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Sammanfattning 
 
Bakgrund venösa bensår är en ofta förekommande diagnos i primärvården. Många patienter 
med venösa bensår får recidiv av sina sår. Det är viktigt att öka kunskapen om vilka 
omvårdnadsåtgärder distriktssköterskan har att tillgå för att minska risken för recidiv av 
venösa bensår. Lyckas distriktssköterskan i sitt förebyggande arbete förbättras patientens 
livskvalitet. Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans förebyggande 
omvårdnadsåtgärder för recidiv av venösa bensår. Metoden har en beskrivande design och 
har genomförts som en systematisk litteraturstudie med systematisk och manuell 
litteratursökning i tidigare empiriska studier. Databaserna som genomsöktes var Cinahl och 
Pubmed. Litteraturstudien baseras på nio vetenskapliga artiklar. De kategorier som 
framkommer i resultatet var: information, råd, stöd vid egenvård och specifik omvårdnad. 
Slutsatsen i denna litteraturstudie är att det går att minska risken för recidiv av venösa bensår 
om patienten gör livsstilsförändringar, t.ex. att använda kompressionsstrumpor och att ha 
balans mellan aktivitet och vila med ben över hjärthöjd. För att klara detta behöver patienten 
information och råd från distriktssköterskan. Resultaten kan användas för att utforma en vård 
där distriktssköterskan försöker förebygga recidiv av venösa bensår.  
 
Nyckelord: Venösa bensår, distriktssköterska, prevention, recidiv.  
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BAKGRUND 
 
1.1 Venösa Bensår 
 
Ett sår på underbenet, lokaliserat mellan knä och malleol, som inte läker inom sex veckor 
(Lindholm, 2003). Malleol är den medicinska benämningen för fotknöl. 
 
1.1.1 Prevalens  
 
I Sverige har ungefär 50 000 personer, eller två procent av befolkningen, kroniska svårläkta 
bensår. Ungefär hälften av såren är venösa bensår. Antalet venösa bensår ökar markant i 
åldrarna över 65 år, kvinnorna är överrepresenterade. I Lindholms (2003, s 51) bok refererar 
författaren till en studie vars resultat visade att ett läkt bensår recidiverar till 100 procent inom 
30 månader om inte personen bär kompressionsstrumpor, med kompressionsstrumpor är 
motsvarande siffra sexton procent.  
 
1.1.2 Orsaksmekanism  
 
Ett venöst bensår är alltid ett symtom på en underliggande sjukdom i de venösa kärlen på 
benen. Det venösa systemet i benet består av en djup del och en ytlig del samt förbindelser  
däremellan, så kallade perforanter. I venerna finns klaffar, som förhindrar återflöde av blodet 
nedåt i benet. För att möjliggöra för blodet att trots tyngdlagen återvända till hjärtat från 
benen finns muskelpumpar i vad och lår, samt en fotpump (Lindholm, 2003). 
När återflödet från det venösa systemet inte fungerar som det ska bildas ett förhöjt ventryck, 
vilket verkar vara en förutsättning för att bensår uppstår. Ett förhöjt ventryck kan bero på att 
patienten tidigare haft en djup ventrombos eller är född utan klaffar i sina vener. Det finns en 
mängd teorier till den patofysiologiska mekanismen som leder till att hudbarriären skadas 
med sårbildning som följd. Till största delen är den komplexa mekanismen fortfarande okänd 
(Nelzén, 2004). 
Venösa bensår uppstår lättare om det förutom backflöde även finns predisponerande faktorer, 
såsom: ärftlighet, yrken där man står upp länge, kvinnligt kön eftersom kvinnliga könshormon 
påverkar venerna negativt, hög ålder, graviditet, förstoppning, övervikt och stillasittande. En 
väl fungerande muskelpump i vaden och ett negativt undertryck i bukhålan under andning kan 
tvärtom underlätta för blodet att återvända till hjärtat (Benbow, 2005). 
 
1.1.3 Symtom 
 
Tecken på venös insufficiens är: bensvullnad, brun missfärgning av huden i damaskområdet, 
svullna vener på fotleden, atrofi och eksem i huden. Patienten kan klaga över tyngdkänsla, 
klåda, smärta och ömhet i benet. Ett venöst bensår kan uppstå var som helst mellan ankel och 
mellersta delen av vaden, men är oftast lokaliserat nära den yttre eller inre malleolen. Det 
venösa bensåret är vanligtvis grunt, oregelbundet till formen och ofta fyllt av 
granulationsvävnad men det kan också vara nekrotiskt eller fibrinbelagt. Bensår orsakar 
smärta, påverkar sömnen negativt och minskar graden av hur mycket patienten kan röra på sig 
och delta i sina normala aktiviteter. Att ha ett bensår kan också påverka patientens självkänsla 
och ge depressiva besvär (Benbow, 2005). 
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1.1.4 Det aktuella kunskapsläget  
 
Några svenska nationella riktlinjer om att förebygga venösa bensår går tyvärr inte att finna. 
Lokala riktlinjer i Örebro läns landstings sårvårdsbok uttrycker klart att fortsatt kompression  
måste fortsätta även efter utläkning av venösa bensår såvida den venösa insufficiensen inte 
åtgärdas kirurgiskt (Örebro läns landsting, 2011). 
 
 
1.2. Hälsofrämjande arbete 
 
1.2.1 Distriktssköterskans hälsofrämjande arbete 
 
I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 
distriktssköterska står att läsa: en distriktssköterskas kompetens omfattar ett hälsofrämjande 
arbetssätt för att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en person och 
dennes familj i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och existentiell 
hälsa och sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2008 a). 
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det bland annat att vården och behandlingen i så 
stor utsträckning som det går ska utformas och genomföras i samråd med patienten. 
Vårdpersonalen ska arbeta för att förebygga ohälsa. Alla patienter har rätt till individuellt 
anpassad information om sin sjukdom och behandling, samt förebyggande livsstilsråd.  
 
1.2.2 Prevention 
 
Begreppet prevention eller preventivt arbete betyder att bibehålla hälsa, förebygga sjukdom 
eller skador och förtida död. Prevention brukar delas in i primär prevention att motverka  
uppkomsten av sjukdom såsom att reducera risk faktorer för sjukdom, sekundär prevention att 
minska sjukdomens utveckling, spridning och tertiär prevention att minska sjukdomens 
konsekvenser (Medin & Alexandersson, 2000).  
 
 
 
1.3. Modeller för hälsofrämjande omvårdnadsarbete 
 
1.3.1 Dorotea Orems omvårdnadsteori 
   
I livets alla situationer påverkas människan av sin hälsa, när människan blir orolig för sin 
hälsa eller uppfattar förändrade funktioner söker hon vård. Samhället är ansvarigt för 
individers hälsa och accepterar att personer som är hjälplösa, sjuka, ålderstigna, handikappade 
eller har andra behov ska få den hjälp de behöver eller hjälp att återfå ansvar efter sin 
kapacitet. Människan är alltid en del av sin miljö, därför ska sjuksköterskan ta reda på 
relevanta uppgifter om patientens livssituation(Orem, 2001). 
Enligt Orem (2001) är omvårdnadshandling en åtgärd som sjuksköterskan avsiktligt utför åt 
sina patienter med syftet att bibehålla liv, hälsa och välbefinnande. Sjuksköterskan bedömer 
patientens hälsotillstånd som en grund för vilken omvårdnad som behövs under rådande 
omständigheter och efter vad patienten själv kan göra, detta kallar Orem egenvård. Egenvård 
kräver att patienten accepterar sitt tillstånd och förstår att han har befogenheter och 
möjligheter men också krav på sig själv. Omvårdnadshandlingen fortsätter så länge behovet 
finns eller tills patienten eller en anhörig är kapabel att ta över egenvården. Patienten kan 
successivt öka sin egenvårdsförmåga och nå oberoende om sjuksköterskan delar med sig av 
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sina kunskaper och färdigheter. Det är viktigt att sjuksköterskan aldrig tar över och erbjuder 
för mycket omvårdnad, utan att i så stor utsträckning som möjligt hjälper patienten till 
självständighet. 
 

1.3.2 Empowerment 
 
Termen empowerment introducerades i USA redan på 1920-talet. Begreppet har använts i 
olika sammanhang såsom social proteströrelse, politik, folkhälsa och socialt arbete. 
Empowerment innehåller ordet power som betyder styrka, makt och kraft. Alla tre orden 
vädjar till människans innersta önskningar. Vi vill vara starka och kraftfulla, vi vill säga vad 
vi tycker och vi vill ha kontroll och makt över våra liv. Ordet empowerment har använts 
synonymt med orden: självtillit, stolthet, delaktighet, egenkontroll, kompetens, självstyre, 
samarbete och deltagande (Askheim & Starrin, 2007). 
Ordet empowerment kan inte riktigt översättas till ett svenskt ord, men vardagsmakt är så nära 
man kan komma en översättning. Empowerment är ett förhållningssätt och en människosyn 
där utgångspunkten är att alla människor har kapacitet och resurser att ta kontroll över sina 
liv, definiera sina problem och att lösa problemen genom olika handlingsstrategier (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008 b). 
Avsikten med förhållningssättet är att göra patienten jämbördig i det dagliga mötet med 
vårdpersonal. Patienten ska vara med och bestämma om sin egen vård och behandling, 
eftersom patienten är expert på sitt liv och på att leva med sin sjukdom. Vårdpersonalen bör 
åstadkomma en tillåtande och avslappande miljö som betonar patientens medbestämmande, 
engagemang och kontroll (Björvell & Insulander, 2008). 
 
 
1.4 Problemformulering 
 
Venösa bensår är en ofta förekommande diagnos i primärvården. För patienten innebär det ett 
lidande att ha ett venöst bensår med påverkan på välbefinnandet. Såromläggningar är 
kostsamt för samhället både vad det gäller förbandsmaterial och arbetskostnad. Många 
patienter med venösa bensår får recidiv av sina sår. Det är viktigt att distriktssköterskan och 
patienten har kännedom om varför bensår recidiverar och hur risken för recidiv kan minska. 
Från patienternas sida kommer det sällan önskemål om förebyggande åtgärder, kanske på 
grund av dåliga kunskaper om orsaksmekanismen till bensår. Denna litteraturstudie kan 
möjligen öka kunskapen hos distriktssköterskor med sårvårdsansvar om vilka 
omvårdnadsåtgärder distriktssköterskan har att tillgå för att minska risken för recidiv av 
venösa bensår och därmed förbättra patientens livskvalitet. 
 
 
2. SYFTE 
 
Syftet var att beskriva distriktssköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder för recidiv av 
venösa bensår. 
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3. METOD 
 
Studien har en beskrivande design och har genomförts som en systematisk litteraturstudie 
med systematisk och manuell litteratursökning av tidigare empiriska studier som 
datainsamlingsmetod (Polit & Beck, 2008). Studien har gjorts enligt flödesschema i Polit och  
Beck (2008 s.108).  Artiklarna har granskats och värderats enligt granskningsmallarna för 
kvalitativa respektive kvantitativa studier, enligt Forsberg och Wengström (2008), att vara av 
bra kvalitet. Forskningsetiska överväganden är gjorda i alla inkluderade studier. 
 
 
3.1 Sökstrategier  

För att studien ska vara reproducerbar och kunna upprepas redovisas här vilka databaser, 
sökord, publiceringsår och vilka begränsningar som gjorts (Forsberg och Wengström, 2008). 
Utifrån syftet formulerades och genomfördes en plan för litteratursökning, vilka databaser och 
vilka sökord som skulle användas, alla beslut dokumenterades. Sökningar genomfördes i 
Cinahl och Pubmed med hjälp av bibliotekarie på medicinska biblioteket på universitets-
sjukhuset i Örebro och på universitetsbiblioteket i Örebro. Sökningen där artiklarna till 
resultatet i litteraturstudien hittades redovisas i sökmatris (bilaga1). Sökorden som användes i 
Pubmed var leg ulcer och varicose ulcer, dessa båda är meshtermer men söktes även som ord i 
text. Leg ulcer och varicose ulcer kombinerades med recurrence, prevention och intervention 
som alla tre finns med i mitt syfte. I Cinahl användes leg ulcer eller venous ulcer som båda är 
subject headings, men orden söktes även som ord i text. Leg ulcer och venous ulcer 
kombinerades precis som i Pubmed med recurrence, prevention och intervention. Eftersom 
meshtermerna inte är identiska med subject heading användes olika sökord, varicose ulcer i 
Pubmed och venous ulcer i Cinahl. En manuell sökning har genomförts i böcker och artiklars 
referenslistor. 
 
 
3.2 Urval 
 
Litteratursökningen avgränsades till artiklar publicerade mellan 2001 och 2011 för att få 
aktuella studier. I Pubmed gjordes begränsning med nurs* för att få omvårdnadsforskning. 
Begränsningar var artiklar med abstracts i Pubmed och i Cinahl där abstracts fanns att tillgå.  
I båda databaserna gjordes avgränsning med engelska som enda språk och att åldern på 
studiedeltagarna skulle vara vuxna. Den databassökning som resulterade i artiklar som 
svarade på syftet i tillräcklig mängd, gav sammanlagt 221 träffar, 97 artiklar från Cinahl och 
124 artiklar från Pubmed. För att kunna välja ut de artiklar som var relevanta utifrån studiens 
syfte av de 221 artiklarna, lästes 164 titlar och 57 abstracts igenom. Artiklar sorterades bort på 
titlar eller abstracts som innehöll diabetes, arteriella sår, trycksår, blandsår, djup ventrombos, 
behandling av venösa bensår men inte om att förebygga recidiv, såromläggningar eller 
förbandsmaterial. Artiklar som var review artiklar sorterades bort, då man i en litteraturstudie 
som ska användas som grund för nya studier ska använda primära källor, d v s 
forskningsrapporter som är skrivna av forskaren som själv genomfört studien (Polit & Beck, 
2008). Även berättelser sorterades bort i samband med att abstracts lästes. Fyra av studierna 
hittades i båda databaserna, eftersom sökningen gjordes först i Cinahl finns de fyra 
dubbletterna inte redovisade i sökmatrisen varken bland lästa eller inkluderade artiklar i 
Pubmed. Dessa fyra studier som hittades vid sökning i båda databaserna är inkluderade i 
litteraturstudien. Tre artiklar från sökningen i Pubmed exkluderas eftersom de saknade etiskt 
godkännande. Senare exkluderades även den fjärde artikeln från Pubmed sökningen eftersom 
interventionen var kirurgiskt åtgärdande kontra kompressionsstrumpor och därför inte stämde 
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med mitt syfte vilka omvårdnadsåtgärder distriktssköterskor kan utföra. Tre studier hittades 
vid manuell sökning i de inkluderade studiernas referenslistor. Inga artiklar hittades i 
böckernas referenslistor. Sammanlagt har nio artiklar inkluderats, fem kvantitativ och tre 
kvalitativa, och en studie som var både kvantitativ och kvalitativ utgör resultatet i denna 
litteraturstudie.  
 

 
3.3 Värdering 

 
Studierna har lästs igenom i sin helhet innan de har granskats och värderats enligt 
granskningsmallar för kvalitativa respektive kvantitativa studier i Forsberg och Wengström 
(2008). I enlighet med granskningsmallarna har syftet värderats, att bakgrund och 
datainsamlingsmetoder har varit relevanta, att urvalsförfarande och analys har tydligt 
beskrivits, att eventuella mätinstrument har haft reliabilitet och validitet samt att resultatet har 
svarat på syftet och verkat rimligt. Vetenskapsrådet (2008) har utarbetat riktlinjer för hur god 
medicinsk forskning ska bedrivas, det betonas att fusk och ohederlighet inte får förekomma. 
Urval och presentation av studier i mitt arbete har gjorts i enlighet med deras direktiv, enbart 
studier som fått tillstånd av etiska kommittéer eller studier där noggranna etiska överväganden 
gjorts har inkluderas. Samtliga nio artiklar bedömdes relevanta att ingå i litteraturstudien. 
Artiklarna har sammanfattats med årtal, tidskrift, land, undersökningens syfte, design, 
population, urval, värdering och resultat och redovisas i kolumnform, se bilaga 2 
artikelmatris.  
 
 
3.4 Bearbetning och analys 
 

Artiklarnas innehåll analyserades i en modifierad form av kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman (2004). De inkluderade studierna lästes först igenom i sin helhet. 
Alla meningsbärande enheter som svarade på syftet, från resultaten i de nio inkluderade 
studierna skrevs på papper som sedan klipptes isär och parades ihop i koder med liknande 
innehåll. Dessa koder blev sedan fyra kategorier med distriktssköterskans omvårdnads 
åtgärder för att förebygga recidiv av venösa bensår. Dessa kategorier är: information, råd, stöd 
för egenvård, specifik omvårdnad. Även underkategorier framkom, se tabell 1 
resultatpresentation.   
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4. RESULTAT 

 

                              Tabell 1. Resultatpresentation. 

KATEGORI UNDERKATEGORI 
 Information Information om orsak till 

venösa bensår  
 Råd Råd om egenvård 

Stöd vid 
kompressionsbehandling 
Stöd vid balans mellan 

aktivitet och vila  

Stöd vid egenvård 

Stöd vid hudvård 
Specifik omvårdnad 

 
Ökad observans 

 
 
 
4.1 Information  
 
4.1.1 Information om orsak till venösa bensår 
 
Det kan vara svårt för patienter i allmänhet att förstå hur venösa bensår uppstår. 
Distriktssköterskan ska informera patienten om orsakerna till venösa bensår i termer som 
patienten förstår. Om patienten känner till och förstår orsaken till venösa bensår blir 
följsamheten till behandlingen bättre.  
 
Studien av Flanagan, Rotchell, Fletcher och Schofield (2001) visade att det är svårt för 
patienter i allmänhet att förstå vad orsaken till deras sår var och varför sår uppstår. 
Patienter som visste orsaken till sina sår var mer följsamma till den behandling som 
distriktssköterskan förordar, jämfört med patienter som inte vet orsaken. Bara knappt hälften 
av patienterna i studien identifierade orsaken till sina bensår som ett problem med venerna i 
benen. Tjugo procent rapporterade att de inte visste orsaken till sina bensår. Resten av 
patienterna hade olika teorier om orsaken till sina sår, såsom: problem med huden, lokal eller 
systemisk allergisk reaktion på medicin eller allergi av husdjur, en generellt känslig hud 
alternativt tunn eller tjock hud, småsår, skärsår, blåmärken eller större traumatiska sår på 
benen som patienten haft många år tidigare. Fyra procent trodde orsaken var djup ven trombos 
som patienten haft, i själva verket var det så många som 24 procent av patienterna som haft 
djup ven trombos (Finlayson, Edwards & Courtney, 2010).  
I studien av Edwards, Moffatt och Franks (2002) uppger 60 procent av patienterna att de har 
fått någon form av information, skriven eller muntlig om orsaksmekanismen bakom venösa 
bensår. Varav bara en femtedel uppger att de fått skriftlig information. Resterande 40 procent 
av patienterna har inte fått någon information alls om orsaken till sitt bensår. På frågan om de 
önskar mer information om orsaken till bensår svarar 65 procent att de önskar ytterligare 
information. De patienter som fått information säger att informationen var väldigt användbar 
eller ganska användbar. När distriktssköterskan ger information till patienter är det viktigt att 
hon använder ett språk som patienten förstår. I studien visar man att 40 procent av patienterna 
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inte förstod vad venös betyder, 28 procent associerade venös med vener, medan 10 procent 
associerade venös med någon typ av sår. 
Clarke Moloney, Moore, Burke, McGee och Grace (2005) ville utvärdera om patienten med 
bensår blir mer kunnig om orsaken till bensår om han förutom muntlig information även får 
skriftlig information. Studiegruppen fick både muntlig och skriftlig information medan 
kontrollgruppen bara fick muntlig information. Vi uppföljningen såg man att båda grupperna 
hade ökat sina kunskaper, men utan signifikant skillnad mellan grupperna. 
 
 
4.2 Råd 
 
4.2.1 Råd om egenvård vid venösa bensår 
 
Råden om egenvård som distriktssköterskan kan ge patienten ska uppmuntra till förändringar 
av livsstilen för att förhindra recidiv av det venösa bensåret. Det är viktigt att 
distriktssköterskan berättar vad patienten själv kan göra och varför han ska följa råden. Ett bra 
samarbete mellan distriktssköterska och patient främjar känslan hos patienten av trygghet och 
hopp. Patienten kan med egenvård känna sig oberoende och därmed få en förbättrad 
livskvalitet.  
 
Studien av Flanagan, Rotchell, Fletcher och Schofield (2001) visar en tydlig ambivalens i 
attityd mot förebyggande som en strategi för att minska venösa bensårs recidiv, många 
distriktssköterskor tyckte att metoden var mycket ineffektiv. I studien säger en 
distriktssköterska: ”I slutändan så säger vi samma saker om och om igen, det är ett totalt 

slöseri med tid eftersom patienten inte vill lyssna, hos de flesta patienter går det vi lär ut in 

genom ena örat och ut genom det andra. Patienten håller med om vad vi säger, men när de 

kliver ut genom dörren gör de precis det motsatta”(s.155-156, egen översättning). 
Distriktssköterskan säger sig kunna bedöma patientens följsamhet till behandling, vilka 
patienter som vill att deras sår ska läka och sedan inte recidivera. En distriktssköterska säger: 
”Jag märker det redan vid första besöket, det är svårt att säga hur men dessa patienter är 

ivriga att lära, de frågar kloka och praktiska frågor och de lyssnar. Du bara vet att de 

kommer svara bra på behandling” (s. 156, egen översättning). Att det första mötet mellan 
distriktssköterska och patient blir så bra som möjligt är viktigt för det fortsatta samarbetet. Ett 
bra samarbete främjar känslan av trygghet och hopp i situationer där det tidigare inte fanns 
något hopp, patienten kan känna sig oberoende och därmed få en förbättrad livskvalitet. Alla 
intervjuade patienter hade läkta venösa sår men var angelägna om att deras sår inte skulle 
recidivera, många kände att detta var oundvikligt trots att de gjorde sitt bästa för att det inte 
skulle ske. Om patienten känner att sår recidiv är deras eget fel främjar detta inte samarbetet 
mellan patient och distriktssköterska som är så viktigt för patientens följsamhet. 
I studien (Edwards, Moffatt & Franks, 2002) var det nästan hälften (45 %) av alla patienter 
som var ivriga att få information om hur de själv kan förhindra recidiv. Patienterna ville även 
veta mer om kost, aktivitet, smärta, relaterade hälsoproblem och vilken behandling som 
förordades. 
Innan patienterna fick information i studien (Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vandervee & 
Defloor, 2011) var det ungefär hälften som inte visste vad de själva kunde göra för att 
förhindra recidiv. De patienter som tidigare fått råd hade upplevt fördelar (mindre svullna 
ben) och nackdelar (smärta) med att förändra sin livsstil. Många patienter tvivlade över 
motiven till de råd de tidigare fått och tvivlade även till sin egen insats för att förhindra 
recidiv av bensåren. Patienterna i studien tyckte att råden de sedan fick hjälpte dem att bättre 
klara av sina problem runt bensåret, vad de kunde göra när de upplevde obehag eller trötta 
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ben. Råden var adekvata och gjorde att de kände sig säkrare i olika situationer som de 
hamnade i med sitt bensår. Författarna av studien påpekar att för att få patienten medvetet 
följsam till egenvårds råd är det viktigt att distriktssköterskan berättar vad patienten själv kan 
göra och varför han ska följa råden. Om distriktssköterskan använder kreativa strategier, 
såsom individanpassade råd eller skriftliga råd kan patientens följsamhet till de goda vanorna i 
det dagliga livet öka.  
 
 
4.3 Stöd vid egenvård  
 
4.3.1 Stöd vid kompression 
 
Den vanligast förekommande egenvårdsaktiviteten för patienter med kronisk 
venösinsufficiens är att använda kompressionsstrumpor. Om patienten använder sina 
kompressionsstrumpor eller inte beror på hur informerad patienten är om patofysiologin till 
venösa bensår och hur täta uppföljningsbesök patienten har till distriktssköterskan. Även 
svårigheter att sätta på och ta av strumporna påverkar patientens användande av 
kompressionsstrumpor. 
 
Av 122 patienter i studien (Finlayson, Edwards & Courtney, 2010) fick 111 patienter 
kompressionsstrumpor förskrivet efter att deras bensår läkt. Av dem använde knappt hälften 
av patienterna sina kompressionsstrumpor varje dag, medan resten använde strumporna ibland 
eller inte alls. Av dem som aldrig använde sina strumpor var det tjugo patienter som svarade 
att de inte visste att det fanns ett behov av att fortsätta med kompressionsstrumpor när såret 
var läkt eller att de inte behövde använda strumporna efter att såret var läkt. En signifikant 
skillnad i hur regelbundet patienten använder kompressionsstrumpor associeras med om 
patienten känner till patofysiologin eller inte. Användandet av kompressionsstrumpor 
associeras också till hur täta uppföljningsbesök som erbjuds på sjukvårdsinrättningar, de 
patienter som erbjöds uppföljning var tredje till sjätte månad bar kompressionsstrumpor två 
till fem dagar mer per vecka jämfört med patienter som hade uppföljnings besök varje år eller 
mer sällan. Det framkom att ledbesvär i händer, fötter, knän och höfter ledde till svårigheter 
att ta av och sätta på kompressionsstrumpor, vilket gjorde att patienter bara använde strumpor 
vid särskilda tillfällen. Ungefär en tredjedel svarade att de inte trodde att strumpan skulle 
fungera, antingen då de hade tidigare erfarenhet av att ha använt strumpor och fått recidiv av 
bensår eller då de var av uppfattningen att när såret är läkt var inte strumporna viktiga eller 
effektiva för att förebygga nya sår. När patienterna tillfrågades vilken strumpa och vilken 
kompressionsklass de använde kunde 38 procent av patienterna namnge strumpan och vilken 
kompressionsklass som förskrivits.  
I studien av Finlayson, Edwards och Courtney (2008) var det 90 procent av patienterna som 
förskrevs kompressionsstrumpor efter att deras bensår läkt, av dem använde bara 56 procent 
sina strumpor fem dagar eller mer per vecka, 30 procent använde sina strumpor en dag eller 
mindre per vecka. I studien fick 68 procent av patienterna bensårs recidiv, 36 procent inom tre 
månader och ytterligare 20 procent inom tolv månader. I samma studie kom man fram till att 
patienter som fick recidiv använde sina kompressionsstrumpor 2,9 dagar i genomsnitt per 
vecka jämfört med dem som inte fick recidiv som använde sina strumpor 5,3 dagar i 
genomsnitt per vecka, detta är en signifikant skillnad. 
I studien av Jull, Mitchell, Arroll, Waters, Latta, Walker och Arroll (2004) kom man fram till 
ungefär samma siffror vad det gäller kompressionsstrumpsanvändning. Varken ålder eller kön 
påverkade om patienten använde sina strumpor eller inte. De patienter som använde 
kompressionsstrumpor tyckte i högre grad att det var värt det, strumporna var bekväma och de 
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var övertygade att strumporna förebygger recidiv. Patienterna som tyckte att 
kompressionsstrumporna var dyra i inköp använde dem i högre grad än de som sa att 
kostnaden inte spelade någon roll.  
Den finländska studien av Seppänen(2007) visar att ungefär hälften patienterna som använder 
kompressionsstrumpor sätter på sig dem direkt på morgonen. Var femte patient inspekterade 
regelbundet i vilken kondition strumporna var. En tredjedel av patienterna i studien köpte nya 
kompressionsstrumpor efter sex månader.  
 I Seppänens studie säger en patient” jag mår inte bra när jag använder mina 

kompressionsstrumpor, det gör ont, jag känner smärta när jag bär dem. Min bror och syster 

hade också venösa bensår och de använde aldrig kompressionsstrumpor. Trots det gick allt 

bra för dem” (s.9, egen översättning). 
När det gällde att följa råden om användning av kompressionsstrumpor så bedömde en del 
patienter sin följsamhet till behandlingen av kompressionsstrumpor efter sina egna mått vilket 
kunde skilja sig från hur förskrivaren ville att strumporna skulle användas (Van Hecke, 
Grypdonck, Beele, Vandervee & Defloor, 2011). 
 
 
4.3.2 Stöd i balans mellan aktivitet och vila  
 
Balansen mellan att höja benet över hjärthöjd och att vara fysiskt aktiv genom bland annat 
benövningar har visat sig gynnsam för att förebygga recidiv.  
 
I studien av Flanagan, Rotchell, Fletcher och Schofield (2001) tyckte många patienter att 
budskapet från distriktssköterskorna var motstridigt, en patient i studien sa: ” någon 

uppmanade mig att lägga fötterna högt medan någon annan uppmuntrade mig till att 

promenera mycket. Jag önskar att de kunde bestämma sig” (s.157, egen översättning).  
Studien av Finlayson, Edwards och Courtney (2008) visar att patienter som höjde benen över 
hjärthöjd en halvtimme per dag under vaken tid, medan de som fick recidiv av venösa bensår 
höjde ungefär en kvart eller kortare tid per dag.   
Att vara fysiskt aktiv och ha bra ankelrörlighet visade sig associerat med minskad recidiv risk 
i ett program som leddes av distriktssköterskor, för att öka patientens följsamhet och minska 
recidiv av venösa bensår. Ju längre tid per dygn patienten höjde sitt ben över hjärthöjd ju lägre 
recidivrisk. Patienterna i kontrollgruppen höjde sina ben över hjärthöjd mindre än 10 timmar 
per dygn (natten inräknad), medan studiegruppens patienter höjde sina ben över hjärthöjd mer 
än 12 timmar per dygn. Skillnaden i hur länge patienterna i studiegruppen höjde sina ben 
ökade ju längre tid som patienten deltog i bensårsprogrammet (Brooks, Ersser, Lloyd & Ryan, 
2004). 
Att göra förbättringar enligt livsstilsråd visade sig också ge ökad livskvalitet för patienter med 
bensår. Muskelstyrkan ökar om patienten rör på tårna, blodet i benen cirkulerar bättre och 
fötterna blir snabbare varma. Men det kan vara svårt att motivera patienterna att promenera 
och att höja benet i hjärthöjd eftersom de gamla var rädda att ramla omkull vid promenad och 
att höja benet var besvärligt och orsakade obehag. De flesta patienter tyckte att det var lättast 
att integrera ben övningar i det dagliga livet. Vissa patienter gjorde benövningar och höjde 
benet över hjärthöjd vid bestämda tider medan andra utförde övningarna när de kom ihåg det 
(Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vandervee & Defloor, 2011).  
Bara en femtedel av patienterna i studien rapporterade att de promenerade 30 minuter varje 
dag. Mer än hälften av patienterna rapporterade att de undvek att stå stilla längre stunder. En 
tredjedel sa att de undvek att sitta med benen hängande eller i kors länge. Ungefär hälften av 
patienterna höjer upp sin svullna fot dagligen eller flera gånger om dagen, medan resten av 
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patienterna aldrig höjer upp sin svullna fot. En fjärdedel sover med höjd fotända på sängen 
(Seppänen, 2007). 
 

 
4.3.3. Stöd vid hudvård  
 
En viktig egenvårdsåtgärden för att förhindra recidiv av venösa bensår som patienten utför 
med stöd från distriktssköterskan är att observera tecken på försämringar i huden och skador 
efter trauman.  
 
Att alltid ha benen täckta för att inte få sår var något som ungefär hälften av alla patienter 
gjorde, ungefär en fjärdedel gick aldrig ut för att shoppa och träffade aldrig barn eller husdjur 
av rädsla för att stöta emot och få sår eller revor. Två femtedelar av patienterna undvek att 
använda tvål och andra kemikalier på benet, specialkrämer t.ex. steroider eller zink, undvek 
att simma i klorerat vatten eller i havsvatten och solade aldrig benen. Ungefär en fjärdedel 
rapporterade att de inte gjorde några preventiva åtgärder för att förebygga bensår (Finlayson, 
Edwards & Courtney, 2010).  
I patientgrupper som är mottagliga för råd finns ytterligare råd att ge: undvik att duscha eller 
bada alltför varmt, ha inte ovanligt varmt inomhus, basta inte, använd inte strumpor som sitter 
åt förutom de särskilt måttanpassade strumporna, använd inte underkläder eller gördel som 
sitter åt, köp inte nya skor på eftermiddag/kväll, korsa inte benen i sittande ställning, undvik 
att lyfta eller bära alltför tungt (Seppänen, 2007). 
 
 
4.4 Specifik omvårdnad 
 
4.4.1 Ökad observans 
  
Patienter med hjärt-kärlsjukdom, lågt BMI, rörelsehinder, tidigare sår som läkt långsamt, och 
nedsatt ankelrörlighet behöver ökad observans av distriktssköterskan för att förebygga recidiv 
av venösa bensår.  
 
Av patienterna med hjärt-kärlsjukdom fick 82 procent recidiv av sina bensår jämfört med 62 
procent som inte var hjärtkärlsjuka. Bland patienter med någon form av rörelsehinder fick 80 
procent recidiv av venösa bensår, jämfört med patienter som klarade att röra sig recidiverade 
såren hos 58 procent. Deltagare vars sår recidiverade hade tidigare haft öppna sår längre tid 
jämfört med de vars sår inte recidiverade (Finlayson, Edwards & Courtney, 2008).  
Hos patienter med BMI under 20 recidiverade 90 procent av såren, jämfört med 64 procent 
hos patienter med BMI över 20. Även hos patienter med näringsbrist sågs såren recidivera 
oftare (Finlayson, Edwards & Courtney, 2010). Att ha minskad rörlighet i ankeln, mindre än 
60 grader, hade ett klart samband med recidiv av venösa bensår (Brooks, Ersser, Lloyd & 
Ryan, 2004). 
Det fanns inget samband mellan recidiv och hur stort sår patienten haft, om de tidigare haft 
djup ventrombos eller ej, inte heller hittades samband med tidigare venkirurgi. Forskarna 
hittade inget samband mellan ålder, kön eller civilstånd när det gällde recidiv av venösa 
bensår (Finlayson et al., 2008).  
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Sammanfattande resultat 
 
Huvudfynden i denna litteraturstudie visar att en lyckad omvårdnad för att förebygga recidiv 
av venösa bensår bygger på att patienterna får information från distriktssköterskan om 
orsaken till venösa bensår, råd om livsstilsförändringar såsom daglig användning av 
kompressionsstrumpor, observation och skötsel av huden på benen, stöd i balans mellan 
fysisk aktivitet och högläge av benen över hjärthöjd. Följsamhet till distriktssköterskans råd 
ökar om hon ger individanpassade råd. Ett bra samarbete mellan distriktssköterska och patient 
och information och råd ökar möjligheterna för goda behandlingsresultat. Med färre sårrecidiv 
förbättras patientens livskvalitet. Patienten behöver livslångt stöd från distriktssköterskan för 
att klara egenvården. Vissa patienter behöver ökad observans från distriktssköterskan för att 
förebygga recidiv av venösa bensår. Detta gäller patienter med hjärt-kärlsjukdom, lågt BMI, 
rörelsehinder, tidigare venösa bensår som läkt långsamt och patienter med minskad rörlighet i 
ankeln. Resultaten från denna litteraturstudie kan användas för att utforma en vård där 
distriktssköterskan försöker förebygger recidiv av venösa bensår.  
 
 
DISKUSSION 
 
5.1 Metoddiskussion 
 
En systematisk litteraturstudie utgör en bra metod för att beskriva kunskapsläget inom ett visst 
område och för att motivera att en empirisk studie så småningom behöver göras. En 
litteraturstudie stör inte verksamheten i hälso- och sjukvården (Forsberg & Wengström, 
2008). Denna litteraturstudie baseras på nio vetenskapliga artiklar, som bygger på tidigare 
genomförda empiriska studier. Sökorden är identifierade utifrån syftet. För att bli förtrogen 
med tillvägagångssättet för artikelsökning och med ämnesområdet samt för att nå studiens 
syfte är en mängd provsökningar gjorda med olika sökordskombinationer i Cinahl och 
Pubmed. Flera sökningar blev för snäva och gav för få träffar. Databaser valdes eftersom 
Cinahl är den främsta databasen för omvårdnadsforskning medan Pubmed innehåller artiklar 
från både medicinska och omvårdnads tidskrifter. Sökningen i Pubmed är gjord med tillägget 
nurs* för att begränsa till omvårdnadsartiklar. Sökningen är heltäckande, det finns inga fler 
publicerade empiriska studier att finna med samma inklusions- och exklusionskriterier i dessa 
båda databaser. Antal träffar blev 221 stycken varav 97 i Cinahl och 124 i Pubmed.  
 
Studierna som inkluderats i litteraturstudien beskriver konkret vad distriktssköterskan kan 
göra för att förebygga recidiv av venösa bensår. I båda databaserna fanns många träffar på 
artiklar som sammanfattade tidigare forskning, så kallade reviews, dessa är exkluderade. 
Även artiklar med innehåll som inte svarade på syftet valdes bort. Patienterna är inte 
begränsade till ålder annat än att de skulle vara vuxna, eftersom sökningen då blir för snäv. 
Artiklar som är för gamla är exkluderade. Forsberg och Wengström (2003) rekommenderar 
aktuell litteratur som är högst fem år. För att kunna inkludera rätt antal artiklar fick sökningen 
tillåtas 10 år tillbaka. Tre studier fick exkluderas då det inte nämndes något om etiskt 
godkännande i studierna. Detta trots kännedom hos författaren om att etiskt godkännande kan 
utelämnas då vetenskapliga artiklar får innehålla ett visst antal tecken maximalt vid 
publicering. Manuell sökning av alla böcker och artiklars referenslistor, även i de artiklar som 
inte inkluderats, många studier som hittades var för gamla, men tre artiklar kunde inkluderas i 
litteraturstudien. Patienterna i de inkluderade artiklarna liknar de patienter i primärvård som 
resultatet ska överföras till så till vida att de har eller har haft bensår, de är vuxna, oftast lite 
äldre, både män och kvinnor. Patienterna i vissa av de inkluderade artiklarna liknar inte 
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patienter i primärvård på så sätt att de fick vård i sitt hem. Alla artiklar är skrivna på engelska, 
sökningen hade kunnat inkludera svenska språket också, men tidigare sökningar har gjorts på 
svenska i båda databaserna utan resultat. 
Studierna som inkluderats kom från följande länder: Australien, Finland, Holland, Irland, 
Storbritannien och Nya Zeeland. Alla dessa länder har västerländsk kultur och en utbyggd 
hälso- och sjukvård. Det kan ha påverkat resultatet hur tillgänglig vården för patienter med 
venösa bensår är i olika länder, vilka förutsättningar och resurser vården har och om vården är 
skattefinansierad eller privat. Resultatet i studien visade att det är liknande 
omvårdnadsåtgärder för venösa bensår i alla dessa länder, vilket visar att resultatet går att 
överföra till andra länder med västerländsk kultur, vilket ger styrka åt studien.  
Två studier har samma författare, fördelen är att dessa författare förmodligen är kunniga och 
intresserade av ämnet. Nio studier inkluderades i litteraturstudien, fem kvantitativa och tre 
kvalitativa samt en studie som var både kvantitativ och kvalitativ. För att belysa ämnet från 
flera håll valdes både kvantitativa och kvalitativa artiklar. De kvantitativ studie presenterar 
mätbara resultat och visar samband mellan olika företeelser. Resultatet i en kvantitativ studie 
ska kunna generaliseras till en större population. Medan en kvalitativ studie skapar förståelse 
för hur patient eller personal upplever ett fenomen till exempel recidiv av venösa bensår.   
En studie visar både vad patienter och personal anser, vilket ger en förståelse för båda sidorna 
av en vård relation. Det är inte säkert att de upplevelser och reflektioner som patienter och 
personal beskriver i artiklarna är de upplevelser och reflektioner som alla patienter har. 
Patienternas upplevelser av vården kan vara svårt att överföra från ett land till ett annat, men 
resultatet visar på hur en patient med bensår kan uppleva vården.   
 

Alla studierna är kvalitetsvärderade enligt Forsberg och Wengström (2008). De inkluderade 
nio artiklarna är genomlästa i sin helhet flertalet gånger. Innehållet är analyserat genom att 
alla meningsbärande enheter i artiklarnas resultat som svarade på syftet parades ihop till 
koder.  Två meningsbärande enheter passade i två kategorier, råd om egenvård vid venösa 
bensår och stöd vid kompression, de bedömdes passa bäst i stöd vid kompression. Det 
svåraste momentet under arbetets gång har varit att få en så bra sökning i databaserna som 
möjligt och sedan att beskriva sökningen. Målsättningen har varit att det sammanställda 
resultatet ska svara på syftet på ett detaljerat och komplett sätt, det vill säga uppnå en god 
trovärdighet. Att ensam ha författat litteraturstudien kan ha resulterat i en mindre 
mångfacetterat diskussion jämfört med om författarna varit flera. Slutsatserna bedöms dock 
vara tillförlitliga. 
 
   
5.2 Resultatdiskussion  
 
Innan denna litteraturstudie påbörjades fanns det en känsla hos författaren utifrån egen praxis 
att det är samma patienter som kommer tillbaka gång på gång med sårrecidiv, detta stämmer 
väl med siffrorna i studien av Seppänen (2007). Mellan 67-80 procent av venösa bensår 
recidiverar, och ungefär var fjärde patient har haft åtminstone fyra sårepisoder. Lindholm 
(2003, s.51) säger att utan kompressionsbehandling recidiverar alla venösa bensår inom 30 
månader. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska en sjuksköterska arbeta 
hälsoförebyggande och preventivt. Prevention av venösa bensår kan vara både primärt att 
förhindra att venösa bensår uppstår, sekundärt att förhindra att bensår recidiverar samt tertiärt 
att minska skadan och påverkan på livskvaliteten.  
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Venösa bensår är en kronisk diagnos som uppstår som en konsekvens av venösinsufficiens. 
Eftersom andelen äldre ökar kommer även andelen med venösinsufficiens att öka. Efter 
läkning av ett venöst bensår finns fortfarande den underliggande patologiska orsaken till såret 
kvar, såvida patienten inte genomgått kirurgisk åtgärd. Det finns ingen definitiv bot av 
venösinsufficiens, behandlingen är av palliativ karaktär och patienten kräver livslångt 
omhändertagande.  
Det är svårt för patienter i allmänhet att förstå vad orsaken till deras venösa bensår är, varför 
sår uppstår och recidiverar. Patienter som inte är informerade att det finns en underliggande 
sjukdom i de venösa kärlen på benen som kan ge upphov till sår, kan vara svåra att motivera 
till förebyggande behandling (Flanagan, Rotchell, Fletcher & Schofield, 2001). 
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det att alla patienter har rätt till individuellt 
anpassad information om sin sjukdom och behandling. I nuläget är nog de flesta 
distriktssköterskor generellt dåliga på att informera patienten om den underliggande 
patologin, vilket kan bero på att patologin är svår att förstå och ännu svårare att muntligt 
delge. Detta får konsekvenser för patientens följsamhet enligt ovanstående studie.  
 
I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) står det också att alla patienter har rätt till  
förebyggande livsstils råd. Vården och behandlingen ska i så stor utsträckning som möjligt 
utformas och genomföras i samråd med patienten. Detta stämmer bra med empowerment 
synsättet. Delaktighet i beslutsprocessen och egna initiativ är positivt för utfallet av 
behandlingen (Askheim & Starrin, 2007). Empowerment är lämpligt att använda i alla 
situationer där patienten ska utföra någon form av egenvård. Patienten ges bättre möjligheter 
till välbefinnande i sjukdomssituation om distriktssköterskan fokuserar på hälsa istället för 
som traditionellt på sjukdom. För att patienten ska klara sin egenvård behöver han stöd och 
vägledning från distriktssköterskan. Om distriktssköterskan använder kreativa strategier, 
såsom att ställa öppna frågor till patienten, uppmuntra patienten till engagemang och 
gemensamt fatta beslut om vård och behandling kan stora behandlingsvinster uppnås. 
Patientens motivation och följsamhet till goda vanor i det dagliga livet ökar om konkreta råd 
ges såsom vad han ska göra och varför. Då känner sig patienterna säkra i olika situationer som 
de hamnar i med sitt bensår (Van Hecke , Grypdonck, Beele, Vandervee & Defloor, 2011; 
Edwards, Moffatt & Franks, 2002). 
Efter att patienter med läkta venösa bensår genomgått ett utbildningsprogram som leds av 
distriktssköterskor minskar recidiv risken signifikant (Brooks, Ersser, Lloyd & Ryan, 2004). 
Det är förvånande att man i studien av Clarke Moloney, Moore, Burke, McGee och Grace 
(2005) inte fann att skriftlig information i kombination med muntlig information som 
patienten fick med sig hem ökade kunskaperna jämfört med enbart muntlig information. 
Orsaken till detta kan vara att studiedeltagarna var äldre och hade dålig skolutbildning. Det 
finns flera faktorer som påverkar mottagligheten för muntlig information vid 
mottagningsbesök till exempel förmågan att komma ihåg, att förstå och att höra. Därför borde 
kombinationen av muntlig och skriftlig information öka patientens kunskapsmängd. 
Att skapa en miljö på distriktssköterskemottagningen där patienten kan vara delaktig i 
planering, beslutsfattande, genomförande och utvärdering av vården är viktigt (Edwards et al., 
2002). En bra miljö innehåller avskildhet, inga störande inslag, tillräckligt med tid avsatt för 
varje patient samt en strävan efter ett bra samarbete mellan patient och distriktssköterska.  
 
Orem (2001) säger att egenvård kräver att patienten accepterar sitt tillstånd och förstår att han 
har befogenheter och möjligheter men också krav på sig att själv sköta sin egenvård. Med 
egenvård ges patienten förutsättningar att bevara sin hälsa, få en strukturerad livssituation, 
personlig integritet och fortsatt utveckling. Egenvårdsförmågan kan patienten successivt öka 
och han kan till och med nå oberoende om han får rätt kunskap från sjuksköterskan. Eftersom 
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största delen av egenvården sker i hemmet är det viktigt att patienten förstår vad egenvården 
innebär och vågar utöva egenvård samt har kunskap om när konsultation med 
distriktssköterskan krävs. 
Det är inte säkert att det är viktigt för patienten att minska risken för recidiv av bensår 
(Flanagan et al, 2001). Upplevelsen av att leva med venösa bensår och dess behandling skiljer 
sig åt mellan individer och beror på hur livet i övrigt ser ut, tidigare erfarenheter, värderingar 
och förväntningar. Att känna till patientens val kan underlätta för distriktssköterskan att ge 
rätt råd och fokusera på lämpliga åtgärder. Patientens val och prioriteringar måste alltid 
respekteras. Distriktssköterskans föreställning att ett läkt sår leder till ökad livskvalitet, 
minskad smärta, bättre sömn, ökad rörlighet och möjlighet att delta i normala aktiviteter, 
stämmer inte alltid. För patientens del kanske utläkt bensår innebär att tappa sitt sociala 
nätverk med distriktssköterskor på vårdcentralen och positiv inrutning av vardagen med 
omläggningsbesök två gånger per vecka.  
De egenvårds råd som framkommer i flera studier för att minska recidivrisken vid venös- 
insufficiens är användandet av kompressionsstrumpor, rörlighet, balans mellan att ha benet 
ovanför hjärthöjd, aktivitet och hudvård (Brooks et al., 2004; Finlayson, Edwards & 
Courtney, 2008; Finlayson, Edwards & Courtney, 2010; Seppänen, 2007; Van Hecke et al., 
2011).  Lokala riktlinjer vad det gäller prevention av venösa bensårs recidiv klargör att 
kompression måste fortsätta även efter läkning av venösa bensår såvida den venösa 
insufficiensen inte åtgärdas kirurgiskt (Örebro läns landsting, 2011).  Att förskriva 
kompressionsstrumpor efter djup ventrombos som gett venösinsufficiens är en allmänt 
vedertagen behandlingsåtgärd i primärvården i Örebro län. Kompressionsstrumpor förskrivs 
också, om patienten accepterar det, efter utläkta venösa bensår. Det är svårt att motivera till 
kompressionsbehandling eftersom behandlingen i början är obehaglig och kräver stora 
insatser från patientens sida. Äldre patienter har ofta svårt att få på och av strumporna, på 
grund av ledbesvär i händer, fötter, knän och höfter. Patienter som får komma regelbundet var 
tredje till var sjätte månad för uppföljningsbesök till distriktssköterskan bar sina 
kompressionsstrumpor två till fem dagar mer per vecka jämfört med de patienter som fick 
komma en gång per år (Finlayson et al., 2010). Balans mellan att höja benet över hjärthöjd 
och att vara fysiskt aktiv genom bland annat benövningar har visat sig gynnsam för att 
förebygga recidiv.  
 
Vissa patienter med bensår kräver ökad observans från distriktssköterskans sida eftersom de 
lättare får recidiv av sina sår. Detta gäller patienter med ökad sårbarhet för sjukdom och 
ohälsa såsom hjärt-kärlsjuka, rörelsehindrade, patienter som haft öppna sår under lång tid och 
patienter med BMI under 20 samt näringsbrist (Finlayson et al., 2008, 2010).  
 
I en review artikel sammanfattar författaren att stor vikt tenderar att läggas på att läka venösa 
bensår men att lika stor vikt borde läggas på eftervården. Den höga återfallsfrekvensen är 
kostnads- och resurskrävande och har negativa psykosociala och fysiska effekter för 
patienten, vilket kan minimeras genom lämplig eftervård. Den första åtgärden som ska 
rekommenderas är kompressionsstrumpor, vilket är en evidensbaserad åtgärd för att 
förebygga bensårsrecidiv. Hudvård och bra kost är nödvändiga åtgärder liksom råd som 
främjar försiktig träning och att höja benet över hjärthöjd. Distriktssköterskor kan genomföra 
pedagogiska strategier såsom patientutbildning för att minska recidiv. Eftervården av bensår 
har visat sig vara en viktig del för att reducera risken för recidiv av venösa bensår (Ripley, 
2008). 
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6. SLUTSATS OCH KLINISK IMPLIKATION  
 
6.1 Slutsats  
 
När ett venöst bensår har läkt ska en livslång plan utarbetas i samråd med patienten för att 
förebygga recidiv. Det är viktigt att patienten får information, råd och stöd från 
distriktssköterskan. Distriktssköterskan kan initiera, stödja och främja sjukdomsförebyggande 
insatser på grupp- och individnivå samt utveckla metoder så att preventiva insatser ingår 
naturligt i vårdkedjan och därmed förebygga recidiv av venösa bensår. Resultatet i denna 
litteraturstudie visar att det är möjligt att minska risken för recidiv av venösa bensår om 
patienten gör radikala livsstilsförändringar, såsom att dagligen använda sina 
kompressionsstrumpor, att ha balans mellan att vara aktiv och att höja benet över hjärthöjd 
samt att vara aktsam om sina ben. Resultaten kan användas inom utbildning av 
distriktssköterskor, kvalitetssäkring och utformning av skriftliga samt muntliga patientråd.  
 
 
6.2 Klinisk implikation 
 
Att implementera förändringar i vården av venösa bensår borde gå bra eftersom behandlingen 
enligt litteraturstudien är effektiv, saknar väsentliga nackdelar och inte skulle leda till ökade 
kostnader för vården. Under litteraturstudiens gång har upptäckts att de omvårdnadsåtgärder 
som ett ben med venösinsufficiens mår bra av inte bara förebygger recidiv av venösa bensår 
utan även är effektivt för att förhindra att venösa bensår uppstår och att optimera 
behandlingen vid venösa bensår. Därför ska omvårdnadsåtgärderna implementeras redan vid 
första tecken på venösinsufficiens, alltså såväl, primär, sekundär som tertiär prevention. Att 
arbeta förebyggande skulle kanske inte spara kostnader i primärvården eftersom dagens 
omläggningstider på distriktssköterskemottagningen skulle ersättas av uppföljningar och 
återbesök efter läkta venösa bensår. Önskvärt vore att starta sårbehandlingsteam med 
multidisciplinär samverkan för noggrann diagnostik och adekvat behandling av patienter med 
venösinsufficiens. Behandlingen ska anpassas individuellt och ha ett empowerment synsätt så 
att patienten aktivt deltar i sin behandling. Miljön ska vara underlättande för lärande och 
undervisning. Muntlig och skriftlig information ska ges till patienten om deras tillstånd och 
dess behandling, såsom hudvård, ben över hjärthöjd, motion, aktivitet, användning och skötsel 
av strumpor. Att patienten vet vad egenvården består av och varför den behövs har stor 
påverkan på hur patienten tolererar en behandling. Samtliga patienter med läkta venösa sår 
erbjuds uppföljning med olika nivåer av stöd, till att börja med ofta och när såret varit läkt en 
tid glesas uppföljningsbesöken ut. Gruppträffar har på andra områden till exempel 
rökavvänjning och viktnedgång visat sig effektiva, det skulle vara intressant att även prova 
gruppträffar för att motivera bensårspatienter till livsstilsförändringar.  
 
6.3 Idéer för fortsatt forskning 
 
Att göra en empirisk studie och ta reda på hur många patienter på en vårdcentral i Örebro län 
som använder sina kompressionsstrumpor enligt ordination efter läkta venösa bensår. Samt 
vad det är som gör att patienten använder eller inte använder sina strumpor. Att pröva 
gruppträffar och att arbeta i sårbehandlingsteam med patienter med läkta venösa bensår skulle 
också vara spännande, och sedan utvärdera om följsamheten till egenvårdsråden ökar. Fortsatt 
forskning om vilken typ av information och råd som ger bäst effekt för egenvården hos 
patienter med venösa bensår skulle vara användbart att forska vidare på. 
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 fullföljde 

studien. R
esultatet är relevant för 

syftet. Patienterna var gam
la och hade 

låg utbildningsnivå vilket kan ha 
påverkat resultatet. I en yngre 
studiegrupp m

ed högre 
utbildningsnivå, kan resultatet ha blivit 
annorlunda, m

en å andra sidan är de 
flesta bensårspatienter äldre. 

V
ärdering 

 

Studien visar begränsad nytta av skriftlig 
inform

ation till patienter m
ed venösa 

bensår. V
id uppföljning visade både 

gruppen som
 fått både m

untlig och 
skriftlig inform

ation och gruppen som
 

bara fått m
untlig inform

ation förbättrade 
kunskapsnivåer utan statistisk skillnad 
m

ellan grupperna.  

R
esultat 
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E
dw

ards, L
.M

., M
offatt, C

.J., Franks, 
P.J. (2002). 
A

n exploration of 
patients´understanding of leg 
ulceration. 
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u
rn

a
l o

f W
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Storbritannien 

  F
örfattare 

A
rtikelns titel, T

idskrift, m
.m

. 
L

and 

 Syftet m
ed studien var att identifiera 

patienters förståelse för bensår genom
 

att undersöka deras kunskaper och 
förväntningar på behandlingsresultat. 
Syftet var också att kartlägga deras 
attityder till inform

ation från hälso- 
och sjukvårdspersonal. 
   Syfte 

D
esign K

valitativ. Förklarande. 
M

etod Strukturerade intervjuer. 
A

nalysm
etod Innehållsanalys. 

P
opulation/ studiegrupp 101 

patienter alla m
ed kroniska och 

recidiverande bensår deltog i studien. 
M

edianåldern var 75 år (23-91). 46 %
 

var  m
än, 54%

 var kvinnor.  
Inklusionskriterie patienter m

ed 
bensår som

 sköttes av 
kom

m
unsköterskor i två om

råden i 
L

ondon. 
E

xklusionskriterie patienter m
ed 

behov av sluten vård, dem
ensdiagnos, 

icke engelskspråkiga. B
ortfall Finns 

inget beskrivet, troligen har m
an 

utform
at studien så att alla patienter 

accepterade att delta.  

  D
esign 

M
etod = D

atainsam
lings- och   

analysm
etod 

A
lla delar som

 ska ingå I en 
vetenskaplig artikel är tydligt 
representerade. R

esultatet är relevant 
för syftet. M

ånga patienter är 
inkluderade.T

otalundersökning av en 
hom

ogen grupp av patienter m
ed 

venösa bensår.  Intervjuerna var 
strukturerade vilket är bra. M

an har 
fått ett svar som

 var svårtolka om
 

aktivitet och vila. D
et har inte kunnat 

bekräftas av svaret om
 denna 

förvirring orsakades av felaktig 
patientinform

ation eller helt enkelt 
speglade patienternas brist på 
förståelse. L

ågt bortfall ger studien 
hög pow

er.  

V
ärdering 

 

R
esultatet visade att en m

ajoritet av 
patienterna trodde att orsaken till deras 
bensår var ett traum

a. M
ånga patienter 

hade ingen åsikt om
 vad som

 var 
viktigaste behandlingsm

etoden för deras 
bensår. Patienterna visste heller inte vad 
de själva kunde göra för att främ

ja 
läkningen. 66 %

 sa att de fått skriftlig 
inform

ation om
 sitt venösa bensår. M

ånga 
patienter sa att de ville ha inform

ation om
 

vad de själva kunde göra för att främ
ja 

läkningen. 40 %
 av patienterna kände inte 

till den m
edicinska term

inologin som
 

personalen använde. För att 
patientinform

ationen ska vara effektiv 
m

åste den skräddarsys efter patientens 
behov. Inform

ationen ska gärna uttryckas 
i enkla begrepp och okom

plicerade, 
entydiga budskap. 
 

R
esultat 
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Finlayson, K
., E

dw
ards, H

. &
 

C
ourtney, M

. (2008). 
Factors associated w

ith recurrence of 
venous leg ulcer: A

 survey and 
retrospective chart review

. 
In

tern
a

tio
n
a

l Jo
u
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a

l o
f N

u
rsin
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S
tu

d
ies,, 4

6
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0
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A
ustralien  

  F
örfattare 

A
rtikelns titel, T

idskrift, m
.m

. 
L

and 

Syftet m
ed studien var att identifiera 

faktorer associerade m
ed recidiv av 

venösa bensår för att kunna 
tillhandahålla inform

ation för att 
utveckla förebyggande strategier. 
 

 

Syfte 

D
esign K

vantitativ, icke-experim
entell, 

icke-kontrollerad, retrospektiv 
observations studie. 
M

etod  D
ata insam

lades från m
edicinska 

journaler och från dem
ografisk 

inform
ation. Patienterna fick också fylla i 

olika rapportblad och 
bedöm

ningsform
ulär. D

et finns ingen 
kontrollgrupp. Ingen blindning varken av 
forskare, vårdare eller patienter. 
A

nalysm
etod: D

ata analyserades m
ed 

logistisk regressions m
odell för att 

bestäm
m

a deras oberoende inflytande för 
återfall av venösa bensår. 
P

opulations/studiegrupp 122 patienter, 
ålder m

ellan 26-96 år, 51 %
 kvinnor, 49 

%
 m

än från två större sjukhus och tre 
m

indre sårvårdsklinker. 
Inklusionskriterie Patienter som

 haft 
venösa bensår som

 varit läkta i  2 veckor, 
12-36 m

ånader innan studien startade och 
som

 har ett ankeltryck m
ellan 0,8-1,3. 

E
xklusionskriterie sängliggande 

patienter, patienter som
 inte förstår 

engelska och patienter m
ed kognitiva 

problem
. B

ortfall 147 patienter uppfyllde 
inklusionskriterierna och inbjöds att delta 
i studien. 17 %

 av patienterna ville inte 
delta. 
    D

esign 
M

etod = D
atainsam

lings- och   
analysm

etod 

A
lla delar i en vetenskaplig artikel är 

tydligt representerade. R
esultatet är 

relevant för syftet. M
ånga inkluderade 

patienter (122 stycken). Forskarna har 
dragit slutsatser endast vid statistisk 
signifikans. A

lla variabler som
 är 

kliniskt eller statistiskt signifikanta 
som

 associeras m
ed recidiv av bensår 

finns m
ed. M

ätinstrum
enten för fysisk 

aktivitet och psykosociala faktorer 
hade båda högsta grad av reliabilitet 
och validitet. forskarna hade inte 
lyckats få duplex-undersökning (här: 
undersökning m

ed ultraljud av perifer 
cirkulation i benens vener) gjord på 
alla patienter så m

an vet inte vilken 
grad av venös insufficiens patienterna 
har, vilket också kan påverka recidiv 
av venösa bensår. E

ftersom
 det var så 

få patienter i populationen som
 hade 

ett B
M

I under 20 så kan det ha 
påverkat reliabiliteten av resultatet 
som

 fram
kom

 just vad det gällde 
undervikten. A

tt patienterna själv fick 
rapportera sin fysiska aktivitet, sina 
egenvårdsaktiviteter och sin 
psykosociala hälsa kan ha gett fel i 
insam

lade data. D
atan är insam

lad i 
efterhand vilket kan ge fel m

ed tanke 
på vad studiedeltagarna kom

m
er ihåg, 

recall bias.    

V
ärdering 

 

Studien visar att högläge av ben, fysisk 
aktivitet, kom

pressionsstrum
por och 

egenvårdskunskap är strategier för att 
m

inska återfall av venösa bensår, m
edan 

patienter m
ed hjärtsjukdom

 har en ökad 
risk för återfall. H

ypotesen bekräftades, 
m

an hittade faktorer såsom
: kom

pressions 
behandling, nutrition, hälsa, psykosociala 
faktorer och egenvårdsaktiviteter som

 
påverkar återfallsrisken.  
 

R
esultat 
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Finlayson, K
., E

dw
ards, H

., C
ourtney, 

M
. (2010). 

T
he im

pact of psychosocial factors on 
adherence to com

pression therapy to 
prevent recurrence of venous leg 
ulcers. Jo

u
rn

a
l o

f C
lin

ica
l N

u
rsin

g
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9
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1
2
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A
ustralien  

  F
örfattare 

A
rtikelns titel, T

idskrift, m
.m

. 
L

and 

Syftet m
ed studien var att: 

1. identifiera deltagarnas kunskaper 
vad det gäller sitt tillstånd och vilka 
egenvårds aktiviteter de utför för att 
förhindra recidiv och  
2. avgöra vilka dem

ografiska och 
psykosociala faktorer påverkar 
efterlevnaden av 
kom

pressionsbehandling  
 

Syfte 

D
esign K

vantitativ. R
etrospektiv. 

M
etod T

värsnittsdata, data har 
insam

lats vid en tidpunkt. Ä
ven 

uppgifter ur m
edicinska journaler har 

insam
lats i efterhand. A

nalysm
etod 

K
vantitativ data analyserades m

ed 
SPSS, deskriptiv statistik genom

fördes 
för sam

tliga variabler,  korrelationer,  
chi-square,  t-test, M

ann-W
hitney U

-
test, enkelriktat anova-test,  flera 
linjära regressions m

odeller.   
P

opulation/studiegrupp 147 patienter 
tillfrågades 122 patienter inkluderades, 
vilket gav en svarsfrekvens på 83%

. 
Patienterna fick svara på både öppna 
och slutna frågor i en sem

i-
strukturerad intervju.  
Inklusionskriterie Patienter som

 
tidigare diagnosticerats m

ed ett venöst 
bensår som

 varit läkt sedan 12-36 
m

ånader tillbaka. E
xklusionskriterie 

O
m

 såret hade annan etiologi än 
venöst, A

B
PI( artärblodtryck i vaden) 

som
 inte var m

ellan 0,8-1,3, om
 de 

inte förstod engelska eller hade 
kognitiva problem

. Psykom
etriska 

egenskaper har validerats för de 
instrum

ent som
 användes i studien. 

B
ortfall 25 patienter kunde inte 

inkluderas i studien.  

  D
esign 

M
etod = D

atainsam
lings- och   

analysm
etod 

A
lla delar som

 ska finnas i en 
vetenskaplig artikel är tydligt 
redovisade. Syftet och resultatet 
överensstäm

m
er. R

etrospektiv studie 
kan ge recall bias, dvs. fel eftersom

 
studiedeltagarna kan ha glöm

t hur det 
var. A

tt studiedeltagarna själv fått fylla 
i självrapportering gör också 
trovärdigheten m

indre, eftersom
 

m
änniskor ofta överskattar sig själv 

och sin förm
åga vid självrapportering. 

V
ärdering 

 

Studien visade att de m
est använda 

egenvårdaktiviteterna var bensårsförband, 
kom

pressionsstrum
por,  och att täcka 

benen för att förebygga traum
a. H

ur ofta 
och länge patienten använder sin 
kom

pressionsstrum
por är förknippade 

m
ed patientens kunskap om

 orsaken till 
venösa bensår och  egenvårdskom

petens. 
  

R
esultat 
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Flanagan, M
., R

otchell, L
., Fletcher, 

J., Schofield, J. (2001). 
C

om
m

unity nurses´, hom
e carers´ and 

patients´ perceptions of factors 
affecting venous leg ulcer recurrence 
and m

anagem
ent of services. 
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  F
örfattare 

A
rtikelns titel, T

idskrift, m
.m

. 
L

and 

Studiens syfte var att utforska 
distriktssköterskors och hem

vårdares 
uppfattning om

 fördelarna m
ed att 

utveckla en tjänst där m
an i patientens 

eget hem
 behandlar deras läkta bensår. N

å 
insikt om

 vilken uppfattning 
distriktssköterskor och patienter m

ed läkta 
bensår  har om

 vilka faktorer som
 

påverkar sår recidiv.  U
ndersöka 

m
öjligheten att utarbeta en gem

ensam
 

strategi för distriktssköterskor och 
hem

vårdare för patienter m
ed läkta venösa 

bensår.  
 Syfte 

D
esign K

valitativ  Förklarande. 
M

etod Steg 1 var att använda 
fokusgrupper för att ta reda på om

 
distriktssköterskor och hälsovårdare 
från social service, hur 15 vardera till 
antalet, tyckte att ett delat projekt runt 
venösa bensår var och vilka faktorer 
som

 påverkar recidiv. Steg 2 var 12 
stycken sem

istrukturerade intervjuer, 
för att utforska vad personer m

ed 
läkta, venösa bensår trodde kunde ge 
sår recidiv. A

nalys G
rounded theory. 

P
opulation/studiegrupp 15 

distriktssköterskor och 15 hem
vårdare, 

12 patienter. Inget redovisat bortfall. 
Inklusionskriterir I patientgruppen 
var ålder över 75 år, skröplig eller 
öm

tålig, ha ett läkt venöst bensår och 
få hjälp från kom

m
unen. 

E
xklusionskriterie Inga 

exklusionskriterier finns näm
nda. 

B
ortfall Inget bortfall finns redovisat. 

  D
esign 

M
etod = D

atainsam
lings- och   

analysm
etod 

Studien är strukturerad, alla delar finns 
m

ed (bakgrund, syfte, resultat och 
diskussion osv.) R

esultatet stäm
m

er 
överens m

ed syftet. Studien kan 
överföras till m

in verksam
het eftersom

 
den studerar patienter m

ed läkta 
bensår, m

ed den reservationen att 
patienterna om

händertas i sitt eget 
hem

. D
et är m

ycket intressant att läsa 
distriktssköterskorna, hem

vårdarna 
och patienternas åsikter i sam

m
a fråga . 

V
ärdering 

 

Studien visar att en strategi som
 syftar 

till att stödja ett bensårs helande 
beteende hos äldre m

änniskor har 
potential att m

inska återfall i venösa 
bensår och förbättra patientens 
livskvalitet. R

esultaten tyder på att en 
sådan strategi kan effektivisera bensår 
eftervården, genom

 att förbättra 
vårdarnas och patienternas förståelse 
av faktorer som

 påverkar återfall av 
bensår och underlätta utvecklingen av 
ett m

er balanserat förhållande m
ellan 

sjuksköterska och patient.  

R
esultat 
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., W

aters, J., L
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W
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., A
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Factors influencing concordance w
ith 

com
pression stockings after venous 

leg ulcer healing. 
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A
rtikelns titel, T

idskrift, m
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. 
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and 

Syftet m
ed studien vara att undersöka 

vilka faktorer som
 påverkar patienten 

användning av kom
pressionsstrum

por  
efter att det venösa bensåret har läkt.  

 Syfte 

D
esign K

vantitativ. R
etrospektiv. 

M
etoden Som

 användes var 
strukturerade intervjuer. E

n databas 
plockade fram

 patienter vars bensår 
varit läkta m

inst 6 m
ånader. 164 

patienter tillfrågades, 129 patienter 
(79%

) accepterade att delta. 
A

nalysm
etod O

lika analyser gjordes 
för att hitta signifikans i olika faktorer 
som

 påverkade hur m
ycket 

kom
pressionsstrum

por användes. 
D

atan analyserades m
ed SPSS 

(version 10) och SA
S (version 8). 

Inklusionskriterie V
ar att patienten 

skulle kunna klä på sig själv. D
e 17 

patienter som
 aldrig använde 

kom
pressionsstrum

por exkluderade 
då deras svar kunnat ge confounding 
till resultatet. Ä

ven patienter som
 

vårdades på sjukhus, hade bensår vid 
inklusionstillfället, inte hade telefon 
och led av sviktande kognitiv förm

åga 
exkluderades också. B

ortfall 21%
 av 

163 patienter som
 tillfrågades avböjde 

att m
edverka. 

  D
esign 

M
etod = D

atainsam
lings- och   

analysm
etod 

A
lla delar i studien är noggrant 

redovisade. Studiens resultat stäm
m

er 
m

ed syftet. L
åg svars nivå,  79%

. D
et 

var svårt att kom
m

a i kontakt m
ed 

tillräckligt m
ånga patienter som

 
svarade på inklusions kriterierna i 
studien. Studien är retrospektiv, m

an 
har förlitat sig på vad studiedeltagarna 
kom

m
er ihåg och självrapportering av 

hur m
ycket de använt sina 

kom
pressionsstrum

por, viket kan ge 
recall-bias och överdrift av hur m

ycket 
de använt sina strum

por.  

V
ärdering 

 

R
esultatet visade att m

ånga faktorer som
 

m
an tidigare trott skulle påverka 

m
edgörligheten på hur m

änniskor vars 
venösa bensår hade läkt använder sina 
kom

pressionsstrum
por visade sig ha liten 

påverkan. 
  

R
esultat 
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Seppänen, S. (2007).  
Self-care activities of venous leg ulcer 
patients in Finland. 
E

W
M

A
 Jo

u
rn

a
l,, 7

(1
), 5-14. 

Finland  

  F
örfattare 

A
rtikelns titel, T

idskrift, m
.m

. 
L

and 

Syftet m
ed studien var att beskriva hur 

hälsan påverkas vid egenvård av 
venösa bensår i Finland. 

Syfte 

D
esign E

n kvalitativ, beskrivande, 
prospektiv. 

M
etod D

atainsam
lingsm

etod: 
Strukturerade intervjuer m

ed 
bensårspatienter som

 valdes till 
studien av sjuksköterska,  efter 
sårbedöm

ning,  att det var venösa 
bensår patienten hade, av 
professionella sjuksköterskor. 
T

otalundersökning, alla patienter m
ed 

inklusionskriterier tillfrågades om
 att 

delta. E
genvårdsaktiviteterna 

studerades och bedöm
des m

ed hjälp av 
W

A
S-V

O
B

 instrum
entet, som

 är en 
katalog av egenvårdsaktiviteter för 
patienter m

ed venösa bensår.  
A

nalysm
etod Innehållsanalys. 

P
opulations/studiegrupp  88 

patienter m
ed venösa bensår, 75 %

 var 
kvinnor, 25 %

 m
än. 80 %

 av 
patienterna var över 65 år. D

e flesta 
patienter bodde hem

m
a. 

Inklusionskriterie V
ar patienter m

ed 
den m

edicinska diagnosen venöst 
bensår, som

 inte har 
kom

m
unikationssvårigheter. 

E
xklusinskriterie 

K
om

m
unikationssvårigheter. B

ortfall 
Finns inte beskrivet.  

  D
esign 

M
etod = D

atainsam
lings- och   

analysm
etod 

Studien är strukturerad och bra 
upplagd, alla delar som

 ska vara m
ed i 

en vetenskaplig artikel finns m
ed. 

R
esultatet stäm

m
er väl överens m

ed 
syftet. Stort urval patienter som

 deltog 
i studien. Studien är prospektiv, vilket 
är bättre än retrospektiv. Strukturerade 
intervjuer är bra. Fördelningen kvinnor 
och m

än är 75%
-25%

 , en viss 
överrepresentation hos kvinnor vad det 
gäller venösa bensår, m

en skillnaden 
är inte så stor. Så studiegruppen är inte 
helt representativ. Forskaren har 
sam

lat in, analyserat och tolkat data 
själv, vilket kan färga resultatet. D

et 
kan vara så att det inte fanns något 
bortfall, vilket i så fall är bra för 
studiens resultat.    

V
ärdering 

 

 Studien visar att det behövs 
specialistm

ottagningar där sjuksköterskan 
tillhandahåller råd om

 egenvård till 
patienter m

ed bensår och m
ed läkta bensår 

när huden väl är intakt. Förebyggande 
vård borde erbjudas till alla 
bensårspatienter. D

en största utm
aningen 

för sjuksköterskor är att m
otivera patienter 

m
ed venösa bensår att använda 

kom
pressionsstrum

por. Patient och 
sjuksköterska behöver ett bra sam

arbete 
för att läka venösa bensår.  

 R
esultat 
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V
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eele, 
H

., V
anderw

ee, K
., D
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  F
örfattare 

A
rtikelns titel, T

idskrift, m
.m

. 
L

and 

Syftet m
ed studien vara att undersöka 

förändringar som
 kunde associeras m

ed  
sjuksköterske interventionen ”A

dherence 
to leg ulcer life style” 

1. 
att identifiera resultat känsliga 
för bensår patienternas 
upplevelse och m

er specifikt 
för om

vårdnadsåtgärd 
2. 

att utforska kvantitativa 
effekter av interventionen. 

 

 

Syfte 

D
esign K

vantitativ, prospektiv 
studie.K

valitativ förklarande, utredande. 
 M

etod Sem
istrukturerade intervjuer och 

observationer m
ed 26 patienter m

ed 
venösa bensår, före och efter att 
interventionen gjordes. T

otalundersökning 
alla patienter som

 uppfyllde 
inklusionskriterierna tillfrågades.  
A

nalysm
etod K

vantitativ w
ilcoxon 

signed rank test kvalitativ induktiv 
innehållsanalys. P

opulation/ studiegrupp 
26 patienter, 15 kvinnor, 11 m

än. 
M

edianålder 79 år. Patienterna hade 
huvudsakligen låg skolutbildning. 10 
patienter var ensam

boende.  
Inklusion: A

B
PI 0,8-1,2, förskrivning av 

kom
pressionsstrum

por, förstå och tala 
holländska, läs och skrivkunniga, i behov 
av sjuksköterskevård, icke m

edgörliga. 
E

xklusion: kom
m

unikationssvårigheter, 
fixerad ankelrörlighet, annan 
underliggande patologi än venöst bensår. 
B

ortfall 4 patienter vägrade delta, och en 
hoppade av en bit in i studien.  

  D
esign 

M
etod = D

atainsam
lings- och   

analysm
etod 

Sam
tliga delar som

 ska vara m
ed i en 

vetenskaplig artikel finns m
ed. 

R
esultatet besvara syftet väl. Studien 

var prospektiv vilket är bättre än 
retrospektiv. Forskarna hade lång 
kontakt m

ed patienterna i studien 
vilket också är bra. T

otalundersökning 
är bra, alla patienter som

 gick att 
inkludera tillfrågades.  

V
ärdering 

 

K
unskaperna om

 livsstils råd vid venösa 
bensår och vid förebyggande av bensårs 
recidiv ökade. U

tbildningen har bidragit 
till att distriktssköterskan m

er m
edvetet 

följer upp råden. D
en logiska grunden för 

råd och dess sam
band m

ed att läka bensår 
och förebygga recidiv är fortfarande 
oklara. M

ånga patienter uppnådde större 
självständighet då de bland annat lärde sig 
ta av och på kom

pressionsstrum
pan själv. 

Flera blev också m
er fysiskt aktiva. 

M
ånga ökade på tiden då de höjde sitt ben 

över hjärthöjd. Patienterna fick ett nytt 
perspektiv där ökad livskvalitet och till 
och m

ed en förhoppning om
 läkning 

kunde uppnås. 

R
esultat 

 


