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Sammanfattning    

Patienter med venösa bensår finns både inom öppen- och slutenvården och det är främst 

patienter över 65 år som drabbas. Eftersom andelen äldre hela tiden ökar är det viktigt 

att omvårdnaden av venösa bensår uppmärksammas för att förbättra vården av dessa 

patienter. Patienter beskriver smärta som det mest dominerande problemet. Smärtan kan 

leda till att patienterna får svårare att röra sig och detta i sin tur kan leda till social 

isolering. För att ge rätt behandling, är det viktigt att sjuksköterskorna har ett 

fungerande samarbete med patientansvarig läkare. Det är läkaren som har ansvar för att 

ställa rätt diagnos, ordination, bedömning av smärta och rätt smärtlindring. 

Sjuksköterskorna har ansvaret för att behandla såret enligt ordination, identifiera och 

eventuellt behandla läkningshämmande faktorer, följa upp och dokumentera sårets 

status kontinuerligt och vid behov kontakta patientansvarig läkare. Sjuksköterskorna har 

också ansvar för att omhänderta patienten utifrån helhetsperspektivet samt stimulera till 

motivation och delaktighet i behandlingen. Syftet med uppsatsen är att belysa vilka 

faktorer patienter och sjuksköterskor upplever vara av betydelse vid omvårdnaden av 

venösa bensår. Metoden som använts är en litteraturstudie där vi använt oss av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Resultatet presenteras utifrån de faktorer som patienter och sjuksköterskor upplever ha 

betydelse vid omvårdnaden av venösa bensår med hjälp av fyra kategorier: 

Kompetensens betydelse vid omvårdnaden, Betydelsen av att kunna motivera/bli 

motiverad, Vårdrelationens betydelse vid omvårdnaden och Frustration vid 

omvårdnaden. 

Resultatet diskuteras och det framkommer att för att kunna vårda dessa patienter på 

bästa sätt krävs det kunskap och utbildning om sår och diverse behandlingsmetoder. För 

att förbättra sjuksköterskornas arbete måste sårbehandlingens ansvarsområden 

definieras tydligare. Riktlinjer är ett viktigt stöd i en optimal organisation för 

sårbehandling, då det underlättar för sjuksköterskorna att motivera och stötta patienterna 

i deras behandling. 

 

Nyckelord: venösa bensår, omvårdnad, patient, sjuksköterskan 
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INLEDNING 

Då patienter med venösa bensår kan vårdas både inom slutna och öppna vårdformer 

kommer vi som sjuksköterskor ( ssk ) i kontakt med dessa patienter oavsett inom vilken 

verksamhet vi arbetar. Därför krävs det kunskap om sårvård hos oss ssk för att kunna ta 

hand om dessa patienter på bästa sätt. 

 

Omvårdnaden av patienter med sår måste baseras på vetenskap, av befintliga 

behandlingsmetoder, teknisk förmåga samt en skicklighet att kunna se samband mellan 

faktorer som kan påverka patientens tillstånd både positivt och negativt. 

 

Empati och igenkännande har stor betydelse för att kunna stötta patienterna och 

uppmuntra dem i deras situation samt se till att de följer sina behandlingar. 

Venösa bensår orsakar ofta smärta och lidande hos patienterna. Deras rörlighet 

begränsas och risken för social isolering ökar. Det tar lång tid att få venösa bensår att 

läka och kan innebära ett långvarigt vårdbehov för patienten vilket belastar samhället 

ekonomiskt. 

 

Då vi arbetar som ssk inom primärvården och kommunen, vårdar vi dessa patienter ofta. 

Därför är vi intresserad av att fördjupa våra kunskaper om hur och patienter upplever 

omvårdnaden av venösa bensår. 

 

 

BAKGRUND 

Royal Collage of Nursing (1998) definierar bensår som sår på underbenet, lokaliserat 

mellan knä och fotknölen. Bensår kan ha växlande etiologi och läker oftast inte inom 

sex veckor. Den vanligaste orsaken till att ett bensår uppstår är på grund av en skada. Ett 

obetydligt bensår som orsakas av en skada kan utvecklas till ett svårläkt sår av olika 

skäl (Lindholm, 2003). 

Huvudorsaker till bensår är: 

- Kronisk venös insufficiens, som är en försämrad klaffunktion i de djupa eller 

ytliga venerna i benen. 

- Arteriella bensår uppstår på grund av arteriella åkommor som beror på 

förkalkning i de större blodkärlen i benen vilket leder till syrebrist i vävnaderna 

på grund av nedsatt blodtillförsel. 

- Blandsår, som är en kombination av arteriell och venös insufficiens. 

Andra ovanliga tillstånd som kan orsaka bensår är: infektion, maligna sjukdomar och 

neuropati. De flesta bensår, cirka 70 % av alla sår ovanför fotleden, är venösa bensår 

medan 10 % av såren är arteriella och 20-25% är blandsår. 

Lindholm (2003) menar att sår har en läkningsprocess som är mer tidskrävande för sår 

som sitter på benen än på övre extremiteterna. I många fall har patienterna sina sår i 

flera år. Då det är stor risk att såren uppstår igen efter att de har läkt är det viktigt att de 

bakomliggande sjukdomarna behandlas (ibid.). 
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Venösa bensår 

 
Venösa bensår förknippas ofta med social isolering och höga kostnader för samhället. 

Tidigare forskning har visat att venösa bensår är ett stort sjukvårdsproblem med 

omfattande inverkan på både kostnader och patienternas livskvalitet (Baker, Stacey, 

Jopp-Mckay, Hoskin S. E & Thomson, 1991; Nelzen, Bergqvist & Lindhagen, 1996). 

 

Genom olika studier har man kunnat bevisa att förekomst av venösa bensår visar sig 

vara relaterat till både ålder och kön. Forskningen visar på att en markant ökning av 

venösa bensår inträffar efter 65 år och de flesta är kvinnor. Problemet kommer att öka i 

samhället eftersom befolkningen blir allt äldre (Heinen, Van Achterberg, Sholte op 

Reime, Van de Kerkhof & De Laat, 2003). 

 

Lindholm (2003) skriver att i Sverige beräknas att ungefär 50 000 personer per år vårdas 

för svårläkta sår vilket innebär att det utförs cirka fem miljoner såromläggningar om 

året i Sverige. Kostnaderna för såromläggningar är cirka en miljard kronor per år. Samt 

att det krävs ungefär 57 heltidsarbetande ssk för att utföra omläggningarna. 

 

Patienter med ytliga åderbråck och enklare venös insufficiens behandlas oftast i 

primärvården. Den kliniska undersökningen av såren skall utföras av läkaren som skall 

ge en bild av sårets uppkomst och dess bakomliggande orsaker. Inspektion av såret, dess 

lokalisation och utseende samt en noggrann anamnes har stor betydelse för att kunna 

ställa rätt diagnos och därmed välja korrekt sårbehandling. Sjukdomshistorian bör även 

innehålla frågor om förhållanden som kan påverka läkningen (Lindholm, 2003). 

 

Enligt Moris och Sander (2007) är undersökning med doppler, som är ett enkelt 

ultraljud och kan genomföras på i stort sett alla mottagningar, det vanligaste och 

viktigaste instrumentet för att ställa diagnosen. Andra undersökningsmetoder som 

används för att ställa diagnosen är färgdoppler och flebografi som görs på sjukhus. 

Calianno och Holton (2007) belyser i sin studie vikten av att ta reda på den 

bakomliggande orsaken till sårets uppkomst samt val av adekvat behandling för att nå 

det bästa resultatet. 

 

Då den mest läkningshämmande faktorn vid venösa bensår anses vara ödem är 

kompressionsbehandling en mycket viktig och effektiv behandlingsmetod. Genom 

kompression förbättras återflödet av blod i det drabbade benet vilket leder till minskad 

bensvullnad. Detta i sin tur främjar sårläkningen samtidigt som risken för tillkomst av 

nya sår minskas (Calianno & Holton, 2007). 

 

Det är viktigt att benet får rätt tryck och att man uteslutit att en arteriell insufficiens är 

den bakomliggande orsaken, annars finns det risk för cirkulatoriska skador som i sin tur 

orsakar sämre sårstatus samt eventuellt uppkomst av nya sår (Heinen et al., 2003). 

 

I Sverige används framförallt tre olika kompressionssätt mot underbensödem vilka är, 

elastisk linda, kompressionsstrumpa och pumpstövel. Resultatet av kompressions- 

behandling är mycket god hos patienter med venös insufficiens (Lindholm, 2003). 



 

 

 

 

3 

Patienterna bör få information att de kommer att behöva kompression för resten av sina 

liv (Moris & Sander, 2007). 

Att ha benet högt, cirka 30 cm ovanför hjärtats nivå, har visat sig ha god effekt i 

förebyggande syfte samtidigt som det påverkar läkningsprocessen positivt. Detta genom 

att förbättra blodflödet och öka cirkulationen i benen vilket i sin tur minskar 

bensvullnaden (Calianno & Holton, 2007). 

 

Det är viktigt att undvika att huden blir torr genom att dagligen smörja in huden med 

fuktgivande kräm och att undvika tvål då tvål lättare torkar ut huden och sprickor i 

huden kan uppstå vilket kan orsaka bensår (Moris & Sander, 2007). 

 

Enligt Lindholm (2003) läker sår bäst om de hålls fuktiga och varma. Genom att 

använda olämpliga förband kan sårläkningen fördröjas. Såret skall behandlas skonsamt 

och inte läggas om oftare än nödvändigt för att minska störningar i läkningsprocessen. 

Vid utveckling av en infektion i underhuden är antibiotika behandling ett måste.  

 

Ofta behöver patienten ändra sin livsstil för att såret på bästa sätt skall kunna läka samt 

för att förebygga att nya sår uppkommer. Motion rekommenderas för att aktivera den 

venösa cirkulationen. Även rökavvänjning är viktigt då rökning försämrar cirkulationen 

och försämrar aptiten (Moris & Sander, 2007; Calianno & Holton, 2007). 

 

Malnutrion associeras ofta med undernärdhet, vilket inte alltid är korrekt hos patienter 

med venösa bensår. Då många av de till och med är överviktiga och har hög BMI, trots 

påvisad undernärdhet. Viktminskning rekommenderas på grund av att patienter med 

övervikt riskerar mer att drabbas av venösa bensår. Anledningen är att den höga vikten 

ökar tyngden på nedre extremiteterna som i sin tur ökar påfrestningen på den venösa 

cirkulationen samtidigt som patienten blir mer orörlig på grund av sin höga vikt 

(Lindholm, 2003; Heinen et al., 2003). 

Lindholm (2003) skriver att äldre patienter löper större risk för malnutrion på grund av 

nedsatt tandstatus och försämrad aptit. Även ensamhet och därmed ökad risk för social 

isolering är vanliga hos patienter med venösa bensår vilket leder till sämre kostintag, 

sämre hygien och depression. Detta har en negativ effekt på sårläkningen samtidigt som 

risken för uppkomst av nya sår efter sårläkningen ökar. 

 

 Patienternas erfarenhet av venösa bensår 

 

Smärta beskrivs som det mest dominerande problemet hos patienter med venösa bensår. 

Smärtans karaktär visade sig vara olika och kunde variera mellan mild till intensiv. Det 

framkommer även upplevelsen av att vädret och årstider påverkade smärtans typ och 

dess intensitet. Nästan alla patienter upplevde att smärtan var värst på natten, vilket 

påverkade nattsömnen negativt (Heinen et al., 2003). 

 

Patienterna förknippade ofta nedsatt rörlighet med smärtan. De beskrev även att 

svullnaden av benet påverkade smärtans intensitet när de stod eller gick så ökade 

svullnaden och smärtan men när de låg ner och vilade minskade den. Begränsad 
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rörlighet på grund av smärta kan leda till social isolering. Vilket kan bli en ond cirkel 

för patienten och orsaka minskad självkänsla och depression (Moris & Sander, 2007). 

 

Upplevelsen av en känsla av orenhet på grund av sårets lukt och dess läckage samt 

förbandets utseende nämndes i flera studier. Detta kan kännas pinsamt och innebära 

svårigheter till att behålla värdighet och yttre utseende hos patienterna. Kvinnliga 

patienter var mer känsliga för upplevd förlust då de inte alltid kunde ha de kläderna de 

önskade på grund av sitt förband (Heinen et al., 2003). 

 

 Sjuksköterskors erfarenhet av venösa bensår 

 

De flesta patienterna med venösa bensår vårdas inom öppenvården, antingen på 

vårdcentraler, inom hemsjukvården eller andra kommunala verksamheter, vilka lyder 

under Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen skall 

vården byggas på respekt på patientens självbestämmande och integritet. 

 

 Det framkom att inom kommunen behandlas de större och mera komplicerade såren 

oftast av ssk medan övriga såromläggningarna brukar göras av delegerad personal. I 

lokala vårdprogram (Vårdsamverkan ReKo Sjuhärad, 2007) finns det exempel där det 

framgår vilka vårdgivare som berörs av olika insatser och behandlingar som skall göras 

för patienterna. Det förekommer dock en viss oklarhet om hur ansvarsfördelningen är 

mellan olika vårdgivare men det står klart och tydligt att det är läkarens ansvar att ställa 

diagnos på såret samt att ordinera smärtlindring. 

Ssk utför såromläggning utifrån rekommendationer i vårdprogram. Omläggningarna 

sker oftast flera gånger per vecka och är både tid- och resurskrävande. Behandlingstiden 

är ofta utdragen, det kan handla om månader till år. Det är en komplex och komplicerad 

vård som kräver uppdaterad kompetens inom flera områden. Ssk bör ha en god 

kompetens om såromläggning, läkning, orsaker till sår, sårsmärta och smärtbehandling 

(Eskilsson, 2008).   

 

Lindholm (2003) skriver att förutom ständig bedömning skall en utvärdering av 

behandlingsmetoden ske kontinuerligt hos patienten och skall journalföras. Hon menar 

att en noggrann dokumentation är en förutsättning för kvalitetssäkring och för 

patientsäkerheten. 

 

I patientdatalagen (SFS 2008:355) beskrivs att alla patienter som får någon form av vård 

av hälso- och sjukvårdspersonal måste ha en egen journal. Det är hälso- och 

sjukvårdspersonalens skyldighet att se till att patienten får en egen journal. Det är även 

deras skyldighet att föra dokumentation i journalen. Syftet med dokumentation är i 

första hand att bidra och erbjuda en god och säker vård för patienten. 
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Vårdvetenskapligt perspektiv vid omvårdnad av venösa 

bensår. 

 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003)  är det nödvändigt 

att uppmärksamma patienternas samt närståendes och vårdarnas perspektiv för att förstå 

människors livsvärld. Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och 

dagliga tillvaro uppmärksammas, med detta menas att patientens livsstil, hans anhöriga 

och miljön runt omkring är viktiga delar av omvårdnaden. En helhetssyn på patientens 

situation är nödvändig för att uppnå så bra resultat som möjligt. Livsvärldsperspektivet 

innebär även att se, förstå och beskriva, samt analysera världen eller delar därav, såsom 

den erfars av människor. Det är viktigt för oss ssk att kunna förstå och sätta oss in i 

patientens livsvärld för att på så sätt bygga upp ett ömsesidigt förtroende. 

 Genom att uppnå det så kan även omvårdnaden förbättras. 

 

I vårdandet innebär det att försöka förstå patientens livsvärld genom att fokusera på hur 

patienterna erfar sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande eller vård. 

Livsvärldsperspektivet gestaltas av vårdarens intresse för patientens egen berättelse och 

livshistoria. Genom berättelsen kan vårdaren få tillgång till åtminstone vissa delar av 

patientens perspektiv på vad som erbjuder ett välbefinnande (Dahlberg et al., 2003) 

 

Enligt Dahlberg (1994) kan det inte bli någon helhetssyn i vården om det inte blir ett 

möte mellan vårdare och patient. Det är genom relationen med vårdaren som patienten 

får kraft och möjlighet att uttrycka behoven och problemen samt visa resurserna. Det är 

i det sanna mötet som patienten kan bli sedd som människan bakom patientrollen. Mötet 

kan aktivt stödja hälsoprocessen. 

 

 Eriksson (2000) menar att i vårt moderna samhälle och som en följd av olika 

förändringsprocesser har den naturliga vården fått ersättas med den professionella. 

Naturlig vård, enligt Eriksson, är den omsorg som vi ger både till oss själva och till våra 

anhöriga för att främja hälsan. Eriksson beskriver tro, hopp, kärlek och ansa, leka och 

lära som det viktigaste inom all vårdande. Dessa får patienten att känna en större hälsa. 

Eriksson anser att alla människor har en tro. Hoppet är att bli befriad från svårigheter för 

att få kraft att orka fortsätta att leva. Kärleken är bron mellan oss själva och våra 

medmänniskor. Själavården kan ses som en mellanform mellan naturlig vård och 

professionell vård. Självvården är ett stöd för den naturliga vården och innebär att man 

på något sätt har stöd från yrkesarbetande vårdare. I vissa situationer övertar den 

professionella andra ansvaret för vårdandet. Vårdandet som helhet kan ses som en 

balansering mellan naturlig vård, egenvård och andras vård. 
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PROBLEMFORMULERING 

 

Behandlingen och omvårdnaden av patienter med venösa bensår kräver stora resurser 

inom sjukvården vilket belastar samhället ekonomiskt. Eftersom det är främst äldre 

patienter som drabbas av bensår, kommer troligen denna grupp av patienter att öka i 

antal, då befolkningen lever längre och antalet äldre bli fler. Vi är medvetna om att 

livsvärden kan komma att förändras för dem som drabbas av venösa bensår. Många av 

patienterna besväras utav smärta, dålig sömn, vilket kan leda till försämrad livskvalitet. 

Risken till social isolering ökar markant bland annat på grund av nedsatt rörlighet och 

att såren i många fall är illaluktande. Då vi arbetar som ssk inom primärvården och 

kommunen möter vi denna patientgrupp dagligen och därför vill vi fördjupa oss i hur 

ssk och patienter upplever omvårdnaden vid venösa bensår. För att på så sätt kunna öka 

förståelsen för att patientens livsvärld kan komma att förändras och att vi som ssk skall 

kunna bedriva en god omvårdnad behövs det kunskap om hur patienter och ssk upplever 

omvårdnaden vid venösa bensår. 

 

 

 SYFTE 

Syftet är att belysa vilka faktorer patienter och sjuksköterskor upplever vara av 

betydelse vid omvårdnaden av venösa bensår. 

 

 

METOD 

Detta arbete är en litteraturstudie så som den beskrivs av Axelsson (2008). Resultatet är 

baserad på både kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket ger möjlighet till en djupare 

förståelse för människors levda erfarenhet. Axelsson ( 2008 ) anser att använda sig av 

både kvalitativa och kvantitativa studier ger möjlighet till att studera ett problem ur 

olika perspektiv vilket leder till en större förståelse för verkligheten. Avsikten med 

denna studie är att genom att belysa de faktorer som patienter och sjuksköterskor 

upplever vid omvårdnad av venösa bensår, få möjlighet till att erbjuda patienterna bättre 

omvårdnad. 

 

Litteratursökning 

 

De databaser vi använde oss av för sökning av vetenskapliga artiklar var Cinahl, 

PubMed och Medline, vilka är några av de vanligaste databaser vid sökning av 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnad.  

 

Sökorden som användes var; venous legulcer, care, nurs*, patient*, experience, 

treatment och wound. De användes i olika kombinationer med varandra för att få fram 

artiklar som var relevanta till vårt syfte. 
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Under vår primärsökning fick vi många träffar, sökordet venous legulcer i databasen 

Cinahl gav 14 000 träffar, genom att omformulera och inkludera andra sökord blev 

träffarna färre. Många av artiklarna dök upp flera gånger i olika databaser.  

Även manuell sökning gjordes, det vill säga att hitta relevanta artiklar genom att gå 

igenom litteraturöversikternas referenslistor. 

 

Inklusionskriterierna var att samtliga artiklar var vetenskapliga det vill säga peer 

reviewed, handlade om upplevelse av omvårdnad vid venösa bensår, både patient 

och/eller sjuksköterskeperspektiv, vara publicerade under 2000-talet, var skrivna på 

engelska, norska eller svenska då vi behärskade de språken och att de var relevanta till 

vårt syfte, oavsett inom vilken vårdenhet de fick vård. 

 

Genom att läsa abstract på ett fyrtiotal artiklar valde vi bort de artiklarna som inte var 

relevanta till vårt syfte. Flera av de valda artiklarna var litteraturöversikter, några av 

dem använde vi oss av i bakgrunden och i diskussionsdelen. Till sist kunde vi utse nio 

artiklar som svarade mot vårt syfte och ligger till grund för vårt resultat, se bilaga 1. 

 

Analys 

 

Samtliga artiklar lästes i sin helhet flera gånger av både författarna. Sedan diskuterade 

vi artiklarnas innehåll för att skapa oss en tydlig och övergripande bild av deras 

innehåll. Fokus för läsningen lades på artiklarnas resultat.  Detta för att bli säkra på att 

de valda artiklarna hade tillräckligt god kvalité för att inkluderas i studien, 

artikelgranskning gjordes utifrån Fribergs (2006) analysmodell som innehåller fem olika 

steg. Det vill säga att artiklarna lästes igenom flera gånger, nyckelfynd det vill säga, 

meningsbärande enheter, alltså de faktorer som hade betydelse hos patienter och ssk vid 

omvårdnad av venösa bensår, identifierades/ valdes i varje studies resultat. En 

sammanställning gjordes av varje studies resultat, de olika studiernas resultat relaterades 

till varandra, samt att slutligen, utifrån nyckelfynden, bildades fyra gemensamma 

kategorier där både ssk och patienternas upplevelser ingick. Upplevelserna markerades 

med olika färgpennor för att få en bättre överblick över resultantens innehåll, därmed 

kunde de faktorer som hade betydelse både för patienter och för ssk vid omvårdnad av 

venösa bensår presenteras. Under tiden jämfördes både när det gäller likheter och 

olikheter i de två gruppernas upplevelser för att bli säkra på att de valda kategorierna 

var rätt. Vi bytte och ändrade rubrikerna några gånger för att få så passande rubrik som 

stämde bäst med våra fynd.  

 

 

RESULTAT 

 

Efter att ha analyserat artiklarna, har vi utifrån vårt syfte valt att presentera resultatet i 

fyra kategorier utifrån hur ssk respektive patienter upplever omvårdnaden vid venösa 

bensår. 

Kategorierna är: betydelsen av sjuksköterskans kompetens vid omvårdnad, betydelse av 

att kunna motivera/bli motiverad, vårdrelationens betydelse vid omvårdnad och 

frustration vid omvårdnad detta  
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Kompetensens betydelse vid omvårdnaden 

 

Sjuksköterskans upplevelser 

 
Van Hencke et al., (2008); Annels et al.,(2008) samt Flanagan et al.,(2001) visade i sina 

studier att många ssk upplevde sig säkra på sina kunskaper vid behandling av venösa 

bensår. De kunde stimulera patienten till att ändra livsstil och beteende vilket gjorde att 

patienten följde deras råd. De fick även patienten att använda kompressionsbehandling, 

ha benet i högläge och att vara mera fysiskt aktiva.  

 

I flera av studierna visade det sig att upplevelsen av att vårda patienter med venösa 

bensår var olika hos ssk (Van Hencke, Grypdonck, Beele, De Bacquer, Defloor, 2008; 

Cullen & Phillips, 2009). Det framkom att många ssk hade en negativ attityd till att 

behandla patienter med venösa bensår. Anledningen till detta var bland annat att de 

upplevde behandlingen av venösa bensår mindre givande och intressanta (Van Hencke 

et al., 2008; Flanagan, Rotchell, Fletcher & Schofield, 2001). 

 

Forskning med fokus på ssk kunskap sårbehandling visade på att många ssk upplevde 

att de hade en bristande kunskap om sårbehandling. De kände sig osäkra inför 

bedömning, diagnos, val av förband samt den information de skulle ge patienten (Van 

Hencke et al., 2008; Smith-Strom & Thornes, 2008 ). 

Studier visade att ssk var mest osäkra på vilket förband de skulle använda, när det var 

lämpligt att byta till ett annat förband och hur ofta det skulle bytas (Smith-Strom & 

Thornes, 2008 ). 

 

Det visade sig att den huvudsakliga källan till ssk kunskap var deras egna eller kollegors 

erfarenheter. Annan evidensbaserad kunskap som forskning och litteratur verkade vara 

de källor som ssk ansåg vara mindre viktiga. De ssk som ansåg sig ha otillräcklig 

kunskap om sår och såromläggning önskade att de fick utbildning och information 

( Smith-Strom & Thornes, 2008 ). 

 

 

Patientens upplevelser 

 

Positiv upplevelse beskrevs av patienterna när de kände förtroende för sin ssk som 

visade att hon hade kunskap om behandling av venösa bensår (Van Hencke et al., 

2011a; Van Hencke, Grypdonck, Beele & Defloor, 2011b; Ebbeskog & Emami, 2005 ).   

 

Patienter som hade en förtroendefull relation med sin ssk upplevde att de blev mera 

övertygade att följa de rekommenderade livsstilsförändringar, även om de inte alltid 

förstod att livsstilsförändringen som att vara fysiskt aktiva med bengymnastik kunde ha 

betydelse i sårläkningen (Van Hencke et al., 2011b ). Patienterna uppgav också att det 

var enklare att ta till sig råden från ssk då de visste och märkte att de utförde sitt arbete 

skickligt (Van Hencke et al., 2011b; Ebbeskog & Emami, 2005). 

 
It`s just that she… is so intelligent, know so much about disease… and she hopes that it 

will heal… she is almost… you notice it sometimes when she takes off the bandage. She 
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looks at the wound… so many times, sometimes she says… Oh it`s much better now, and 

that comforts me. Because you can hear she believes it. ( Ebbeskog & Emami, 2005, s. 

1226). 

 

Patienterna uppskattade då ssk tillbringade meningsfull tid med dem.  

När de insåg att ssk var påläst om sårets bakgrund och tog deras problem på allvar (Van 

Hencke et al., 2011b, Annels et al., 2008 ). Att ssk uppmärksammade andra problem 

som patienten hade kring såret såsom ex smärta, ödem upplevde de berodde på deras 

kompetens vilket ledde det till ökat förtroende hos patienten (Van Hecke et al., 2011a; 

Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Många patienter upplevde en otrygghet då de fått olika råd och information från ssk. 

Patienterna blev då osäkra på vilket råd de skulle följa och inte visste vad som var mest 

gynnsamt för sårläkningen. Detta märktes tydligast hos de patienter som hade haft sina 

sår under många år och fått erfarenhet från olika behandlingssätt. Detta ledde till att 

patienterna kände misstro och tvivel till behandlingsmetoderna (Flanagan et al., 2001 ). 

 

Betydelsen av att kunna motivera/ bli motiverad 

 

Sjuksköterskans upplevelse 

 

I Van Hencke et al., (2008); Cullen och Phillips,(2009) studier framkommer det att för 

att kunna uppmuntra och motivera patienterna att vara delaktiga och känna ett ansvar i 

sina sårbehandlingar, upplevde ssk att det behövdes tillräckligt med tid. Det framkom 

att ha tid var en viktig förutsättning för att kunna motivera patienterna till att fullfölja 

sina behandlingar enligt ssk. 

 
” With more time I can fine tweak the situation, listening and discovering aspects of their 

life that might impact healing”. ( Cullen & Phillips, 2009, s. 378 ). 

 

Studierna visade att de ssk som saknade intresse för sårvård gav sällan råd om livsstils 

ändringar som att uppmuntra patienten till fysisk aktivitet eller rökstopp. De hade inte 

heller någon motivation för att uppmuntra patienterna att använda 

kompressionsbehandling och se till att de var smärtlindrade (Van Hencke et al., 2008; 

Cullen & Phillips, 2009; Annels et al., 2008 ). 

 

En tydlig aspekt som visar på varför det är på detta sätt är att många ssk är mera 

intresserade av den akuta fasen av ett bensår, där val av förband och kompression är 

aktuell (Flanagan et al, 2001 ). 

 

Det fanns i studierna ssk som var intresserade av venösa bensår och upplevde att 

omvårdnaden av patienter med venösa bensår var givande. Studier visar att de då gav 

mer livsstilsråd till sina patienter och att de upplevde att de trivdes med sitt arbete  (Van 

Hencke et. al., 2008; Cullen & Philips, 2009).  

 

När patienterna blev mer självständiga, genom att exempelvis ta på sig 

kompressionsstrumporna upplevdes det av ssk som en positiv känsla. Detta i sin tur gav 
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dem mer tid för bland annat att utbilda patienterna. De beskrev att tidspressen och 

stressen minskade (Van Hencke, Grypdonck, Beele, Vanderwee & Defloor, 2011a). 

 

Ssk upplever det negativt då de inte kunde arbeta hälsofrämjande. Att inte kunna 

motivera patienterna till att följa de rekommenderade råden på grund av tidsbrist eller 

begränsade resurser upplevdes öka ssk oro för att såren inte skulle läka (Van Hencke et 

al., 2008; Flanagan et al., 2001; Cullen & Phillips, 2009 ). 

 

Annels et., al (2008) visar i sin studie att i vissa fall även om patienten inte var 

motiverad fortsatte ssk att ge råd och stöd i hopp om att han skall inse vikten av 

behandlingen och ändra sin åsikt.  

 

Flera ssk upplevde en känsla av stolthet då såret var läkt. En ssk beskrev det som en 

fantastisk känsla, ” alltså det bästa med arbetet” (Cullen & Phillips, 2009 ). 

 
The joy when it`s healed. The other day I went in a saw this leg healed, and I was like, 

“oh my god! I can`t believe it´s you!” I didn`t really think it would heal, but it did and it 

was great. Usually, you feel like you`re beating your head against the wall. (Cullen 

&Phillips, 2009, s. 375). 

 

Patientens upplevelse 
 

Studier visar att många av de patienter som fick råd av sin ssk i samband med 

omvårdnaden av sina venösa bensår, valde att följa de rekommenderade råden. 

Patienterna upplevde att de blev mer motiverade då de fick information om varför de 

skulle göra det. 

Patientutbildning bidrog till att öka deras motivation.(Van Hencke et al., 2011a). 

Att få patienten motiverad att fullfölja sin behandling samt att följa de rekommenderade 

råden visade sig ha stor betydelse för sårläkning (Annels et al., 2008 ). Studier visade att 

även risken att få nya sår var mindre hos patienter som följde ssk rekommendation och 

följde behandlingsplanen (Finlayson et al., 2009 ). 

 

Det visade sig om patienterna blev motiverade ledde detta till att de blev kreativa, ex att 

de gjorde bengymnastik samtidigt som de tittade på tv, vilket upplevdes positivt för 

många patienter. De började till och med rekommendera sina benövningar till andra 

patienter med venösa bensår. Den positiva effekten av den fysiska aktiviteten beskriver 

patienterna som en enorm påverkan av det dagliga livet. De upplevde att muskelstyrkan 

ökade och att fötterna hade fått bättre cirkulationen då de kändes varmare. Det framkom 

att flera hellre gjorde benövningar än var fysiskt aktiva med promenader då de var rädda 

att ramla. Detta var mer uttalat hos dem som hade ramlat tidigare (Van Hencke et al., 

2011a;Van Hencke et al., 2011b ). 

 

I de studier vi analyserade har man kunnat visa på att många patienter upplevde att de 

fått mindre smärta och obehag tack vare de fysiska övningar och livsstilsråd som de fått 

av sin ssk. Detta ledde till ett ökat välbefinnande, kunde gå ut och vara mera sociala och 

slapp vara isolerade hemma i sin bostad. ( Van Hencke et al., 2011 a ). Även efter att 

såren hade läkt fortsatte patienterna att följa råden om fysisk aktivitet då de upplevde en 

fysisk förbättring, mindre ödem och mindre smärta. Det visade sig också att de patienter 
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som följde rekommendationer från ssk löpte mindre risk att återfå sina sår (Finlayson, 

Edwards & Courtney, 2009 ). 

 

Många patienter beskriver upplevelsen de fick när de fick hoppet om att såret skulle 

kunna läka. Speciellt efter att de hade ändrat livsstil och kunde se en förbättring i sårets 

status. Patienten blev på så sätt ytterligare motiverade att följa ssk råd (Van Hencke et 

al., 2011a; Annels et al., 2008). 

 

 

Vårdrelationens betydelse vid omvårdnaden 

 

Sjuksköterskans upplevelse 

 

I Annels et al. (2008) betonade ssk upplevelsen av att kunna stödja och förstå patientens 

situation och varför de inte ville göra som de skulle som att ha benet i högläge eller 

använda kompressionsstrumpa. Ssk ansåg att patienten skall känna sig fri att välja eller 

inte välja att fortsätta med behandlingen, men att det var deras skyldighet att ge dem rätt 

information. De menade att det handlade om patientens valfrihet. 

 
                It’s all about patient choice. If they choose not to do, all you can do is give them as much 

information as you can, and when it comes down to the crunch … you’ve really got to be able 

to support or understand why they don’t want to do what you want them to do( Annels et al., 

2006 s. 354) 

 

Att få patienten delaktig i sin omvårdnad och få honom att följa de rekommenderade 

råden upplevdes positivt i ssk arbete och visade sig ha positiv verkan på sårets 

läkningsprocess (Van Hencke et al., 2011 a). 

 

Patientens upplevelse 

 

Då ssk var uppmärksam och hade förmåga att se de andra besvären hos patienten som 

smärta, social isolering med mera, upplevde patienten att deras tillit och trygghet ökade. 

Det upplevdes lugnande för patienten att ssk inte behandlade såret som någon struntsak 

även om såret var litet i storlek. De upplevde då att de kunde lita på sin ssk och var 

övertygade om att den information och råd de fick var tillräckliga och viktiga att följa 

(Van Hencke et al., 2011b; Annels et al., 2008; Ebbeskog & Emami, 2005). Positiv 

upplevelse infann sig hos patienterna då de kände sig delaktiga och sedda (Cullen & 

Phillips, 2009 ). 

Studierna visade att, enligt patienterna, var det viktigt att ssk inte bara såg såret utan 

även människan, att hon tog sig tid att prata med dem och gav dem råd och information. 

Att kunna skoja och skratta under behandlingen upplevdes också positivt (Van Hecke et 

al., 2011a; Ebbeskog & Emami, 2005). 

Att få vård av en bekant och kompetent person, att mötet sker i en vänlig atmosfär, att få 

ögonkontakt vid samtal, och att bli sedd och trodd upplever patienterna hade stor 

betydelse (Ebbeskog & Emami, 2005).  
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Studier visade på upplevelsen av att samspelet mellan ssk och patienter har en stor 

betydelse i sårläkningsprocessen. Det är viktigt att patienten upplever sig som en i 

teamet och att både patienten och ssk har samma mål (Cullen & Phillips, 2009; Annels 

et al., 2008; Van Hencke et al., 2011a ). 

 

Patienterna beskrev att de upplevde en positiv känsla när ssk visade omtanke, talade och 

diskuterade såret och dess behandling med dem, en känsla av samhörighet uppstod. Då 

ssk var uppmärksam och förstod patientens kroppsspråk, när hon frågade om förbandet 

satt bra eller vad patienten tyckte om förbandet så uppstod tillit och trygghet hos 

patienten (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Studier visade att patienter som kunde se omvårdnaden utifrån ett nytt perspektiv 

genom att själva kunna vara delaktiga också upplevde att de bidrog till en bättre 

sårläkning. De upplevde då att de kunde återfå sin självständighet vilket ledde till en 

bättre livskvalitet och ännu mera hopp om att såret skulle läka (Van Hencke et al., 

2011a;Van Hencke et al., 2011b; Annels et al., 2008 ). 

 

 När hoppet fanns blev patienterna blev mer självständiga och började exempelvis att ta 

av och på kompressionsstrumporna själva med ssk stöd. Detta innebär att de inte längre 

behövde vänta på ssk besök innan de kunde stiga upp ur sängen, vilket ökade 

patienternas livskvalitet (Van Hencke et al., 2011a ). 

 

De patienter som hade fått sina sår läkta var ju också de som var mest nöjda med 

omvårdnaden de hade fått av ssk (Cullen & Phillips, 2009 ). 

 

Frustration vid omvårdnaden 

 

Sjuksköterskans upplevelse 

 

Upplevelse av frustation beskrevs av ssk i många artiklar. Speciellt när patienterna inte 

var villiga och delaktiga i sin behandling och inte hjälpte sig själva i den mån det 

behövdes (Van Hencke et al., 2008; Cullen & Phillips, 2009 ). Frustation upplevdes 

också då patienterna inte tog sina mediciner, inte var fysiskt aktiva, eller inte hade benet 

i högläge, ändrade på sitt förband och inte kom till de överenskomna mötena för 

omläggning hos ssk (Cullen & Phillips, 2009 ). 

 

Ssk upplevde att det var slöseri med tid och resurser då patienterna ändå inte var 

intresserade eller ville lyssna och följa de rekommenderade råden. Att de inte gjorde 

som de blev tillsagda upplevdes frustrerande av många ssk (Cullen & Phillips, 2009). 

”we end up saying the same thing over and over again, it`s a complete waste of time as 

the patients never listen… for most of them it`s in one ear and out the other”( Flanagan 

et al, 2001, s. 155). 

 

 Då målet med sårbehandlingen var att ge en god vård och omsorg och inte endast 

fokusera på att såret skulle läka så fort som möjligt var upplevelsen av frustration 

mindre hos ssk och en känsla av ett positivt engagemang och tillfredställelse infann sig. 

(Cullen & Phillips, 2009). 
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You feel fantastic…for the patients you empathies and sympathies with what they`ve been 

going through, their frustrations… …the cycle of infections, five steps back… you go 

through the ups and downs with the patient. We always have a big hug and handshake 

and who-hoo! At the end, it´s a great feeling. It`s some form of emotional catharsis after 

all the pain and frustration. A job well done, pride, a result, it`s why I do nursing, very 

rewarding. (Cullen & Phillips, 2009, s.375). 

 

Patientens upplevelse 

 

Upplevelsen av att patienterna efter ett tag kunde uppleva sitt sår som något som tillhör 

deras kropp och var normalt framkom. Såret blev en del av deras identitet. Då det kunde 

bidra till att ha en social kontakt med sin ssk, antingen på mottagningen eller i deras 

hem (Ibid.). 

 
”They have had them for years and see coming to clinic as a social event, they meet their 

friends and they accept it” (Cullen & Phillips, 2009, s.377). 

 

 Patienterna beskriver hur frustrerande det är då de inte längre kan sköta sig själva utan 

vara beroende av någon annan (Annels et al., 2008; Ebbeskog & Emami, 2005 ). En del 

patienter väljer att avbryta behandlingen då de får sämre självförtroende när de inte 

längre kan sköta sig själva (Annels et al., 2008). 

 

Patienterna upplever det också negativt då de följde de råden ssk gav och att det sedan 

inte gav något resultat (Cullen & Phillips, 2009 ). 

 

Det dagliga livet upplevdes negativt då de inte längre kunde duscha när de ville utan var 

tvungna att planera in det till ssk besök då de behövde hjälp med omläggningen efteråt. 

Likaså att de inte fick stiga upp ur sängen på morgonen eller lämna huset innan ssk hade 

lagt om såret (Van Hencke et al, 2011a ). 

 

Patienterna upplevde hopplöshet speciellt då de hade haft sina venösa bensår i flera år 

och försökt med flera olika behandlingssätt utan någon förbättring (Van Hencke et al., 

2011a ). 

 

Annels et al., (2008) skriver i sin studie att många patienter upplevde obehag då 

bandaget var varmt och kunde ge klåda. Det kunde även vara smärtsamt. Bandagen var 

ofta stora och klumpiga vilket gjorde att de inte kunde använda sina skor och kunde 

därför bli socialt isolerade.”You know, I don´t want to go out because I have this ugly 

bandage on, and I can`t fit into my shoes anymore.” ( Annels et al., 2008, s. 355 ). 

Andra orsaker till varför patienterna valde att stanna hemma och ökade risken för 

depression var bandagets utseende, sårets lukt och smärtan (Annels et al., ). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Denna litteraturstudie baseras på nio vetenskapliga artiklar. Åtta av dem var skrivna på 

engelska och en på norska. Inga begränsningar av länder gjordes vid litteratursökningen. 

I uppsatsen ingick det studier från Belgien, England, Tyskland, USA, Australien, Norge 

och Sverige.  Att artiklarna visar på studier från olika länder var positivt då det styrker 

att patienter och ssk upplevde omvårdnaden vid venösa bensår likvärdigt oavsett vilket 

land studien kom ifrån.  

 

Till en början var uppsatsens syfte att belysa ssk roll vid omvårdnaden av patienter med 

venösa bensår. Under tiden som artiklar söktes, märkte vi att det fanns gott om 

vetenskapliga artiklar som handlade om upplevelsen av att leva med venösa bensår. Det 

var dock mer komplicerat att hitta artiklar som handlade om ssk upplevelse av 

omvårdnaden kring venösa bensår. Syftet ändrades och vi valde då att även belysa 

patienternas upplevelse. Syftet ändrades ännu en gång och till slut blev syftet: att belysa 

vilka faktorer patienter och sjuksköterskor upplever vara av betydelse vid omvårdnaden 

av venösa bensår. 

 

 

Både kvalitativa och kvantitativa studier ingår i uppsatsen. Att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar i en litteraturstudie är en fördel, inte bara i de 

mindre utforskade områdena utan just för att få möjlighet till att studera ett problem ur 

olika perspektiv. Detta för att få bättre möjlighet till att förstå verkligheten. 

Fördelen med de valda artiklarna var att flera innehöll intervjuer med både patienter och 

ssk vilket ger en bra förståelse från båda håll i en vårdrelation. 

  

Eftersom detta var en uppsats som skrevs på en kandidatnivå fick vi därmed göra en 

viss begränsning med antalet artiklar. Vi tror inte att detta har påverkat resultatet utan 

att flera artiklar skulle styrkt det samma.  

 

Under arbetets gång har vi haft regelbunden kontakt med vår handledare som stöttat och 

gett oss vägledning. Det är fördel att vara två som arbetat tillsammans med uppsatsen. 

Att båda har läst och granskat artiklarna har gett oss givande diskussioner utifrån olika 

infallsvinklar.  

 

Vi ser denna uppsats som ett avstamp för vidare studier på magisternivå då det finns 

möjlighet att fördjupa sig i faktorer som tycks ha betydelse, både hos patienter och hos 

sjuksköterskor, vid omvårdnad av patienter med venösa bensår i vårt land. 

 

Resultatdiskussion 

 

I denna uppsats valde vi att uppmärksamma en patientgrupp som vi båda arbetat med i 

flera år, patienter med venösa bensår. De finns både inom öppen- och slutenvård så var 

man än arbetar så kommer man att möta dem.  
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Det vi ansåg intressant att belysa var hur patienter och ssk upplever vården och 

behandlingen kring venösa bensår. Detta för att kunna stödja och uppmuntra patienterna 

för att få en så bra behandling och omvårdnad som möjligt. 

 

Att ha venösa bensår förknippas oftast med social isolering för patienten. De kan få ett 

ökat lidande på grund smärta, att såret kan vara illaluktande, nedsatt rörlighet och dålig 

nattsömn.  De kan även känna sig hjälplösa och utsatta, vilket i många fall kan leda till 

depression, social isolering och försämrad livskvalitet. Då behandlingen av dessa 

patienter är både tids- och resurskrävande medföljer behandlingen höga kostnader för 

samhället. ( Lindholm, 2003 ).  Detta måste vi ta i beaktning då vi vårdar denna 

patientgrupp, att se till helheten det vill säga sätta sig in i och förstå patientens livsvärld 

och inte enbart fokusera på det venösa såret. 

 

I Ebbeskog och Ekmans studie (2001) framkom att patienterna kände hopplöshet då 

sårläkningen var långsam och tidskrävande. Deras sociala liv påverkades negativt på 

grund av sårets smärta, dess dåliga lukt och läckage. Oro upplevdes då de kände att inte 

längre ha full kontroll över sin egen kropp. Behandlingen upplevdes obehaglig och 

smärtsam. De upplevde ökad psykisk och fysisk ohälsa vilket ledde till nedsatt 

livskvalitet. 

 

I en artikel som Friman, Klang och Ebbeskog (2010) beskriver en studie de gjort 

angående en undersökning av distriktssköterskans kunskap om sår utifrån ansvar och 

riktlinjer som finns för sårbehandling i ett område i Stockholm. Där framkom de att i 

många fall behandlade distriktssköterskorna såren utan att ha en medicinsk diagnos 

vilket indikerar på en brist i organisationen. Alla sår som behandlas skall ha en diagnos 

som ställts utav läkare. I denna studie framkom det att 40 % av patienterna med sår inte 

fått någon diagnos. Vissa patienter hade komplexa sår och att diagnostisera dessa kan 

kräva en specialisktkunskap som saknas i den kliniska verksamheten. Är det tänkt att 

distriktssköterskor skall ställa diagnos på sår, bör de få tillräcklig utbildning och 

organisatoriskt stöd för att förvärva de kunskaper som behövs. Riktlinjer är ett viktigt 

stöd i en optimal organisation för sårbehandling. 

 

Haram, Ribu och Rustoenvisade (2003) visade i sin studie att en stor grupp ssk ansåg 

sig ha otillräckligt med kunskap när det gäller bensårsbehandling. De kände sig osäkra 

inför val av omläggningsmaterial, hur en normal sårläkningsprocess skall se ut, andra 

metoder som kan gynna sårläkningen samt betydelsefulla åtgärder för sårprevention. 

Ssk kände ett stort behov av kontinuerliga internutbildningar för att kunna erbjuda säker 

och effektiv vård. 

 

Vi anser att för att förbättra distriktssköterskornas kunskap om sårbehandling, då de 

hanterar olika typer av sår och i praktiken ansvarar de för behandlingen, finns det behov 

av tydliga definitioner av roller samt ansvarsområde inom primärvården och 

kommunen. Mer forskning krävs för att få den typ av stöd och utbildning som krävs för 

att erhålla avancerade kunskaper i sårvård.  

 

Det finns en utbildning i sårvård på 7,5 högskolepoäng på vårdhögskolan i Borås, se 

bilaga 2 som vi anser är betydande för att öka ssk kunskap och profession och därmed 

patientens säkerhet vid bl.a  behandling av deras bensår. 
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I en studie från Kanada visade man att de ssk som hade specialutbildning inom 

bensårsbehandling och arbetade efter rekommenderade evidensbaserade riktlinjer var 

mer effektiva då de vårdade patienter med bensår. Läkningsprocessen var snabbare hos 

deras patienter samtidigt som antal vårdtillfälle per patient var färre detta upplevdes 

positivt av patienterna. Detta innebär även att ssk fick tid över att behandla fler 

patienter. ( Harrison et al., 2005 ). 

 

I vår uppsats framkommer det att tiden hade stor betydelse för både patienter och ssk. 

Tiden upplevdes som ett positiv arbetsverktyg för ssk. Då det visade sig att de slapp att 

känna sig stressad och fick tid för att uppmuntra och stödja patienten i deras behandling, 

samtala med dem och få dem att förbättra eller ändra sin livsstil hade stor betydelse för 

ssk. Det var viktigt för dem att förstå patienternas livsvärld för att kunna ge dem den 

bästa vården och de passande råden. Även patienterna uppskattade när ssk tog tid på sig 

att samtala med dem. Att skoja och skratta under behandlingen upplevdes positiv av 

patienterna. (Van Hencke et al., 2008; Cullen & Phillips, 2009 ).  

 

Ebbeskog och Emami (2005) beskrev att patienterna upplevde att ssk hade ständigt 

bråttom och att fokus var riktad mot behandlingen istället för patienten. Deras önskan 

var att möta ssk som var tillmötesgående, hade förståelse, var intresserade och 

kompetenta. Personalens kommunikationsförmåga, det vill säga deras val av ord hade 

stor betydelse för patienterna. 

 

När vi sökte efter artiklar fann vi att det fanns studier gjorda i England och Australien 

om så kallade, Leg Club. I en Leg Club träffades patienter med venösa bensår för 

såromläggning, information och samvaro. Dessa klubbar erbjöd ett nätverk med 

tyngdpunkt på socialt samspel, delaktighet, empati och kamratstöd. ( Edwards, 

Courtney & Finlayson, 2005 ).  Patienterna fick chansen till att träffar andra människor 

med samma problem. De fick möjlighet till utbyte av information om sina sår, smärta 

och behandlingsmetoder. På det viset fick de ökad kunskap och känsla över att ha 

kontroll över sin vardag. Detta innebar att de upplevde mer frihet i vardagen och fick 

ökad livskvalitet (ibid.). Studier visade att sårläkningen befrämjades och smärtan 

minskades för de patienter som deltog i Leg club (ibid.). 

Detta upplevs av oss som intressant då behandlingens resultat förbättrades hos patienter, 

via stöd och uppmuntran av varandra. Vi tror att Leg club även kan underlätta ssk 

omvårdnadsarbete i behandlingen av patienter med venösa bensår då man kan ge samma 

information och råd till patienterna i grupp.  

 

 Vi är medvetna om att trots många års erfarenhet är utvecklingen av sårvården inom 

primärvården långsam. Det finns fortfarande många organisatoriska brister samt 

bristande rutiner för samarbete mellan olika personalkategorier, vilka kan orsaka 

onödigt lidande för patienten. Ansvarsområdet för de olika professionella grupperna har 

inte definierats och riktlinjer för sårbehandling saknas oftast. Dessa brister i 

organisationen kan leda till brist på kontinuitet i vården och till och med fel behandling. 

Otillräckligt samarbete mellan läkare och ssk kan leda till dåliga konsekvenser och 

försämrad vårdkvalitet för patienten, så som ökad väntetid till en specialist eller 

kvardröjande sårläkning på grund av brist eller saknad av sårdiagnos      

 ( Ebbeskog., et al, 2010 ). 
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Slutsats 

 
Patienter med venösa bensår utgör en stor del utav ssk arbete i både kommunen och 

primärvården. Då det både är tids och resurskrävande är det av betydelse att kunna 

förstå patientens livsvärld, att ta del av hur patientens upplevelse är vid omvårdnaden av 

vid venösa bensår. Som ssk är ett strukturerat arbetssätt och följa de riktlinjer som gäller 

vid venösa bensår en förutsättning för att kunna ge en god omvårdnad. Med mer tid till 

patienten ökar även förutsättningarna för en god omvårdnad samt en bättre vårdrelation. 
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BILAGA 1   

ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR 

 

 

 
Perspektiv 

(vårdvetenskapliga 

eller andra teoretiska 

utgångs- 

punkter m.m.) 

Problem och syfte Metod (urval, analys mm) Resultat Diskussion 

1. Titel:  

How evidence-based is 

venous leg ulcer care? A 

survey in community 

settings. 

Författare:  

 Van Hencke, A., 

 Grypdonck,M., 

 Beele,B., 

 De Bacquer, D., 

 Defloor,T 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

2008 65(2) 337-347 

Årtal:  
2008 

 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

 

 

 

 

Syftet med studien är att 

beskriva upplevelsen av 

omvårdnaden vid venösa 

bensår utifrån 

kompression, 

Smärtlindring och 

livsstilsråd.  

 

 

 

Kvantitativ. 

Beskrivande-correlational 

undersökning design. 

Webbaserad enkät baserad 

på Graham et al.(2001) 

frågeformulär för att 

bedöma ssk uppfattning av 

deras kunskap och 

kompetens av venösa 

bensår och hinder för 

läkning och deras attityder 

till dessa patienter. 

Urval: 

789 Ssk. 

Ssk anställda i organiserad 

närsjukvård och ssk i privat 

regi. 

Dataanalys SPSS Version 

12, 0 (SPSS Incorporrated, 

Chicago, IL, USA. 

Studien är gjord I Belgien. 

 

Resultatets indelning: 

1 Kompression tillämpade 58 % av ssk 

2 Bedöma och behandla smärta vilket 

82 % av patienterna fick varvid 52 % 

tog analgetika enligt ordination. 

3 Livsstilsråd gav 50 % av ssk och det 

indelades i; 

3a Uppmuntra till fysisk aktivitet som g 

39 % av ssk gav. 

3b Råd att ha benet i högläge gav 68 % 

av ssk. 

4 Förebygga ytterligare sår i det 

skadade benet genom att ge råd hur man 

skall sköta huden. 

5 Rökstopp 

6 Stimulera till optimal näring hade 16 

% av ssk gjort. 

 

 

 

Ssk har daglig kontakt med patienter 

 med venösa bensår under lång tid och bör därför  

ge  livstilsråd. 

Kompression är nödvändigt vid läkning av  

venösa bensår. 

Främja egenvård bör vara prioritet, särskilt hos  

de patienter som har venösa sår som tar lång tid  

att läka. 

Att få smärtan under kontroll leder till att  

förbättra livskvaliteten för patienten och kan  

öka fysisk aktivitet och hjälpa patienterna att  

följa kompressionsbehandling. 

Ssk måste ha tillräckliga kunskaper  

om mediciner, förband som kan minska smärtan. 

2.Titel: 

Adherence to leg ulcer 

lifestyle advice: 

Qualitative and 

quantitative outcomes 

associated with a nurse-led 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet med studien är att 

undersöka patienters 

upplevelser av de 

förändringar som uppstår 

vid ändrade 

omvårdnadsåtgärder för 

Kvalitativ.  

Forskningsintervju samt 

deltagande observation. 

Kvantitativ: Där mättes 

timmar som patienterna 

hade kompression, var 

Resultatet indelades i kvalitativa och 

kvantitativa resultat. 

Kvalitativa resultatet indelades i tema: 

1 Kognitiva förändringar 

2 Beteendemässiga förändringar 

3 Emotionella förändringar 

Studien visar att kunskapen om venösa bensår har 

ökat tack vare utbildning till patienterna och att det 

på så sätt följde de råd och behandlingar som ssk 

gav. 

På så sätt kunde patienternas livskvalitet förbättras 

och läkning lättare uppnås 
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intervention. 

Författare:  

 Van Hencke,A., 

 Grypdonck, M., 

 Beele,H., 

Vanderwee,K., 

 Defloor,T 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 2011. 20 (3-4) 

429-443  

Årtal: 

2011 

 

 

att få en bättre 

följsamhet. 

 

fysiskt aktiva, högläge av 

benet och om smärtan 

minskade. 

 

Urval: 

26 patienter med venösa 

bensår 

Studien är gjord Belgien. 

4 Fysiska förändringar 

 

Kvantitativa resultat visade på; 

1 Ingen signifikant skillnad i antal 

timmar kompression användes. 

2 Smärtan minskade efter ändrad 

livsstil. 

3 Sårets storlek minskade. 

4 I 6 fall av 24 var såret helt läkt. 

3.Titel: 

Community nurses, home 

carers´and patients´ 

perceptions of factors 

affecting venous leg ulcer 

recurrence and 

management of services. 

 

Författare: 

 Flanagan, M.,  

Rotchell, L.,   

Fletcher,J.,  

 Schofield, J 

Tidskrift: 

Journal of Nursing 

Management 9 (3) 153-

159 

 

Årtal: 

2001 

 

 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

Patientperspektiv 

Syftet med denna studie 

var att få inblick  vad ssk 

och patienter hade för 

upplevelse, när de  

venösa bensåren var 

läkta, för att förhindra 

uppkomsten av nya 

venösa bensår. 

 

Studien var kvalitativ. 

Två delar, den första med 

en fokusgruppen metodik 

(n=30) och den andra med 

hjälp av semistrukturerade 

intervjuer (n=12) 

 

Urval: 

15 distriktssköterskor och 

15 vårdare deltog i separata 

fokusgrupper. 

 

12 patienter intervjuades. 

 

Studien är gjord i England. 

 

 

Resultatet är indelat på följande tema: 

1 Hälsofrämjande åtgärder uppfattas av 

ssk och patienter vara ineffektiva. 

2 Organisatoriska faktorer som tidspress 

och begränsade resurser nämndes som 

hinder för eftervård. 

3 Ssk hade en önskan om att delegera 

förebyggande åtgärder till personalen i 

hemsjukvården. 

 

 

 Studien visar på att faktorer som bidrar till den 

höga återkommande andelen venösa bensår beror 

på organisatoriska och praktiska svårigheter i 

samband med behovet av att tillämpa 

kompressionsstrumpor dagligen och behovet av att 

genomföra konsekventa hälsofrämjande strategier 

från professionella vårdare. 

 

4.Titel: 

Procecess underlying 

adherence to leg ulcer 

Patientperspektiv 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

patienternas upplevelser 

Kvalitativ fältstudie. 

26 patienter med venösa 

bensår inkluderades och 

 Resultatet visar att förtroendet för ssk 

var central för behandling av venösa 

bensår. Patienter som har förtroende för 

Studien visar att ssk bör vara medvetna att 

omvårdnadsåtgärder kan påverka följsamheten och 

att få bästa möjliga följsamhet är det viktigt att 
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treatment:A qualitative 

field study 

Författare: 

 Van Hencke, A., 

 Verhaeghe, S., 

 Grypdonck,M., 

 Beele, H., 

 Defloor, T. 

Tidskrift: 

International Journal of 

Nursing 48 (2)  

Årtal: 
2011 

 

 

 av vilka faktorer som 

bidrar till att patienterna 

inte följer de råd ssk ger 

för att få en bättre 

följsamhet. 

fick stöd/behandling från 5 

ssk. 

Intervjuer var semi-

strukturerade med öppna 

frågor. 

Data samlades även in via 

deltagande observation. 

 

 

 

 

 

 

 

Studien är gjord i Belgien. 

 

sin ssk följer bättre de livsstilsråd som 

ssk ger. 

Detta uppnår man genom att man får 

tillräcklig tid för patienten vid 

omläggningar och kan vara 

uppmärksam på patientens smärta eller 

andra problem. 

 

 

 

främja ett förtroende. 

5. Titel:  

Clinician`s perspectives on 
the treatment of venous leg 

ulceration. 

Författare:  

 Cullen, GH 

 Phillips, PH 

Tidskrift: 
International Wound Journal 6 

(5) 367-378 

Årtal:  
2009 

 

 

 
 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

 

Syftet med dessa studier är 
att undersöka mottagningars 

upplevelser vid behandling 

av venösa bensår för att 
kunna uppnå ett bättre 

resultat i framtiden.   

 

Två studier där den ena är en 
kvalitativ undersökning av 49 

mottagningar som behandlar 

venösa bensår i USA och 
Storbritannien, grounded 

theory 

 Den andra är en kvantitativ 
online-undersökning av 304 

mottagningar i Storbritannien, 

Tyskland och USA. 

Resultatet indelas i tema: 

1 Venösa bensår är svåra att läka vilket leder 
till frustation. 

2 Venösa bensår ”en känslomässig berg - och 

dalbana” 
3 Frustation och eftervård. 

4 Frustation: tid och pengar 

5 Typer av komprimering 
6 Venösa bensår är inte spännande 

Resultaten visar att de ssk som behandlar 

venösa bensår ofta känner frustation och 
missnöje med de utmaningar som 

behandlingarna ger och resultaten är osäkra. 

Behandlingsmetoder visar sig variera och 
skiljer sig mellan länder. 

 

Dessa studier ger en inblick i hur olika ssk har för sätt att 
hantera venösa bensår. Gemensamt visar det att såret och 

underliggande kronisk venös insufficiens är svåra att 

behandla och det är inte alltid lätt att avgöra vilken den 
bästa behandlingen är. Många ssk känner sig missnöjda 

med den vård de kan ge patienter med venösa bensår. 

Detta handlar främst om att det är frustrerande att inte 
kunna motivera patienten av vikten med kompression. 

6.Titel: 

Compression bandaging 

for venous leg ulcers: The 

essentialness of a willing 

patient. 

Författare: 

 Annels, M 

 O`Neill, J 

 Flowers,C 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka   

distriktssköterskorna 

upplevelser av att, varför 

eller varför inte de 

använder kompressions 

bandage som komponent 

i behandlingen av venösa 

bensår” 

. 

Kvalitativ 

Beskrivande/undersökande 

studie, intervju uppgifter 

insamlades med konstant 

jämförande analys av data 

och tillämpades tills 

uppgifterna var mättade. 

 

Urval: 22 

distriktssköterskor under 4 

månader i Australien. 

 

Resultatet var följande; 

1 Kunskap om kompression 

2 Är såret venöst? 

3 Val av kompression 

4 Motiverad patient 

5 Omotiverad patient. 

 

 

Studien visar på att flera faktorer måste vara finnas 

för att en distriktssköterska skall använda 

kompressionsbandage, som att ha kunskap om 

kompresson, venösa sår och att få patienten 

motiverad. 

Evidensbaserad omvårdnad kräver inte bara 

kunskap om orsak och verkan utan även en 

förståelse för mänskliga reaktioner och val när det 

gäller en hälso-utmaning.   
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Nursing 17 (3) 350-359 

Årtal: 

2008 

 

 

7.Titel: 

Patient safty regarding leg 

ulcer treatment in primary 

health care. 

Författare: 

 Smith-Strom, H 

 Thornes, I 

Tidskrift: 

Vård i Norden 3/2008 

89(28) 29-33 

Årtal: 

2008 

 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

Syftet med studien var 

att kartlägga  ssk 

upplevelser av 

samarbetet med en 

hudavdelning och hur de 

behandlade bensår samt 

kartlägga ssk upplevelse 

om deras kunskap  

om bensårsbehandling. 

 

En beskrivande studie. 

Kvantitativ. 

 

 

 

 

Urval 158 ssk och det var 

99 som svarade på enkäten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien är gjord i Norge. 

Resultatet indelas i olika teman: 

1 Vem har ställt diagnosen och bestämt 

behandling? 

2 Hur lång var väntetiden för den första 

kontakten för samråd med 

hudavdelningen? 

3 Hur gick de kliniska rutinerna, samråd 

per telefon och uppföljningen av 

behandlingen till? 

4 Hur fungerar organiseringen av 

bensårspatienter i den kommunala 

hälso-och sjukvården? 

5 Ssk bedömning av sina egna 

kunskaper om bensårs behandling.   

 

 

 

 

Denna studie visar att behandlingen av venösa 

bensår inte uppfyllde nationella riktlinjer vilket 

kan hota patientsäkerheten. Genom att få bättre 

tillgång till sjukhusens hudavdelningar kan också 

behandlingen av venösa bensår bli bättre. 

Ssk brist på kunskap och kompetens måste tas på 

allvar. 

Ytterligare forskning behövs för att undersöka hur 

man kan förbättra vårdrelaterad kunskap för att 

uppnå en säker vård med hög kvalitet. 

8.Titel: 

Factors associated with 

recurrence of venous leg 

ulcers: A survey and 

retrospective chart review. 

Författare: 

 Finlayson, K 

 Edwards, H 

 Courtney, M 

Tidskrift: 

International Journal of 

Nursing Studies, 46(8) 

1071-1078 

Årtal: 
2009 

 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

Patientperspektiv 

 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

upplevelsen av om man 

använde sig av åtgärder 

som fysisk aktivitet, 

kompression nutrition, 

och såg över det 

psykosociala 

välbefinnandet, om det 

kunde förhindra 

uppkomsten av nya 

venösa bensår. 

 Kvantitativ. 

 

 

 

Retrospektiv design. 

 

 

 

 

Urval:122 patienter som 

hade haft venösa bensår 

som var läkta mellan 12-36 

månader. 

 

 

 

 

Resultatet visar på följande; 

Venösa bensår är svåra och kostsamma 

att läka och upp till 60-70% får tillbaka 

sår efter att det har läkt. 

 

Venösa sår som bero på skador som kan 

behandlas med kirurgi är en känd 

riskfaktor får att såret uppstår igen. 

 

Kompression efter att såret är läkt är en 

välkänd förebyggande åtgärd för att 

såret inte skall uppstå igen men det är 

svårt att få patienter motiverade att 

använda sig av det. 

 

Det finns få belägg om att andra 

förebyggande åtgärder för att förhindra 

Studien visar att det finns behov av mer effektiva 

strategier som är förebyggande vid venösa bensår. 

De tre första månaderna efter att såret har läkt är 

en kritisk tid och att ha benet i högläge, vara 

fysiskt aktiv och kompression kommer att 

förhindra att man får ett nytt sår. Patienter med 

hjärtsjukdom löper större risk att få ett nytt sår. 
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Studien är gjord i 

Australien. 

att ett sår uppkommer igen. 

9. Titel:  

Older patients`experince 

of dressing changes on 

venous leg ulcers: More 

than just docile patient. 

 

Författare:  

Ebbeskog, B 

Azita Emami, A 

Tidskrift: 

Journal of Clinical 

Nursing 14 (10)  1223-

123) 

 

Årtal:  
2005 

 

 

Patientperspektiv 

 

Fenomenologisk 

 

 

 

Syftet med studien är att 

beskriva äldre patienters 

upplevelser av venösa 

bensår under 

omläggningar. 

 

Forsknings intervjuer i 

form av dialog. 

Fenomenologisk metod 

utvecklats av Benner. 

 

Urval: 15 personer 

 

 

 

 

 

 

Studien är gjord i Sverige. 

 

Resultatet indelas i följande tema; 

1 ” Vårdas med en skicklig hand” 

2 Känslor av tillhörighet 

3 Kontinuitet och samhörighet 

4 ”undertrycks i ett tillstånd där man 

förlorar kontrollen” 

5 Vilket leder till känslor av obehag. 

 

 

 

Denna studie kan ses som en  

beskrivning om hur ”bra” omvårdnad  

kan  vara. 

Patienterna lider av sitt venösa bensår och vill  

ses som en person ”utanför”deras 

lidande, som en värdig individ. De  

ville få en värdig behandling och hoppas  

möta skickliga, professionella och 

ffa milda  ssk. 
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BILAGA 2 

Institutionen för vårdvetenskap 

Sår och sårläkning 
Wounds and Wound Healing 
7.5 högskolepoäng/Credits 
Ladokkod: 61ÅR01 (1.0) 
Gäller från: HT 2010 
Fastställd av: Institutionsstyrelsen, 2010-02-25 
Ersätter kursplan fastställd: 2008-09-25 
Utbildningsnivå: Grundnivå 
Huvudområde (successiv fördjupning): Medicinsk vetenskap (G1N) 
Utbildningsområde: Medicin (100%) 
Ämnesgrupp: ME1 

Krav på särskilda förkunskaper 
Grundläggande behörighet samt ett års yrkeslivserfarenhet av arbete inom vård och omsorg. (eller 
motsvarande). 

Mål 
Kursens syfte är att studenten skaffar sig grundläggande kunskaper om sår och sårläkning samt 
omvårdnad till patienter med svårläkta sår. 
Kunskap och förståelse 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 
• redogöra för sårläkningsprocessen och dess fysiologiska förutsättningar, 
• redogöra för och analysera faktorer som befrämjar respektive hindrar sårläkningsprocessen. 
Färdighet och förmåga 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 
• redogöra för, värdera och tillämpa olika åtgärder för att befrämja sårläkningsprocessen och 
förhindra komplikationer, 
• redogöra för, värdera och tillämpa preventiva åtgärder för att förhindra att sår uppstår, 
• informera, undervisa och handleda patienter, närstående och vårdteam. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter avslutad kurs ska studenten kunna 
• beskriva och reflektera över etiska dilemman i samband med sårvård. 

Innehåll 
Etiologi, symptomatologi, diagnostik och behandling vid olika typer av sår utgör fokus i kursen 



 

 

 

 

26 

liksom specifika åtgärder för att befrämja sårläkning och förhindra komplikationer. Vidare fokuserar 
kursen på sårläkningsprocessen och dess fysiologiska förutsättningar. Förutom lokalbehandling av 
sår diskuteras betydelsen av en fullgod cirkulation, nutrition, hygien, liksom vila och aktivitet. I 
kursen behandlas etiska frågeställningar samt patientförståelse och delaktighet. 

Undervisningsformer 
Undervisningen består av följande moment: 
Föreläsningar, seminarier och praktiska genomgångar. Vid kursstart ges en kursintroduktion. 
Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. 

Examinationsformer och betygsskala 
Kursen examineras genom följande examinationsmoment: 
- Skriftlig inlämningsuppgift 
- Examinationsseminarium 
- Individuell skriftlig tentamen 
Studenten har rätt till fem tentamenstillfällen, varav tre tillfällen inom kursens ram och ytterligare 
två inom ett år. Student som underkänts två gånger i prov, har rätt att hos Institutionsstyrelsen 
begära byte av examinator. Begäran skall vara skriftlig. Se högskolans riktlinjer för rättssäker examination 
samt institutionsspecifika riktlinjer för rättssäker examination på HBs respektive VHBs 
hemsida. 
Betyg grundas på en samlad bedömning av studentens kunskaper och färdigheter. Betyg bestäms 
av särskilt utsedd lärare (examinator) (Högskoleförordningen, 6 kap 18-19 ..). 
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
Se särskild bilaga. 

Studentinflytande och utvärdering 
Kursutvärdering i relation till kursens mål genomförs kontinuerligt. Resultatet av utvärderingarna 
granskas av ämnes- och utbildningsansvariga och en kursrapport publiceras på institutionens 
hemsida. 
Studenter har rätt att vara representerade i institutionens beredande och beslutande organ. 

Övrigt 
Fristående kurs. 

Litteratur 
Institutionen för vårdvetenskap 

Sår och sårläkning 
Wounds and Wound Healing 
7.5 högskolepoäng/Credits 
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Ladokkod: 61ÅR01 
Gäller från: HT 2010 

Kurslitteratur och övriga läromedel 
- - OBS Litteraturen kan komma att ändras närmare kursstart - - 
LITTERATUR 
Ek, AC., Nordström, G. & Lindgren, M. (2007). Kvalitetsindikatorer för patienter med bensår, 
Kvalitetsindikatorer för patienter med eller med risk för trycksår, Ingår i Idvall, E. (Red.) Kvalitetsindikatorer 
inom omvårdnad, (3:e uppl) (s. 10-22, 137-154). Stockholm: Gothia. 168 s. 
Institutionen för vårdvetenskap. (2006). Riktlinjer för formalia vid skriftliga studieuppgifter. [Kompendium] 
Borås: Institutionen för vårdvetenskap. Högskolan i Borås. Forskningsenheten. 9 s. 
Hämtad 2008-06-17 från: http://www.hb.se/vhb/ länk Student / Uppsats / Studieuppgifter 
Lindholm C. (2003). Sår. Lund: Studentlitteratur. 278 s. 
Lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvården i södra Älvsborg (2007). Sårbehandling. 106 s. 
Hämtad 2008-06-17 från: http://reko.vgr.se 
ARTIKLAR 
Apelqvist, J. (2002). Fotsår vid diabetes: En multidisciplinär utmaning. Incitament, 11 (7), 639-45. 
7 s. 
Lindgren, M. (2003). Trycksår fortfarande ett problem inom omvårdnad. Vårdalnytt, 4, 12-13, 
2 s. 
Norgren L., Nelzén O., Ivancev K., Danielsson G., Rosfors S. & Öien, R. (2000). Varicer och 
venös insu_ciens: Behandlings_loso_ inför 2000-talet. Läkartidningen, 97 (47), 5466-74. 9 s. 
Wiström J., Lindholm C., Melhus Å., Lundgren C. & Hansson C. (1999). Infektioner och behandling 
vid kroniska bensår. Antibiotikaförbrukningen alltför hög, restriktivitet förordas. Läkartidningen, 
96 (1-2), 42-6. 5 s. 
Därutöver kan ytterligare artiklar, forskningsrapporter och annat material tillkomma enligt överenskommelse 
med respektive föreläsare. 
2008-06-13 COO/cny 
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