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Abstract

Background: Studies have shown that many elderly patients with chronic leg ulcer have a

risk of malnutrition. The aim of this study was to describe problems which interfere with

living with chronic leg ulcer and to describe how these problems interfere with the nutritional

status. The aim was even to describe how the nurse kan promote these patients. 

Method: The study was performed as a survey of the research literature of empiri character.

Result: The result indicates that elderly people with leg ulcer have problems with mobility,

ulcer related pain, disturbed sleeping, psychological problems and social isolation. These

problems can interfere with nutritional status and disturb ulcer healing. 

Conclusion: The result shows that patients with leg ulcer have problems which interfere with

their food intake and nutritional status. This is a knowledge nurses need  when the care of

these patients is planned.

Keywords: Leg ulcer, life quality, nutrition, nursing, wound. 
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INLEDNING
I klinisk verksamhet som sjuksköterska inom allmängeriatrik och rehabilitering, har jag

mött ett flertal äldre patienter med kroniska bensår. I flera fall har de varit nutritionellt i

mycket dåligt skick med sänkt allmäntillstånd. Det har då varit för sent att ge nutritions-

stöd för att åstadkomma sårläkning, och amputation har därför varit enda utvägen för

smärtlindring och överlevnad. Nutritionsstöd i form av energi- och proteinrik kost,

kosttillägg eller sondnäring har då givits för att patienterna ska ha en möjlighet att

tillfriskna efter amputationen.

Distriktssköterskan möter i sin verksamhet äldre vårdtagare i ordinärt boende som har

kroniska bensår. Cirka 25% av distriktssköterskans arbete åtgår till vård av vårdtagare

med kroniska bensår (Lindholm, 1996). Distriktssköterskan har möjlighet att, på ett

tidigt stadium identifiera vårdtagare med kroniska bensår, som är undernärda eller

riskerar att utveckla undernäring. Tidigt insatta stödåtgärder, såsom näringsberikad kost

och hjälp vid måltider, vilket förbättrar nutritionsstatus förebygger många kompli-

kationer och ger en bättre livskvalitet (Dahlberg, Gergils, 1999). 

BAKGRUND
Kroniska bensår är vanligt bland äldre i Sverige och ökar med stigande ålder. I Sverige

drabbas ca 1-1.4% av befolkningen någon gång i livet av bensår (Nelzén, 1997). En

markant ökning av bensår sker efter 65 år. Studier i Lindholms (1993) avhandling vis-

ade att  nästan 90% av vårdtagarna var över 65 år. Medianåldern för människor med

bensår ligger mellan 75-80 år. Många av dem lever i flera år med svårläkta sår

(Lindholm, 1993). Då människor idag blir allt äldre kommer sannolikt förekomsten av

vårdtagare med bensår att öka (Bjellerup, 1994).

En stor andel av vårdtagarna har också ett sämre näringsintag som gör att de ligger i

riskzonen för att utveckla undernäring (Wissing, Unosson, 1999). Undernäring medför

ökad risk för komplikationer såsom dåligt immunförsvar, försämrad sårläkning och i

övrigt sviktande kroppsfunktioner (Wissing, Ek, Unosson, 2001; Larsson, Unosson, Ek,

Nilsson, Thorslund, Bjurulf, 1990). För vårdtagaren kan bensår innebära stort lidande

med försämrad livskvalitet. Det är vanligt med smärtor både vid arteriella och venösa

bensår. Det innebär också en psykisk och social påfrestning med ibland illaluktande och

vätskande sår (Bjellerup, 1994).
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Det är också vanligt med sömnsvårigheter som är relaterade till smärtor från såret

(Lindholm, 1995). Då det finns ett samband mellan livssituation, nutrition och

sårläkning måste dessa aspekter beaktas när vården för vårdtagare med kroniska bensår

planeras (Wissing, Unosson, 1999). För sårläkning krävs behandling av bakomliggande

faktorer som optimal sårläkningsmiljö, elimination av faktorer som försämrar sår-

läkning som tryck, smärta, ödem, infektion. Högt blodglucos och tobaksrökning

försämrar också sårläkning (Lindholm, 1995). Den viktigaste enskilda faktorn för bra

sårläkning är ett bra näringstillstånd. Dåligt näringsintag ger fördröjd eller utebliven

sårläkning (Wissing, 2000). Studier har visat att vårdtagare med bensår är i riskzonen

för att utveckla undernäring (Wissing, Unosson, Lennernäs, Ek, 1997). 

Kroniska bensår 
Kroniska bensår är alla sår nedanför knäleden som inte läker på sex veckor. Ben- och

fotsår är symtom på en underliggande sjukdom i artärer, vener eller i småkärlen

(Bjellerup, 1994). De flesta bensår orsakas av försämrad cirkulation, brist på syre och

näringsämnen. Den vanligaste orsaken är venös insufficiens 54%, som beror på ett

kroniskt förhöjt ventryck beroende av nedsatt klaffunktion i djupa och/eller ytliga vener

och perforanter. Hos 18% är orsaken arteriell insufficiens orsakad av arterioskleros och

förträngningar i benens stora artärer. Blandsår av både arteriell och venös karaktär

förekommer hos 10% av patienterna. Hos 7% av patienterna orsakas såren av diabetes

(Nelzén, 1997). Hos var tionde patient med diabetes som har bensår leder såren till

amputation (Falkenberg, Apelqvist, Rosenqvist, Lithner, 1993). Andra orsaker till ben-

sår kan bero på neuropati, vaskulit, metabola rubbningar, malignitet, infektion, blod-

sjukdomar, skada av tryck, fysikalisk skada t.ex. brännskada (Lindholm, 1995).

Sårläkning
Sår, vars orsak är en bakomliggande sjukdom, t.ex. kroniska bensår, sekundärläker.

Detta innebär, att de läker när såret fyllts ut med kärlnystan, dvs. granulationsvävnad,

(granulae), matrix (modervävnad till annan vävnad), fibrinbildning (äggviteämne som

uppstår vid blodets koagulation) och av kollagen (bindväv). Det är tillväxtfaktorer och

vävnadshormoner som styr sårläkningen (Lindholm, 1995). Makrofager har en central

roll vid sårläkningsprocessen. Såret läker i olika faser, som kan gå in i varandra. Faserna

är inflammation som pågår under hela sårläkningsprocessen och är en av kroppens
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viktigaste försvarsmekanismer, nybildning, epitelialisering och mognad

(Lindholm,1995).

Nutritionens betydelse vid sårläkning
Sårläkning är komplex där många olika faktorer samverkar. Ett bra nutritionsstatus är

dock själva grunden för all sårläkning och skydd mot infektioner (Wissing, Unosson,

1999; Ek, Lindgren, 1997). Kolhydrater och fett förser cellmetabolismen med energi.

(Brylinsky, 1995). Hos äldre vårdtagare  med infektioner och sår ökar kaloribehovet

avsevärt (Ek, Lindgren, 1997). Rekommenderat kaloriintag för patienter som lider av

sår är 30-35 kcal per kg/dygn (Thomas, 1997). Protein bygger upp skadade celler i hud

och blodkärl, ger struktur och stadga i vävnader genom tillväxt av epitelceller och

bindvävsbildning (Brylinsky,1995). Lågt serumalbumin är associerat till försämrad

sårläkning. Proteinintaget bör ligga mellan 1.25 - 1.50 g protein per kg/dygn hos äldre

patienter med sår (Thomas, 1997). Vid brist på zink minskar aktiviteten hos de

enzymer, som deltar i nybildningen av celler och protein vid sårläkning. Zinkbrist sätter

också ned aptiten med ytterliggare försämrat näringsintag som följd. Zink behövs också

för omsättningen av Vitamin A som svarar för epitelvävnadernas normala differen-

tiering och stabilitet. Vitamin A har också betydelse för den inflammatoriska processen

(Wissing, 2000). Vitamin C behövs vid bildningen av kollagen som är ett viktigt bind-

vävsprotein i bl.a. hud och blodkärl. Vitaminet har också en antiinflammatorisk effekt.

Järnabsorptionen underlättas vid närvaro av C-vitamin. Brist på vitamin C ger trötthet

och allmän försvagning. Järn behövs för transport av syre till vävnaderna. Vitamin B6

behövs för omsättning av aminosyror och B12 medverkar  vid proteinsyntesen. Det är

viktigt att tidigt identifiera och behandla vårdtagare som har brister i näringstillförseln

för att åstadkomma sårläkning (Brylinsky, 1995; Abrahamsson, Andersson, Aschan-

Åberg, Becker, Gustavsson, Göranzon, Hagren, Håglin, Jonsson, Nilsson, 1999).

Malnutrition hos vårdtagare med kroniska bensår
Malnutrition innebär felnäring vilket kan bestå av såväl för liten tillförsel av

näringsämnen som ett för stort intag av näringsämnen (Allison, 1992). Det handlar

också om vilken kvalitet det är på tillförda näringsämnen (Mossberg, 1993). 

Hos vårdtagare med övervikt kan malnutrition lätt förbises. Att vara överviktig är inte

detsamma som att vara välnärd. En svensk studie visar, att övervikt förekommer oftare
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hos vårdtagare med bensår än hos populationen i övrigt. Energirik kost innehållande

mycket socker är vanligt. Högt BMI (body mass index, d.v.s. vikt(kg)/längd(m2) är ett

internationellt mått för bestämning av övervikt/undervikt (Cederholm, 1999) är

vanligast bland vårdtagare med venös insufficiens (Wissing, Unosson, 1999). Ett högt

energiintag men lågt proteinintag ger proteinbrist (Mossberg, 1993). Övervikten i sig är

dessutom en faktor som kan hindra sårläkning (Wissing, Unosson, 1999). Den

vanligaste felnäringen är dock energi- och proteinmalnutrition (PEM), som innebär låg

kroppsvikt, minskad muskelmassa, små fettdepåer samt sänkta viscerala proteiner. Vid

malnutrition uppstår hypoaluminemi och hypoproteinemi, vilket kan ge ödem som

försvårar sårläkning. Kroppens infektionsförsvar blir nedsatt. Funktionen i hudens och

slemhinnornas epitelfunktion försämras. Funktion av T-lymfocyterna och granulo-

cyterna försämras liksom syntesen av immunglobuliner. Följden av detta blir fördröjd

sårläkning, ökad infektionskänslighet och ett generellt nedsatt allmäntillstånd där alla

organ drabbas. Undernäring drabbar vitala organ som hjärtmuskulatur, vilket ger

försämrad funktion, lungor med försämrad andningskapacitet, tarmen drabbas med

reduktion av absorptionsytan för näringsämnen. Äldre vårdtagare är speciellt känsliga

för felnäring (Mossberg, 1993). Hos äldre, som vårdas på institution, är undernäring ett

vanligt problem. Kvinnor över 79 år, som söker vård, är undernärda i högre grad än män

(Larsson, et al., 1990; Larsson, Andersson, Askelöf, Bark, 1994; Karlsson, Appelgren,

Brismar, Karlström, Lindblad, Cederholm 1999). Äldre vårdtagare som lider av sår,

nekroser och infammatoriska processer har ett ökat proteinbehov och energibehov

(Thomas, 1997).

Flera studier har visat att dåligt näringsintag är vanligt hos vårdtagare med kroniska

bensår. Måltiderna är ofta inte kompletta och de får inte i sig tillräckligt av de

näringsämnen som är viktiga för sårläkning (Christensson, Unosson, Ek, 1999; Wissing,

et al., 1997). I en studie med vårdtagare, vars sår inte läkte, var vitamin C, zink, protein-

och energiintaget för lågt. Dessa vårdtagare hade inte  vare sig arteriell eller venös

insufficiens, utan endast sår som inte läkte (Balaji, Mosley, 1995). En annan studie

visade, att nästan hälften av vårdtagarna med bensår var i riskzonen för att bli

undernärda. Undernäring, eller risk för undernäring, är vanligast hos vårdtagare med

arteriell insufficiens. I Wissings och Unossons (1999) studie var nio av sexton äldre

vårdtagare med diabetes i riskzonen för att utveckla undernäring. Att vara undernärd

innebär också en riskfaktor för att bensåren ska leda till amputation. En studie visade,

att nästan 90% av de vårdtagare, som amputerades var undernärda när de kom till
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sjukhuset för amputation. Denna studie visade också god effekt vid nutritionsstöd på

tillfrisknande och hälsotillstånd, jämfört med de vårdtagare, som vårdats på sedvanligt

sätt med ordinär sjukhuskost. Överlevnaden efter amputationen var också högre hos

dem som erhållit nutritionsstöd i samband med amputationen (Eneroth, Apelqvist,

Larsson, Persson, 1997).

Distriktssköterskans omvårdnadsansvar
I SOSFS 1993:17, som är central i all omvårdnad, sägs att vården ska vara individuell

och vila på beprövad vetenskap och erfarenhet. Syftet med omvårdnaden är att stärka

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens indi-

viduella möjligheter och behov, minska lidande samt ge möjlighet till en värdig död.

Det är viktigt att patientens självständighet och integritet respekteras. Information och

rådgivning om vården ska ges till patienten. Omvårdnaden innefattas av bedömning,

planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av omvårdnadsarbetet. För att

säkerställa god kvalitet ska fortlöpande kvalitetsarbete bedrivas. I SOSFS 1995:15, sägs

att sjuksköterskan behöver kunskaper i allmän omvårdnad som är oberoende av

sjukdom och medicinsk behandling. För att utföra en åtgärd korrekt, kunna besluta och

bedöma om en åtgärd är relevant, behöver sjuksköterskan kunskaper i specifik

omvårdnad. Specifik omvårdnad innefattar kunskaper om olika sjukdomar och dess

behandling. I distriktssköterskans omvårdnadsarbete ingår  att  stödja vårdtagare med

kroniska bensår som har nutritionsproblem (SOSFS:1995:5). I behandlingen av

nutritionsproblem krävs att patientens behov och åtgärder dokumenteras (SOSFS

1985:562). Det bör finnas en personlig vårdplan för patienten (Grimby, 1993). Vid

utformandet av vårdplanen är det ett stöd att utgå från en omvårdnadsdiagnos.

Omvårdnadsdiagnosen är en beskrivning som ger inriktningen på åtgärder och

behandling. Den fokuserar på det aktuella problemet. Utifrån omvårdnadsdiagnosen

initieras åtgärder och behandling med stöd av sökord. För dokumentation i

patientjournalen och utformande av vårdplaner kan VIPS-modellen användas (Ehnfors,

Ehrenberg, Thorell-Ekstrand, 1998).

Problemformulering
Kroniska bensår kan innebära ett stort lidande för vårdtagaren och kan medföra en

försämrad livskvalitet, med isolering som följd. Vård av sår upptar en stor del av
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distriktssköterskans arbetstid. Att tidigt identifiera malnutrition hos vårdtagare med

kroniska bensår är viktigt, då det är lättare att behandla näringsproblem tidigt än att

senare försöka åtgärda en manifest malnutrition. Inledningsvis  har  jag ställt frågan

varför så många lever länge med svårläkta sår. Jag har också ställt frågan, varför så

många av vårdtagarna med kroniska bensår ligger i riskzonen för att utveckla

malnutrition, Är det faktorer i dessa vårdtagares livssituation som påverkar näringsintag

och nutritionsstatus?

SYFTEN
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva vilka faktorer, som har samband med att

leva med kroniska bensår för äldre vårdtagare och att beskriva hur dessa faktorer

påverkar nutritionsstatus. Syftet är också att beskriva hur äldre vårdtagare med kroniska

bensår kan stödjas, för att främja sårläkning och ett gott nutritionsstatus. 

METOD
Arbetet har genomförts som en litteraturstudie. Urval: Vid sökning av litteratur har

databaserna Libris, Spriline, SWEMED, PubMed och Cinahl använts. Sökorden som

använts är leg ulcer, life quality, nutrition, nursing, wound, kroniska bensår, livskvalitet,

omvårdnad, sår. Sökorden nutrition, nursing, leg ulcer, har kombinerats med varandra

och med övriga sökord. Litteratur som sökts på Cinahl under sökorden leg ulcer gav 945

träffar, nutrition and leg ulcer gav inga träffar. Sökning på wound and nutrition gav 11

träffar. Här valdes en artikel ut. Sökning på PubMed under nutrition and leg ulcer gav

51 träffar. Sökorden nursing and nutrition gav 1351 träffar. Jag gick då vidare i denna

sökning. Nursing, nutrition och leg ulcer gav fyra träffar av vilka tre artiklar valdes ut.

Urvalet har gjorts efter genomläsning av abstracts. Begränsningar har gjorts genom att

artiklar, skrivna av sjuksköterskor, har valts i första hand. Endast artiklar skrivna på

1990 och 2000-talet har valts (Backman, 1998). 

Litteratur
Litteraturen har till större delen bestått av empiriska studier. I arbetet finns också fack-

litteratur skriven på 1990-talet (Backman, 1998). 



7

Analys
I analysen av litteraturen återkom några företeelser, som innebar problem för vård-

tagare med kroniska bensår. Dessa var: minskad fysisk rörlighet, smärtor, störd sömn,

psykisk ohälsa och social isolering. Jag gick då vidare och sökte efter sambandet mellan

dessa problem och ett försämrat nutritionsstatus (Lindholm, 1993; Nelzén, 1997; Walsh,

1995; Wissing, 2000). 

RESULTAT
Resultatet presenteras utifrån de frågor som ställts om vilka problem vårdtagare med

kroniska bensår har, och hur dessa påverkar nutritionsstatus negativt. De problem som

fokuseras på är: minskad fysisk rörlighet, smärtor, störd sömn, psykisk ohälsa och social

isolering (Lindholm, 1993; Nelzén, 1997; Walsh, 1995; Wissing, 2000). I resultatet

redovisas också vilket samband dessa  problem har för nutrition och sårläkning. Slut-

ligen presenteras stödåtgärder, som sjuksköterskan kan initiera för att stärka nutritions-

status hos äldre vårdtagare med kroniska bensår. 

Faktorer som är relaterade till kroniska bensår
Fysisk immobilisering

Det finns ett samband mellan nedsatt fysisk rörlighet och undernäring. När människor

tappar förmågan att själv kunna sköta sina dagliga aktiviteter (ADL) är det vanligt med

viktförlust (Thomas, 1997; Rothenberg, Bosaeus, Steen, 1994). I Wissings, et al. (1997)

studie bland kvinnor med kroniska bensår var den fysiska aktiviteten generellt låg. De

flesta låg under Svenska Näringsrekommendationer i sitt näringsintag. Brist på fysisk

aktivitet innebär, att blodflödet till såret hämmas. Syre och näringsämnen kan då inte

utöva optimal effekt för sårläkning. Detta gäller både venösa och arteriella sår (Stotts,

Deitrich, 1997). Inaktivitet försämrar också aptiten, beroende på att perifert ökade

insulinnivåer påverkar mättnadscentrum i hypotalamus (Cederholm, 1999).

En stor andel av vårdtagare med bensår är hänvisade till ett stillsamt liv p.g.a. nedsatt

fysisk rörlighet. De är ofta beroende av hjälpmedel vid förflyttningar. Den mesta tiden

tillbringar de sittande och kommer sällan ut, i synnerhet vintertid. De får problem med

inköp och matlagning. Den fysiska aktiviteten består i huvudsak av hushållsarbete

(Wissing, et al.,1997; Wissing, Unosson, 1999). Både män och kvinnor med bensår får

minskad fysisk rörlighet till följd av bensår. I Lindholms (1993) studie var det männen 
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med bensår som var mest fysiskt inaktiva (Lindholm, 1993; Wissing, et al., 1997). I en

stor studie av Franks och Moffat (1998) var det de äldsta kvinnorna som hade sämst

fysisk rörlighet. De flesta vårdtagare upplever att såren hindrar dem i deras dagliga liv.

De kan inte fungera med optimal kapacitet. Att de rör sig mindre har flera orsaker.

Några är rädda för att riva upp såren om de går emot saker. En del vårdtagare upplever

problem med den personliga hygienen, då det upplevs som svårt att byta bandage och

tvätta benen själva. Att få på sig snygga kläder och skor kan också vara ett problem i det

dagliga livet (Walshe, 1995).  I Walshe (1995) studie uttrycker en kvinna det så här: 

               "Well, it stops you from doing things, doesn´t it? Well, you can´t enjoy

                 yourself. I have worn trousers for 20 years. I haven´t got good legs

                 to show. I am horrifed  of them"  (p. 1097).

Övervikt förekommer  ofta  hos vårdtagare med venösa bensår och kan innebära  hinder

för  fysisk aktivitet (Wissing, Unosson, 1999; Wipke-Tevis, 1999) . 

Smärta

Försämrad rörlighet kan också vara en följd av smärtsamma sår, vilket innebär att

vårdtagarna blir bundna till hemmet (Walshe,1995; Wissing, Unosson, 1999). En vård-

tagare uttrycker det så här: "Well, the pain of it is what slows you up, because every

step is agony." (Walshe, 1995, p.1097). Sårsmärtor är ett vanligt bekymmer hos vård-

tagare med både venösa och arteriella bensår (Lindholm, 1993; Walshe, 1995; Stotts,

Deitrich, 1997; Franks, Moffat 1998; Wissing, Unosson, 1999). Sårläkning hämmas av

smärta genom att de nybildade kapillärerna i såret dras samman p.g.a. att katekolamin

frisätts. Då kan syre och näringsämnen inte nå cellerna i såret och sårläkning förhindras

eller fördröjs (Stotts,  Deitrich, 1997). 

Smärtor kan också försämra aptit och födointag (Bankhead, 1999). Det är vanligare med

smärtsamma sår hos malnutrierade vårdtagare eller vårdtagare som är i riskzonen för att

utveckla malnutrition, än hos välnutrierade vårdtagare (Wissing, Unosson, 1999).

Smärtfria patienter har dessutom ett bättre välbefinnande och livskvalitet. Smärtor och

immobilisering är det som sätter ned livskvaliteten mest hos vårdtagare med bensår.

(Lindholm, 1996; Ebbeskog, Lindholm, Öhman, 1996; Hofman, Ryan, Arnold, Cherry,

Lindholm, Bjellerup, Glynn, 1997; Wissing, Unosson, 1999). Smärtsamma bensår är ett

problem som ofta är ouppmärksammat. Många vårdtagare med smärtsamma sår saknar

smärtlindring (Ebbeskog, et al., 1996; Hofman, et al., 1999). Smärta som pågår länge,

som vid kroniska sår, är energikrävande och upplevs som oändlig och meningslös av
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vårdtagaren (Killander, Modig, Nilsson, 1999). Ofta försämras allmäntillståndet, be-

roende på aptitstörningar och sömnproblem. Känslomässiga störningar, som ångest och

depression, är vanliga. Faktorer som förstärker smärtan är bl.a. sömnproblem, ångest,

social isolering, depression och obehagskänslor (Rundgren, Dehlin, 1994). I Walshes

(1995) studie av människors upplevelser av att leva med venösa bensår, är smärtan det

som överskuggar allt. Smärtan är en ständig påminnelse om såret. En av vårdtagarna

uttrycker det så här: "Well, it is like a very bad nagging toothache, all the time, and

there  is nothing you can do" (p.1095). Smärtan upplevs av vårdtagarna som svår att

kontrollera, och smärtstillande läkemedel upplevs som ineffektiva. Att venösa sår är

smärtsamma är något som vårdgivare inte haft klart för sig tidigare. Tvärtom har upp-

fattningen att venösa sår inte är smärtsamma varit rådande.  Detta kan vara en orsak till

att smärtan inte har behandlats adekvat (Walshe, 1995; Hofman, et al., 1997). En vård-

tagare i Walshes (1995) studie med kontinuerlig smärta säger så här: 

                " It is just that I am always in pain with it. So I am always conscious 

                  of it.  You don`t know where to put it at times,  you know. I could

                  throw it out  of the  window, but can´t get it off! "  (p.1095).

Sömnproblem

Sömnproblem är vanligt hos vårdtagare med kroniska bensår och är ofta relaterad till

sårsmärta (Walshe, 1995; Lindholm, 1996; Hofman, et al., 1997). En god sömn är viktig

för sårläkning. Vid vaket tillstånd pågår katabolism i kroppen. Katekolaminer, kortisol

och hormoner stimulerar till nedbrytning av vävnad som frigörs i energiskapande syfte.

Under sömnen minskar eller upphör insöndringen av katabola hormoner och skadad

vävnad återuppbyggs (Lindholm, 1996). I Walshes (1995) studie var sömnproblem ett

stort problem som innebar hinder i det dagliga livet. Att få en hel natts sömn hörde till

ovanligheterna.  Hofman, et al., (1997) fann i en studie med vårdtagare med venösa sår

att över hälften hade sömnproblem som var relaterad till sårsmärta. I Lindholms (1993)

studie var dock kvinnors sömnstörningar marginella medan män hade större

sömnproblem.

Psykisk ohälsa

Depression, vilket är vanligt förekommande hos den äldre populationen, är en av de

viktigaste orsakerna till viktförlust hos äldre. Ett dåligt näringsintag försämrar det

psykiska välbefinnandet, liksom en depression ofta ger ett sämre näringsintag (Morley,
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Morley, 1995; Cederholm, 1999; Bankhead, 1999). I Lindholms (1993) studie var

kvinnors känslomässiga reaktioner omkring sin situation endast marginella mot

normalpopulationen i motsvarande ålder. Män uppvisar däremot fler känslomässiga

reaktioner. Franks och Moffat (1998) menar att kvinnorna hade fler känslomässiga

reaktioner än män. Att restriktioner som orsakas av att leva med kroniska  bensår i livet

kan orsaka lidande och förlorad självbild är dock klart. Det kan uttryckas så här av en

vårdtagare i  Walshes (1995) studie:

             "Disgusted with myself really, to be quite truthful. Yes, oh yes

              I don´t like that at all… truly speaking I am not whole now,

              I have got a hole!" (p.1097).

Social isolering

När allt kretsar omkring bensåren finns risk för social isolering (Walshe, 1995; Franks,

Moffat, 1998). Att leva med kroniska bensår påverkar dagliga aktiviteter och inverkar

negativt på sociala kontakter. Med öppna sår är det svårare att umgås med vänner och

grannar  (Wissing, Ek, Unosson, 2001). I Walshes (1995) studie hade vårdtagarna med

bensår en önskan om att såren skulle läka och sociala kontakter förbättras. I Lindholms

studie (1993) uttrycker kvinnor att bensåren inte inverkar på det sociala livet, men både

män och kvinnor levde mer socialt isolerat än populationen i motsvarande ålder.

Männen i denna studie levde mer ensamma än kvinnorna och var mer påverkade av sina

sår än kvinnorna. De hade mer smärta, och den fysiska rörligheten var oftare nedsatt.

Detta är faktorer som leder till begränsningar i det sociala livet (Lindholm, 1993).

Franks och Moffat (1998) menar att ökande ålder leder till mer social isolering. Att

ständigt ha läckande sår innebär dock en social belastning och det kan vara svårt att

vistas i sociala sammanhang. Att se snygg och prydlig ut är viktigt för människor. Bra

och praktiska bandage, som ser snygga ut och minimerar luktproblem från såren, är

viktig för att vårdtagarna ska vilja vistas bland andra människor (Walshe, 1995;

Wissing, Unosson, 1999).  Problem med att ha bensår uttrycks så här av två vårdtagare i

Walshes (1995) studie:

                     Your shoes get wet, your stockings get wet, your bed gets wet; it is

                     drawing all the liquid out you see"

                    "Because I thought, if I kan smell it how do other people feel and that,

                     it made me feel sick inside, the smell was so strong  (p.1096).
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Många vårdtagare med kroniska bensår är ensamboende. De är i en ålder då det sociala

nätverket reduceras av naturliga orsaker (Lindholm, Bjellerup, Christensen, Zederfeldt,

1992; Wissing, Unosson, 1999). Att vara  ensamboende är dock inte liktydigt med att

känna sig ensam (Lindholm, 1993). Att bli ensam efter att ha varit sammanboende kan

dock göra att matintaget blir sämre. I Sidenwalls (1999) studie om pensionerade

kvinnors uppfattning om meningen med att handla och laga mat, framgick att det hörde

ihop med att visa omsorg och att göra något för andra. När kvinnorna var samman-

boende upplevde de lust och glädje i matlagningen. Detta gällde inte för de ensam-

boende kvinnorna. Meningen med ätandet och matlagningen var då borta. De hade

ingen att planera för och äta tillsammans med. De förenklade och hoppade över

matlagningen. Detta medförde ett sämre näringsintag (Rosenblom, Whittington, 1993;

Sidenwall, 1999). Rothenberg, et al. (1994) har också  visat att i äldre åldrar äter kvin-

nor färre måltider. Wissing och Unosson (1999) visade i sin studie att kvinnor med

bensår äter sämre än män i motsvarande situation. Det var vanligare att kvinnor låg i

riskzonen för undernäring än män. Vårdtagare, som är undernärda eller riskerar att

utveckla undernäring, lever oftare ensamma och är mer beroende av hemtjänst än

välnärda vårdtagare (Sidenwall, 1999). Wissing, et al. (2001) visade i en studie att de

som levde i ett socialt samspel, oftare hade bensår som läkte.

Stöd för att främja sårläkning och ett gott nutritionsstatus 
Utifrån tredje frågan beskrivs hur sjuksköterskan kan stödja vårdtagare med kroniska

bensår som har nutritionsproblem. Att enbart fokusera på näringsaspekter gör oss dock

lätt blinda för andra värden i livet. I vardagen är det sociala och kulturella värderingar

som styr. Därför måste problemet belysas från olika håll (Ekström, 1993). Aspekter ur

fysiologisk, psykologisk och social synvinkel är viktigt att uppmärksamma vid

behandling av malnutrition eller risk för malnutrition hos vårdtagare med kroniska ben-

sår (Wissing, Ek, Wengström, Sköld, Unosson, 2000).

Fysisk aktivitet

Det är viktigt att stödja vårdtagare med kroniska bensår till ett fysiskt aktivt liv

(Wissing, et al.,1997). Människor har en kropp som är gjord för rörelse och fysisk

aktivitet. Genom fysisk aktivitet ökar också aptiten och energibehovet och det blir

därigenom lättare att tillgodose behovet av näringsämnen (Erlandsson-Albertsson,
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1998). För vuxna människor ligger den största hälsorisken i vad de äter och hur fysiskt

aktiva de är (Sjöström, Yngve, Poortvliet, Warm, Ekelund, 1999). Inte minst för äldre

människor är fysisk aktivitet grundläggande för att bibehålla hälsa och fysisk förmåga

upp i åren (Sharpe, Jackson, White, Vaca, Hickey, Gu, Otternäs, 1997). Fysisk aktivitet

tillsammans med kompression av benen är viktiga faktorer för sårläkning av venösa

bensår (Wissing, et al., 1997). Cirkulationen av det venösa blodet ökas och därigenom

motverkas ödem (Wipke-Tevis, 1999). Även det arteriella blodflödet ökas genom fysisk

aktivitet så att syre och näringsämnen därigenom kan utöva optimal effekt för

sårläkning (Stotts, Deitrich, 1997). Stotts och Dietrich (1997) menar dock, att det ska

vara en balans i fysik aktivitet och vila för att reducera de metabola behoven och främja

en bra genomblödning med ben och fötter i viloläge vilket främjar ett maximalt

blodflöde.

För att kunna röra sig inne och ute behövs bra skor som förebygger ostabil gång  och

minimerar skadligt tryck. Fötter och ben som är inlindade i bandage tar alltför stor plats

i vanliga skor. Sjuksköterskan ska följa upp att vårdtagaren har fotriktiga skor och

förmedla kontakt så att vårdtagarens behov av ändamålsenliga skor tillgodoses (Stotts,

Deitrich, 1997).

Ett sätt att främja fysik aktivitet är att skapa gruppaktiviteter (Lindholm, 1993). I en

studie anordnades ett lättare fysiskt träningsprogram i grupp. Träningen skedde två

gånger i veckan på ett center för äldre. I anslutning till träningen  serverades en måltid.

Deltagare i studien var äldre människor med nedsatt hälsotillstånd, där det fanns risk för

ökad immobilisering och sjuklighet. Träningen utfördes stående eller sittande.

Deltagarna fick individuell handledning, där hänsyn togs till varje deltagares speciella

problem. De fick också skriftliga instruktioner med bilder, så att de kunde träna i sina

hem. Deltagarna fick också råd om hur fall undviks. Två tredjedelar av deltagarna

utförde också träningen i hemmet. Huruvida träningen också utfördes i hemmet hade

samband med ålder och hälsotillstånd. Ju äldre och sämre hälsotillstånd desto mindre

träning. De flesta åt en måltid i samband med träningen. Träningen resulterade i mer

fysisk ork, minskad smärta, ökad gångförmåga och ökad fysisk rörlighet. Deltagarna

förbättrades också mentalt. Även äldre med funktionsnedsättningar kunde delta fullt ut i

träningen. Deltagandet i träningarna var hög. Denna studie visar att fysisk lågintensiv

träning bland äldre ger goda resultat i att bibehålla fysiska funktioner och förbättra

psykisk hälsa även hos äldre som redan har ett nedsatt hälsotillstånd. Författarna
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påpekar att grundläggande för den här typen av program, är att skapa entusiasm för

hälsofrämjande aktiviteter bland äldre (Sharpe, et al. 1997).

Smärtlindring

Smärtlindring spelar en aktiv roll för sårläkning och nutritionsstus hos vårdtagare med

kroniska bensår (Wissing, Unosson, 1999). När smärtan behandlas ökar möjligheterna

för vårdtagaren att leva ett normalt liv där inte allt kretsar omkring bensåren (Walshe,

1995). Vid adekvat smärtbehandling blir vårdtagaren också mer motiverad till fysisk

aktivitet, vilket också ökar aptiten. Smärtfria vårdtagare har dessutom ett bättre välbe-

finnande och livskvalitet (Lindholm, 1996; Ebbeskog, et al., 1996; Wissing, Unosson,

1999).

Att tänka på vid behandling av kronisk smärta är att se människan i ett helhets-

perspektiv. Varje vårdtagare är unik och bedöms och behandlas individuellt. Analgetika

ges i första hand per os. Vid kronisk smärta är det av vikt med profylaktisk, kontinuerlig

behandling. Ett gott omhändertagande och information till vårdtagaren är betydelsefullt

för att nå behandlingsresultat (Rundgren, Dehlin, 1994). Lindholm (1993) visade i en

studie, att smärtsamma sår, som behandlades med hydrogel och som täcktes med

hydrokolloidala förband, minskade smärtan. Orsaken till smärtlindringen tros vara att

ytliga nervändar bäddas in i gel och såret skyddas från retande stimuli.

När smärtan behandlas förbättras sömnen (Lindholm, 1996). Som tillägg i

smärtbehandling kan antidepressiva läkemedel användas. Dessa förbättrar ofta sömnen

förutom att de stärker smärtlindringen (Hofman, et al. 1997).

Psykiskt välbefinnande

För distriktssköterskan är det viktigt att vara uppmärksam på vårdtagarens

sinnesstämning, så att depressioner fångas upp (Morley, Morley, 1995). Behandling mot

depression främjar ett gott näringsintag och viktuppgång (Cederholm, 1999). Vid andra

kroniska sjukdomar försöker vårdgivare lära vårdtagarna att leva med sina sjukdomar,

men så är inte fallet vid vård av kroniska bensår. Att läka såret sätts upp som ett

realistiskt mål (Lindholm, 1993). Det är betydelsefullt att vårdtagare med kroniska

bensår får hopp och tröst, eftersom oron påverkar hela livet. Sjuksköterskors förmåga

att inge hopp är betydelsefullt för hur hoppfulla vårdtagarna är om sårläkning (Walshe,

1995).
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Socialt liv

Det finns en glädje och tillfredsställelse i att laga mat och dela en måltid tillsammans

med andra. Att utbyta tankar i samband med en måltid är en viktig social gemenskap.

Att handla upplever de flesta trevligt. Det är ett tillfälle att komma ut och träffa andra.

Sammanboende handlar ofta tillsammans. När äldre blir beroende av hemtjänst är det

viktigt att få behålla självbestämmandet runt maten och att få behålla tillfällen att möta

andra i samband med matinköp. Att få vara med och själv bestämma vad som ska

handlas gör att intresset för maten bibehålls, även när de äldre är beroende av hjälp med

handling och matlagning (Sidenwall, 1999). Sidenwalls studie visade att det framförallt

är för änkor och de äldsta kvinnorna som matintaget försämras. Därför menar Sidenwall

att det framförallt är till dessa som preventiva insatser bör riktas. Det är viktigt att fånga

upp dessa kvinnor, skapa gemenskaper där kvinnorna kan handla, laga mat, umgås och

äta tillsammans (Sidenwall, 1999). Det bör finnas strategier för att befrämja social

kontakt då social kontakt har stor betydelse för ett optimalt näringsintag. Vårdtagare

som har haft sår men som läkts, kan vara en resurs för att stödja andra med bensår

(Wissing, et al. 2000).

Munhälsa

När nutritionsstatus ses över är det viktigt att åtgärda problem med mun och tänder. God

oral hälsa har stor betydelse för ett bra näringstillstånd hos äldre. Det är viktigt att

förlorade tänder ersätts för optimal tuggförmåga. Svampinfektioner, stomatit och sår i

tandköttet måste åtgärdas (Rhodus, Brown, 1990; Mojon, Budtz-Jörgensen, Rapin,

1999; Kroon, 2000). Ett bra tandstatus ger bra motorik i tuggmuskulatur, vilket ökar

salivsekretionen och motverkar muntorrhet, genom att tuggning av föda stimulerar

salivkörtlarna mekaniskt  (Kroon, 2000). Muntorrhet är viktigt att åtgärda, då den som

är muntorr kan uppleva måltider som obehagliga. God salivproduktion gör maten lättare

att tugga. Maten glider fritt i munnen och sväljningen underlättas. God salivproduktion

är också positivt för smaken, genom att smaklökarna sköljs rena av saliven. Smak-

lökarna kommer då i kontakt  med smakämnen i födan och maten smakar mer. Tand-

proteser sitter också bättre vid god salivproduktion och risken för sår av tandproteserna

minimeras. Fysisk aktivitet stimulerar salivproduktion (Kroon, 2000).

Fastställa nutritionsstatus
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Att fastställa nutritionsstatus och vidta adekvata åtgärder vid behov är en grundläggande

del i vården, och är naturligt vid mötet med vårdtagaren (Bankhead, 1999). Att upptäcka

nutritionsproblem och att ge nutritionsstöd till vårdtagare är ett teamarbete, där all

personal, som kommer i kontakt med vårdtagarna, är lika viktig för att nå ett positivt

resultat. Alla i teamet måste arbeta tillsammans för att vårdtagarens behov ska bli till-

godosedda (Brylinsky, 1995; Bankhead, 1999).

Vårdtagare som till en början inte har nutritionsproblem kan utveckla detta under

vårdtiden. Det kan vara minskad aptit p.g.a. oro och depression, smärta, läkemedel,

mag-tarmproblem osv. Det är därför viktigt, att med jämna mellanrum fastställa

nutritionsstatus (Bankhead, 1999). Tidig identifiering av vårdtagare med nutritions-

problem är viktig. För bedömning av nutritionsstatus krävs metoder som fastställer

aktuella kroppsförråd av energi och näringsämnen, muskelmassa och muskelfunktion,

aktuellt kostintag och viktutveckling över tid. Hänsyn måste också tas till katabola

tillstånd som ålder och sjukdom. Idag finns ingen enskild metod, utan vid bestämning

av nutritionsstatus används flera olika metoder som kompletterar varandra (Cederholm,

1999). Vid fastställande av nutritionsstatus behöver sjuksköterskan ta kostanamnes,

antropometriska data, fastställa fysisk förmåga och laboratorieparametrar (Bankhead,

1999). Basen för nutritionsbedömningen är bestämning av kroppsvikt och längd. Body

mass index (BMI) bör fastställas. BMI mäter förhållandet mellan längd och vikt. Det är

ett trubbigt mått men ger en indikation på hur viktstatus är (Bankhead, 1999;

Cederholm, 1999). I medelålders populationer anses normalt BMI ligga mellan 20-25.

Studier har dock visat, att hos personer över 70 år är BMI omkring 25 associerat med

förlängd överlevnad. Troligtvis är BMI mellan 24-29 mer adekvat för äldre sjuka vård-

tagare (Beck, Ovesen, 1998). Sjuksköterskan måste också ha kunskap om vårdtagarens

eventuella medicinska diagnoser och vad de innebär för hälsotillståndet (Brylinsky,

1995).

Kostanamnes

Vid kostanamnesen tas uppgifter om näringsintaget, speciella dieter, läkemedel,

nutritionssupplement, viktförlust eller viktuppgång, problem från mag-tarmkanalen,

födoämnesallergier, sväljningssvårigheter, aptitförändringar och tandproblem.Vid kost-

anamnesen dokumenteras vikt och längd. Viktförlust på mer än 10% är allvarligt och

risken är stor för komplikationer. Detta gäller även om vårdtagaren är överviktig. När

viktförlusten sker under en kort tidsperiod är den ett observandum  (Bankhead, 1995).
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Wipke-Tevis (1999) menar att viktnedgång är att rekommendera för vårdtagare med

venösa bensår. Vid aktivt sår ska dock försiktighet råda med viktreduktion, då det kan

vara svårt att tillgodose behovet av tillräckligt med näringsämnen för sårläkning.

Nedsatt rörelseförmåga, (Bankhead, 1999) och svag handgreppsstyrka kan vara tecken

på malnutrition (Cederholm, 1999). Andra indikationer på malnutrition är ömtålig hud

som lätt  skadas, ödem, neuropati och synförändringar (Bankhead, 1999).

För att identifiera vårdtagare, som är i riskzonen för att utveckla undernäring i äldre-

omsorgen, kan nutritionsstatusbedömning kompletteras med en skattning av screening

modell. Mini Nutritional Assessment (MNA) kan med fördel användas i äldreomsorgen

då den är lätt att använda. Detta är en metod, som kombinerar antropometriska mät-

ningar med globala och nutritionsrelaterade frågor. Subjective Nutritional Assessment

(SGA) är ett instument, som fastställer nutritionsstatus genom anamnes och klinisk

bedömning. Information inhämtas om viktförändring, förändrat näringsintag, fysisk

kapacitet och gastrointestinala symtom. I den fysikaliska undersökningen ingår upp-

gifter om förlust av muskelmassa och subcutant fett, förekomst av acites och ödem.

SGA har högre validitet än MNA men kräver en hög medicinsk kompetens (Cederholm,

1999; Omran, Morley, 2000).

Nutritionsstöd

När nutritionsstatus är fastställd måste en individuell vårdplan utarbetas för varje en-

skild vårdtagare. Vårdplanen utvärderas och förändras fortlöpande allteftersom vård-

tagarens behov växlar. All personal, som är involverad i vården när det gäller att stötta

vårdtagaren och upptäcka förändringar hos vårdtagaren, är viktig. Observationer av

illamående och kräkning, avföring och mental status är faktorer, som har betydelse vid

behandling av nutritionsproblem och som innebär att vårdplanen behöver justeras. En

välbalanserad diet med tillräckligt med protein, fett, kalorier, mineraler och vitaminer,

näringsämnen, som är viktiga för sårläkning är första steget i nutritionsstöd till

vårdtagare med kroniska sår. För att stimulera aptiten behövs små och fler måltider med

näringsrik föda. Hunger framkallas genom att bita i något. Hungersignaler skickas då ut,

för att öka födointaget genom att smakreceptorer aktiveras. Genom att börja äta

stimuleras hungern (Brylinsky, 1995).  

Fet mat har en tendens att förstärka den dåliga aptiten. Vin eller juice före maten höjer

aptiten. Söta kolhydrater ökar aptiten genom att opiatberoende system aktiveras. De

högsta mängderna kolhydrater finns i frukt. Genom att äta frukt  tillgodoses också
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behovet av nödvändiga  antioxidanter, vitaminer, energi och spårämnen (Erlandsson-

Albertson, 1998). Trevligt upplagd mat stimulerar salivproduktionen. Salivproduktionen

ökas när maten tuggas väl. Mat som ger stort tuggmotstånd ökar således

salivproduktionen. Fluorsköljning skyddar och läker tänderna mot karies och ökar

salivproduktionen. Tuggummi och sugtabletter, som innehåller fruktsyror, ger mekanisk

och kemisk stimulering genom att fruktsyror och smakämnen ökar salivproduktionen

(Kroon, 2000). Oral diet är den vanligaste, enklaste och billigaste metoden att möta

vårdtagarens nutritionsbehov. När vårdtagaren trots en väl sammansatt kost inte förmår

att äta tillräckligt, kan stöd ges med kosttillägg rika på specifika näringsämnen, viktiga

för sårläkning. Sondmatning och total parenteral nutrition kan också vara aktuell, där

oral diet inte kan ges (Brylinsky, 1995).

DISKUSSION
Metod
Syftet med studien var att beskriva vilka faktorer, som har  samband med att leva med

kroniska bensår för äldre vårdtagare, och hur dessa faktorer kan påverka nutritions-

status. Syftet var också att beskriva, hur äldre vårdtagare med kroniska bensår kan

stödjas, så att nutritionsstatus förbättras och bensåren får en möjlighet att läkas. I

litteraturen är de problem, som dessa vårdtagare har, väl beskrivna. Det finns också

beskrivet hur sjuksköterskan kan stödja äldre vårdtagare med nutritionsproblem.

Litteraturen har besvarat de frågor som ställts. I denna litteraturstudie har framförallt

studier i Wissings (2000) avhandling använts. Studierna i denna avhandling har

fokuserat på hur näringsintag påverkas av olika faktorer. Under de sista nio åren har inte

mindre än fyra svenska avhandlingar publicerats. De tar upp problem med kroniska

bensår ur olika perspektiv (Lindholm, 1993; Nelzén, 1997; Wissing, 2000; Ebbeskog,

2000). Dessa avhandlingar har varit värdefulla i denna studie, då de visar på den

problematik, som dessa vårdtagare har. I denna litteraturstudie har främst avhandlingar

och artiklar av sjuksköterskor använts. Detta har varit värdefullt, eftersom

omvårdnadsperspektivet  framträtt. Flera  artiklar speglar  svenska förhållanden för

äldre vårdtagare med kroniska bensår. I studien ingår också artiklar av engelska,

amerikanska och tyska författare. Dessa artiklar är också användbara för svenska

förhållanden.
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Resultat
Vården av människor med kroniska bensår är ett område, som under 90-talet ägnats allt

mer intresse. Det visar de avhandlingar och artiklar som publicerats. Vid mötet med

äldre vårdtagare med bensår är det viktigt att veta att, en stor andel av dem är i

riskzonen för att utveckla undernäring. Det är välkänt att näringsintaget har stor

betydelse för hälsa och välbefinnande. Vid såväl akut som kronisk sjukdom är ett gott

nutritionsstatus helt avgörande för tillfrisknande och återhämtning. Detta gäller inte

minst vid behandling av sår (Stotts, Wipke-Tevis, 1997). Rätt avpassad näring är

således en viktig del i behandlingen av sjuka äldre människor (Larsson, et al., 1990;

Volkert, Kruse, Oster, Schlierf, 1992). Trots detta är malnutrition och risk för

malnutrition ofta underdiagnostiserad och underbehandlad (Wissing, et al., 1997; Vetta,

Ronzoni, Taglieri, Bollea, 1999). Vårdpersonal är ofta omedvetna om att vårdtagare inte

får i sig tillräckligt med näring. Det är därför viktigt att utarbeta enkla rutiner för att

fånga upp vårdtagare, som är undernärda, eller som riskerar att utveckla undernäring,

vid de kontakter sjuksköterskan har med vårdtagare.

En fråga, som ställdes till litteraturen var, vilka problem som äldre vårdtagare med

kroniska bensår har. Här var litteraturen enig. De problem som blev synliga i studien

var fysisk immobilitet, smärtor, sömnstörningar, psykisk ohälsa och social isolering

(Lindholm, et al., 1993; Walshe, 1995; Wissing, et al., 1997; Franks, Moffat, 1998).

Nästa fråga gällde hur dessa problem påverkar nutritionsstatus. Litteraturen visar, att

dessa problem kan inverka negativt på nutritionsstatus genom ett försämrat näringsintag

(Wissing, et al., 1997; Wissing, Unosson, 1999). Att de problem, som tagits upp, också

kan försämra sårläkning, har litteraturen visat, vilket var den tredje frågan (Stotts,

Wipke-Tevis, 1997). Det som av vårdtagarna upplevs som de största problemen med att

leva med kroniska bensår, är den fysiska immobiliteten och smärtan. I litteraturen har

vikten av fysisk aktivitet för hälsa och välbefinnande varit ständigt återkommande.

Fysisk aktivitet befrämjar inte bara aptit och näringsintag, utan förbättrar

blodcirkulationen, vilket är nödvändigt för att både venösa och arteriella sår ska läka

(Wissing, et al., 1997). Fysisk aktivitet kan också motverka social isolering och psykisk

ohälsa, faktorer som är viktiga för sårläkning (Lindholm, 1993; Wissing, et al., 1997).

Detta är en kunskap, som distriktssköterskan måste framhålla vid vårdplaneringar. Att
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initiera fysisk aktivitet anser jag därför vara lika viktigt som rätt såromläggning och

näringsriktig kost vid vården av dessa vårdtagare. Sårsmärta var ett annat framträdande

problem hos dessa vårdtagare. Förvånande är att så många har obehandlade smärtor. Då

smärtsamma sår inte läker, och dessutom sätter ned livskvaliteten avsevärt för dessa

vårdtagare, är det viktigt att behandla smärtor. Smärtsamma sår kan också försämra

näringsintaget (Stotts, Deitrich, 1997). Litteraturen nämner inte mycket om behandling

av sömnproblem för vårdtagare med kroniska bensår. Författarna framhåller istället, att

smärtlindring är viktigast, eftersom sömnstörningar oftast är relaterad till sårsmärta. När

smärtorna behandlas förbättras oftast sömnen.

Sammanfattningsvis kan konstateras, att litteraturen är enig om att kroniska bensår på-

verkar hela livssituationen, och att det är viktigt att ha en helhetssyn på människan vid

vård av vårdtagare med bensår.

För att kunna stödja vårdtagare med kroniska bensår och nå ett gott resultat med ett bra

nutritionsstatus, god sårläkning och ett ökat välbefinnande krävs ett multidiciplinärt

omhändertagande där alla som är involverade i vården är viktiga (Brylinsky, 1995;

Cederholm, 1999). Distriktssköterskan har dock en central roll i vården av vårdtagare

med kroniska bensår. Distriktssköterskan träffar ofta vårdtagaren under lång tid och har

möjlighet att tidigt identifiera faktorer och förändringar hos vårdtagaren som kan leda

till ett försämrat nutritionsstatus (Dahlberg, Gergils, 1999). Vikten av att regelbundet

väga vårdtagarna kan inte nog poängteras. Det tar inte mycket tid och resurser i anspråk

och ger en god indikation på förändringar i nutritionsstatus (Cederholm, 1999). För att

nå resultat med att fastställa nutritionsstatus hos alla vårdtagare med kroniska bensår är

det viktigt med enkla och resurssnåla metoder. Vid svårläkta sår bör generositet råda vid

utskrivning av kosttillägg. Det är viktigt att tidigt identifiera förändringar i

nutritionsstatus, då malnutrition är lättare att förebygga än att behandla. I de studier,

som ingår i Wissings (2000) avhandling, har det varit få vårdtagare som utvecklat

malnutrition, men nästan hälften av vårdtagare med kroniska bensår hade ett bristfälligt

näringsintag och låg i riskzonen för att utveckla malnutrition. Det är dessa vårdtagare,

som måste identifieras tidigt och nutritionsåtgärder sättas in. Distriktssköterskan har

också kontakt med den personal, som vårdar de äldre. Undervisning av vårdpersonal är

av stor betydelse. Det är viktigt för personal att veta, vilka faktorer som krävs för

sårläkning. Ju fler som blir medvetna om vilka faktorer, som innebär att vårdtagaren

kommer i riskzonen för att utveckla malnutrition, desto lättare är det att förebygga

malnutrition. Information till vårdtagaren är av stor vikt. Har vårdtagaren kunskap om
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de underliggande mekanismerna bakom sårläkning, kan vårdtagaren bättre motiveras

och aktivt delta och ta ansvar för vården. Vårdtagaren har själv ansvar för sitt liv och

resultatet av sårläkningen (Lindholm, 1993; Wissing, et al., 1997). När vården planeras

för och med vårdtagare med bensår måste hela livssituationen beaktas, då sambandet

mellan livssituation, nutritionsstatus och sårläkning är starkt. Fysiska, psykiska, och

sociala faktorer spelar en stor roll vid näringsintaget (Wissing, et al., 2000). Distrikts-

sköterskan har en kunskap om vårdtagare med kroniska bensår som måste synliggöras.

Det är viktigt att initiera aktiviteter som främjar fysisk rörlighet, bryter social isolering

och främjar en bättre psykisk hälsa, då dessa faktorer har betydelse för nutritionsstatus.

Ett viktigt hjälpmedel i omvårdnaden av vårdtagare med sår är vårdplaner (Ehnfors, et

al., 1998). Dessa bör utformas utifrån patientfokuserad omvårdnad. I patientfokuserad

omvårdnad är varje vårdtagare unik. Vårdtagare och anhöriga sätts i centrum.

Vårdpersonalen strävar efter att se situationen ur vårdtagarens synvinkel. Beslut fattas i

samråd med vårdtagare och anhöriga, om vårdtagaren så önskar. Vårdtagarens önskemål

kan inte alltid tillgodoses, men individen och anhöriga kan alltid respekteras (Mitchell,

Closson, Coulis, Flint, Gray, 2000).

Slutkommentar
Vid behandling av vårdtagare med kroniska bensår måste människan ses i ett helhets-

perspektiv där stor vikt läggs vid ett optimalt näringsintag. En hög andel vårdtagare med

kroniska bensår löper risk att utveckla malnutrition p.g.a. ett dåligt näringsintag. De

problem, som är förenade med att leva med kroniska bensår och som tas upp i denna

studie är minskad fysisk aktivitet, smärtsamma sår, sömnstörningar, psykisk

nedstämdhet och social isolering. Dessa problem interagerar med varandra och

förstärks. Det finns stora möjligheter att förbättra livssituationen för dessa vårdtagare

genom att uppmärksamma och åtgärda dessa problem. Genom att tidigt identifiera

nutritionsproblem och sätta in stödåtgärder, som befrämjar ett gott näringsintag, kan

dessa vårdtagare få en bättre hälsa och livskvalitet. Det vore också av värde att gå vidare

i fortsatt forskning om sambandet mellan fysisk aktivitet, sårläkning och

nutritionsstatus.
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