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Sammanfattning Venösa bensår är ett stort hälsoproblem och medför en stor kostnad för 

samhället. Trots att mycket forskning har gjorts inom området 
behandlingar av venösa bensår, appliceras inte detta tillräckligt i vården. 
Patienter som lever med venösa bensår upplever oftast en försämrad 
livskvalitet. Syftet med litteraturstudien var att ur ett 
omvårdnadsperspektiv belysa effekterna av kompressionsbehandlingar 
och hudtransplantationer vid venösa bensår. Resultatet var en bearbetning 
av 18 vetenskapliga artiklar som sammanställdes utifrån olika 
problemområden. Resultatet visade att patientens följsamhet påverkar 
graden av sårläkning. Vid långvarig sårläkning upplevde patienten en 
försämrad livskvalitet men om behandlingen var bekväm och enkel att 
använda ökade följsamheten och därmed sårläkningen avsevärt. Patienten 
upplevde smärtan som den svåraste faktorn, vid behandling med 
hudtransplantation reducerades smärtan avsevärt och patienten fick en 
större frihet. Majoriteten av kompressionsbehandlingarna visade goda 
resultat vid sårläkning men behandlingarna var långdragna vilket 
minskade följsamheten. Det är viktigt att sjuksköterskan har ett väl 
utvecklat holistiskt synsätt och goda, aktuella kunskaper inom området 
för att kunna ge patienten rätt vård. Många sjuksköterskor kände sig dock 
osäkra och deras kunskaper var inte tillräckligt evidensbaserade. Fortsatt 
forskning rekommenderas över sjuksköterskans kompetens och dess 
inverkan på sårläkning vid venösa bensår samt utveckling av 
sjuksköterskeutbildningen inom ämnet sårvård rekommenderas så de 
nyutexaminerade sjuksköterskorna har en god grund i ämnet 
sårbehandling.  
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Abstract Venous ulcers is a great health problem and comprise an immense cost 

for the society. Despite the fact that new science is available in practise it 
is not currently adequately used in the practise of nursing. Patients living 
with venous ulcers experience a lower quality of life.  The aim of this 
study was to evaluate the effects of compression and skin transplant used 
within venous ulcer treatment in a nursing perspective. The results were 
based on 18 articles arranged by different problem areas. The finding 
showed that the healing rate was related to the patient’s compliance. 
With a long healing process the patients experienced a decrease in quality 
of life, if the treatment was comfortable and simple to use the compliance 
increased and so did the healing rate. The patients experienced pain as a 
difficult factor related to their venous ulcers. In the treatment of skin 
transplantation the pain reduced considerably and the patient received a 
major addition of freedom. The majority of compression treatments 
showed a good healing rate but the treatments were often prolonged and 
as a result of that the compliance decreased. Despite of the treatment 
options it is the nurse’s knowledge and patients concordance that decides 
the treatment outcome. It is important that the nurse assess a holistic 
approach and good updated knowledge in the field of venous ulcer. Many 
nurses felt insecure and their knowledge was not up to date. Further 
research is required in the field of the nurses’ competence and their 
influence in the area of venous ulcer healing. Furthermore, it would be of 
great interest for the nursing students to require more education in the 
field of wound treatment. 
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Inledning 
 
Venösa bensår är ett stort hälsoproblem för individen som drabbas och medför en stor kostnad 
för samhället (Lindholm, 2003). Behandlingarna beskrivs som långdragna och 
omläggningarna kräver både hög kompetens och tid från sjuksköterskan. En uppskattning är 
att omläggningarna tar cirka 50 % av distriktsköterskans tid i anspråk. Enligt Myhre och 
Magnussen (2004) kostar behandlingar av kronisk venös insufficiens Sverige cirka 2 
miljarder kronor per år, i västvärlden är de direkta kostnaderna 1-2 % av den totala 
sjukvårdsbudgeten. Tennvall och Hjelmgren (2005) beskriver de olika kostnaderna som 
kopplas till behandlingar av venösa bensår, i Sverige är personalkostnaden per omläggning 
23.44 euro och materialkostnaden för varje omläggning är 4.68 euro. Pinch graft som är en 
form av hudtransplantation, har en kostnad på 2212 euro per transplantation.  
 
Enligt Lindholm (2003) behandlas mellan 10 000 och 27 000 personer i Sverige för ben- och 
fotsår, av dessa beräknas 50 % vara av venös art. I nuläget är kompression den mest använda 
och dokumenterade behandlingsmetoden. Eftersom forskningen har gått snabbt framåt finns 
det nu många nya metoder att tillgå. Ett stort problem inom sjukvården är att vårdpersonalen 
inte använder sig av forskning som bas i sina omvårdnadsåtgärder och patienterna får inte 
behandling baserad på den senaste forskningen (Haram, Ribu & Rustöen, 2003).  
För att få individanpassad, billigare och effektivare vård krävs att sjuksköterskor håller sig 
uppdaterade med ny evidensbaserad forskning (Socialstyrelsen, 2005a).  
 
 
Bakgrund 
 
Venösa bensår 
Socialstyrelsen (2005b) beskriver bensår som ett symtom och inte en diagnos. Då flera 
faktorer kan vara orsak till bensåret måste därför grundlig anamnes och undersökning utföras. 
Arfvidsson och Spangen (2004) beskriver att diagnos ställs genom anamnes, klinisk 
undersökning och undersökning med ultraljudsdoppler. Även palpation och inspektion 
fastställer symtomens orsak.  
 
Bjellerup, Lindholm och Öien (2005/2006) definierar ben och fotsår som ett symtom på en 
bakomliggande varaktig sjukdom där isolerad ytlig venös insufficiens i vena saphena 
magna/parva är den vanligaste underliggande orsaken till tillståndet och hög ålder är den 
största riskfaktorn. För att såret skall klassificeras som kroniskt venöst bensår skall patienten 
ha haft det i minst sex veckor. 
 
Enligt Lindholm (2003) kan venösa bensår definieras som en dysfunktion i venerna. Det är 
vanligt att patienter med venösa bensår har nedsatt funktion av de klaffar som förbinder det 
ytliga och djupa vensystemet. De vener som ingår i det ytliga vensystemet är långa och korta 
vena saphena, dessa transporterar blodet under lågt tryck från det ytliga kapillärsystemet mot 
de djupa venerna vena poplitea och vena femoralis. De djupa venernas uppgift är att 
transportera blodet tillbaka till hjärtat, detta sker via muskel- venpumpen. Även trycket i 
bröstkorgen och bukhålan påverkar återflödet. Om klaffarna i det djupa vensystemet inte är 
helt funktionella (insufficienta) läcker de och blodet rinner tillbaka till de ytliga venerna. 
Lindholm (2003) menar vidare att detta i sin tur kan leda till ödem och sår till följd av att 
trycket inte sänks tillfredsställande vid muskelarbete. I vissa fall kan den venösa 
insufficiensen bero på avsaknad av klaffar, oftast är detta fallet då yngre personer får venösa 
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bensår. Medelåldern för patienter med bensår är 75 till 80 år. Vid 65 års ålder ökar risken 
markant för att drabbas av bensår. Riskfaktorer som kan bidra till uppkomst av venösa bensår 
är tungt arbete och stillastående arbete som hos exempelvis butiksbiträden. Ärftliga faktorer 
spelar även in samt graviditet, frakturer och bukkirurgiska ingrepp. Vanliga symtom vid 
venös insufficiens är: tyngdkänsla, trötthetskänsla, svullnad, nattliga vadkramper, 
myrkrypningar, klåda, domningskänsla och smärta i underbenet vid gång. Hudmissfärgningar 
relaterat till det höga trycket i de ytliga venerna är det första synbara tecknet på venös 
insufficiens samt ödem i underbenen som för det mesta har sitt ursprung i en venös trombos.  
 
Patientens upplevelse 
Persoon, Heinen, van der Vleuten, de Rooij, ven der Kerkhof, & van Achterberg (2004) 
beskriver patientens upplevelse av att leva med bensår, hur livskvaliteten påverkas av de 
sociala, fysiska och psykiska faktorerna. Smärta är den vanligaste faktorn som relateras till 
bensår. Smärtan påverkar i sin tur patientens rörelseförmåga och sömnen. Många undviker att 
stå upp och röra sig på grund av den svåra smärtan, svullna ben, läckande sår eller de 
otympliga skor de tvingas bära. Vissa sår läcker mycket, detta kan kännas pinsamt för 
patienten och det kan ge blöta strumpor och sängkläder. Även patienternas humör och känslor 
påverkas då de känner sig hjälplösa och utan kontroll. De läckande såren som ofta luktar illa 
får patienterna att känna sig generade, mindre rena och de försöker välja ut kläder för att dölja 
såren. Persoon et al. (2004) berättar vidare om de psykiska och sociala faktorer som inverkar i 
patientens liv. Patienter med bensår har lägre självkänsla, är ofta deprimerade, känner rädsla 
och ilska. Social isolering är vanligt bland patienter med bensår då de ofta håller sig hemma 
på grund av dessa. Alla dessa ovannämnda faktorer inverkar negativt på patientens liv och 
minskar patientens följsamhet vid behandlingarna. 
 
Bakomliggande/hämmande faktorer 
Lindholm (2003) beskriver ödem som den mest hämmande orsaken vid läkning av venösa 
bensår. Ödem hämmar sårläkningen genom att försämra cirkulationen lokalt. Därför används 
kompressionsbehandling för att reducera ödemen. Kompression ökar vävnadstrycket och 
vadmuskelpumpens förmåga ökar. Karlsmark och Einarsson (2004) beskriver hur 
kompressionsbehandlingens tryck verkar på ödemen. Trycket blir störst där benet är smalast 
(ankelregionen) och minst där benets omfång är som störst (vaden). Om benet lindas med 
samma tryck hela vägen skapas ett fallande tryck. Bandagets elasticitet bestämmer vilket 
tryck det blir samt hur det töjs vid omläggningen. Om två eller fler lindor används blir trycket 
högre. Patienten kan få kompressionsbehandling genom antingen lindor, strumpor eller 
övertrycksstövlar. Lindorna är lättare att anpassa än strumporna, men strumporna sitter oftast 
bättre uppe och ger ett stabilare tryck än lindorna som lätta kan kasa ner då ödemen minskar.  
Danielsson, Grauers, Lagerin, Strandberg, och Sundman (1998) menar att såromläggning och 
sårtvätt ofta förknippas med smärta. Det är viktigt att denna smärta ej ignoreras då smärtande 
sår läker sämre för att katekolaminfrisättningen stryper kapillärernas transport av syre och 
näringsämnen till såret.  
 
Vissa läkemedel kan ha en hämmande effekt på läkningen av det venösa bensåret (Danielsson 
et al., 1998). Exempel på läkemedel med denna hämmande effekt är icke steroidala 
antiinflammatorika (NSAID) som inte har visat sig fördröja re-epitaliseringen och 
kollagenbildning. Även läkemedel som används vid behandling av cancer hämmar läkningen 
då kemoterapi och strålbehandling har skadlig inverkan på sårläkningen och kortikosteroider 
påverkar fibroblastfunktionen och nybildning av kollagen och därmed kan de fördröja 
sårläkningen. Det är viktigt att steroiderna ej hamnar i såret när en patient med venöst bensår 
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behandlas för underbenseksem. Syrebrist (hypoxi) är en faktor som påverkar sårläkningen 
markant då de svårläkta venösa bensåren oftast är hypoxiska. Tillgången till syre i vävnaden 
är avgörande för att sårläkning skall ske.  
 
Lindholm (2003) tar även upp livsstilsrelaterade faktorer som också har stor inverkan på 
sårläkningen. Rökning, brist på motion, nedsatt rörlighet och malnutrition inverkar negativt på 
sårläkning. Rökning gör att kolmonoxid binds till hemoglobinet, kärlen dras då samman och 
risken för koagulation ökar samt även risken för ateroskleros. Därmed minskar blodflödet och 
syrets transport till vävnaderna, detta leder i sin tur till kronisk vävnadshypoxi och den 
drabbade blir mer infektionskänslig. Nedsatt rörlighet gör att kroppens vävnader inte syresätts 
optimalt och det kan hämma en normal sårläkningsprocess. Vissa näringsämnen påverkar 
sårläkningen positivt, så som äggviteämnen som innehåller aminosyror vilket behövs för 
cellnybildning, kärlnybildning och kollagennybildning. Patienter med venösa bensår behöver 
tillskott av proteiner då de har betydelse för bildning av vita blodkroppar, kollagen, 
fibroblaster, sårkontraktion, koagulation, kärlnybildning och vävnadsrekonstruktion. Glukos, 
fett och zink är också viktiga näringsämnen för sårläkning. Glukos är en viktig energikälla 
som verkar för kollagennybildning och sparar proteinet. Fett ökar prostaglandinproduktionen, 
essentiella fettsyror, ger cellenergi och verkar för cellmembranproduktion. Zink är viktigt för 
cellnybildning och brist på denna näring reducerar sårläkningen. Även patientens livssituation 
påverkas av de venösa bensåren, då de känner en bundenhet till omläggningarna, har smärta, 
illaluktande och vätskande sår.  
 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar och kunskap 
Enligt Socialstyrelsen (2005a) finns det tre huvudsakliga arbetsområden för den legitimerade 
sjuksköterskan, -omvårdnadens teori och praktik, -forskning, utveckling och utbildning, -
ledarskap. Alla dessa tre områden skall praktiseras med en helhetssyn och ett etiskt 
förhållningssätt gentemot individen. Omvårdnadens teori och praktik innefattar att tillvarata 
det friska hos patienten, tillgodose dennes specifika omvårdnadsbehov och lindra lidande 
samt uppmärksamma patientens upplevelse av sjukdomen. För att uppnå delaktighet och 
följsamhet skall sjuksköterskan föra en dialog med patient och närstående. Undersökningar 
skall ske på sådant sätt att patienten blir motiverad till fortsatt behandling och känner 
trygghet. Området forskning, utveckling och utbildning handlar bland annat om att 
sjuksköterskan skall ha ett kritiskt förhållningssätt till de rutiner och metoder som praktiseras 
på arbetsplatsen samt söka och kritiskt granska ny evidensbaserad kunskap för eventuell 
tillämpning i vården.  
 
Sjuksköterskans arbetsuppgifter har genomgått stora förändringar under hela 1900-talet fram 
till nutid (Dahlberg, 1994). Samtidens sjuksköterska har högskoleutbildning inriktad mot 
vård- och humanvetenskap där helhetssynen på människan spelar en central roll. Att 
praktisera helhetssynen i vården innebär att sjuksköterskan ser till hela människan, att vården 
anpassas till patientens behov och egna resurser. Sjuksköterskan ska inte bara inrikta sig på 
sjukdom och diagnos, hon/han måste se förbi detta och se patienten som en hel människa.  
Det är till största del sjuksköterskans ansvar att behandla bensår (Furlong, 2001) och läkaren 
ansvarar för ordination av behandlingen. Poulton (1991, citerad av Furlong, 2001) beskriver 
vikten av sjuksköterskans holistiska synsätt i förhållande till patientens följsamhet. Med detta 
menar han att sjuksköterskan måste se till patientens fysiologiska, andliga och sociala delar 
för att kunna skapa en bra relation till patienten för att uppnå total följsamhet.  
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En norsk studie har påvisat att de flesta sjuksköterskor känner sig osäkra på 
behandlingsmetoder vad gäller bensår och att de inte har tillräckligt med kunskap (Haram et 
al. 2003). Sjuksköterskorna ansåg att de var i behov av mer kunskap inom följande områden: 
metoder för sårläkning, sårläkningsprodukter, sårläkningsprocessen samt sårprevention. Den 
kunskap som sjuksköterskorna arbetade utifrån var sådan de hade erhållit från kollegor, 
praktik och egen erfarenhet. I denna norska studie kom de fram till att sjuksköterskan sällan 
använde sig av ny forskning som grund för sitt omvårdnadsarbete men sjuksköterskorna 
kände ett behov av att internutbilda sig. I en nyare studie utförd i Kanada (Harrison, Graham, 
Lorimer, Friedberg, Pierscianowski & Brandys, 2005) visade det sig att då sjuksköterskor, 
specialutbildade på bensår, arbetade efter specifika evidensbaserade riktlinjer så ökade 
läkningstakten på patientens bensår och antalet vårdtillfällen per patient minskade, vilket 
medförde att sjuksköterskan fick tid att behandla fler patienter. 
 
Behandling 
Danielsson et al. (1998) beskriver sjuksköterskans/distriktsköterskans ansvar samt läkarens 
ansvar i behandlingen av venösa bensår. Sjuksköterskan skall samarbeta med patientansvarig 
läkare för att ge patienten rätt behandling enligt läkarens diagnos, identifiera och behandla 
läkningshämmande faktorer, mäta sårytan kontinuerligt och dokumentera, omhänderta 
patienten utifrån ett helhetsperspektiv samt stimulera patienten till motivation och delaktighet. 
Läkaren ansvarar för att diagnos ställs för att rätt behandling skall påbörjas, behandla 
bakomliggande faktorer, bedöma sårsmärta och vid behov ordinera farmakologisk behandling 
samt eventuellt kontakta hudspecialist och/eller kärlkirurg. Nelzén (2004) beskriver vikten av 
kärlkirurgi vid ytlig venös incufficiens/åderbråck för att undvika och minska risken för venöst 
bensår/återkommande venöst bensår. Hälften av alla venösa bensår orsakas av åderbråck, 
därför är det av stor vikt att korrigera detta med hjälp av kärlkirurgi. Operationen kan utföras 
som dagkirurgi och om inte patienten har mycket stora/svåra sår kan patienten gå hem redan 
samma dag. Det är viktigt att dessa åtgärder genomförs på ett tidigt stadium för minskad risk 
av sårrecidiv. Efter kärlkirurgi genomförts blir patientens sår behandlade antingen med 
kompression eller transplantation. En sorts transplantation är delhudstransplantation. Denna 
görs enbart om kärlkirurgi utförts för korrigering av incufficiensen och enligt Bjellerup et al. 
(2005/2006) utförs den av plastikkirurg eller allmänkirurg. Tekniken går ut på att hud tas från 
patientens lår och meshas (görs om till ett nät) för att bli större och släppa igenom sårvätska. 
Patienten måste vara inneliggande vid detta ingrepp. 
 
Bjellerup et al. (2005/2006) beskriver pinch graft som är den vanligaste 
hudtransplantationstekniken som används i Sverige, så kallad autolog transplantation. Små 
hudöar (3-5 mm) tas vanligen ifrån låret med hjälp av en skalpell och subkutan nål. Därefter 
placeras hudöarna i såret med några millimeters mellanrum, ett förband och lätt fuktade 
koksaltskompresser läggs över såret. Denna transplantation kan göras polikliniskt av 
sjuksköterska, efter ordination av läkare. Transplantation av framodlad hud (graft skin) är till 
skillnad från pinch graft som är en autolog transplantation av patientens egen hud, ett 
transplantat som framställts av omskurna, nyfödda pojkars förhud (Statens beredning för 
medicinsk utredning [SBU], 2003). Denna teknik används dock inte i Sverige då den ej är 
godkänd av den Europeiska Läkemedelsorganisationen (EMEA). Metoden för denna teknik 
går ut på att anpassa huden i såret som behandlas. Därefter läggs en plastfilm över och sedan 
lindas benet med elastisk linda. 
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Enligt Karlsmark och Einarsson (2004) finns det olika sorters lindor på marknaden. Helt 
opreparerade lindor av ren textil och eventuellt elastiskt material, adhesiva lindor som har ett 
lager klister på baksidan samt cohesiva lindor som klibbar emot sig själva men inte mot 
huden. Adhesiva och cohesiva lindor kan användas som långtidsbandage i flera veckor. 
Lindorna kan även delas in efter följande: fasta lindor som icke är töjbara, kortsträckslindor 
kan töjas ytterligare 90 % av den ursprungliga längden, mellansträckslindor töjs med 30 till 
90 % och långsträckslindor kan töjas över 130 %. Kortsträckslindor har låg töjbarhet men 
även liten kompressionskraft, ger ett lågt vilotryck men ett högt arbetstryck. De kan vara 
svåra att linda så att rätt tryck uppstår och på grund av den låga töjbarheten måste de lindas 
om oftare då ödemen minskar. Långsträckslindor har hög töjbarhet och hög 
kompressionskraft, ger god kompression av ytliga vener även i vila men arbetstrycket blir inte 
lika högt som vid användning av lindor med låg töjbarhet. Långsträckslindorna är inte lika 
känsliga för volymförändringar och kan sitta kvar längre. Sammanfattningsvis är det bättre att 
använda kortsträckslindor hos patienter som kan gå själva och patienter som är orörliga drar 
fördel av att använda långsträckslindor med hög elasticitet.  
 
Enkellagerbandage består av en kompressionslinda som lindas över ett 
polyuretanskumsförband, tubgas samt polstring (Lindholm, 2003). Kompressionslindan kan 
vara hög-, mellan- eller lågelastisk. Högelastisk linda används bara dagtid medan mellan- och 
lågelastisk linda kan sitta kvar i en vecka. Kompressionsstrumpor används vid venösa 
tillstånd och finns med varierande tryck. Strumpan skall sättas på morgonen och tas av före 
sänggående. Kortsträckslinda (lågelastisk linda) består av en linda som ger kraftigt stöd och 
det rekommenderas att två lindor används ovanpå varandra för att ge optimal kompression åt 
vadmuskeln. Tvålagersbandage består vanligen av salvstrumpa som täcker såret samt 
polstring. Därefter lindas oftast en lågelastisk klisterlinda över polstringen.  
 
Fyrlagersbandage består av fyra komponenter (Lindholm, 2003). Över såret läggs ett förband, 
exempelvis en hydrokolloidplatta. Därefter läggs ortopedisk vadd (lager 1), crepebandage 
(lager 2) för att hålla detta på plats, kompressionslinda (lager 3) som ger 17 mm Hg tryck och 
till sist ytterligare ett kompressionsbandage (lager 4) som ger 23 mm Hg tryck. Detta bandage 
kan sitta kvar i en vecka. Flerlagerskompression är uppdelat i två faser. Första veckan täcks 
såret med hydrokolloidplatta, benet polstras och lindas med flera lager lågelastisk linda. 
Omlindning sker varje morgon för maximal kompression. Andra veckan och till dess att såret 
är läkt används samma lokalbehandling och polstring som under vecka ett men istället för 
lågelastisk linda används en lågelastisk klisterlinda som byts en gång i veckan.  
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Syfte 
 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans omvårdnadsansvar och kunskap vid 
omvårdnad av venösa bensår med fokus på kompressions- och transplantationsbehandling. 
 
Frågeställningar 

• Hur inverkar sjuksköterskans kompetens på sårläkningen? 
• Vilka behandlingar är effektivast vid venösa bensår? 
• Hur uppnås följsamhet på bästa vis? 
• Hur inverkar patientens följsamhet på sårläkning? 

 
 
Metod 
Studien har genomförts som en litteraturstudie. 
 
Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl. Innan sökningen påbörjades 
identifierades sökord utifrån syftet. Sökorden hittades med hjälp av MeSH-termer och Cinahl 
Headings. Sökorden var venous ulcer, varicose ulcer, nursing, treatment outcome, 
compression therapy, apligraf, tissue transplantation. Sökordorden ”pinch graft” och 
compression var fritextord som användes i kombination med ovanstående termer. Olika 
kombinationer gjordes med sökorden och då artikelns abstrakt stämde överens med syftet 
beställdes artiklarna. Därefter läste författarna de beställda artiklarna och de som stämde 
överens med syftet valdes ut till resultatet. Övriga artiklar som inte överrensstämde med syftet 
men var av god kvalitet och intressanta för arbetet valdes ut till bakgrund och diskussion. 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om kompressionsbehandling av venösa 
bensår eller de som levde med kompressionsbehandling och/eller transplantationbehandlingar 
av venösa bensår eller patientens upplevelse samt faktorer som påverkar sårläkningen. 
Artiklarna skulle vara publicerade mellan 1997-2007 när det gällde 
transplantationsbehandlingar och mellan 2000-2007 när det gällde 
kompressionsbehandlingarna samt 1997-2007 när det gällde övriga artiklar. Sökningarna 
begränsades till engelska språket. Artiklarna som valdes ut var både kvantitativa och 
kvalitativa då dessa stämde överens med syftet. Exklusionskriterier var artiklar som enbart var 
inriktade på diabetes och arteriella bensår samt icke vetenskapliga artiklar. Sökhistoria över 
resultat artiklarna redovisas i tabell (Tabell 1).  
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Tabell 1. Matris över sökhistoria 
Databas  
 

Sökord Begränsat till  Antal  
träffar 

Genom- 
lästa  
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 
Valda  
Artiklar  

Cinahl 
20/2-07 

Venous ulcer 
 

Research  
English 
2000-2007 

149 45 15 6 

PubMed 
20/2-07 

Varicose ulcer 
Or varicose 
Ulcer/nursing 
And 
“compression 
And treatment  
Outcome” 

Abstract 
English 
Last 5 years 

43 43 8 4 

Cinahl 
20/2-07 

Venous ulcer 
And 
compression  
Therapy 

Research 
English 
2000-2007 

46 40 3 2 

PubMed 
27/2-07 

Varicose ulcer 
And varicose  
Ulcer or 
varicose 
Ulcer/nursing 
And Apligraf 

Abstract 
English 
Last 10 years 

11 9 3 2 

PubMed 
27/2-07 

Pinch graft 
 

Abstract 
English 
Last 10 years 

37 15 1 1 

PubMed 
15/3-07 

Varicose ulcer 
And tissue 
transplantation 

Abstract 
English 
Last 10 years 

22 5 3 2 

Cinahl 
15/3-07 

Venous ulcer Research 
English 
Fulltext 
2000-2007 

23 4 2 1 
 
 

 
Summa:   331 161 35 18 
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Databearbetning 
Artiklarna lästes, översattes till svenska, granskades och sammanfattades. Artiklarna delades 
in i olika problemområden för att underlätta litteraturstudiens utveckling. Författarna 
diskuterade artiklarnas innehåll och en sammanställning gjordes. Artiklarnas vetenskapliga 
kvalitet granskades enligt Eiman och Carlssons (2003) bedömningsmall (Bilaga I:1 & I:2) 
vilket redovisas i bilaga (Bilaga II:1 – II:6). Databearbetningen resulterade i följande områden 
som vi använde oss av för att underlätta när vi skulle skriva vårt arbete, men de användes inte 
som rubriker. 
Sjuksköterskans holistiska arbetssätt, effekten av följsamhet, patientens upplevelse och dess 
påverkan på sårläkning, sjuksköterskans kompetens, effektiviteten av 
kompressionsbehandling, effektiviteten av olika hudtransplantationen och behandlingens 
inverkan på patientens liv. I resultatet har vi valt att skriva som en löpande text utan rubriker 
men indelat efter de olika områden studierna behandlar. 
 
 
Resultat 
 
 
Ebbeskog och Ekman (2001) undersökte i sin studie patienternas erfarenheter av att leva med 
venösa bensår i hemmet. Patienterna kände en hopplöshet då sårläkningen tog lång tid. Deras 
sociala liv och relationer till andra människor förändrades eftersom smärtan var närvarande 
under hela dygnet och upptog mycket tid av deras tankar. Även Edwards, Courtney, 
Finlayson, Lindsay, Lewis, & Shuter (2005) kom fram till att smärtan som patienter med 
venösa bensår hade i samband med kompressionsbehandling påverkade deras dagliga liv, så 
som sömn, humör och förmåga att arbeta. Ebbeskog och Ekman (2001) kom i studien fram till 
att patienterna upplevde kompressions- och sårbehandlingarna som smärtsamma och att det 
var besvärligt för att det plötsligt kunde börja läcka från såren. Oron över detta gjorde att 
individen inte längre kände någon kontroll över sin egen kropp. När patienterna upplevde att 
bandagen var smärtsamma och obehagliga tog de själva av sig dem för att minska smärtan. 
 
Blecken et al. (2005); Öien, Hansen & Håkansson, (1998) kom fram till att patienter som levt 
med sina venösa bensår under många år hade en inskränkning på sin frihet och livskvalitet 
samt att sjukvårdspersonalen inte individanpassade behandlingarna så att patienten tolererar 
den. Blecken et al. (2005) beskrev hur en av de mest använda kompressionsbehandlingerna 
(Unnas Boot) hade låg följsamhetsgrad då patienten var tvungen att bära detta bandage dygnet 
runt och den medförde dålig lukt från det instängda såret. Jünger, Partsch, Ramelet och 
Zuccarelli (2004) kom fram till att hög kompression var den mest effektiva behandlingen av 
venösa bensår, men den tolererades inte alltid av patienterna på grund av det höga trycket som 
gjorde den smärtsam att bära.  
 
Polignano, Guarnera och Bonadeo (2004) beskrev en form av kompressionsbehandling som 
bestod av två par knästrumpor som patienten själv kunde ta på sig. Den första strumpan som 
placerades närmst huden gav ensam liten kompression, men tillsammans med den andra 
strumpan, som gav medel kompression, bildade de hög kompression. Denna behandling var 
likvärdig med hög kompressionsbehandling, men patienterna i studien upplevde den som mer 
bekväm och lättare att ta på och av själv. I studien som utfördes av Ebbeskog och Emami 
(2005) kom de fram till att alla femton patienterna som deltog upplevde hög grad av smärta 
vid bandagebyten men de fick ingen smärtlindring. Detta resulterade i en känsla av 
hjälplöshet eftersom patienterna inte fick gehör från personalen. I studien framkom att en av 
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patienterna upplevde bristande engagemang från personalen då de sagt åt patienten att smärta 
var en del av behandlingen. 
Venösa bensår associerades ofta med smärta och patienterna upplevde ofta denna smärta som 
den svåraste faktorn kopplad till sina sår (Öien et al., 1998; Atillasoy, 2000). Enligt Öien el al. 
(1998) reducerades smärtan snabbt vid behandling med pinch graft, infektionsrisken var låg 
och patienten fick en större frihet då denne inte behövde lindas dagligen eller veckovis.  
En ny studie (Jones, Barr, Robinson & Carlisle, 2006) visade att 73 % av 190 patienter led av 
smärta under någon tid av dygnet. Då smärtan ökade, ökade även patientens psykiska ohälsa. 
Även sårens bildning av exsudat som resulterade i obehaglig lukt ökade den psykiska ohälsan 
för patienten. Dessa två faktorer hade till och med större inverkan på patientens välbefinnande 
än ensamhet och nedsatt mobilitet. 
 
Franks, Moody, Moffatt, Martin, Blewett, & Seymour (2004) samt Ukat, Konig, Vanscheidt 
& Münter (2003) jämförde fyrlagersbandage med kortsträcksbandage. Ukat et al. (2003) kom 
i sin studie fram till att ett fyrlagersbandage med över 40mmHg i tryck, hade snabb läkning av 
venösa bensår som ej läkt på konventionellt vis tidigare. Fyrlagersbandagen läkte såren 2.9 
gånger snabbare än vad kortsträcksbandagen gjorde samt reducerade ödemen i högre grad. 
Långvariga venösa bensår hade överlag längre läkningstid oavsett behandling. Franks et al. 
(2004) fick ett annat resultat i sin studie. Skillnaden mellan fyrlagersbandage och 
kortsträcksbandage vid behandlingen av venösa bensår var inte så signifikant. Dock kom de 
fram till att kortsträcksbandage var något mer effektivt. Efter 24 veckor hade 68.9 % i 
gruppen som behandlades med fyrlagersbandage total sårläkning och 73.2 % i gruppen som 
behandlades med kortsträcksbandage. Fyrlagersbandage hade god effekt på sår yngre än ett år 
men vid långvariga sår gav behandlingen sämre resultat.  
 
Moffatt, McCollagh, O´Connor, Doherty, Hurrican och Stevens (2003) jämförde i sin studie 
fyrlagersbandage med tvålagersbandage i behandlingen av venösa bensår. De kom fram till att 
det inte fanns någon signifikant skillnad mellan de två olika behandlingarna vad gäller 
sårläkningen. Det var dock stor skillnad på följsamheten då patienterna som behandlades med 
tvålagersbandage hade en större tendens att avvika från behandlingen. Vowden, Wilkinson & 
Vowden (2001) jämförde fyra olika sorters fyrlagersbandage. De kom fram till att de fyra 
olika behandlingarna var likvärdiga och de skillnader som uppstod berodde på 
bandageringsteknik samt patientens allmäntillstånd så som sårstorlek, duration och ödem. 
Överlag hade alla behandlingarna en sårläkning på 69.5 % efter 20 veckors behandling.  
 
Polignano et al. (2004) gjorde en jämförelse av effekten med tvålagersbandagebehandling och 
kortsträcksbandagebehandling vid av venösa bensår. Det var en markant skillnad mellan de 
båda behandlingsmetoderna, av dem som behandlades med tvålagersbandage hade 44.4 % 
total sårläkning medan de som behandlades med kortsträcksbandage var det endast 17. 2 % 
som hade total sårläkning efter tolv veckor. Resultatet visade att tvålagersbandaget var 
enklare att applicera och patienten upplevde den som bekväm. Barwell, Davies, Deacon, 
Harvey, Minor och Sassano (2004) undersökte effekten av fyrlagersbandage i behandling av 
venösa bensår. Efter 24 veckors behandling var läkningsgraden 65 %. Blecken et al. (2005) 
jämförde effekten av fyrlagersbandage och icke-elastisk bandage vid venösa bensår. Fyra sår i 
varje grupp (12 sår per grupp) läkte inom 12 veckor. Sårläkningen var signifikant högre i 
gruppen som behandlades med icke-elastisk kompression. Inga infektioner uppstod i någon av 
grupperna.  
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Jünger et al. (2004) gjorde en jämförelse av en ny sorts kompressionsstrumpa gentemot 
kortsträcksbandage som behandling av venösa bensår. I studien kom de fram till att 58 % av 
dem som behandlades med kompressionsstrumpa och 56.7 % av dem som behandlades med 
kortsträcksbandage hade total sårläkning efter 12 veckor. Antal dagar till sårläkning var i 
genomsnitt 42 dagar i båda grupperna. Följsamheten var 96.8 % i gruppen som behandlades 
med kompressionsstrumpa och 96.4 % i gruppen som behandlades med kortsträcksbandage. 
Patienterna som behandlades med kompressionsstrumpa hade dock klagomål angående 
smärta i underbenet och en känsla av att strumpan satt åt för hårt. Se tabell (Tabell 2) över de 
olika kompressionsbehandlingarna. 
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Tabell 2 Översikt: Kompressionsbehandlingar 
Författare Behandling/Material Studiens längd Inklusionskriterier/ 

Sårtyp 
Resultat av behandling 

Barwell JR 
Davies CE 
Deacon J 
Harvey K 
Minor J 
Sassano A 
et al. 

Fyrlagersbandage som 
lades om varje vecka tills 
såret läkts, sedan fick de 
efterbehandling med 
kompressionsstrumpa. 
Kompressionsbehandlinge
n tillhandahölls av tränade 
specialistsjuksköterskor 
vid en bensårsklinik. 

Studien pågick under 
tolv månader och 
behandlingen med 
fyrlagersbandage 
avslutades när såret 
hade läkts. 
Uppföljning av 
patienterna skedde 
varje år i fem år. 

Patienterna skulle ha 
haft det venösa bensåret 
längre än 4 veckor och 
lokaliserat mellan knäet 
och malleolerna. 

Efter 24 veckors 
behandling var 
läkningsgraden av de 
venösa bensåren 65 %. 

Blecken SR 
Villavicen-
cio JL 
Kao TC 

Fyrlagersbandage i den 
ena gruppen och icke-
elastisk bandage i den 
andra gruppen. Såren 
tvättades och lades om var 
tredje dag.  

Studien pågick under 
24 veckor, var fjärde 
vecka gjordes 
utvärdering av såren 
där de mättes. 

Patienter med 
bilaterala, kroniska 
venösa bensår. Alla 
patienter genomgick en 
fysiologisk 
undersökning för att 
utröna hälsostatus och 
etiologi. 

Alla patienter var 
följsamma. Fyra sår i 
varje grupp (12 sår per 
grupp) läkte inom 12 
veckor. Sårläkningen var 
signifikant högre i 
gruppen som behandlades 
med icke-elastisk 
kompression. Inga 
infektioner uppstod i 
någon av grupperna. 

Franks PJ 
Moody M 
Moffatt CJ 
Martin R 
Blewett R 
Seymour E 
et al. 
 

Fyrlagersbandage i den 
ena gruppen och 
kortsträcksbandage i den 
andra gruppen. Såren 
tvättades och debriderades 
före behandling. Benen 
lades om varje vecka eller 
oftare vid behov. 

Studien pågick under 
24 veckor eller tills 
såret läkt om det 
skedde före dessa 24 
veckor. 

Patienterna skulle ha 
haft det venösa bensåret 
i minst två veckor och 
högst 52 veckor.  

Efter 24 veckor hade 68.9 
% i gruppen som 
behandlades med 
fyrlagersbandage total 
sårläkning och 73.2 % i 
gruppen som behandlades 
med kortsträcksbandage. 
Fyrlagersbandage har god 
effekt på sår yngre än ett 
år men vid långvariga sår 
har behandlingen sämre 
effekt.  

Jünger M 
Partsch H 
Ramelet A-
A 
Zuccarelli F 

I den ena gruppen blev 
patienterna (88 st) 
behandlade med en ny 
sorts 
kompressionsstrumpa och 
i den andra gruppen blev 
patienterna (90 st) 
behandlade med 
kortsträcksbandage. 
Behandlingarna utfördes 
av kompetent 
sjukvårdspersonal. 

12 veckor. Patienterna hade haft 
sina venösa bensår i 
mindre än tre månader 
och bensåren fick inte 
mäta mer än 5 cm i 
diameter. Enbart 
patienter som ej var 
permanent 
sängliggande och 
uppegående i minst en 
timma per dag. 

I studien kom de fram till 
att 58 % av dem som 
behandlades med 
kompressionsstrumpa och 
56.7 % av dem som 
behandlades med 
kortsträcksbandage hade 
total sårläkning efter 12 
veckor. Antal dagar till 
sårläkning var i 
genomsnitt 42 dagar i 
båda grupperna. 
Följsamheten var 96.8 % i 
gruppen som behandlades 
med 
kompressionsstrumpa och 
96.4 % i gruppen som 
behandlades med 
kortsträcksbandage. 
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Författare Behandling/Material Studiens 

längd 
Inklusionskriterier/Sårtyp Resultat av behandling 

Moffatt C 
McCullagh 
L 
O´Connor 
T  
Doherty D 
Hourican 
C 
Stevens J 
et al. 

I den ena gruppen 
behandlades 
patienterna med 
fyrlagersbandage och i 
den andra gruppen 
med tvålagersbandage. 
Båda bandagen byttes 
en gång i veckan eller 
oftare om så krävdes. 

24 veckor 
eller till 
sårläkning om 
det skedde för 
24 veckor.  

Patienter med bilaterala 
venösa bensår och med en sår 
omkrets på <10cm2. 

De kom fram till att det inte 
fanns någon signifikant skillnad 
mellan de två olika 
behandlingarna vad gäller 
sårläkningen. Det var dock stor 
skillnad på följsamheten då 
patienterna som behandlades 
med tvålagersbandage hade en 
större tendens att avvika från 
behandlingen. 

Polignano 
R 
Guarnera 
G 
Bonadeo P 

Patienterna delades in 
i två grupper, grupp 1 
behandlades med 
Surepress Comfort 
system- två knähöga 
kompressionsstrumpor 
som tillsammans gav 
hög kompression och 
grupp 2 behandlades 
med 
kortsträcksbandage. 

12 veckor, 
uppföljning 
skedde var 
fjärde vecka 
och då 
fotograferades 
såren. 

Smärtsamma venösa bensår. Det var en markant skillnad 
mellan de båda 
behandlingsmetoderna, av dem 
som behandlades med 
tvålagersbandage hade 44.4 % 
total sårläkning medan de som 
behandlades med 
kortsträcksbandage var det 
endast 17. 2 % som hade total 
sårläkning efter tolv veckor. 
Resultatet visade att 
tvålagersbandaget var enklare 
att applicera och patienten 
upplevde den som bekväm. 

Ukat A 
Konig M 
Vanscheidt 
W 
Münter K-
C 

44 patienter 
behandlades med 
fyrlagersbandage och 
45 patienter 
behandlades med 
kortsträcksbandage. 
De som behandlades 
med fyrlagersbandage 
lades om och tvättades 
varje vecka eller oftare 
om så krävdes. De 
som behandlades med 
kortsträcksbandage 
lades om och tvättades 
varje dag. 

12 veckor 
eller tidigare 
om såret 
läktes före 12 
veckor. 

Patienter som hade diagnosen 
venösa bensår valdes ut att 
delta i studien. Såret skulle 
inte vara större än 4cm2 och 
inte infekterade. 

Fyrlagersbandage som har över 
40mmHg i tryck, hade snabb 
läkning av venösa bensår som ej 
läkt på konventionellt vis 
tidigare. Fyrlagersbandagen 
läkte såren 2.9 gånger snabbare 
än vad kortsträcksbandagen 
gjorde samt reducerade ödemen 
i högre grad. Långvariga venösa 
bensår hade överlag längre 
läkningstid oavsett behandling. 

Vowden 
KR 
Wilkinson 
D 
Vowden P 

Fyra olika sorters 
fyrlagersbandage har 
jämförts. Fyra 
personer ur 
vårdpersonalen som 
hade specialutbildning 
i såromläggning lade 
om patienterna.  

20 veckor 
eller tidigare 
om såret 
läktes före 20 
veckor. 

Svårläkta venösa bensår som 
tidigare behandlats utan att 
läka efter minst 12 veckors 
behandling.  

De fyra olika behandlingarna 
var likvärdiga och de skillnader 
som uppstod berodde på 
bandageringsteknik samt 
patientens allmäntillstånd så 
som sårstorlek, duration och 
ödem. Överlag hade alla 
behandlingarna en sårläkning på 
69.5 % efter 20 veckors 
behandling. 
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Turczynski och Tarpila (1998) undersökte effekten av transplantation av egen hud (skin graft) 
under en fyraårsperiod. Det visade sig att behandlingen hade god effekt vid venösa bensår, där 
45 av 51 sår (88 %) hade en läkningstakt på 15 dagar i snitt. Vissa patienter (9 stycken) 
behövde ytterligare en transplantation för såret skulle läka. Av de venösa bensår som läkte 
återkom 49 % av såren inom fyra månader på grund av bristfällig efterbehandling. Även 
Jankunas, Rimdeika och Pilipaityte (2004) undersökte effekten av skin graft. Efter två till tre 
veckor hade 64.8 % av patienternas sår läkt. Öien et al. (1998) redovisade i sin studie 
resultatet av behandling med pinch graft utförd i primärvården. Av de venösa bensåren var det 
18 av 31 sår (58 %) som läkte totalt under studiens tid som pågick under 25 veckor. 
Majoriteten läkte inom 12 veckor (14 sår). Forskning visade att behandling med biologiskt 
framställt hudtransplantat (graft skin) gav goda resultat vid venösa bensår (Atillasoy, 2000; 
Brem, Balledux, Sukkarieh, Carson och Falanga, 2001). Falanga (2000) kom fram till att graft 
skin var extra effektivt vid svårläkta sår. I studien jämfördes graft skin med kompression. 
Resultatet visade att graft skin var mer effektivt än kompression. Efter 24 veckors tid hade 
56.8 % av såren som behandlats med graft skin läkt och 39.8 % av såren som behandlats med 
enbart kompression. Patienterna fick i genomsnitt 3.3 behandlingar. Vid svårläkta sår var 
graft skin tre gånger mer effektivt än kompression för total sårläkning. I studien som Brem et 
al. (2001) genomförde var resultaten goda. Studien utfördes på två center där sårläkningen var 
jämförbar. På sex månader hade 74 % av såren läkt i båda grupperna. Attillasoy (2000) kom 
fram till att efter 18 veckor hade 41 % av patienterna som behandlats med graft skin total 
sårläkning och 58 % hade 75 % eller mer sårläkning. Majoriteten av såren läkte redan inom 
17 veckors tid. Vissa patienter behövde en andra behandling, i genomsnitt fick patienterna 1.4 
behandlingar.  
 
Det visade sig att det krävs följsamhet av patienten samt att den som utför behandlingen har 
goda kunskaper inom behandlingsområdet för att kompressionsbehandlingen och 
transplantationsbehandling skall ge goda resultat (Atillasoy, 2000; Blecken et al. 2005; Jünger 
et al., 2004; Turczynski & Tarpila, 1998; Vowden et al. 2001). Ebbeskog och Emami (2005) 
kom i studien fram till att sjuksköterskans kunskap gällande användande av olika material och 
metoder har en viktig del i sårläkningsprocessen. Patientens följsamhet vid behandling av 
venösa bensår påverkade graden av sårläkning (Atillasoy, 2000; Jünger et al. 2004; Polignano 
et al. 2004). Snabb läkning av såren förbättrade patientens livskvalitet, då behandlingen var 
bekväm och enkel att hantera för patienten ökade följsamheten och därmed sårläkningen 
avsevärt. Ebbeskog och Emami (2005) beskrev äldre patienters upplevelse vid behandling av 
venösa bensår. Patienterna uppfattade att sjukvårdspersonalen ständigt hade bråttom och att 
fokus var riktat mot bandageomläggningen istället för patienten. Deras önskan var att möta 
sjukvårdspersonal som var tillmötesgående, förstående, intresserade och kompetenta. Det var 
viktigt för patienten att de mötte samma personal vid varje tillfälle så att de fick kontinuitet i 
vården och inte behövde upprepa sin sjukdomshistorik vid varje tillfälle. Kompetens och 
kommunikation var viktiga element för patienten. Om sjuksköterskan hade förmåga att 
förklara sårets progress och uppmärksammade patientens upplevelse under omläggningen 
kände patienten sig involverad och deltog bättre i sitt eget tillfrisknande genom att inte ta av 
sig bandagen och fullfölja behandlingen.  
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Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Valet att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar i litteraturstudien var lämplig 
metod för att få med individens upplevelse, sjuksköterskans kompetens/arbetsuppgifter samt 
effekten av de olika behandlingarna vad gäller sårläkning. Begränsningar gjordes inom 
området behandlingar då flera olika behandlingsmetoder kom fram vid sökningarna men 
många av dem hade ett fåtal studier som grund. Dessa valdes därför bort och arbetet 
inriktades därefter på kompressions- och transplantationsbehandlingar. Sökordet venösa 
bensår prövades i olika kombinationer och täckte på detta vis området. Merparten av 
artiklarna var inte äldre än sex år gamla, men vissa sökningar gjordes med begränsningen att 
vara publicerade tio år tillbaka eller senare. Detta gjordes för att ej missa relevant forskning 
för studiens syfte eftersom det fanns mer forskning inom området kompressionsbehandlingar 
ansåg vi det inte nödvändigt att söka längre tillbaks i tiden, men då utbudet inte var lika stort 
inom forskningen av hudtransplantationsbehandlingar valde vi att gå några år längre tillbaks i 
tiden för att inte missa relevant forskning. Sökningarna gjordes i CINAHL och Pubmed och 
då 35 artiklar lästs valdes 18 av dessa till resultatet. En svaghet i studien kan ses i valet att 
enbart engelskspråkiga artiklar söktes, då det begränsade sökningen. Dock ses det som en 
styrka att artiklarna var publicerade i flera olika länder, inom och utanför Europa. Indelningen 
av områden gjorde det tydligare och enklare att bearbeta och få fram det viktigaste ur 
resultatartiklarna. Författarna ansåg att bedömningsmallen som användes vid granskningen av 
den vetenskapliga kvalitén i vissa fall var lite bristfällig och ibland missvisande, då den var 
förenklad och inte inbegrep alla viktiga delar. Överlag var den dock tillräckligt bra för att 
användas i detta sammanhang.   
 
Resultatdiskussion 
De 18 artiklarna granskades enligt bedömningsmall (Carlsson & Eiman, 2003) för att 
utvärdera deras vetenskapliga kvalitet, se bilaga (Bilaga I:2). Mallen bestod av ett flertal 
punkter som gav poäng (0-3p). Den sammanlagda poängen räknades om till procent, därefter 
graderades de enligt följande: 60-69 % gav grad III, 70-79 % gav grad II och 80-100 % gav 
grad I. Endast en av artiklarna bedömdes till grad III, en bedömdes till grad II och resterande 
artiklar erhöll grad I. Detta bedömningsresultat ses som en styrka för litteraturstudien.  
 
Alla artiklarna svarade mot syftet och val av metod var adekvata för studierna. Artiklarnas 
urval var välbeskrivna och representativa. Bortfallen hade minimal betydelse för resultaten i 
majoriteten av artiklarna. Dock saknade många av artiklarna redovisning av etiska aspekter. 
Detta kan ses som en svaghet. Resultaten redovisades tydligt och adekvat i majoriteten av 
studierna i form av tabeller, diagram och löpande text. En svaghet i studierna var att det i 
många fall saknades diskussion av egenkritik och felkällor. Dock stämde samtliga artiklars 
slutsatser överens med resultaten. Fyra av de 18 artiklarna var kvalitativa, de övriga var 
kvantitativa. Även de kvantitativa studierna som tog upp behandlingsmetoder belyste 
patienternas upplevelse samt sjuksköterskans kompetens. Därför anser författarna att det var 
tillräckligt med de fyra kvalitativa artiklarna som valdes ut. 
 
Smärta visade sig vara starkt associerat till venösa bensår och dess behandlingar (Atillasoy, 
2000;  Ebbeskog & Ekman, 2001; Öien et al. 1998). Smärtan bidrog till att patienterna ofta 
kände sig nedstämda och många gånger fick de dålig respons från omvårdnadspersonalen som 
inte smärtlindrade patienterna tillfredsställande. Detta resulterade i sin tur i minskad 
följsamhet på grund av att patienterna själva tog av sina bandage för att på så vis minska 
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smärtan. Därav dras slutsatsen att om den omvårdnadsansvarige sjuksköterskan följer 
socialstyrelsens kompetensbeskrivning och för en dialog med patienten för att få reda på 
patientens önskemål om bland annat smärtlindring och behandlingsmodell, kan patienten 
motiveras till följsamhet, det vill säga fullföljning av behandlingen (Socialstyrelsen, 2005a). 
Detta styrks av Furlong (2001) som beskriver sköterskans användning av empowerment i 
vården för att få patienten att känna delaktighet och kontroll över sin egen hälsa. Om patient 
och anhöriga görs delaktiga i vården genom medbestämmande i behandlingen så accepterar 
ofta patienten behandlingen och fullföljer den. Även Dahlberg (1994) tar upp vikten av 
delaktighet som uppnås genom en relation mellan sjuksköterska och patient som innefattar en 
öppen dialog med kvalitet och mening. 
 
Följsamheten var svår att uppnå med de kompressionsbehandlingar som byttes en gång i 
veckan då patienten upplevde dessa som obehagliga på grund av lukten som bildades och det 
faktum att den just skulle bäras i en hel vecka (Ebbeskog & Ekman, 2001; Ebbeskog & 
Emami, 2005). Inskränkningen resulterade ofta i nedstämdhet och depression. Men om 
sjuksköterskan visade förståelse för patientens situation, var lyhörd samt gav en kontinuerlig 
vård där patienten träffade samma sjuksköterska vid varje behandlingstillfälle, ökade 
patientens vilja att fullfölja behandlingen. Detta styrks av Blecken et al. (2005) som kom fram 
till att en av de vanligaste kompressionsstrumpor som idag används har väldigt dålig 
följsamhetsgrad just på grund av att den är obekväm för patienten. Att det även har visat sig i 
flera studier att en behandling som patienten uppfattar som enkel och bekväm att använda och 
sköta ökar sårläkningstakten styrker dessa slutsatser, då de ökar patientens följsamhet (Jünger 
et al., 2004; Atillasoy, 2000; Polignano et al., 2004).  
 
Resultaten vid hudtransplantation var uppseendeväckande bra, de flesta såren läkte inom 24 
veckor men vissa läkte till och med inom 12 veckors tid (Atillasoy, 2000; Brem et al. 2001;  
Falanga, 2000). Få behandlingar krävdes och sår som tidigare varit svårläkta visade sig ha 
mycket god effekt av hudtransplantation. Redan vid första transplantationen försvann oftast 
patientens smärta som var associerad till bensåret, detta gav patienten motivation att fullfölja 
behandlingen. Dessa resultat visar att det finns en grund för att patienten kan dra stora 
fördelar av denna behandlingsteknik, då även Falanga (2000) styrker detta i sin studie med 
resultaten att svårläkta sår läkte tre gånger så snabbt med graft skin än med 
kompressionsbehandling. Efter all fakta som lästs tror författarna att de goda 
sårläkningsresultaten relaterar till den goda omvårdnad/förbehandling som patienten erhåller 
före, under och efter utförd hudtransplantation. Sjuksköterskan behöver därför gedigna 
kunskaper inom området venösa bensår och dess behandlingar, läkningshämmande faktorer 
samt läkningsfrämjande faktorer.  
Öien at al. (1998) kom fram till att de patienter som behandlats med hudtransplantation erhöll 
en större frihet och socialt liv genom den snabba sårläkningen och minskade 
behandlingstillfällen. Även äldre patienter i slutskedet av livet upplevde ökad livskvalitet av 
några månaders frihet från sina sår. Detta styrks av Ebbeskog och Ekman (2001) som menar 
att en person med venösa bensår är konstant orolig över sårets utveckling och skäms över att 
visa sina bandagerade, illaluktande ben. Då de äldre patienterna försöker finna sätt att hantera 
smärtan, obehagliga bandage och den dåliga lukten hade de endast sitt hopp och tro på 
framtida läkning att förhålla sig till. Ebbeskog och Ekman (2001) menar vidare att fokus 
måste ligga på patientens individuella behov då behandlingsalternativ övervägs.  
Författarna anser att då kompressionsbehandling av venösa bensår har sådan negativ inverkan 
på patientens liv, skulle dessa patienter dra fördel av att behandlas med hudtransplantation 
istället. Detta skulle förbättra deras livssituation socialt, psykiskt och fysiskt i och med att 
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patienterna skulle slippa de illaluktande och smärtsamma bandagen. Eftersom det enligt 
Arenlind (2004) är läkaren som ordinerar behandling av de venösa bensåren, anser författarna 
att det är av största vikt att ett väl etablerat samarbete finns mellan sjuksköterskan, läkaren 
och patienten för att rätt behandling skall appliceras. 
 
Studiernas olika resultat angående kompressionsbehandlingar var delvis motsägelsefulla då 
Ukat et al. (2003) kom fram till att fyrlagersbandage var nästan tre gånger mer effektiv än 
kortsträcksbandage. Franks et al. (2004) kom däremot fram till att det inte var någon  
signifikant skillnad mellan de två olika behandlingarna. Polignano et al. (2004) fick dock 
stora skillnader i sin jämförande studie, även i denna studie visade sig kortsträcksbandage 
vara hela tre gånger mindre effektiv än den jämförande behandlingsmodellen. Majoriteten av 
kompressionsbehandlingarna visade på goda resultat vid sårläkning. Cullum et al. (2001, 
citerad av Puffet, Martin & Chow, 2006) menar att kompressionsbehandlingar är vanliga 
behandlingsalternativ vid venösa bensår, men skillnaden mellan de olika 
kompressionsbehandlingarna är minimala vilket innebär att val av behandling inte är den 
avgörande faktorn i sårläkningen. Däremot handlar det snarare om att individanpassa 
behandlingen för patienten, hitta ett alternativ som är anpassat efter patienten önskemål och 
förutsättningar. Detta stöds av en studie utförd av Margolis, Allen-Taylor, Hoffstad och 
Berlin (2004) som kom fram till att det var effektivt att använda sig av en skala som mäter 
sårets möjlighet att läka för att avgöra vilken sorts behandling patienten skall få. Författarna 
anser därför att det är vikigt att ta fasta på dessa forskares slutsatser för att kunna effektivisera 
sårläkningen och vården för denna tidskrävande patientgrupp. 
 
Studien av Haram et al. (2003) visar att bensårspatienter oftast får behandling inom den 
kommunala sektorn och sjuksköterskan har ett stort ansvar att ge rätt vård till sina patienter. 
Det finns en mängd olika behandlingsmetoder så som kompression, transplantation och 
debridering (upprensning av fibrin i sår, kirurgiskt eller upplösning på biologiskt vis) att tillgå 
vid venösa bensår och patienterna som sjuksköterskan möter i vården har alla olika 
preferenser. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har ett väl utvecklat holistiskt synsätt och 
stora kunskaper inom området venösa bensår och dess behandlingar. Carnevali (1996) styrker 
detta då hon menar att sjuksköterskan bör se till patientens behov och resurser när 
sjuksköterskan väljer metod för omvårdnadsbehandling. Det krävs även att sjuksköterskan har 
både kunskap och erfarenhet för att utföra detta. Detta kom även Jünger et al. (2004) fram till 
i sin studie, då de ansåg att de goda resultaten kunde associeras till att behandlingen i studien 
utförts av kompetent, specialiserad personal snarare än till själva behandlingen. Det visar sig 
att sjuksköterskorna inte känner sig tillräckligt säkra på aktuella behandlingar och deras 
kunskaper är inte tillräckligt evidensbaserade (Haram et al. 2003). Källan till dessa 
sjuksköterskors kunskap var ofta kollegors tips och erfarenheter de fått sedan tidigare. Detta 
strider helt emot sjuksköterskans kompetensbeskrivning som menar att sjuksköterskan skall 
ha ett kritiskt förhållningssätt till de rutiner och metoder som praktiseras samt tillämpa 
evidensbaserad vård (Socialstyrelsen, 2005a). Kompetensbeskrivningen innefattar även 
undervisning av patienter och närstående i syfte att främja hälsa och förhindra ohälsa, 
identifiera och bedöma patientens resurser till egenvård. Därav menar författarna precis som 
Furlong (2001) att sjuksköterskan måste vara uppdaterad med senaste forskning, samt ha 
kunskaper som främjar patientens följsamhet. Denna brist på kunskap kan även författarna 
relatera till den sjuksköterskeutbildning som de nu går, då utbildningen enbart innehåller få 
timmar av undervisning i sårvård. Det anser författarna är en underlig prioritering eftersom 
även en allämsjuksköterska kommer att komma i kontakt med sårvård och omläggningar i sitt 
yrkesutövande.  
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Konklusion 
 
Bensår av venös art är ett smärtsamt tillstånd och har en negativ inverkan på individens liv, 
såväl fysiskt som psykiskt. Därför är det viktigt att anpassa behandlingsmetoderna till 
patientens individuella behov för att minska smärtan och öka individens livskvalitet och på så 
vis uppnå högre grad av följsamhet. För att vården av patienter med venösa bensår skall bli 
effektiv krävs gedigna kunskaper i området behandling av venösa bensår. 
Kompressionsbehandlingar ger överlag god sårläkning av de venösa bensåren om patienten är 
följsam. Men då de ofta upplevs som obehagliga, smärtsamma och kräver långvarig 
behandling minskar patientens följsamhet. Även sjuksköterskans bristfälliga kunskap i 
lindningsteknik resulterar i sämre sårläkning då behandlingen inte ger adekvat tryck. 
Transplantation av hud gav väldigt goda resultat vid korrekt efterbehandling. Patientens 
smärta relaterad till de venösa bensåren minskade avsevärt och behandlingarna var inte så 
långvariga, detta resulterade i bättre livskvalitet hos patienten.  
 
 
Implikation 
 
Fortsatt forskning rekommenderas över sjuksköterskans kompetens och dess inverkan på 
sårläkning vid venösa bensår. Forskning över patientens upplevelse vid behandling av 
hudtransplantation och kompressionsbehandlingar bör kontinuerligt uppdateras då det just nu 
sker en stark utveckling av nya material och behandlingsmodeller. Utveckling av 
sjuksköterskeutbildningen inom ämnet sårvård rekommenderas så de nyutexaminerade 
sjuksköterskorna har en god grund i ämnet sårbehandling. Det rekommenderas att 
sjuksköterskan använder sig av de specifika riktlinjer som finns på aktuell vårdenhet, för att 
kunna erbjuda patienterna en kvalitetssäkrad omvårdnad. 
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Bilaga II:1 Artikelöversikt 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2000 
USA 

Atillasoy E (MD) The safety and efficacy of 
graftskin (Apligraf) in the 
treatment of venous leg 
ulcers: A multicenter, 
randomized, controlled 
clinical trial. 

Att utvärdera 
effektiviteten och 
säkerheten vid 
behandling av bensår 
med graftskin. 

Kvantitativ 
N = 104 (N= antal 
sår) 
Patienterna skulle ha 
minst ett venöst 
bensår som inte var 
större än 
10.2x20.3cm. 

Patienterna tolererade graftskin 
bra, infektionsrisken var låg och 
ingen avstötning förekom. 
Behandlingen hade goda resultat 
vid svårläkta venösa bensår 
vilket leder till förbättrad 
livskvalitet för patienten. Det 
goda resultatet var relaterat till 
sjuksköterskans kompetens. 

Grad 1 

2004 
England 

Barwell JR (MD) 
Davies CE (BSc) 
Deacon J (BSc) 
Harvey K (BSc) 
Minor J (BSc) 
Sassano A et al. (MSc) 

Comparison of surgery 
and compression with 
compression alone in 
chronic venous ulceration 
(ESCHAR study): 
randomised controlled 
trial. 

Att analysera 
sårläkningen och återfall 
vid kirurgi och 
kompressionbehandling.  

Kvantitativ 
N = 500 
Patienterna skulle ha 
haft det venösa 
bensåret längre än 4 
veckor och 
lokaliserat mellan 
knäet och 
malleolerna. 

Båda behandlingarna hade 
likvärdig sårläkningstakt men de 
som behandlats med kirurgi 
hade färre återfall under en 
tolvmånadersperiod. 

Grad 1 

2005 
USA 
 

Blecken SR (MD) 
Villavicencio JL (MD) 
Kao TC (MD) 

Comparison of elastic 
versus nonelastic 
compression in bilateral 
venous ulcers: A 
randomized trial. 

Att jämföra elastisk 
kompression mot icke–
elastisk kompression.  

Kvantitativ 
N = 24 
Patienter med 
bilaterala, kroniska 
venösa bensår. Alla 
patienter genomgick 
en fysiologisk 
undersökning för att 
utröna hälsostatus 
och etiologi. 

Slutsatsen är att den icke-
elastiska kompressionen ger 
snabbare sårläkning än den 
elastiska kompressionen hos 
följsamma patienter. Resultatet 
var beroende av patientens 
ålder, mobilitet, övervikt, 
följsamhet samt personalens 
skicklighet i lindning. 

Grad 1 

 
 



 

Bilaga II: 2 

 

Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
USA 

Brem H (MD) 
Balledux J (MD) 
Sukkarieh T (BS) 
Carson T  
Falanga V (MD) 

Healing of venous ulcers 
of long duration with a 
bilayered living skin 
substitute: Results from a 
general surgery and 
dermatology department. 

Syftet var att se hur 
transplantatet läkte såren om 
optimal granulationsvävnad 
fanns samt nekrotisk vävnad 
och exsudat avlägsnades 
före transplantation. 

Kvantitativ 
N = 50 
Patienter som 
haft venösa 
bensår i mer än 
ett år, utan inslag 
av arteriell 
insufficiens. 

De kom fram till att 
sårläkningen var god vid 
svårläkta venösa bensår men 
resultatet var beroende av en 
god förbehandling av såret samt 
borttagandet av sårexudat under 
behandlingen. 

Grad 1 

2001 
Sverige 

Ebbeskog B (BSc, 
Doctoral student) 
Ekman S.L (PhD, 
Professor) 

Elderly person’s 
experiences of living with 
venous leg ulcer: living in 
a dialectal relationship 
between freedom and 
imprisonment. 

Att ta reda på äldre 
personers erfarenheter av att 
leva med venösa bensår. 

Kvalitativ 
N = 15 
Patienterna 
skulle vara 65 år 
eller äldre, bo 
hemma, ha 
diagnosen venös 
insufficiens, ha 
en ankel brachial 
index <0.8 samt 
haft sitt venösa 
sår > 2 månader. 

Äldre personer med venösa 
bensår kämpar mot sjukdomen 
och känner sig som en fångar i 
sitt hem och hoppas på att få 
uppleva frihet, från bandagen 
och känslan av instängdhet. De 
kom fram till att sjuksköterskan 
måste fokusera på patientens 
specifika behov istället för att 
bara se såret, rent medicinskt. 

Grad 1 

2005 
Sverige 

Ebbeskog B (PhD, Senior 
Lecturer) 
Emami A (PhD, Assistant 
Professor) 

Older patients experience 
of dressing changes on 
venous leg ulcers: more 
than just a docile patient.  

Att beskriva de upplevda 
erfarenheterna vid 
bandagebyten hos äldre 
patienter med venösa bensår. 

Kvalitativ 
N = 15 
Patienterna 
skulle ha haft 
sina bensår i > 2 
månader och en 
diagnostiserad 
venös 
insufficiens. 

Patienter som lider av venösa 
bensår ville känna sig värda 
sårbehandling, möta trygga och 
kompetenta sjuksköterskor. 
Sjuksköterskan skall vara 
kompetent i sitt arbete med 
patienter med venösa bensår 
samt ha kunskap om olika 
behandlingsmetoder. 

Grad 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

Bilaga II: 3 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Australie
n 

Edwards H  
Courtney M 
Finlayson K  
(Arbetar alla på School of 
nursing Queensland) 
Lindsay E (Spezialist 
practitioner) 
Lewis C (Director of client 
services) 
Shuter P  et al. (Shouter- 
Senior research assistant) 

Chronic venous 
leg ulcers: effect 
of a community 
nursing 
intervention on 
pain and healing. 

Att undersöka 
effektiviteten av en 
ny 
omvårdnadsmodell 
för 
kommunsköterskor 
vid behandling av 
patienter med 
kroniska venösa 
bensår. 

Kvalitativ 
N = 56 
Patienterna skulle ha 
haft venösa bensår och 
en ankel brachial >0.8 
och <0.3. 

Mer professionell omvårdnad krävs 
för patienter med kroniska venösa 
bensår. Det goda resultatet i studien 
kunde relateras till ”leg club”- 
modellen som sjuksköterskorna 
arbetade efter. 

Grad 1 

2003 
USA 

Falanga VJ (MD) Tissue 
engineering in 
wound repair. 

Att undersöka 
sårläkningen vid 
användning av 
graftskin hos 
patienter med 
venösa bensår. 

Kvantitativ 
N = 120 
Patienterna skulle ha 
haft sitt sår i > en månad 
och ej läkt med tidigare 
behandlingar. Såret 
skulle vara relaterat till 
venös insufficiens. 

Graftskin var tre gånger mer effektiv 
för sårläkning än kompression under 
åtta veckors behandling. Graftskin 
hade hög effektivitet för sårläkning, 
speciellt hos långvariga, svårläkta 
venösa bensår. Effektiv sårläkning 
resulterade i god livskvalitet. 

Grad 1 

2004 
England 

Franks PJ (PhD) 
Moody M (RGN) 
Moffatt CJ (PhD) 
Martin R (RN, BSc) 
Blewett R (RGN) 
Seymour E et al. (Seymour- 
RGN) 
 

Randomized trial 
of cohesive short-
stretch versus 
four-layer 
bandaging in the 
management of 
venous ulceration. 

Att jämföra två olika 
sorters hög 
kompressionssystem 
fyrlagersbandage 
och 
kortsräcksbandage. 

Kvantitativ 
N = 156 
Patienterna delades in 
efter sårens storleken: 
grupp 1 <10 cm2 och 
grupp 2 >10 cm2. 
Minimum duration: 2 
veckor. 

Patienter som haft venösa bensår i 
mindre än ett år kan uppnå god 
sårläkning med båda behandlingarna 
men patienter som har kroniska 
venösa bensår erhåller sämre läkning. 
Ovanstående behandlingar tolererades 
lika bra av patienterna.  

Grad 1 

 
 



 

Bilaga II:4 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskapli
g kvalitet 

2004 
Litauen 

Jankunas V  
Rimdeika R 
Pilipaityte L 

Treatment of the leg 
ulcers by skin 
grafting. 

Belysa effektiviteten 
av kirurgisk 
behandling (skin 
graft) av venösa 
bensår. 

Kvantitativ 
N = 54 
Patienter som led av 
stora (>50 cm2) venösa 
bensår. 

Skin graft är effektiva vid 
behandling av venösa bensår, 
större än 50cm2. Skin graft läkte 
64.8 % av patienternas sår inom 
två till tre veckor. Denna snabba 
sårläkningsmetod är ett alternativ 
då den är mycket fördelaktig för 
patienten som slipper långvariga 
behandlingar. 

Grad 1 

2006 
England 

Jones J (RF) 
Barr W (RF) 
Robinson J (DD) 
Alla tre arbetar på helath 
and community care 
research unit Uni. of 
Liverpool) 
Carlisle C (Professor of 
education of nursing, 
Uni of Manchetster) 

Depression in 
patients with 
chronic venous 
ulceration. 

Att undersöka 
prevalensen av 
depression och oro 
hos patienter med 
venösa bensår och 
behandlades med 
kompression. 

Kvantitativ 
N = 190 
Venösa bensårspat. med 
ett minimum på 3 mån 
duration och ett ankel 
brachial på >0.6. 

Patienter med kroniska venösa 
bensår har ökade risker att drabbas 
av oro och depression. Det är 
viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammar symtom som 
smärta och illaluktande sår innan 
det leder till psykisk ohälsa. 

Grad 1 

2004 
Tyskland 

Jünger M (MD) 
Partsch H (MD) 
Ramelet A-A (MD) 
Zuccarelli F (MD) 

Efficacy of a ready-
made tubular 
compression device 
versus short-stretch 
compression 
bandages in the 
treatment of venous 
leg ulcers. 

Att jämföra hur 
effektiv och 
toleransen av den 
nya 
kompressionsstrump
an gentemot 
kortsträckskompress
ion. 

Kvantitativ 
N = 178 
Patienterna hade haft 
sina venösa bensår i 
mindre än tre månader 
och bensåren fick inte 
mäta mer än 5 cm i 
diameter. Enbart 
patienter som ej var 
permanent sängliggande 
och uppegående i minst 
en timma per dag. 

Den nya typen av 
kompressionsstrumpa var inte 
överlägsen kortsträckskompression 
utan de båda var jämförbara. Det 
goda resultatet var helt klart 
beroende av patienternas 
följsamhet och personalens goda 
kunskaper. 

Grad 1 



 

Bilaga II: 5 
Publika-
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
England 

Moffatt C (PhD) 
McCullagh L (MSc) 
O’Connor T (R) 
Doherty D (BS) 
Hourican C 
Stevens J et al.(BSc) 

Randomized trial of 
four-layer and two-
layer bandage 
systems in the 
management of 
chronic venous 
ulceration. 

Att jämföra 
fyrlagerskompression 
med 
tvålagerskompression 
som behandling vid 
venösa bensår.  

Kvantitativ 
N = 109 
Patienter med 
bilaterala 
venösa bensår 
indelade i två 
grupper. Med 
en sår omkrets 
på <10cm2 
eller >10cm2. 

Fyrlagerskompression har 
fördelar jämfört med 
kortsträckskompression på 
grund av att det var få bortfall, 
få negativa effekter samt låga 
kostnader. Det goda resultatet 
var relaterat till 
sjuksköterskornas goda 
kunskaper inom området. 

Grad 1 

2004 
Italien 

Polignano R (MD) 
Guarnera G (MD) 
Bonadeo P (MD) 

Evaluation of 
surepress comfort: a 
new compression 
system for the 
management of 
venous leg ulcers. 

Utvärdera hur många sår 
som läkte med surepress 
comfort gentemot 
kortsträckskompression, 
hur lång tid det tog, 
patientens upplevelse av 
hanterbarheten, 
bekvämligheten, 
följsamheten samt 
säkerheten. 

Kvantitativ 
N = 56 
Smärtsamma 
venösa bensår. 

Surepress comfort är mer 
effektiv än standard 
kortsträckskompression. Den är 
väl accepterad av patienten och 
tack vare dess lätthanterbarhet 
och säkerhet är den jämförbar 
med vanlig standard 
kompressionsbehandling. Kan 
med fördel användas i stället för 
vanlig behandling och uppnå 
bättre följsamhet. 

Grad 1 

1998 
Sverige 

Turczynski R  
Tarpila E 

Treatment of leg 
ulcers with split skin 
graft: early and late 
results 

Att analysera resultatet av 
skin graft vid olika typer 
av bensår, 
sårläkningstakt, återfall 
samt sjukhuskostnader. 

Kvantitativ 
N = 88 
Patienternas sår 
skulle vara av 
venös art och 
inte ha läkt på 
tidigare 
behandling. 

Studien visade att venösa som 
behandlades med skin graft läkte 
bra men de återkom ofta. Det 
bör uppmärksammas att 
postoperativ kompression måste 
ske för att förebygga återfall av 
venösa bensår. Vid ytlig venös 
insufficiens ger korrigerande 
venkirurgi som förbehandling 
ett mer gynnsamt resultat. 

Grad 1 



 

 
Bilaga II: 6 
Publika- 
tionsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Tyskland 

Ukat A (MD) 
Konig M (MD) 
Vanscheidt W (MD) 
Münter K-C (MD) 

Short-stretch 
versus multilayer 
compression for 
venous leg ulcers: 
a comparison of 
healing rates. 

Att jämföra 
kortsträckskompression 
med fyrlagerskompression 
(Profore) hos patienter 
med venösa bensår store 
än 4cm2. 

Kvantitativ 
N = 89 
Patienter som 
hade diagnosen 
venösa bensår 
valdes ut att delta i 
studien. Såret 
skulle inte vara 
större än 4cm2 
och inte 
infekterade. 

Patienter som blev 
behandlade med 
fyrlagerskompression 
läkte snabbare än de som 
behandlats med 
kortsträckskompression. 
Fyrlagerskompression är 
en kostnads- och 
tidsbesparande 
behandling.  

Grad 1 

2001 
England 

Vowden KR 
Wilkinson D 
Vowden P 

The K-four 
bandage system: 
evaluating its 
effectiveness on 
recalcitrant venous 
leg ulcers. 

Att fastställa K-fours 
effektivitet vid behandling 
av venösa bensår i 
jämförelse med tre andra 
högkompressionssystem. 

Kvantitativ 
N = 50 
Svårläkta venösa 
bensår som 
tidigare behandlats 
utan att läka efter 
minst 12 veckors 
behandling. 

Inget kompressionssystem 
var bättre än de andra, 
däremot kan stora 
kostnadsbesparingar göras 
genom att använda ett 
billigare märke, utan att 
kompromissa med 
resultatet. 

Grad 3 

1998 
Sverige 

Öien R,  
Hansen BU  
Håkansson A 

Pinch grafting of 
leg ulcers in 
primary care 

Studiens syfte var att 
utvärdera pinch graft 
tekniken vid 
bensårsbehandling i 
primärvården. 

Kvantitativ 
N = 55 
Patienter med 
återkommande 
venösa bensår och 
ödem, sår utan 
arteriell 
insufficiens. 

Venösa bensår hade bra 
effekt av pinch graft som 
enkelt kan utföras i 
primärvården. Patienter 
får en större frihet, högre 
livskvalitet eftersom 
patienten slipper de 
inskränkningar som 
kompressionsbehandling 
innebär. 

Grad 1 

 


