsråd vid bensår”. 

Design: En kvalitativ fältstudie 
 
Inklusionskriterier: Venösa bensår med ankle 
brachial index (ABI) mellan 0,8-1,2. Icke följsamma 
patienter. 
 
 
Exklusionskriterier:  
Framkommer ej. 
 
Urvalsförfarande:  
Patienter med olika karaktäristiska drag och i olika 
sociala sammanhang handplockades för att delta i 
studien.  
 
Urval: 26 patienter inkluderades primärt i studien – 
15 kvinnor och 11 män från 50 år och uppåt. Till 
följd av ett bortfall blev den slutliga studiegruppen 25 
patienter.  
 
Bortfall: En patient var inlagd vid intervjutillfället. 
 
 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer 
med öppna frågor i patientens hem. 
 
Analysmetod: Tematisk analys 

Styrkor:  
- Mycket citat 
- Någorlunda jämna grupper  
- Tydligt resultat 
 
Svagheter:  
- En intervju blev inte inspelad pga 

tekniska problem 
 
 
 
 

• Det etablerades en trygg relation mellan 
sköterskan och patienten, vilket ledde till 
bättre efterlevnad. 

• En tidigare relation till sjuksköterskan är inte 
nödvändig för att tillit ska finnas. 

• Det är inte nödvändigt för patienten att 
känna till mekanismen bakom deras 
”uppgifter” om de litade på sjuksköterskan. 
Detta ledde till comliance. 

• Tillit ledde till att patienter som tvivlade på 
egenvård och nya råd gjorde som 
sjuksköterskan sa eftersom hon ingav tillit. 
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Författare Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Van Hecke, A., Grypdonck, M., Beele, H., 
Vanderwee, K., & Defloor, T. (2011). Adherence 
to leg ulcer lifestyle advice: qualitative and 
quantitative outcomes associated with a nurse-led 
intervention. Journal Of Clinical 
Nursing, 20(3/4), 429-443. doi:10.1111/j.1365-
2702.2010.03546.x 
 
 
Nederländerna 
 
 
 
 
 
 

Syftet var att utforska förändringar associerade 
med sjuksköterskeinterventioner för att förstärka 
tillgivenheten för bensårslivsstilsråd.  
 

Design: Studie med kvalitativ utvärdering som 
tillvägagångssätt samt pre-post-test design. 
 
Inklusionskriterier: Patienter med ABPI mellan 
0,8 och 1,2. Har recept på 
kompressionsbehandling. Pratar Holländska. Kan 
skriva och prata. Mottaglig för bensårsvård av 
community sjuksköterskor. Ej tillgiven till 
egenvård. 
 
Exklusionskriterier: Patienter med 
kommunikationssvårigheter. Hade begränsad 
rörlighet i vristen. Var i fullständigt behov av 
hjälp p.g.a. immobilitet. Hade underliggande 
patologisk orsak till bensår.  
 
Urvalsförfarande:  
Patienter till sjuksköterskor hos 19 lokala 
avdelningar listades. Potentiella deltagare valdes 
selektivt. Ansvarig vårdgivare kontaktades och 
informerades. Efter godkännande från vårdgivare 
kontaktades sjuksköterska som informerade 
patienten om studien. 
 
Urval: 26 patienter inkluderades i studien. 15 var 
kvinnor och elva var män. Medianålder var 79 år. 
 
Bortfall: Sju patienter. 
 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 19 patienter.  
 
Datainsamlingsmetod: Semistrukturerad 
intervju i patientens hem. Patienter fick föra 
dagbok. ActiGraph accelerometer. Muntlig 
smärtskala. Sårmätning med hjälp av dator. 
 
Analysmetod: Induktiv analys, SPSS version 
15.0, Wilcoxon signed-rank test, Bonferroni 
korrektion. 

Styrkor:  
- Tydligt utförande och resultat 
- Hade citat från intervju 
 
Svagheter:  
- Litet urval 
- Selektivt urval 
 

• Resultatet visade på att grunden var att få 
patienten att känna tillit och trygghet till 
sjuksköterskan.  

• Omvårdnadsmetoden som användes 
grundades i att sjuksköterskan tog såret på 
allvar och gav vård bortom patientens 
förväntningar samt att de visade expertis. 
Sjuksköterskan delade även med sig av 
erfarenheter samt var öppen och bjöd på sig 
själv.  

• Tilliten som byggdes ledde till följsamhet 
och att de patienter som tidigare tvivlat på 
vården istället följde det som 
sjuksköterskan sa.  

• Att ha en tidigare relation till 
sjuksköterskan var inte nödvändigt för att 
tillit skulle kunna äga rum. 
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Författare 
 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Watson, J., Kang'ombe, A., Soares, M., Chuang, 
L., Worthy, G., Bland, J., & ... Nelson, E. (2011). 
VenUS III: a randomised controlled trial of 
therapeutic ultrasound in the management of 
venous leg ulcers. Health Technology 
Assessment, 15(24), 1-192 
 
England och Irland 
 
 
 
 
 
 
 

Att jämföra den kliniska effekten och 
kostnadseffektiviteten mellan 
ultraljudsbehandling med frekvens på 1 MHz i 
samband med standardiserad vård jämfört med 
standardiserad vård för svårläkta venösa sår. 

Design: Randomiserad kontrollerad studie  
 
Inklusionskriterier:  
Patienter som sköts av kommunal-/bensårs-
/öppenvårdssjuksköterska på studiecentrum och 
som har möjlighet att ge skriftligt samtycke. Har 
bensår med venös insufficiens som primära 
orsaken. Utan infektion. Patienter som haft 
venösa bensår i över sex månader och med större 
såryta än 5 cm² samt ett ankle brachial index 
(ABI) på mer än 0,8. 
 
Exklusionskriterier: Patienter med bensår utan 
venös orsak, dåligt skött diabetes, proteser eller 
metall i foten, misstänkt tromboflebit, aktiv 
cellulit eller misstänkt / närvarande cancer / 
metastatisk sjukdom. Patienter med 
kontraindikation för ultraljud eller som inte ville 
behandlas med ultraljud. Patienter som deltagit i 
studien tidigare eller deltar i annan studie. 
Gravida eller kvinnor som försöker bli gravida. 
 
Urvalsförfarande:  
Sjukvårdspersonal identifierade möjliga deltagare 
och gav dem skriftlig informationsblad. 
 
Urval: 337 patienter – 200 kvinnor och 137 män 
mellan 54 och 84 år. 
 
Bortfall: Inget bortfall 
 
Datainsamlingsmetod: patient-uppgifts 
formulär. Ulcer-healed form när bensåret 
bedömts vara läkt enligt sjuksköterska. 
Frågeformulär.  
 
Analysmetod: Cox proportional hazard 
regression model  

Styrkor:  
- Stort urval 
- Lika stora grupper i interventions och 

kontrollgrupp 
- Blindad analys 
- Inget bortfall 
 
 
Svagheter:  
- Svårt att hitta i artikeln 

• Låg-dos ultraljud ger ingen signifikant 
effekt på tiden för sårläkning 

• Låg-dos ultraljud gav inte en signifikant 
effekt på sårområdet inom 4 veckor eller 
under 12 månader 

• Lågdos ultraljud gav ingen effekt på 
återkomst av bensår under uppföljning.  

• Lågdos ultraljud gav ingen skillnad i 
HRQoL (Health Related Quality of Life) 
hos patienterna 

• Ultraljud gav fler biverkningar/avvikelser 
än standardvård.  
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