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Instruktioner åt personalen – Vård av venöst bensår

Etiologi
Ett venöst bensår dvs ulcus cruris är följden av en långvarig venhypertension som förorsakat skador i 
hud och underhud. 

Venhypertension orsakar svikt i antingen ytliga och/eller djupa vener, väldigt sällan svikt i 
förbindelsevener. Ibland är orsaken en kombinerad ven- och artärsjukdom.

Bensåret finns oftast antingen vid banan vena saphena magna eller parva, ofta på benets medialyta, 
ovanför vristen.

Riskfaktorer 
Riskfaktorer vid venhypertension som utsätter för bensår är ålder, övervikt, hjärtsvikt, skada i övre 
extremitet, vårdad djup ventromb, ärtftighet och dålig vadmuskelfunktion.

Utseende
Ett venöst bensår är platt, vanligtvis lågt,  till formen oregelbundet. I omgivningen finns 
hyperpigmentation och förhårdnader i den lösa bindvävnaden. I sårbottnen finns det ofta gul beläggning 
och såret utsöndrar rikligt med vävnadsvätska.

Vårdlinje
Vården börjar med en allmän undersökning. Efteråt görs en ultraljudsundersökning för att utreda om de 
förekommer svikt i venfunktionen. Hos en äldre patient undersöks även den arteriella blodcirkulationen. 
Som konservativ vård ges lokalvård och kompressionsvård. Den invasiva vården riktas till att eliminera 
flödesstörningar i de ytliga venerna, antingen med att avlägsna den sviktande venen i operationssal, med 
laserablation eller med skumbehandling polikliniskt.

Tilläggsuppgifter: se Lokalvårdsinstuktioner för sår

Vård av svullnad 
Vid vård av svullna venösa sår används medicinsk vårdstrumpa eller stödförband. Stödförband används 
om sårsekretionen är riklig. Vid vård används antingen lite-elastiskt, mycket-elastiskt eller  
flerlagerstödförband. Dessa används då svullnaden  och benets form är svåra eller om såret sekreterar 
rikligt. 

Kompressionen med förband baserar på en bra bindningsteknik och bindningsmodellen ifrågavarande 
stödförband kräver. Trycket ska vara störst vid vristområdet och avta från vaden uppåt till knävecket.

Med lite-elastiska förband fås en mellanstort tryck , de behöver inte tas bort till natten och de 
innehåller inte gummi. Oftast används minst 2-3 förband per ben.  
                       
Med mycket-elastistiska förband fås ett kraftigt tryck. Det är mycket elastiskt och innehåller oftast  
gummi. Tas bort till natten.
                               
Flerlagerstödförband hindrar effektivt svullnad och får ligga på flera dagar, upp till en vecka.
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Då sårsekretionen avtar, påbörjas vården med medicinsk vårdstrumpa. Den ordineras av läkare och 
väljs enligt patientens mått eller tillverkningen kan göras individuellt. Vanligtvis rekommenderas knähög 
strumpa tryckklass I – II.  Kläs på genast på morgonen och tas av till natten.
                                 
Syftet med kompressionsvården:

 att ta bort svullnad 
 gynna det venösa återlödet till hjärtat med att höja flödeshastigheten i 

djupa vensystemet
 stöda funktionen i muskelpumpen vilket underlättar funktionen i  

svaga klaffar
 bevara uppnått vårdresultat och förebygga nya sår 

Observeras vid kompressionsvård:          
 trycket kan skada känslig och skör hud
 formen på benet, t ex huden på fotknölen kan utsättas för tryckskador
 eventuell neuropati ökar risken för tryckskador under kompressen
 patienter med hjärtsvikt: vätskor som flyttas snabbt kan vara farliga, 

eftersom de ökar arbetsmängden i hjärtat

Nutrition
Fullvärdig kost upprätthåller hälsan och gynnar tillfrisknad. Tillgången till kolhydrater, proteiner och 
skyddande näringsämnen ska ombesörjas. Rökning fördröjer tillfrisknaden. 

Motion 
2-3 gånger om dagen uppstigning på tå och häl växelvis. En gång om dagen krökning och sträckning av 
tår och vrist, cirkulerande vriströrelser. Kontinuerligt stående eller sittande bör undvikas.  Benen är bra 
att tidvis hållas ovanför hjärtnivå.

Dokumentering 
I dokumentringen ska sårytan iakttas enligt färgklassificering (VPK-M) , storlek (bredd, längd, djup),  
sekretmängd och -kvalitet, hudvård, lokalvård, sårförband, hjälpmedel och om möjligt fotografering.
     
                                   


