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Abstrakt 
Venösa bensår är ett globalt problem som många äldre personer lider av, där smärta, 

nedsatt rörlighet och social isolering blir följden och påverkar den äldre personens 

livskvalité och hälsa. Syftet med litteraturstudien var att beskriva 

omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår hos äldre personer. Syftet besvarades med 

stöd av två frågeställningar; Vilka omvårdnadsåtgärder används vid venösa bensår, 

vilken betydelse har omvårdnadsåtgärderna för sårläkningen. I denna integrerade 

litteraturöversikt analyserades nio vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom att de 

omvårdnadsåtgärder som används vid venösa bensår är information, kompression, 

sårvård, aktivitet, nutrition, motivation och uppföljning. Dessa visade sig ha stor 

betydelsen för sårläkningen, enskilt men främst i kombination med varandra. En 

slutsats är att sjuksköterskors kunskaper och förmåga att se personen som en helhet 

är av stor vikt för god omvårdnad vid venösa bensår för att främja de äldre 

personernas följsamhet i behandling med en förbättrad sårläkning som följd. Ett 

holistiskt synsätt skall prägla sjuksköterskor och vårdpersonalens bemötande och 

attityder gentemot den äldre personen med venösa bensår och främja delaktighet, 

samt ge ett stöd i egen vård. 

 

Nyckelord: Venösa bensår, omvårdnadsåtgärder, sårläkning, äldre personer, 

litteraturöversikt. 
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Svårläkta bensår är ett globalt hälsoproblem som påverkar upp till sex procent av den äldre 

befolkningen. Detta innebär för hälso- och sjukvården betydande resursbehov och kostnader för 

sårbehandling. Personer 65 år eller äldre är en snabbt växande grupp. Om cirka 55 år beräknas 

var fjärde person vara 65 år eller äldre (Day, 2015; Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, [SBU], 2014). Svårläkta sår är ofta associerade med hög ålder där prevalensen hos 

äldre personer som lever med svårläkta sår är hög. Detta innebär ökade kostnader inom vården 

och för den drabbade personen, samt en längre behandlingstid inom hälso- och sjukvård (Bester 

& Van Deventer, 2015). Genom den äldre växande befolkningen med kroniska sjukdomar och 

komplexa vårdbehov blir följden på hälso- och sjukvård ökade krav, där man ska erbjuda äldre 

personer en god och värdig vård samt en bra omsorg (Day, 2015). Åldrandet medför minskad 

muskel- och benmassa, ledförslitningar, försämrad syn och hörsel samt nedsatt immunförsvar. 

Detta kan i sin tur medföra nedsatt muskelstyrka, sämre balans med ökad risk för fall och 

frakturer samt ökad risk för infektion. Äldre persons reservkapacitet minskar även för mentala 

funktioner, vilket ses som ökad uttröttbarhet, lägre stresstålighet vid till exempel akut sjukdom 

eller vid händelser som drabbar närstående (Day, 2015; Gobbens, Luijkx, Wijnen-Sponselee & 

Schols, 2010). För äldre person som drabbas av sår är det en belastning och påverkar dennes 

vardag, oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation, alternativt sårläkande 

som vid bensår, fotsår hos personer med diabetes, vid trycksår eller maligna tumörsår. Vid 

behandling av sår ska inte såret ses isolerat utan vårdpersonalen måste se såret i ett sammanhang 

såsom person, sår och omgivning (World Union of Wound Healing Sociétés, [WUWHS], 2008). 

 

Definitionen svårläkt bensår är att såret inte har läkt komplikationsfritt inom sex veckor, att såret 

är placerat nedanför knäleden och lokaliserad till underbenet eller foten. Svårläkta sår är oftast 

venösa bensår som är ett vanligt förekommande problem som ökar i samband med stigande ålder 

samt med annan sjuklighet som påverkar allmäntillståndet. Samsjuklighet är en bidragande orsak 

till svårigheten med att behandla venösa bensår. Samsjuklighet ses ofta tillsammans med 

diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar med svullna ben och nedsatt rörlighet.  Kraftig övervikt, 

nutritionsstörningar och rökning är livsstilsfaktorer som kan påverka uppkomst av venösa bensår 

(Day 2015; Gobbens et al., 2010; Weller & Evans, 2014). 

 

Venösa bensår orsakade av venös insufficiens drabbar upp till 50 procent av den äldre 

befolkningen och man beräknar att en procent av dessa kommer att lida av detta någon gång 

under sin livstid. Venös insufficiens uppstår när venernas klaffar är skadade och läcker, 
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förhindrar venösa blodet att återvända till hjärtat, vilket leder till att blod samlas i benen. Det 

leder i sin tur till ett ökat ventryck i kärlen och visar sig som vidgande slingrande kärl på benen, 

åderbråck. Åderbråck kan uppträda som ytliga och/eller djupa, där ytlig form är vanligast. Mer 

än hälften av alla venösa sår är orsakade av dessa. Åderbråcken är oftast orsaken till bensvullnad 

(ödem), vilket leder till att huden blir skör och innebär en ökad risk för sårbildning. Sår orsakade 

av ödem ska alltid övervägas vid bedömningen (Day, 2015; Weller & Evans, 2014). Detta för att 

ödem kan vara ett symtom på bakomliggande sjukdom som hjärt- eller njursjukdom, 

hypoproteinemi eller cancer (Day, 2015). Även faktorer såsom hög läkemedelsanvändning och 

symtom på yrsel, balansstörning, trötthet och falltendens kan bidra till att äldre personer 

utvecklar venösa bensår (Gobbens et al., 2010). 

 

Venösa bensår innebär för äldre personer ett lidande med stor inverkan på många aspekter i det 

dagliga livet, såsom smärta, sömnstörningar, begränsad- och nedsatt rörlighet. Den fysiska 

effekten hos personer med bensår är smärta, lukt, klåda, läckage och infektion. Att leva med 

venösa bensår kan leda till en förändrad kroppsbild, att man jämför sig med andra, känner skam, 

förlägenhet, rädsla för amputation samt kan drabbas av depression (Briggs & Flemming, 2007; 

Weller & Evans, 2014). För den äldre personen kan det leda till social isolering där rädsla och 

negativ kroppsuppfattning har stor inverkan på det dagliga livet (Bester & Van Deventer, 2015; 

Hellström, Nilsson, Nilsson & Fagerström, 2016). 

 

Att behandla venösa bensår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i vården, där 

behandling och utredning av äldre personer främst sker inom primärvården (Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Weller & Evans, 2014). Omvårdnadsåtgärderna ska bygga på en 

helhetsbedömning av äldre personer med venösa bensår, detta för att få en utförlig anamnes som 

ska ligga till grund för behandling (Day, 2015; Weller & Evans, 2014).  Faktorer som kan 

påverka behandling av venösa bensår är variation i bedömning, diagnos och hantering av venösa 

bensår. Detta kan medföra försenad diagnos, överanvändning av antibiotika, ingen/eller 

otillräcklig- eller fel kompressionsbehandling. Därför är det viktigt att vid utredning av venösa 

bensår hitta bakomliggande orsak och kartlägga så att det inte är arteriell insufficiens. Genom att 

använda sig av dopplermätning av ankel-/armtrycksindex (ABPI) kan sjuksköterskan bedöma 

om bensåret är arteriellt eller venöst. ABPI är kvoten mellan systoliskt ankelblodtryck och 

systoliskt armblodtryck. Det mätta ankeltrycket delas med armtryck, vilket leder till 
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ankel/armtrycksindex. För att kunna ge adekvat behandling är det en förutsättning att räkna ut 

ABPI vid misstanke om nedsatt cirkulation i underbenet (Wounds International, 2013).  

 

Målet för sårbehandling av äldre personer med venösa bensår är att möjliggöra läkning, 

förhindra sårinfektion, minska lidande och öka livskvaliteten, samt förbättra olika funktioner och 

förmåga till aktivitet och delaktighet. För att äldre personer ska kunna behålla sin livskvalitet ska 

sjukvårdspersonalen kunna ge dem rätt diagnos och sedan utforma omvårdnadsåtgärder som 

främjar sårläkning (Bester & Van Deventer, 2015). Vid planering av omvårdnadsåtgärder bör 

sjuksköterskan ta tillvara äldre personers egna resurser och kapacitet till egen vård. I planering 

av dessa bör fokus vara att hitta den mest ändamålsenliga behandlingen utifrån ett 

personcentrerad förhållnings sätt, där den äldre personen så långt det är möjligt involveras i 

beslut om vårdens inriktning (Socialstyrelsen, 2016). Vid behandling av venösa bensår hos äldre 

personer ska vård och omvårdnad utformas i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt lagar och författningar.  I Hälso- och sjukvårdslagen (HLS, SFS 1982:763, § 2) 

fastställs att vården skall vara av god kvalitet med god hygienisk standard och tillgodose 

patientens behov av trygghet i vård och behandling. Vården skall vara lättillgänglig och bygga 

på respekt för personens självbestämmande, integritet och tillgodose personens behov av 

kontinuitet och säkerhet i vården. I Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, § 4) fastställs att äldre 

personer ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. För att uppnå detta ska hälso- och 

sjukvård värna och respektera den enskildes rätt till privatliv och kroppslig integritet, 

självbestämmande, delaktighet och individanpassning.  

 

Sammanfattningsvis visar ovanstående litteraturgenomgång att äldre personer ofta har flera 

sjukdomar och samtidig behandling med olika läkemedel. Vid venösa bensår kan detta inverka 

på sårläkningen och medföra att sårläkningen tar lång tid och ökar återfallsrisken. För äldre 

personen innebär detta nedsatt livskvalitet och hälsa, smärta och ökade kostnader för behandling 

och hälso- och sjukvård. Det är därför viktigt att vårdpersonal vid bemötandet av äldre person 

med venösa bensår har ett holistiskt synsätt, ser äldre personers behov och symtom för att snabbt 

kunna utreda och sätta in åtgärder som minskar lidande och ökar livskvalitet hos dem.  
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Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder vid venösa 

bensår hos äldre personer samt vilken betydelse dessa har för sårläkningen. 

Frågeställningar: 

- Vilka omvårdnadsåtgärder används vid venösa bensår? 

- Vilken betydelse har omvårdnadsåtgärderna för sårläkningen? 

 

Metod 

För att sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår och dess betydelse för 

sårläkningen hos äldre personer, har författarna använt sig av Whittemore och Knafl (2005) 

metod för integrerad litteraturöversikt. Metoden är lämplig vid översiktsstudier eftersom den 

möjliggör användandet av studier med olika metoder och design, vilket det var i vårt urval av 

artiklar som ingår i analysen.  

 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

Efter att frågeställningar formulerats och syftet fastställts, genomfördes en litteratursökning. 

Författarna har varit noggranna i sin sökning, eftersom sökningen enligt Whittemore och Knafl 

(2005) kan ses som en del av det resultat som studien kommer fram till. Sökningen har utförts 

systematiskt från databaserna Cinahl och PubMed, vilka enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011, s. 80) omfattar hälso- och sjukvårdsområden. De sökord som använts är: wound healing, 

venous ulcer, venous leg ulcer, healing, treatment, leg ulcer och intervention. Vi valde att inte 

använda sökordet aged, eftersom detta begränsade tillgången på artiklar. Istället valde vi att vid 

granskning av abstrakt se om det framkom att äldre personer över 65 år ingick i studien. I Cinahl 

användes Cinahl headings (CH) och i PubMed användes MeSH-termer som enligt Willman et al. 

(2011, s. 70) är ett uppslagsverk i databaserna.  Booleriska sökoperatörerna OR och AND 

användes för att effektivisera sökningen. Sökoperatör OR breddar den systematiska sökningen 

genom att sökningens resultat innehåller referenser till båda söktermerna eller var för sig. 

Sökoperatör AND gör att sökningen fokuserar på ett mer avgränsat område. Den lägger ihop 

sökorden och utesluter andra artiklar som inte innehåller det valda sökorden (Willman et al., 

2011, s. 72–73).  

 

Inklusionskriterier var att de vetenskapliga artiklarna handlade om venösa bensår, behandling, 

betydelsen av behandling, äldre personer och att de var skrivna på engelska. Enligt Whittemore 
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och Knafl (2005) underlättas sökningen efter lämpliga data och specifika ändamål med tydliga 

inklusionskriterier. Begränsningar i Cinahl var: årtalen 2005–2016, engelsk text, Peer Review 

och full text. Begränsningar i PubMed var: engelsk text, fulltext och publicerat inom tio år. 

Äldre studier valdes bort eftersom kunskapsläget inom hälso- och sjukvård har förändrats och 

utvecklats över tid. De ovan nämnda sökorden kombinerades på olika sätt för att få fram 

relevanta studier. Det fanns begränsat med studier om detta ämne. De flesta artiklar som 

framkom av sökningen i båda databaserna var dubbletter och handlade ofta om 

hjärtkompressioner eller diabetes fotsår.  Författarna fick till slut fram 56 artiklar i Cinahl och 58 

i PubMed. Sex artiklar som inte inkluderade personer äldre än 65 år exkluderades (Tabell 1). 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen 

Syftet med litteratursökningen: Sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår hos 

äldre personer samt vilken betydelse dessa har för sårläkningen. 

CINAHL with Full Text 2016-09-22 
Begränsningar: Peer reviewed, engelska, full text, 2005–2016 

* CH- CINAHL Headings i databasen CINAHL

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade 

Titlar 

Granskade 

abstrakt 
Granskade i 

fulltext 
Använda 

S1 Venous 

leg Ulcer 
CH 972    

S2 Venous 

ulcer 
CH 2 235    

S3 S1 OR 

S2 
 2 236    

S4 healing CH 28 224    

S5 treatment CH 413 667    

S6 S4 OR 

S5 
 432 121    

S7 S3 AND 

S6 
 1 418     

S8 Interventi

on 

CH 185 240     

S9 S7 AND 

S8 

 56 56 48 25 7 
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning  

 

Söknr Sökord *) Antal träffar Granskade 

titlar 

Granskade 

abstrakt 
Granskade i 

fulltext 
Använda 

S1 Venous 

Ulcer 
MSH 492    

S2 Venous 

leg ulcer 
MSH 1 128    

S3 S1 OR S2  1 370    

S4 Healing MSH 26 038    

S5 treatment MSH 111 557    

S6 S4 OR S5  642 600    

S7 S3 AND 

S6 
 692     

S8 Interventi

on 

MSH 105 758     

S9 S7 AND 

S8 

 58 58 56 25 2 

* MSH-MeSH-termer 

 

Artiklarna lästes av båda författarna, enskilt och oberoende av varandra. Totalt granskades 114 

titlar och 104 abstrakt. Där abstrakten svarade mot forskningsfrågan lästes artiklarna i sin helhet. 

Därefter diskuterades och valdes de artiklar ut som svarade mot studiens inklusionskriterier. 

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 318) ger abstrakten en snabb översikt av studien. I 

Cinahl hittades sju artiklar som motsvarade studiens syfte och i PubMed hittades två. Nio 

artiklar som motsvarade studiens syfte kvalitetsgranskades utifrån granskningsmallarna av 

Willman et al. (2011, s. 171–176). Eftersom studien var en integrerad litteraturöversikt, där man 

kan använda sig av flera olika sorters studier, användes alla protokoll (a.a). 

Kvalitetsgranskningen gjordes av båda författarna först oberoende av varandra och sedan 

tillsammans. För att bestämma studiens kvalité använde sig författarna av en procentsats som 

räknades ut på samtliga nio artiklar. Procentsatsen beräknades utifrån ett poäng 

bedömningssystem där varje fråga som besvarats med ”ja” räknades ihop. Antalet ”ja” delades 

därefter med totala antalet frågor i granskningsprotokollet (Willman et al., 2011, s.108). De 

kvalitetsgranskade artiklarna fick resultatet medel (70–79 procent) samt hög (80–100 procent). 

Fem artiklar fick hög, fyra artiklar fick medel ingen av de inkluderade artiklarna fick låg kvalitet 

(Tabell 2). 

 

Syftet med litteratursökningen: Sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår hos 

äldre personer samt vilken betydelse dessa har för sårläkningen. 

PubMed with Full Text 2016-09-22 

Begränsningar: engelska, full text, 10 years. 
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Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n= 9) 

Författare

/år/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare/

Bortfall 

Metod 

Datainsamling/

Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Ashby et 

al. 2014, 

England                          

 

Kvantitativ 457/3 RCT studie Studien visade att det inte fanns 

någon signifikant skillnad mellan 

hög kompressionslindning och 

användande av 

kompressionsstrumpor i relation 

till venös sårläkning. 

Hög 

Ebbeskog 

& Emami, 

2005, 

Sverige 

Kvalitativ 15/0 Intervjuer i form 

av en 

dialog/tolkning 

fenomelogisk 

Studien visade att sårvård vid 

venösa bensår hos äldre personer 

inte bara innebär faktorer som 

medicinska och tekniska 

omvårdnadsåtgärder som förband 

och bandage, utan även 

betydelsen av att vårdpersonal har 

ett holistiskt synsätt för att främja 

sårläkning. 

Hög 

Finlayson, 

Edwards & 

Courtney, 

2011, 

Italien 

Kvantitativ 80/Ej 

redovisat 

Observations- 

studie/ 

Prospektiv 

studie 

Studien visade att socialt stöd, 

aktivitet och 

kompressionsbehandling hade 

betydelse för sårläkning. 

Medel 

Kapp & 

Miller, 

2014, 

Australien 

 

Kvalitativ  12/2 Intervjuer/Tema

tisk analys 

Studien visade att utbildning om 

aktivitet, 

kompressionsbehandling, hudvård 

och sunda matvanor var viktiga 

faktorer för att förebygga återfall 

av venösa bensår. 

Hög 

Kapp, 

Miller & 

Donohue, 

 2013, 

Australien 

Kvantitativ 100/7 Observations 

 studie/ 

Kohortstudie/ 

Prospektiv 

Studien visar att det inte fanns 

någon skillnad på läkning av 

venösa bensår vid behandling 

med stödstrumpor som hade hög 

eller medel kompression. 

Hög 

Moffatt, 

Doherty, 

Smithdale 

& Franks, 

 2010, 

 

Kvantitativ 113/Ej 

redovisat 

Intervjuer/Koho

rtstudie 

Studien visade att låg 

kompression användes mer 

kontinuerlig och hade betydelse 

för venösa sårläkningen. Om 

personen hade 

funktionsnedsättningar samt 

nedsatt ankel rörlighet var detta 

relaterad till sämre sårläkning. 

Medel 
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Forts. Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n= 9) 

Analys 

Datanalysen har i denna studie genomförts med stöd av Whittemore och Knafl (2005). 

Författarna påbörjade analysprocessen med datareduktion av de valda artiklarna genom att 

sortera in artiklarna utifrån de olika studiernas innehåll. Författarna har oberoende av varandra 

bearbetat de nio valda artiklarnas resultat genom att noga läsa igenom varje artikel upprepade 

gånger, för att genom detta få en ökad förståelse av studiernas resultat. Författarna har översatt 

artiklarnas resultat, som svarade på frågeställningarna. Studiernas resultat delades upp i 

textenheter som delades in i koder. Varje artikel numrerades och varje textenhet färgmarkerades 

och kodades. Därefter jämfördes de kodade textenheterna för att se skillnader och likheter 

mellan de olika studierna.  De extraherade textenheterna placerades in i matrisen och 

kondenserades. De kategorier som framkom var; information, kompression, aktivitet, nutrition, 

motivation, sårvård och uppföljning (Tabell 3). Whittemore och Knafl (2005) beskriver att 

Mosti, Crespi 

& 

Mattaliano, 

 2011, 

Italien 

Kvantitati

v 

100/1 RCT studie Studien visade att två lagers 

kompression var relaterad 

till hög sårläkning och 

tolererades bättre av äldre 

personerna och att de var lätt 

att ta på och av. Det visade 

sig också att båda 

kompressionsbehandlingarna 

(C2L och UB) minskade 

smärtan och det allmänna 

välbefinnandet ökade 

avsevärt. 

Hög 

O´Brien, 

Finlayson, 

Kerr & 

Edwards, 

 2014, 

Australien 

Kvantitati

v 

110/12 RCT studie Studien visade betydelsen av 

att vårdpersonalen har 

kontinuerlig kontakt, ger 

information och uppföljning 

av behandling till person 

med venösa bensår, samt 

motivera till delaktighet för 

att främja läkning av venösa 

bensår.  

Medel 

Tickle, 

 2014, 

England 

Kvantitati

v 

 Systematisk litteratur 

Översikt 

/metanalys 

Studien visade att det inte 

fanns någon skillnad mellan 

behandling av 

kompressionsstrumpor eller 

kompressionslindning vid 

läkning av venösa bensår. 

Studien visade även att 

kompressionsstrumpor 

upplevdes lätta att ta av och 

på och var mer bekvämare 

än lindor. 

Medel 
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extrahera data från enskilda studier till en matris lägger grunden för en jämförelse mellan alla 

primärkällor, där man kan se mönster och relationer mellan varandra. Utifrån detta framkom det 

tio underkategorier; information till sjuksköterskan och information från sjuksköterskan, 

kompressionsbehandling, klassificering av kompression tryck, kompressionsmaterial/tekniker, 

kompressionsstrumpor, rörelse, vila, vård av hud och observationer och uppföljning i samband 

med kompressionsbehandling. Huvudkategorierna och underkategorierna sammanfattades i en 

matris för att det skulle bli mer överskådligt (Tabell 4). I dataöversikten menar Whittemore och 

Knafl (2005) att författarna skapar underkategorier från primärkällorna som säger samma sak 

och gör datan mer lätthanterlig. Författarna avslutade analysen i denna studie med en 

syntetisering genom att huvudkategorierna och underkategorier sammanfattades i en syntes i 

löpande text. Författarna har under hela analysprocessen systematiskt gått tillbaka till de valda 

artiklarna och studerat den kategorisering som gjorts av resultatet i artiklarna. Syntesen 

jämfördes sedan mot artiklarna, detta för att säkra att studiens resultat kunde återfinnas i de 

artiklar som författarna hade valt i litteratursökningen. För att presentationen i löpande text ska 

bli tillförlitlig ska man kunna följa källorna tillbaka till primärkällorna (Whittemore & Knafl, 

2005).  

 

Resultat 

I resultatet framkom sju huvudkategorier som användes vid venösa bensår. Vilka dessa är samt i 

vilka artiklar de förekommer presenteras i tabell 3. I tabell 4 framkommer underkategorier till de 

sju huvudkategorier. Resultatet presenteras också i löpande text men hänvisning till artiklar som 

svarade på frågeställningarna. Resultatet från frågeställning två; vilken betydelse dessa 

omvårdnadsåtgärder har för sårläkningen, framkom i alla studier och presenteras i löpande text 

med hänvisning till vilka artiklar som svarar mot frågeställningen. Beskrivning av resultatet 

avslutas med en syntes som besvarar frågeställningarna.  
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Tabell 3. Resultatet över huvudkategorier av omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår 

Författare Informa

tion 

Kompression Sårvård Aktivitet  Nutrition Motivation  Uppföljni

ng 

Ashby et 

al., 2014 

 x     x 

Ebbeskog 

& Emami, 

2005 

x x x x  x  

Finlayson 

et al., 2011 

x x  x x   

Kapp & 

Miller, 

2014 

x   x x x  

Kapp et 

al., 2013 

x x    x x 

Moffatt et 

al., 2010 

 x  x    

Mosti et 

al., 2011 

 x x    x 

Tickle 

2014 

x x  x  x x 

O´Brien et 

al., 2014 

   x   x 

 

Tabell 4 Översikt över huvudkategorier och underkategorier 

Frågeställning: Vilka omvårdnadsåtgärder används vid venösa bensår hos äldre personer? 

Huvudkategorier  Underkategorier 

Information Information till sjuksköterskan  

Information från sjuksköterskan 

Kompression Kompressionsbehandling  

Klassificering av kompressiontryck 

Kompressions material/tekniker  

Kompressionsstrumpor  

Aktivitet Rörelse  

Vila 

Nutrition  

Motivation  

Sårvård och uppföljning Vård av hud 

Observationer och uppföljning av i samband med 

kompressionsbehandling 
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Information 

Information till sjuksköterskan 

Enligt Moffatt, Doherty, Smithdale och Franks (2010) är det viktigt vid utformandet av 

omvårdnadsåtgärder och för att kunna välja rätt kompression vid behandling av venösa bensår, 

att sjuksköterskan fick en utförlig anamnes om den äldre personens hälsohistoria och rörlighet. 

Detta för att påvisa risk-faktorer som kan försämra läkningsförmågan.  

I studien av Finlayson, Edwards och Courtney (2011) framkom att det var betydelsefullt att få 

information om vilket socialt stöd den äldre personen hade i sin omgivning. Socialt stöd 

beskrevs vara av stor betydelse för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer som drabbats 

av venösa bensår.  Psykisk ohälsa kan visa sig som depression, stress och ångest vilket kan ha 

negativ effekt på sårläkningen. Det sociala stödet kunde vara i form av anhöriga, vänner eller 

vårdpersonal (Finlayson et al., 2011; Kapp & Miller, 2014) vilka kunde ha betydelse för den 

äldre personens känsla av delaktighet i sin egen behandling och planerade omvårdnadsåtgärder 

(Kapp & Miller, 2014). 

 

Syntes 

Av betydelse att sjuksköterskan får en utförlig anamnes och information från äldre person med 

venösa bensår för att välja rätt kompressionsbehandling. Samt för att påvisa riskfaktorer i den 

äldre personens miljö som kan ha negativ effekt på sårläkning. 

  

Information från sjuksköterskan 

Enligt Kapp och Miller (2014) är en stor del av sjuksköterskans ansvar vid planering av 

omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår att delge och ta emot information från den äldre 

personen. För att främja läkning av venösa bensår menade Ebbeskog och Emami (2005) att det 

är viktigt att sjuksköterskan informerar äldre personer om syftet och målet med behandlingen, 

för att de ska få förståelse för, känna sig delaktiga och fullfölja behandlingen. Negativa 

upplevelser som oro och objektifiering var enligt Ebbeskog och Emami (2005) vanligt när 

vårdpersonalen inte informerade personen om ändringar i behandlingen. Detta i sin tur 

påverkade sårläkningen negativt. Där av är det betydelsefullt att sjuksköterskan vid information 

till äldre personer är medveten om sitt röstläge, beröring, ögonkontakt och att de lyssnar aktivt 

på den äldre personen. 
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Syntes 

Av betydelse att sjuksköterskor har ett holistiskt förhållningssätt gentemot äldre personer, där 

sjuksköterskor informerar om syftet och målet med behandlingen. För att äldre personer ska få 

en ökad förståelse, känna sig delaktiga och fullfölja behandlingen. 

 

Kompression 

Kompressionsbehandling 

Flera studier (Ashby et al., 2014; Ebbeskog & Emami, 2005; Kapp & Miller, 2014; Moffatt et 

al., 2010; Mosti, Crespi & Mattaliano, 2011; Tickle, 2014) visade att kompressionsbehandling 

utgör den viktigaste omvårdnadsåtgärden vid behandling av venösa bensår. I studier (Finlayson 

et al., 2011; Kapp, Miller & Donohue, 2013; Moffat et al., 2010; Mosti et al., 2011) framkom att 

kompressionsbehandlingen hade betydelse för förbättrat venöst återflöde till hjärtat samt att 

ödem reducerades i vävnaden. Detta minskade risken för venösa sår där ödem är en bidragande 

faktor till venös sårbildning. 

 

I flera studier (Finlayson et al., 2011; Kapp et al., 2013; Moffatt et al., 2010) visade man på 

vikten av att kompressionsbehandling ordineras utifrån den äldre personens diagnos och 

anamnes. Kapp et al. (2013) och Tickle (2014) menade att vid bedömningen skulle 

sjuksköterskan alltid se till faktorer som den äldre personens hälsotillstånd, närvaro av ödem, 

sårets utseende, rörlighet och möjlighet till egenvård.  

 

Syntes 

Kompressionsbehandling utgör den viktigaste omvårdnadsåtgärden vid behandling av venösa 

bensår och ska ordineras utifrån äldre personers diagnos och anamnes.  

 

Klassificering av kompressionstryck 

I tre studier (Ashby et al., 2014; Ebbeskog & Emami, 2005; Finlayson et al., 2011)  beskrevs att 

typen av kompressionstryck som används är av betydelse för hur behandlingen främjar 

läkningen och återfall av venösa bensår. Vidare beskrevs att kompressionstrycken delades in i 

olika klasser beroende på vilket mmHg det gav. Studier (Ashby et al., 2014; Ebbeskog & 

Emami, 2005; Finlayson et al., 2011)  beskrev att ett lågt tryck var 14–19 mmHg, medel tryck 

20–25 mmHg och högt tryck 30–40 mmHg. I två andra studier (Kapp et al., 2013; Moffatt et al., 

2010) klassificerades medel tryck till 23–32 mmHg och högt tryck till 34–46 mmHg. Enligt ett 
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flertal studier (Ashby et al., 2014; Ebbeskog & Emami, 2005; Kapp & Miller, 2014; Moffatt et 

al., 2010; Mosti et al., 2011; Tickle, 2014) var ett tryck på 40 mmHg eller över av betydelse för 

att främja läkningen av venösa bensår hos äldre personer. Mosti et al. (2011) beskrev att ett högt 

tryck i samband med användning av oelastiskt bandage visade hög läkningsfrekvens av venösa 

bensår.  

 

Syntes 

Kompressionstryck delas in i olika klasser beroende på vilket mmHg som ges. Där ett tryck på 

40mmHg var av betydelse för att främja läkningen och reducera återfall av venösa bensår hos 

äldre personer. 

 

Material/tekniker vid kompressionsbehandling 

I Kapp et al. (2013) och Mosti et al. (2011) framkom att lindorna, klassas som hög- och låg-

elastiska. Låg-elastiska kan töjas på längden men inte på bredden. De hög-elastiska lindorna kan 

töjas både på längden och på bredden. Det som är gemensamt för hög- och låg-elastiska lindor är 

att flera lager, smal linda, om benets omfång är smalt och hög sträckning på lindan ger ett högre 

tryck vilket främjar sårläkningen (Kapp et al., 2013; Mosti et al., 2011). Mosti et al. (2011) 

beskrev att de låg-elastiska lindorna ger kompression när personen är uppegående och då benet 

har tendens att svälla, och kompressionen upphör vid vila. Därför kan de låg-elastiska lindorna 

användas under en längre tid samt även under natten. Hög-elastiska lindor ger kompression 

kontinuerligt oavsett om personen är uppegående eller sängliggande, och används för att minska 

kraftigt utvecklade ödem på underbenen. De hög-elastiska lindorna tas av under natten eller byts 

till låg-elastisk linda. 

 

I två studier (Ashby et al., 2014; Mosti et al., 2011) beskrevs en variant som var fyra lagers 

lindning och en annan som var två lagers lindning. I båda ingår sårbarriär, en bomullsstrumpa av 

tub gas, därefter polstervadd, samt två låg-elastiska lindor i olika längd och bredd. Definitionen 

på två- eller fyr-lagers lindning är antalet lager man lindar. När polstervadd lindas från tå basen 

upp till knäet med cirkulärturer, bidrar det till att kompressions-effekten förbättras genom att 

trycket utjämnas. Vid kompressionsbehandling hos äldre personer med smärtsamma eller 

ömtåliga områden, lite underhudsfett och tunn benstomme bör utökad polstring ovanför 

fotryggen och smalbenet användas för att främja sårläkningen. Ashby et al. (2014) och Mosti et 

al. (2011) menar att denna omvårdnadsåtgärd förebygger hudskador, speciellt när ett högt tryck 
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indikerades.  

 

Mosti et al. (2011) beskrev även en annan variant av lindor som de kallade två lagers 

kompression (C2L). I denna användes tubgas, sår barriär och polstring därefter till skillnad från 

övriga lindningar har den ett inre komfortlager som består av en låg-elastisk linda med 

skumgummi på insidan. Därefter ett yttre lager som består av en låg-elastisk linda. Denna typ av 

linda har visat sig vara av betydelse vid behandling av venösa bensår hos äldre personer. 

Förutom att det är lätta att applicera är det lätt att ta av även för den äldre personen själv, främjar 

sårläkningen och minskar smärta (Mosti et al., 2011).  

 

Syntes 

Vid kompressionsbehandling av venösa bensår kan olika material; lindor användas utifrån 

sjuksköterskans planerade omvårdnadsåtgärder av venösa bensår.  Hos älrde personer med tunn 

benstomme, smärtsamma eller ömtåliga områden och lite underhudsfett är det av betydelse att 

utökad polsting används vid kompressionsbehandling.  

 

Kompressionsstrumpor  

Fyra studier (Ashby et al., 2014; Finlayson et al., 2011; Kapp et al., 2013; Tickle, 2014) visade 

att kompressionsstrumpor är ett alternativ till kompressionsbehandling med linda. Ashby et al. 

(2014) beskrev ett system av två sorters strumpor som används vid kompressionsbehandling, 

vilka gav ett tryck av 40 mmHg. Strumporna gav tillsammans ett bra stöd samt påverkade det 

venösa återflödet lika effektivt som vid kompressionslindning. Två studier (Finlayson et al., 

2011; Kapp et al., 2013) visade att äldre personer som bar kompressionsstrumpor sex till sju 

dagar i veckan hade lägre återfalls-risk av venösa bensår. Kapp et al. (2013) menade att när 

ödemen minskat och såret läkt kunde äldre personer övergå från kompressionslindning till att 

använda sig av kompressionsstrumpor. Tickle (2014) visade att kompressionsstrumpor kan vara 

ett alternativ om personen hade okomplicerade venösa bensår, om denne själv ville sköta sin 

behandling eller att personen upplevde obehag av kompressionslindning. Vidare beskrev Tickle 

(2014) att det fanns en variant av kompressionsstrumpor med öppen tå, vilket underlättade 

omvårdnaden av fötterna och tår. I studien Ashby et al. (2014) framkom att 

kompressionsstrumpor minimerade även risken för veck och obehag samt underlättade för äldre 

personen att använda vanliga skor. Enligt Moffatt et al. (2010) hade personer som inte 

behandlats med kompressionslindning eller kompressionsstrumpor sämre läkning och en längre 
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läkningstid vid uppkomst av venösa bensår. 

 

Syntes 

Kompressionsbehandling med lindning kan över gå till kompressionsstrumpor när ödemen 

minskat och venösa bensåret läkt. Kan även vara ett alternativ till kompressionsbehandling med 

linda om äldre personer har okomplicerade venösa bensår eller upplever obehag av 

kompressionslindning. De som inte använde någon form av kompression visade på sämre 

läkning och längre läkningstid vid uppkomst av venösa bensår. 

 

Aktivitet 

Rörelse 

I ett flertal studier (Ebbeskog & Emami, 2005; Finlayson et al., 2011; Kapp & Miller, 2014; 

Moffatt et al., 2010; O´Brien et al., 2014; Tickle, 2014) framkom att aktivitet och rörelse 

främjade sårläkningen hos äldre personer med venösa bensår. Orsaken till detta är att 

muskelaktivitet från de nedre extremiteterna underlättar det venösa återflödet, vilket i sin tur 

bidrar till att mindre mängd vätska ansamlas i de nedre extremiteterna (Finlayson et al., 2011; 

Tickle, 2014). I motsats till detta kan en nedsatt rörlighet i fotleden vara associerat med nedsatt 

läkningsfrekvens (Moffatt et al., 2010) då det kan medföra en ökad ödembildning som i sin tur 

orsakar sårbildning (Kapp & Miller, 2014; O´Brien et al., 2014). Vid utformandet av 

omvårdnadsåtgärder för äldre personer är det viktigt att utgå från deras individuella kapacitet 

och rörelseförmåga (Moffatt et al., 2010). Enligt Tickle (2014) kan kompressionsstrumpor 

istället för kompressionslindning underlätta utförandet av aktiviteter. Två studier (Finlayson et 

al., 2011; Kapp & Miller, 2014) beskrev att när äldre personer kunde utföra intensiva aktiviteter, 

promenader, tåhävningar, knäböj och rörelse av fötterna stående eller sittande främjades 

sårläkningen. Enligt O´Brien et al. (2014) kan träning av de nedre extremiteterna med hjälp av 

motståndsövningar fem till sex dagar i veckan leda till en förbättrad kapacitet i vadmuskeln 

vilket underlättar det venösa återflödet och därmed främja sårläkning. 

 

Syntes  

Regelbunden aktivitet och rörelse är av betydelse för att främja sårläkning hos äldre personer 

med venösa bensår. Sjuksköterskor ska vid utformande av omvårdnadsåtgärder (aktivitet och 

rörelse) utgå från äldre personers individuella kapacitet och rörelseförmåga.  
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Vila 

Om än aktivitet är mycket viktigt för sårläkningen framkom även vila som en viktig del för 

optimal sårläkning. I studien av Finlayson et al. (2011) beskrevs att vila med benet i högläge 

(hjärthöjd eller ovanför hjärtat) minst 60 minuter om dagen förbättrade läknings-frekvensen på 

venösa bensår jämfört med de som bara vilade 30 minuter per dag. Vid omvårdnad och 

behandling av venösa bensår är det viktigt att rekommendera den äldre personen att sitta med 

benen i högläge. 

 

Syntes 

Av betydelse att äldre personer vilar med benet i högläge minst 60 minuter om dagen för att 

förbättra läknings- frekvensen på venösa bensår. Sjuksköterskor ska vid omvårdnad 

rekommendera äldre personer att sitta med benen i högläge.  

 

Nutrition 

I studien av Finlayson et al. (2011) beskrevs att sjuksköterskan bör tillsammans med den äldre 

personen utforma omvårdnadsåtgärder som förbättrar dennes nutritionsstatus. I två studier 

(Finlayson et al., 2011; Kapp & Miller, 2014) framkom att för att främja sårläkningsprocessen är 

det viktigt med intag av vätska samt näringsrik och allsidig kost. Finlayson et al. (2011) påtalade 

också att det är viktigt att kontrollera body mass index (BMI) på personer med venösa bensår, 

eftersom högt BMI kan försämra sårläkningen. 

 

Syntes 

Av betydelse att sjuksköterskor tillsammans med äldre personer utformar omvårdnadsåtgärder 

för att förbättra nutritionsstatus och förebygga övervikt för att främja sårläkningsprocessen. 

 

Motivation  

 I tre studier (Ebbeskog & Emami, 2005; Kapp et al., 2013; Tickle, 2014) beskrevs att genom 

motivation till delaktighet i omvårdnaden ökade engagemanget från äldre personer med venösa 

bensår att fullfölja kompressionsbehandlingen. I studien av Kapp och Miller (2014) beskrevs att 

det var viktigt att sjuksköterskan motiverade äldre personer att följa planerade 

omvårdnadsåtgärder, till en hälsosam livsstil och ökade aktiviteter, för att genom detta 

förebygga uppkomst av venösa bensår. Kapp och Miller (2014) beskrev vidare att detta kunde 

vara att sjuksköterskan visade den äldre personen hur de tog på och av kompressionsstrumporna 
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med hjälp av exempelvis en applikator eller en gummihandske. De menade också att 

vårdpersonalen kunde hjälpa personen att ta på kompressionsstrumporna på morgonen och ta av 

dem på kvällen, vilket kunde främja användandet av kompressionsstrumpor. 

 

Syntes 

Genom motivation till delaktighet i omvårdnaden ökade engagemanget från äldre personer att 

fullfölja kompressionsbehandlingen. Där motivation kunde vara i form av stöd och 

undervisning. 

 

Sårvård och uppföljning 

Vård av hud 

Flertalet studier (Ebbeskog & Emami, 2005; Kapp & Miller, 2014; Mosti et al., 2011) visade att 

såromläggning och bandagering är viktiga omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår. Det beskrevs 

vara viktigt att hålla huden ren och använda sig av mjukgörande kräm för att undvika att huden 

blir torr och därmed minimera risk för ytterligare sårbildning. Vidare beskrevs betydelsen av att 

skydda omgivande hud runt det venösa bensåret. Detta för att förhindra att omgivande frisk hud 

luckrades upp, vilket i sin tur kunde bidra till att såret ökade i omkrets. Huden runt såret 

skyddades från uppluckring med hjälp av hudbarriär exempelvis Cavilon. Mosti et al. (2011) 

menade att sårförband med polyuretanskum, exempelvis Tegaderm kan användes för att 

förhindra att ytterligare mikroorganismer kom in i såret. Vidare beskrevs att behandling med 

zinkoxid bidrar till att såret hålls fuktigt vilket gav bättre sårläkningsförmåga, och detta finns 

som en variant i en zinkoxidstrumpa. 

 

Vid omvårdnad och behandling vid venösa bensår är det enligt Ebbeskog och Emami (2005) 

viktigt att sjuksköterskor är skickliga, kompetenta och har förmåga att välja rätt sårbehandling 

och lindning. Detta för att inte orsaka obehag hos den äldre personen och för att säkerställa en 

god sårvård. För att uppnå detta är det viktigt att dem följer hygienrutiner och är varsam vid 

behandling. Har sjuksköterskan och övrig vårdpersonal de äldre personerna i fokus, ser hela 

individen och visar förståelse för deras känslor och upplevelser menar Ebbeskog och Emami 

(2005) resulterar detta i känslor av mindre obehag. De äldre personerna kan då istället känna sig 

delaktiga och utveckla en relation med vårdpersonal, vilket i sin tur har en positiv effekt på 

läkningsprocessen.  
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Syntes 

Är av betydelse att sjuksköterskor är skickliga, kompetenta och har förmåga att välja rätt 

sårbehandling och lindning för att minimera för ytterligare sårbildning. Sjuksköterskors attityd 

skall präglas av ett holistiskt förhållningstätt gentemot äldre personer. 

 

Observationer och uppföljning vid kompressionsbehandling 

I studien av Mosti et al. (2011) beskrevs att det vid omvårdnad och behandling av venösa bensår 

är viktigt att kompressionslindor eller kompressionsstrumpa byts kontinuerligt. Detta för att 

kunna observera både objektiva och subjektiva förändringar hos den äldre personen. I fyra 

studier (Kapp et al., 2013; Mosti et al., 2011; O´Brien et al., 2014; Tickle, 2014) beskrevs de 

objektiva parametrarna som storleken på det venösa såret, om det fanns närvaro av nekros, 

fibrin, granulationsvävnad eller ökad sårvätska. Vidare framkom betydelsen av att 

vårdpersonalen observerade att lindningen satt korrekt, inte hade glidit isär eller ned samt att de 

mätte ankel och vadomkretsen för att se om ödemet minskat och kompressionsbehandling haft 

effekt. I två studier (Ashby et al., 2014; Kapp et al., 2013) beskrevs andra aspekter som 

observerades vid kompressionsbehandling såsom irritation och obehag av huden, vilket kan 

visas som rodnad, klåda och hudutslag. Dessa aspekter kunde motverka behandlingen och skapa 

obehag för de äldre personerna med venösa bensår.  

 

I tre studier (Kapp et al., 2014; Mosti et al., 2011; Tickle, 2014) beskrevs de subjektiva 

parametrarna som smärta, vilket mättes med hjälp av visuell analog skala (VAS). Ytterligare en 

subjektiv parameter beskrevs det allmänna välbefinnandet vara, som observerades men hjälp av 

ett poängsystem 1–10, där 1 är mycket dåligt och 10 är utmärkt. Den äldre personens upplevelse 

av obehag av kompressionsbehandling mättes, utifrån faktorer som om lindningen var för stram 

eller kompakt, om huden upplevdes öm, varm, torr eller om de hade klåda. Sammantaget 

beskrevs det som viktig att observera och följa upp både det objektiva och subjektiva 

parametrarna för att tidigt identifiera eventuell försämring i såren som kan medföra försämrad 

sårläkning (Kapp et al., 2013; Mosti et al., 2011; O´Brien et al., 2014; Tickle, 2014). 

 

Vid bedömning om omvårdnadsåtgärden haft betydelse för sårläkningen eller om den måste 

förändras beskrevs uppföljning vara viktigt. Vid observation och uppföljning är det viktigt att 

identifiera om såret förändrats över tid (O´Brien et al., 2014). I tre studier (Ashby et al., 2014; 

Mosti et al., 2011; Tickle, 2014) beskrevs att digital kamera användes för att dokumentera 
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venösa bensårets utseende, hudförändringar som blåsor och rodnader, vilket är ett hjälpmedel för 

att kunna identifiera förändringar över tid. 

 

Syntes 

Av betydelse att observera objektiva och subjektiva parametrar för att se om 

kompressionsbehandlingen haft betydelse för sårläkningen eller om den måste förändras.  

 

Diskussion 

Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om omvårdnadsåtgärder vid venösa 

bensår hos äldre personer. Med hjälp av frågeställningarna - Vilka omvårdnadsåtgärder används 

vid venösa bensår och dess betydelse för sårläkningen besvarades syftet. Resultatet visade att de 

omvårdnadsåtgärder som användes vid venösa bensår hos äldre personer är information, 

kompressionsbehandling, aktivitet, sårvård och uppföljning, nutrition och motivation. Resultatet 

visade också att var och en av dessa omvårdnadsåtgärder hade betydelse för sårläkningen, där de 

främjade sårläkningen. 

 

Resultatet i studien visade att en utförlig anamnes och hälsohistoria från den äldre personen var 

av betydelse, eftersom venösa bensår uppstår på grund av bakomliggande sjukdomar och andra 

faktorer. Information bygger på en bra kommunikation mellan vårdpersonal och den äldre 

personen för att kunna erbjuda dem en kvalitativ- och säker vård. Vid kommunikations 

svårigheter och/eller att information misstolkas av den äldre personen eller av sjuksköterskan, 

kan det leda till biverkningar av behandling och klagomål till hälso- och sjukvården (Johnson, 

2015). För att sjuksköterskan och annan vårdpersonal skall möta de äldre personernas behov och 

vid delgivning av information vara säker på att den har uppfattats rätt, är det av betydelse att 

man anpassar informationen efter den äldre personens kognitiva förmåga, för att möta behoven i 

samband med ålderdom och nedsatt kognition. Det är av betydelse att vården har en gemensam 

syn på kognitiv status, konsekvent dokumentation av behov och subjektivitet (Nilsson, 

Rasmussen & Edvardsson, 2013). Sjuksköterskans attityd är av betydelse i bemötande med äldre 

personer och hur denne presenterar information och kommunicerar, kan bidra till en ökad/eller 

minskad förståelse av planerade behandlingsåtgärder hos den äldre personen (Johnson, 2015). 

Information och kommunikation ska bygga på respekt och empati, där kommunikation mellan 
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personer och sjuksköterskor är nyckeln till ett patientsäkert arbete. Vid ofullständig 

kommunikation kan viktig information gå förlorad (Chapman, 2016).  

 

Resultatet i denna studie visade att kompressionsbehandling är den viktigaste 

omvårdnadsåtgärden vid behandling av venösa bensår och utgör en viktig grund för att främja 

läkning av venösa bensår. Ett tryck på 40 mmHg visade sig ha mest betydelse för att uppnå en 

god sårläkning. Vid behandling av venösa bensår bör ett optimalt kompressionstryck 

eftersträvas. Enligt Stephen-Haynes och Callaghan (2016)  bör sjuksköterskan dock vara beredd 

på att acceptera en kompromiss i form av minskad kompression om den äldre personen inte 

accepterar hög kompression, alla komprimeringar är bättre än ingen. Betydelsen av ökad 

samstämmighet kan uppnås när patienten är involverad i valet av komprimering och en bekväm 

kompressionslindning/strumpa, är det mer sannolikt att den äldre personen är delaktig i 

behandlingen. Författarna till denna studie menar därför att det är viktigt vid planering av 

omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår hos äldre personer vara lyhörda för vilka önskemål de 

har samt vara uppmärksamma på deras egen förmåga att hantera sin vardag. 

 

Resultatet i denna studie visade att det finns olika typer av material och tekniker att använda vid 

kompressionsbehandling. Genom att det finns många olika material att tillgå blir sjuksköterskans 

ansvar stort och det kan medföra ovisshet om vilket material som ska väljas. Många material kan 

interagera med varandra det är därför av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om detta vid 

sårvård (Cowan et al., 2011). Oftast är sjuksköterskor för fokuserade på de kliniska aspekterna 

av sårbehandlingen för att se de äldre personernas lidande. I stället behöver de ha ett holistiskt 

synsätt och utifrån det kunna möta de äldre personernas alla behov (Beitz & Goldberg, 2005). 

Vid planerade omvårdnadsåtgärder bör sjuksköterskan alltid utgå från personens hälsa och den 

äldre personens välbefinnande bör vara i fokus. Ett personcentrerat förhållningssätt från 

sjuksköterskan innebär att alltid ha personens åsikter om dennes livssituation och tillstånd i 

centrum vid planering av omvårdnadsåtgärder. Hänsyn skall tas till personens individuella 

berättelse, sjukdom, symtom och den inverkan det har på dennes liv (Ekman et al., 2011). 

Personcentrerad vård kan bedrivas med hjälp av empowerment. Empowerment används för att 

öka personens förmåga att tänka kritiskt. Indirekt påverkar empowerment självbestämmande och 

personens engagemang till egenvård genom att sjuksköterskan förmedlar information om 

hälsofrämjande åtgärder. Utifrån detta har personen valmöjligheter och kan ta egna beslut. Dessa 

strategier kan vara användbara vid utbildningssyfte för att förbättra hälsokunskaper, 



23 

 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

självbestämmande och egenvårds beteende. Öppen kommunikation är avgörande för att hitta 

strategier i egenvården (Lee, Shin, Wang, Lin, Lee & Wang, 2016). 

 

I denna studies resultat framkom att kompressionsstumpor kan vara ett alternativ till 

kompressionsbehandling med linda. Denna åtgärd visade sig ha likvärdig betydelse för 

sårläkningen som övrig kompressionsbehandling, samt att den kunde upplevas vara enklare att 

använda för den äldre personen. Hamton (2016) menar att det vid kompressionsbehandling kan 

många faktorer påverka att den äldre personen avbryter behandling, såsom upplevelsen av att 

kompressionsstrumpan/lindan sitter för hårt, smärta, att denne har svårt att röra sig på grund av 

kompressionsstrumpan/lindan. Ibland används inte kompressionsstrumpor kontinuerligt 

eftersom att de har svårt att ta på - och av dem eller att man inte får hjälp med detta. Detta leder 

ofta till återkomst av venösa bensår. Det kan bero på nedsatt rörelseförmåga och stryka i 

fingrarna eller artros. I denna studies resultat framkom att kompressionstrumpor kunde vara ett 

alternativ vid okomplicerade venösa bensår. Författarna i denna studie anser dock att de kan 

finnas för- och nackdelar med denna behandlig. Fördelen kan vara att äldre personer kan sköta 

sin egen vård och känner sig då mer självständig. Nackdelen kan vara att de äldre personerna har 

svårt att ta på eller av kompressionssturmporna följden blir då kanske att äldre personen avstår 

behandlingen. 

 

Denna studies resultat visade att aktivitet främjade läkningen av venösa bensår. I en studie 

(Todd Keylock & Young, 2010) beskrivs det kunna vara en utmaning för sjuksköterskan att 

utforma omvårdnadsåtgärder där aktivitet ingår som främjar hälsa- och livskvalitet för den äldre 

personen. Regelbunden motion ökar kroppens förmåga att förhindra skador och motion har 

potential att minska inflammationen och därmed förbättra sårläkningen. Brown, Kendall, 

Flanagan och Cottee (2014) beskrev att genom att sjuksköterskan identifierar områden där äldre 

personer har svårt att utföra sin egenvård, kan insatser som undervisning sättas in, för att därmed 

stärka personens självständighet och tron på sin egen kapacitet att utföra aktiviteter självständigt. 

I många avseenden är aktivitet något som missas när omvårdnadsåtgärder planeras, där oftast 

omvårdnadsåtgärden kompression är prioriterat. Resultatet i denna studie visade även på 

betydelsen av vila minst 60 minuter om dagen för att främja venös sårläkning. Äldre personer 

har ofta ett mindre aktivt liv och ses ofta sittande, dock har de sällan eller aldrig benen i högläge. 

Sjuksköterskan bör öka medvetenheten hos dessa äldre personer för att hitta en balans mellan 

vila och aktivitet för att främja venös sårläkning (ReVan Hecke, Goeman, Beeckman, Heinen & 
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Defloor, 2011).  Författarna till denna studie anser att när sjuksköterskan möter de äldre som 

drabbats av venösa bensår är det viktigt att se till den äldre personens rörelseförmåga och vilka 

aktiviteter de har kapacitet att utföra i sitt dagliga liv. Detta för att kunna utforma 

omvårdnadsåtgärder som möjliggör för äldre person att utöva aktivitet och klara sin egenvård. 

 

Resultatet i denna studie visade på betydelsen av att äldre person hade en näringsrik och allsidig 

kost samt dryck för effektiv venös sårläkning. Slattery, Wegener, James, Satanek och Miller 

(2015) visade i sin studie att personer med nedsatt nutritionsstatus ofta blir kvar längre tid i 

vården och är mindre benägna att delta i behandlingen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan 

identifierar nutritionsstatus hos äldre personer som har venösa bensår, för att förebygga och 

behandla undernäringen och genom detta främja venösa sårläkningen. 

 

Resultatet i studien visade att motivation till behandling var en viktig del i sjuksköterskans 

planerade omvårdnadsåtgärder, där det var av betydelse att denne har stor förståelse och insikt i 

att förklara och motivera. Yarwood-Ross och Haigh (2012) menar att det för följsamhet i 

behandlingen är viktigt med ett partnerskap, det vill säga en god ömsesidig relation med 

personen samt ha fokus på personens autonomi. Den äldre personen upplever planerade 

omvårdnadsåtgärder som betydelsefulla när sjuksköterskan gav dem information om alla 

behandlingsalternativ, förklarade läkningsprocessen, visade broschyrer som förklarade venös 

sårbildning i bildform samt hur såret såg ut. Vilket motiverade den äldre personen till att delta i 

åtgärden och ökade dennes delaktighet (Yarwood-Ross & Haigh, 2012). Genom att utgå från 

olika faktorer som hur trovärdig sjuksköterskan är när hon ger information, patientutbildning 

och ökad patient medverkan kan motivation och följsamhet öka i planerade 

omvårdnadsåtgärderna. Personen blir mer involverad i processen och man ser valen av 

behandling mer som deras egna än som sjuksköterskans val (Stalmeier, 2011). 

 

Resultatet visade att sjuksköterskan hade en betydande roll genom att observera subjektiva och 

objektiva parametrar, för att följa upp planerade omvårdnadsåtgärder, för att se om de gav 

resultat eller om omvårdnadsåtgärderna måste förändras. De objektiva parametrarna var 

exempelvis närvaro av nekros eller fibrin. Resultatet visade även på observation av irritation och 

obehag, som kan visas som rodnad, klåda och hudutslag. Subjektiva parametrar som 

observerades var smärta och välbefinnande. I en studie (Mudge, Meaume, Woo, Sibbald, & 

Price, 2008) beskrevs smärta vid sår försämra livskvaliteten och leda till upplevelser av minskad 
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hälsa. Detta med anledning av förlust av rörlighet som smärtan innebar för personerna och att de 

inte kunde utföra dagliga uppgifter självständigt. Enligt författarna till denna studie är det av 

betydelse att äldre personer är adekvat smärtlindrade för att kunna vara delaktig i planerade 

omvårdnadsåtgärder och sin egen vård för att öka livskvalité. 

 

Artiklarna som analyserades i denna studie var publicerade i olika länder. Venösa bensår är ett 

globalt hälsoproblem och behandlas ofta i kliniskt arbete med olika material, kompression och 

tekniker. Eftersom det finns många olika behandlings-alternativ kan sjuksköterskan behöva  

hjälp av annan sjukvårdspersonal för att lättare kunna välja rätt behandling. Enligt Öien och 

Weller (2014) finns det i Sverige ett kvalitets register om venösa bensår. Detta register infördes 

som ett verktyg med en checklista att använda i klinisk praxis för att bedöma adekvat diagnos, 

föreslå behandlingsstrategier och följa varje persons läkning av de venösa bensåren. I detta 

register registrerades personer med svårläkta bensår två gånger. Första registreringen är vid 

bedömning av såret för optimalbehandling och den andra gången är vid uppföljning av 

behandling. Det finns 52 olika variabler i registret såsom kön, ålder, rökvanor, rörlighet, smärta, 

sår storlek och läge. Den huvudsakliga faktorn för upprättande av ett kliniskt kvalitetsregister är 

att kvalitetssäkra vården (Öien & Weller, 2014). Författarna till denna studie anser därför att det 

kan vara av betydelse att detta register bli internationellt så att fler får tillgång till det och att 

behandling från andra länder också kan ses som ett komplement i vården. Med stöd av detta och 

den äldre personens anamnes och hälsohistoria kan sjuksköterskan sedan utforma 

omvårdnadsåtgärder med rätt material, behandling och uppföljning. Detta kan i sin tur leda till 

minskat obehag och lidande hos den äldre personen med venösa bensår. 

 

Metodkritik 

Vid vetenskapliga studier måste vissa kvalitetskriterier uppfyllas som ska hjälpa läsarna att dra 

slutsatser om studiens trovärdighet och kvalité. Dessa kriterier är pålitlighet, tillförlitlighet och 

bekräftbarhet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012, s. 197–198). 

Vi har i denna studie använt sig av en integrerad litteraturöversikt där vetenskapliga studier med 

olika metoder ingår (jmf. Whittemore & Kanfl, 2005). Men denna metod kan vi hitta studier som 

svarar på syftet och frågeställningen, där kvalitativa och kvantitativa studier kan ingå. Studier av 

hög kvalitet bör enligt Whittemore och Knafl (2005) ingå i denna typ av design. Sökningen 

enligt Whittemore och Knafl (2005) bör vara bred och ta in många artiklar. I denna studie har 
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detta försvårat vårt arbete eftersom att många sökord kan skrivas olika, och i studier som söks ha 

olika betydelse. Detta kan medföra att viktiga artiklar går förlorade. Eftersom att det fanns få 

studier om detta område så valde vi att ta med studier av medel kvalitet, eftersom enligt 

Whittemore och Knafl (2005) ska forskarna visa på att de dammsugit alla studier som går att 

hitta om ämnet. En styrka i studien är att författarna haft en systematisk, bred och rigorös 

sökning i databaserna. I dessa databaser (Cinahl, PubMed) uppkom flera dubbletter, vilket 

visade på att det inte fanns så många studier skrivna om det valda ämnet. Därför har vi i denna 

studie endast nio artiklar, vilket kan vara en svaghet. Enlig Whittemore och Knafl (2005) bör 

minst tio artiklar av hög kvalitét ingå för att öka trovärdigheten. Vid granskning av abstrakt och 

titlar valde vi bort de studier som inte relaterade till studiens syfte och frågeställning. Vi har 

granskat de valda artiklarna oberoende av varandra och där efter tillsammans. I denna studie har 

trovärdighet säkerhetsställts genom den metod som vi använt oss av. Vi har i metoddelen visat 

på analysförfarandet genom att beskriva hur artiklar och textenheter har hanterats för att 

verifiera arbetets gång framtill resultatet. Bekräftbarhet avser det bevis värde författarna har i sin 

studie genom objektivitet i sättet att hantera den data som tagits fram (Polit & Beck, 2012, s. 195 

- 197). I samband med analysförfarande har vi i hantering av text hela tiden reflekterat och 

diskuterat över vår egen objektivitet i hantering av data. Kodningen av artiklar och textenheter 

gjorde det lättare för oss att hitta tillbaka till original artikeln, vilket ökade resultatets pålitlighet 

och trovärdighet (jmf. Whittemore & Knafl, 2005).  

Pålitligheten i denna studie bedöms vara hög eftersom vi tydligt beskrivit tillvägagångssättet. 

Trovärdigheten av studien bedöms enligt Polit och Beck (2012, s. 195–196) utifrån hur 

tillförlitlig datainsamlingen- och dataanalysen är. Vi har strävat efter att visa på ärlighet i 

analysförfarandet och varit observant för egna tolkningar, vilket Polit och Beck (2012, s. 195–

197) menar är viktigt för studiens trovärdighet. Tillförlitlighet hänvisar till författarens 

noggrannhet och konsekvens vid insamling av data till en studie (Polit & Beck, 2012, s. 195–

197). En svaghet i denna studie kan vara att studierna var skrivna på engelska, vilket inte är 

modersmålet för någon av oss. Detta kan ha medfört att ord som var svåra att tyda kanske inte 

framkom i dess rätta benämning. En annan svaghet kan vara att vi omedvetet kan ha tolkat 

innehållet i de valda artiklarna om de olika omvårdnadsåtgärderna. Det genom att båda 

författarna har erfarenhet och arbetat inom hälso- och sjukvård, och har där igenom kommit i 

kontakt med äldre personer som behandlats för venösa bensår. Dock kan det även vara en styrka 

eftersom författarna har en ökad förståelse och insikt om studiernas omvårdnadsåtgärder. 
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Överförbarheten visar på hur fynden i studien kan överföras till liknande kontext eller deltagare, 

där kunskapen som resultatet ger kan bli betydelsefulla i ett annat sammanhang (Polit & Beck, 

2012, s. 197). Vi anser att resultatet i denna studie kan överföras till liknande kontext, det som 

kan tala emot är att analysen i de olika studierna är utförda i länder med annan kultur och andra 

värderingar. Det studier som var inkluderade i denna studie var från Australien, Sverige, 

England och Italien där majoriteten av studierna var gjorda i västerländska kulturer och ger 

därför en högre överförbarhet. Fördelen med denna metod är att vi kunde använda oss av både 

kvalitativa och kvantitativa studier, vilket enligt Whittemore och Knafl (2005) ger en bild av 

varierande perspektiv av ett fenomen, där metoden framhålls som viktig i omvårdnad och 

forskning. Whittemore och Knafl, (2005) beskriver vidare att nackdelen men denna metod är att 

det inte blir samma bredd och djup i omvårdnadsforskningen genom att metoden överbetonar 

kvantitativa studier. 

 

Slutsats 

I resultatet framkommer att kompressionsbehandling är grunden vid planering av 

omvårdnadsåtgärder vid venösa bensår hos äldre personer. Samt att denna behandling i 

kombination med andra åtgärder såsom aktivitet, vila, nutrition, god sårvård och uppföljning har 

stor betydelse för sårläkningen. Ett holistiskt synsätt skall prägla sjuksköterskor och 

vårdpersonalens bemötande och attityder gentemot den äldre personen, främja delaktighet i 

omvårdnadsåtgärder och behandling samt ge stöd i deras egenvård.  Information från 

sjuksköterskan var av stor betydelse för äldre persons motivation till behandling, gav en öka 

förståelse för behandlingen och därmed ökade följsamheten i planerade omvårdnadsåtgärder.  

Sjuksköterskan bör ha kunskap och kompetens i sårvård samt olika behandlingar och material. 

Samverkan med anhöriga och andra professioner som arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 

dietist är av stor betydelse för att kunna ge bästa möjliga vård till den äldre personen. 

Kontinuerlig utbildning och teamsamverkan till sjuksköterskan och annan vårdpersonal ökar 

medvetenheten för det komplexa vårdbehov som äldre person har i samband med venösa bensår. 

Detta är betydelsefullt för att äldre person skall få en adekvat behandling som främjar venös 

sårläkning. Det fanns få studier om äldre personer med venösa bensår och behandling, varför 

ytterligare forskning behövs inom området, liksom om hur stor inverkan nutrition och aktivitet 

har för att främja sårläkningen, samt hur smärtan påverkar social isolering, aktivitet, egenvård 

samt följsamhet till behandling. Denna slags forskning inom detta område skulle kunna ge 
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sjuksköterskor stöd och ett evidensbaserat underlag vid behandling av venösa bensår hos äldre 

personer. Genom detta kan sjuksköterskor stödja den äldre personen med venösa bensår till 

följsamhet i behandlingen och därmed främja läkning av venösa bensår och på så vis uppnå en 

bättre livskvalitet och god hälsa för dem.   
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