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Sammanfattning    
 
Bakgrund: Till distriktssköterskans arbetsuppgifter ingår sårvård där åtagandet 
innefattar att lindra lidande hos patienten med bensår samt att främja sårläkning. 
Patienters välbefinnande påverkas negativt, skam, isolering och hopplöshet för att 
nämna några. Många patienter lever med konstant smärta orsakad av bensår och det är 
distriktssköterskans ansvar att hjälpa patienten, vilket gör att distriktssköterskan är i 
behov av att hålla sig a jour med kunskapsläget. Dessa anledningar gör det 
betydelsefullt att sammanställa forskningsläget gällande medicinsk honung som 
behandlingsmetod i samband med sårvård och även patienternas upplevelser. En 
översikt kan utgöra underlag för beslut om användning av medicinsk honung i den 
kliniska verksamheten men även vägleda vidare forskning. Syfte: Syftet med denna 
översikt är att belysa hur patienter upplever vid behandling av bensår med medicinsk 
honung. Metod: En litteraturöversikt genomfördes för att bilda en överblick över 
tidigare genomförda studier inom det berörda området. Resultat: I flertalet av studierna 
framkom det att patientens lidande beträffande smärtan minskade. Betydelsen av en 
holistisk syn på patienter med bensår är stor. Slutsats: Medicinsk honung kan möjligen 
vara ett alternativ till konventionella förband. Översiktens resultat visar dock att 
forskning är bristfällig vad det gäller patientperspektivet och att vidare forskning krävs. 
 
Nyckelord: Patientupplevelse, medicinsk honung, bensår, sårläkning.  
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INLEDNING 
En stor del av distriktssköterskans tid utgörs av sårvård, sårbehandling och även 
förebyggande åtgärder. Många patienter som erhållit sår av olika anledningar lider både 
fysiskt och psykiskt av detta. Med denna översikt ämnar vi undersöka hur patienter 
upplever behandling av bensår med medicinsk honung. Ousey och Mcintosh (2009) har 
i sin studie skrivit att honung redan vid 2000 f kr. i Egypten, Grekland samt Italien 
använts för att läka sår. 1892 upptäckte Van Ketel den antibakteriella effekten av 
manukahonung på grund av den osmotiska effekten.  
 
Då antibiotikan kom avtog dock intresset för att använda medicinsk honung i samband 
med sårläkning men på grund av den globala problematiken med antibiotikaresistenta 
bakterierna har intresset för att använda honung återkommit (Sharp 2009). 
Folkhälsomyndigheten (2018) meddelar att antibiotikaförsäljningen i Sverige minskade 
under 2016, antibiotika skall endast ges när det gör nytta för att upprätthålla hållbar 
utveckling. Dock menar Regeringskansliet (2017b) att antibiotikaresistens fortfarande är 
ett problem globalt med ökade kostnader samt negativa påföljder på den hållbara 
utvecklingen i världen. Om medicinsk honung i samband med sårläkning kan minska 
förskrivningen av antibiotika och öka välbefinnandet vore detta en vinst för patienten 
men även för samhället och hållbar utveckling. 
 
Svårläkta bensår tar lång tid att läka och patienter med kolonisation i såren erhåller 
antibiotika per automatik i många fall. Nationella kvalitetsregistret för svårläkta sår 
påvisar samtidigt att alternativbehandling kan användas och genom att använda 
antibakteriella förband kan frekvensen av antibiotikaförbrukningen avta (Lindholm 
2013). Patienter ska ha tillgång till bästa möjliga hälsa genom adekvat hälso-och 
sjukvård. Genom Agenda 2030 har länder förbundit sig till globala mål som bland annat 
är att främja välbefinnande för alla åldrar, då patientens hälsa kan påverkas av 
ekonomiska och sociala faktorer. (Regeringskansliet 2017a). Då dessa faktorer inverkar 
på både distriktssköterskans val av förband och patientens upplevelser. Av denna 
anledning är det viktigt att beskriva forskningsläget vad det gäller patienters upplevelser 
och erfarenheter av just medicinsk honung i samband med behandling av svårläkta 
bensår. 
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BAKGRUND 

Patientens upplevelse av bensår 
Patienten berörs negativt av svårläkta sår. Symtom som smärta, ökad sekretion och lukt 
inskränker på det dagliga livet. Minskad fysisk aktivitet och isolering riskerar att uppstå 
på grund av symtomen. Även känslor som skam, rädsla och hopplöshet associeras med 
svårläkta bensår. Sänkning av livskvaliteten som svårläkta bensår bidrar med kan 
jämföras med patienter med kronisk lungsjukdom eller kronisk hjärtsvikt (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU 2014, ss. 39–40). 
Livskvalitetsaspekter bör tas i beaktning vid terapival då förband och 
bandageringsproblematiken kan ge patienten känslan av fångenskap (Lindholm 2012, 
ss. 428–429, 431). I Fearns, Heller-Murphy, Kelly och Harbour (2017) studie 
sammanfattas patientperspektivet på att ha eller leva med bensår och författarna 
beskriver att patienter med svårläkta bensår kan få en begränsad livskvalitet på grund av 
social isolering. Patienten kan även få känslan av nedsatt autonomi då patienten är i 
behov av vård och i beroendeställning till distriktssköterskan. Studien visar att en del av 
patienterna försökte upprätthålla det “normala” i vardagen medan andra beskrev ångest 
och nedstämdhet i samband med svårläkta sår. Patienterna önskade vara involverade i 
behandlingsstrategin och likaså smärtstillning i samband med omläggning: 
 
“I just kept telling it was too painful … but she insisted it was the right treatment … 
After she left I took it all off” (Fearns et al. 2017, s. 257). 

 
Den vanligaste kritiken som patienterna framförde var att vårdpersonalen saknade 
empati och inte agerade utifrån en holistisk människosyn (ibid).  
 
Enligt Arman (2015, ss. 38–45) kan lidande delas upp i tre begrepp, sjukdomslidande, 
livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande kan handla om symtom som smärta och 
obehag eller konsekvenser av sjukdom eller behandling. Lindholm (2012, ss. 427–434) 
skriver att det kan vara lätt att fokusera på såret och behandlingen och ibland glöms 
därför det holistiska perspektivet bort. 
 
“det är alltid en patient med sår som behandlas, inte ett sår på en patient” (Lindholm 
2012, s. 428). 
 
Lidandet kan omfatta social isolering på grund av långsamt läkande sår, vilket inte är 
ovanligt. Sår som luktar illa, sår som ger fläckar i sängen och på kläder, att skor inte 
längre passar på grund av bandagering kan skapa hinder för social gemenskap. 
Ensamhet har samtidigt förmodligen en stor läknings- hämmande effekt (ibid). 
Likaledes visar Isaac och Watson (2015) studie att svårläkta bensår påverkar hela 
personen socialt, psykiskt och fysiskt. Den mentala hälsan har effekt på sårläkningen 
och sår som läker sakta har en negativ inverkan på den mentala hälsa, vilket blir en ond 
cirkel. Cirka en tredjedel av patienter med bensår lider av smärta i varierande grad, 
ibland så allvarligt att patienten funderat på självmord. Dåligt val av förband och 
sårbehandling kan bidra till denna smärta och lidande för patienten, detta betyder att 
kunskap kring sårbehandling är synnerligen viktigt. Smärta och lidande är komplext och 
kräver adekvat bedömning löpande, dock visar det sig att många patienter inte erhåller 
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tillräckligt med vård och omsorg för att lindra smärta och lidande i samband med 
bensår. Arman (2017, ss. 213, 216) beskriver att patienter skäms för sitt lidande, de vill 
isolera sig och inte låta andra ta del av lidandet. Å andra sidan förutsätter lidande och 
hälsa varandra, att uppleva hälsa kräver att patienten kan genomleva ett visst lidande. 
 
Bensårs långsamma läkning påverkar personers tankar och hela livet generellt, en del 
personer med bensår blir bundna till hemmet samt bundna till många besök hos 
sjukvården. Denna känsla av isolering och förlust av kontroll som är vanlig hos 
personer med bensår kan ibland även leda till psykisk ohälsa (Ebbeskog & Ekman 
2001). 
 

Sår och sårläkning 
Den normala sårläkningsprocessen sker i fyra faser: hemostas, inflammation, 
proliferation och remodelleringsfasen. För att såret ska läka gynnsamt krävs det att alla 
faser omfattas. I hemostasfasen påbörjas blodkoagulationen samt krustan bildas. 
Inflammationsfasen påbörjas och såret rensas från mikrober, död vävnad samt 
främmande material. I proliferationsfasen sker nybildningen av vävnadsceller och i den 
sista fasen remodelleringsfasen byggs den nya vävnaden upp av de celler som bildades i 
proliferationsfasen så att huden och vävnaden blir som den var innan såret uppstod (Guo 
& DiPietro, 2010). 
 
Sår på benen som inte läkt inom sex veckor från att det uppkom definieras som 
svårläkta bensår. Tidigare definition på dessa sår var kroniska bensår. Ett vanligt 
förekommande problem med stigande ålder är att 2 % av befolkningen kommer drabbas 
av bensår någon gång under livet. Patientens livsstil kan vara en bidragande faktor till 
bensår- exempel på detta är rökning, stillasittande, kraftig övervikt samt 
nutritionsproblem. Dock är ytterligare en vanlig orsak venös insufficiens, arteriell 
insufficiens men även diabetes, hjärt- och kärlsjukdom och ödematösa underbenen som 
ökar risken att drabbas av bensår på underbenen. Den vanligaste orsaken till att såren 
inte läker är ödem som orsakas av varicer, för patienten orsakar detta smärta och 
tyngdkänsla i benen (SBU 2014, ss. 33-38). 
 
Bakterier i bensår är ofta inbäddade i biofilm som kan stå emot antibakteriell 
behandling och patientens immunförsvar, vilket försvårar läkningen av bensåret. 
Patogener som staphylococcus aureus, pseudomonas aeruginosa, enterobacter cloacae 
och proteus mirabilis är vanligt förekommande i biofilm och kan orsaka hudinfektioner. 
Studien tar även upp behovet av att utveckla effektiva metoder att läka bensår och 
minska lidandet hos patienten (Majtan, Bohova, Horniackova, Klaudiny & Majtan 
2014).   
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Sårvård för svårläkta bensår 
Val av förband och behandling genomförs alltid efter bedömning av bensårets status 
och efter patientens specifika förutsättningar. Generellt bör ett förband skapa fuktig 
miljö för att understödja optimal läkning, inte fastna i bensåret, tolereras av huden, vara 
behaglig för patienten samt vara väldokumenterat (Vårdhandboken 2016). 
 
Lindholm (2012, ss. 417-419) menar att medicinsk honung ibland kan betraktas som en 
komplementär behandling men anser att det är en del av dagens standardbehandling av 
koloniserade/infekterade bensår. Även läkemedelsverkets behandlings 
rekommendationer tillråder medicinsk honung som antiseptisk/antimikrobiellt förband 
vid lokala hudinfektioner i öppenvården. Övriga rekommendationer är 
kaliumpermanganat 0,1 %, ättiksyrelösning 0,5 %, polyhexamethylenebiguanide 
(PHMB), jod, silver. Samtliga förbandsmaterial som nämns är graderade efter 
evidensnivå C, vilket är den lägre nivån på evidens därmed tyder detta på att ytterligare 
forskning är till nytta (Läkemedelsverket 2018). På samma sätt redogör Vårdhandboken 
(2016) att medicinsk honung är ett alternativ vid biobörda i bensår. En dokumenterad 
biverkning av medicinsk honung är kortvarig sveda i såret.  
 
Ödem är vanligt förekommande vid bensår, kompressionsbehandling är därför en 
förutsättning för optimal sårläkningen. För att förhindra recidiv av bensår bör patienten 
använda kompressionsstrumpor livet ut (Clark-Moloney et al. 2012). 
 

Medicinsk honung i samband med bensår 
Manukahonung 
Den medicinska honungens effekter beror på den nektar som bina hämtar från 
Manukabusken, som finns i Nya Zeeland och södra Australien. Leptospermum 
scoparium är det latinska namnet på Manukabusken. Manukahonung består av ca 70 % 
socker, 20 % vatten och 10 % methylglyoxal (MGO) och är det ämne som verkar 
antibakteriellt och antiinflammatoriskt på grund av den osmotiska aktiviteten och 
sänkning av pH-värdet (Salubrious 2016). 
 
Enligt Majtan et al. (2014) är manukahonung en produkt som har potential att främja 
läkning av sår, slå ut biofilm, har få biverkningar samt är ekonomiskt överkomlig. Även 
Sharp (2009) presenterar i sin översikt att manukahonung främjar läkning av sår. 
Manukahonung har antibakteriella egenskaper, stimulerar antiinflammatoriskt, främjar 
fuktig miljö, debriderar till följd av honungens osmotiska effekt samt odörkontroll. 
Honung för medicinsk användning i sår har genomgått gammastrålning för att avdöda 
sporer, honungen filtreras också för att avlägsna eventuellt skräp eller förorening som 
kan vara närvarande. 
 
I en studie av Dunford och Hanano (2004) beskrivs hur patienterna accepterade att bli 
omlagda med honungsförband i samband med bensår. Av de 40 patienter som deltog 
visar det sig att patienterna antingen var mer nöjda med honungsförband eller lika nöjda 
som med det tidigare förbandet. Hälften av patienterna rapporterade att smärta hade 
minskat jämfört med baseline. I studien var patientnöjdheten med honungsförband hög. 
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Ulmohonung 
Ulmohonungen är en sällsynt honung som kommer ifrån nektar och pollen från trädet 
Eucryphia cordifolia som finns i Argentina och Chile men merparten av honungen 
produceras i Chile. Ulmohonungen har i studier visat sig ha en antibakteriell verkan mot 
antibiotikaresistenta stammar av bakterier som Escherichia coli och Staphylococcus 
aureus. Honungen är även svampdödande och bra som komplementär behandling vid 
hosta och halsont. Eftersom honungen har ett lågt pH-värde och låg fukthalt begränsar 
detta bakteriernas spridning och reducerar antalet av bakterierna. Ulmohonungen 
främjar även en snabb sårläkning (Lixandru 2018). 
 

Honey dew honung 
Honey dew honung kommer från trädets sav som bladlöss, skaldjur och larver suger ut 
från trädet, vätskan elimineras genom insekterna. Denna vätska lägger sig sen som små 
droppar på löven och kallas därför honungsdagg. Honungsbina suger upp denna vätska 
och producerar honung av den söta saften. Den vanligaste honey dew honungen 
kommer från gran, tall, ek, vit poppel, pil, plommon, bok och persikoträden. Honungen 
har ett högt pH-värde samt en hög antibakteriell och smärtstillande effekt (Bogdanov & 
Gfeller 2006; Healthy with honey 2018). 
 
Det saknas statistik över hur vanlig användningen av medicinsk honung är i Sverige och 
det kan motivera att det är viktigt att en kartläggning av forskningsläget görs. 

Distriktssköterskan och sårvård 
En stor del av distriktssköterskans arbete och ansvar inom primärvården och 
hemsjukvården handlar om att vårda patienter med svårläkta sår. Kostnaden för 
sårvården uppskattas till 2–4 procent av all hälso- och sjukvårdsbudget och denna siffra 
tenderar att öka då andelen äldre inom befolkningen ökar. Distriktssköterskan ska även 
arbeta preventivt genom att uppmärksamma och eliminera riskfaktorer för att förebygga 
att nya bensår uppstår (SBU 2014, s. 14).  
 
Sårvård ses som ett ”ensamarbete” av distriktsköterskor då distriktsläkare endast i 
undantagsfall inblandas i behandlingsbesluten, och då när det rör sig om 
antibiotikabehandling. Distriktssköterskors attityd i anknytning till att läka svårläkta 
bensår kan beskrivas som frustration, då sårvård är tidskrävande. Denna frustration kan 
leda till att dessa patienter undviks då distriktssköterskor får en känsla av otillräcklighet 
(SBU 2014, ss. 40, 57). Samtidigt skriver Arman (2017, ss. 213–222) att vårdandets 
hjärta är att lindra lidande, vilket är en central uppgift för distriktssköterskor. Begreppen 
lidande och medlidande är starkt relaterade till varandra, medlidande kan ses som en 
naturlig reaktion av den som står bredvid personen som känner lidande. En av vårdens 
viktigaste uppgift är att stå kvar i mötet med lidande patienter. 
 
Sjuksköterskan har fyra huvudsakliga ansvarsområden och det är att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. International council of nurses 
(ICN) etiska koder är sjuksköterskans handbok och ska ligga till grund för det etiska 
handlandet och hänsyn ska tas till samhällets behov och etiska normer. Sjuksköterskans 
etiska koder beskriver tydligt hur en evidensbaserad verksamhet understöds av 
forskningsbaserad professionell kunskap, det vill säga att sjuksköterskan applicerar 
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utarbetade riktlinjer inom omvårdnad (Svensk Sjuksköterskeförening SSF 2012). 
Dessutom menar Forsberg och Wengström (2015, ss. 26–31) att om nya riktlinjer ska 
kunna tas fram är det viktigt med fler litteraturöversikter.  
 
Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016, ss. 29–31) är 
evidensbaserad omvårdnad en utvecklingsgång av systematisk insamling, 
kvalitetsgranskning och användning av tillgängliga forskningsresultat. För att uppnå 
detta måste sjuksköterskan arbeta i flera olika steg. Ett första steg är att identifiera och 
värdera de vetenskapliga resultaten som redovisas i vetenskapliga studier inom ett valt 
område. Distriktssköterskan kan sedan tillämpa evidensbaserad omvårdnad i den 
dagliga verksamheten genom att integrera tillgänglig evidens, klinisk erfarenhet och 
kännedom om patientens erfarenheter (Willman et al. 2016).  
 
Av dessa skäl är det av betydelse att sammanställa forskningsläget med avseende på 
patienters erfarenheter av medicinsk honung som behandlingsmetod i samband med 
sårvård.  
 
PROBLEMFORMULERING 

 
Att leva med svårläkta bensår är ett stort lidande för den som drabbas och 
distriktssköterskan har ett stort ansvar i vården av dessa patienter och det omfattar både 
bemötande och val av behandlingsmetod av bensåren. De vanligast förekommande 
behandlingsmetoderna är den konventionella behandlingsmetoden med antibiotika. 
Genom att ha kunskap om alternativa behandlingsmetoder skapas eventuellt möjligheter 
att inte ytterligare spä på problemen med antibiotikaresistens. Tidigare forskning tyder 
på att medicinsk honung eventuellt skulle kunna användas.  
 
För att få en uppfattning om vad som är känt kring medicinsk honung och om det kan 
minska patienternas lidande i samband med sårläkning är en översikt av det 
vetenskapliga forskningsläget en förutsättning. En sådan översikt kan utgöra underlag 
för beslut om användning av medicinsk honung i klinisk vårdpraxis men även vägleda 
fortsatt forskning genom att synliggöra existerande kunskapsluckor. Med denna översikt 
ämnar vi undersöka hur patienter upplever behandling av bensår med medicinsk honung 
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SYFTE 
Syftet med denna översikt var att belysa hur patienter upplever behandling av bensår 
med medicinskt honung. 
 
METOD 

Design 
Vi valde att genomföra en litteraturöversikt med strukturerat arbetssätt för att få en 
helhetssyn över tidigare genomförda studier som berör medicinsk honung i samband 
med behandling av bensår. Kvalitativa och kvantitativa studier användes samt även 
fallstudier. Enligt Friberg (2017, s. 141–144) är en litteraturöversikt en beskrivning över 
kunskapsläget av ett omvårdnadsrelaterat område med hjälp av den befintliga 
forskningen. Målet är att söka evidens för till exempel omvårdnadshandlingar genom att 
kritiskt granska studier i det berörda området. Avgränsningar gällande kvalitativa eller 
kvantitativa studier görs inte i en litteraturöversikt. Det strukturerade arbetssättet är 
själva analysen. 
 

Urvalskriterier 
Inklusionskriterier 
De inkluderade studierna skulle vara tillgängliga i Pubmed, Cinahl, Medline samt vara 
skrivna på engelska. I artiklarnas rubrik skulle det ingå honung samt sår för att vara 
relevanta till syftet. Informationssökningen genomfördes även manuellt. De skulle vara 
publicerade i tidskrifter och vara åtkomliga i fulltext. Samtliga studier skulle vara 
publicerade mellan 2008–2018 för att de skulle vara aktuella för översikten. 
 

Exklustionskriterier 
Studier utan etiska överväganden eller etiskt godkännande exkluderades av författarna. 
Studier som innefattade barn och ungdomar under 18 år exkluderades och även studier 
som inte var på människor exkluderades. Även översikter exkluderades för att 
identifiera endast originalstudier. 
 

Sökstrategi  
Sökning av litteratur till denna översikt gjordes i Cinahl som specialiserar sig på 
omvårdnadsforskning, Medline samt i Pubmed som specialiserar sig på forskning inom 
medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström 2015, s. 65). Orden 
”honey” och ”leg ulcers” användes för sökning i fritext både i Chilahl och Medline  
utöver detta gjorde sökning i Pubmed med Medical Subjects Headings [MESH] samt i 
Cinahl användes Cinahl Headings [CH]. I Pubmeds sökfunktion söktes MESH termerna 
fram och Cinahl Headings söktes fram i Cinahls sökfunktion. Databassökningarna 
presenteras i bilaga 1. 
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Enligt Willman (2016, s. 71) är det av vikt att undvika snedvridet urval, 
publiceringsbias och detta görs genom att söka studier får olika källor. De manuella 
sökningarna gjordes enligt Östlundh (2017, s. 61) genom att söka på egen hand i 
tidskriftsartiklar. Vi sökte även genom de inkluderade och exkluderade studiernas 
referenslistor i Cinahl, Medline samt Pubmed och där hittade vi de manuella 
sökningarna. 
 

Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar  
Urvalsprocessen utfördes i flera steg (figur 1), först togs dubbletter bort och efter detta 
lästes titeln för att se om den svarade till studiens syfte. Efter titel gallringen lästes 
abstrakten på de artiklar som kvarstod. Detta gjordes utifrån ett 
helikopterperspektiv (Friberg 2017, s. 146) för att få en överblick och “se” studiens 
karaktär. De artiklar som svarade på studiens syfte lästes i fulltext och resterande 
exkluderades. Av sökningarna i databaserna Cinahl, Medline samt Pubmed valdes sex 
studier ut och ytterligare två studier hittades genom manuell sökning i tidskrifters 
referenslistor. Gällande studiernas relevans användes ” Mall för bedömning av 
relevans”. Detta för att gallra bort studier i fulltext som inte svarar till syftet (SBU 2014, 
s. 41), se bilaga 3. Författarna bedömde att alla artiklarna hade relevans och fick därför 
vara med i översikten. 
 

 
 
 
 

 
Figur 1. Urvalsprocessen av artiklar 
 
 

 

Antal artiklar som 
identifierades 

genom 
databassökning: 

208 
 

Antal artiklar efter 
dubbletter 
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Antal som 
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titel:  
62 
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50 

 

Antal exkluderade 
abstract:  

26 

 

Artiklar som lästes 
i fulltext: 

24 

 

Exkluderades efter 
läst i fulltext pga. 
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exklusionskriterier: 
18 
 

 

Manuell sökning: 
 2 

Antal studier som 
inkluderades i 

översiktens resultat: 
8 
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Dataanalys 
Friberg (2017) beskriver att första steget i analysen handlar om att läsa studierna som 
inkluderats flera gånger för att kunna få en större förståelse i likhet med Friberg (2017, 
ss.148-151). I vår studie lästes artiklarna flera gånger noggrant av båda författarna för 
att få en större förståelse för innehåll och sammanhang, vissa ord fick översättas från 
engelska till svenska för att undvika missuppfattningar.  
  
Steg två enligt Friberg (2017) handlar om att göra en översiktstabell, med olika 
områden som tex författare, titel, år, land, syfte, metod och urval samt resultat, vilka 
också valdes för vår översiktsmatris. 
  
Tredje steget enligt Friberg (2017) är att söka likheter och skillnader från de inkluderade 
studierna.  Friberg skriver också om att man ska leta efter det som karaktäriserar de 
olika studierna. I enlighet med Friberg (2017) har vi sökt likheter och skillnader i 
studiernas resultat. Med hjälp av en matris över artiklar och subkategorier, se figur 2, 
identifierades likheter och skillnader. De fem subkategorier som identifierades är: 
Lidande och välbefinnande, Sårstorlek och antal läkta sår, Läkningstid, 
Infektioner/bakterier och Kostnad. I sista steg föreslår Friberg (2017) att man ska göra 
en sammanställning av analysen i form av lämpliga kategorier. I vår översikt kunde vi 
identifiera tre kategorier: Upplevelsen av lidande och välbefinnande, Upplevelsen av 
sårets läkningsprocess och Upplevelsen av honung som ett alternativ till traditionell 
behandling. I resultatet presenteras de tre olika kategorierna som rubriker där studiernas 
likheter och skillnader med avseende på respektive innehåll beskrivs. Vid statistisk 
signifikans avses p ≤ 0,05. Analysen handlar enligt Friberg (2017, s. 149) delvis om att 
identifiera och sortera artiklarnas resultat, snarare än att göra exakta jämförelser som vid 
en metasyntes eller metaanalys. 

 

Etiska övervägande 
Vid det etiska övervägandet följdes Forsberg och Wengström (2013, s. 59) som 
beskriver tre forskningsetiska punkter som är viktiga att ta hänsyn till vid en 
litteraturstudie. Studierna som inkluderades skulle ha tillstånd från en etisk kommitté 
eller ha en noggrann etisk diskussion. Alla artiklar som ingick i litteraturstudien skulle 
redovisas och resultatet presenterades opartiskt. 
 
De fyra etiska principerna, göra-gott, inte-skada, autonomi och rättviseprincipen togs i 
beaktning under granskning av de inkluderade studierna för att minimera risken för 
etiska dilemman. Under studiens gång har vi varit objektiva och eftersom båda 
författarna har kommit i kontakt med medicinsk honung lades vår förförståelse åt sidan. 
Enligt Polit och Beck (2006, s. 142) ska en litteraturstudie vara objektiv och utan 
förförståelse.  

Sex stycken studier använde sig av namngivande honungsförband från företag. Det är 
av vikt att diskutera intresseperspektivet då forskare kan komma i konflikt med 
finansiärer om vilken riktning forskningen tar eller konflikt forskarna emellan 
(Helgesson 2015, ss. 20-26). 
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RESULTAT 
Resultatet baseras på åtta studier (bilaga 2): 

- En kvalitativ intervjustudie med fenomenologisk ansats. 
- Två fallstudier som följt sårbehandlingen av 1 respektive 6 patienter. 
- Tre RCT (Randomized controlled trial) som studerat effekten av medicinsk 

honung i samband med graden av smärta, tiden för sårläkning respektive 
sårstorlek. 

- Två longitudinella studier har studerat sårläkning och patientens upplevelser. 
 
De inkluderade studierna var ifrån Chile, Irland, Nya Zeeland, Wales, Slovakien och tre 
stycken ifrån England. Patienterna som deltagit i de granskade studierna var 
sammanlagt 634 till antalet och bestod av båda könen, åldern på deltagarna var mellan 
24-90 år. Studierna hade varierande syften, sammanfattningsvis studerades patienternas 
upplevelser i samband med behandling av med medicinsk honung, minskade smärtan? 
Ökade välbefinnandet? Vissa studier var intervjustudier, fallstudier och vissa använde 
enkäter för att få patientupplevelsen beskriven. Andra studier var jämförande studier där 
medicinsk honung jämfördes med konventionella förband. I de flesta studierna beskrevs 
interventionerna noggrant, distriktssköterskan eller sjuksköterskan hade ansvar över 
förbandsbyten. Vissa patienter var hemsjukvårdspatienter och vissa besökte 
vårdcentralen, en studie beskrev patienter som var inskrivna på sjukhuset.       
 
Analysen av dessa artiklars resultat resulterade i fem subkategorier (figur 2); lidande 
och välbefinnande, sårstorlek och antal läkta sår, läkningstid, infektion och bakterier 
samt kostnad. Dessa fem subkategorier mynnar ut i 3 kategorier som beskrivs nedan. 
Resultatet har betydelse för omvårdnaden av patienter med bensår, då detta kan ge 
distriktssköterskan en bild av vad som finns att tillgå genom aktuell forskning av 
förbandsmaterial och behandling. Men även hur patienterna upplever dessa förband. 
Betydelsen 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
111111111111111111111111
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Figur 2. Matris över artiklar och subkategorier 

Författare Typ av studie Lidande och 
välbefinnande 

Sårstorlek och 
antal läkta sår 

Läkningstid Infektioner och 
bakterier 

Kostnad 

Calderon et al. 
2015 

Longitudinell 
kvantitativ 
(n=18) 

Mäter smärta  Mäter 
läkningstid 

  

Gethin & 
Cowman 2008 

RCT 
(n=108) 

Mätning av 
smärtreducering 

  Mäter bakteriologiska 
förändringar 

 

Jull et al. 2008 RCT 
(n=368) 

Rapporterar 
ogynsamma inslag 
samt deltagare 
besvarade 3 olika 
enkäter om 
livskvalitet  

Mäter sårstorlek 
och antal läkta 
sår 

Mäter 
läkningstid  

Mäter antal infektioner 
under behandlingen 

Jämförde 
kostnader 
medicinskhonung 
versus 
konventionella 
förband 

Lloyd-Jones 
2012 

Fallstudie (n=1)  Mäter sårstorlek    

Mayer et al. 
2014 

Longitudinell 
deskriptiv 
(n=25) 

Deltagarna 
självskattade 
upplevelse av smärta 
och välbefinnande 

Mäter sårstorlek   Tar upp 
honungsförband 
som ett kostnads-
effektivt förband 

Robson, Dodd 
& Thomas 2008 

RCT (n=105)  Mäter sårstorlek Mäter 
läkningstid  

  

Sare 2008 Kvalitativ 
phenomenologi 
(n=3) 
 

Patienterna 
rapporterar 
smärtreducering och 
ökat välbefinnande 

Mäter sårstorlek Mäter 
läkningstid 

  

Seckam & 
Mercer 2018 

Fallstudie (n=6) Erfarenheter 
och attityder till 
medicinskhonung 
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Upplevelsen av lidande och välbefinnande 
De granskade studierna i denna översikt lyfter betydelsen av en holistisk syn på 
patienter med långvariga bensår för att lindra patientens lidande, i samband med 
behandling med medicinsk honung. Ett holistiskt vårdande innebär att vårdaren inte 
bara ser till såret utan även till den individuella människan bakom såret, lidandet och 
även välbefinnandet. Resultatet i studierna beskriver betydelsen av att i samband med 
sårvården beakta flera aspekter i patientens totala upplevelse och hur omhändertagandet 
påverkar patientens livskvalitet eller välbefinnande.  
 
Studierna visar att patienternas upplevelser av smärta och lidande antingen minskar eller 
är oförändrad i samband med att medicinsk honung används (Gethin & Cowman 2008; 
Mayer, Slezak, Takac, Olejnik och Majtan 2014; Sare 2008; Calderon et al. 2015).   I 
studien av (Jull, Walker, Parag, Molan & Rogers 2008) visades dock ett motsatt resultat, 
kontrollbehandlingen lindrade smärtan signifikant mer än behandlingen med medicinsk 
honung. Det krävs en noggrann holistisk bedömning av patienten med bensår för 
effektiv sårvård som i sin tur främjar identifieringen av faktorer som påverkar 
upplevelsen hos patienten (Sare, 2008). 
 
Upplevelsen av livskvalitet och välbefinnande i samband med medicinsk honung var 
viktig för att främja patientens upplevelse av komfort, säkerhet och livskvalitet (Sare, 
2008). I studierna av (Sare 2008; Mayer et al. 2014; Seckam och Mercer 2018; Jull et 
al. 2008) beskriver patienterna sin upplevelse eller grad av välbefinnande, ångest eller 
livskvalitet. Resultatet visar en blandning av upplevelser, i de flesta fall ökade 
välbefinnandet och patienterna kände sig nöjda och trygga med medicinsk honung som 
behandling av bensår. Dock upplevde några patienter medicinsk honung som 
obehagligt. Till sist lyfter Jull et al. (2008) att livskvaliteten påverkas negativt av 
bensår, dock utan signifikant skillnad mellan honungsgruppen och kontrollgruppen. 
 

Upplevelsen av sårets läkningsprocess  
Patienters upplevelse av sårets läkningsprocess domineras av frågan om smärta, där 
honungsbehandling kan både minska och öka smärtan. En synlig läkningsprocess skapar 
en känsla av hopp hos patienten. Studier visar hur sårets läkningsprocess blir just synlig 
genom att det objektivt bedöms utifrån sårets storlek eller antal sår, tiden för läkning 
samt utifrån förekomst av bakterier.  
 
Studierna visar att medicinsk honung minskar sårstorleken och ökar antal läkta sår i 
honungsgrupperna, skillnaden var dock inte statistiskt signifikant (Jull et al. 2008; 
Lloyd-Jones 2012; Mayer et al. 2014; Robson, Dodd och Thomas 2008; Sare 2008). 
Läkningstiden används också som ett mått att bedöma honungsbehandling. De studier 
som redovisar detta visar att såren som behandlades med medicinsk honung läktes 
fortare än såren på patienter i kontrollgruppen. Även patientens sjukhusvistelse kan 
kortas när medicinsk honung används (Jull et al. 2008; Robson, Dodd & Thomas 2008; 
Calderon et al. 2015; Sare 2008). En studie visade att de faktorer som visade sig 
påverka sårläkningen var kön och sårets storlek. Såren hos män var mer svårläkta, 
liksom sår av större storlek (Robson, Dodd & Thomas 2008). 
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Då infektioner påverkar patienten och förlänger sårläkningsprocessen mäts förekomst 
och eliminering av bakterier i samband med behandling av medicinsk honung i bensår. 
Medicinsk honung påverkade vissa bakterier bättre än andra. Även incidensen av 
infektioner mättes i båda studierna där det visade sig att det var mindre förekomst av 
infektioner i honungsgrupperna (Gethin & Cowman 2008; Jull et al. 2008). MRSA 
(Meticillinresistenta staphylococcus aureus) elimineras i samband med medicinsk 
honung jämfört med kontrollgruppen. Ett omvänt resultat visade sig gällande 
pseudomonas aeruginosa då dessa bakterier eliminerades helt i kontrollgruppen. Dessa 
resultat var ej statistiskt signifikanta (Gethin & Cowman 2008). 
 

Upplevelsen av honung som ett alternativ till traditionell behandling 
Patienter kan acceptera medicinsk honung som behandlingsmetod utifrån olika grunder. 
Honung kan ses som ett mer naturligt alternativ till traditionell behandling. Det kan 
även vara ett alternativ när man har allergi mot konventionell behandling, eller vice 
versa kan det vara så att patienten inte tål honung. Honung kan även accepteras utifrån 
att det är ett kostnadseffektivt alternativ. 
 
Medicinsk honung sågs som något naturligt, en känsla av ökat förtroende då det 
uppfattades ha en solid historia och inte var ”kemiskt” framtaget. Samtidigt beskrev 
vissa patienter att medicinsk honung var förfärlig då sveda var dominerande (Seckam & 
Mercer 2018). 
 
Några studier belyste kostnadseffektiviteten som en aspekt. En studie visar att 
medicinsk honung var till fördel när alla kostnader beaktades, dock kan det tilläggas att 
deltagarna i kontrollgruppen vistades längre på sjukhus vilket ökade kostnaderna i den 
gruppen (Jull et al. 2008). Medicinsk honung kan ses som ett alternativ till 
konventionell behandling av bensår, det representerar ett idealiskt kostnadseffektivt 
förband som uppfyller alla kriterier för att vara terapeutiskt användbart (Mayer et al. 
2014). 
 
DISKUSSION 
Distriktssköterskan kommer ofta i kontakt med patienter som har drabbats av bensår. I 
detta kommer en stor valmöjlighet för distriktssköterskan gällande förband med olika 
egenskaper. För patientens bästa är det viktigt att distriktssköterskan har evidensbaserad 
kunskap i sårläkning. Därför var en översikt avseende medicinsk honung i samband 
med sårläkning och upplevelser kring detta angeläget. 
 

Metoddiskussion 
Vi valde en litteraturöversikt med strukturerat arbetssätt för att skapa en översikt över 
det senaste befintliga forskningsläget, då andra metoder som integrerad eller 
systematiska översikter är mer omfattande och tidskrävande. Fribergs modell för 
litteraturöversikt är en mindre omfattande variant av litteraturöversikt. I vår översikt 
ingår kvantitativa studier, kvalitativa studier och även fallstudier då inga avgränsningar 
bör göras i en litteraturöversikt (Friberg 2017, s. 143). Författarna önskade få en bredd 
av studier för att kunna svara till översiktens syfte. Eftersom översikten inte var fullt 
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systematiskt utförd kan detta vara en nackdel och författarna ifrågasätter därför själva 
resultatet. Det inte fullt ut systematiska innebär att fler antal studier möjligtvis kunde 
identifierats vid ytterligare sökningar i flera databaser. 

Analysfasen bestod i huvudsak av tre delar. Under första analyssteget läste författarna 
studierna flera gånger ensamma sedan tillsammans för att öka förståelsen av innehållet. 
För att korrekt framställa och tolka studiernas resultat användes engelskt – svenskt 
lexikon för att översätta och förtydliggöra innehållet. Vid tveksamheter har författarna 
tillsammans diskuterat fram bästa översättning. 

Under andra analyssteget sammanfattas resultatet i en översiktsmatris (bilaga 2) för att 
få en överblick av resultaten. Denna identifiering av meningsbärande enheter och 
påföljande abstrahering av data var ett omfattande arbete men underlättade tolkningen 
av studiernas innehåll. Det tredje analyssteget utgjorde formulering av subkategorier 
som omfattar likheter och skillnader i studiernas resultat. Friberg (2017, ss. 148-149) 
menar att tyngdpunkten bör vara att fånga likheter och skillnader i resultatet som 
karaktäriserar de granskade studierna och även att ha förståelsen för skillnad i 
kvalitativa och kvantitativa studier, ord och siffror. I denna översikt var det en utmaning 
att redovisa resultatet beroende på de olika metodologierna, det var svårt att få till en 
linjär jämförelse av datan. 

 
För att studierna skulle svara till översiktens syfte utarbetades inklusions- och 
exklusionskriterier. Artikelsökningen genomfördes i databaserna Cinahl, Medline samt 
Pubmed. Enligt SBU (2014) fordras det minst två databaser för att sökningen skall 
räknas som tillfredsställande. För att få så bred sökning som möjligt gjordes även 
manuell sökning i tidskrifter och referenslistor för att undvika att missa relevanta 
studier. 

  

Studierna som inkluderades var inte äldre än 10 år för att resultatet skulle bli aktuellt. 
Avgränsningen till studier som genomgått Peer review användes inte vid sökningarna 
för att få så bred sökträff som möjligt. Ett större tidsintervall i sökbegränsningarna hade 
ökat antal träffar och därmed eventuellt antal inkluderade studier, men samtidigt är det 
viktigt att kunna sammanställa den senaste forskningen eftersom ett område som 
sårvård hela tiden utvecklas. En förutsättning var att studierna skulle vara publicerade 
på det engelska språket för att underlätta förståelsen. Studierna som inkluderades skulle 
vara åtkomliga i ”fulltext” enligt Östlundh (2017, s. 67) är detta egentligen ingen bra 
metod eftersom relevanta studier kan missas. Valet att enbart inkludera studier som var 
åtkomliga i fulltext baseras på att detta var en förutsättning för att hinna genomföra 
studien inom rimlig tid. För relevans och ökad kvalitet användes SBU:s (2014) ”Mall 
för bedömning av relevans”, detta valdes som en ytterligare åtgärd i samband med 
granskning av studierna i fulltext.  Efter att studierna granskats och bedömts avseende 
relevans ansåg författarna att de valda studierna var relevanta för översikten. 

De sökord som författarna valde var honey och leg ulcers, för att träffarna skulle 
innehålla medicinsk honung och bensår. Eftersom vi endast skrev honey fick vi artiklar 
med olika sorters medicinsk honung, manukahonung, ulmohonung och honey dew 
honung vilket sågs som en fördel då den verksamma substansen trots allt är densamma. 
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När författarna genomförde en inledande pilotsökning framkom ett stort antal studier. 
Studier som inte var etiskt godkända eller att etiskt övervägande saknades, 
exkluderades. Även studier på individer under 18 år exkluderades, likaså studier på djur 
och in vitro. Vi valde att exkludera översikter och fokusera på studier som originalkälla 
till denna översikt. Efter att även dubbletter exkluderats granskades återstående studiers 
titel, de som inte svarade på syftet exkluderades, däribland fanns andras översikter och 
studier om honungsbehandling av patienter med sår relaterade till diabetes. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i denna översikt beskriver hur patienter upplever behandling av bensår med 
medicinsk honung. Det framkom att effekten av medicinsk honung är mer eller mindre 
snarlik effekten av mer konventionella förband vid sårläkning av bensår. Studierna 
visade även att effekten av medicinsk honung är mer eller mindre snarlik effekten av 
mer konventionella förband vid sårläkning av bensår. Det är dock inte tydligt säkerställt 
att den förbättrade läkningen mer än de alternativa förband. Antalet infektioner 
minskade i samband med medicinsk honung. Då långsamläkande bensår påverkar i 
princip hela den enskildes liv, kan detta resultat vara av betydelse för den enskilde 
patienten om det omsätts i praktiken. Distriktssköterskan kan välja mellan fler förband 
som kan hjälpa patienten, ge hopp om att såret kommer att läka och inge patienten 
trygghet att det finns alternativ att tillgå.  

Vad det gäller frågan om patienters upplevelse av välbefinnande eller lidande visar 
resultatet att upplevelserna kan skilja sig åt.  Flertalet studier (Gethin & Cowman 2008; 
Mayer et al. 2014; Sare 2008, Calderon et al. 2015) visade att smärta minskade eller var 
som innan, i samband med medicinsk honung. Dock visade studien av Robson, Dodd 
och Thomas (2008) att patienter i honungsgruppen rapporterade signifikant fler 
ogynnsamma inslag av smärta och lidande i honungsgruppen, i jämförelse med gruppen 
som behandlades med konventionella förband. Forskarna menade dock att detta resultat 
var förväntat då det fanns kännedom om att medicinsk honung kan orsaka sveda 
(Robson, Dodd & Thomas 2008). Detta kan även bero på att denna studie var en öppen 
studie där deltagare och distriktssköterskor visste vilket förband som lades på såret. 
Detta kan medföra sänkt trovärdighet i studien, dock menar forskarna att studierna inte 
var genomförbara annars då honungen var svår att maskera för både deltagarna i 
studierna och distriktssköterskorna. Detta något dubbla resultat stöds även av Sharp 
(2009) vars studie visar att upplevelsen av smärta minskat hos vissa patienter samt att 
andra patienter istället upplevde sveda av den medicinska honungen. Patientens 
upplevelse av smärta och lidande bör utforskas av distriktssköterskan på ett djupare plan 
för att uppnå mindre lidande hos patienten (Törnvall & Wilhelmsson 2010). En annan 
aspekt värd att diskutera kan vara typ av smärta, var det endast när förbandet lades på 
eller generellt konstant? Förslag på fortsatt forskning är att mer djupgående studera 
patienters upplevelser, med särskilt fokus på frågan om betydelsen av smärta.  

Inte bara smärta i samband med sårbehandlingen utan även smärta av bensåren i sig 
påverkar patientens vardag och välbefinnande (Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & Dreyer 
2017). Lidande anses vara orsakat av bensår vilket i sin tur kan bidra till social 
isolering. Fyra studier (Sare 2008; Mayer et al. 2014; Seckam & Mercer 2018; Jull et al. 
2008) belyser att medicinsk honung kan lindra lidande och öka upplevelsen av 
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välbefinnandet, huruvida specifikt upplevelsen av social isolering påverkas framgår 
dock inte av de granskade studierna. Lidande i form av upplevd smärta kan accepteras 
utifrån att den kan förstås som ett hoppfullt tecken på sårläkning (Ibid.). Isaac och 
Watson (2015) föreslår att distriktssköterskan kan förbättra patienternas välbefinnande 
och minska patientens lidande genom att ha adekvat kunskap vilket gör att patienterna 
känner trygghet och tillit till korrekt behandling. Som distriktssköterska är det gynnsamt 
att ha alternativ vid val av förband för att möta patientens individuella behov. De 
granskade studiernas resultat gällande smärta och lidande visar att medicinsk honung är 
ett alternativ. Isaac och Watson (2015) menar att för att lindra smärta och lidande krävs 
en omfattande bedömning och eventuellt utredning. Dock saknas detta allt för ofta, 
något som kan bero på att det saknas djupgående studier av smärta och lidande i 
samband med bensår (Ibid.). Enligt de globala målen för hållbar utveckling har patienter 
rättigheter till ett välbefinnande (Regeringskansliet 2017a) Som distriktssköterska kan 
sårläkningen påverkas beroende på vilket val av behandlingsstrategi som finns att tillgå, 
både socialt för patienten och ekonomiskt för samhället. 

 
Mer än hälften av de granskade studierna mäter sårstorlek dock användes olika 
instrument och strategier däribland fotografering av såret och mätning med sårlinjal. 
Enligt Öien, Håkansson, Hansen och Bjellerup (2002) bör mätningens pålitlighet testas 
genom att en oberoende person också genomför alla mätningarna igen eller väljer ut sår 
slumpmässigt att mäta. Detta beskrivs endast i en studie, Jull et al. (2008) både 
fotograferade och lät mätningen genomföras blindad. Av de fem studierna som mäter 
sårstorlek är det endast en studie (Robson, Dodd & Thomas 2008) som fotograferar 
såren samt för in alla mätningsdata i LUTS (Leg ulcer telemedicin system) där 
datainsamlingen sparas samt kan jämföras digitalt. En fallstudie (Sare 2008) mäter 
sårstorleken på endast två av tre fall och dessutom vid olika tidpunkter. Polit och Beck 
(2006, ss. 323-324) menar att kvantitativ datainsamling kan ha en viss del av 
felaktigheter trots användning av de till synes bästa mätmetoderna. Det är tydligt i 
föreliggande studie att när det kommer till jämförelser så är det ändå svårt att jämföra 
data när datainsamlingen, även om den är kvantitativ, är genomförd på olika sätt och 
med olika instrument. I en fallstudie av Lloyd-Jones (2012) byttes honungsförbandet ut 
till hydrofiberförband mitt i studien under en mellanperiod för återinsätta medicinsk 
honung igen. För resultatets trovärdighet skulle kanske honungsförbandet använts 
genom hela studien. Enligt Vårdhandboken (2016) ska en dokumentation av sårets 
utseende göras i samband med omläggning samt minst en gång i månaden ska såret 
mätas och det kan med fördel också fotograferas. En klinisk implikation är att 
standardisera denna dokumentation och i enlighet med Vårdhandboken också 
dokumentera kontinuerligt, inte bara sårets utveckling utan även patientens upplevelse 
och välbefinnande. Först då får man en helhetsbild av patientens hälsoutveckling. 
 
Läkningstiden mäts i två studier, dock saknas statistiskt signifikant skillnad i läkningstid 
vid olika behandlingsmetoder i båda studierna (Jull et al. 2008; Robson, Dodd & 
Thomas 2008) vilket kan bero på metodologiska svagheter, t ex att populationen är för 
liten, något som forskarna själva tog upp i sina studier. I en fallstudie av Sare (2008) tas 
även läkningstiden upp, dock mäts tiden genom att mäta sårstorleken vid olika tillfällen 
vilket gör det svårt att jämföra läkningstiden. Dessutom erhöll alla tre deltagare i 
studien antibiotika per os under studien vilket gör det ytterst svårt att veta vad som 
faktiskt bidrog till att läka såren.  
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Att patienten är motiverad att fortsätta behandlingen är av stor vikt för att såren ska 
kunna läka ut. Att behandling med honung upplevs som ”naturlig” kan göra att vissa 
patienter känner en större acceptans för behandlingen, än vid traditionellt medicinsk 
behandling. Frågan om acceptans av behandling handlar inte bara om psykologisk 
acceptans, utan kan även handla om att tåla behandlingen i bemärkelsen att inte vara 
allergisk eller att tålmodigt härda ut över tid. I studien av Tellechea, Tellechea, Teixeira 
och Ribeiro (2013) där patienterna i medeltid haft sina sår i 3,3 år visade att sju av tio 
patienters sår hade läkt efter 101 dagar med behandling av honung.  

Att på ett psykologiskt plan acceptera en behandling kan även handla om att känna till 
dess effekter. Att vara bärare av MRSA kan t ex vara stigmatiserande (Lindberg 2009), 
att som patient få information om förtjänsterna med olika behandlingsalternativ kan 
därför ha stor betydelse. Två studier (Gethin & Cowman 2008; Jull et al. 2008) uppgav 
att det förekom ett lägre antal infektioner i såren bland honungsgruppen jämfört med 
kontrollgruppen. Gethin och Cowman (2008) beskrev att medicinsk honung effektivt 
eliminerade MRSA från såren, dock visade det sig att det inte var effektfullt på 
pseudomonas aeruginosa. Sharp (2009) tar också upp att medicinsk honung är 
effektfullt att bekämpa MRSA och menar att detta hade kunnat användas som ett 
profylaktiskt förband. Exakt vad som är grunden till dessa påståenden kan eventuellt 
ifrågasättas. En viktig fråga att studera vidare är hur patienters kunskap om 
sårbehandlingen påverkar deras motivation och upplevelse av behandlingen. 

Två av studierna (Jull et al. 2008; Mayer et al. 2014) tog upp kostnaden som en aspekt. I 
båda studierna visade det sig att effekten av medicinsk honung i samband med 
sårläkning minskade kostnaden jämfört med konventionell behandling. Detta bekräftar 
Tellechea et al. (2013) som beskriver att behovet av förbandsmaterial blir mindre samt 
att såromläggningen är mer tidseffektiv vilket automatiskt minskar 
behandlingskostnaden. Forskarna menar därför att medicinsk honung i samband med 
såromläggning för patienter med bensår bör övervägas som ett alternativ för att minska 
kostnaden. Som distriktssköterska är det av vikt att välja förband som är 
väldokumenterad och evidensbaserad men även att patienten upplever ett subjektivt 
välbefinnande. Törnvall och Wilhelmsson (2010) menar att omvårdnad utöver det 
vanliga, att ta sig lite extra tid eller att söka det bästa och individuellt anpassat som till 
exempel det bästa val av förband, får patienten att känna sig sedd och hörd.  

En aspekt att ta i beräkning i denna översikt är att vissa studier erhållit förbandsmaterial 
av mer eller mindre partiska företag. Detta kan riskera objektiviteten hos forskarna. 
Eftersom översikten inte var fullt systematiskt utförd ifrågasätter författarna själva 
resultatet och menar att det finns stora behov av ny forskning innan vi kan uttala oss 
någorlunda säkert om vilken betydelse användning av honung i samband med 
sårläkning har ur patientens perspektiv. Ur perspektivet hållbar utveckling är användning 
av medicinsk honung ett intressant alternativ. Detta då produkten är både naturlig och tycks 
kunna bidra till ökat välbefinnande i samband med sårläkning. Ett av de 17 globala målen 
enligt Regeringenskansliet (2017a) är att skydda vår planet och naturresurser. Medicinsk 
honung är naturlig på det viss att det inte behöver framställas utan finns naturligt dock kan 
transporten av manuka honung från andra sida jordklotet vidare diskuteras. 

  
 



 16 

Slutsats 
Distriktssköterskan kan uppleva frustration då bensår är generellt sett svårläkta och kan 
påverka patientens välbefinnande negativt. Syftet med denna översikt var att belysa 
patienternas upplevelser av medicinsk honung i samband med bensår. Översikten visar 
att patienters välbefinnande och lidande påverkas av inte bara bensåret i sig utan även 
av behandlingen. Medicinsk honung kan upplevas som ett naturligt 
behandlingsalternativ och därför accepteras. Samtidigt visar översikten att smärtan kan 
minska, men dock var resultatet i detta avseende tvetydligt. För att bedriva en vård med 
hela patienten i fokus bör distriktssköterskan ha kännedom om vilka 
behandlingsalternativ som finns, för att kunna välja förband utifrån den unika patientens 
behov.  
 
Resultatet visar även att honungsförband kan ha effekt på MRSA. Om förskrivning av 
antibiotika kan minska i samband med användning av medicinsk honung är dock inte 
klarlagt då detta resultat inte påvisades i översikten. Detta har betydelse för hållbar 
utveckling. Ur perspektivet hållbar utveckling kan även frågan om transport av den 
medicinska honungen från andra sidan jordklotet innebära några tveksamheter anser 
författarna.  

 

Vidare forskning 
• Vidare forskning kring medicinsk honung i samband med läkning av bensår 

krävs då antalet studier inte tillräckligt väl beskriver patientens perspektiv. 

• Det visade sig även att MRSA tycks kunna elimineras av honungsförbanden, 
vidare forskning om detta är angeläget då förekomst av MRSA är ett ökande 
problem idag. 

• Om behandling med honung kan minska förekomst av MRSA eller på andra sätt 
vara mer gynnsamt för sårläkningen än traditionell behandling, är frågan om 
attityd viktig att undersöka. Både sjuksköterskans, den behandlande läkarens och 
patientens attityd bör studeras vidare. 

• Då tydlig information om hållbar utveckling och kostnadseffektivitet i samband 
med medicinsk honung och bensår i stor utsträckning saknas, kräver dessa 
frågor vidare forskning. 
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Kliniska implikationer 
• Denna översikt visar att distriktssköterskan har flera alternativ vid val av 

förband för att kunna möta patienternas individuella behov. Distriktssköterskan 
bör därför besitta bred kunskap om befintliga behandlingsalternativ i samband 
med svårläkta bensår. Medicinsk honung finns som alternativ i 
Läkemedelsverkets sårbehandlings-rekommendationer och bör inte längre 
betraktas som “komplementär medicin” utan räknas med bland konventionella 
förband. 

• Distriktssköterskan bör förstå att patienters upplevelser av bensår och 
läkningsprocess omfattar flera aspekter i livet. Känslor som tro, hopp, 
välbefinnande och förmågan att acceptera lidande kan hänga ihop med hur såret 
behandlas. 

 

. 
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“varicose ulcer” 
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”Honey” [MESH]) AND ”Leg 
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Abstract available 
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Bilaga 2 Översiktsmatris

Artikel Syfte Metod/Urval Resultat 
Calderon, MDS., Schencke 
Figueroa, C., Salvo Arias, J., 
Hidalgo Sandoval, A. & 
Ocharan Torre F. 
 
Combined therapy of Ulmo 
honey (Eucryphia cordifolia) 
and ascorbic acid to treat 
venous ulcers. 
 
Revesita Latino- Americana 
De Enfermagem 
 
2015 
 
Chile 

Syftet med studien var att 
bedöma den kliniska effekten 
av behandling med Ulmo 
honung i samband med oral 
behandling av askorbinsyra 
hos patienter med venösa sår. 
 
 
Ulmo honung. 

• Longitudinell och 
beskrivande kvantitativ 
studie.  

• Studien varade i 1 år. 
• 18 patienter med 

bensår(venösa bensår, 
blandsår samt vissa 
deltagare med diabetes typ 
2). Efter noggrann anamnes 
samt klinisk undersökning. 

• Deltagarna i studien valdes 
ut efter bedömning av 
anamnes samt klinisk 
undersökning. 61 % av 
deltagare hade en pågående 
infektion i bensåret. 

• Informerat samtycke 
• Daglig omläggning med 

Ulmo honung samt 500mg 
oral askorbinsyra. 

• Deltagarna erhöll broschyr 
om hur de kan undvika 
sårrecidiv. Follow-up efter 
6 månader. 
 

 Samtliga såren i studien läkte. 
 Inga komplikationer som 

infektioner eller allergier av 
Ullmohonung tillstötte under 
studien. 

 Ingen ökad smärta i samband 
med ullmohonungen.  

 För de deltagare med infektion 
initialt upphörde smärtan när 
infektionen läktes ut. 

 Medeltiden för läkningstiden var 
37 dagar (20-60 dagar) för de 
olika bensårsgrupperna 
sammanlagt. 
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Artikel Syfte Metod/Urval Resultat 
Gethin, G & Cowman, S. 
 
Bacteriological changes in 
sloughy venous ulcers treated 
with manuka honey or 
hydrogel: and RCT 
 
Journal of wound care   
 
2008 
 
Irland 

Att undersöka bakteriologiska 
förändringar som infann sig under en 
fyraveckors period med behandling 
av antingen manukahonung eller 
hydrogel. 
 
Manukahonung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prospective RCT, öppen 
studie. 

 Februari 2003-Januari 
2006. 

 Studien bestod av 108 
deltagare, 54 i varje 
grupp. 

 Kunde ge skriftligt 
samtycke. 

 Populationen var 
randomiserade via telefon. 

 Bortfall i studien var 18 
personer, 6 i 
honungsgruppen och 12 i 
hydrogel gruppen. 
Bortfallen berodde på 
sårinfektion. 

 Vuxna med venösa bensår 
och ≥ 50 % av sårytan var 
fibrinbelagt. AAI ≥ 0,8. 
(Kompressionsbehandling 
fortsattes hos alla i 
studien). 

 Mätningar veckovis under 
studien: sårstorlek mättes 
digitalt och smärta mättes 
med hjälp av en 5 gradig 
skala.  

 Mätbara baseline fakta 

• Mätning av 
smärtreducering i 
samband med de två olika 
behandlingarna så fanns 
en signifikant skillnad i 
honungsgruppen där 52 % 
upplevde mindre smärta 
versus 35 % i 
hydrogelgruppen  
p=0,05. 

• Staphyloccocus aureus var 
den mest förekommande 
bakterien vid baseline, 38 
%.   

• Efter 4 veckors 
behandling var endast 33 
% sår i honungsgruppen 
och 50 % sår i 
hydrogelgruppen helt 
eliminerad av 
pseudomonas aeruginosa.  

• Efter 4 veckor var 70 % 
av såren som var 
infekterade med MRSA 
eliminerade av denna 
bakterie. Jämfört med  
16 % av såren i 
hydrogelgruppen.  

• I studien visade det sig att 
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Bilaga 3 var: sårstorlek, förekomst 
av infektion, smärta, 
förekomst av olika typer 
av bakterier 

 Patienter i 
honungsgruppen erhöll 
manukahonung och 
Intrasitegeltm i 
kontrollgruppen. 

 Såren behandlades med 
honung/hydrogel under 4 
veckor med en follow-up 
efter 12 veckor. 

 Under första besöket 
genomfördes 2 stycken 
sårodlingar ifrån varje sår. 
Detta upprepades efter 1 
vecka och efter 4 veckor. 
 
 

 
 
 

ålder är en faktor som 
påverkar förekomsten av 
MRSA. Då medelåldern 
av patienter med MRSA 
var 76 år jämfört med 
populationen i studien där 
medelåldern var 68 år.  

• Studiens begränsning kan 
vara valet av design, 
öppen studie. Författarna 
beskriver att det inte går 
att dölja vilket förband 
patienterna erhåller då det 
synd på färgen och doften. 
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Artikel Syfte Metod/Urval Resultat 
Jull, A., Walker, N., Parag, 
V., Molan, P. & Rogers, A. 
 
Randomized clinical trial of 
honey-impregnated 
dressings for venous leg 
ulcers 
 
British journal of Surgery  
 
2008 
 
New Zealand 

Att utvärdera säkerhet och 
effekten av honung som ett 
förband vid venösa bensår. 
 
Manukahonung. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 RCT, öppen studie 
 Mellan Maj 2004–September 

2005. 
 Lämna samtycke. 
 Patienterna rekryterades från 4 

olika kommuner. 
 Målet var 400 patienter i 

studien, 368 blev randomiserade 
till honungsgruppen eller 
kontrollgruppen. 

 Det primära resultatmåttet var 
antal läkta sår efter 12 veckors 
behandling.  

 Det sekundära resultatmåtten var 
läkningstid, som inhämtades 
varje vecka av 
distriktssköterskan. 

 Ytterligare mätbara faktorer som 
studerades var läkningstid, 
sårstorlek, sårinfektioner, 
kostnadseffektivitet, 
ogynnsamma händelser och 
livskvalitet. 

 Honungsgruppen erhöll förband 
med manukahonung. 
Kontrollgruppen erhöll förband 
som distriktssköterskan ansåg 
relevant vid de olika individuella 
sårbedömningarna (alginat, 

• Förband med manukahonung 
förbättrade inte sårläkningen 
signifikant vid bensår efter 12 veckors 
behandling.  

• 104 (55,6 %) bensår läktes med 
honung och 90 (49,7 %) bensår läktes 
i kontrollgruppen. Vilket ger en liten 
ökning i honungsgruppen på 5,9 %  
p=0,258 

• Genomsnittlig läkningstid var 63,5 
dagar i honungsgruppen jämfört med 
65,3 i kontrollgruppen. Detta gav en 
liten förbättring i honungsgruppen 
med 1,8 dagar p=0,451 

• Vad det gäller sårets storlek så 
minskade detta i båda grupperna, men 
1,9 % mer i honungsgruppen p=0,186 

• I honungsgruppen fick 32 patienter 
sårinfektion under behandlingstiden. I 
kontrollgruppen 40 patienter. p=0,228 

• Patienter upplevde fler ogynnsamma 
inslag (smärta, ökat sårexudat, regress 
i sårläkning, nya sår) under 
honungsbehandlingen jämfört med 
kontroll gruppen p=0,013 

• De ekonomiska aspekterna var till 
fördel för honungs behandling när alla 
kostnader beaktades. Det kan tilläggas 
att deltagarna i kontrollgruppen 
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hydrofiber, hydrokolloid, 
polyuretan, hydrogel, jod eller 
silverförband).  

 Patienter med venösa bensår och 
ett AAI på <0,8 samt patienter 
med blandsår och AAI <0,7. 
Alla patienterna skulle tolerera 
kompressionsbehandling. 

 Bortfall i honungsgruppen var 0 
och i kontrollgruppen 6 till antal. 
Patienter i honungsgruppen som 
av olika anledningar valde bort 
honung under de 12 veckorna 
var 31 stycken. 

 
 
 

vistades längre på sjukhus vilket 
ökade kostnaderna. 

• Ingen signifikant skillnad i 
livskvalitet mellan honungsgruppen 
och kontrollgruppen. 

• Studiens begränsning kan vara att 
distriktssköterskan fick avgöra vid 
varje omläggningstillfälle vilket 
förband patienten erhöll och att 
studiens design, öppen studie i detta 
fall begränsar resultatet och 
validiteten. 
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Artikel Syfte Metod/Urval  
Lloyd-Jones, M. 
 
 
Case study: treating an infected 
wound of unknown aetiology 
 
Wound Care 2012 
 
Wales 

Visa hur ett 
honungsförband kan 
användas att läka ett 
infekterat sår med 
okänd etiologi. 
 
 
Manuka Honey 

 Fallstudie 
 Denna fallstudie valdes av 

kommunens 
sårsjuksköterska efter en 
grundlig anamnes. Damen 
var 90 år. 

 Såret var en sårskada 16 cm 
x 8 cm, under foten med 
infektionstecken, ökad 
sårexudat, hudrodnad, 
smärta och luktar illa. 
 

• Två veckor efter behandling med 
medicinskhonung hade såret 
minskat i sårstorlek till 13 cm x 6,5 
cm. Sårexudat = medium, med byte 
av förband varannan dag. Patienten 
rapporterade inte smärta eller 
obehag av förbandet. 

• Efter ytterligare en vecka 
(sammanlagt tre veckor) med 
honungsförbandet hade såret 
minskat till 12,5 cm x 6,5 cm. 

• Då infektionen hade avtagit och 
såret läkte i fin takt beslutades det 
att byta förband (till hydrofiber) 
och avsluta den antimikrobiella 
behandlingen. 

• Såret fortsatt att minska i 
sårstorlek, dock återkom 
fibrinbeläggningen och sårexudat 
samt hypergranulation i mitten av 
såret. Medicinskhonung användes 
igen i 1-2 veckor för att autolytisk 
debridering samt minska 
hypergranulationen.  

• Efter 12 dagar mätte såret 4,5 cm x 
3,5 cm, hypergranultionen bestod 
dock. Behandlingen med 
medicinska honungen avbröts igen. 

• Ca en månad senare var såret läkt. 
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Artikel Syfte Metod/Urval Resultat 
Mayer, A., Slezak, V., Takac, P., 
Olejnik, J. & Majtan, J. 
 
Treatment of non-healing leg 
ulcer with honeydew honey. 
 
Journal of Tissue viability  
 
2014 
 
Slovakien 

Undersöka den kliniska effekten 
av steriliserad honung I samband 
men behandling av bensår. 
Dessutom utvärderades patientens 
upplevelse av smärta och 
välbefinnande. 
 
Slovak Honeydew Honey. 
 
 
 
 

 Beskrivande longitudinell 
studie 

 25 patienter deltog i 
studien. 

 Informerat samtycke. 
 Patienter med venösa 

bensår i mer än 12 veckor 
som mätte mellan 3-150 
cm2. 

 Såren bedömdes 3 gånger 
eller mer under en 3-6 
veckors period.  

 Patienterna självskattade 
upplevelse av smärta och 
välbefinnande enligt en 3 
gradig skala på smärta och 
en 3 gradig skala på 
välbefinnande. 

 Bortfall i studien var 2 (8 
%) stycken relaterat till 
upplevelse av smärta. 

 

• 18 (72 %) patienter upplevde 
minskad smärta under 
behandlingen med honung, 5 
(20 %) patienter upplevde ingen 
förbättring gällande smärta. 

• Den genomsnittliga sårstorleken 
minskade signifikant från 51 
cm2 till 22 cm2. 

• Det totala patient nöjdheten 
(smärta och välbefinnande) var 
positiv efter 6 veckors 
behandling. 80 % var nöjda,  

• 12 % kände ingen förbättring 
och 8 % var inte nöjda och då på 
grund av smärta i såret. 

• Författarna menar att detta har 
kliniskt värde för läkning av 
venösa bensår och en förbättring 
av patienternas livskvalitet. 

• I samband med sårläkning, 
representerar honung ett 
idealiskt billigt medel som 
uppfyller alla kriterier för att 
vara terapeutiskt användbart vid 
behandling. 
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Artikel Syfte Metod/Urval Resultat 

Robson, V., Dodd, S & 
Thomas, S. 
 
Standardized 
antibacterial honey 
(Medihoneytm) with 
standard therapy in 
wound care: 
randomized clinical 
trial 
 
Journal of advanced 
nursing 
 
2008  
 
United Kingdom 
 
 

Jämföra en medicinsk 
honung med 
konventionella 
behandlingar och 
dess läkningstid av 
sår genom sekundär 
avsikt 
 
  
Manukahonung. 

 RCT, öppen studie. 
 September 2004- Maj 

2007 
 Från ett sjukhus 

rekryterades 105 patienter 
till studien. Både 
polikliniskt och 
inneliggande patienter. 52 
stycken i honungsgruppen 
och 53 i kontrollgruppen. 
Målet med en population 
av 200 nåddes inte. 

 Skriftligt samtycke. 
 Honungsgruppen erhöll 

förband med 
manukahonung. 
Kontrollgruppen erhöll 
förband enligt sjukhusets 
PM. 

 Bortfall i honungsgruppen 
var 4 stycken och 3 i 
kontrollgruppen.  

 Kuvert som var 
numrerade 
randomiserades av en 
tredje part via telefon och 
fördelade patienterna i 
grupperna. 

 Läkningstiden 

• Resultatet i studien visar att läkningstiden i 
honungsgruppen efter 12 veckor var 46.2% 
jämfört med 34.0 % i kontrollgruppen. 

• Efter 24 veckor var läkningstiden 72.7% i 
honungsgruppen och  
63,3 % i kontrollgruppen. Dock ej statistiskt 
signifikant beroende på att patienterna i 
honungsgruppen troligen hade sår som var 
lättare att läka. 

• Mediantiden för läkning av sår var 100 
dagar i honungsgruppen och 140 dagar i 
kontrollgruppen vilket har en klinisk 
betydelse, p= 0,321. 

• Mediantiden för halvering av sårstorlek var 
32 dagar i honungsgruppen jämfört med 46 
dagar i kontrollgruppen.  

• Tiden för halvering av sårstorlek vid 12 
veckor var 68,2 % i honungsgruppen och 
70,5 % i kontrollgruppen. Efter 24 veckor 
var 94,0 % i honungsgruppen minskade till 
hälften och 80,1%. Detta var inte statistiskt.  

• Kön och ålder är en statistiskt signifikant 
faktor som påverkar sårläkningen.  

• Faktorer som visade sig påverka 
sårläkningen var kön och sårets storlek. Det 
manliga könet är i genomsnitt 77 % mindre 
benägna att läka sår  
p=0,001. 
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kalkylerades genom de 
antal dagar från 
randomisering och till 
läkning av såret. 

 När såret halverats, 
kalkylerades tiden från 
randomiseringen. 

 

• Studiebegränsningar var svårigheterna att 
rekrytera patienter att deltaga, detta kan 
bero på att nyheten om att tillgången på 
medicinsk honung blivit lättare och att ingå 
i en studie för att prova inte längre 
behövdes. Även erhöll vissa patienter 
medicinskhonung även i kontrollgruppen då 
på grund av individuella bedömningar under 
vägen, även omvänt att patienter i 
honungsgruppen erhöll konventionella 
förband. Detta förfarande kan bero på att 
studien är en öppen studie. 
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Artikel Syfte Metod/Urval Resultat 
Sare Leigh, J. 
 
Leg ulcer 
management with 
topical medical 
honey 
 
Wound Care  
 
2008 
 
England 
 
 

Syftet med studien var 
att förbättra 
patienternas livskvalitet 
under 
läkningsprocessen 
genom 
tillhandahållande av 
komfort, minskad 
smärta och skydd mot 
infektioner. 
 
Manukahonung 

 Fallstudie 
 3 patienter deltog i fallstudien, 1 

med både venöst och arteriellt 
bensår och 2 med venösa bensår.   

 Patienterna skulle ha besvär med 
återkommande bensår under flera 
år för att få delta. 

  Fallstudiens primära mål var att 
främja läkning och undvika 
sårinfektion och att minska 
smärta i samband med bensår.  

 Patienterna medgav samtycke för 
att fotografera såren under 
fallstudien 

• Resultatet i denna fallstudie visar att alla tre deltagare 
upplevde minskad smärta och lidande i samband med 
honungsbehandlingen. 

• Patienten i fallstudie 1 hade haft sitt sår i 3 år, såret var 
både venöst och arteriellt och mätte vid baseline 5,5 x 
4,2 cm, 95 % av såret var täckt av fibrin. Kontinuerlig 
smärta i såret och denna ökade vid omläggning. 
Sårodling visade växt av Staphylococcus aureus och 
Flukloxacillin sattes in i 5 dagar. Såret visade 
förbättring redan från början och detta fortsatte, såret 
minskade till 3,5 x 3 cm under 2 veckor och smärta, 
biofilm samt fibrin minskade. De kliniska symtomen för 
infektion var helt bort efter dag 17. 

• Patienten i fallstudie 2 hade haft sitt sår i 3 veckor, såret 
var venöst och hade daglig smärta. Patienten hade 
vägrat ankeltycksmätning och trots detta hade 
kompression använts. Genom såroding konstaterades 
växt av pseudomonas och Ciproloxacin sattes in i 5 
dagar. Dag 4 hade hade fibrin och hudrodnaden 
signifikant minskat. Pat hade nu ingen smärta och 
patienten accepterade förbandsmaterialet. 

• Patienten i fallstudie 3 hade haft sår i 40 år, hon hade 
kraftig smärta, blodförgiftning, förvirrad och bedrövad. 
Pat blev insatt på intravenös antibiotika då sårodling 
visade pseudomonas, staphylococcer och 
streptococccer. Såret mätte från början 20,5x18 cm men 
efter 4 veckor mäter det 14x13 cm och efter ytterligare 4 
veckor mätte såret 10,5x2cm och patientens smärta hade 
minska.  
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• Sjukhusvistelsen kan kortas när medicinsk honung 
används för att förhindra infektioner och främja läkning 
av bensår. 
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Artikel Syfte Metod/Urval Resultat 
Seckam, A. & Mercer, J. 
 
Older 
patients´experiences and 
perceptions of having 
their wounds treated with 
medical-grade honey. 
 
British Journal of 
Nursing  
 
2018 
 
United Kingdom 

Syftet med studien var att 
fånga och utforska de 
betydelser som deltagarna 
tilldelar sina levda 
erfarenheter vid användning 
av medicinskhonung för att 
behandla sår. 

 Kvalitativ studie. 
Interpretative 
phenomenological analysis 
(IPA). 

 Semi-strukturerade intervjuer 
med öppna frågor om äldre 
patienters erfarenheter och 
reflektioner av 
medicinskhonung i samband 
men läkning av sår. 

 6 patienter deltog i studien, 1 
deltagare i studien valde att 
inte fortsätta på grund av 
sveda i såret i samband med 
den medicinska honungen. 

 2 teman identifierades, 
erfarenheten av att använda 
medicinsk honung och 
attityden till honung som 
naturlig medicin. 

Erfarenheter: 
• 2 patienter ansåg att det hjälpt 

läkningsprocessen samt 
verkade ge en behaglig 
känsla.  

• Omvänt tyckte 1 patient att 
honungsförbandet var 
kladdigt, tillförde sveda.  

• 2 patienter rapporterade 
allergisk reaktion i form av 
sveda, trots detta tappade 
dem inte hoppet om att 
honung hade läkande 
effekter. 

 
Attityder: 
• Patienter välkomnade honung 

då det ansågs vara en naturlig 
produkt utan kemikalier 

• Honung som medicin 
upplevdes av deltagarna som 
antik och välkänd i relation 
till konventionell medicin, 
vilket ingav trygghet. 
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Bilaga 3 Mall för bedömning av relevans 
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