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Sammanfattning   
 
Svenska studier visar att fler personer än förväntat har problem med bensår och den årliga 
kostnaden ligger på uppemot 26 500 kr per patient. Eftersom andelen äldre hela tiden ökar, är 
det viktigt att det här problemet uppmärksammas, och att mätmetoder används för att 
diagnostisera och förbättra vården av patienter med bensår. Studien är gjord som en 
litteraturstudie. Syftet är att visa vilken betydelse sjuksköterskan har för patienter med bensår. 
Vid alla typer av sår är det viktigt att fastställa orsaken, eftersom bakomvarande sjukdom kan 
orsaka sår eller fördröja sårläkningen. Ansvar för diagnostik och ordination ligger hos 
läkaren, medan sjuksköterskan har ansvaret för omvårdnaden och dess dokumentation. 
Patientens livsstil, hans anhöriga och miljön runtomkring är viktiga delar för sårläkningen. En 
helhetssyn på patientens situation är nödvändig för att kunna ge en god omvårdnad.   
Sjuksköterskan kan vara till stor betydelse för patienten genom att vara varsam och noggrann 
vid såromläggningen, använda mätinstrument och dokumentera, uppmuntra till följsamhet i 
kompressionsbehandlingen, försöka förstå samt undervisa och informera patienten. Vidare 
forskning och regelbundna utvärderingar behövs om hur sjuksköterskan kan bli mer följsam 
gentemot evidensbaserade riktlinjer och hur ny kunskap kan implementeras. 
Sjuksköterskestudenter behöver också lära sig mer om sår och sårbehandling i sin 
grundutbildning, och evidensbaserade riktlinjer måste användas i behandlingen av patienter 
med bensår 
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Abstract 
  
Swedish studies have shown that more people than expected have problems with leg ulcers 
and that the yearly cost for treatment per patient is approximately 26 500kr.  
Since the elderly population is on the rise, there is a need to highlight this growing problem, 
to make sure that proper assessment tools are used and to improve the standard of care given 
to patients with leg ulcers. The aim was to show what a difference the nurse can make to 
patients with leg ulcers. With all types of wounds it is imperative to establish if there is any 
underlying reasons since certain illnesses can cause more wounds or delay the healing 
process. The doctor is responsible for making the diagnosis and to prescribe the correct 
treatment whereas the nurse’s responsibility is for the nursing care and its documentation. The 
patient’s lifestyle, his next of kin and his environment all play an important part in this 
healing process. A holistic approach is therefore necessary to be able to give good standard of 
nursing care. The nurse can by being careful and precise when changing the dressing, using 
assessment tools and document, give encouragment for compliance, inform and educate 
patients, help a great deal in the patient’s healing process. Further research is needed to see 
how the nurses’ compliance can be improved, and how new knowledge can be implemented.                           
Nurse students need to learn more about wounds and wound treatments in their basic 
education, and evidencebased guidelines have to be used in the caring for leg ulcer patients. 
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Inledning 
 
Bensår är mycket vanligt förekommande, framförallt hos äldre personer. Drygt en procent av 
befolkningen beräknas ha eller ha haft bensår (1). Svenska studier visar dels att fler personer 
än förväntat har problem med bensår (2), och dels att den årliga kostnaden för vård och 
behandling av dessa sår beräknas uppemot 26 500 kr per patient (3). Eftersom andelen äldre 
personer hela tiden ökar, är det viktigt att det här problemet uppmärksammas, och att 
mätmetoder används för att diagnostisera och förbättra vården för dessa patienter (2).  
Primärvården, distriktssköterskor och sjuksköterskor inom den kommunala sektorn ägnar 
mycket tid åt behandling av bensår (4,5). Både patienter och personal tycker att tid är en 
bristvara (6), och sjuksköterskorna vill ha mer tid för att lyssna på patienterna, informera och 
dokumentera (5). 
 
I Hälso- och sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården god hälsa och vård på lika 
villkor för alla. Vården ska vara av god kvalité, patientens integritet ska respekteras och 
behovet av trygghet i behandlingen ska tillgodoses. Patienten eller närstående ska också 
informeras på ett individuellt anpassat sätt om sitt hälsotillstånd och de metoder som finns för 
undersökning, vård och behandling (7). För att hålla en god kvalité på vården krävs planering, 
dokumentation och kompetent personal (8) Förutom de tekniska kunskaperna om 
såromläggning och hur sår ska skötas behövs också kunskaper om sårläkningsprocessen och 
vad som påverkar den. Sårbehandling är den vanligaste omvårdnadsåtgärden i alla vårdformer 
(9). Ämnet är valt för att visa vilken betydelse sjuksköterskan har vid behandling av patienter 
med bensår. 
 

Bakgrund 
 

Historik 

   
Sår på benen sågs länge som allvarliga eftersom amputation var enda alternativet om såret 
försämrades och kallbrand uppstod. Skötsel av bensår var på 1800-talet en mycket oglamorös 
uppgift. Det har använts många olika sorters sårförband under historiens gång. Från djurriket 
har spindelväv använts i många kulturer under lång tid. De skyddade mot infektioner genom 
sina antibiotiska egenskaper. I Kina har silke och silkesprodukter använts och de har 
motsvarande egenskaper. Örter och örtavkok har spelat stor roll i sårbehandling i flera tusen 
år. I Norden har grobladsörterna haft en klar särställning bland läkeörterna, och användes 
både som färska och som torkade. Grobladen innehåller höga halter garvämnen och har en 
antiinflammatorisk effekt. Andra örter som användes var till exempel rölleka, daggkåpa, 
kärleksört, kamomill och tussilago. Olivolja, vitlök och honung har varit vanligt i förband 
tidigare, men rekommenderas numera inte eftersom de innehåller substanser som är starkt 
allergena vid lokalbehandling (4).  
 

Bensår  

  
Ordet sår på svenska omfattar alla typer av sår utan gradskillnad. På latin betyder ”vulnus” ett 
sår som läker enligt ett visst förutsett mönster, medan ”ulcus” står för ett svårläkt eller 
kroniskt sår. Motsvarande benämningar på engelska är ”wound” och ”ulcer”.  
Med beteckningen bensår menas kroniska och svårläkta sår på underbenet som oftast 
uppträder på anklarna. Den vanligaste orsaken är venös insufficiens (70 %), arteriell 
insufficiens (25 %) eller en kombination av dessa (4). Bensår kan också bero på till exempel 
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diabetesneuropati eller ha maligna orsaker. Vid alla typer av sår är det viktigt att fastställa 
orsaken. Bakomliggande sjukdom kan orsaka sår eller fördröja sårläkningen, och måste därför 
identifieras och behandlas. Även livsstilfaktorer såsom rökning, fysisk aktivitet och kostvanor 
är viktiga för sårläkningsprocessen. Karaktäristiskt för bensår är att de har en betydligt längre 
läkningstid än vanliga akuta sår som beräknas läka inom sex veckor (1). 
 
Förutsättningarna för att ett sår ska läka är flera. Såret ska ha en jämn temperatur och 
fuktighet och det ska vara rent från död vävnad och infektion. Såret ska skyddas från 
mekanisk skada och nedsmutsning. Patienten ska hållas smärtfri. Hämmande faktorer mot 
läkning är bakomliggande sjukdom, ödem, dåligt näringstillstånd, lågt vätskeintag, sårsmärta, 
vissa läkemedel, tryck, rökning och en känsla av ensamhet eller depression (10).  
 
Sårbehandling 

  
Enligt riktlinjerna ska diagnos ställas och bakomvarande orsaker behandlas. Såromläggningar 
ska göras varligt, med kroppstempererat vatten vid sårtvätt och med ett för såret lämpligt 
förband. Såret ska inte läggas om oftare än nödvändigt för att minska störningar i 
läkningsprocessen. Vid dokumentation av såret noteras förekomst av kyla/värme, ödem, 
pigmentering och eksem. Såret ska mätas, ritas av och gärna fotograferas med digitalkamera 
(10). Arbetet kan underlättas med hjälp av en standardiserad dokumentationsmodell. I Sverige 
används VIPS (Välbefinnande, Integritet, Prevention och Säkerhet)- modellen med färdiga 
nyckelord (11). Dokumentationen är ett viktigt instrument för den fortsatta behandlingen. En 
bristfällig utförd dokumentation kan äventyra omvårdnaden (12), och risk finns för att det i 
övergången mellan sluten och öppen vård kan uppstå missförstånd som påverkar vården av 
patienten (6). Ett samarbete mellan personalkategorier och inom arbetsgruppen är nödvändig, 
och det är sjuksköterskan som samordnar omvårdnadsåtgärderna (1). Smärtor kan med fördel 
mätas och dokumenteras med hjälp av ett smärtskattningsinstrument, exempelvis visuell 
analogisk skala (VAS) eller en numerisk skala, där patienten skattar sin egen smärta på skalan 
från ett som betyder ingen smärta till tio som är värsta tänkbara smärta (13). Känt 
ankeltrycksindex (ABPI) är en av förutsättningarna för att kunna ge patienten rätt behandling. 
ABPI är kvoten mellan systoliskt ankelblodtryck och systoliskt armblodtryck. Mätningen görs 
med vanlig blodtrycksmanschett och pulsen avlyssnas i foten med hjälp av en 
ultraljudsdoppler. På båda benen mäts blodtrycket och om värdena skiljer sig åt används det 
högsta värdet. Ett ankeltrycksindex som är <0,8 tyder på en arteriell insufficiens som är en 
kontraindikation på kompressionsbehandling (10). 
 
Vid venösa bensår kan kirurgiska ingrepp vara nödvändiga för att sanera de venösa kärlen. Är 
såren svårläkta kan hudtransplantation övervägas, det kan då röra sig om antingen fullhuds- 
eller en delhudstransplantation. En konservativ behandling riktas framför allt mot ödem och 
andra sårläkningshämmande faktorer. Kompression i form av linda eller pumpstövel minskar 
ödem och används också för att förebygga uppkomst av sår. Arteriella bensår åtgärdas främst 
genom behandling av bakomliggande faktorer och riskfaktorer. Kirurgiska åtgärder kan vara 
nödvändiga. Fysisk aktivitet, rökstopp och kostrådgivning för att minska blodfetthalter är 
andra viktiga åtgärder för att gynna sårläkningsprocessen. Kompression får inte användas 
annat än på läkares ordination. Patientutbildning är viktig för att informera patienten om vilka 
livsstilsfaktorer som påverkar sårläkningen så att han själv ska kunna påverka 
sårläkningsprocessen. Har patienten ett bensår med både venösa och arteriella inslag måste 
ödem behandlas med kompression samtidigt som behandlingen inte får minska den arteriella 
cirkulationen ytterligare. Detta är en balansgång som kräver upprepade mätningar av 
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ankeltrycket för att snabbt kunna observera förändringar i cirkulationen. Övriga typer av 
bensår kan sammanfattningsvis behandlas via bakomvarande sjukdom eller orsak (10). 
 

Riktlinjer  

 
Evidensbaserad omvårdnad innebär att omvårdnaden är baserad på vetenskapliga grunder 
(14). Kliniska riktlinjer som är evidensbaserade ger en mer strukturerad bedömning, och en 
bättre behandling av bensår (4). Riktlinjer finns på både lokal och nationell nivå, och ska 
användas som en rekommendation i omvårdnaden (15). I Handbok för hälso- och sjukvård   
anges att bensår som inte läkt på sex veckor ska undersökas av läkare för att ställa en 
medicinsk diagnos och klargöra orsaken till såret. ABPI ska mätas och patienter med alltför 
lågt värde (<0,8) ska inte kompressionsbehandlas utan läkares ordination. Hela patientens 
situation liksom såret ska bedömas och dokumenteras. Vad som ska ingå i journalen framgår 
av riktlinjerna, likaså arbetsgången vid såromläggning och kompressionsbehandling. 
Information till patienten är viktig, för att han ska förstå och kunna delta i behandlingen (9).  
Vid varje enskilt beslut av lämpliga åtgärder ska hänsyn tas till patientens förutsättningar, 
tillgängliga resurser och aktuell forskning inom området (15).  Utnyttjande av riktlinjer i 
vården behövs för att möta de ökande kostnader och krav som ställs på sjukvården. Att 
riktlinjerna följs framförallt i det initiala skedet skulle vara till fördel eftersom val av 
behandling är beroende av en korrekt diagnos (12). Ansvaret för diagnostik, medicinsk 
utredning och ordination ligger hos läkaren, medan sjuksköterskan har ansvaret för 
omvårdnaden och dess dokumentation (9,10).  Vikten av att använda sig av riktlinjer för att 
det är det mest ekonomiska för samhället, påvisas av en svensk studie som beräknat kostnader 
för behandling av bensår. Såväl personalresurser som omläggningsmaterial och kirurgiska 
åtgärder ingår i den beräknade kostnaden på uppemot 26 500 kr per patient och år. 
Kostnaderna för personal är ungefär hälften av den totala behandlingskostnaden av bensår (3). 
 
Mål i behandlingen 

 
Vid kroniska sår är målet med behandlingen att få såret att läka, ge patienten en förbättrad 
rörlighet, förhindra fot- eller benamputation och att patienten ska vara tillfredsställd med 
behandlingen, allt till en rimlig kostnad (16). Mål i omvårdnaden är enligt Virginia 
Hendersons omvårdnadsteori att hjälpa individen till att så snabbt som möjligt återvinna sitt 
oberoende. När oberoende inte är möjligt att uppnå, som är fallet vid kroniska lidanden, ska 
sjuksköterskan hjälpa patienten så att han kan uppnå optimal hälsa och välbefinnande. 
Henderson menar att varje individ är unik och har sitt eget livsmönster. Sjuksköterskan ska 
hjälpa patienten med hans grundläggande behov. Även anhöriga bör engageras i omvårdnaden 
och patienten själv ses som en viktig deltagare i vården. För patienter med bensår är 
grundläggande behov exempelvis rätt näringstillförsel och att patienten blir sedd och hörd 
som en individ (17). Sjuksköterskans omvårdnadsroll sträcker sig längre än till 
såromläggningar (4), hon ska också undervisa patienten och stimulera honom till egenvård 
(10).   
 
Helhetssyn vid omvårdnaden innebär att både patientens fysiska och psykiska behov 
uppmärksammas. I riktlinjer för datainsamling och dokumentation ingår medicinsk diagnos, 
hudens utseende, cirkulation, smärta, personlig hygien, sömn, nutrition, rörelseförmåga, 
livsstil, social situation, motivation, kunskap, känslomässig reaktion, påverkan i vardagen 
samt patientens egen upplevelse av situationen (10) 
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Syfte  
 
Syftet var att visa sjuksköterskans betydelse i vården av patienter med bensår.    

 

Metod  
 
Studien är gjord som en litteraturstudie. 

 
Datainsamling 
 
Flera databaser användes för sökning, bland annat Cinahl, PubMed och PubMed Central 
(PMC). Till att börja med användes sökorden ”chronic wound” och ”wound care”, men 
efterhand meshtermerna ”leg ulcer” och ”nursing” vilket gav ett bättre resultat. Cinahl var den 
databas som gav flest antal relevanta träffar med 85, och sju artiklar kommer därifrån. 
Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska med abstract tillgängligt.  Antalet träffar 
totalt blev 136 varav 58 abstract lästes igenom och 34 valdes ut. Genom att lägga till 
inklusionskriteriet fulltext och exkludera de artiklar som var äldre än fem år, kunde materialet 
begränsas ytterligare (tabell 1). För att få en bredare helhet valdes artiklar med skiftande 
innehåll.  
 
Tabell 1. Sökhistoria 

 
Databas  Sökord  Antal träffar  Genomlästa 

abstract 
Urval 1 Urval 2 

 
Referensnr  

Cinahl 
20061031  

Leg ulcer 
and nursing 
  

409 
 
with limit 
research, 
abstracts, 
English: 
 
85 

38 27 7  19-25 
  

PubMed 
20061102 

Leg ulcer 
and nursing 

1170 
limits only 
items with 
abstracts, 
English,   
39 

8 3 1 26 

PubMed 
Central 
20061102 

Leg ulcer 
and nursing 

12 12 4 1 18 

  
Databearbetning 
 
Artiklarna har lästs igenom och översatts till svenska. Innehållet har sedan sorterats och 
indelats i teman. Det första arbetet var inriktat på allmänt kroniska sår men blev sedan mer 
specifikt svårläkta bensår. Ett tidigt syfte var att belysa sjuksköterskans ansvarsområden när 
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det gäller omvårdnad av patienter med bensår. Teman som användes då var riktlinjer i vården, 
dokumentation, kunskap och kunskapsinhämtande, resursanvändning samt förståelse för 
patienten. Så småningom växte det nuvarande syftet fram, som är att visa sjuksköterskans 
betydelse i vården av patienter med bensår. De teman som nu används är sjuksköterskans 
betydelse för bedömning, såromläggning, smärtlindring, kompressionsbehandling, 
dokumentation, patientens förståelse och patientens delaktighet. I resultatet återkommer dessa 
teman. För tydlighetens skull benämnes patienten i maskulin form och sjuksköterskan i 
feminin form i resultat och diskussion. 

 

Resultat  
 
Flera av de granskade studierna utgår ifrån ett helhetstänkande i vården av patienter med 
bensår (18-22). En jämförelse i Kanada före och efter införandet av evidensbaserad vård 
visade att man efteråt fick mer tid för varje patient till en lägre kostnad än tidigare. Med 
tydliga riktlinjer, ett strukturerat lagarbete och grundligt första besök där hela patientens 
situation uppmärksammas, kunde sedan återbesök göras med ett längre intervall, dessutom 
med fler läkta sår (18). 
 
Sjuksköterskans betydelse vid bedömning   
 
I Kanada och Storbritannien är det särskilt utbildade sjuksköterskor som bedömer patienter 
med bensår (18,23). Flera artiklar visar att ABPI används som mätinstrument vid 
diagnostisering och bedömning (18,22,23). Samtidigt visar ett par studier att ungefär hälften 
av patienterna inte har någon dokumenterad bedömning (19,22). Sjuksköterskorna i en studie 
från Storbritannien använde doppler ultraljud för att bedöma cirkulationen i benen. En del av 
dessa sjuksköterskor var positiva till detta, men de flesta tyckte att den visuella bedömningen 
var viktigare. De såg dopplerundersökningen mer som ett bekräftande på den bedömning de 
redan gjort visuellt (23).  

 
 

Sjuksköterskans betydelse vid såromläggning  

 
Det visade sig vara viktigt att såromläggningen gjordes rätt, eftersom ett felaktigt påsatt 
förband kunde skapa obehag för patienten (21). Vid såromläggningen var det vanligast göra 
rent såret med koksaltlösning eller kranvatten (19,22). En observation av sjuksköterskors 
omvårdnad av patienter med bensår gjordes i Norge. I denna studie visade det sig att hälften 
av sjuksköterskorna gjorde en klinisk bedömning av såret i samband med såromläggningen, 
och 60 % av dem tvättade händerna före och efter såromläggning. En del sjuksköterskor 
använde handskar istället för att tvätta händerna (19). I en svensk-brittisk undersökning 
gjordes valet av förband utifrån patientens individuella behov, ekonomiska aspekter och den 
lokala tillgången av olika förbandstyper. Det var sjuksköterskan som bestämde vilka förband 
som skulle användas (20) och det kunde bli många olika kombinationer av förband, i den 
norska undersökningen 28 olika förband på 32 patienter under den sjuveckorsperiod som 
observationen utfördes (19).  
 
Sjuksköterskans betydelse vid smärtlindring  
 
Smärtor i samband med bensår var vanligt (18,19,21,22,24), och i en brittisk studie hade 
samtliga patienter smärtor i benen. Det fanns smärtlindrande medel att tillgå, men dessa 
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användes inte alltid enligt ordination (21). I en norsk observation användes analgetika i 
samband med såromläggning, men flera patienter kände ändå smärta. Det var också flera 
patienter som avstod smärtlindrande medicin, och någon patient uttryckte rädsla för att bli 
beroende (19). En studie från Storbritannien visade att man där använde sig av både 
analgetika och opioider som smärtlindrande (21). I flera fall användes mätinstrument vid 
smärtskattning (18,21,22), men ibland mättes och dokumenterades inte smärtan vid 
medicinering, och det var inte alltid klart om den smärtlindrande medicinen skulle användas 
vid smärtor i benet eller av någon annan anledning (22). Smärtorna förvärrades vid 
omläggning och kompressionsbehandling (21), och de kunde också störa nattsömnen (19).  

 
Sjuksköterskans betydelse vid kompressionsbehandling   
 
Kompressionsbehandling användes vid venösa bensår för att påskynda läkning och förhindra 
nya sår. Flera olika artiklar talar dock om att en del patienter upplevde obehag och smärta vid 
kompressionsbehandling och att de därför ibland vägrade att använda bandage eller strumpor. 
Det upplevdes också som svårt att ta på kompressionsstrumporna (19,21,22). Det kunde vara 
svårt att hitta skor som passade (21), men en brittisk studie visade att personalen tog hänsyn 
till detta, och försökte hitta ett förband som inte störde patienten alltför mycket (23). I en 
artikel från Kanada som jämför vården före och efter införandet av evidensbaserade riktlinjer, 
visade att andelen kompressionsbehandlingar ökade kraftigt efter att diagnosen venös 
insufficiens kunde ställas (18). En annan studie återger att 66 % av patienterna med venösa 
bensår erhöll kompressionsbehandling. I denna studie fick patienten vänta länge på diagnos 
och behandling, innan kompressionsbehandling kunde inledas (22). En helhetssyn på 
patientens situation ansågs i en brittisk studie vara nödvändig för att kunna ge en god 
omvårdnad (20), medan en del bensårspatienter i en norsk studie behandlades utan att först ha 
fått en diagnos (19). I en artikel beskrivs rädsla hos sjuksköterskan för att skada patienten vid 
kompressionsbehandlingen och att sjuksköterskan därför börjar behandlingen med ett 
reducerat tryck för säkerhets skull (23). 
 . 

 

Sjuksköterskans betydelse vid dokumentation   
  
I flera studier ansågs dokumentationen vara en viktig del i omvårdnadsarbetet (19,20,22).   
En särskild sårjournal var vanlig, enligt de norska och svensk-brittiska studierna ofta i 
patientens hem (19,20). I denna noterades om sårets utseende och storlek, förekomst av 
smärtor och cirkulationsproblem. En mindre del av journalerna i de norska och svenska 
studierna hade noteringar om sömn, nutrition, fysisk aktivitet och psykosocial situation. Det 
hände också att såromläggningen inte dokumenterades alls, och vid ett tillfälle kunde 
dokumenteringen från kliniken inte återfinnas (19). Sjuksköterskorna i en svensk-brittisk 
studie fokuserade som regel på såret och dess behandling. Färre såg patienten i ett holistiskt 
perspektiv och ett mindre antal inkluderade livsstil, miljö och patientens upplevelser i sin 
vårdplanering. I denna artikel definierades holism som balansen mellan kroppen, själen, 
anden och miljön (20). Vårdplanering förekom i flera fall (19,20,22), men den användes inte 
alltid till uppföljning eftersom ingen tog på sig ansvaret för detta (22). I en studie från Kanada 
dokumenterades sårets uppkomst och orsak i ungefär hälften av fallen. Smärta graderad i en 
numerisk skala i 15 % av journalerna i den kanadensiska undersökningen, men alla 
observationer av smärta dokumenterades inte (22). Ett annat smärtskattningsinstrument, 
McGill Pain Questionnaire, användes i ett par fall (18,21), dessutom nämndes ett instrument 
som mätte hälsorelaterad livskvalitet i en studie från Kanada (18). 
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Sjuksköterskans betydelse för att öka patientens förståelse   
 
Patientundervisning och patientinformation är viktiga delar bland sjuksköterskans uppgifter 
vid behandling av patienter med bensår. Två studier från Irland och Storbritannien visar att en 
återkommande information till patienterna gav en större kunskap om orsaken till bensår och 
behandlingen av dem, och gav också en bättre följsamhet av ordinationen (25,26). Däremot 
gav en skriftlig information i kombination med den muntliga, inte större kunskaper än 
motsvarande muntlig information (26). En patientinformation som upprepades var tredje 
månad var effektiv i syfte att förebygga nya bensår (25).   
 

Sjuksköterskan betydelse för patientens delaktighet 

 
 En studie från Kanada visade att patienten ofta inte visste orsaken till såret, och kunde heller 
inte se sambandet mellan bensår och kompressionsbehandling. Många patienter kopplade 
samman såret med något trauma, och som förklaring till att såren inte läkt angavs till exempel 
ålderstecken, för lite vila eller ödet, och patienten kopplade inte samman såret med dålig 
blodcirkulation. Detta kunde göra att följsamheten blev lägre genom att motivationen sjönk 
(22). En brittisk-svensk studie visade att anhöriga och patienter sällan var involverade i 
såromläggningarna, även om de blev instruerade av sjuksköterskorna. Det skulle annars vara 
en stor fördel för patienten för att få ett ökat oberoende och spara tid. Anhöriga ville ofta inte, 
de hänvisade till alltför dålig kunskap, tidsbrist och att de var rädda att göra fel (20). Hur 
sjuksköterskan förhöll sig till patienten var viktigt för att få honom motiverad till 
behandlingen. Kunniga sjuksköterskor gav en bättre följsamhet och mindre risk för återfall 
(25). 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 
 För att få en bredare bild ur omvårdnadsperspektiv var artiklarna av skiftande innehåll, detta 
kan ses som en svaghet eftersom studierna inte alltid kan bekräfta varandra. Till exempel 
finns artiklar som handlar om evidensbaserad omvårdnad, kommunal vård, kunskaper hos 
sjuksköterskan och patientens upplevelser av sin situation. De databaser som användes var 
Cinahl, PubMed och PMC. Att inklusionskriteriet fulltext användes måste ses som en 
begränsning i arbetet. Sökorden leg ulcer and nursing som använts kunde kanske utvecklas 
mera för att få en mer fast inriktning. Sex artiklar har en kvantitativ metod, och tre har en 
kvalitativ metod. Artiklarna kommer från Irland, Kanada, Norge, Storbritannien och Sverige. 
Dessa länder tillhör alla västvärlden och kan antas ha någorlunda lika förutsättningar i vården. 
Endast artiklar publicerade under 2000-talet användes, vilket kan ses som en styrka i studien.  
Arbetet har ombearbetats flera gånger, vilket kan tolkas som att materialet är väl 
genomgånget.    

 
Resultatdiskussion 
    
De artiklar som ingår i studien har värderats enligt Willmans analysmodell i boken 
Evidensbaserad omvårdnad (14), och studierna bedöms enligt denna hålla en god till 
medelgod vetenskaplig kvalité. Artiklarna kommer ifrån ett flertal länder vilket kan ses som 
en fördel i resultatet. Tre av artiklarna hade etiska resonemang (19,21,23) och endast en 



 8 

artikel tog upp bortfall i sin redovisning (21). Urvalen och resultaten var tydligt beskrivna och 
svarade mot sina syften. Därmed får artiklarna anses hålla en god trovärdighet, och de 
bekräftar till viss del även varandra.  
  
Resultatet visar att det är positivt för både patienterna och ekonomin om personalen arbetar 
efter evidensbaserade riktlinjer. Vikten av att använda sig av riktlinjer för att det är det mest 
ekonomiska för samhället (18), understryks av en svensk studie som beräknat kostnader för 
behandling av bensår. Kostnaderna för personal är ungefär hälften av den totala 
behandlingskostnaden av bensår (3), och det visar att personalkompetensen är en viktig del i 
kvaliteten på omvårdnaden, likaväl som en ändamålsenlig organisation (8). Riktlinjer finns 
både lokalt och nationellt och är inte svåra att hitta, de ska användas som vägvisare i 
omvårdnaden och får inte förbises. 
 
I två olika studier undersöktes och bedömdes patienten först efter sex veckor om såret inte 
ville läka (18,22). Detta trots att det rekommenderas att orsaken till såret ska vara utredd 
innan behandling påbörjas (9), och att varje patient ska ges en medicinsk bedömning snarast 
(7) Bakomliggande orsaker måste behandlas och en medicinsk diagnos vid sidan om 
bedömningen av patienten och såret har därmed en stor betydelse för behandlingsstrategin (9). 
Patienten ska inte behöva vänta längre än nödvändigt på en bedömning för att kunna sätta in 
rätt åtgärder redan från början av behandlingen. Det sparar både mänskligt lidande och 
sjukvårdens resurser om en diagnos ställs snarast. 
 
En helhetssyn på patientens situation är nödvändig för att kunna ge en god omvårdnad. 
Patientens livsstil, hans anhöriga och miljön runtomkring är viktiga delar för sårläkningen 
(20). En rad läkningshämmande faktorer måste identifieras och i möjligaste mån undanröjas, 
såsom bakomliggande sjukdom, ödem, dåligt näringstillstånd, lågt vätskeintag, smärta, 
läkemedelsbiverkningar, tryck, rökning och viss psykosocial situation som ensamhet. 
Patienter med svårläkta sår känner ofta en stor hopplöshet och förtvivlan i sin livssituation. 
Sjuksköterskan är av stor betydelse för att hjälpa patienten till ett minskat lidande och 
underlätta hans dagliga liv (10). Helhetssynen är viktig, det är inte bensåret man avser 
behandla, utan en patient med bensår.  
 
Resultatet från litteraturstudien visar på en mycket varierande omfattning av dokumentationen 
(19,20,22). I en studie med ett mindre antal sjuksköterskor angavs att de dokumenterade det 
de tyckte var viktigt, och att omfattningen av dokumentationen inte alltid var den önskade (5).  
Hela patientens situation och förutsättningar ska bedömas och dokumenteras (9).  Sårets 
utveckling ska regelbundet bedömas och dokumenteras, minst en gång i månaden (12). 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) rekommenderar att såret ska bedömas och 
dokumenteras varje vecka utifrån sårstatus, hudreaktioner, inflammationer eller infektioner, 
såryta, smärtor, lukt, sårlokalisering och vätskesekretion (16). Den svenska 
dokumentationsmodellen VIPS skulle kunna gå att utveckla mer med fler specifika nyckelord 
för dokumentation av patienter med bensår. Dokumentationen är viktig både i den aktuella 
situationen och för kommande situationer. Brister i dokumentationen utgör en säkerhetsrisk i 
omvårdnaden, och kan inte tolereras.  
 
I de artiklar som ingår i studien står mycket lite om mätinstrument och hur de kan vara en 
hjälp i omvårdnaden. Det framgår att sjuksköterskorna ofta använde dopplerultraljud för att 
bedöma cirkulationen i benen (23), men sedan nämns inga fler hjälpmedel. Det är önskvärt att 
fler sjuksköterskor lär sig använda mätinstrument vid sårdokumentationen, som till exempel 
digitalkamera för fotografering av såret eller smärtskattning med hjälp av VAS-skalan. 
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Användning av olika mätinstrument är nödvändigt för att kunna bedöma patienten och sedan 
hjälpa honom på ett ändamålsenligt sätt. Utan mätinstrument blir det betydligt svårare att 
kunna följa upp patientens behov, till exempel vid smärtlindring.   
 
Resultatet från den norska studien visar att endast 60% av sjuksköterskorna där tvättade 
händerna i samband med sårvård  (19). Detta är anmärkningsvärt eftersom såväl handhygien 
som den allmänna hygienen är mycket viktiga vid all sårhantering (9), och det gäller även vid 
vård i patientens hem (8). Det kan vara svårt att arbeta professionellt i patientens hemmiljö, 
men det får inte äventyra omvårdnaden. Att det ställs högre krav på sjuksköterskan ska hon 
möta med ett professionellt förhållningssätt, så att det inte påverkar omvårdnaden av patienten 
negativt. 
 
Artikeln som talar om ett stort antal förband och förbandskombinationer (19) bekräftas av en 
svensk/brittisk studie om bensår (27). Det kan vara svårt att hitta rätt bland alla 
sårvårdsprodukter och det blir inte lättare av att läkemedelsföretagen ger information 
samtidigt med rekommendationer av den egna produkten (4). SBU anser att regelbunden 
utvärdering bör ske av sårbehandlingsprodukter och att rekommendationer ska skrivas (16). 
Utvecklingen av förbandsmaterial fortskrider och sjuksköterskan ska fortlöpande ta del av nya 
rekommendationer genom att hålla sig uppdaterad med de lokala riktlinjerna som i sin tur ska 
revideras regelbundet.   
 
Resultatet visar att smärtskattningsinstrument användes endast i en blygsam omfattning 
(18,21,22), och det bekräftas i en svensk studie där få sjuksköterskor använder detta 
hjälpmedel. Smärta vid bensår är ett problem som måste tas på allvar i omvårdnaden och 
smärtlindring används inte i tillräcklig omfattning (5). Patienten ska alltid erbjudas 
smärtlindring (10). Sår som smärtar kan också ta längre tid att läka (1). Smärtlindring är en 
viktig del i omvårdnaden och sjuksköterskan har här ett stort ansvar eftersom hon kan hjälpa 
patienten om hon lyssnar och tar del av patientens upplevelser. Smärta är en individuell 
upplevelse, därför kan inte sjuksköterskan smärtlindra patienten utan att föra en dialog med 
honom. 
 
En svensk-brittisk studie visade att anhöriga och patienter är sällan involverade i 
såromläggningarna, även om de blir instruerade av sjuksköterskorna. Det skulle annars vara 
en stor fördel för patienten för att få ett ökat oberoende och spara tid. Anhöriga vill ofta inte, 
de hänvisar till alltför dålig kunskap och att de är rädda att göra fel (20). 
Återkommande patientundervisning rekommenderas för att öka följsamheten med 
kompressionsbehandling, stimulera patienten till egenvård, öka hans rörlighet och minska 
risken för återfall och nya sår (25,26). Patienten bör också lära sig känna igen tidiga tecken på 
eventuell försämring (15). Det är en viktig uppgift för sjuksköterskan att undervisa och 
motivera patienten, så att han förstår och kan delta i behandlingen (4). Patienten och hans 
anhöriga ska informeras om behandlingen och det förväntade resultatet av den (10). Vid 
bensår är patientundervisning och information till stor nytta, eftersom patientens livsstil i så 
hög grad påverkar sårläkningsprocessen. 
 

Konklusion 
 
En helhetssyn i omvårdnaden av patienter med bensår är nödvändig. Alla insatser som görs 
för att främja sårläkningen är till fördel. Patienten får ett ökat välbefinnande och samhällets 
resurser utnyttjas bättre. Sjuksköterskan kan vara av stor betydelse för patienten genom att 
vara varsam och noggrann vid såromläggningen, använda mätinstrument och dokumentera, 
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smärtlindra patienten, uppmuntra till följsamhet i kompressionsbehandlingen, söka förstå samt 
undervisa och informera patienten. Det är med andra ord viktigt att sjuksköterskan följer de 
riktlinjer som finns för att kunna säkerställa en god omvårdnad. 
 
 

Implikation 

 
Helhetstänkandet inom omvårdnaden av patienter med bensår kommer alltmer, även 
internationellt, och arbetet med att utveckla omvårdnaden fortsätter. Vidare forskning och 
regelbundna utvärderingar behövs om hur sjuksköterskan kan bli mer följsam gentemot 
evidensbaserade riktlinjer och hur ny kunskap kan implementeras.  Sjuksköterskestudenter 
behöver också lära sig mer om sår och sårbehandling i sin grundutbildning, och 
evidensbaserade riktlinjer måste användas i behandlingen av patienter med bensår. 
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18 
2005 
Kanada 
 
 
 
 

Harrison M.B,  
Graham I.D, 
Lorimer K, 
Friedberg E,  
Pierscianowski T, 
Brandys T. 

Leg-ulcer care in the 
community, before 
and after 
implementation of an 
evidence-based 
service. 

Studera införandet av 
en ny 
behandlingsmodell för 
patienter med bensår i 
kommunen. 

Kvantitativ metod. 
Enkät  
n=78patienter före och 
n=180 patienter med 
venösa bensår efter 
införandet av ny 
arbetsmodell. 

Fler patienter kan bli 
hjälpta med den nya 
modellen i jämförelse 
med den gamla, till 
samma pris. 

19 
2003 
Norge 

Ribu E,  
Haram R, 
Rustöen T. 

Observations of 
nurses’ treatment of 
leg and foot ulcers in 
community health 
care. 

Studera kunskapen hos  
sjuksköterskor i den 
kommunala vården 
angående vård av 
patienter med bensår.  

Kvantitativ metod. 
Observation  
n=31 hem 
sjuksköterskor och 
n=32 patienter med 
ben- och fotsår. 

Det finns områden i 
omvårdnaden av 
bensår som kan 
förbättras avseende 
tekniken och 
dokumentationen. 

20 
2003 
Storbritannien / 
Sverige 
 
 
 
 
 

Hjelm K,  
Rolfe M, 
Bryar RM,  
Andersson BL, 
Fletcher M. 

Holism in community 
leg ulcer management: 
a comparison of 
nurses in Sweden and 
UK 

Undersöka och 
jämföra vad ”holistisk 
vård” innebär för 
sjuksköterskor i 
kommunen, 
primärvården och på 
vårdhem i Kronobergs 
län och East Riding of 
Yorkshire and Hull. 

Kvantitativ metod. 
Enkät   
n=311sjuksköterskor i 
Sverige och 
n=124 
Sjuksköterskor i 
Storbritannien . 

Det finns brister i den 
holistiska synsättet i 
vården i både Sverige 
och Storbritannien, 
men Sverige har något 
mer helhetssyn i 
vården. Riktlinjerna 
behöver granskas för 
att kunna bidra till en 
utveckling mot en 
större del holistisk 
vård. 
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2003 
Storbritannien 

Edwards L.M. 
 

Why patients do not 
comply with 
compression 
bandaging. 
 

Utforska hur patienter 
som inte fullföljer sin 
behandling uppfattar 
sitt hälsotillstånd. 
 

Kvalitativ metod. 
Intervju   
n=14 patienter med 
venösa bensår. 

Orsakerna till att 
patienterna inte 
fullföljer sin 
behandling har många 
olika orsaker, både 
fysiska och psykiska 
faktorer medverkar. 
  

22 
2003 
Kanada  

Lorimer K.R, 
Harrison M.B,  
Graham I.D,  
Friedberg E,  
Davies B. 
 

Venous leg ulcer care: 
how evidence-based is 
nursing practice? 

Studera hur den 
kommunala vården av 
bensår 
överensstämmer med 
rekommendationerna. 

Kvantitativ metod. 
Enkät  
n=66 patienter med 
venösa bensår. 

Det finns stora brister i 
vården. 
Standardiserade 
riktlinjer och 
mätinstrument behövs. 

23 
2004 
Storbritannien  
 
 

Field H. Fear of the known? 
District nurses’ 
practice of 
compression 
bandaging. 

Undersöka varför 
distriktsköterskorna 
inte alltid följer 
riktlinjerna. 

Kvalitativ metod. 
Intervju 
 n=6 
distriktssköterskor. 

Orsaken till att 
distriktsköterskorna 
inte följer riktlinjerna 
är en kombination av 
rädsla för att göra fel 
och en vilja att 
individanpassa 
behandlingen. 
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Slutsats  

24 
2004 
Storbritannien 
 
 

Hopkins A. Disrupted lives: 
investigating coping 
strategies for non- 
healing leg ulcers. 

Undersöka hur 
patienter med oläkta 
venösa bensår 
upplever sin 
livssituation. 

Kvalitativ metod. 
Intervju 
n=5 patienter med 
venösa bensår. 

Sjuksköterskor som 
hjälper patienten i sin 
livssituation, spelar en 
positiv roll i patientens 
liv. 

25 
2004 
Storbritannien 
 
 
 
 

Brooks J, 
Ersser S.J, 
Lloyd A, 
Ryan T.J. 

Nurse-led education 
sets out to improve 
patients concordance 
and prevent recurrance 
of leg ulcers. 

Undersöka effekten av 
ett   
utbildningsprogram 
lett av sjuksköterskor i 
syfte att förbättra 
patienters följsamhet 
och minska antalet 
återfall av venösa 
bensår. 

Kvantitativ metod. 
Experimentell 
n=51 patienter med 
venösa bensår. 

Ett strukturerat 
utbildningsprogram 
lett av sjuksköterskor 
är effektivt för att 
minska antalet återfall 
av venösa bensår. 

26 
2005 
Irland  

Clarke Moloney M, 
Moore A, 
Adelola O.A,  
Burke P.E, 
Mc Gee H,  
Grace P.A.  

Information leaflets 
for venous leg ulcer 
patients: are they 
effective? 

Undersöka nyttan av 
skriftlig information 
till patienter med 
venösa bensår. 

Kvantitativ metod. 
Enkät  
n=20 patienter med 
venösa bensår. 

Resultatet visar på en 
begränsad värde av 
skriftlig information 
till äldre patienter. 
Återkommande 
information är viktigt. 
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