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BAKGRUND: Patienter med bensår återfinns inom hela sjukvården. Detta innebär att 
många sjuksköterskor kommer att möta dessa patienter i sitt arbete oberoende av var de 
arbetar. Distriktssköterskor kan ägna upp till hälften av sin arbetstid till bensårsbehandling. 
Patienter med bensår lider ofta av smärtor. Såren påverkar deras livskvalité och begränsar 
deras liv. SYFTE: Denna studies syfte var att belysa omvårdnaden vid smärtsamma bensår, 
ur såväl ett sjuksköterske- som patientperspektiv. METOD: En litteraturöversikt baserad på 
vetenskapliga artiklar. Resultatet grundas på 14 artiklar, med både kvalitativ och 
kvantitativ metod. RESULTAT: Fyra huvudtema framkom; Smärtkontroll, Interaktion 
mellan sjuksköterska och patient, Social gemenskap och Kunskapsutveckling. Många 
patienter med bensår hade smärtor som inte uppmärksammades av sjuksköterskan, då 
patienterna inte alltid påtalade detta. Sjuksköterskor har ett viktigt arbete i att kontinuerligt 
smärtskatta och följa upp smärtlindringen. Optimal sårbehandling förutsätter ett gott 
samarbete mellan patient och sjuksköterska. Den sociala gemenskapen är en viktig del i 
patientens välbefinnande och främjar sårläkning och minskar smärta. Både patienter och 
sjuksköterskor saknar tillräckliga kunskaper om bensår.  

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Title:  Nursing at leg ulcers. A literature review. 
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______________________________________________________________ 
BACKGROUND: Patients with leg ulcers are to be found throughout the healthcare 
system. This means that many nurses will meet these patients in the course of their work, 
independent of where they are working. District nurses can spend up to fifty percent of 
their time treating leg ulcers. Patients with leg ulcers often suffer from pain. The sore 
effects and limits their quality of life. OBJECTIVE: The objective of this study was to 
illuminate nursing at the painful leg ulcers, from both nurses´ and patients´ perspective. 
METHOD: A literature review based on previous scientific articles. The result stems from 
14 articles, with both qualitative and quantitative methods. RESULT: Four main themes 
were revealed; Pain control, Nurse and patient interaction, Social connection and 
Knowledge development. Many patients with leg ulcers suffer from pain which was not 
noticed by the nurse as the patient did not always inform the nurse about it. An important 
duty for the nurse is the continual assessment of the patient’s pain and to follow up pain 
relief. The achievement of optimal sore healing requires good cooperation between patient 
and nurse. The social connection is an important part of the patient’s wellbeing which 
promotes sore healing and reduces pain. Both patients and nurses lack sufficient 
knowledge about leg ulcers.  
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INLEDNING 

Patienter med svårläkta bensår har ofta också andra sjukdomar och återfinns inom hela 
sjukvårdssystemet. Detta leder till att sjuksköterskor som sällan sköter bensår kan känna 
sig osäkra på vilken behandling patienten ska ha. Lindholm (2003) menar att ett väl 
fungerande tvärprofessionellt samarbete behövs för att få en framgångsrik behandling av 
patienter med svårläkta bensår. Kring patienten och dess närstående bör detta team bestå av 
läkare, sjuksköterska, undersköterska, dietist, eventuellt smärtspecialist och arbetsterapeut. 
I Sverige ansågs cirka 50 000 personer ha kroniska bensår, år 2003. Uppskattningsvis 
ägnade distriktssköterskorna mellan 25 – 50 % av sin arbetstid åt behandling av bensår. 
Det beräknades att det ungefär gjordes fem miljoner bensårsomläggningar om året till en 
ungefärlig kostnad av en miljard kronor (a a). 
 
Patienter som har bensår påverkas dag och natt, då smärtan ständigt gör sig påmind 
(Ebbeskog & Ekman, 2001). Patienter med bensår upplever ett stort lidande, har ofta 
smärtor och känner sig begränsade i sina liv. Det är viktigt att förbättra den sårbehandling 
som ges så att komfort och symtomkontroll ses vara lika viktigt som hur lång tid 
läkningsprocessen tar (Walshe, 1995). 
 
En engelsk undersökning (Husband, 2001) påvisar att vårdare inte uppmärksammar den 
smärta patienter med bensår upplever. Det är ett stort problem att sjuksköterskor 
misslyckas med att förstå patienternas smärta och dess påverkan i deras liv. Professionell 
smärtskattning är sällsynt. Det framkommer vidare att sjuksköterskorna i studien inte har 
tillräckliga kunskaper vare sig teoretiskt eller praktiskt för att kunna sköta 
smärtproblematiken och omvårdnaden av bensår (a a). Sjuksköterskor bör kritiskt 
reflektera över befintliga rutiner och metoder samt inspirera till dialog om införande av ny 
kunskap (Socialstyrelsen, 2005). Fokus i denna studie är att undersöka vad sjuksköterskor 
kan göra för att förbättra omvårdnaden för patienter med smärtsamma bensår. 

BAKGRUND 

Bensår 
Bensår är inte en diagnos utan symtom på en bakomliggande orsak. Sår på benen läker 
oftast sämre än om de skulle vara belägna på bålen eller övre extremiteter, detta på grund 
av att cirkulationen perifert är sämre. Cirka 70 % av alla bensår ovan fotleden orsakas av 
venös insufficiens. Kronisk venös insufficiens beror på nedsatt klaffunktion i djupa 
och/eller ytliga vener och i de vener som sammanbinder dessa båda system. Ungefär 10 % 
orsakas av en artärgenomblödning som är otillräcklig. Arteriell sjukdom beror på nedsatt 
blodflöde i artärerna på grund av ateroskleros/åderförkalking i större blodkärl i benet. 
Detta kan leda till syrebrist i vävnaden. Kombinerad venös/arteriell sjukdom är orsak till 
cirka 20 – 25 % av bensåren, så kallade blandsår. Det är oftast äldre personer som får 
bensår. Svårläkta sår kan förekomma under månader, år eller till och med decennier. Efter 
att ett sår läkt finns det ofta risk för att återigen få sår (Lindholm, 2003).  
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Venösa bensår 

Venösa bensår brukar uppstå i området kring malleolerna, oftast på insidan. Det brukar i 
regel vara ett sår, men det kan vara flera mindre. Utseendet är vanligen ytliga eller 
medeldjupa sår som brukar vara oregelbundna till formen. Svarta nekroser är ovanliga. 
Oftast är första tecknet på venös insufficiens underbensödem. Svullnaden fördröjer 
sårläkningen på grund av att avståndet mellan kapillärerna i huden och den vävnad dessa 
försörjer ökar. Närings- och syreutbytet försvåras mellan kapillärblod och vävnad och ökar 
risken för ansamling av avfallsprodukter. Den behandling som vidtas grundar sig på den 
kliniska och kärlfysiologiska bedömningen som gjorts. De vanligaste 
behandlingsalternativen som finns är kirurgi, hudtransplantation och ödembehandling 
(Lindholm, 2003). Av alla patienter med venösa bensår skulle 40 % kunna botas kirurgiskt 
anser Nelzen, Bergqvist och Lindhagen (1991). 

Arteriella bensår 

Arteriella bensår återfinns oftast på fotrygg, tår, häl och fotsula, men kan också sitta på 
underbenet. Ett arteriellt sår har mer markerade kanter än ett venöst och är oftast djupare. 
Gula eller svarta nekroser förekommer ofta. På grund av åderförkalkning i artärer och 
arterioler minskar syretillförseln till huden, ett sår kan då uppstå. Åderförkalkning har ett 
långsamt förlopp och till att börja med märks inga symtom utan det kan endast konstateras 
via ett sänkt blodtryck i extremiteten. Efterhand kan det vid promenad uppkomma 
krampliknande smärtor i underbenen som efter en stunds vila försvinner. Därefter kan det 
förekomma vilosmärtor även i liggande ställning, dessa lindras om benet hänger neråt. De 
allvarligaste konsekvenserna av åderförkalkning är sår som uppstår på grund av syrebrist, 
vilket kan leda till amputation. Bakomliggande orsaker behandlas ofta med kirurgi. 
Riskfaktorer som rökning, högt blodtryck och höga blodfetter bör elimineras (Lindholm, 
2003). 

Blandsår 

Det tycks bli allt vanligare med blandsår som orsakas av arteriell och venös insufficiens, 
vilket kan hänga samman med att befolkningen blir äldre. Behandlingen av blandsår 
innebär en balansgång mellan att minska svullnaden och samtidigt inte strypa den redan 
nedsatta cirkulationen. Kompression vid arteriell insufficiens ska alltid ordineras av läkare 
och utföras med stor försiktighet med tanke på att akut syrebrist kan uppstå på grund av 
redan nedsatt cirkulation (Lindholm, 2003). 

Lokal sårbehandling 

Rengöringen av sår kan ske på många olika sätt och detta styrs av sårtypen. För att läkning 
ska kunna ske är en upprensning/debridering av nekroser nödvändig. Det finns olika 
metoder för debridering. Sårinfektion fördröjer läkningen och behandlas utifrån vad som 
orsakat infektionen. Fuktighetsbevarande sårförband rekommenderas i de flesta fall, då de 
bland annat anses orsaka mindre smärta, färre sårinfektioner och effektiv debridering. Det 
finns en mängd olika förbandstyper; Hydrokolloidala förband, Polyuretanskumförband, 
Geler, Alginater och Hydrofiberförband, för att nämna några. Val av förbandstyp beror 
bland annat på sårtyp och utseende (Lindholm, 2003). 
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Smärta vid bensår 
Smärta är något högst individuellt. Det är inte lätt att avgöra hur ont någon annan människa 
har, det kan bara den person som har ont avgöra. Det kan inte heller avgöras hur ont 
patienten har utifrån storlek, typ eller läge av såret (Briggs, Bennett, Closs & Cocks, 2007).  
 
Lindholm (2003) menar att smärtan är subjektiv och måste tas på allvar. Om inte smärta 
behandlas så har det negativ effekt på sårläkningen. Detta på grund av att stresshormoner 
påverkar kapillärerna i sårets yta som drar sig samman och minskar syre- och 
näringstillförseln i sårområdet. Det blir en ökad känslighet i nervändarna som förmedlar 
smärtsignaler av vävnadsskada och inflammation. Smärta gör patienten nedstämd och trött 
vilket kan leda till inaktivitet och sämre näringsintag. Sjuksköterskan har en nyckelroll i 
smärtlindringen för patienter med bensår. Alla de som arbetar med patienter som har 
smärta bör bygga smärtlindringen på en kunskap om smärtans fysiologi och lyhördhet för 
patientens signaler (a a). 
 
Det finns sedan långt tillbaka en feltolkning om att venösa bensår inte orsakar smärta. Det 
har därför blivit ett förbisett ämne där många patienter med bensår har smärta helt i onödan 
(Walshe, 1995). God smärtlindring kan nås om patienten uppmuntras att värdera den på en 
smärtskala och identifiera orsakerna, att de blir ordentligt diagnostiserade och när det 
behövs få hjälp av smärtspecialist. Patienter med nervsymtom skattade sin smärta högre i 
genomsnitt per dag än de utan nervsymtom. De med nervsymtom hade sämre läkning av 
såret än de andra (Briggs, et al., 2007). 
 
En del patienter tycker att smärta ingår i att ha ett bensår och att de därför inte tar 
smärtstillande läkemedel (Ebbeskog & Ekman, 2001). Behandling mot smärta är viktig av 
flera orsaker. Smärta leder till påtaglig påverkan på livskvalitén, patientens förmåga att 
mobilisera sig och patientens aptit. Detta måste uppmärksammas och belysas så att 
patienterna får kunskap om sitt sår och smärta så att den kan avhjälpas på bästa sätt. En 
adekvat smärtbehandling bör utformas tillsammans med patienten (Heine, van Achterberg, 
op Reimer, van de Kerkhof & de Laat, 2004). Det framkom i en studie att 85 % av 
patienterna rapporterade smärta som ett problem, 25 % använde inte smärtstillande 
läkemedel och 25 % använde det bara ibland. Av dem som tog smärtstillande läkemedel 
angav 16 % att de inte upplevde tillräcklig effekt av det. Smärtstillande läkemedel hade 
ordinerats till patienterna men behandlingen utvärderades inte i tillräcklig grad (Heinen, 
Persoon, van de Kerkhof, Otero & van Achterberg, 2007). Vid omläggningar kan patienten 
orsakas smärta både före, under och efter omläggningen (Lindholm, 2003). I en studie av 
Walshe (1995) anger patienterna att hela deras liv påverkades av smärtan från bensåret. 
Många av behandlingarna förvärrade smärtan mer än lindrade den. Patienter tolererar 
eventuell smärta i samband med omläggning bättre om de får noggrann förklaring om sitt 
bandage. 

Patienters upplevelser av att ha bensår 
Att ha ett smärtsamt bensår påverkar patienten hela tiden. Patienter med bensår anger att 
såret och smärtan hela tiden gjorde sig påmind och att de fick ändra sin livsföring efter hur 
smärtan var. De var hindrade att leva ett liv som tidigare på grund av detta. Patienter 
avstod resor och andra sociala kontakter på grund av såren. Ofta var bandagen obekväma 
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och det resulterade i att de hela tiden blev påminda om såret. Vissa var även tvungna att 
byta klädstil för att de ville dölja ett bandagerat ben, detta även för att kunna dölja om 
bandaget skulle lossna eller läcka. Patienterna ville inte visa för sin omgivning hur bensåret 
påverkade dem. Inför andra försökte de visa ett yttre som var extra positivt, även för den 
personal som gjorde såromläggningen. Patienterna var efter dessa möten helt slut och gick 
ofta hem och grät. Många funderade på varför just de fått bensår och varför inte såren läkte 
som de gjort tidigare i livet (Ebbeskog & Ekman, 2001). 
 
I en studie av Heinen, et al. (2007) framkommer det att 38 % upplevde problem med såret 
och omläggningen så som läckage, lukt, klåda, smärta och att de måste anpassa sin tid och 
tillgänglighet efter omläggningarna. För att kunna delta i sociala aktiviteter tyckte 
patienterna i studien att de behövde smärtstillande. 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 
Enligt Orlando (1961) är det viktigt att inkludera patientens aktiva deltagande i 
omvårdnadsprocessen. Orlando betonar patientens uppfattning och dess aktiva deltagande i 
beslut rörande omvårdnadsåtgärder. Detta gäller även vid utvärderingen av resultaten av de 
åtgärder som vidtagits. Det är sjuksköterskan som identifierar både orsaken till de problem 
som finns och den hjälp som behövs för att lindra detta i varje enskild situation. 
Sjuksköterskan planerar även de omvårdnadshandlingar som behövs för att tillgodose 
individens behov. De effekter som kommer av dessa handlingar kan observeras både i 
patientens verbala och i dess icke verbala beteende. Sjuksköterskans 
omvårdnadshandlingar behöver anpassas efter den enskilda patientens omedelbara behov 
eftersom alla är unika och inte kan behandlas på samma sätt. Det ligger i sjuksköterskans 
ansvar att inrikta sig på att eliminera faktorer som stör patientens fysiska eller psykiska 
välbefinnande. Sjuksköterskans uppfattning av patientens beteende utgör den bas som 
ligger till grund för planeringen av omvårdnaden. Orlando anser att kärnan i 
sjuksköterskans professionella utövning ligger i förståelsen av vad som händer i 
interaktionen mellan sjuksköterska och patient (Orlando, 1961). 
 
Sammanfattningsvis är Orlandos teori en praktisk teori som beskriver det som 
sjuksköterskor anser vara god omvårdnad. Denna processteori är ett redskap som hjälper 
sjuksköterskor att uppnå skicklighet i praktiken. Sjuksköterskan kan tillämpa denna teori 
vid planeringen av vilka omvårdnadsåtgärder som ska vidtas vid bensårsomläggning, hur 
patienten reagerar på olika behandlingar och genom överenskommelse med patienten 
komma fram till bästa möjliga behandling. 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 
Ebbeskog och Ekman (2001) menar att de som tar hand om patienterna behöver lära sig att 
se hela människan och inte bara ett sår. Genom att förstå människan bakom bensåret kan 
sjuksköterskan i samförstånd komma fram till en behandling för varje enskild patient, som 
är så bra som möjligt. Bemötandet är viktigt i underlättandet av smärtan och toleransen vid 
bensår. Sjuksköterskan har en viktig roll i att hålla hoppet uppe hos patienterna (Walshe, 
1995). Det är viktigt att sjuksköterskan har en klar förståelse för patientens hela 
livssituation, då detta är grundläggande för planeringen och utvecklingen av en god 
omvårdnad (Franks, Moffatt, Doherty, Smithdale & Martin, 2006). 
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Sjuksköterskans arbete ska präglas av helhetssyn och etiskt förhållningssätt enligt 
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005). Vilket bland 
annat innebär att ha förmåga att uppmärksamma patientens sjukdomsupplevelse och så 
långt som möjligt lindra denna genom adekvata åtgärder. Sjuksköterskan bör med 
omdöme, kunskap och noggrannhet informera och tillgodose patientens trygghet och 
välbefinnande vid behandlingar samt följa upp patientens tillstånd efteråt (a a). 

Patientdelaktighet 
Patientens motivation och tillfredsställelse med given vård ökar om de ges tillfälle att delta 
i utformningen av den. För att åstadkomma patientdelaktighet behövs ömsesidighet i 
förhandling. Det betyder en dynamisk interaktion baserad på närhet, kontakt och förståelse 
mellan sjuksköterska och patient. Det innebär ett utbyte och samarbete mellan två jämlika 
parter, sjuksköterska och patient, som delar samma mål eller syfte. Patientdelaktighet 
baseras på ett interpersonellt tillvägagångssätt. Detta kräver kunskaper, erfarenheter och 
strategier hos sjuksköterskan beträffande kommunikation och samspel. Patientdelaktighet 
bygger dessutom på ett terapeutiskt förhållningssätt där sjuksköterskan använder sig själv 
avsiktligt och ändamålsenligt för att främja patientens kontroll. Detta kräver kunskaper och 
erfarenheter hos sjuksköterskan om terapeutisk relation. Patientdelaktighet baseras också 
på kontinuerlig resursfokusering där sjuksköterskan startar i och bygger vidare på 
patientens egna resurser. Detta förutsätter att sjuksköterskan genom avsiktliga 
dialogstrategier underlättar informations- och kunskapsutbyte. Till sist baseras 
patientdelaktighet på att säkra påverkansmöjligheter där sjuksköterskan genom avsiktlig 
interaktion eftersträvar att öka bådas ansvar. Sjuksköterskan underlättar och säkrar att 
patienten har optimala möjligheter beträffande information, val, beslut och ansvar 
(Sahlsten, Larsson, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007).  
 
Om ett sår läker långsammare än förväntat kan det bero på att en holistisk syn på patienten 
saknas, där patientens önskemål har förbisetts. För att åstadkomma en effektiv 
behandlingsrutin behövs en helhetssyn och att patienten ges möjlighet att redogöra för sina 
behov. Patientens delaktighet i utformningen av vården behövs för ett framgångsrikt 
resultat (Walshe, 1995).  

Problemformulering 
Många av de patienter som har smärtsamma bensår upplever att detta påverkar dem 
påtagligt i hela deras livsföring, både själva sårets skötsel och vad det i sig gör med 
kroppen. Beroende på val av omläggningsmaterial och omläggningsfrekvens påverkar 
detta patienten olika mycket, både ifråga om komfort och smärta. Hur sjuksköterskan 
möter patientens upplevelser och smärta inverkar på patientens välbefinnande där 
patientdelaktighet är viktigt. För att på ett så bra sätt som möjligt kunna åstadkomma 
optimala omvårdnadsåtgärder är det viktigt att göra en sammanställning av tidigare 
forskning inom sårvårdsbehandling. Genom att belysa påverkande faktorer kan 
sjuksköterskor välja åtgärder som kan påverka patientens hela livssituation i positiv 
riktning. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie är att belysa omvårdnaden vid smärtsamma bensår, ur såväl ett 
sjuksköterske- som patientperspektiv. 

METOD 

För denna studie valdes en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2006, s. 115) innebär detta att 
ingen begränsning görs till val av antingen kvalitativa eller kvantitativa artiklar. Vid 
användandet av både kvantitativa och kvalitativa artiklar kan dessa komplettera varandra, 
på grund av att olika metoder utgår från olika perspektiv och detta ger då en bättre 
helhetsbild av vårdverkligheten (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Polit och Beck 
(2008) anser att en litteraturöversikt lägger en grund och bildar ett sammanhang för nya 
studier. Genom att göra en grundlig översikt kan författarna påverka gällande 
evidenstolkning genom att till exempel påvisa existerande luckor, motsägelser eller om 
gjorda studier skulle få annat utfall med annan undersökningsgrupp. Det kan också hjälpa 
till att identifiera relevanta grundbegrepp och lämpliga forskningsmetoder.  

Litteratursökning 
För att kunna åstadkomma en litteraturöversikt med hög kvalité bör vissa kriterier vara 
uppfyllda, såsom att den är grundlig, omfattande och inte innehåller gamla referenser. 
Litteraturöversikter bör baseras på primärkällor (Polit & Beck, 2008). Arbetsordning för en 
litteraturöversikt presenterad av Friberg (2006, s. 121) har använts. Först valdes vilket 
område arbetet skulle handla om. Därefter gjordes litteratursökningar (Friberg, 2006). 
Databaserna Cinahl och Medline är speciellt användbara för omvårdnadsforskning (Polit & 
Beck, 2008). De databaser som valdes var Cinahl och Medline som finns åtkomliga från 
högskolans bibliotek. Sökord var leg ulcer, pain, nurse och wound care. Sökorden 
”trunkerades” och med funktionen ”explode” gjordes en utökad sökning för att få fram fler 
varianter av orden. Ingen avgränsning gjordes till att artiklarna skulle finnas i fulltext på 
databasen. För att välja ut lämpligt material lästes samtliga artiklars abstract för att kontrollera 
om artikeln stämde överens med syftet. Med ett helikopterperspektiv lästes artiklar igenom 
för att få ett helhetsbegrepp över området. Därefter gjordes en avgränsning av området 
(Friberg, 2006). 
 
Det som utifrån syftet valdes som inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar utgivna 
mellan åren 2001 och 2009, handlade om bensår, smärta, sårvård och sjuksköterskans roll. 
Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod har inkluderats. Artiklar som är 
litteratursammanställningar har exkluderas. Artiklar som var jämförelser mellan olika 
omläggningsmaterial eller var sponsrade av läkemedelsföretag valdes bort. Sökresultat och 
antal använda artiklar framgår av figur 1. Fjorton relevanta artiklar valdes (bilaga 1). Alla 
artiklar är utgivna på engelska. Artiklarna kommer från Australien (3 artiklar), Belgien (1 
artikel), Norge (2 artiklar), Storbritannien (7 artiklar) och Österrike (1 artikel). Samtliga 
artiklars syfte, metod och urval finns redovisade i bilaga 1. 
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Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

Cinahl Leg ulcer, Nurse 50 3 

  Wound care, Pain, Leg ulcer 6 1 

  Pain, Wound care 195 1 

  Leg ulcer, Pain 203 3 

Medline Pain, Wound care 183 1 

  Leg ulcer, Wound care, Nurse 146 1 

Från referenslistor     4 
Figur 1. Litteratursökning i databaserna Cinahl och Medline. 
 

Analys 
Datamaterialet analyserades enligt Friberg (2006, s. 121). Samtliga artiklar lästes igenom 
flera gånger för att förstå vad de handlade om och för att få en helhetskänsla. Likheter 
och/eller skillnader urskiljdes i resultatinnehållet. För att på ett bra sätt sammanfatta 
informationen i litteraturöversiktens resultat söktes gemensamma teman i alla artiklarna. 
Noteringar och understrykningar gjordes för att hitta likheter som överensstämde med 
syftet, en sammanställning av dessa gjordes. Detta arbete gjordes enskilt för att sedan 
tillsammans jämföra sammanställt resultat för att på detta sätt undvika att viktig 
information förbisågs i analysen. Efter genomgång och diskussion av funna teman 
sammanställdes detta till ett resultat där innehåll som handlade om liknande ämnen 
indelades under olika huvudteman och underteman. En figur gjordes där det framgår vilka 
teman som tas upp i respektive artikel (fig. 2). 
 

    
Artiklar (varje nummer motsvarar en artikel, se 
bilaga I)  

Huvudtema Undertema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Smärtkontroll Smärtskattning   x x x     x            x 

 
Smärtförebyggande 
omläggningsåtgärder   x       x     

Interaktion mellan 
sjuksköterska och 
patient 

Kommunikation och 
samspel 

  x x x     x   x   x       
  Kontinuitet i sårvård   x           x       x x   
  Holistiskt tänkande             x   x   x       
Social gemenskap Leg Club™       x x             
 Social påverkan    x     x   x   
Kunskapsutveckling Sjuksköterskans 

kunskap  x x   x   x  x       x   
 Patientundervisning    x    x x x  x    x      x    x 

Figur 2. Översikt av vilka teman som funnits i de olika artiklarna. 
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Etiska överväganden 
För att kunna dra korrekta slutsatser utifrån forskningsresultat är det viktigt att de har hög 
kvalitet. Att det används bra metodik och rutiner för insamling, bearbetning och bevarande 
av data garanterar vetenskapligt hållbara resultat. Redovisning av projekt ska ske enligt 
vetenskapligt accepterade normer. Ett grundläggande etiskt krav är att forskare på ett ärligt 
och kunnigt sätt kan redovisa grunderna för sina resultat och slutsatser. För att kunna 
upprätthålla god forskningsetik är det viktigt att undvika förvrängning, plagiering, 
fabricering och stöld av data (Medicinska forskningsrådet, 2003; Nyberg, 2000). När 
forskning bedrivs finns ett ansvar gentemot allmänheten och det förväntas att sanningen 
söks och det undviks att vilseleda andra på olika sätt (Nyberg, 2000). För att uppnå detta 
har artiklar som är etiskt godkända valts till denna studie. För att förhindra att 
ursprungstexten förvrängs har den engelska texten i artiklarna översatts så noggrant som 
möjligt till svenska.  Författarna till denna studie har försökt att inte förvränga eller feltolka 
artiklarnas resultat och försökt redovisa detta objektivt utan inblandning av egna åsikter.  
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RESULTAT 

Syftet med denna studie är att belysa omvårdnaden vid smärtsamma bensår, ur såväl ett 
sjuksköterske- som patientperspektiv. I analysen av samtliga artiklar har vi utifrån vårt 
syfte funnit följande huvudteman och underteman (tabell 1). 
 
Tabell 1. Översikt av huvudteman och underteman.  
Huvudtema Undertema 
Smärtkontroll Smärtskattning 

Smärtförebyggande åtgärder 
Interaktion mellan sjuksköterska och patient Kommunikation och samspel 

Kontinuitet i sårvård 
Holistiskt tänkande 

Social gemenskap Leg Club™ 
Social påverkan 

Kunskapsutveckling Sjuksköterskans kunskap 
Patientundervisning 

Smärtkontroll 

Smärtskattning 

Smärtkontroll är en stor utmaning för vårdteamet eftersom det utifrån vårdarnas 
upplevelser kan påverka patientens livskvalité och förbättra den fysiska aktiviteten för dem 
(Van Hecke, Grypdonck, Beele, De Bacquer & Defloor, 2009). Smärta kan påverka 
patienters livsstil (Douglas, 2001). Sjuksköterskor bör ha tillräcklig kunskap om 
medicinering, omläggningsmaterial och andra behandlingar som kan minska smärta. 
Sjuksköterskan bör också kontinuerligt smärtskatta patienten i det dagliga arbetet som en 
bas för rätt smärtbehandling och förvissa sig om att patienten tar de smärtstillande 
läkemedel som ordinerats (Van Hecke, et al., 2009). Många patienter har otillräcklig 
smärtlindring, vilket beskrivs av både sjuksköterskor och av patienterna själva (Douglas, 
2001; Edwards, 2003; Van Hecke, et al. 2009). För en bra smärtkontroll är patientens 
perspektiv och upplevelse av smärta viktigt (Briggs, 2005; Douglas, 2001). Sjuksköterskan 
bör ingående ta reda på om patienten har ont, för en del uppger inte alltid att de har ont 
eller tror att det tillhör åldrandeprocessen (Douglas, 2001). Tillräcklig smärtlindring kan 
göra det möjligt för patienten att bättre samarbeta och acceptera kompressionsbehandling 
vid venösa sår (Annells, O´Neill & Flowers, 2008; Van Hecke, et al., 2009). Okontrollerad 
smärta kan leda till psykologiska problem som indirekt kan påverka att patienten inte 
accepterar behandling (Briggs, 2005).  

Smärtförebyggande åtgärder 

I samband med omläggning kan olika tekniker användas för att förebygga smärta, så som 
att använda ett skonsamt förband, återfukta torra förband när det avlägsnas, inte använda 
vidhäftande material på känslig hud, låta patienterna hjälpa till att ta bort förbandet, ge 
ordinerat smärtstillande läkemedel innan omläggning, använda ljummet vatten vid 
rengöring och använda produkter som inte fastnar i den ömtåliga huden runt såret 
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(Kammerlander & Eberlein, 2002). Sjuksköterskan bör utifrån patientens erfarenheter 
också förebygga sådant som kan öka deras smärta och obehag så som oro, negativa 
känslor, otillräcklig smärtlindring, maceration, läckande förband som påverkar 
omkringliggande hud, sömnproblem och sårinfektioner (Briggs, 2005).  

Interaktion mellan sjuksköterska och patient 

Kommunikation och samspel 

För att kunna åstadkomma en bra sårvård är det viktigt att det finns en bra kommunikation 
mellan patient och sjuksköterska, där en relation skapas baserad på samarbete och 
medverkan (Douglas, 2001). Utformas en individuell vård där både fysiska och psykiska 
perspektiv beaktas underlättar detta patientens tolerans för behandlingen (Edwards, 2003).  
Det terapeutiska förhållandet mellan patient och sjuksköterska var kopplat till att patienten 
kände sig bekräftad och att sjuksköterskan kände dem och visste vad de hade för behov 
(Hopkins, 2004). Patienten bör ges möjlighet till ett aktivt deltagande i utformningen av sin 
vård för att stärka dess egenkraft (Briggs, 2005).  
 
Både patienter och sjuksköterskor beskriver att om patienten har tillit till sjuksköterskans 
kunskap underlättar detta för att de tillsammans ska kunna utveckla en vårdplan (Annells, 
et al., 2008; Edwards, 2003). Om en sjuksköterska gör lite mer än bara det mest 
nödvändiga och visar omtänksamhet mot patienten ökade patientens förtroende och hopp 
inför framtiden. Om detta samarbete inte finns blir patientens behov ouppfyllda och de kan 
bli frustrerade. Sjuksköterskan kan bekräfta en persons närvaro i livet genom att inge 
förtroende och ge en del kontroll över behandlingen till patienten, till exempel att de får 
vara med och bestämma om besökstider (Hopkins, 2004). Utvecklas ett bra 
samarbetsförhållande mellan patient och sjuksköterska kan det enligt patienter leda till att 
de får mer kontroll över sitt liv så att självkänslan ökar och att de kan utveckla större 
förståelse och följsamhet, deras kroppsuppfattning påverkas även i positiv riktning 
(Douglas, 2001).  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan kan se vården som ges utifrån patientens perspektiv, det 
kan vara skillnaden som avgör om ett sår läker eller ej (Douglas, 2001). Sjuksköterskan bör 
förstå patientens behov och hur behandlingen påverkar dem, genom att verkligen sätta sig 
in i dess situation, för att inte orsaka dem onödigt obehag. Fungerar inte kommunikationen 
kan missförstånd uppstå som kan försvaga patienten och det kan orsaka motsättningar i 
samarbetet (Edwards, 2003).  
 
Sjuksköterskor anser att de har en stor utmaning i att utveckla ett förhållande med 
patienten som bygger på ömsesidighet och ett partnerskap som inte är dömande. För att 
kunna åstadkomma en bra sårvård är det viktigt att sjuksköterskan kan tillvarata patientens 
kunskap och erfarenhet (Morgan & Moffatt, 2008).  

Kontinuitet i sårvård 

För att det ska bli en bra sårvård är det viktigt att ha kontinuitet bland vårdpersonalen och 
att arbeta efter bestämda mallar och vårdplaner. Det är bra om det främst är en 
sjuksköterska som är ansvarig för sårvården och som har tillräckliga kunskaper inom 
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området (Rich & McLachlan, 2003). Många sjuksköterskor anser att det är viktigt med 
kontinuitet i sårvården och att detta innebär att de som är involverade i omläggningar 
arbetar efter samma riktlinjer (Haram, Ribu & Rustøen, 2003). Ska sjuksköterskan ha 
möjlighet att ge kunskap och vägleda patienten behövs kontinuitet för att patienten ska 
kunna känna förtroende och få rätt nivå på den utbildning som ges (Annells, et al., 2008). 
Används en modellen med en patientansvarig sjuksköterska upplever vårdpersonalen att 
det kan öka kontinuiteten i sårvården, att dokumentationen förbättras och att patientens 
delaktighet kan öka (Smith-Strøm & Thornes, 2008). 

Holistiskt tänkande 

För att kunna åstadkomma en så bra sårvård som möjligt anser sjuksköterskor att det är 
nödvändigt att se hela patienten och inte bara ett sår (Morgan & Moffatt, 2008). Patienter 
anser att sjuksköterskor bör kunna sätta sig in i hur de upplever att det är att leva med 
bensår och hur de försöker att leva med detta. Bra sårvård innefattar att se både det fysiska 
och det psykiska perspektivet som patienten har, för att tillsammans kunna komma fram till 
rätt behandling för varje enskild patient. Om en patient inte medverkar i sin behandling kan 
det ha orsaker som sjuksköterskan behöver sätta sig in i och komma underfund med genom 
att se till hela personen (Edwards, 2003). Lyckas sjuksköterskan bekräfta patienten som en 
hel individ grundar det ett förtroende och inger patienten hopp för framtiden trots det 
oförutsägbara med det kroniska tillstånd som bensår är (Hopkins, 2004).  

Social gemenskap   

Leg Club™ 

I Storbritannien och Australien har det inom bensårsbehandling grundats en stiftelse, ”The 
Lindsay Leg Club Foundation”. En Leg Club™ innebär ett samarbete mellan 
distriktssköterskor, medlemmar och kommunen. Denna klinik är en informell mötesplats 
där medlemmar kan utveckla en känsla av delaktighet och inflytande. Medlemmarna är 
personer som har eller har haft bensår. De träffas och får sina bensår omlagda och kan 
utbyta erfarenheter med andra i samma situation.  
 
I jämförelse med patienter som får sina sår omlagda hemma kan det ses en minskad smärta 
hos de som får sina sår omlagda på en Leg Club™, det är samma sjuksköterskor som gör 
omläggningarna i båda fallen. Medlemmarna har mindre påverkan på humöret, sömnen 
och de dagliga aktiviteterna relaterat till den minskade smärtan. Det kan ses en signifikant 
skillnad på sårens storlek mellan de olika grupperna efter 12 veckors behandling, där de 
som får sina sår omlagda på en Leg Club™ har störst reduktion av sårytan. Försämrad 
sårläkning kan ses om patienten upplever sig ensam, har nedsatt kontrollförmåga, 
kunskapsbrist, dålig motivation och motsätter sig kompressionsbehandling (Edwards, 
Courtney, Finlayson, Lewis, Lindsay & Dumble, 2005a; Edwards, Courtney, Finlayson, 
Lindsay, Lewis, Shuter & Chang, 2005b). En Leg Club™-miljö gynnar troligen 
motivationen att följa behandlingen på grund av att deltagarna kan se positiva resultat av 
effektiva behandlingar hos andra deltagare. Den sociala interaktionen påverkar indirekt 
läkningen på många olika sätt genom att bland annat påverka livskvalité och hälsostatus 
(Edwards, et al., 2005a). 
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Social påverkan 

Patienter som får sina sår behandlade hemma upplever att de hämmas i sina liv på grund av 
att de får rätta sig efter de tider som distriktssköterskorna bestämmer för sårbehandling 
(Hopkins, 2004). Beroende på vilken behandling som väljs kan detta leda till att patienter 
känner sig socialt hämmade (Rich & McLachlan, 2003). Sjuksköterskornas tidsbrist kan 
bidra till att patienterna känner sig förbigångna och detta gör att de inte har någon att 
diskutera sina erfarenheter med (Douglas, 2001). Många patienter avstår från sociala 
aktiviteter för att de upplever sig vara annorlunda än andra, detta på grund av att de tror att 
de är ensamma om detta tillstånd (Hopkins, 2004).  

Kunskapsutveckling 

Sjuksköterskans kunskap 

Enligt Smith-Strøm och Thornes (2008) har sjuksköterskan en central roll i 
sårbehandlingen. Sjuksköterskor som kan tillgodogöra sig evidensbaserade principer och 
implementera detta i sitt arbete ökar patientsäkerheten. Alla sjuksköterskor använder sig 
inte av bästa evidensbaserade vård, varför de kontinuerligt bör ges tillfälle att öka sin 
kunskap. Genom att skapa ett team med specialistsjuksköterskor från både öppenvård och 
hudklinik som är ansvariga för uppföljningen av sårpatienter i öppenvården minskade 
risken för att patienten inte får bästa möjliga vård och ökade patientsäkerheten. Ett sådant 
team kan öka kontinuiteten, dokumentationen och behandlingskvalitén. Nära samarbete 
mellan läkare, specialister och sjuksköterskor från både öppen och sluten vård kan leda till 
bättre kommunikation och ökad kunskap hos öppenvårdssjuksköterskorna som har det 
dagliga ansvaret för patienter med bensår. Det kan även förbättra kontinuiteten och 
remitteringen mellan olika instanser (a a).  
 
Öppenvårdssjuksköterskor anser även att det är bra att det hålls utbildningar och seminarier 
om sårvård från hudkliniken för dem (Haram, et al., 2003; Smith-Strøm & Thornes, 2008). 
Flera sjuksköterskor anser att de behöver mer kunskap inom olika områden bland annat 
sårvårdsmetoder, etiologi, sårvårdsprodukter, uppdatering om sårläkningsprocessen, ny 
forskning och sårprofylax (Haram, et al., 2003). Sjuksköterskor som har lättillgänglig 
tillgång till expertkunskap, via kontakter såsom e-post eller telefon, förbättrar sina 
kunskaper inom sårvård (Amen, Koll, & Peters, 2005).  
 
Patienter anser att det är viktigt att sjuksköterskan använder rätt lindningsteknik vid 
kompressionsbehandling för att inte orsaka smärta och obehag. Fel teknik kan även leda till 
att patienten inte accepterar kompressionsbehandling (Edwards, 2003). Patienter upplever 
att om sjuksköterskan inte arbetar evidensbaserat utan provar sig fram kan detta fördröja 
sårläkningen (Douglas, 2001). Många sjuksköterskor anser sig osäkra på vilken 
sårbehandling som är den bästa. Eftersom utvecklingen inom sårvården är snabbt växande 
bör kontinuerlig undervisning erbjudas (Haram, et al., 2003).  
 
Många sjuksköterskor upplever problem med att de måste påbörja sårbehandling innan 
patienten blivit diagnostiserad av läkare. Detta på grund av långa väntetider till 
specialistklinik och att såret måste få behandling direkt, vilket kan leda till att inte rätt 
behandling påbörjas (Smith-Strøm & Thornes, 2008). Sjuksköterskor upplever att brist på 
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en riktig diagnos är ett hinder som leder till försenad och kanske felaktig behandling 
(Annells, et al., 2008). 

Patientundervisning 

Det är viktigt för patienten att få en diagnos på sitt sår, då detta annars kan leda till oro och 
missförstånd (Hopkins, 2004). Patienten behöver stöd och information för att förstå 
orsaken till deras sår och varför vissa behandlingar kan vara bättre än andra. Praktiska råd 
vad gäller till exempel skor och kläder är nödvändigt. Det behövs även ett socialt stöd som 
inkluderar de anhöriga och åtgärder som förhindrar negativa effekter på individens social- 
och familjeliv (Rich & McLachlan, 2003). En möjlighet för att öka förståelsen och 
kunskapen om det tillstånd som patienten med bensår befinner sig i är att delta i en Leg 
Club™, där erfarenheter utväxlas mellan personer med liknande upplevelser (Edwards, et 
al., 2005a; Edwards, et al., 2005b).  
 
I två studier (Edwards, 2003; Hopkins, 2004) beskrivs att flertalet patienter tror att deras 
sår uppkommit enbart på grund av yttre omständigheter och inte härrör det hela med 
cirkulationsproblem. Flera patienter har ingen förståelse för de underliggande orsakerna till 
deras sår och påpekar att de har väldigt lite kunskap om eller kontroll av sin behandling 
(Douglas, 2001). Många patienter anser att de inte får tillräcklig information om vare sig 
sitt tillstånd eller sin behandling. Vid brist på information kan de få för sig konstiga saker 
om sina sår, som till exempel en patient i en undersökning tror att om han har diarré så 
försvinner det orena som orsakar såret ut ur kroppen. Patientens egen styrka ökar om de får 
information och förståelse för sitt tillstånd. För att tillgodose detta behov bör undervisning 
om deras sjukdomstillstånd ingå i sårbehandlingen. När information ges måste den alltid 
utgå ifrån patientens kunskapsnivå (Edwards, 2003). Patienterna bör hållas välinformerade 
för att undvika missuppfattningar och feltolkningar (Douglas, 2001).  
 
Det är nödvändigt för sjuksköterskor att ge patienter med bensår råd om 
livsstilförändringar och gemensamt utveckla en vårdplan som de kan leva med. 
Sjuksköterskor som är säkra i sin profession har lättare att ge livsstilsråd än de som saknar 
tillräcklig kunskap inom området. De kan därmed hjälpa patienten med mer än enbart 
sårvården, som bland annat att påtala vikten av att ha benen i högläge vid venös 
insufficiens, uppmuntra till fysisk aktivitet, påpeka vikten av rätt kost, sluta eller minska på 
rökning och uppmuntra till viktnedgång (Van Hecke, et al., 2009). Sjuksköterskor anser att 
om patienten ges tillräcklig information och undervisning om olika behandlingsstrategier 
underlättar detta deras möjlighet att förstå och tolerera till exempel 
kompressionsbehandling. Kontinuerlig undervisning om patientens sårvård behövs under 
hela behandlingen (Annells, et al., 2008).  

Resultatsammanfattning 

Många olika faktorer påverkar resultatet av bensårsbehandlingen och hur smärtan lindras. 
Viktiga faktorer är bland annat smärtkontroll, samarbetet mellan sjuksköterska och patient, 
patientens sociala situation och att alla inblandade har tillräckliga kunskaper inom området. 
Dålig smärtkontroll leder till försämrad livskvalité och att patienten kanske motsätter sig 
behandling. En optimal sårvård är beroende av ett gott samarbete mellan alla inblandade. 
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Känner sig patienten isolerad och ensam påverkas hela hälsotillståndet och därmed även 
sårläkningen. Bristande kunskap hos patienten kan leda till dålig följsamhet i 
behandlingen. Sjuksköterskor känner sig osäkra i sitt arbete på grund av att de saknar 
tillräckliga kunskaper inom området. Många patienter lider i onödan och får en försenad 
sårläkning på grund av att detta förbises eller missas i vården. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
För att sammanställa forskning som belyser omvårdnaden vid smärtsamma bensår, ur såväl 
ett sjuksköterske- som patientperspektiv valdes en litteraturöversikt. Detta för att få en 
översikt av tidigare forskning inom detta område.  
 
Genom att utgå ifrån både patienters och sjuksköterskors erfarenheter i dessa 
behandlingssituationer ges en bra helhetsbild av området. Här användes en 
litteraturöversikt enligt Friberg (2006) vilket gjorde arbetet lätt att strukturera upp. Vid 
användandet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar framkommer en bättre helhetsbild 
av vårdverkligheten där de olika perspektiven kompletterar varandra (Willman, et al., 
2006).  
 
Studien kunde även ha genomförts genom kvalitativa intervjuer med patienter som har 
bensår och/eller med sjuksköterskor. Detta hade dock krävt mer tid och planering för att 
kunna genomföra en grundlig och komplett intervjustudie, vilket inte fanns inom denna 
studies tidsramar. 
  
Sökningarna i de olika databaserna genomfördes med hjälp av fyra sökord som 
kombinerades på olika sätt. Hade andra sökord valts kanske resultatet blivit annorlunda 
vinklat, men dessa sökord valdes för att de stämde överens med studiens syfte. Artiklar 
relevanta till studiens syfte har även hittats genom artiklars referenslistor, detta för att öka 
bredden på materialet. 
 
De artiklar som använts är empiriska studier utgivna år 2001 och framåt. För att få en god 
kvalité på översikten sorterades gamla artiklar och litteraturöversikter bort, detta enligt 
Polit och Beck (2008). Genom att använda nyare artiklar belyses det aktuella 
forskningsläget inom det valda området, då utvecklingen inom omvårdnadsområdet 
ständigt fortskrider.  
 
Alla artiklar i denna studie är utgivna på engelska, då detta är ett internationellt språk inom 
forskningsvärlden. Artiklarna kommer från flera olika länder, detta medför ökad bredd på 
materialet. Hade endast svenska artiklar använts kunde resultatet blivit smalare då viktig 
forskning från andra länder kunde ha missats. Även om vården i olika länder inte ser exakt 
likadan ut är den i använda artiklar lätt överförbar till svenska förhållanden.  
 
Artiklar som handlade både om sjuksköterskors och patienters perspektiv valdes för att få 
en bättre helhetssyn på området och komma fram till vilka omvårdnadsåtgärder som är bra. 
Hade det använts artiklar med enbart sjuksköterskans perspektiv hade inte patienternas 
erfarenheter framkommit, då dessa är viktiga att ta tillvara i omvårdnadsarbetet. 
 
Arbetet med att läsa artiklarna gjordes enligt Friberg (2006), som anser att begränsning bör 
göras till att analysera ett eller ett par områden. Vi valde att analysera resultatdelen i 
artiklarna, de analyserades först enskilt och sedan gemensamt. Detta var positivt då olika 
synvinklar framkom och diskuterades.   
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De 14 artiklar som valts att ingå i denna studie belyser ur olika vinklar det som valts som 
syfte, därför ansågs de alla viktiga att ta med. Hade någon valts bort hade viktig 
information gått förlorad. Om fler artiklar hade tagits med kunde arbetet blivit svårt att 
överskåda och sammanfatta. 
 

Resultatdiskussion 
Under genomgången av artiklarna har vi utifrån vårt syfte kommit fram till fyra olika 
huvudteman med nio underteman. Olika tema valdes för att de var för sig innehåller 
viktiga detaljer och tillsammans bildar en helhet. Det är viktigt att sjuksköterskan 
medvetandegörs om detta då de spelar en stor roll i bensårsbehandlingen. De påverkar 
sjuksköterskans möjligheter att utföra bra omvårdnadsåtgärder.  

Smärtkontroll  

Resultatet visar att smärtkontroll är en av de viktigaste åtgärderna som sjuksköterskan kan 
utföra. Smärta påverkar patienters livskvalité och lyckas smärtan lindras förbättras även 
den fysiska aktiviteten hos patienten (Van Hecke, et al., 2008). Ett stillasittande liv 
påverkar inte bara sårläkningen negativt utan även patientens välmående, det är därför 
viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar till fysisk aktivitet. 
 
Tidigare forskning har visat att sjuksköterskan misslyckas med att förstå patienters smärta 
och dess påverkan i deras liv (Husband, 2001). Det är viktigt som sjuksköterska att i det 
dagliga arbetet skaffa sig en rutin på att kontinuerligt smärtskatta och ha en noggrann och 
uppdaterad smärtstatus på patienten (Van Hecke, et al., 2008). Det framkommer i tidigare 
forskning att smärta är ett stort problem och lyckas man lindra den så gynnas 
sårläkningsprocessen (Lindholm, 2003). Sjuksköterskan har en viktig roll i att kontrollera 
att smärtlindringen fungerar, då det även påverkar hela patientens liv. När sjuksköterskan 
inte lyckas smärtlindra i tillräcklig utsträckning beror då det på tidsbrist eller saknas 
kunskap om att smärtan påverkar sårläkningen negativt? Behövs det mer redskap för och 
kunskap om smärtskattning? Dessa frågeställningar skulle kunna användas i en framtida 
studie för att utröna varför smärtlindringen inte fungerar tillfredsställande. 
 
Lindholm (2003) visar att smärta kan orsakas patienten i omläggningssituationer. I 
resultatet nämns flera praktiska åtgärder som kan minska detta (Kammerlander & Eberlein, 
2002). Det viktigt att sjuksköterskan lyssnar på och ger patienten tid att uttrycka sina 
erfarenheter. Sjuksköterskan kan förhindra mycket onödig smärta genom att förebygga till 
exempel oro och negativa känslor genom information och närvaro (Briggs, 2005). 

Interaktion mellan sjuksköterska och patient 

Kan sjuksköterskan skapa en relation som bygger på samarbete och medverkan leder det 
till ett gynnsamt utgångsläge för vidare behandling. Skapas individuella vårdplaner, där 
sjuksköterska och patient har ett gemensamt mål, kan det påverka sårläkningsprocessen 
positivt. Det kan leda till att patienterna kan känna sig trygga och vara informerade om vad 
som ska ske framöver. I dessa situationer tas kunskap och erfarenheter från både 
sjuksköterska och patient tillvara. Saknas ett gott samarbete försvårar eller omöjliggör det 
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möjligheterna till en bra omvårdnad. Sjuksköterskan kan ge patienten bekräftelse genom 
att inge förtroende och viss kontroll över behandlingen (Hopkins, 2004). Detta 
överensstämmer med Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (2005).  
 
Orlando (1961) betonar vikten av patientens aktiva deltagande där sjuksköterskan i 
överenskommelse med patienten kommer fram till bästa möjliga behandling. I resultatet 
betonas vikten av ett gott samarbete mellan berörda parter. Resultatet i varje 
omvårdnadssituation beror till stor del på hur detta samarbete fungerat. Det som 
framkommit i resultatet visar hur viktigt det är att detta samarbete ges möjlighet att 
utvecklas (Douglas, 2001).  
 
Rich och McLachlan (2003) menar att det är en fördel med kontinuitet och att endast en 
sjuksköterska är ansvarig för sårbehandlingen. Detta förutsätter att samarbetet mellan just 
denna sjuksköterska och patient fungerar, annars kan resultatet bli negativt.  
 
Det är i sårbehandling, liksom i all omvårdnad, viktigt att sjuksköterskan ser hela 
människan och inte bara den del som för tillfället behöver vårdas. Sjuksköterskan möter i 
många situationer patienter som inte vill samarbeta (Edwards, 2003). Det är en utmaning 
för sjuksköterskan att ta reda på orsakerna till detta beteende genom att se det hela från 
patientens synvinkel. Sjuksköterskan bör kunna möta patienten på dess nivå för att få till 
ett samarbete mot ett gemensamt mål. 

Social gemenskap 

I de länder där man arbetar efter en Leg Club™-modell har man sett en positiv utveckling 
av sårbehandlingen och även av smärtproblematiken, där man tror att detta beror på den 
sociala gemenskapens betydelse. Motivationen att följa behandlingen gynnas av att 
patienterna kan se varandras framsteg och att det finns hopp för framtiden (Edwards, et al., 
2005a; Edwards, et al., 2005b).  
 
Ebbeskog och Ekman (2001) visar att många patienter avstår sociala kontakter på grund av 
såren. Dessa patienter vill dölja att de har bensår för att inte känna sig avvikande. Om de 
får möjlighet att träffa andra i samma situation kan det underlätta för andra sociala 
kontakter då de vet att de inte är ensamma om denna erfarenhet. 
 
Mycket utav dagens sårbehandling i Sverige sköts av kommunens hemvård. En del av 
patienterna med bensår, som behandlas hemma, kan leva ensamma och kanske inte har så 
stort socialt nätverk. Sjuksköterskan är många gånger en av de få som de får besök av. 
Denna ensamhet är negativ för hela patientens välbefinnande och därmed också för 
sårläkningen (Edwards, et al., 2005a). Idén med att träffa andra i samma situation skulle 
kunna vara bra för patienterna med bensår. Detta leder till en utmaning för framtiden att 
utveckla något liknande i Sverige som kan förbättra livssituationen för patienter med 
bensår.  

Kunskapsutveckling 

Resultatet visar att många sjuksköterskor upplever sig ha bristfälliga kunskaper inom 
sårvårdsområdet. De önskar mer utbildning av, och mer samarbete med hudklinikerna. Det 
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skulle därmed leda till bättre evidensbaserad vård och att alla skulle arbeta efter liknande 
riktlinjer. Därför är det viktigt att sjuksköterskor i sitt arbete ges möjlighet att kontinuerligt 
utbilda sig inom området. 
 
Ett nära samarbete mellan kommunens sjuksköterskor och länssjukvården skulle leda till 
en bra vård för patienten och bättre patientsäkerhet (Smith-Strøm & Thornes, 2008). Ett 
sådant samarbete åstadkommer förmodligen att patienten inte får dubbla budskap från de 
olika instanserna och därmed kan känna en trygghet i sårbehandlingen. Många av 
patienterna med bensår har i olika situationer kontakt med båda instanserna. 
 
Sjuksköterskor i kommunen upplever ett stort problem med att de måste påbörja 
sårbehandling innan en läkare ställt diagnos (Smith-Strøm & Thornes, 2008). Patienten kan 
inte vänta med att få sitt sår omlagt tills diagnos ställts, utan behandling måste påbörjas så 
fort som möjligt. Det kan leda till försenad läkning för att rätt behandling fördröjs. Saknar 
sjuksköterskan tillräcklig kunskap inom området kan det försämra utgångsläget för 
patienten. En bra sårvård innebär att sjuksköterskan har rätt kunskaper och/eller har 
tillgång till expertkunskaper (Amen, et al., 2005). 
 
För patienten är det viktigt att få en diagnos på sitt sår då de annars kan bli oroliga och ha 
svårt att förstå föreslagna behandlingsstrategier. Kan patienten förstå orsaken till sitt sår 
har de lättare att kunna åtgärda negativa faktorer. Ebbeskog och Ekman (2001) visar att 
vissa patienter har dålig kunskap om sitt sår och att de bland annat tror att smärta ingår i att 
ha ett bensår. Hade dessa patienter fått erforderlig information och utbildning kunde de ha 
sluppit mycket onödigt lidande. 
 
Patienter som är välinformerade och insatta i sitt sjukdomstillstånd har lättare att tolerera 
till exempel kompressionsbehandling trots att det kan upplevas som besvärande (Annells, 
et al., 2008). Vissa patienter kan ibland upplevas som svårbehandlade på grund av att de 
inte har insikt i behovet av föreslagna behandlingar. Sjuksköterskan har här ett ansvar att 
ge patienten kunskap om sitt sår, då det kan ge patienten bättre möjlighet att medverka i 
behandlingen. 
 
Det är viktigt att sjuksköterskor ger livsstilsråd till patienterna då livsstilen påverkar såren 
och dess läkning. Sjuksköterskan och patienten bör komma fram till en gemensam 
behandlingsstrategi som patienten kan acceptera och leva med (Van Hecke, et al., 2009). 
Här har sjuksköterskan en uppgift i att undervisa patienten i vad som är viktigt för 
sårläkningen både på kort och på lång sikt. Är patienten inte medveten om vad som 
påverkar sårläkningen kan det leda till att de inte följer överenskommen behandling 
(Annells, et al., 2008).  Idag ges sjuksköterskor kanske inte möjlighet att förmedla denna 
kunskap och information till patienterna. Kunskapsutveckling för både sjuksköterskor och 
patienter prioriteras kanske inte tillräckligt i dagens omvårdnadsarbete. Mer tid bör läggas 
på förebyggande arbete och inte bara behandla uppkomna situationer. 
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Konklusion 

Denna litteraturöversikt visar att smärtkontroll är mycket viktigt i bensårsbehandlingen. 
Många patienter får lida i onödan för att de informeras för dåligt om smärtlindring och hur 
det påverkar sårläkningen. Sjuksköterskor bör kontinuerligt smärtskatta och observera 
patientens smärtstatus för att kunna följa upp smärtproblematiken i tillräckligt grad. Både 
sjuksköterskor och patienter behöver mer kunskap och utbildning inom 
sårvårdsbehandling. En bra sårvård förutsätter att samarbetet mellan patienter och 
sjuksköterskor fungerar och att allas erfarenheter tas tillvara. Det framkommer att den 
sociala gemenskapen påverkar smärtupplevelsen vid bensår, det personliga välbefinnandet 
och även sårläkningen.  
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Översikt av analyserade artiklar 

 
Nr. Författare och 

tidsskrift 
Titel Metod Problem och syfte 

1. Amen, J. Coll, A. 
M. Peters, M. 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 2005, 
50(6), 583 - 594.  

Impact of tele-
advice on 
community nurses´ 
knowledge of 
venous leg ulcer 
care. 

Kvantitativ enkätstudie. 38 
distriktssköterskor, 19 fick 
tillgång till konsultation med 
expert via tele-råd. 19 
utförde sitt arbete som 
tidigare. De fick svara på 40 
frågor vid början och efter 
12 veckor. 

Hur påverkar 
expertrådgivning 
sjuksköterskors kunskap 
inom sårvård. 

2. Annells, M. 
O’Neill, J. Flowers, 
C. Journal of 
Clinical Nursing. 
2008, 17, 350 - 
359. 

Compression 
bandaging for 
venous leg ulcers: 
the essentialness of 
a willing patient. 

Kvalitativ intervjustudie. 22 
distriktssköterskor, 12 i 
individuella intervjuer och 10 
i fokusgrupper. De fick svara 
på frågor om vad de hade 
för utbildning inom sårvård 
och hur de behandlade 
sårpatienter.  

Beskriva och undersöka 
orsaker till varför 
distriktssköterskor 
använder 
kompressionsbehandling 
eller ej, vid venösa bensår. 

3. Briggs, S-L. 
Professional 
Nurse. 2005, 
20(6). 39 - 41. 

Leg ulcer 
management: how 
addressing a 
patient’s pain can 
improve 
concordance. 

Kvalitativ fallstudie av en 
kvinna som haft upprepade 
bensår under en 5-års 
period. 

Uppmuntra vårdpersonal 
att förbättra vården genom 
att fokusera på varje 
patients individuella 
perspektiv och involvera 
patienten i planeringen av 
vården.  

4. Douglas, V. 
Journal of Wound 
Care. 2001, 10(9). 
355 - 360. 

Living with a 
chronic leg ulcer: 
an insight into 
patients´ 
experiences and 
feelings.  

Kvalitativ, med grounded 
theory ansats. 8 patienter 
med bensår som sköttes av 
DSK intervjuades.  

Försöka säkra patientens 
behov genom att hjälpa 
vårdpersonal att förstå 
effekterna av kroniska 
bensår från ett 
patientperspektiv. 

5. Edwards, H. 
Courtney, M. 
Finlayson, K. 
Lewis, C. Lindsay, 
E. Dumble, J. 
International 
Journal of Nursing 
Practice. 2005, 11. 
169 - 176. 

Improved healing 
rates for chronic 
venous leg ulcers: 
Pilot study results 
from a randomized 
controlled trial of a 
community nursing 
intervention. 

Kvantitativ jämförande 
studie. 33 patienter, 16 fick 
omläggning på en Leg 
Club™ och 17 var i en 
kontroll grupp som fick 
omläggning hemma av 
samma sjuksköterskor.   

Utvärdering av effekterna 
av en integrerad 
kommunbaserad 
sjuksköterskeledd kontroll 
av handhavandet av 
patienter med venösa 
bensår  
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 Nr. Författare och 
tidsskrift 

Titel Metod Problem och syfte 

6. Edwards, H. 
Courtney, M. 
Finlayson, K. 
Lindsay, E. Lewis, 
C. Shuter, P. 
Chang, A. Nursing 
Standard. 2005, 
19(52).47 - 54. 

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

Kvantitativ studie där 28 
patienter fick sina sår 
omlagda på en leg club och 
28 patienter fick såren 
omlagda hemma. Samma 
personal utförde 
omläggningarna. 

Undersöka effekten av en 
ny kommunal vårdmodell 
för patienter med bensår, 
beträffande smärta och 
läkning. 

7. Edwards, L. British 
Journal of Nursing. 
2003, 12(11) 5 - 
16. 

Why patients do not 
comply with 
compression 
bandaging.  

Kvalitativ intervjustudie med 
14 patienter med kroniska 
venösa bensår. 

Undersöka uppfattningen 
från patienter med venösa 
bensår, som betecknades 
som inte medgörliga 
beträffande 
kompressionsbehandling 
av distriktssköterskor. 

8. Haram, R., Ribu, 
E. & Rustøen, T. 
Journal of Wound, 
Ostomy & 
Continence 
Nursing. 2003, 
30(1). 25 - 32. 

Wound care. The 
Views of District 
Nurses on Their 
Level of Knowledge 
About the 
Treatment of Leg 
and Foot Ulcers.  

Kvantitativ semistrukturerad 
enkät studie med 102 
distriktssköterskor. 

Granska 
distriktssköterskors syn på 
sin kunskap om ben- och 
fotsårsbehandling och 
deras syn på vad som är 
viktigast i sårbehandling. 

9. Hopkins, A. British 
Journal of Nursing. 
2004, 13(9). 556- 
563. 

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

Kvalitativ studie. 5 personer 
intervjuades och förde 
dagbok under 2 veckor. 

Undersöka den levda 
erfarenheten av personer 
med ickeläkande venösa 
bensår. 

10. Kammerlander, G. 
Eberlein, T. 
Journal of Wound 
Care. 2002, 11 (2). 
76 - 79. 

Nurses´ views 
about pain and 
trauma at dressing 
changes: a central 
European 
perspective.  

Kvantitativ studie. 447 
sjuksköterskor svarade på 
ett frågeformulär med 15 
stängda frågor. 

Undersöka sjuksköterskors 
iakttagelser av smärta och 
skada vid såromläggning.  

11. Morgan, P. 
Moffatt, C. 
International 
Wound Journal. 
2008, 5(2). 332 - 
339. 

Non healing leg 
ulcers and the 
nurse-patient 
relationship. Part 2: 
the nurse’s 
perspective. 

Kvalitativ studie. 4 befintliga 
grupper av sjuksköterskor 
intervjuades i fokusgrupper. 

Undersöka sjuksköterskors 
iakttagelseförmåga av 
patienter med ickeläkande 
sår och samstämmighet 
med behandling. Hur 
sjuksköterskor kom fram till 
beslut om vård för dessa 
patienter. 

12. Rich, A. 
McLachlan, L. 
Journal of Wound 
Care. 2003, 12(2). 
51 - 54. 

How living with a 
leg ulcer affects 
people’s life: a 
nurse-led study.  

Kvalitativ studie med djupa 
semi-strukturerade intervjuer 
med 8 patienter som hade 
bensår. 

Undersöka patienters 
uppfattningar om hur det är 
att leva med bensår. 
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13. Smith-Strøm, H. 
Thornes, I. Vård i 
norden. 2008, 
89(3). 29 - 33. 

Patient safety 
regarding leg ulcer 
treatment in primary 
health care.  

Kvantitativ studie. 158 
sjuksköterskor svarade på 
ett standardiserat 
frågeformulär.  

Undersöka hur 
sjuksköterskors 
samarbetade med 
sjukhusets 
dermatologiavdelning och 
hur de behandlade 
kroniska bensår och att 
undersöka sjuksköterskors 
kunskap om 
bensårsbehandling. 

14. Van Hecke, A. 
Grypdonck, M. 
Beele, H. De 
Bacquer, D. 
Defloor, T. Journal 
of Advanced 
Nursing. 2009, 65 
(2). 337 - 347. 

How evidence-
based is venous leg 
ulcer care? A 
survey in 
community settings.  

Kvantitativ studie. 789 
sjuksköterskor, inom 
kommun och privatvård, 
svarade på ett 
semistrukturerat 
frågeformulär.  

Beskriva sjuksköterskors 
vård av venösa bensår 
beträffande kompression, 
smärtlindring och 
livsstilsråd. 

 


