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Abstrakt 

Bensår uppkommer till följd av perifer kärlsjukdom och drabbar främst 

äldre personer. Denna typ av sår kan ibland vara svårläkt. Vardagslivet 

påverkas och det är därför viktigt att finna orsaker till att bensår inte läker. 

Nekrotisk vävnad och fibrinbeläggning kan utgöra ett hinder för sårläkning, 

larvterapi är en metod som används för att debridera död vävnad. Syftet med 

studien var att söka evidens för om larvterapi är en fördelaktig metod vid 

behandling av bensår. Nio vetenskapliga studier ingick i denna 

evidensstudie. Resultatet visade att larvterapi är effektivt för debridering av 

bensår och leder till att sårläkning påbörjas. Osäkerhet finns om larvterapi är 

effektivt för fullständig sårläkning och om larvterapi är en kostnadseffektiv 

metod. Slutsatsen blev att det behövs mer forskning och utbildning om 

larvterapi. Det viktigaste för sjuksköterskan är att jobba preventivt för att 

inte bensår ska uppkomma. 

 

Nyckelord: bensår, larvterapi, debridering, sårläkning, kostnadseffektivitet, 

evidensbaserad omvårdnad 
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Sår har funnits lika länge som människan själv och har i alla tider varit fruktade. Det finns 

olika sår och ibland kan de vara svårläkta. En typ av sår är bensår vilket definieras som ett sår 

lokaliserat på underbenen mellan malleoler och knä samt att det inte läker inom sex veckor. 

Grundorsaken till bensår är för det mesta en insufficiens som är venös eller arteriell, det finns 

även bensår som har en blandning av arteriell och venös insufficiens. Den venösa 

insufficiensen grundas i nedsatt klaffunktion i vener medan den arteriella insufficiensen beror 

på att större blodkärl i benen drabbats av ateroskleros, vanligast är att bensår har en venös 

etiologi. Det finns även ett flertal olika sjukdomstillstånd som vaskulit, neuropati och 

malignitet, vilka kan medföra svårläkta bensår på underbenen. Bensår är något som främst 

drabbar äldre personer och många kan ha svårläkta sår från månader upp till decennier. När 

bensår läker finns risk för recidiv och risken är högst första året efter primärsåret (Lindholm, 

2012, s. 11, 29, 85-87).  

 

Vardagslivet påverkas på flera olika sätt för personer som har ett bensår då såret kan vara 

smärtsamt, obehagligt, vätska och lukta (Chamanga, 2014). Smärta från såret leder till att 

personer begränsas i vardagen genom nedsatt rörlighet och de kan därför blir mer bundna till 

hemmet. Personer som har bensår beskriver också att sömnen påverkas av smärta och de har 

svårt att få en hel natts sammanhängande sömn. Det är svårt att upprätthålla hygien samt att 

hitta skor och kläder som passar för personer med bensår på grund av sårförbandet (Walshe, 

1995). Svårigheter med att hitta lämpliga skor gör att rörligheten påverkas vilket leder till att 

personer med bensår har en ökad risk för fall och upplever att de blir isolerade (Chamanga, 

2014). Det är genom kroppen som världen upplevs och när kroppen skadas gör den sig 

påmind och världen kan inte upplevas på samma sätt. Personer med bensår får en annan syn 

på sin kropp då den inte är densamma som tidigare, kroppen har förändrats (Neil & Barell, 

1998). Det har visat sig att de som haft bensår under en längre tid upplever mindre problem än 

de som haft bensår en kortare tid (Lindholm, Bjellerup, Christensen & Zederfeldt, 1993) och 

det kan bero på att upplevelsen normaliseras i vardagen (Walshe, 1995).  

 

Det är viktigt att identifiera och behandla orsaken till varför sår inte läker (Smithdale, 2008). 

Nekrotisk vävnad kan vara en orsak till att sår inte läker och utgöra ett substrat för bakterier 

(Vowden & Vowden, 2002). Avlägsning av nekrotisk vävnad och fibrinbeläggningar, vilket 

kan benämnas som debridering, är nödvändigt för att uppnå sårläkning (O'Brien, 2002). 

Larvterapi är en metod som kan debridera sår, metoden innebär att sterila larver, oftast av 
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arten Lucilia sericata appliceras i såret. Debrideringen uppkommer av att larverna utsöndrar 

antibakteriella ämnen och enzymer som bryter ner fibrinbeläggning och nekrotisk vävnad 

(Hampton, 2011). Den friska vävnaden lämnas intakt av larverna men kan bli tillfälligt 

irriterad (O'Brien, 2002). Larvterapi finns i två former, lös-larvterapi där larverna är i direkt 

kontakt med såret och pås-larvterapi där larverna är förpackade i nätpåsar i olika storlekar 

(Jones, 2009). Larver behöver utrymme att röra sig på och lufttillförsel i såret, samt att de inte 

klarar sig om miljön blir för torr eller för blöt (Smithdale, 2008). Debridering med larvterapi 

är inte lämpligt om patienten är döende, om den nekrotiska vävnaden är torr eller om 

omgivande hud blir skadad och smärtsam (Andersson, 2006).  

 

Andra metoder för debridering som förekommer är kirurgisk, mekanisk, autolytisk och 

kemisk, vilka alla också har för och nackdelar (O'Brien, 2002). Hydrogelbehandling främjar 

autolytisk debridering genom att aktivera kroppens eget enzymsystem (Lindholm, 2012, s. 

372). Hydrogel är en form av polymerer som är fyllda med vatten och kan absorbera 

sårexsudat samt skydda sår från infektion. Hydrogel avlägsnas lätt från sår genom rengöring 

med vatten (Du et al., 2012).  

 

Larvterapi introducerades i sjukvården under 1930- talet i USA och användes fram till 1940- 

talet. Behandlingen upphörde när antibiotikabehandling blev vanligare för att sedan 

återinföras under tidigt 1990- tal, särskilt i USA, Israel, Sverige och Storbritannien 

(Lindholm, 2012, s. 420). Genom att ta tillvara samlad kunskap från det förflutna och 

nutidens förbättrade förbandsmaterial för att hålla larverna på plats så är larvterapi på väg 

tillbaka till sjukhusen. Inrättandet av producerande laboratorier över hela världen har gjort att 

larvterapi blivit lättillgänglig för miljontals människor. Forskare fortsätter att utöka 

förståelsen för sårläkning och mekanismer som larver bidrar med för att läka sår (Sherman, 

2009). De senaste åren har larvterapi använts på sjukhus för att behandla trycksår, bensår, 

diabetiska fotsår, postoperativa och traumatiska sår (Jones, 2009).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan arbeta med att främja hälsa och förebygga 

ohälsa, motverka komplikationer i samband med vård och behandling samt arbeta med 

säkerhet och kvalitet (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan måste ha förmåga att konstruera 

en plan där patienten är involverad och de inblandade uppnår samma förväntningar på 

behandlingen (Griffin, 2014). Personer med återkommande bensår kan uppleva en osäkerhet 
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kring processen att såret ska läka när det inte finns någon tidsplan för det (Walshe, 1995), 

vilket kan leda till ångest och förtvivlan (Neil & Barell, 1998). Sjuksköterskan måste bedöma 

sår som inte läker av sig själv för att finna orsaken till varför sårläkningen dröjer (Griffin, 

2014). Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om olika metoder för debridering av sår 

för att kunna göra bra kliniska beslut samt informera patienter (Andersson, 2006).  

Debridering av sår är en utmanande fråga när det gäller långvarig vård och där populationen 

är sjuklig och kunskapsnivån för personal kan vara bristfällig (Hampton, 2011). Kännedom 

om hur larvterapi fungerar är nödvändigt då ogynnsamma förhållanden kan göra att 

behandlingen inte fungerar (Griffin, 2014). Det har visat sig att sjuksköterskor hellre väljer 

den debrideringsmetod som de känner sig mest bekväm med, än den metod som är mest 

lämplig för patienten. Att inte ge den vård som är lämpligast kan ses som ett utelämnande av 

vård (Price & Young, 2013). Syftet med studien var att söka evidens för om larvterapi är en 

fördelaktig metod vid behandling av bensår. 

 

Metod 

Vid en evidensstudie används ett systematiskt tillvägagångssätt i litteratursökningen, 

litteraturgranskningen och kvalitetsbedömningen enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, s. 56). I detta arbete har Goodmans tillvägagångssätt använts för att arbetet skulle bli 

systematiskt. De sju stegen som Goodman beskriver är precisera problemet för utvärderingen, 

precisera inklusion- och exklusionskriterier för studien, formulera en plan för 

litteratursökningen, utföra litteratursökningen och använda de studier som möter 

inklusionskriterierna, tolka de individuella studiernas bevisvärde, sammanställa dem i form av 

evidensgradering och slutligen formulera rekommendationer baserade på bevisens kvalitet 

(ibid., s. 57). 

 

Frågeformulering 

Eftersom syftet var att söka evidens för om larvterapi är en fördelaktig metod vid behandling 

av bensår formulerades frågeställningar enligt Flemmings struktur, PICO tabell (Willman et 

al., 2011, s. 62), se tabell 1. 
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Tabell 1. Flemmings tabell 

Population Intervention Counter-intervention Outcome 

 

Personer med bensår 

>18 år 

 

Larvterapi 

 

Traditionell behandling 

 

Förbättrad debridering 

 

Personer med bensår 

>18 år 

 

Larvterapi 

 

Traditionell behandling 

 

Förbättrad sårläkning 

 

Personer med bensår 

>18 år 

 

Larvterapi 

 

Traditionell behandling 

 

Kostnadseffektivt 

 

 

Frågeställningar 

- Har larvterapi effekt på debridering av bensår? 

- Har larvterapi effekt på läkning av bensår? 

- Är larvterapi en kostnadseffektiv metod vid behandling av bensår?   

 

Inklusionskriterier för studien var personer över 18 år med bensår som hade venös, arteriell 

eller blandad etiologi. Artiklarna skulle vara kvantitativa studier, peer-reviewed och skrivna 

på engelska eller svenska. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen gjordes i första hand i databaser som var inriktade mot medicin och 

omvårdnad, PubMed (Medline) och CINAHL (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 100). Cochrane 

Library söktes igenom utan resultat och en sökning gjordes även i ProQuest. Vid sökningen 

framkom inga systematiska översikter eller meta-analyser utan endast primära källor vilka är 

skrivna av de som utfört studien (jfr. Polit & Beck, 2012, s. 95). En kompletterande sökning 

gjordes i PubMed och CINAHL för att omfatta frågeställningen om kostnadseffektivitet men 

inga fler studier hittades. Sökord togs fram med hjälp av Svensk MeSH som översätter 

svenska medicinska ord till engelska MeSH- termer. Dessa användes vid sökningen i 

PubMed. I CINAHL användes ”Cinahl Headings” som tar fram ämnesord (jfr. Willman et al., 

2011, s. 69-70). I sökningarna ingick fritextsökning, enligt Willman et al. (2011, s. 75) kan en 

kombination av fritextsökning och ämnesord i form av MeSH- termer användas för att öka 

sensitiviteten. För att kombinera sökorden hade Booleska sökoperatorer en betydelse för att få 

en hög sensitivitet i sökningen. Booleska operatorerna OR och AND kopplade samman 

sökorden samt breddade sökningen (jfr. ibid., s. 72-73). Sökorden utgick från 
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frågeställningarna och de sökord som användes var leg ulcer, varicose ulcer, venous ulcer, 

larva, diptera, therapy with helminths, larval therapy, larva*, wound healing, regeneration, 

treatment outcome, debridement, cost-benefit analysis, costs and cost analysis, cost savings, 

cost*. 

 

I urvalet av artiklar har titlar på de slutgiltiga träffarna lästs och de med relevanta titlar valdes 

ut och abstrakt lästes. Författarna gjorde detta var för sig och plockade ut de studier som 

svarade mot syftet (jfr. Willman et al., 2011, s. 57), sedan jämfördes de utvalda artiklarna och 

de som endast valts ut av en författare diskuterades. Tillvägagångssättet valdes för att inte 

missa någon artikel som var relevant. Litteratursökningen redovisas som en översikt i tabell 2. 

 

Kvalitetsgranskning  

Båda författarna kvalitetsbedömde och granskade studierna oberoende av varandra för att 

minska risken för subjektivitet (jfr. Willman et al., 2011, s. 56-57). Vid olika svar på frågorna 

diskuterades det slutgiltiga svaret fram gemensamt. Willman et al. (2011) har utarbetat ett 

kvalitetsgranskningsprotokoll (s. 173-174) som användes. Protokollet modifierades genom att 

ta bort frågor som inte hade någon relevans för vissa studier, exempelvis om deltagarna och 

vårdpersonal var blindade och om randomiseringsförfarandet var beskrivet. Frågorna 

besvarades med ett positivt eller ett negativt svar, varje positivt svar gav ett (1) poäng och ett 

negativt svar gav noll (0) poäng. Slutligen summerades poängen ihop och omvandlades till en 

procentsats. Beroende på vad studien fick för procentsats graderades vilken kvalitet som 

uppnåtts. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 96) har en kvalitetsgradering som har 

använts där 60-69% var låg kvalitet, 70-79% var medel kvalitet och slutligen 80-100% var 

hög kvalitet. Studier som ingick i analysen presenteras i tabell 3.  
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Tabell 2. Litteratursökning 

PubMed 150209 

Sök nr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 MSH Leg ulcer 14270  

2 MSH Varicose ulcer 3040  

3 MSH Larva 2708  

4 MSH Diptera 90422  

5 MSH Therapy with helminths 28  

6 FT Larval therapy 2954  

7 MSH Wound healing 41366  

8 MSH Regeneration 86934  

9 MSH Treatment outcome 5220  

10 MSH Debridement 2804  

11  1 OR 2 14270  

12  3 OR 4 OR 5 OR 6 94930  

13  7 OR 8 OR 9 OR 10 94718  

14  11 AND 12 AND 13 54 3 

 

CINAHL 150209 

1 CH Leg ulcer 2291  

2 CH Venous ulcer 1507  

3 CH Larva 203  

4 CH Larval therapy 304  

5 CH Wound healing 11013  

6 CH Regeneration 1258  

7 CH Treatment outcomes 118401  

8 CH Debridement 3089  

9  1 OR 2 3591  

10  3 OR 4 474  

11  5 OR 6 OR 7 OR 8 130506  

12  9 AND 10 AND 11 32 4 

Begränsning: Peer-reviewed 

 

ProQuest 150211 

1 FT Leg ulcer 13113  

2 FT Larva* 109888  

3  1 AND 2 72 2 

Begränsning: Peer-reviewed  

   Totalt: 9 
*) MSH – MeSH termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT – Fritext sökning 
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Tabell 3. Sammanställning av inkluderade artiklar (n=9) 

Författare 

År/Land 

Typ av studie Deltagare 

Ålder 

Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Campbell & 

Campbell 

2014/Kanada 

Retrospektiv 

kohortstudie 

68 

M =71  

 

Larver applicerades och observerades var 48h 

till ≥90 % var debriderat.   

Datainsamling genom inhämtning av patientdata 

och såret bedömdes genom observation. 

Kostnad bedömdes genom antal besök före 

under och efter behandlingen/Statistisk analys 

med procentuella skillnader. 

 

Efter larvterapi hade 98,5 % av alla deltagare 

uppnått 90 % debridering i såret inom en vecka. 

Alla bensår i studien läkte förutom ett. 

Vårdkostnaden veckan efter larvterapi hade 

minskat med 67 % jämfört med före 

behandlingen.  

Medel 76 % 

Courtenay, Church 

& Ryan 

2000/England 

Prospektiv 

kohortstudie 

70 

- 

 

Larver applicerades i genomsnitt var tredje dag. 

Datainsamling genom ett formulär samt 

inhämtning av patientdata/Statistisk analys med 

deskriptiv statistik (procentuella skillnader). 

 

Efter larvterapi var 30 sår fullt debriderade, 20 

sår delvis och åtta sår oförändrade. Arean av 

nekrotisk vävnad minskade med 68 %, 

sårstorlekens genomsnitt minskade med ca 5 % 

och granulationsvävnaden ökade med 26 % 

efter behandlingen. 

 

Låg 61 % 

Dumville, Worthy, 

Soares, Bland, 

Cullum, Dowson, 

… Torgerson 

2009/England 

 

RCT 267 

M =74±12,6 

 

Larver applicerades var tredje-fjärde dag. 

Datainsamling via fotografi eller observation 

och formulär/Statistisk analys med tvåsidig 

signifikanstest, Log-rank test, Kaplan–Meier 

estimater, Wilcoxon test, Cox proportional 

hazards model och non-parametric bootstrap. 

Efter larvterapi fanns det en statistisk 

signifikans i effektiviteten mellan bensår som 

debriderades med larvterapi jämfört med 

hydrogelbehandling. Det fanns ingen skillnad 

mellan interventionsgrupperna när det gäller tid 

till fullständig läkning av såret. Det fanns heller 

ingen statistisk signifikant skillnad mellan 

grupperna när det gäller kostnadseffektivitet. 

 

Hög 81 % 

Gilead, 

Mumcuoglu & 

Ingber 

2012/Israel 

 

 

 

 

Retrospektiv 

kohortstudie 

435 

M =66,3 

  

Larver applicerades under 24h (lös-larvterapi) 

eller två-tre dagar (pås-larvterapi). 

Datainsamling genom inhämtning av patientdata 

och såret bedömdes genom observation/ 

Statistisk analys med kalkylblad, enkla samband 

med procentuella skillnader. 

 

Efter larvterapi fick 82,1 % av alla deltagare 

såret debriderat. Ålder var en faktor som 

påverkade debrideringen och det behövdes i 

genomsnitt 2,93 behandlingar med larvterapi.  

  

Medel 71 % 
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Tabell 3. Forts. Sammanställning av inkluderade artiklar (n=9) 

Författare 

År/Land 

Typ av studie Deltagare 

Ålder 

Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Mudge, Price, 

Neal & Harding 

2014/England 

RCT 88 

67 % var ≥71  

 

Larver applicerades var tredje-fjärde dag, 

max 21 dagar. 

Datainsamling genom observation och 

fotografier samt inhämtning av patientdata/ 

Statistisk analys med Log-rank (Mantel–

Cox) test. 

Efter larvterapi fanns det en statistisk 

signifikans i effektiviteten mellan bensår som 

debriderades med larvterapi jämfört med 

hydrogelbehandling.  Den granulerande 

vävnaden i bensåren ökade efter 

behandlingen. 

 

Hög 81 % 

Sherman, 

Sherman, Gilead, 

Lipo & 

Mumcuoglu 

2001/USA 

 

Retrospektiv 

kohortstudie 

 

7 vårdpersonal 

21patienter 

M =63 

 

Larver applicerades under 24-72h. 

Datainsamling genom frågeformulär som 

vårdpersonalen besvarat/Statistisk analys 

med procentuella skillnader. 

Efter larvterapi blev17 av 21 sår helt 

debriderade. 11 sår uppnådde fullständig 

läkning efter behandlingen.  

Låg 66 %  

Wayman, 

Nirojogi, Walker, 

Sowinski & 

Walker 

2000/England 

 

RCT 12 

M= 56  

 

Larver applicerades under högst 72h. 

Datainsamling genom observation av såret 

med hjälp av ett centimeterrutat nät, 

inhämtning av patientdata och kostnad 

genom antal besök, tid, material, larver och 

kostnad för sjuksköterska/ Statistisk analys 

med Mann-Whitney U-test. 

Efter larvterapi visade resultatet att 

debrideringen gick fortare för deltagare som 

fick larvterapi jämfört med de deltagare som 

fick hydrogelbehandling. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan kostnaden av 

behandling med larvterapi jämfört med 

traditionell behandling med hydrogel. 

 

Medel 71 % 

Wolff & Hansson 

2003/Sverige 

Prospektiv 

kohortstudie 

74 

Median 72  

 

Larver applicerades under en-två dagar. 

Datainsamling genom fotografier och 

rapport baserat på observation samt 

inhämtning av patientdata/Statistisk analys 

med procentuella skillnader. 

Efter larvterapi visade resultatet att 

debrideringen var effektiv i 86 % av såren hos 

deltagarna. 72 % av alla deltagare fick såret 

debriderat efter en behandling, 19 % behövde 

två behandlingar. 

 

Medel 76 % 

Wollina, Liebold, 

Schmidt, 

Hartmann & 

Fassler 

2002/Tyskland 

 

Prospektiv 

kohortstudie 

 

30 

M =66,3±16 

 

Larver applicerades under en-fyra dagar. 

Datainsamling genom en sårskala och ett 

mätinstrument samt inhämtning av 

patientdata/Statistisk analys med student’s t-

test. 

Efter larvterapi fanns det en statistisk 

signifikans i effektivitet av debridering och 

ökad granulationsvävnad jämfört med innan. 

Flertalet behövde endast en behandling. 

Medel 71 %  

M =medel
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Bevisvärde 

I analysen har studiernas bevisvärde bedömts. Författarna har först bevisgraderat var för sig, 

sedan har de enskilda resultaten sammanställts till ett slutligt bevisvärde. Bevisvärdet speglar 

studiernas pålitlighet att den aktuella frågeställningen blir besvarad. Det finns en tregradig 

indelning av bevisvärdet med lågt, medelhögt och högt bevisvärde (Britton, 2000). En RCT, 

randomiserad kontrollerad studie har oftast högt bevisvärde då den är stor och har låg risk för 

systematiska fel. En studie som är bakåtsyftande, retrospektiv och har en liten 

undersökningsgrupp har oftast lågt bevisvärde (Willman et al., 2011, s. 96). De på förhand 

uppställda kriterierna har baserats på kvalitetsgranskningen. Brittons (2000) kriterier för 

bedömning av bevisvärde har använts (tabell 4).  

 

Tabell 4. Kriterier för gradering av bevisvärde 

Högt bevisvärde Studier som är väl genomförda, analyserade, har en lämplig 

studietyp samt är tillräckligt stor. Vid utvärdering av en 

behandlingsform kan det vara en stor RCT. För övriga områden: 

Uppfyller väl på förhand uppställda kriterier. 

 

Medelhögt bevisvärde Studier med kontroller från andra geografiska områden eller 

matchande grupper samt liknande som är stora vid utvärdering av 

behandlingseffekt. För övriga områden: Uppfyller delvis på förhand 

uppställda kriterier.  

 

Lågt bevisvärde Studier med stora bortfall, retrospektiva studier som jämför grupper 

som fått eller inte fått behandling (studier med selekterande 

kontroll) och studier med andra osäkerheter. Slutsatser får ej 

grundas på endast detta. För övriga områden: Uppfyller dåligt på 

förhand uppställda kriterier.  

 

 

 

Evidensgradering 

Som avslutning på analysen har bevisvärdena för studierna sammanställts gemensamt till ett 

enhetligt resultat i form av en evidensgradering. Graderingen visar vilken vetenskaplig styrka 

resultatet fick. Det finns olika rangordningssystem att förhålla sig till vid evidensgraderingen 

(Willman et al., 2011, s. 113). I det här arbetet har evidensgraderingen klassificerats efter 

tabellen som redovisas i Willman et al. (2011, s. 115), se tabell 5. Den är baserad på Brittons 

gradering som i sin tur har modifierat andra graderingsskalor.  
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Tabell 5. Kriterier för gradering av evidensgrad 

Evidensgrad 1 

Starkt vetenskapligt underlag 

Minst två studier med högt bevisvärde, eller en meta-

analys/systematisk överskikt med högt bevisvärde. 

 

Evidensgrad 2 

Måttligt vetenskapligt underlag 

En studie med högt bevisvärde samt minst två studier 

med måttligt bevisvärde. 

 

Evidensgrad 3 

Begränsat vetenskapligt underlag 

En studie med högt bevisvärde eller minst två studier 

med måttligt bevisvärde. 

 

Evidensgrad 4 

Otillräckligt vetenskapligt underlag 

En studie med måttligt bevisvärde och/eller studier med 

lågt bevisvärde. 

 

   

 

Resultat 

Sammanställningen av resultatet har utgått ifrån de frågeställningar som studien hade. 

Frågeställningar, studiernas bevisvärde och sammanlagd evidensgrad redovisas i tabell 6. 

Utifrån bevisvärde och evidensgrad har frågeställningarnas svar sammanställts till varsin 

slutsats. 

 

Tabell 6. Frågeställningar, bevisvärde och evidensgrad 

Frågeställning Evidensgrad  Referens Bevisvärde 

Har larvterapi effekt 

på debridering av 

bensår? 

1  Campbell & Campbell (2014) 

Courtenay et al. (2000) 

Dumville et al. (2009) 

Gilead et al. (2012) 

Mudge et al. (2014) 

Sherman et al. (2001) 

Wayman et al. (2000) 

Wolff & Hansson (2003) 

Wollina et al. (2002) 

Låg 

Låg 

Hög 

Låg 

Hög 

Låg 

Medelhög 

Medelhög 

Medelhög 

Har larvterapi effekt 

på läkning av bensår? 

 

1  Campbell & Campbell (2014) 

Courtenay et al. (2000) 

Dumville et al. (2009) 

Mudge et al. (2014) 

Sherman et al. (2001) 

Wollina et al. (2002) 

Låg 

Låg 

Hög 

Hög 

Låg 

Medelhög 

 

Är larvterapi en 

kostnadseffektiv 

metod? 

3  Campbell & Campbell (2014) 

Dumville et al. (2009) 

Wayman et al. (2000) 

Låg 

Hög 

Medelhög 
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Har larvterapi effekt på debridering av bensår? 

Frågeställningen har besvarats med hjälp av samtliga studier, två med högt bevisvärde, tre 

med medelhögt bevisvärde och fyra studier med lågt bevisvärde som tillsammans gett 

evidensgrad 1, starkt vetenskapligt underlag. 

 

Samtliga studier som ingick i analysen använde sig av lös-larvterapi antingen som enda 

intervention (Campbell & Campbell, 2014; Courtenay, Church & Ryan, 2000; Sherman, 

Sherman, Gilead, Lipo & Mumcuoglu, 2001; Wolff & Hansson, 2003; Wollina, Liebold, 

Schmidt, Hartmann & Fassler, 2002) eller i jämförelse med andra interventioner (Dumville et 

al., 2009; Gilead, Mumcuoglu & Ingber, 2012; Mudge, Price, Neal & Harding, 2014; 

Wayman, Nirojogi, Walker, Sowinski & Walker, 2000). De studier som hade en 

interventionsgrupp som fick lös-larvterapi jämförde med en interventionsgrupp som fick 

hydrogelbehandling (Mudge et al., 2014; Wayman et al., 2000) eller pås-larvterapi (Gilead et 

al., 2012). En studie (Dumville et al., 2009) hade tre interventionsgrupper där samtliga 

nämnda behandlingsmetoder jämfördes.  

 

Resultatet av två studier (Dumville et al., 2009; Mudge et al., 2014) visade att larvterapi 

debriderade bensåren signifikant (p <0,0001 och p =0,001) effektivare än 

hydrogelbehandling. I studien av Dumville et al. (2009) visade resultatet att deltagare som 

fick lös-larvterapi fick såren debriderade snabbare än de som fick pås-larvterapi men 

skillnaden var inte statistisk signifikant (p =0,22). Resultatet visade även att storleken på såret 

påverkade tiden till debridering. I studien av Mudge et al. (2014) visade resultatet att såren 

som hade en stor area (>25-100 cm
2
) debriderades inte inom 21 dagar, skillnaden var 

statistiskt signifikant (p =0,003). Även studien av Wayman et al. (2000) fann att larvterapi var 

effektivare än hydrogelbehandling när det gäller debridering av bensår, sex av sex deltagare 

jämfört med två av sex deltagare fick sina bensår debriderade. I studien av Wollina et al. 

(2002) visade resultatet en signifikant skillnad (p < 0,001) i poängen av sårskalan mellan före 

och efter behandlingen. Det framgår inte vilken behandling som deltagarna fick innan 

larvterapi. Debridering var en av de faktorer som hade en betydande effekt för skillnaden i 

poängen. 

 

Tre studier (Campbell & Campbell, 2014; Gilead et al., 2012; Wolff & Hansson, 2003) fann 

att larvterapi kunde debridera sår effektivt. I studien av Wolff och Hansson (2003) visade 
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resultatet att 86 % av alla nekrotiska sår debriderades till mellan 66-100 %. Campbell och 

Campbell (2014) utvärderade kvaliteten av larvterapi på en klinik. De fann att debridering av 

>90 % av den nekrotiska vävnaden uppnåddes för 98,5 % av alla deltagare. I studien av 

Gilead et al. (2012) visade resultatet att 82,1 % av alla deltagare uppnådde fullständig 

debridering av såret oavsett form av larvterapi. Vidare visade resultatet att 16,8 % av alla 

deltagare fick såren ofullständigt debriderade och 1,1 % av alla deltagare hade oförändrade 

sår efter behandlingen. Ålder var en faktor som påverkade debrideringen av sår, chansen att 

uppnå fullständig debridering minskade med 7 % hos deltagarna över 70 år.  

 

Resultatet från studien av Sherman et al. (2001) som undersökte larvterapins effekt hos 

patienter utanför sjukhus visade att 17 av 21 sår uppnådde fullständig debridering och tre av 

21 sår debriderades delvis. I en studie (Courtenay et al., 2000) som redovisade sitt resultat på 

ett liknande sätt utvärderades effekten av larvterapi. Där visade resultatet att larvterapi 

medförde 30 fullt debriderade sår, 20 delvis debriderade sår och åtta oförändrade sår. 

Resultatet visade också att arean av den nekrotiska vävnaden minskade med 68 % i såren. 

 

Totalt fyra studier (Gilead et al., 2012;Wayman et al., 2000; Wolff & Hansson, 2003; Wollina 

et al., 2002) visade på att debridering med larvterapi kräver få behandlingar. En studie 

(Wayman et al., 2000) visade att de deltagare som fick larvterapi behövde enbart en 

behandling. En annan studie (Wollina et al., 2002) redovisade att det endast var två deltagare 

som behövde flera behandlingar, de övriga klarade sig med en behandling. Även majoriteten 

av deltagarna behövde en behandling i studien av Wolff och Hansson (2003). Deras resultat 

visar att 72 % av alla deltagare behövde en behandling för att såret skulle debrideras, 19 % 

behövde två behandlingar och 9 % behövde tre-fyra behandlingar. Vidare visade studien av 

Gilead et al. (2012) att det behövdes i genomsnitt 2,93 behandlingar med larvterapi för att 

uppnå debridering. Två studier (Campbell & Campbell, 2014; Dumville et al., 2009) 

redovisade debridering efter antal dagar. Campbell och Campbell (2014) redovisade att 66 av 

68 deltagare fick såret debriderat inom sex dagar. Den andra studien (Dumville et al., 2009) 

fann i sitt resultat att för 95 % av deltagarna som fick lös-larvterapi tog det igenomsnitt 14 

dagar till debridering jämfört med 72 dagar till debridering för deltagarna som fick 

hydrogelbehandling. 
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Sammanfattningsvis visade studierna att larvterapi hade effekt på debridering av bensår, den 

var effektivare än hydrogelbehandling eller traditionell behandling. Larvterapi krävde oftast få 

behandlingar. Behandlingen var osäker vid debridering av stora bensår och hög ålder kunde 

påverka tid till debridering. 

 

Har larvterapi effekt på läkning av besår? 

Denna frågeställning har besvarats med sex studier som tillsammans gett evidensgrad 1, starkt 

vetenskapligt underlag. Av de sex studierna hade två studier högt bevisvärde, en hade 

medelhögt bevisvärde och tre studier hade lågt bevisvärde. 

 

Tre studier (Courtenay et al., 2000; Mudge et al., 2014; Wollina et al., 2002) visar på att 

larvterapi leder till bildning av granulationsvävnad. I studien av Wollina et al. (2002) visade 

resultatet att behandling med larvterapi kan leda till förbättrad sårläkning i form av 

vävnadsbildning. Med hjälp ett mätinstrument uppmättes värden före och efter larvterapi, de 

lägre värdena efter larvterapi tyder på en ökning av lokalt blodflöde och det i sin tur minskade 

ödem. Studien redovisade också en ökning i granulationsvävnad som var statistisk signifikant 

(p < 0,001) från mätningen med sårskalan vid jämförelse mellan före och efter larvterapi. 

Courtenay et al. (2000) beskrev att granulationsvävnaden ökade med 26 % (21cm
2
) efter 

behandling med larvterapi. Resultatet visade också att genomsnittet av sårstorleken minskade 

med ca 5 %. I studien av Mudge et al. (2014) påvisades att andelen bensår oavsett behandling 

som hade granulerande vävnad i mer än hälften av såret hade ökat från 14,8 % vid 

basmätningen till 41,2 % vid den slutliga mätningen efter 21 dagar. Av deltagarna som fick 

larvterapi var det vid basmätningen fem sår som hade granulerande vävnad i mer än hälften av 

såret, vid den slutliga mätningen var det 19 sår.  

 

Resultatet av en studie (Dumville et al., 2009) visade att det inte fanns någon signifikant 

skillnad (p =0,54) i tid till fullständig läkning av bensår mellan larvterapi och 

hydrogelbehandling. Det fanns heller ingen skillnad (p =0,66) i tid till sårläkning mellan 

grupperna som fick lös-larvterapi och pås-larvterapi. Vidare visade resultatet att sårets 

duration och sårarea påverkade tid till sårläkning. Två andra studier (Campbell & Campbell, 

2014; Sherman et al., 2001) som också mätte fullständig sårläkning redogjorde för resultatet 

på samma sätt men de visade dock på olika resultat. I studien av Campbell och Campbell 

(2014) läkte alla bensår förutom ett medan Sherman et al. (2001) redovisade att 11 av 21 sår 
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läkte helt efter larvterapin, vilket är ungefär hälften av alla sår. I studien av Sherman et al. 

(2001) visade resultatet även att sju sår hade läkt inom sex månader.  

 

Sammanfattningsvis visade tre studier att läkningsprocessen hade påbörjats under studiernas 

gång, resultatet tyder på att larvterapi hade effekt på att läkning av bensår påbörjats. Det fanns 

ingen skillnad mellan larvterapi och hydrogelbehandling i tid till läkning och det var oklart 

hur effektiv larvterapi var för fullständig sårläkning, andra faktorer kunde påverka.  

 

Är larvterapi en kostnadseffektiv metod? 

Endast tre artiklar har besvarat denna frågeställning, en med högt bevisvärde, en med 

medelhögt bevisvärde samt en med lågt bevisvärde, vilket ger ett begränsat vetenskapligt 

underlag, evidensgrad 3.  

 

En studie (Dumville et al., 2009) redovisade att den genomsnittliga kostnaden per 

behandlingstillfälle var dyrare för larvterapi jämfört med hydrogelbehandling, dock skilde sig 

inte antalet besök mellan grupperna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna i 

årlig kostnad av sjuksköterskebesök. Studiens resultat visade att larvterapi och 

hydrogelbehandling sannolikt är likvärdiga i kostnadseffektivitet men forskarna uppgav 

osäkerhet kring uppskattning av genomsnittlig kostnad. 

 

Ett motsatt resultat redovisades av två studier (Campbell & Campbell, 2014; Wayman et al., 

2000). En studie (Wayman et al., 2000) fann att det var en signifikant skillnad (p =0,0039) i 

antal besök som de olika behandlingarna krävde, hydrogelbehandlingen krävde fler besök. 

Kostnaden för tiden blev därför högre i gruppen som fick hydrogelbehandling jämfört med 

gruppen som fick larvterapi, skillnaden var statistisk signifikant (p =0,0039). Även kostnaden 

för omläggningsmaterialet exklusive larver blev högre (p =0,0038) för hydrogelbehandlingen 

jämfört med larvterapi. Den totala omkostnaden med inköp av larver inräknat var statistsikt 

signifikant (p <0,05) billigare för larvterapi jämfört med hydrogelbehandling. Den andra 

studien (Campbell & Campbell, 2014) fann att det var 307 sjuksköterskebesök för deltagarna 

veckan före larvterapi. Veckan efter larvterapi var det 102 sjuksköterskebesök för deltagarna. 

Resultatet visade att vårdkostnaden hade minskat med 67 % vid jämförelse av veckan före 

och efter larvterapi.  
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Sammanfattningsvis står studiernas resultat mot varandra där studien med högt bevisvärde 

menar att larvterapi inte var kostnadseffektivt medan studierna med medelhögt respektive lågt 

bevisvärde menar att larvterapi var en kostnadseffektiv metod. Det går inte att dra någon 

slutsats av det resultatet. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att söka evidens för om larvterapi var en fördelaktig metod vid 

behandling av bensår. Resultatet visade att larvterapi var en effektivare debrideringsmetod än 

hydrogelbehandling eller traditionell behandling och krävde oftast få behandlingar. 

Behandlingsformen var dock osäker vid debridering av stora bensår och hög ålder var en 

faktor som påverkade negativt. Larvterapins effekt på fullständig sårläkning var oklar då 

sårarea och duration kunde påverka men resultatet visade att en läkningsprocess påbörjat. Det 

fanns ingen skillnad i tid till sårläkning för larvterapi jämfört med hydrogelbehandling. Det 

har genom resultatet inte framkommit i fall metoden var kostnadseffektiv eller inte. 

 

Resultatet visade att larvterapi var en effektiv debrideringsmetod. Vid en undersökning om 

hur tänkbar larvterapi är för bensårspatienter visade det sig att det är ca 25 % som absolut inte 

kan tänka sig den behandlingsformen (Petherick et al., 2006). Orsaker till att de inte kan tänka 

sig larvterapi är att de visualiserar bilder av att larver kryper omkring i såret, att larver 

rymmer från förbandet och kan vara i sängen när de vaknar. Andra orsaker är att patienterna i 

sitt liv kommit i kontakt med larver som associeras med dåliga hygienrutiner, rutten mat och 

död. Andra deltagare ser inte larvterapi som något otäckt, de har en positiv bild av larver till 

följd av ett fiskeintresse. Bilden av larvterapi kan också påverkas negativt eller positivt av 

andra patienters berättelser (Spilsbury et al., 2008). Även om tanken på larvterapi är negativ 

från början släpper de negativa tankarna hos patienterna i överlag så fort de påbörjat 

behandlingen (Kitching, 2004). 

 

Resultatet visade att den genomsnittliga åldern var hög hos deltagarna, mellan 60-70 år eller 

mer. Risken för sjukdom ökar med stigande ålder. Larvterapi kan bli en problematisk 

behandlingsform för människor med demens eller nedsatt kognitiv förmåga då de inte förstår 

orsaken till behandlingen (Anderson & Knight, 2011). Det finns även risk att förbandet rivs 

bort med följden att larverna rymmer, detta kan förhindras med pås-larvterapi men samtidigt 

måste personen ha godkänt behandlingsformen. Det fanns också yngre deltagare även om de 
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var betydligt färre, Coull, Atherton, Taylor och Watterson (2014) undersökte prevalensen av 

bensår hos unga missbrukare som injicerar, den visade sig vara 15 %. Det går dock inte att 

säga att de yngre deltagarna i studierna som resultatet baseras på var missbrukare. 

 

I frågan om läkning av bensår framkom det av resultatet att det var oklart hur effektiv 

larvterapi var för en fullständig sårläkning. Resultatet redovisade inte någon skillnad i tid 

mellan larvterapi och hydrogelbehandling till fullständig läkning. Petherick et al., (2006) 

redovisar att 77 % av patienterna kan tänka sig behandling med larvterapi istället för 

hydrogelbehandling om såret läker tre veckor tidigare. Eftersom resultatet inte visade någon 

skillnad i läkningstid så kan det tänkas att hydrogelbehandling föredras. Även om larvterapi 

inte mynnade ut i fullständig läkning för bensår visade resultatet att läkning av sår påbörjats 

efter behandling. Detta framkom även i en Cochrane översikt som undersökte effekterna av 

debridering för läkning av diabetiska fotsår. Det resultatet visar att larvterapi minskar 

sårstorleken (Edwards & Stapley, 2010).  

 

Orsaker som påverkade tid till läkning var sårarea och sårets duration enligt resultatet i den 

här evidensstudien. Läkning av bensår påverkas av flera faktorer. Stress är en faktor som kan 

påverka sårläkning då den inverkar på immunologiska faktorer som i sin tur kan ha effekt på 

sårläkning (Norman, 2003). En annan faktor som påverkar sårläkning negativt är rökning 

(McRobert, 2013). Sårläkning kan även påverkas av bensårets bakomliggande sjukdom. 

Personer med perifer arteriell sjukdom har signifikant lägre sårläknings frekvens jämfört med 

personer som inte lider av perifer arteriell sjukdom (Wicke et al., 2009). Ytterligare en faktor 

som påverkar sårläkning är nutrition då kroppen behöver näringsämnen för att sår ska läka. 

Ett fullgott näringsintag kan vara svårt att tillgodose hos äldre personer då förändringar som 

tandlossning, dåligt passande proteser, minskad salivproduktion och förändringar i smak och 

lukt kan påverka (Lunnon, 2013). Då medelåldern hos deltagarna i studierna som presenteras i 

resultatet var hög kan denna faktor inte förbises. Även åldern i sig kan ses som en orsak till att 

bensår inte läker. Det har visat sig att sår hos äldre personer över 70 år har signifikant (p 

<0,0001) lägre frekvens av läkning än yngre patienter, men det är redan vid 60-års ålder som 

skillnaden är uppenbar (Wicke et al., 2009). I denna evidensstudie visade resultatet att åldern 

även påverkade debrideringen. Personer över 70 år hade 7 % lägre chans att få såret 

fullständigt debriderat.   
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En annan faktor som påverkar sårläkning är följsamhet till behandling. En patient som har en 

god följsamhet till behandling uppnår till större del sårläkning än en patient som har en låg 

efterföljsamhet till behandling (Wicke et al., 2009). Om sjuksköterskan ger bra information är 

personen med bensår mer benägen att fullfölja behandlingen (Van Hecke, Grypdonck & 

Deefloor, 2008). Orsaker som smärta, obehag, svårigheter att utföra egenvård och olika 

övertygelser om vad som hjälper gör att patienten inte följer en behandling (Van Hecke, 

Grypdonck & Defloor, 2009). Enligt kompetensbeskrivningen ska sjuksköterskan tillgodose 

patientens välbefinnande vid behandling och motivera genom dialog till följsamhet av 

behandling (Socialstyrelsen, 2005). Det kan åstadkommas genom att utforma vården efter 

personen med bensår (Van Hecke et al., 2008). Information och kommunikation med 

patienten är av betydelse för att personen ska acceptera och känna sig trygg samt att få en 

förståelse för larvterapi. Patienten känner en hoppfullhet av sjuksköterskans erfarenhet och 

kunskap om larvterapi (Kitching, 2004).  

 

Följsamhet till behandling kan knytas samman med begreppet KASAM och dess innebörd 

(jfr. Antonovsky, 2005, s. 48-49). I fall patienten får en bättre förståelse för larvterapi stärks 

komponenten begriplighet vilket kan leda till en bättre hanterbarhet för patienten genom 

behandlingen. Då patienten kommer till insikt med att larvterapi kan hjälpa skapas en 

motivation för att genomgå behandlingen och då stärks även komponenten meningsfullhet. 

Det kan leda till att patienten känner en högre känsla av sammanhang (jfr. Antonovsky, 2005, 

s. 43-45). När en person drabbas av svårläkta bensår som kan vara mycket tid- och 

tålamodskrävande, lukta och göra ont så kommer den drabbade att hantera situationen utifrån 

vilket KASAM personen har. Sjuksköterskan kan stötta och försöka stärka individen utifrån 

personens KASAM.  

 

Resultatet visade att det fanns en osäkerhet om larvterapi var en kostnadseffektiv metod. De 

studier som hade beräknat kostnadseffektiviteten visar på resultat som står mot varandra. 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821, 7. kap 1§) ska patienten få välja behandlingsalternativ om 

det finns flera behandlingar som överensstämmer med vetskap och beprövad erfarenhet, samt 

att kostanden för behandlingen ska vara befogad. När det inte fanns något sammantaget bevis 

för huruvida larvterapi var kostnadseffektivt jämfört med andra behandlingar behövs mer 

forskning för att få klarhet. En av studierna som ingick i analysen visade att mindre 

behandlingstillfällen och att mindre material användes vid larvterapi men de hade inte gjort 



20 

 

några kostnadsberäkningar på det. Då larvterapi kan ses som en motbjudande metod är det 

viktigt att det ska finnas möjlighet för patienten att välja behandlingsform. 

 

Rekommendationer 

Larvterapi kan rekommenderas som ett alternativ för debridering av bensår men behandlingen 

av bensår består inte enbart av larvterapi utan är komplext. Detta påverkar den person som har 

bensår och det hade varit önskvärt om ingen person behöver drabbas av bensår då de ofta är 

långvariga och återkommande. Faktorer som ökar risken för uppkomst av bensår går att 

förebygga till viss del. En preventiv åtgärd för att förebygga venösa bensår är att använda 

kompressionsstrumpor och för att få effekt ska klass II eller klass III strumpor användas 

(Finlayson, Edwards & Courtney, 2011). För att förebygga bensår med arteriell etiologi kan 

benen lindas löst eller så kan en strumpa utan kompression användas. Det leder till att den 

ömtåliga huden skyddas och samtidigt ska risken för patienten att stöta benen i någonting 

minimeras, då det annars kan bli sår.  De venösa bensåren förbyggs genom kompression för 

att minska ödem (Doyle, 1983) vilket leder till att trycket i venerna minskar (Nelson & Bell-

Syer, 2012). Kompression vid arteriell insufficiens är skadligt då blodtillförseln redan är 

nedsatt och kompression kan stoppa upp det arteriella flödet som med hjälp av gravitationen 

når benen (Morris & Sander, 2007). Sockar som stasar benen ska också undvikas för att 

förebygga uppkomst av arteriella bensår (Doyle, 1983).  

 

Benen bör hållas i högläge minst en timme per dag för att förebygga venösa bensår. En annan 

åtgärd är fysisk aktivitet som också har påverkan på återfall av venösa bensår, fysisk aktivitet 

minskar risk för återfall (Finlayson et al., 2011). Genom fysisk aktivitet stimuleras återflöde 

av venöst blod från benen (Peters, 1998). Fysisk aktivitet kan också förebygga arteriella 

bensår genom att förbättra glukosmetabolism, kolesterolnivåer och har kardiovaskulära 

fördelar (Hopf et al., 2006). En annan faktor som kan leda till arteriella bensår är rökning som 

bör undvikas för att minska risken (Doyle, 1983), rökavvänjning är därför viktigt för att 

förebygga. Även hypertoni och hyperlipidemi måste hållas under kontroll, då minskas risken 

även för stroke och hjärtinfarkt. Läkemedelsbehandling med trombocythämmare kan förbättra 

arteriell insufficiens som i sin tur förebygger uppkomst av bensår (Hopf et al., 2006). En 

hälsosam kost kan också förebygga arteriella bensår (Morris & Sander, 2007) och en 

eventuell viktminskning om det är nödvändigt (Myles, 2007). 
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Självförtroende och socialt stöd har också identifierats som en faktor som påverkar återfall av 

bensår, bra självförtroende och socialt stöd förebygger bensår (Finlayson et al., 2011). Det 

sociala stödet kan bidra till att personen som har risk för återfall följer den förebyggande 

behandlingen (Cameron, 1996). Sjuksköterskan kan ge ett socialt stöd till patienten och 

genom att förstå patienten och dennes livsstil kan stödet bli optimalt (Van Hecke et al., 2008). 

För sjuksköterskan kan det även vara möjligt att involvera patientens närstående och 

uppmuntra dem att stödja patienten till att följa den förebyggande behandlingen. Det är viktigt 

att vara uppmärksam på om närstående inte är lämpliga till att ge socialt stöd (Cameron, 

1996). Bensår med blandad etiologi kan förbyggas genom ett mellanting mellan hur venösa 

och arteriella bensår ska förebyggas (Doyle, 1983). Genom att jobba förebyggande för att 

bensår inte ska uppkomma eller recidivera leder det till en vinst för den enskilda personen och 

för samhället. Det är viktigt att som sjuksköterska hålla sig ajour med aktuell forskning om 

preventiva åtgärder (Peters, 1998). 

 

Metodkritik  

Denna evidensstudie har följt Goodmans sju steg för att tillvägagångssättet skulle bli 

systematiskt (jfr. Willman et al., 2011, s. 56-57). Detta har varit ett stöd under studiens gång 

för författarna och för läsaren blir det ett förtydligande av studiens tillvägagångssätt. Genom 

att det var första gången författarna gjorde en större evidensstudie kan det ha påverkat 

studiens slutliga resultat jämfört med om någon mer erfaren gjort samma studie. Tiden var en 

faktor som kan ha påverkat arbetet. En svaghet kan vara att materialet om larvterapi för 

bensår var begränsat (jfr. Aveyard, 2010, s. 154). Till följd av det valdes ingen begränsning 

för årtal vid litteratursökningen. Av studierna som ingick i evidensstudien var den äldsta 

studien från 2000. Vid datainsamling har sökningen gjorts i flera databaser och författarna har 

läst titel och abstrakt enskilt för att sedan jämföra utvalda artiklar med varandra. För att öka 

trovärdigheten i metoden har de utvalda artiklarna lästs och kvalitetsgranskats var för sig och 

sedan jämförts. Vid kvalitetsgranskningen har författarna haft ett kritiskt förhållningsätt för att 

få en rättvis kvalitetsbedömning. Genom att båda författarna var för sig har sorterat, granskat 

och kvalitetsbedömt har subjektiviteten i arbetet minimerats (Willman et al., 2011, s. 56-57). 

En svaghet i urvalet och vid sammanställande av resultat var att artiklarna var skrivna på 

engelska, till följd av detta kan författarna ha missat detaljer eftersom engelska inte är 

modersmålet. Arbetssättet med Goodmans sju steg och även det systematiska 

urvalsförfarandet har stärkt studiens validitet genom att författarna har besvarat studiens syfte 
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(jfr. Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 67-68). En svaghet för studiens validitet var att det i 

resultatet ingick några studier som hade deltagare med andra sår än bensår. Författarna valde 

ändå att ta med studierna då minst hälften av alla sår var bensår, eller vid grupperingar av sår 

var den största gruppen bensår i förhållande till grupperingar av andra sår.  

 

Syftet med studien var att söka evidens för en omvårdnadshandling som utförs av en 

sjuksköterska. För att framställa evidens har studierna först kvalitetsgranskats och 

bevisvärderats för att sedan kunna sammanställas gemensamt till ett enhetligt resultat i form 

av en evidensgradering (jfr. Willman et al., 2011, s. 57). Sökord och datainsamling är utförd 

och beskriven enligt det Willman et al. (2011, s. 69-70, 72-73, 75) förespråkar. Syftet med 

studien har besvarats och därmed har reliabiliteten stärkts eftersom författarna har beskrivit 

och använt det systematiska tillvägagångssätt som rekommenderas för att framställa evidens 

(jfr. Rosenqvist & Andrén, 2006, s. 67-68). Resultatet kan överföras till länder där modern 

sjukvård bedrivs (jfr. Henricson, 2012, s. 475). 

 

Slutsats  

Den här studien har funnit evidens för att larvterapi är en effektiv metod för debridering av 

bensår. Det har visat sig att larvterapi kan påbörja sårläkning men andra faktorer är viktiga att 

ta hänsyn till. Sjuksköterskan ska ha ett holistiskt synsätt och se människan bakom såret och 

därigenom identifiera orsaker till varför sår inte läker. En viktig faktor för sårläkning är 

nutrition och ett fullgott näringsintag kan vara svårt att tillgodose hos den äldre patienten. Det 

är för sjuksköterskan en utmaning att motivera patienten till en livsstil och god hälsa som 

främjar sårläkning. Sjuksköterskan måste jobba preventivt för att bensår inte ska uppkomma, 

då befolkningen blir äldre och äldre kommer också bensår att bli allt vanligare då det främst 

är äldre som drabbas. Det behövs fler väl genomförda kliniska studier som undersöker 

larvterapins effekt på bensår. Även mer forskning om larvterapi som en kostnadseffektiv 

metod behövs då resultatet inte fann evidens för det. Genom mer forskning och ökad kunskap 

i form av fortbildning kring larvterapi kan behandlingsformen bli en mer vedertagen metod 

för debridering av bensår i Sverige.  
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