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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Svårläkta bensår drabbar en procent av Sveriges befolkning och påverkar 
den enskildes livskvalité negativt. När ett sår inte har läkt på 6 veckor klassificeras 
det som ett kroniskt sår. För att få ett sår att läkas ska det utredas vad det är för sår så 
rätt behandling sätts in som evidensbaserad omläggning, nutrition och avlastning 
som sjuksköterskan har ansvar för.  Honung är ett alternativ till såromläggning av 
kroniska sår. 
Syfte: Syftet är att studera honungens effekt på sårläkning av kroniska sår. 
Metod: Allmän litteraturöversikt av 11 artiklar med kvantitativ ansats.  
Resultat: Fyra av sju artiklar redovisar en snabbare sårläkning och sju av elva artiklar 
redovisar fler antal läkta sår med honung än vad kontrollgrupper har.  
Slutsats: Studiens resultat visar på att honung inte är helt effektivt men inte heller 
sämre än vad de olika kontrollgrupperna är. Mer forskning behövs i ämnet medicinsk 
honung.  
Nyckelord: sårläkning, sår, kroniska sår, honung 
 

  



Honey as an alternative treatment in chronic wounds 
 
Summary 
Background: Leg ulcer affect one percent of the Sweden's population and effects 
patients’ quality of life. When time to heal a wound is more than 6 weeks, it is 
classified as a chronic wound. To get a wound to be healed, it is necessary to 
investigate the best treatment for each wound. The evidence shows that the nurse is 
in charge of wound dressing, nutrition and relief. Honey is an alternative to wound 
healing in chronic wounds. 
Aim: The aim was to study the honeys effect on wound healing of chronic wounds. 
Method: The work is a literature review on eleven quantitative articles. 
Result: Four out of seven articles has a faster healing rate and seven out of eleven 
articles has more healed wounds with honey compared to different control groups. 
Conclusion: The result of the study shows that honey is not completely effective but 
also not worse than the control groups.  The study shows that more research is 
needed about medical honey. 
Keywords: wound healing, ulcer, wound, chronic, honey 
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Inledning 
 

Det finns i Sverige tiotusentals patienter som har oläkta sår som smärtar, luktar, 
läcker och sänker personers livskvalité samt kostar samhället 2–4 % av den totala 
hälso- och sjukvårdsbudgeten. Kostnaden omfattar omläggningsmaterial, antibiotika, 
smärtlindring, biverkningar, arbetskraft, tid för omläggning och resor (Statens 
beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] 2014a). Bennett, Dealey och 
Posnett (2004) har beräknat kostnaderna för trycksår och merparten av kostnaden är 
för sjuksköterskans arbetstid. När yngre drabbas kan det även handla om kostsamma 
sjukskrivningar. När läkningstiden för sår förkortas genom rätt behandling kan tid 
och pengar sparas och livskvaliteten förbättras för den enskilde (Lindholm, 2012). 
Århundranden tillbaka har industriell honung producerats fram för att användas som 
behandling av diabetessår, trycksår och bensår (Boateng & Catanzano, 2015). Den 
medicinska honungen som används i sår är framför allt Manuka honungen (Jull, 
Rodger & Walker, 2008).  Medicinsk honung används idag i sårvård inom bland 
annat hemsjukvården, men evidensen för honung är inte helt tydlig. Därför görs 
denna litteraturöversikt med syftet att studera honungens effekter på sårläkning av 
kroniska sår. 
 

Bakgrund 

Patientens upplevelse av sår 

Av alla invånare i Sverige drabbas cirka en procent av svårläkta bensår någon gång i 
livet (Öien, 2011).  Kroniska sår påverkar den enskildes livskvalité med smärta både 
dag och natt. Smärtan påverkar sömnen och det leder till sömnstörningar. Rädsla 
finns för att andra ska känna lukt från såret, svårigheter att ha sina vanliga kläder på 
grund av skrymmande förband och svårt att röra sig vilket kan leda till social 
isolering (Fearns, Heller-Murphy, Kelly & Harbour, 2017; Parker, 2012). Det i 
kombination med förlust av tidigare livsroller leder till känslor av hopplöshet, 
hjälplöshet och kan följas av depression och ångest (Fearns et al., 2017; Goldberg & 
Beit, 2010; Wellborn & Moceri, 2014). Personer med venösa bensår beskriver en 
frustration över att inte kunna duscha och bada som tidigare på grund av omläggning 
och kompressionsbehandling (Wellborn & Moceri, 2014).  Patienter som får kunskap 
om sårläkningen och bakomliggande orsaker kan förstå fördelarna och effekterna av 
behandlingen som sätts in (Parker, 2012). 

Sårläkning 

Läkning av sår delas upp i primär och sekundär läkning.  Primärläkning kan vara 
kirurgiska sår där kanterna läggs tätt intill varandra och minimal ny vävnad i såret 
behöver nybildas. Oftast sker primärläkning fortare än vad sekundärläkning gör. 
Sekundärläkning är när såret ska fyllas med ny granulationsvävnad och läkas inifrån 
och ut i sin takt (Trainotti & Scheithauer, 2017). När såret ska läkas sker en 
sårläkningsprocess i tre faser. Faserna är inte linjära utan det kan gå fram och 
tillbaka beroende på inre och yttre faktorer. Först är inflammationsfasen, rodnad 
uppstår då blodkärl vidgar sig och fylls med blod som trycker i området. 
Värmeökning uppkommer av metaboliska processer som startar. Smärta kommer när 
vävnadsvätska pressar och trycker på nerver runt om i såret och svullnad sker när 
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vätska från kapillärerna i såret trängs ut. Andra fasen är nybildningsfasen där vävnad 
nybildas. Denna fas varar från dagar till veckor. Tredje fasen är mognadsfasen, den 
pågår från veckor till år och handlar om att stärka upp och stabilisera de två tidigare 
faserna (Wild, Rahbarnia, Kellner, Sobotka & Eberlein, 2010).   Det finns akuta och 
kroniska sår (Lindholm, 2012). Akuta sår är oftast vävnadsskador som läks helt med 
minimal ärrbildning inom förväntad tidsram. De vanligaste orsakerna till att akuta 
sår uppstår är oftast av yttre faktorer som riv- och skrapsår. Mekaniska skador 
inkluderar inträngande föremål som tillexempel knivskada, skottsår och snitt efter 
kirurgi. Brännskador och kemiska skador är en del av akuta sår som orsakas av hög 
temperatur, strålning eller frätande kemikalier (Boateng & Catanzano, 2015). Jämfört 
med akuta sår är kroniska sår en medicinsk utmaning på grund av olika komplicerade 
faktorer såsom inflammation och infektion (Wild et al., 2010).  
 

Kroniska sår 

Ett sår blir kroniskt när det kvarstår längre än sex veckor (Wild et al., 2010).   Det 
kroniska såret ska diagnostiseras så att rätt behandling sätts in (Day, 2015).  De 
vanligaste kroniska såren är trycksår, venösa sår, arteriella sår och diabetesrelaterade 
fotsår (Gould et al., 2015; Boateng & Catanzano, 2015). 
 
Trycksår uppstår när ett högt tryck utsätter exempelvis en häl under längre tid. 
Blodtillförseln försämras och vävnad dör på grund av syrebrist. Det kan även bero på 
skjuveffekten och friktion av huden (Lindholm, 2012). Trycksår graderas enligt 
National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and 
Pan Pacific Pressure Injury Alliance [NPUAP/EPUAP/PPPIA] (2014) från 1–4. 
Trycksår grad 1 innebär att det är en kvarvarande rodnad på det aktuella stället. 
Trycksår grad 2 är en ytlig epitelskada, blåsa, spricka eller hudavskrap på det aktuella 
stället. Trycksår grad 3 innebär fullhudsskada utan djup sårhåla. Trycksår grad 4 är 
en fullhudsskada med djup sårhåla, har oftast vävnadsnekros in till ben, sena och 
ledkapsel. 
 
Bensår är ingen diagnos utan ett kliniskt tecken på en underliggande 
sjukdomsprocess. De vanligaste bakomliggande orsakerna till bensår är venös 
insufficiens, otillräcklig arteriell genomblödning eller en blandning av venös och 
arteriell sjukdom och neuropati vid diabetes mellitus. Bensår bedöms utifrån sårets 
etiologi, hur huden ser ut, hur såret ser ut, var såret sitter, smärtnivå, läkemedel, 
allergier och palpation av pulsar genom dopplerundersökning för att räkna ut ett 
ankel/armindex (Day, 2015). Det förekommer mer venösa sår än arteriella sår. Den 
äldre människan är överrepresenterad när det gäller venösa sår (Moore, 2016). 
Venösa sår uppkommer när den venösa cirkulationen ej fungerar. Inre och yttre 
vener kan inte transportera bort överflödig vätska. Vätskan hittar andra vägar, den 
pressas ut via huden och sår kan uppstå. (Paifreyman, King & Waish, 2007). 
Arteriella sår uppstår när den arteriella cirkulationen ej fungerar och inte längre kan 
syresätta vävnaden i exempelvis foten (Lindholm, 2012). Diabetesfotsår orsakas av 
perifer arteriell sjukdom och perifera neuropatier. De små blodkärlen i händer och 
fötter tenderar att bli smalare vilket reducerar blodcirkulationen i dessa områden. 
Brist på cirkulation leder till minskad syre och näringstillförsel. Nerverna blir då 
skadade och får minskad känslighet mot smärta, temperatur och beröring vilket ger 
ökad risk för att sår kan uppkomma (Alam, Islam, Gan & Khalil, 2014). Kirurgisk 
behandling kan göras för att förhindra återfall av venösa sår genom att 
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åderbråcksoperation. Arteriella bensår kan förbättras genom operation för 
åderförkalkning (SBU, 2014a). 
 

Evidensbaserad omvårdnad 

 
Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för sjuksköterskor grundar sig 
på de sex kärnkompetenserna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). De sex 
kärnkompetenserna (Quality and Safety Education for Nurses, QSEN) är 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 
och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik, samt ledarskap och pedagogiska 
insatser i omvårdnadsarbetet (Sherwood & Barnsteiner, 2013). Sjuksköterskans 
uppgift är att väva samman vårdvetenskapliga och medicinska kunskaper till god 
omvårdnad (Dahlberg & Segesten, 2010). God omvårdnad är att ge lindring och att 
förebygga ohälsa (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Ett exempel på god omvårdnad 
är att lägga om ett sår som ger obehag för patienten. Sjuksköterskan ska se hela 
människan, lindra patientens obehag samtidigt som såret läggs om med 
evidensbaserade metoder (Dahlberg & Segesten, 2010). Evidensbaserad omvårdnad 
handlar bland annat om att förebygga att sår uppkommer med hjälp av rätt nutrition 
och tryckavlastning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Ett sätt att förbättra 
näringsstatusen och förebygga trycksår och fall hos patienten är att använda sig av 
kvalitetsregistret Senior Alert regelbundet. Som 90% av Sveriges kommuner 
använder sig utav idag. De validerade riskbedömningsinstrument som används är 
Short Form-Mini Nutritional Assessment (MNA) som bedömer risk för undernäring 
och Modifierad Nortonskala (Mod Norton) som värderar risken för 
trycksår.  Reviderad Oral Assessment Guide (ROAG) bedömer munhälsan och 
Downton Fall Risk (DFRI) som bedömer fallrisken.  När bedömningarna är gjorda av 
sjuksköterskor/undersköterskor planeras åtgärder i team med sjuksköterskor, 
undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, läkare och dietist vad som skall 
sättas in för åtgärder för att förbättra statusen och när den ska följas upp. Åtgärder 
kan vara att undersöka hudkostymen varje dag, lägesändringar, ändrad kost- och 
energiintag och hjälp med munvård (Edvinsson, Rahm, Trinks & Höglund, 2015).  
 

Sårvård för kroniska sår 

Idag finns det inga nationella riktlinjer på hur kroniska sår ska läggas om i Sverige. 
Behandlingen grundas ofta på hur det regionalt ser ut med utbildning, 
kompetens, erfarenhet, regionala traditioner och inte minst regionala upphandlingar 
på förbandsmaterial (SBU, 2014a). Ett sår ska tidigt diagnostiseras och behandlingen 
ska individuellt provas ut av sjuksköterska (Moore, 2016). Som en review av Molan 
(2011) poängterar så ska sjuksköterskan använda sig av evidensbaserade metoder och 
material vid sårläkning. Fuktig sårmiljö är fördelaktig vid läkning av kroniska sår. Ny 
granulationsvävnad bildas då fortare. För att hålla en fuktig sårmiljö används 
förband som skum, hydrokolloider, alginater och hydrogeler (Powers, Morton & 
Phillips, 2013).  Skum av syntetiska polymerer består av polyvinylalkohol, 
polyetylenoxid och polyuretan. Skum har god absorptionsförmåga och 
vattenångstransmisson, som möjliggör att såret hålls fuktigt samtidigt som sårsekret 
sugs upp (Boateng & Catanzano, 2015). Hydrokolloider är ogenomsläpplig för vatten, 
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syre och koldioxid och består av geler som är impregnerade till självhäftande 
polyertanfilm.  Den är lätt att använda, främjar granulationsvävnad men är svår att 
använda i hålrum och kan ge en obehaglig lukt (Powers et al., 2013). 
Alginaterförband innehåller alginater från bruntång. De är absorberade och används 
ofta i sårhålor, tryck, diabetes och venösa sår men ska ej användas i torra sår för då 
fastnar förbandet (Boateng & Catanzano, 2015). Hydrogel består av 96 % vatten, 
ibland salt, förtjockningsmedel, polymerer, propylenglykol, 
natriumkarboxymetylcellulosa.  Den används till torra nekrotiska sår för autolytisk 
debridering samt ihop med ett sekundärförband (Powers et al., 2013; Boateng & 
Catanzano, 2015). Jodbaserade omläggningsmaterial är ett av de förband som 
används idag till kroniska sår och studier visar att det har en antibakteriell effekt 
(Vermeulen, Westerbos & Ubbink, 2010). Silverbaserade omläggningsmaterial 
används både till akuta och kroniska sår. Silver har visat positiv effekt vid sårläkning 
och reducering av bakterietillväxt (López, Cuervo, Soriano & Gómez, 2010).  
 
Venösa bensår läks mest optimalt med rätt förband kombinerat med 
kompressionsbehandling. Kompressionbehandlingen kan bestå av 2 eller 4 lagslindor 
där det optimalt ska kunna sitta upp till en vecka. Vid lindning minskas det venösa 
övertrycket så ett normalt fysiologiskt utbyte mellan vävnaden och 
cirkulationssystemet är möjligt vilket gör att såret läks (Paifreyman et al., 2007). En 
del av behandlingen av trycksår är avlastning med positioneringskuddar, 
tryckavlastande madrasser och vändschema, för att minska trycket på utsatta sårytor 
och förhindra att fler sår uppkommer. Huvudändan på sängen höjs så lite som 
möjligt så att skjuveffekt undviks (Gould et al., 2016). 
 
Idag kan sårläkningen dra ut på tiden, till och med bli sämre på grund av att hälso- 
och sjukvårdspersonal inte alltid har rätt kunskaper om hur sår ska behandlas. Mer 
kunskaper behövs kring vilka metoder och förband som lämpar sig bäst till respektive 
sårtyp (SBU, 2012). Ytterligare en förutsättning att läka sår är att personen har rätt 
näringsstatus (Wild et al., 2010). Personer med kroniska sår som är undernärda har 
inte optimal läkningsförmåga då det råder brist på flera näringsämnen och energi 
som sårläkningsprocessen kräver (Jaffe & Wu, 2017). 
 

Nutrition - behandlande del i sårläkningen 

Redan på Hippokrates tid (400 år före Kristus) var det känt att näringsintag och 
sårläkning är beroende av varandra (Arnold & Barbul, 2006). På 1800-talet gjorde tre 
forskare, Coleman, Schaffer och DuBoris undersökningar på patienter om hur den 
metaboliska processen påverkar kroppens förmåga att läka frakturer och sår. 
Näringsbrist kan ge allvarliga konsekvenser i sårläkningsprocessen och leda till att 
läkningsprocessen hämmas. Ett kraftigt vätskande sår gör att kroppen förlorar 
proteinrik sårvätska som kan leda till näringsbrist. Nivåer av antikroppar minskar vid 
näringsbrist och på sikt minskar kroppens försvar mot infektioner (Arnold & Barbul, 
2006). Sjuksköterskan har ansvar för att kostregistrering görs och läkaren 
undersöker näringsstatusen hos en patient med sår. Det är läkarens ansvarsområde 
att ordinera extra näringstillskott till en patient med näringsbrist (Wild et al., 2010). 
Patient med risk för undernäring har större risk att få trycksår och det förekommer 
fler trycksår och sämre sårläkning hos dessa patienter (Stechmiller, 2010). 
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Honungens funktion i sårläkningen 

Den medicinska honungen som används i sår är framför allt Manuka honungen som 
kommer från Australien och Nya Zeeland. Manuka honungen är insamlat av ett 
honungsbi, Apismellifera, som samlar in och modifierar nektarn till honung. 
Honungen består utav 40% fruktos, 30% glukos, 20% vatten, 5% sackaros och 5% 
aminosyror, vitaminer, mineraler och enzymer (Jull, Rodger & Walker, 2008). Den 
medicinska honungen har visat sig ha osmotiska, debriderande, antiinflammatoriska 
och antimikrobiella effekter som kan vara gynnsam i sårläkningen (Jull et al., 2008; 
Boateng & Catanzano, 2015).  I tidigare försök har det visat sig att den medicinska 
honungen, stimulerar till vävnadstillväxt i sår, både i försök hos djur och människor. 
Det har visat sig att honungens antibakteriella effekt beror mycket på blomkällan till 
nektarn, som sedan modifieras till honung. När väl honungen är steril kan det 
appliceras i ett sår. I och med att honungen kommer från växtdelar och det är bin 
som hanterar den kan det innehålla växt- och bibaserade substanser som har 
immunologiska effekter som kan ha positiv påverkan i sårläkningsprocessen.  Även 
om honungen nu innehåller växt- och bibaserade substanser som har immunologiska 
effekter behöver honungen renas och steriliseras. Sterilisering görs med hjälp av 
gammastrålning som effektivt tar bort sporer och bakterier (Majtan, 2014).  

 

Syftet 

Syftet är att studera honungens effekter på sårläkning av kroniska sår. 

 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt bestående av artiklar med kvantitativ ansats är gjord med syfte 
att studera honungens effekt på kroniska sår. En litteraturöversikt görs för att få en 
översikt av ett specifikt område och skapa en beskrivande sammanställning. 
Kvantitativ forskning är vald för att de ger möjlighet att genom mätningar och 
jämförelse fastställa om en vårdhandling ger bättre resultat än en annan (Friberg, 
2012).  
 

Urval 

För inklusionskriterier för denna litteraturöversikt skulle artiklarna vara av 
kvantitativ ansats; skrivna på engelska; publicerade mellan 2007–2017; vara PEER 
Reviewed; relevanta till syftet och vuxna över 18 år. Exklusionskriterier är studier 
med barn och ungdomar under 18 år; djur; systematiska litteraturöversikter; studier 
som ej visat på ett etiskt ställningstagande samt studier med mindre än tio stycken 
deltagare. 
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Datainsamling 

Sökningar har gjorts databaserna CINAHL, Medline och PubMed. Första sökningen 
gjordes i databasen CINAHL som är specialiserad på omvårdnadsforskning och 
innehåller vetenskapliga artiklar, monografier, doktorsavhandlingar på olika språk. 
Sökningarna fortsatte i Medline och Pubmed som täcker forskning inom medicin, 
omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningar i CINAHL 
gjordes med två indexord: ”wound healing” och ”wound, chronic”. Indexordet är ett 
slags nyckelord som alla artiklar tilldelas baserade på vad de handlar om. Boolesk 
sökteknik har använts för att kunna använda mer än ett ord i en sökning. De Booleska 
operatorerna som användes var AND och OR (Kristensson, 2014). Trunkering (*) 
användes i slutet på varje sökord för att få ett så brett sökresultat på sökordet som 
möjligt eftersom alla ordets olika böjningsformer kommer med i sökningen 
(Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2015). Alla artiklar är kontrollerade att 
de är Peer Reviewed vilket innebär att artikeln är vetenskaplig och granskade innan 
publicering (Friberg, 2012). De sökord som användes för att söka artiklar till 
resultatet är “honey”, “ulcer”, “wound healing”, “wound, chronic”. Sökningarna är 
redovisade enligt tabell 1–3. Begränsningarna i varje databas sökning redovisas 
under tabell 1–3.  Titlar på artiklar i databassökningarna lästes, var de relevanta för 
syftet i studien lästes deras abstract. Exklusionskriterier för studien gjorde att artiklar 
har exluderats när abstract lästs. Övriga artiklar har granskats enligt “Protokoll för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod” från Hälsohögskolan i 
Jönköping (bilaga 1). Uppfyllde artikeln kvalitetskraven i första delen av protokollet, 
fyra av fyra poäng har författarna gått vidare med frågorna i andra delen. I andra 
delen av protokollet skulle fem av sju poäng vara uppfyllda för att artikeln skulle 
inkluderas i studien. Det är 11 artiklar som uppfyllde kvalitetskraven i del ett och två 
som inkluderas i studien. Vid de databassökningar som gjordes har flera artiklar 
upptäckts i mer än en sökning. I sökningen som gjordes i Medline hade 3 stycken 
artiklar redan hittats i tidigare sökning i CINAHL och är då medräknade där. 
Sökningar i Pubmed gav inga nya träffar.  
 
 
Tabell 1 Sökning i Cinahl fulltext 20170915 

Sökord: Antal 
träffar: 

Antal granskade 
abstrakt 

Antal granskade 
artiklar 

Antal använda 
artiklar 

(#1) honey*  1539    

(#2) ulcer* 28019    

(#3) MH wound healing or 
MH wounds, chronic 

14301    

(#4) #1 and #2 and #3 54 54 10 5 

Sökning gjord med: Peer Reviewed, från 20070101  
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Tabell 2 Sökning i Medline 20171002 

Sökord: Antal 
träffar: 

Antal granskade 
abstrakt 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal använda 
artiklar 

(#1) honey*  3080    

(#2) ulcer*  45126    

(#3) wound healing* 29 907    

(#4) #1 and #2 and #3 53 53 13 6 

Sökning gjord med: Date of Publication: 20070101-; English Language; Human 
 
Tabell 3 Sökning i Pubmed 20171009 

Sökord: Antal 
träffar: 

Antal granskade 
abstrakt 

Antal granskade 
artiklar 

Antal använda 
artiklar 

(#1) honey* 20934    

(#2) ulcer* 236745    

(#3) wound healing* 109909    

(#4) wound, chronic 51880    

(#5) #1 and #2 and (#3 or 
#4) 

11 11 11 0 

Sökning gjord med: Clinical Trail, publisched in the last 10 years  
 

Dataanalys 

Analysen av artiklarna har gjorts enligt Fribergs trestegsmodell (Friberg, 2012). I 
första steget lästes varje artikel igenom flera gånger till en början var för sig och 
sedan ihop för att förstå innehåll och helhet. En artikelmatris gjordes för att allt 
väsentligt skulle komma fram i varje artikel, se bilaga 2. I steg två granskades 
artiklarnas syfte, metod, analys och resultat för att hitta likheter och olikheter. 
Artikelmatrisen gjorde att det blev mer överskådligt och tydligt att analysera 
artiklarnas resultat gentemot varandra. Utifrån syftet hittades tre teman i artiklarnas 
resultat.  I tredje steget redovisas teman i löpande text och tabell.   
 

Etiska överväganden  

När en allmän litteraturstudie görs ska studierna som ingår ha genomgått en etisk 
granskning och blivit godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). 
Med hjälp av Hälsohögskolan i Jönköpings kvalitetsganskningsprotokoll (bilaga 1) 
har artiklar med ett etiskt ställningstagande inkluderats i studien. De aktuella 
patienterna i forskningen ska ha fått rätt och adekvat information om vad 
forskningen handlar om patienterna ha lämnat sitt samtycke (SBU, 2014b). Studien 
ska ha genomförts med respekt för människovärdet genom att tillämpa Lagen om 
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etikprövning av forskning som avser människor (Kjellström, 2014).   Som Polit och 
Beck (2012) skriver, ska en allmän litteraturstudie vara objektiv, utan förförståelse 
och ha en korrekt översättning från engelska till svenska.  För att vara objektiv läggs 
författarnas erfarenhet och förkunskap åt sidan. Vid osäkerhet om översättning av 
ord från engelska till svenska har författarna slagit upp ordet i lexikon och har ordet 
haft flera betydelser har översättningen diskuterats för att det ska bli så korrekt som 
möjligt.  

 

Resultat 

Utifrån syftet att studera honungens effekter på sårläkning av kroniska sår 
sammanställdes 11 artiklar med kvantitativ ansats. Dessa artiklar resulterade i 3 olika 
teman; läkningshastighet, antal läkta sår och minskad såryta.  I tabell 4 redovisas 
de olika instrument som artiklarna använde sig utav för att få fram resultat.  
 

Läkningshastighet 

Sju studier redovisar läkningshastigheten beroende på omläggningsmaterial (Gethin 
& Cowman, 2008; Güneş & Eşer, 2007; Imran, Barkaat Hussain & Baig, 2015; Jull, 
Walker, Parag, Molan & Rodgers, 2008; Kamaratos et al., 2012; Robson, Dodd & 
Thomas, 2008; Siavash, Shokri, Haghigi, Shahtalebi & Farajzadehgan, 2015). Fyra av 
dessa studier visar att honung har signifikant bättre läkningshastighet i jämförelse 
med kontrollgrupperna (Gethin & Cowman, 2008; Güneş & Eşer, 2007; Imran et al., 
2015; Kamaratos et al., 2012). De övriga tre studierna visar ingen signifikant skillnad 
på läkningshastigheterna mellan grupperna (Jull et al., 2008; Robson et al., 2008; 
Siavash et al., 2015). Se tabell 4. 
 

Antal läkta sår 

Samtliga studier mäter antal läkta sår under respektive studietid. Studierna varar allt 
från 5 veckor till 31 veckor (Biglari et al., 2011; Gethin & Cowman, 2009, Güneş & 
Eşer, 2007; Imran et al., 2015; Jull et al., 2008; Kamaratos et al., 2012; Moghazy et 
al., 2010; Robson, Dodd & Thomas, 2008; Siavash et al., 2015; Tellechea, Tellexha, 
Teixeira & Ribeiro, 2013; Tsang, Kwong, To, Cung & Wong, 2017).  Fyra av åtta 
studier visar signifikant fler antal läkta sår i honungsgrupperna än i 
kontrollgrupperna (Gethin & Cowman, 2008; Güneş & Eşer, 2007; Imran et al., 2015; 
Moghazy et al., 2010). De fyra andra studierna visar ingen signifikant skillnad i antal 
läkta sår mellan grupperna (Jull et al., 2008; Kamaratos et al., 2012; Siavash et al., 
2015; Tsang et al., 2017). Se tabell 4. 
 
Tre studier redovisar procentuellt antal läkta sår.  I samtliga tre studier hade 
honungsgrupperna procentuellt fler antal läkta sår än i kontrollgrupperna (Biglari et 
al., 2011; Robson et al., 2008; Tellechea et al., 2013;). Se tabell 4. 
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Minskad såryta 

Fyra studier redovisar minskad såryta under respektive studietid (Gethin & Cowman, 
2008; Güneş & Eşer, 2007; Jull et al., 2008; Tsang et al., 2017). Två av de fyra 
studierna visar att honungsgruppen är signifikant bättre än kontrollgrupperna 
(Gethin & Cowman, 2008; Güneş & Eşer, 2007). En studie visar ingen signifikant 
skillnad på honungsgruppen eller kontrollgruppen (Jull et al., 2008). I en studie med 
två kontrollgrupper var honungen signifikant sämre än en kontrollgrupp och ingen 
signifikant skillnad kunde ses mot den andra kontrollgruppen (Tsang et al., 2017). Se 
tabell 4.   
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Tabell 4 Redovisning av artiklarna med läkningshastighet, antal läkta sår och minskad såryta. 

Studie Design Intervention Instrument Läkninghastighet Antal läkta sår Minskad såryta 

Biglari, Linden, 
Simon, Aytac, 
Gerner & 
Moghaddam.  
 
Tyskland 2012 

Prospekti
v och 
observera
nde 
öppen 
studie 
 

Kroniska 
trycksår tvättas 
rent och läggs om 
dagligen med 
medicinsk honung 
i en steril miljö 
under 6 veckor. 

Mätning av sårens 
storlek och djup med 
hjälp av transparent 
plastfilm. 
 
National Pressure 
Ulcer Advisory Panel 

 90 % av alla sår är 
läkta efter 4 veckor. 
 

 

Gethin & 
Cowman. 
Irland 2009 
 

Prospekti
v 
RCT 

Venösa bensår 
tvättades rent med 
varmt kranvatten. 
Hälften lades om 
med Maukahonung 
(MH) och hälften 
med 
Hydrogelterapi 
(HG) och bägge 
täcktes med 
Allevyn samt 
kompressionsbeha
ndling. 
 
Läkningshastighet
en kontrollerades 
efter 12 veckor 

Läkningshastigheten 
mättes med Visitrak 
digital i kombination 
med Margolis index. 
 
Antal läkta sår och 
minskad såryta mättes 
med Visitrak digital. 
 

Efter 12 veckor var 
det signifikant bättre 
läkningshastighet i 
MH-gruppen än i 
HG-gruppen. 
p = 0,025 
 

Efter 12 veckor var 
det signifikant fler 
läkta sår i MH-
gruppen än i HG-
gruppen. 
MH hade 24 % läkta 
sår mot HT 18 %. 
p = 0,03 
 

Sårytan i cm² hade 
minskat med 34 % i 
MH-gruppen och 
13% i HG-gruppen 
efter 12 veckor. 
MH-gruppen var 
signifikant bättre än 
i HG-gruppen. 
p = <0,001 
 

Güneş & Eşer.  
 
Turkiet 2007 
 

RCT Trycksår klass II 
och III 
behandlades med 
honungsförband el
ler 
ethoxydiaminoarid

Läkningshastigheten 
mättes och graderades 
med PUSH-
instrument som visar 
numeriskt värde för: 
sårsekret, storlek av 

Honungsgruppen mi
nskade från 15,00 till 
6,55 PUSH-
poäng och 
kontrollgruppen 
minskade från 14,52 

20% av såren läktes 
helt i 
honungsgruppen 
mot 
kontrollgruppens 0% 
efter 5 veckor. Det 

Efter 5 veckor hade 
honungsgruppen 
minskat sina sår 
med 56% mot 
kontrollgruppens 
13%. Det var 
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ine 
plus nitrofurazone 
förband. 
Såren 
kontrollerades 
under 5 veckor. 

såryta och vävnadstyp 
(ju mindre poäng 
desto bättre) 
 

till 12,62 PUSH-
poäng på 5 veckor. 
Läkningshastigheten 
var signifikant bättre 
mätt i minskning av 
medelvärde av totala 
PUSH-poäng efter 5 
veckor i 
honungsgruppen.  
p <0,001 

var signifikant bättre 
sårläkning i 
honungsgruppen. 
p = <0,05 
 

signifikant bättre i 
honungsgruppen. 
p < 0,001 
 

Imran,Barkaat 
Hussain & Bai.  
 
Pakistan 2015 
 

Prospekti
v RCT 

Diabetesrelaterade 
fotsår behandlades 
med 
Manukahonung 
(MH) eller 
Natriumklorid 
(NaCl) och täcktes 
sedan med sterila 
kompresser. 
 
Såren 
kontrollerades i 
snitt varannan dag 
i upp till 120 dagar. 

Såren mättes med 
linjal i tre 
dimensioner så som 
längd, bredd och djup 
i cm. 
 
Ett läkt sår 
definierades som hel 
hud utan läckage av 
sårvätska. 
 

MH-gruppen läkte 
såren på 18 dagar 
och NaCl-gruppen 
läkte sina sår på 29 
dagar. 
Det var signifikant 
bättre 
läkningshastighet i 
MH-gruppen än i 
NaCl-gruppen. 
p = < 0,001 
 

76% av såren läktes 
helt i 
honungsgruppen 
mot 57,4 % i 
kontrollgruppen.  
Efter 120 dagar var 
det signifikant fler 
läkta sår i MH-
gruppen än i NaCl-
gruppen. 
p = 0,001 
 

 

Jull, Walker, 
Parag, Molan & 
Rodgers. 
 
Nya Zeeland 
2008 

RCT Venösa bensår 
lades om med 
Manukahonung 
och i 
kontrollgruppen 
det förband som 
sjuksköterskan 
ansåg lämpligt. 
 

Tid att läka bestämdes 
utifrån ett 
frågeformulär som 
besvarades och 
skickades varje vecka 
av 
sjuksköterskan som la 
om såret. 
 

MH-gruppen läkte 
sina sår på 63,5 
dagar och 
kontrollgruppen 
läkte sina sår på 65,3 
dagar.Efter 12 veckor 
var det ingen 
signifikant skillnad 
på 

MH-gruppen läktes 
55,6% och 
kontrollgruppen 
läkte 49,7%. 
Det var ingen 
signifikant skillnad 
på antal läkta sår 
mellan grupperna. 
p = 0,258 

MH-gruppen 
minskade med 74,1 
% medan 
kontrollgruppen 
minskade med 
65,5%.  Det var ingen 
signifikant skillnad 
på minskad såryta i 
cm² mellan 
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Såren 
kontrollerades 
under 12 veckor. 

Läkta sår och minskad 
såryta bedömdes efter 
en blindad granskning 
av digitala fotografier 
av såren vid början av 
studien och efter tolv 
veckor. 
 
Läkt sår definierades 
som hel hud utan 
sårvätska. 

läkningshastigheten 
mellan grupperna. 
p = 0,451 

 grupperna. 
p = 0,186 
 

Kamaratos, 
Tzirogiannis, 
Irklianou, 
Panoutsopoulos
, Kanellos& 
Melidonis,  
 
Grekland 2012 
 

Prospekti
v RCT 
dubbel-
blindad  

Diabetesrelaterade 
fotsår lades om 
med 
manukahonung 
(MH) och 
kontrollgruppen 
med 
Natriumklorid-
blöta (NaCl) 
förband. 
Såren följdes upp 
varje vecka i 16 
veckor. 

Längden x bredden, 
cm², mättes av två 
oberoende 
sjuksköterskor vid 
olika tillfällen. 
 

MH-gruppen läkte 
såren på 31 +/- 4 
dagar och NaCl-
gruppen läkte såren 
på 43 +/- 3 dagar. 
Det var signifikant 
bättre 
läkningshastighet i 
MH-gruppen. 
p <0,05 

MH-gruppen läkte 
97% av såren och 
NaCl-gruppen läkte 
90% av såren. Det 
var ingen signifikant 
skillnad i antal läkta 
sår mellan 
grupperna. 
p = 0,4 
 

 

Moghazy, 
Shams, Adly, 
Abbas, El-
Badaway, 
Elsakka, 
Hassan, 
Addelmohsen, 
Ali & Muhamed 
Egypten 2010 

Prespekti
v studie 

Diabetesrelaterade 
fotsår sedan minst 
3 månader tillbaka 
som nu lades om 
med 
honungsförband. 
 
Studien pågick i 3 
månader. 

Såren mättes i cm². 
Sårens djup klassades 
med “University of 
Texas Diabetisk”- sår 
klassificering. 

 Efter 3 månader 
läktes 43,3% av 
såren med 
honungsförband. 
Det var signifikant 
bättre än tidigare 
behandlingar. 
p= 0,0089 
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Robson, Dodd,  
& Thomas 
 
Storbritannien 
2008 
 

Öppen 
RCT 

Sår med 
sekundärläkning 
behandlades med 
Manukahonung 
(MH) eller 
behandling med 
det lämpligaste 
förbandet som 
finns tillgängligt 
för sårets etiologi 
och tillstånd vid 
den tiden. 
Venösa sår 
kompressionsbeha
dlades i båda 
grupperna. 
 
Såren 
kontrollerades 
under 24 veckor. 

Såren mättes med The 
Leg Ulcer 
Telemedicine System 
(LUTMS). 
 

MH gruppen hade 
ett medianvärde på 
100 dagar för att 
läka såren på medan 
kontrollgruppen 
hade ett 
medianvärde på 140 
dagar för att läka 
såren på. 
Det fanns ingen 
signifikant skillnad 
mellan grupperna. 
p = 0,321 
 

MH-gruppen läkte 
72,2% av såren mot 
kontrollgruppens 
63,3% efter 24 
veckor 
 

 

Siavash, Shokri, 
Haghigi, 
Shahtalebi & 
Farajzadehgan. 
 
Iran 2015 
 

RCT 
dubbel-
blindad 

Diabetesrelaterade 
fotsår tvättades 
med natriumklorid 
och lades om med 
Tropisk gelé 
(medicinsk honung 
TG) och med en 
tropisk placebogelé 
(TPG). 
Täcktes med sterila 
gaslindor. 
 
Såren följdes upp 
till 3 månader. 

Vid varje besök, 
fotograferades 
såren på ett avstånd 
av 20–30 cm 
och i samma ljus; då 
sårläget, längden, 
bredd, djup, 
läkningsprocessen 
registrerades. 
 
Ett läkt sår 
definierades med hel 
hud som ej behöver 
sårförband. 

TG-gruppen läkte 
såren på 38 dagar 
och TPG-gruppen 
läkte såren på 36 
dagar. 
Det var ingen 
signifikant skillnad 
på 
läkningshastigheten 
mellan grupperna. 
p = 0,74 
 

I TG-gruppen läktes 
93,8% av såren och i 
TPG-gruppen läktes 
90,6% av såren. 
 
Efter 3 månader var 
det ingen signifikant 
skillnad på antal 
läkta sår mellan 
grupperna. 
p = 0,6 
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Tellechea, 
Tellexha, 
Teixeira & 
Ribeiro. 
 
Portugal 2013 
 

Prospekti
v studie 

10 st blandsår, 
venösa, arteriella, 
posttraumatiska 
och diabetessår, 
tvättades rent och 
lades om med 
medicinsk honung 
och sterila 
kompresser. 
 
Såren följdes upp 
till 220 dagar. 

Mättes såren med 
hjälp av Opsite 
Flexigrid system. 
 

 Kan utläsa 7 av 10 
patienter som har 
100% läkta sår - dvs 
70% av alla patienter 
läkte sina sår under 
studiens gång. 
 

 

Tsang, Kwong, 
To, Chung & 
Wong. 
 
Kina 2017 
 

Öppen 
prospekti
v RCT 

Diabetesrelaterade 
fotsår lades om 
med 
manukahonung 
(MH) eller 
Nanocrystalline 
Silver (nAg) eller 
Jelonet. 
 
Såren följdes upp 
till 12 veckor. 
 

Såren mättes med 
Visitrak. 
 
Helt läkt sår 
definierades med hel 
och jämn hud. 
 

 Fullständigt läkta sår 
efter 12 veckor hade 
nAg-gruppen med 
81,8% läkta sår, MH-
gruppen med 50% 
läkta sår och 
Jelonetgruppen hade 
40% läkta sår. 
 
Den fullständiga 
läkningen hade 
ingen signifikant 
skillnad mellan de 
tre grupperna. 
p-värde 0,267. 
 

Efter 12 veckor hade 
nAg-gruppen en 
sårminskning på 
97,45% mot MH-
gruppens 86,24% 
och Jelonet 76,91%. 
nAg hade en 
signifikant bättre 
sårminskning än 
MH-gruppen efter 12 
veckor. 
p <0,0005 
 
Det var ingen 
skillnad på MH-
gruppen och Jelonet-
gruppen. 
p <0,311  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Denna studie är en allmän litteraturöversikt där endast kvantitativa artiklar har 
använts. En allmän litteraturöversikt har en lägre kvalité och validitet i jämförelse 
med en systematisk litteraturöversikt, som strävar efter att gå igenom all relevant 
forskning i valt område (Kristensson, 2014). Artiklarna till litteraturöversikten har 
sökts i databaserna CINAHL, Medline och Pubmed. Ingen databas är heltäckande så 
sökningarna gjordes därför i flera databaser (Östlundh, 2012). Studiens validitet kan 
öka om sökningar görs i fler databaser, det ger en ökad chans att finna relevant 
forskning (Henricson, 2012). Sökningarna ser inte lika ut i sökorden i sökningarna 
som gjordes mellan de olika databaserna. Orsaken till det var upptäckten att artiklar 
som var relevanta till syftet kom inte med i sökningarna i Medline om sökorden 
“wound cronic” var med. Sökordet ”effect” begränsade sökresultatet i alla 
databaserna. En artikel relevant till syftet tas först upp i resultatdiskussionen då den 
ej var med i sökningarna som gjordes till resultatet. Det kan sänka validitet på 
studien eftersom sökningarna visade sig inte var helt optimala eftersom den ej 
hittades under sökprocessen. Ett av inklusionskriterierna var att använda sig utav 
forskning från max 10 år bakåt i tiden då det är känt sedan tidigare att forskning är 
en färskvara (Forsberg & Wengström, 2015). I litteraturöversikten valdes det att inte 
ha några geografiska begränsningar på artiklarna, det är en fördel då resultat kan 
vara överförbart internationellt. Artiklarna som är inkluderade är i från 11 olika 
länder som; Egypten, Grekland, Iran, Irland, Kina, Nya Zeeland, Pakistan, Portugal, 
Storbritanien, Turkiet och Tyskland. Dessa visar att sår som behöver läkas mer 
optimalt finns i stora delar av världen. Av de 11 artiklarna som användes i 
litteraturöversikten var 8 stycken RCT-studier (Randomized, controlled trial) vilket 
har den starkaste beviskraften. Deltagarna i dessa studier delas upp slumpvis till en 
experimentgrupp och en kontrollgrupp. Övriga 3 artiklarna är kvasiexperimentella 
studier (Segersten, 2012). För att öka validiteten och kvaliteten på studien kan man 
använda sig av artiklar med ett stort slumpmässigt urval (Forsberg & Wengström, 
2015). Två av studierna hade för avsikt att ha ett större antal deltagande än vad de 
hade när studien väl genomfördes. RCT-studier är känsliga för bortfall (Billhult & 
Gunnarsson, 2012). Granskningsmallar innehåller ett antal frågor som kan ge 
bestämda poäng, alla artiklar ska gå igenom samma mall. Efter att artiklarna har 
granskats och fått olika poäng bedöms kvaliteten på artiklarna för att inkludera och 
exkludera dessa i studien (Kristensson, 2014). Kvalitetsgranskning av artiklarna i 
denna litteraturöversikt har gjorts med hjälp av “Protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod” från Hälsohögskolan i Jönköping 
(bilaga 1). Uppfylldes inte kraven i granskningsprotokollets första del uteslöts 
artikeln från studien. Några av studiens artiklar har ej uppnått alla delar i 
bedömningsprotokollets andra del, vilket kan dra ner studiens trovärdighet 
(Wallengren & Henricson, 2012). Mallar för kvalitetsbedömning hjälper författarna 
att arbeta systematiskt (Forsberg & Wengström, 2016). En peer reviewed artikel som 
har använts i studien har publicerats trots att beskrivande text och tabeller ej 
överensstämmer med varandra, detta sänker artikelns trovärdighet.  Billhult och 
Gunnarsson (2012) säger att chansen att finna en verklig effekt mellan grupperna 
ökar i samband med större urval. Sju av studierna har mindre än 100 personer som 
deltar, vilket kan sänka validiteten. 
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Resultatdiskussion 

I denna allmänna litteraturöversikt har det framkommit tre olika teman angående 
honungens effekt på sårläkning av kroniska sår. Teman som framkom av artiklarnas 
resultat är sårläkningshastighet, antal läkta sår och minskad såryta. De olika 
temans resultat diskuteras nedan.  
 
Fyra av de 11 studierna visar på snabbare sårläkning när honung används. Även en 
artikel av Gulati et al. (2012), som inte kom med i någon utav sökningarna till 
studiens underlag, visar på snabbare sårläkning med honung än i kontrollgruppen 
som lades om med jodbaserad omläggning. Patientens lidande minskar när honung 
förbättrar sårläkningen och gör att fler sår läks och läks snabbare. Flera studier 
rapporterar om att honung förbättrar läkningshastigheten på flera olika sorters sår 
bland annat kroniska sår och upp till fyra gånger snabbare sårläkning bland trycksår 
(Oryan, Alemzadeh & Moshiri, 2015). I en review visade det sig att neuropatiska 
diabetessår har signifikant snabbare sårläkning när honung används. Slutsatsen är 
att honung är säker och ett alternativ vid diabetesrelaterade fotsår och att 
honungsförband förkortade behandlingstiden men att vidare forskning behövs 
(Kateel, Adhikari, Augustine & Ullal, 2015). När läkningstiden minskar, ökar 
patientens livskvalité genom att patienten slipper omläggningen, smärtan och 
eventuellt den besvärande lukten. Dessa tre fysiska faktorer är de som Cunha, 
Campos och Cabete (2017) framhåller i sin studie som upplevs mest besvärande för 
patienten.  Patienten kan snabbare återuppta sitt social, aktiva liv och förmågan att 
åter röra sig om vårdpersonal kan få kroniska sår att läka snabbare. Detta är besvär 
som personer med kroniska sår upplever och har gett uttryck för i studier som 
Goldberg och Beit, (2010); Wellborn och Moceri (2014) har gjort. 
 
Antalet läkta sår med honung är signifikant bättre i fyra studier och när det redovisas 
i procent är det ytterligare tre som har fler läkta sår än i kontrollgrupperna. Även 
Gulati et al. (2014) ser att fler antal läkta sår där honung används i såren. Honung 
visar en signifikant bättre reduktion av sårytan i två studier. Vandamme, Heyneman, 
Hoeksema Verbelen och Monstrey (2013) konstaterade i sin systematiska 
litteraturöversikt att 50% av de undersökta studierna att honung har en signifikant 
fördel i sårreduktionen. Honungens osmotiska effekt hjälper till att minska ödem och 
utveckla nya små blodkärl så att tillväxten av fibroblaster och epitelceller kan ske och 
förbättra sårläkningen. Honungens låga pH-värde hjälper såret med ny epitelisering. 
Honungen visar tydligt en minskning av sårytan hos kroniska sår (Oryan at al., 2015). 
Al-Waili, Salom och Al-Ghamdis (2011) review har visat att honungen lätt avlägsnas 
smärtfritt från patientens sår utan att orsaka skador på ny epiteliserad hud om 
honungen hålls fuktig och inte torkar in i såret. Honungens osmotiska effekt kan 
hålla såret gynnsamt fuktigt, stimulera sårläkningen och samtidigt göra det lättare att 
avlägsna honungen från såret. Det har visat sig att honungen gör bättre verkan i såret 
och håller det fuktigt i kombination med ett skumförband än vad en kompress med 
en gasbinda över som bara suger upp honungen från såret har (Gulati et al., 2012). I 
tre studier har det visat sig att man har lagt om såren i honungsgrupperna med 
honung och kompresser eller gasbinda över, än med ett skumförband som Gulati et 
al. (2012) förespråkar. Lindholm och Searle (2016) skriver att 
omläggningsfrekvensen ska anpassas efter patienten och såret. Det finns ett samband 
mellan en hög omläggningsfrekvens och ökade förbands- och omvårdnadskostnader. 
Såret blir exponerat fler gånger och det ökar risken för komplikationer. Patienten får 
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fler möten och påverkas fysiskt och känslomässigt när förbandet byts (Lindholm & 
Searle, 2016). 
 
En studie av Cunha et al. (2017) visar på att 29,6 % av de som ingick i studien visste 
inte bakomliggande orsak varför de hade bensår. Wellborn och Moceri (2014) har 
visat i sin studie att patienten behöver få kunskap för att förstå varför ett sår uppstår, 
vad som behövs göras av patienten och av sjuksköterskan för att få det att läka. Kan 
sjuksköterskan informera vad det är för sår, varför det har uppkommit och varför viss 
omläggning behövs så ökar det patientens förståelse för omläggningen. 
Sjuksköterskan ska lyssna in patientens förväntningar och önskemål när det gäller 
omläggningen. Vill patienten duscha en bestämd dag eller hindrar förbandet 
patienten det i det dagliga livet, finns det något alternativ. Allt för att patienten ska 
kunna bibehålla sin livskvalité. Samtidigt ska sjuksköterskan lägga om sår utifrån 
evidens. I evidensbaserade omvårdnad ingår det att se alla delarna hos människan. 
Sår läks optimalt när alla delar av människan är i samklang. Sjuksköterskan ansvarar 
för att ta reda på vad patienten har för näringsintag. Det kan kartläggas genom 
bedömningsinstrumentet MNA (Edvinsson et al., 2015) och detta är viktigt eftersom 
det har visat sig att patienter med risk för näringsbrist har en sämre sårläkning 
(Stechmiller, 2010).  Det är evidensen som visar att venösa sår ska behandlas med 
kompression (Paifreyman et al., 2007). Sen ska själva såret behandlas med 
evidensbaserade omläggningsmaterial där medicinsk honung är ett alternativ. 
Behandla ett kroniskt sår innebär många gånger att även behandla kronisk smärta. 
Breivik et al. (2008) menar att patientens livskvalité påverkas lika mycket som 
patienten är påverkad av smärta. Smärta, kronisk smärta påverkar en person 
känslomässigt, fysiskt och kognitivt. Fearns et al. (2017) menar att det är av yttersta 
vikt att smärtlindra dessa patienter som har smärta av sina sår. Sjuksköterskans 
uppgift är att ta reda på vad det är för smärta, hur smärtan uttrycker sig och när 
patienten är smärtpåverkad. Det görs genom ett validerat smärtskattningsinstrument 
som VAS (visuell analog skala) på samma patient och vid flera olika tillfällen. Genom 
att se om patienten har mild, måttlig eller svår smärta blir det lättare för 
sjuksköterskan att se till att patienten är bra smärtlindrad vid de olika momenten 
som vid såromläggning eller i det sociala livet. Evidensen pekar på att trycksår inte 
läker om dessa inte regelbundet avlastas eller att det inte sker regelbunden 
lägesändring (Gould et al., 2016) samtidigt som såret i sig behandlas. Alla dessa 
moment är sjuksköterskans uppgift att väva samman till god omvårdnad för 
personen i fråga med ett sår. Munro (2017) skriver att evidensbaserade metoder för 
omläggning används och omläggningsfrekvensen minskar på kroniska sår förbättras 
läkningstiden och ger då en betydande kostnadsbesparing. Samtidigt minskar 
lidandet hos personen med sår. 
 
Det är svårt att jämföra grupperna i studierna. Omläggningarna i kontrollgrupperna 
är olika. I en artikel beskrivs inte valet av omläggningsmaterial som används i 
kontrollgruppen medan en annan artikel använder sig utav åtta olika 
omläggningsmaterial i sin kontrollgrupp. I dessa två artiklar utgick det ifrån vad 
sjuksköterskan ansåg vara det lämpligaste förbandet som fanns tillgängligt för sårets 
etiologi och tillstånd vid den tiden. Studierna har även olika längd från 5 veckor till 31 
veckor. Dessutom fanns olika syn på om antibiotikaanvändning skulle användas 
under studiernas gång eller ej. Det finns studier där antibiotikabehandling anses vara 
okej till de som exkluderar deltagare som får antibiotikabehandling. Honungen som 
används är av olika ursprung.  Någon var ej medicinsk honung utan vanlig honung 
som kunde köpas i mataffären. Oryan et al. (2016) framhåller att olika typer av 
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honung har olika effekt på sårläkningen beroende på var biet har samlat sin nektar. 
Detta bör man vara medveten om när man använder honung i sårläkning. Munro 
(2017) konstaterar att det finns brist på bra studier med god kvalitet, för små studier 
som ger dåligt objektiva resultat. Det leder till dålig evidens till att utforma 
rekommendationer till dagens sårvård. 

 

Slutsatser 

Det är svårt att komma fram till en tydlig slutsats eftersom studierna är så olika och 
har så olika sorters förutsättningar. Honung tycks inte vara helt verkningslös, den har 
inte någon klar överlägsenhet i alla studier men den är heller inte sämre. Honungen 
kan alltså fortsättas att användas i behandling av kroniska sår för det finns viss 
evidens som visar att den fungerar. Det finns studier i arbetet som visar att honungen 
minskar läkningstiden och därigenom förbättrar personens livskvalité. Honung är 
ingen universallösning på behandling av kroniska sår men ett komplement till övriga 
omläggningsmaterial. Mer studier behövs för att undersöka den medicinska 
honungens effekter i sår och då i kombination med något skumförband. För att 
kunna göra ett tydligare uttalande om evidensen för honung behövs fler studier med 
jämförbara kontrollgrupper och studielängd. 
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resultat i minst 12 veckor. 
 
Trycksåren behandlas/läggs om 
med medicinsk honung under 6 
veckor. 
var tredje vecka mättes sårens 
storlek och djup med hjälp av 
transparent plastfilm. Ny 
trycksårsgradering med 
National Pressure Ulcer 
Advisory Panel 
gjordes och sårodling togs. 
 
Ingen antibiotikabehandling 
under studien. 
 
Daglig omläggning i en steril 

5 deltagare hade trycksår grad 
IV 
15 deltagare hade trycksår grad 
III 
 
Vecka 1: 
Enligt sårodling fanns där inga 
bakterier att odla på 
 
Vecka 4: 
18 (90%) deltagare hade helt 
läkta sår och mjuka och 
elastiska ärr. 
 
Medicinsk honung visar tydligt 
att bakterieförekomsten 
minskar, sårstorleken och 
sårdjup minskar. 
Att det går att läka sår med 
behandling av medicinsk 
honung. 
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miljö. 
Medicinsk honung på steril 
absorberade sårplatta. Ett 
tjockt lager på 3 mm och 
sårplatta anpassad till sårens 
storlek. 
Varje vecka fotograferades 
såren. 

Gethin, G & Cowman, S 
 
Manuka honey vs. 
hydrogel – a 
prospective, open label, 
multicentre, 
randomised controlled 
trial to compare 
desloughing efficacy 
and healing 
outcomes in venous 
ulcers 
 
2008 
 Irland  
 

Jämföra standard förband 
hydrogelterapi (HT) med 
Manuka houngens (MH) 
läkningseffekt på venösa 
fibrinbelagda sår. 
 

En öppen, prospektiv, 
randomiserad, kontrollerad 
studie (RCT) 
108 deltagare totalt 
54 Manuka honung 
54 Hydrogelterapi med Venösa 
bensår 
 
Alla sår gjordes rent med varmt 
kranvatten. Omläggning med 
Manuka honung eller 
hydrogelterapi som båda täcks 
med Allevynförband. 
Kompression med 4-lags lindor 
i båda grupperna. 
 
Bedömning av läkningsgrad 
och fibrinbeläggning efter 4 
veckor och 12 veckor. 
 
Såren mättes varje vecka med 
digitala instrumentet Visitrak. 
 
Läkningshastigheten räknades 
ut med hjälp av Visitrak digitala 
system i kombination med 

4 veckor: 80 % av alla sår hade 
minskat sin fibrin vävnad med 
50% utan signifikant skillnad 
mellan förbanden. 
p=0,367 
 
Var fibrinreduktionen mer än 
50% vid 4 veckor så var det en 
högre sannolikhet att de skulle 
läka vid 12 veckor. Samma i 
båda grupperna. 
p=0,029 
 
Bildandet av hud kom tidigare i 
MH gruppen och det var 
statistiskt signifikant skillnad. 
p=0,042 
 
Minskning av sårytan var 34 % 
för MH och 13 % i HT. Statistisk 
signifikant skillnad 
p <0,001 
 
Antal läkta sår MH 24 och HT 
18. 
p= 0,03 
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Margolis index. 
 
Behövdes antibiotika användas 
uteslöts de ur studien. 
 

 
Enligt Margolis index var 
läkningshastigheten signifikant 
bättre i MH efter 12 veckor. 
p=0,02 
 
Avhopp: 
MH 9 
HT 17 
 
18 personer uteslöts ur 
grupperna på grund av 
sårinfektion och 
antibiotikabehandling 
MH-gruppen 6 
HT-gruppen 12 

Güneş, Ü. Y. & Eşer, İ. 
 
Effectivness of a honey 
dressing for healing 
pressure ulcers. 
 
 2007 
Turkiet  
 

Att jämföra honungs förband 
med ethoxydiaminoacridine 
plus nitrofurazone förband vid 
läkning av trycksår klass II och 
III 
 
Författarna hade som hypotes 
att honung ej var mer effektivt 
än kontroll förbandet. 
 
 

Forskarna valde att använda en 
kombination 
etoxidiaminoacridin och 
nitrofurazon 
dressing eftersom det 
vanligtvis används i Turkiet för 

RCT 
 
26 deltagare 
15 deltagare med 25 trycksår 
fick honungsförband. 
 
11 deltagare med 25 trycksår 
fick ethoxydiaminoacridine 
plus nitrofurazone förband. 
 
Förbandet byttes en gång 
dagligen i båda grupperna till 
en början. När såren blev 
torrare byttes det i 
honungsgruppen varannan dag. 
Utöver omläggningen var det 
samma slags vård de fick. 
 

Läkningshastighet efter 5 
veckor mätt med PUSH-poäng 
(medelvärde i poäng): 6,55(SD= 
2,12) med honungsförband och 
12,62(SD= 2,15) i 
kontrollgruppen. Det visar 
signifikant minskning av 
läkningshastigheten. 
p <0,001 
 
Minskning av sårstorlek efter 5 
veckor (medelvärde): 56 % i 
honungsgruppen och 13% i 
kontrollgruppen. 
p <0,001 
 
Komplett läkning: 20 % i 
honungsgruppen och 0% i 
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att behandla 
sår med infektion. 

Sårläkning bedömdes varje 
vecka upp till 5 veckor med 
hjälp av PUSH - instrument 
som visar numeriskt värde för: 
sårsekret, storlek av såryta och 
vävnadstyp (ju mindre poäng 
desto bättre. 

kontrollgruppen. 
p <0,05 
Inga biverkningar 
rapporterades i någon av 
grupperna. 
 

Imran, M., Barkaat 
Hussain, M & Baig, M. 
 
A Randomized, 
controlled trial of 
honey-impregnated 
dressing for treating 
diabetic foot ulcer. 
 
2015 
Pakistan  
 

Undersöka sårläkningseffekten 
av medicinsk honung (MH) i 
diabetsfotsår Wagners grad 1 
eller 2 i jämförelse med 
natruimuklorid (NaCl). 
 

Prospektiv, 
parallellgrupp, RCT studie 
 
375 st. diabetesrelaterade fotsår 
 
195 (16 st. bortfall) sår 
behandlades med MH. 
180 (11 st. bortfall) sår 
behandlades med NaCl-omslag. 
 
Såren tvättas rent. Behandlades 
med MH eller NaCl och täcktes 
sedan med sterila kompresser. 
 
Såren mättes efter längd, bredd 
och djup. 
Såren tittades på var 7:e dag. 
Såren delades in i två grupper, 
mindre eller större än 5x5x2 
cm. 
 
Första 3 dagarna byttes 
förbanden 2 gånger dagligen. 
Därefter 1 gång dagligen till 
varannan dag. 
 

Av 179 st. sår läkte 136 st. (76%) 
helt med MH. 
 
Av 169 st. sår läkte 97 st. 
(57,4%) helt med NaCl. 
p=0,001 
 
Läkningstid 
MH grupp läktes i snitt på 18 
dagar. 
NaCl grupp läktes i snitt på 29 
dagar 
p <0,001 
 
p <0,05 ansågs vara signifikant. 
 
Biverkan: Mild klåda som avtog 
inom 48 h. 
 

Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
 



30 

Såren följdes upp till det var 
läkt eller längst 120 dagar. 

Jull, J., Walker, N., 
Parag, V., Molan, P. & 
Rodgers. A 
 
Randomized clinical 
trial of honey-
impregnated dressings 
for 
venous leg ulcers 
 
2008 
Nya Zeeland 
 

Är att värdera säkerheten och 
effekten av honung i venösa 
bensår 
 

RCT 
368 deltagare med venösa 
bensår. 
187 kalciumalginatförband 
impregnerad med Manuka 
honung (MH) 
181 vanlig behandling 
(VB). 
VB var alginate, hydrofibre, 
hydrocollioid, foam, hydrogel, 
non-adherent, jod eller silver. 
 
MH byttes när benen behövdes 
lindas om. 
Kontrollgruppen lads om med 
det förbandsmaterial 
sköterskan ansåg var lämplig 
just då. 
 
Bedömning av antalet läkta sår 
(hel hud utan sårskorpa) efter 
12 veckor. 
Sekundärt utfall. 
Tid för läkning. 
Bildgranskningar av oberoende 
i början och efter 12 veckor av 

Läkta sår 
MH 104 deltagare (55,6%) 
VB 90 (49,7%) 
p=0,258 
 
Läkningstid i snitt: 
MH 63,5 dagar 
VB 65,3 dagar 
p=0,451 
 
Sårminskning: 
MH 74,1% 
VB 65,5 % 
p=0,186 
 
Sårinfektion 
MH 32 deltagare (17,1%) 
VB 40 deltagare (22,1%) 
p=0,228 
 
Biverkan 
MH 111 deltagare 
VB 84 deltagare 
p=0,013 
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de sår som kvar hur de minskat. 
Graden av infektion och 
behandling med antibiotika. 
Biverkningar. 
Livskvalité. 
Kostnadseffektivitet. 
 
Läkt sår definieras hel hud utan 
sårvätska. 
 

Kamaratos, A.V., 
Tzirogiannis, K.N., 
Irklianou, S.A., 
Panoutsopoulos, G. I., 
Kanellos, I.E & 
Melidonis, A. I 
 
Manuka honey-
impregnated dressings 
in the treatment of 
neuropathic diabetic 
foot ulcers 
 
2012 
Grekland  
 

Undersöka effekten 
Maunkahonungs-
impregnerade kompresser har 
på sårläkning av 
diabetesrelaterade fotsår. 
 

Prospektiv 
RCT 
Dubbelblind studie 
Kontrollgrupp 
 
63 deltagare med diabetes typ 
2. 
Män och kvinnor med sår enligt 
Wangers classification 1–2 
Delades slumpmässigt in i 2 
grupper 
 
32 deltagare behandlas med 
Manukahonung 
31 deltagare behandlas med 
NaCl-blöta förband 
 
Följs upp varje vecka i 16 
veckor 
 
Varje veckas tas en sårodling av 
såren. 
Mäter storlek och djup på såret, 

MH läkta sår 31/32 
NaCl läkta sår 28/31 
p =0,4 
 
MH - deltagarnas sår läkte på 31 
+/- 4 dagar   
NaCl- deltagarnas sår läkte på 
43 +/- 4 dagar 
p <0,05 
 
Sårodlingarna var positiva i 
båda grupperna. 
45 deltagare visade mixad 
bakterieflora 
5 deltagare hade pseudomonas 
10 deltagare e-colibakterier 
2 deltagare hade 
methicillinresistanta bakterier 
1 deltagare hade Proteus species 
 
Vecka 1 
MH-gruppen 25 deltagare med 
sterila sår 

Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
 



32 

vävnadsförlust, 
infektionstecken och känsel. 
 
Deltagare med mild eller 
medelstor infektion fick 
antibiotika, detta mättes in med 
regelbundna sårodlingar. 

NaCl- gruppen hade 11 
deltagare med sterila sår 
 
Vecka 2 
MH-gruppen ytterligare 5 
deltagare med sterila sår 
NaCl- gruppen hade 12 
deltagare med sterila sår 
 
Vecka 4 
MH-gruppen resterande 2 
deltagare sterila sår 
NaCl- gruppen hade 4 deltagare 
med sterila sår 
 
Vecka 6 
NaCl- gruppen hade resterande 
4 deltagare sterila sår 
 
Grupp MH behövde inte 
behandling med antibiotika 
Grupp NaCl behövde 9 st. 
behandling med antibiotika (4 
av dessa behövdes läggas in på 
sjukhus). 

Moghazy, A.M., Shams, 
M.E., Adly, O.A., 
Abbas, M.A., El-
Badaway, M. A., 
Elsakka, D.M., Hassan, 
S.A., Addelmohsen, 
W.S., Ali, O.S & 
Muhamed, B.A. 
 

Undersöka om honung är ett 
alternativ till att läka 
diabetesrelaterade fotsår 
 

Prospektiv studie 
 
30-deltagare som sökte för 
besvärliga diabetesrelaterade 
fotsår i mer än 3 månader, fick 
vara med i studien. 
 
Början av behandlingen togs 
sårodlingar. 

28 (93,3%) av 30 patientens sår 
förbättrades. 
2 (6,7%) av patienter blev 
kandidater för amputation. 
 
13 (43,3%) patienter hade helt 
läkta sår. 
p=0,0089 
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The clinical and cost 
effectiveness of bee 
honey dressing in the 
treatment of diabetic 
foot ulcers 
 
2010 
Egypten  
 

Sår som visade tydliga tecken 
på infektion behandlas med 
Ciprofloxasin och mitronidazol 
första 5 dagarna. 
 
I studien användes det 
honungsimpregnerade förband 
efter sårtvätt med NaCl. Starkt 
infekterade sår sköljdes med 
varmvatten. 
Förbandsbyte berodde på hur 
mycket såret vätskande. 
 
Följs upp 1 gång i månaden. 
Såren mäts och fotograferas. 
Alla patienter fick vitamin B 
och information om 
uppföljning i kliniken, fotens 
hygien, nagelvård, korrekt skor, 
näringsintag och 
hantering av nyligen läkt fotsår. 
 
Såren mättes i cm². Sårens djup 
klassades med “University of 
Texas Diabetisk”- 
sårklassificering. 

13 (43,3%) visade frisk ny 
granulation i såret. 
2 (6,7%) amputerades 
2 (6,7%) genomgick en 
hudtransplantation. 
 

Robson, V., Dodd, S., & 
Thomas, S. 
 
Standardized 
antibacterial honey 
(Medihoney) with 
standard therapy 
in wound care: 

Syftet med studien var att 
jämföra medicinsk honung 
(MH) med konventionella 
behandlingar på sår med 
sekundärläkning 
 

RCT 
 
105 deltagare 
55 deltagare fick såret täckt 
med MH och ett absorberande 
förband över. 
53 deltagare ingick i en 
kontrollgrupp som behandlades 

Efter 12 veckor: 
46,2% av MH gruppens sår 
läkta. 
34,0 % av kontrollgruppens sår 
läkta. 
 
Efter 24 veckor: 
72,2% av MH gruppens sår 

Del I: 4/4 
Del II: 7/7 
 



34 

randomized clinical 
trial 
 
2008 
Storbritannien  
 

med det lämpligaste förbandet 
som finns tillgängligt för sårets 
etiologi och tillstånd vid den 
tiden. 
 
Kompression användes på de 
venösa bensåren i båda 
grupperna. 
 
Såren mättes med The Leg 
Ulcer 
Telemedicine System (LUTMS) 
varannan vecka (tills 12 
veckor). 
Sedan var 4: e vecka tills 
patienten hade 
fått 24 veckors behandling. 

läkta 
63,3% av kontrollgruppens sår 
läkta. 
 
MH gruppen läkte sina sår på 
100 dagar i median. 
Kontrollgruppen läkte sina sår 
på 140 dagar i median. 
p=0,321 
 
Män har 77% sämre chans att 
lyckas läka sina sår än vad 
kvinnor har. 
 
Förlust i grupperna 
MH 1 st. flyttade 
En i varje grupp dog. Dessa var 
med i analysen till de försvann. 
Två st. i varje grupp avbröt 
behandlingen. 
 
Benets sår på två patienter i MH 
och en i kontrollgruppen 
försämrades under studien. Tre 
patienter från varje grupp 
avbröt på grund av ingrepp som 
radioterapi eller ytterligare 
kirurgi. 
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Siavash, M., Shokri, S., 
Haghigi, S., Shahtalebi, 
M. A & Farajzadehgan, 
Z. 
 
The efficacy of topical 
royal jelly on healing of 
diabetic foot ulcers: a 
double-blind placebo-
controlled clinical trial. 
 
2015 
Iran  
 

Att ta reda på vilken effekt 
tropisk gelé (TG) (en typ av 
medicinsk honungsprodukt) 
har på sårläkningen hos 
diabetesrelaterade fot- och 
bensår. 
 

RCT 
Dubbelblind studie 
Placebo 
 
64 st. sår (25 deltager) 
 
32 st. sår behandlades med TG 
32 st. sår behandlades med 
tropisk placebogelé (TPG) 
 
Såren tvättades rent med 
vanligt Natriumklorid 
Behandlades sedan med steril 
5% TG eller TPG. Täcktes sedan 
med sterila gasbindor. 
 
Bedömning av sårens längd, 
djup och utbredning mättes och 
dokumenterades med 
fotografering, 20 cm från såren. 
Tre gånger i veckan. 
 
Ett läkt sår 
definieras enligt följande: hel 
hud som ej behöver sårförband. 
 
Dom första 12 veckorna gick ut 
på att se hur mycket såren 
förbättrades. Alla sår följdes 
upp till de var läkta eller längst 
tre månader. 
 
Antibiotika användes när behov 
uppstod. 

Resultatet redovisas med 
genomsnittlig millimeter 
(mm)/dag 
 
Sårens djup: TG - 0,010 mm 
                        TPG - 0,008 mm 
p=0,69 
 
Sårens längd: TG - 0,58 mm 
                         TPG - 0,59 mm 
p=0,95 
 
Sårens bredd: TG - 0,35 mm 
                          TPG - 0,32 mm 
p=0,7 
 
Sårläkning: TG 38 dagar 
                      TPG 36 dagar 
p=0,74 
 
Genomsnittlig och total 
sårläkning: 
TG 93,8 % av såren 
TPG 90.6 % av såren 
p=0,6 
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Tellechea, O., Tellexha, 
A., Teixeira, V & 
Ribeiro, T. 
 
Efficacy of honey gel 
in the treatment of 
chronic lower 
leg ulcers: A 
prospective study 
 
2013 
Portugal  

Effekten av honungsförband på 
kroniska bensår. 

Prospektiv studie 
 
10 deltagare varav 
7 venösa bensår 
1 blandsår venöst/arteriellt 
1 posttraumatiskt sår 
1 diabetessår 
Patienterna har haft sina sår 
från 2 månader till 5 år. 
 
Medicinsk honung applicerades 
med sterila kompresser på. 
Bytes 2 ggr/veckan. 
Ingen kompression 
 
Bedömning efter 2,4 veckor och 
efter det 1 gång i månaden. 
 
Mätt såren med hjälp av Opsite 
Flexigrid system. 
Ingen antibiotika användes. 

Minskning av alla sår 
medelvärde 101 dagar med ett 
(intervall på 28–220 dagar). 
7 patienter läkte helt och hållet. 
 
1 övergav studien på grund av 
smärta vid applicering av såret. 
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Tsang, K-K., Kwong, E 
W-Y., To, T S-S., 
Chung, J W-Y & Wong, 
T K-S. 
 
A Pilot Randomized, 
Controlled Study of 
Nanocrystalline Silver, 
Manuka Honey, and 
Conventional 
Dressing in Healing 
Diabetic Foot Ulcer 
 

Att se effekten Manuka honung 
(MH) och Nanocrystalline 
Silver (nAg) och 
kontrollgruppen lades om med 
Jelonet, i diabetesrelaterade 
fotsår gällande sårläkning, 
sårinfektion och 
inflammation. 
 

Öppen prospektiv 
RCT studie 
 
31 stycken deltagare med 
diabetesfotsår och diabetes typ 
II. 40 år och äldre. Inga 
operationer var inplanerade för 
dess under 12 veckor framåt. 
Dessa delades slumpmässigt in 
i 3 olika grupper. 
11 st. nAg 
10 st. MH 
10 st. Jelonet 

nAg hade en signifikant bättre 
läkningshastighet än MH. 
p <0,0005 
 
Det var ingen skillnad på 
läkningshastiget MH och 
Jelonet 
p = 0,311 
 
Den fullständiga läkningen 
hade ingen signifikant skillnad 
mellan alla tre grupperna. 
nAg läkte 81,8%, MH-gruppen 
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2017 
Kina 

 
Såren följdes 1 gång i veckan 
första fyra veckorna. Efter det 
varannan vecka upp till 12 
veckor. 
 
Såren rengjordes och förband 
som de randomiserats till lades 
på. 
 
Måttlig sårinfektion 
behandlades med perorala 
antibiotika. Vid svår infektion 
och iv antibiotika behövdes 
uteslöts de ur studien. 
 
Såren mättes med Visitrak. 
 
Helt läkt sår definieras hel och 
jämn hud. 

läkte 50% och Jelonet läkte 
40% av såren 12 veckor 
p = 0,267. 
 
Minskad bakterieförekomst 
visade ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna, ett 
medelvärde. 
p = 0,486 
 

 


