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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Sår är ett underskattat hälsoproblem inom svenska sjukvården och kostar 
samhället mycket pengar. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret vid omvårdnaden för dessa 
patienter. Det ingår i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskeprofessionen att 
evidensbaserad omvårdnad ska tillämpas. Larvterapi är en av den äldsta behandlingsmetoden 
för sårläkning, när antibiotikan slog igenom på 1940-talet ersattes larvterapi med 
antibiotikan. I samband med antibiotikaresistensen som uppkom på 1990-talet har alltfler 
forskare och läkare valt att återgå till larvterapi. 
Syfte: Syftet med studien var att jämföra larvterapi med traditionella behandlingar avseende 
effektivitet vid debridering av sår, antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, 
kostnadseffektivitet och smärta. 
Metod: En systematisk litteraturöversikt baserad på nio kvantitativa artiklar med 
evidensgradering enligt GRADE. 
Resultat: Resultatet presenterades i två översiktstabeller och delades in i fem variabler, dessa 
var debridering, antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, kostnadseffektivitet och smärta. 
Larvterapi visade en tydlig effektivitet vid debridering av sår jämfört med förband, dock var 
smärta vanligare i denna patientgruppen. Gällande antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid 
och kostnadseffektivitet sågs ingen märkbar skillnad mellan larvterapi och traditionella 
förband/kompression. 
Slutsats: Larvterapi är en effektivare metod vid debridering av sår än traditionella förband 
och/eller kompression. Dock krävs det mer forskning gällande antimikrobiella egenskaper, 
sårläkningstid och kostnadseffektivitet. 
 
 
Nyckelord: Antimikrobiella egenskaper, debridering, effektivitet, evidens, 
kostnadseffektivitet, larvterapi, sårläkningstid, traditionella behandlingar 
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Inledning 

Sår är ett stort globalt problem för hälso- och sjukvården (SBU, 2014) och beräknas öka i takt 

med att befolkningen blir äldre (Boulton, Vileikyte, Ragnarson, Tennvall, Apelqvist, 2005). 

År 2012 behandlades omkring 50 000 personer i Sverige för sår och kostnaden uppgick till 

cirka 666 miljoner kronor (SKL, 2012). Sår är ett underskattat problem inom vården och 

kostar samhället stora summor pengar (Tennvall & Hjelmgren, 2005). Kostnaden för tio 

svårläkta sår kan motsvara kostnaden för sex höftproteser, fem bypassoperationer eller nio 

pacemakers (SKL, 2012). Sår kan innebära stort lidande i form av nedsatt livskvalitet, odör 

och svåra smärtor (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2014; Lindholm, Bjellerup, 

Christensen & Zederfeldt, 1993). Dessa problem leder oftast till social isolering, då 

patienterna har en tendens att undvika sociala aktiviteter och känner sig begränsade av 

förbanden (Green et al., 2014; Lindholm et al., 1993).  

 

Som sjuksköterska är mötet med patienter med sår oundvikligt (Nelson et al., 2006). När 

sårläkning uteblir är det sjuksköterskans yttersta ansvar att finna ett annat 

behandlingsalternativ som ska främja läkningen (Furlong, 2001). Larvterapi är en av de äldsta 

behandlingsalternativen för sår. Behandlingen började dock successivt upphöra när 

antibiotikan blev populärt på 1940-talet (Lindholm, 2018, kapitel 12). Det är först på 1990-

talet som forskare och läkare har valt att införa larvterapi igen i samband med spridningen av 

antibiotikaresistens. Läkemedelsverket (2018) uppger att minskning av antibiotikaanvändning 

eftersträvas. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ingår det i sjuksköterskans 

profession att ge patienten bästa möjliga vård utifrån evidensbaserad omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska vara medveten och uppdaterad om vad vetenskapen visar (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt Price & Young (2013) har sjukvården en tendens till att 

välja den behandlingsmetod som är den mest bekväma och vanligaste istället för den som 

visar för evidens.  
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Bakgrund 

Sår 

Ett sår är en skada i hudens normala fysiologi (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 

2006). Det finns olika typer av sår såsom, trycksår, svårläkta bensår; venösa- och arteriella 

bensår och fotsår. Trycksår uppkommer när det blir en kombination av förskjutning av 

vävnadslager och att trycket blir för kraftigt på ett och samma ställe. De vanligaste ställena ett 

trycksår uppstår på är nedre delen av kroppen, såsom sacrum, hälarna och malleoler. Sår som 

sitter nedanför knäet och som inte har läkt inom sex veckor definieras som svårläkta bensår. 

Venös insufficiens är den vanligaste orsaken till att venösa bensår uppstår och arteriella 

bensår uppkommer när det blir en arteriell cirkulationsstörning vilket inte är lika vanligt. 

Fotsår som inte läkt inom samma tidsperiod räknas med i samma grupp som svårläkta bensår 

(Forssgren & Nelzen, 2012). Fotsår är något som framförallt drabbar personer med diabetes 

och är ett stort hot mot individens livskvalitet (SBU, 2014).  

Sårläkningsprocessen 

När ett sår har uppstått påbörjar kroppen en sårläkningsprocess. Det finns många faktorer 

som kan störa denna process, t.ex. diabetes mellitus, malnutrition, anemi, metabola 

sjukdomstillstånd, läkemedel och rökning. Två andra vanliga faktorer som kan störa 

läkningsprocessen är fibrin och nekros. Fibrin är gulaktiga beläggningar som består av bland 

annat vita blodkroppar och bakterier. Fibrin och nekroser har en tendens till att ackumuleras i 

svårläkta sår och förlänger läkningstiden. Nekros är död vävnad som inte löses upp utan 

bildar ett lock för såret och främjar bakterietillväxten i såret. Dessa bakterier stör 

läkningsprocessen och såret kan därmed inte läka (Schultz et al., 2003). Om inte fibrin 

avlägsnas, finns det en risk för infektion i såret (Bui, Edwards & Finlayson, 2017). 

 

Sårläkningsprocessen delas in i tre faser och sker i en specifik ordning, inflammationsfasen, 

nybildningsfasen och mognadsfasen (Lindholm, 2018, kapitel 2). Goda kunskaper om 

sårläkningsprocessen är en förutsättning för att kunna behandla sår. Sjuksköterskan har därför 

ett stort ansvar gällande kunskap om sårläkningsprocessen för att kunna ge bästa möjliga 

behandling (Langemo, 2006). 
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Inflammationsfasen 

Det första som uppstår i inflammationsfasen är att tromboxan och prostaglandiner frisätts, 

dessa är inflammatoriska faktorer som får blodkärlet att dra ihop sig för att förhindra 

ytterligare blodförlust. Detta kallas för vasokonstriktion (Lindholm, 2018, kapitel 2). Efter 

vasokonstriktionen sker vasodilation vilken innebär att blodkärlen vidgas och leder till en 

rodnad i huden runt såret. I denna fas är det vanligt med svullnad, värme och smärta. Vid 

vanliga sår varar denna fas i tre till fyra dagar men vid svårläkta sår pågår denna processen 

under hela läkningstiden (Lindholm, 2018, kapitel 2).  

Nybildningsfasen 

I nybildningsfasen bildas ny vävnad och blodkärl. Denna fas brukar vara i tre till fyra veckor 

vid akuta sår, men när det gäller svårläkta sår varar den betydligt längre. Sårets yta börjar 

täckas av epitelceller. Fibroblaster bildas och är nödvändiga för att såret ska börja läka. 

Fibroblasterna bildar även kollagen som är det viktigaste för att såret ska kunna sätta igång 

och läka. Biokemiska mekanismer styr nybildningen av blodkärlen och dessa kommer 

försörja området med näring under läkningen. De biokemiska mekanismerna bildar även ett 

synligt lager av granulationsvävnad vilket leder till att epitelceller kan vandra in och sätta 

sätta sig, så att såret täcks (Lindholm, 2018, kapitel 2).  

Mognadsfasen 

Mognadsfasen startar cirka en till tre veckor efter skadans uppkomst och kan pågå längre 

beroende på sårets storlek. I mognadsfasen kommer det kollagen som bildats i 

nybildningsfasen av fibroblaster användas som byggmaterial för bindvävsuppbyggnaden och 

dessa verkar nu som “buntar”. Såret kommer ta tid på sig att mogna och den nybildade 

vävnaden kommer inte få tillbaka den draghållfasthet som huden tidigare hade (Lindholm, 

2018, kapitel 2). 

Traditionella behandlingar 

Med traditionell behandling avses förband och kompressionsbehandling. 

Standardbehandlingen av bensår är oftast en kombination av frekventa förbandsbyten och 

kompressionsbehandling. Förbands- och kompressionsbehandling är ett väl utforskat område 

och det aktuella forskningsläget visar att det är två viktiga komponenter till effektiv 

behandling gällande läkning av bensår (Lacci & Dardik, 2010).  
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Sjuksköterskan har ett ansvar att välja det förband som är det bästa möjliga för att 

upprätthålla en fuktig och ren miljö för bästa sårläkning (Peterson, 2012). Förbandet bör vara 

bakterietätt, dels för att förbandet inte ska ta till sig bakterier och dels för att såret inte ska 

sprida bakterier till omgivningen. Förbandet ska ha en förmåga att suga upp men även kunna 

behålla sårvätska. Förbandet ska inte fastna i såret, inte ge reaktioner och kunna formas på de 

delar på kroppen som kan vara svåra att sätta förband på. Patienterna ska känna att det är 

behagligt och att förbandet inte hindrar dem i det vardagliga livet. Enligt Zhang, Sun & Jiang 

(2018) är valet av sårförband mer komplicerat idag, då det finns många olika typer 

tillgängliga. Det är därför viktigt att det finns kunskap om olika förband, då fel val kan 

resultera i en ineffektiv behandling.  

 

Kompressionsbehandling rekommenderas vid sår av venös insufficiens. Vid denna 

behandlingen bör ankel/armtrycksindex kontrolleras med hjälp av doppler (ultraljud) (Guest 

et al., 2015). Detta för att kunna säkerställa att det är venös insufficiens och inte arteriell 

insufficiens (Collins, 2006). Vid kompressionsbehandling är det viktigt att det finns kunskap 

om lindning, då det krävs en viss teknik. Kompression vid arteriell insufficiens är inte bara 

ineffektiv utan även skadlig och påverkar den arteriella cirkulationen. 

Kompressionsbehandling ska alltid ordineras av läkare och användas med försiktighet 

(Lindholm, 2018, kapitel 4).  

Smärta i samband med behandling av sår 

Det inte är ovanligt att patienter känner smärta i samband med förbandsbyten vid traditionell 

behandling (Collier & Hollinworth, 2002; Spilsbury et al., 2007). Att ständigt behöva gå runt 

med förband och smärtan som såret medför rapporteras vara de faktorerna som påverkar 

patientens livskvalitet mest (Cunha, Campos & Cabete, 2017). När upprensning och byte av 

förband ska genomföras ska patienten vara väl informerad och smärtlindring ska ges i god tid 

före behandlingen (Collier & Hollinworth, 2002). Det är sjuksköterskans uppgift att ständigt 

utvärdera smärtan under förbandsbyten för att kunna ge patienten en adekvat smärtlindring, 

vilket i sin tur leder till minskat lidande för patienten (Oliveira, Tatagiba, Martins, Tripple & 

Pereira, 2012). Smärta är en komplex och subjektiv upplevelse som kan upplevas på olika sätt 

för olika individer. Då smärta är individbaserat och svårbehandlat krävs det att 

vårdpersonalen gör en bedömning gällande smärta hos patienten för bästa möjliga vård. Det 

finns olika smärtskattningsskalor som kan vara till hjälp för vårdpersonalen. En av de 
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vanligaste är visuell analog skala (VAS) där patienten får skatta sin smärtintensitet mellan 

siffrorna 1-10 där 1 är ingen smärta och 10 är värsta tänkbara smärta (Lindholm, 2018, 

kapitel 11). 

Larvterapi som behandling 

Sår som oftast behandlas med larvterapi är bensår, fotsår, diabetessår och trycksår (Lindholm, 

2018, kapitel 12). Larver som används vid larvterapi är “grönflaskflugan”, Lucilia Sericata 

(Wolff & Hansson, 1999) och i vissa fall Lucilia Cuprina (Paul et al., 2009). Denna 

behandlingsmetod har blivit populär i Europa under 1990-talet (Wolff & Hansson, 1999). 

Behandlingen går ut på att larverna äter upp fibrin och nekros som bildats och det blir därmed 

enklare för såret att läka (Jones, 2009). Larvterapi finns att utföra i två olika former, antingen 

används lös-larvterapi eller pås-larvterapi. Larverna beställs från en klinik där de odlas sterilt 

(Lindholm, 2018, kapitel 12; Raynor, Dumville & Cullum, 2000). Det första steget som ska 

utföras i behandlingen är att sårets kanter täcks med hjälp av hydrokolloidförband. Larver 

som appliceras lösa placeras i det nekrotiska området och därpå läggs ett tunt nylonnät och 

över appliceras ett luftigt kompressionsförband. De larver som appliceras i påse ligger i en 

luftgenomsläpplig påse som läggs över såret och fixeras därefter (Raynor, Dumville & 

Cullum, 2000). Efter två till tre dagar har larverna ätit upp så pass mycket fibrin och nekros 

att de måste avlägsnas från såret med hjälp av koksaltlösning. Nya larver kan appliceras 

direkt efter avlägsnandet om längre behandling är nödvändig. Det är av betydelse att förstå att 

larverna endast kommer äta upp den nekrotiska vävnaden och fibrinet som bildats och inte 

den friska vävnaden (Lindholm, 2018, kapitel 12). När larverna rör sig i såret uppkommer 

även en mekanisk stimulering som leder till att produktionen av granulationsvävnaden ökar. 

Det innebär att larverna både främjar debridering (upprensning) av såret och stimulerar till 

sårläkning (Thomas, Jones, Shutler & Jones, 1996).  
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Bilden till vänster visar en ishemisk fot med nekros före larvterapi och kirurgisk revision. Foten till höger är 

samma fot efter larvterapi, 50 procent av såret är täckt med frisk röd granulationsvävnad. Källa: Vowden & 

Vowden (1999).  

Evidensbaserad omvårdnad 

Enligt patientlagen (Patientlagen, SFS 2014:821) ska patienten få en möjlighet till att välja 

det behandlingsalternativ som patienten själv föredrar. Patienten ska få den valda 

behandlingen om den är aktuell till sjukdomen eller skadan och att kostnaderna är rimliga. 

Sjuksköterskor använder sig ofta av de behandlingar som är de mest beprövade metoderna 

och antar att det är rätt metoder (Price & Young, 2013). Den mest beprövade metoden är 

dock inte alltid den metod som är den bästa, och evidensbaserad forskning kan motbevisa 

eller styrka aktuellt tillvägagångssätt (Polit & Beck, 2017, kapitel 1). Evidensbaserad 

omvårdnad är väsentlig för hälso- och sjukvården, då den ska kunna bidra till en vård som är 

baserad på kunskap och som ger de bästa möjliga resultat i omvårdnaden (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Evidensbaserad omvårdnad som tillämpas i den dagliga 

verksamheten innebär att sjuksköterskan tillsammans med patienten fattar beslut om den 

bästa möjliga evidensbaserade metoden (Rosén, 2013). Inom vården förväntas det att åtgärder 

är grundade på vetenskaplig och beprövad erfarenhet och att aktuell forskning är systematiskt 

granskad och kvalitetsbedömd (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, kapitel 2). 

Det är viktigt att ständigt arbeta utifrån att minska risken för vårdrelaterade infektioner 

(SOSFS 2015:10). Det krävs att ett intresse för sårläkning finns så att ett välbefinnande hos 

patienten kan uppnås (Lindholm, 2018, kapitel, 2), likaså att den bästa behandlingen ges och 

att lidandet minskas (Wissing, Ek, & Unosson, 2002). Det har även visat sig att bättre 

sårvård, såsom en effektiv behandling och förebyggande av sår, håller nere kostnaderna vid 

sårbehandlingar inom sjukvården (Guest et al., 2015). Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 

beskriver i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskan har ett 
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personligt ansvar för sin yrkesutövning och ansvarar självständigt för de kliniska beslut som 

medför bättre möjligheter att behålla eller återfå hälsa för patienten.  

 

Det finns en tendens i sjukvården att välja den behandlingsmetod som känns mest bekväm, 

istället för att välja den metod som enligt evidens är mest lämplig för patienten (Price & 

Young, 2013). Genom att sjuksköterskan inte ger den vård som är mest lämplig för patienten 

kan detta ses som utelämnande av vård, vilket kan leda till att sårläkningsprocessen hämmas 

(Carville et al., 2008). En försämrad livssituation kan uppstå hos patienter som lever med sår 

som förblir oläkta, då rörligheten blir nedsatt och onödig lidande uppkommer (Wissing, Ek & 

Unosson, 2002). Genom att arbeta evidensbaserat kan hälso- och sjukvården få en vård som 

är kunskapsbaserad och som ger bästa möjliga vårdresultat (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). För att grunda omvårdnaden enligt evidens är det betydelsefullt att jämföra 

larvterapins effekter med traditionella behandlingar, så att bästa möjliga 

behandlingsalternativ vid sårvård tillämpas. Genom att studera en jämförelse mellan 

larvterapi och traditionella behandlingar gällande debridering av sår, antimikrobiella 

egenskaper, sårläkningstid, kostnadseffektivitet och smärta, kommer sjuksköterskan kunna 

använda den behandlingsmetod som är bäst lämpad för sår gällande dessa fem variabler.  

Syfte 

Syftet var att jämföra larvterapi med traditionella behandlingar avseende effektivitet vid 

debridering av sår, antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, kostnadseffektivitet och 

smärta. 

Metod 

Design 

För att besvara studiens syfte tillämpades en systematisk litteraturöversikt enligt SBU (2013, 

kapitel 1). Systematisk litteraturöversikt är en metod som går ut på att sammanfatta resultaten 

av befintlig forskning inom ett specifikt forskningsområde (SBU, 2013, kapitel 1). Genom att 

tillämpa en systematisk litteraturöversikt minskas riskerna för felaktigheter och partiskhet i 

studien eftersom tillvägagångssättet är systematiskt och principfast. Den systematiska 

litteraturöversikten kan därför ses som grund för evidensbaserad omvårdnad (DiCenso, 
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Guyatt & Ciliska, 2005, kapitel 9). En systematisk litteraturöversikt har en preciserad 

frågeställning, är reproducerbar och dess inkluderade artiklar har sökts fram på ett 

systematiskt sätt samt är kvalitetsgranskade och evidensgraderade (SBU, 2013, kapitel 1).   

 

SBU (2013) presenterar sju steg i tillvägagångssättet för systematisk litteraturöversikt:  

1. Formulera en frågeställning. Data kan inte samlas in förrän det finns ett tydligt syfte 

på vad studien avser att studera.  

2. Precisera studiens inklusions- och exklusionskriterier.  

3. Designa en plan för litteratursökningen.  

4. Genomföra litteratursökningen i valda databaser och välja ut de studier som möter 

inklusionskriterierna.  

5. Tolka fynd och bevis från de inkluderade studierna.  

6. Sammanställning av fynd.  

7. Formulera rekommendationer baserade på fyndens kvalitet.  

 

Det är viktigt att ständigt föra in ny vetenskaplig bevisad vård i omvårdnadsarbetet och kunna 

ändra arbetssättet ut efter den nya forskningen (Willman et al., 2016, kapitel 2). 

Evidensbaserade studier som görs, syftar till att undersöka effekten av en åtgärd och, dessa 

har en kvantitativ design. För att formulera en fråga som har ett kvantitativt syfte, krävs det 

att studien har en tydlig bild vad frågeställningen handlar om. Frågeställningen tas fram 

genom modellen PICO som är en förkortning av population, intervention, jämförelse och 

utfallsmått (SBU, 2017). 

 

Population är vilka personer problemet avser eller det problem som ska undersökas. 

Interventionen innefattar det som är av intresse att utföra och jämförelse används då 

forskningsfrågan jämför två olika metoder. Det sista är effektmått som avser vad 

interventionen skiljer sig gentemot jämförelsen (SBU, 2017). 

Population Intervention Jämförelsemetod Effektmått 

Vuxna patienter 

med sår 

Larvterapi, 

medicinska larver 

som rensar upp sår. 

Traditionella behandlingar 

(kompression och förband) 

Effektivitet vid debridering av såret, 

infektion i sårvävnad, sårläkningstid, 

kostnadseffektivitet och smärta 

Frågeställning enligt SBU (2017) 
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Urval och datainsamling  

I studien inkluderades nio studier med kvantitativa design, sju av dem var randomiserade 

studier (RCT) och de övriga två var icke randomiserade (CCT). Samtliga artiklar utgör 

studiens resultat och svarar på syftet som var att jämföra larvterapi med traditionella 

behandlingar avseende effektivitet vid debridering av såret, antimikrobiella egenskaper, 

sårläkningstid och kostnadseffektivitet.  

Inklusionskriterier  

De artiklar som inkluderades i studien skulle vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift och 

vara godkända av etisk kommitté. Enligt Forsberg & Wengström (2016, kapitel 9) är artiklar 

en färskvara och i ständig förändring. Då det är begränsat med forskning inom studiens 

område, satte författarna en gräns att artiklarna inte fick inte vara äldre än 20 år (1999–2019). 

Artiklarna skulle vara av kvantitativ design, peer-reviewed och skrivna på engelska. Peer-

reviewed innebär att artiklarna har granskats av en utomstående expert inom 

forskningsområdet innan publicering (Willman et al., 2016, kapitel 7). Sår som inkluderades 

var trycksår, fotsår, venösa och arteriella bensår. Artiklarna skulle vara RCT- eller CCT-

studier.  

Sökförfarande 

Inledningsvis startade datainsamlingen med att genomföra en fritextsökning, detta görs i syfte 

med att forskarna ska få ett perspektiv över hur forskningsläget ser ut inom det valda området 

samt för att se vilka sökord som är relevanta. Databaserna som innehåller vetenskapliga 

artiklar inom bland annat medicin och omvårdnad är PubMed och Cinahl(Willman et al., 

2016, kapitel 7). Författarna ansåg därför att de båda databaserna var lämpliga för den 

systematiska litteratursökningen. Vid sökningen med ämnesord räcker det oftast inte med att 

skriva in ordet i rutan, ordet måste istället hämtas genom databasens thesaur för att sökningen 

ska bli korrekt (Willman et al., 2016, kapitel 7). I databasen Cinahl användes “Cinahl Subject 

Headings”, som är ett uppslagsverk där ämnesord är uppbyggda med huvudkategorier och 

underkategorier och i Pubmed användes “Medical Subject Headings” (MeSH) som är 

uppbyggt på samma sätt som Cinahl Subject Headings. Första steget var att göra en sökning 

genom databasens thesaur på varje sökord och sedan söka samma ord i fritext för att kunna 

använda dessa i blocksökning. Enligt Willman et al. (2016, kapitel 7) kan både fritext och 

ämnesord kombineras för att få en så bra sökning med så många relevanta studier som går. 

Blocksökningen används för att på ett systematiskt sätt få fram den relevanta forskningen. De 
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Booleska söktermerna som användes var OR och AND. Söktermen OR används för att 

bredda den systematiska sökningen och ge en sensitivitet och söktermen AND avgränsar 

sökområdet då båda sökorden måste framgå i resultatet, vilket gör sökningen mer specifik 

(Willman et al., 2016, kapitel 7). OR och AND var till nytta för att antingen separera 

söktermer eller att binda ihop dem, då ämnesområdet var begränsat.  

 

Sökord som användes i sökningarna i Cinahl var upprensning och larvterapi. Sökorden 

översattes därefter till engelska med hjälp av svenska MeSH och blev då, debridement, larval 

therapy och maggot therapy. Orden slogs sedan upp var för sig i Subject Headings, för att få 

fram de ämnesord som var aktuella. Ämnesorden blev (MH ”Debridement“), maggot therapy 

och (MH ”Larval therapy”). Då forskningsområdet är begränsat kom det upp resultat av 

artiklar i fritextsökningarna “Larval therapy” och “Maggot therapy”, som använts i studiens 

resultat. Fritextsökningarna och ämnesorden kombinerades sedan med de Booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Artiklarna kunde därefter även hittas i blocksökningarna. 

Begränsningarna “Peer reviewed”, “english language”, “research article” användes i alla 

sökningar. I PubMed användes databasens thesaur, MeSH. Orden översattes till, debridement, 

larval therapy, maggot therapy och ulcer. Ämnesorden slogs sedan upp i MeSH för att få 

fram andra ord inom samma ämne. Blocksökningar gjordes med OR och AND och även 

fritextsökningar. Artiklarna som svarade på syftet gick vidare för kvalitetsgranskning. 

Begränsningarna “Peer-reviewed”, “Journal article” och “english language” användes vid 

varje sökning. Databassökningarna finns redovisade i Bilaga 1 och Bilaga 2.  

 

När litteratursökningen genomfördes gjordes samtidigt en relevansbedömning enligt SBU 

(2013, kapitel 5) av de insamlade artiklarna. Detta gjordes i syfte att sålla bort de artiklar som 

bedömdes irrelevanta till studien. Artiklar som uppfyller studiens uppsatta inklusionskriterier 

anses vara relevanta. Relevansbedömningen genomfördes i två steg, i första steget gjordes en 

grovsållning utifrån artiklarnas titel och syfte. I steg två lästes artiklarna i fulltext och sedan 

sorteras de som inte svarade på studiens syfte bort. De nio artiklar som kvarstod bedömdes 

vara relevanta och inkluderades i kvalitetsgranskningen (se figur 1). 
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 Figur 1. Flödesschema av litteratursökningen i Cinahl och PubMed. 

Kvalitetsgranskning 

De nio artiklarna från litteratursökningen kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevanis (2011) granskningsprotokoll för kvantitativa artiklar (bilaga 3). Författarna tog 

stöd av granskningsmallar vid kvalitetsgranskningen vilket gav en bra översikt av 

kvalitetskriterierna som författarna måste ta hänsyn till vid den systematiska 

kvalitetsgranskningen (Rosén, 2013). Enligt Willman et al. (2016, kapitel 7) är det viktigt att 

de valda artiklarna läses och granskas enskilt av författarna för att sedan tillsammans 

diskutera fynden innan artikeln väljs att inkluderas i resultatet. Författarna kvalitetsgranskade 

samtliga nio artiklar först enskilt och en översiktstabell sammanställdes därefter gemensamt 

av båda författarna då de var överens om granskningens uppfattning och artiklarnas bedömda 

kvalitet (se bilaga 4). Granskningsprotokollen bestod av ett antal frågor som kunde besvaras 

med antingen ja, nej eller vet ej. Varje ja-svar gav ett poäng och nej eller vet ej gav noll 

poäng. Poängen sammanställdes och dividerades med den totala poängsumman (15 poäng) 

för att få fram ett procenttal. Författarna valde att bedöma artiklarna som hade tio poäng eller 

lägre (60–69%) som låg kvalitet, artiklar med elva till 12 poäng (70–79%) bedömdes som 

medel kvalitet och artiklar med 12 till 15 poäng (80–100%) bedömdes som hög kvalitet. Vissa 

frågor som inte varit relevanta till en specifik studie har uteslutits för att bedömningen ska bli 
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så rättvis som möjligt. Dessa frågor kunde vara “Randomiseringsförfarandet beskrivet?”, 

“Blindning av patienter?”, “Blindning av forskare?”, “Blindning av vårdare?” till de studier 

som ej var RCT eller blindade. Totalt kvalitetsgranskades nio artiklar och alla hade hög 

kvalitet. 

Dataanalys 

Evidensgradering 

Evidensgraderingen gjordes efter GRADE som är ett internationellt utarbetat system med 

stort fokus på risk- och nyttaperspektivet. Genom att evidensgradera artiklarna med GRADE 

klassificeras styrkan på det vetenskapliga underlaget. GRADE är ett system som används av 

både SBU och Socialstyrelsen (SBU, 2013, kapitel 10).  

 

GRADE har en fyrgradig skala från starkt (4), måttligt (3), lågt (2) till mycket lågt 

vetenskapligt underlag (1). För att en studie ska kunna ha ett starkt vetenskapligt underlag 

måste det finnas en liten risk för att ny forskning kommer att komma fram till nya slutsatser. 

För studier med mycket lågt vetenskapligt underlag finns en stor risk att nya studier skulle 

kunna ändra på slutsatsen (SBU, 2013, kapitel 10). Det finns åtta faktorer som påverkar 

evidensstyrkan, dessa är: studiekvalitét, samstämmighet/överensstämmelse, 

överförbarhet/relevans, precision i data, risk för publikationsbias, stora effekter, dos-

responssamband och hög sannolikhet att effekten i studien är underskattad (SBU, 2013, 

kapitel 10). Sju av de inkluderade artiklarna var RCT-studier och resterade var CCT vilket 

gav en preliminärt stark evidensstyrka (4). Studierna bedömdes vara av hög studiekvalité då 

de randomiserade studierna hade randomiseringsförfarandet beskrivet. Bortfall fanns 

beskrivet i samtliga artiklar förutom en där det var oklart. Risken för publikationsbias 

bedömdes vara liten då samtliga studier ansågs vara välgjorda med valida underlag. Sju av 

studierna genomfördes av olika forskargrupper samt att samtliga studier hade en tydlig 

metodbeskrivning. Den samlade evidensstyrkan av samtliga artiklar graderades till måttlig 

vetenskapligt underlag (3) då tre av studierna var ej blindade. Blindning enligt SBU (2013, 

kapitel 6), är en viktig faktor för studiens kvalitét eftersom att förväntningar från vårdare och 

forskare kan påverka studiens resultat. Därför är det att föredra att så många aktörer som 

möjligt är blindade i en studie. Två studier gjordes av samma forskargrupp och en av 

studierna hade för låg studiepopulation. SBU (2013, kapitel 10) menar att studier med måttlig 
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eller hög evidensstyrka har en bra vetenskaplig underlag och rekommendationer kan 

formuleras utefter detta.  

P-värde  

I resultatet kommer statistiska begrepp förekomma, p-värde. Björk (2010, kapitel 7) skriver 

att p-värdet räknar ut hur förenligt undersökningsresultatet är med nollhypotesen vilket är 

motsatsen till en hypotes, om p-värdet är lägre än signifikansgränsen (en gräns som anger 

risken för falskt positiv fynd) 0,05 är resultatet statistisk signifikant och nollhypotesen kan 

förkastas, fynden stödjer studiens hypotes. Om p-värdet är lika med eller över 

signifikansgränsen så innebär det att resultatet inte är statistisk signifikant och då kan 

nollhypotesen inte förkastas. Billhult (2017, kapitel 5) menar att p-värde visar om det finns en 

verklig skillnad mellan de olika grupperna som studien avser att studera och jämföra. 

Etiska överväganden 

Oärlighet och ohederlighet får inte förekomma i en studie om den ska klassas som god 

medicinsk forskning. Det är viktigt att välja studier som har fått tillstånd från en etisk 

kommitté eller som har gjort noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2008, 

kapitel 5). Helsingforsdeklarationen som utformades 1964 av World Medical Association 

betonar att det är viktigt att visa respekt och ta hänsyn till deltagarnas integritet, samt att risk 

och nytta med studien bör övervägas (Kristensson, 2014, kapitel 4). En välgjord studie är en 

studie som präglas av ett etiskt förhållningssätt, handlar om väsentliga frågor som leder till 

värdefull kunskap och är av god vetenskaplig kvalitet (Sandman & Kjellström, 2013, kapitel 

11). Författarna har vägt mellan risk och nytta och anser att studiens syfte leder till värdefull 

evidensbaserad kunskap om larvterapi och sårläkning. All data som svarar på syftet 

inkluderas i studiens resultat, ingen data utelämnades. Samtliga kvantitativa artiklar har fått 

godkännande av etisk kommitté. 

Resultat 

Resultatet presenteras utifrån fem förutbestämda variabler som syftet var baserat på, dessa är: 

debridering, antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, kostnadseffektivitet och smärta. Två 

översiktstabeller har sammanställts för att ge en översiktlig bild på artiklarna och dess fynd. 
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Evidensstyrkan för alla artiklar enskilt varierade. I tabellen nedan presenteras motivering för 

varje enskild studies evidensstyrka. Mindre brister i varje studie hittades, då de positiva 

faktorerna var övervägande, bedömdes evidensstyrkan för samtliga studier vara måttlig (3). 

 

Tabell 1. Översikt av evidensgradering  

 

 

Tabell 2. Resultatöversikt för traditionella behandlingar (förband och kompression). 

Nackdel = - , Fördel = + , Ingen signifikant skillnad = /,  ej ifylld ruta =artiklarna har inte 

undersökt det specifika området i studien 
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Tabell 3. Resultatöversikt för larvterapi 

Nackdel = - , Fördel = + , Ingen signifikant skillnad = /, ej ifylld ruta=artiklarna har inte 

undersökt det specifika området i studien 

 

Debridering  

I fem av nio artiklar framkom det att larvterapi var den snabbaste metoden gällande 

debridering av sår (Davies et al., 2015; Dumville et al., 2009; Mudge, Price, Neal & Harding, 

2013; Sherman, 2002; Wayman, Nirojogi, Walker, Sowinski & Walker, 2000). Debridering 

av sår med hydrogelförband samt kompression har visat sig vara mindre effektivt. En 

jämförelse som gjordes av Mudge et al. (2013) visade att 96,9% (31/32) av patienterna som 

genomgick larvterapi fick sina sår fullt debriderade. Enbart 34,4% (11/32) av såren i gruppen 

som behandlades med hydrogelförband fick fullgod debridering. Totalt 42 av alla sår 

uppnådde full debridering under studiens gång (21 dagar), 67,4% av dem behandlades med 

larvterapi och 26,2% av dem behandlades med hydrogelförband (p=0,001). De med större sår 

som behandlades med hydrogelförband (>25-100 cm2) lyckades inte få sina sår upprensande 

inom 21 dagar. Majoriteten (80%) av patienterna som behandlades med larvterapi i 

Sherman´s (2002) studie lyckades få sina sår fullt debriderade medan enbart 48% av de som 

behandlades med traditionella förband uppnådde full debridering. En snabb växt av 

granulationsvävnad kunde ses hos de som genomgick larvterapi och detta kunde vara en 

bidragande faktor till den snabba debrideringen. Full upprensning för dem som genomgick 
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traditionell behandling tog i snitt 13,4 veckor och för dem som behandlades med larvterapi 

låg snittet på 12 veckor (Sherman, 2002). För majoriteten (95%) av de patienter som fick 

larvterapi i lösform i Dumville et al. (2009) studie tog det i snitt 14 dagar för att uppnå en 

fullgod debridering, jämfört med hydrogelbehandling som tog i snitt 72 dagar.  

Antimikrobiella egenskaper  

Larvterapi har visat sig vara effektiv vid infekterade sår (Malekian et al., 2019). Nio patienter 

vars sår var infekterade med Pseudomonas aeruginosa reducerades till fem efter 96 timmar 

med larvterapi (p=0,002). De patienter med Staphylococcus aureus som genomgick larvterapi 

visade på en signifikant förbättring redan efter 48 timmar (p=0,047). Ingen reducering av 

mikrobiella aktiviteter kunde ses hos de patienter som behandlades med traditionella förband 

(Malekian et al, 2019). I Dumville et al. (2009) studie hade 6,7 %  

Meticillinresistenta Stafylococcus (MRSA) i deras sår, dock kunde ingen statistiskt 

signifikant skillnad påvisas gällande minskning av mikrobiella organismer hos dem som 

behandlades med larvterapi och hydrogelförband (p=0,34). 

Sårläkningstid  

Gällande sårläkningstid sågs ingen märkbar skillnad (p=0,78). Larvterapi läkte såren snabbast 

fram till dag fem (p=0.04), efter dag fem sågs ingen skillnad mellan larvterapi och traditionell 

behandling (Opletalovâ et al., 2012). I övriga fall fanns det inga bevis för att den ena 

behandlingen skulle ha snabbare läkningstid än den andra (Davies et al., 2015; Paul et al., 

2009; Dumville et al., 2009).  

Kostnadseffektivitet  

Det fanns delade resultat gällande kostnadseffektiviteten mellan behandlingarna. Den totala 

kostnaden per applikation av larver låg på £71.70 -111.90 och hydrogelförband kostade 

£1.50, vilket visade att larvterapi var betydligt dyrare än hydrogelförband per omläggning. 

Däremot låg den årliga kostnaden av larvterapi på £2073.1 och hydrogelförband på £1976.4, 

vilket innebar att kostnaden överlag inte visade någon större skillnad mellan de två grupperna 

(Soares et al., 2009; Dumville et al., 2009). Behandling av larvterapi krävde överlag färre 

omläggningar än dem som behandlas med hydrogelförband. Majoriteten av dem som 

behandlades med larvterapi behövde i snitt 2,83 omläggningar (p=0,001), medan patienterna i 

hydrogelgruppen krävde betydligt fler, i snitt 5,40 (Mudge et al., 2013). I Wayman et al., 

(2000) studie låg medelkostnaden för larvterapi på £78.64 och hydrogelförband låg på 
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£136.23 (p<0,05). Medelvärdet för antalet besök hos sjuksköterska låg på 19 besök för 

hydrogelgruppen och 3 besök för larvterapigruppen (p<0,05). Kostnaden för 

omläggningsmaterial var högre för dem som lades om med hydrogelförband än för dem med 

larvterapi, där medelkostnaden låg på £89.55 respektive £9.87 (p<0,05). 

Smärta 

Tre av de nio artiklarna undersökte även smärta bland deltagarna med hjälp av VAS-skala. I 

två av dessa framkom det att smärta var vanligare hos dem som genomgick larvterapi jämfört 

med de som behandlades med hydrogelförband (Mudge et al., 2013; Dumville et al., 2009). 

Enligt den tredje studien fanns det ingen statistisk signifikant skillnad på smärta mellan de två 

grupperna där medelvärdet på VAS för larvterapigruppen och hydrogelgruppen låg på 2,3 

respektive 2,7 (p=0,08) (Opletalova et al., 2012). 

Diskussion  

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att jämföra larvterapi med traditionella behandlingar avseende 

effektivitet vid debridering av såret, antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, 

kostnadseffektivitet och smärta. En systematisk litteraturöversikt enligt SBU (2013) 

tillämpades för att kunna ta fram relevant och vetenskaplig litteratur. Metoden gör det möjligt 

att genomföra en jämförelse mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen som i denna 

studien är larvterapi respektive hydrogelförband och/eller kompressionsbehandling. En annan 

metod som hade kunnat genomföras var metaanalys som hade setts som ett komplement till 

denna studie, där en sammanställning av de inkluderade resultaten görs genom en forest plot 

(SBU, 2013, kapitel 9). Vid förnyelse av studien bör enligt Rosén & Anttila (2017, kapitel 

25) en meta-analys med en statistisk analys genomföras för att säkerställa trovärdighet och en 

mer samlad bild av utfallet. Med hjälp av en metaanalys kan även författarna få fram om det 

finns en samstämmighet i studierna. Samstämmighet innebär att studiernas resultat pekar åt 

samma håll och är en faktor som kan höja evidensstyrkan i en studie om det fanns (SBU, 

2016). Genom att inkludera fler RCT studier med blindning av studiens medverkare är också 

att föredra vid förnyelse av denna typ av studie, då blindning enligt SBU (2013,kapitel 6), är 

en viktig faktor för studiens kvalitet eftersom att förväntningar från vårdare och forskare kan 

påverka studiens resultat. Billhult (2017, kapitel 18) menar också att studier som är designade 
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så att både deltagare och forskare är blindade är att föredra då det minskar risken för felaktiga 

slutsatser i studien. Resultatet i denna studien är baserat på studier där jämförelse mellan 

kontrollgrupp och interventionsgrupp redan är genomförda. En tanke är att resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut om författarna själva hade gjort en jämförelse mellan olika studier 

som studerar enskilda behandlingar avseende effektivitet vid följande faktorer: debridering, 

antimikrobiella egenskaper, sårläkningstid, kostnadseffektivitet och smärta.  

 

Enligt Willman et al. (2016, kapitel 6) är det av värde att precisera forskningsproblemet, då 

det ger en inverkan på litteratursökningens djup och i vilken omfattning den ska nås. Genom 

att ha ett klart forskningsproblem är det lättare att hitta relevant litteratur och artiklar som är 

trovärdiga. I denna studie har därför PICO modellen, enligt SBU (2017) använts. Modellen är 

framtagen för att strukturera upp en forskningsfråga. Detta underlättade processen för 

författarna då syftet var tydligt under hela arbetet och den strukturerade frågeställningen 

utgjorde underlaget vid databassökningarna.  

 

Litteraturöversikten baserades på nio kvantitativa vetenskapliga artiklar som är hämtade från 

PubMed och Cinahl som är databaser som innehåller tidskrifter inom omvårdnad och 

medicin. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2016) krävs det att sjuksköterskan känner till 

och använder den forskningen som finns på dessa databaser för att kunna förhålla sig till ett 

evidensbaserat arbetssätt. Den systematiska litteraturöversikten behöver baseras på minst två 

databaser för att få ett tillräckligt stort omfång av artiklar (Willman et al., 2016, kapitel 7). 

Studiens trovärdighet hade ökat om sökningarna gjorts i fler databaser, då det ökar chansen 

att fler relevanta artiklar hittas. Dock så har det diskuterats mellan författarna och de kom 

fram till att Cinahl och PubMed kompletterar varandra bra. Willman et al. (2016, kapitel 7) 

menar även att sökning i olika databaser ökar möjlighet att hitta lämplig data. Studiens 

trovärdighet ökar då sökningen har gjorts på ett systematiskt sätt.  

 

Samtliga artiklar som är inkluderade i resultatet var RCT- och CCT-studier. Enligt Polit och 

Beck (2017, kapitel 9), är det de empiriska studierna med högst bevisvärde, som har en grund 

för att möjligen kunna ge ett trovärdigt resultat vid sammanställning av studierna. Resultatet 

skulle inte blivit lika trovärdigt om artiklarna varit utförda med en annan metod, då de hade 

fått ett svagare bevisvärde. Trovärdigheten i studierna ökar om de har genomförts av olika 

forskargrupper, med olika populationer och om studiernas resultat är likvärdiga (SBU, 2013, 

kapitel 10). Under processen visade det sig att artiklarna som inkluderades i resultatet 
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använde sig av olika tidsintervall vid sårläkningstid och debridering. Populationen som 

undersöktes varierade i samtliga artiklar.  

 

Paul et al. (2009) genomförde studier i Malaysia, Malekian et al. (2019) i Iran, Davies et al. 

(2015), Wayman et al. (1999), Soares et al. (2009) & Dumville et al. (2009) i England, 

Opletalová et al. (2012) i Frankrike, Mudge et al. (2013) i Wales och Sherman (2002) 

genomförde studien i USA. För att studiens resultat ska ses som generaliserbart och relevant 

för svensk sjukvård, är det viktigt att populationen stämmer överens med de som ses i daglig 

svensk praxis, att interventionen har samma teknik som i Sverige, att kontrollgruppen är 

relevant och att sjukvårdsmiljön håller likvärdig standard (SBU, 2013, kapitel 10). Det är 

oklart om sjukvårdsmiljön är likartad mellan de olika länderna men samtliga studier har 

använt liknande tillvägagångssätt och två typer av larver som har samma mekanismer då 

Tantawi, Williams och Villet (2010) menar att både Lucilia Sericata och Lucilia Cuprina är 

lika effektiva vid larvterapi. 

 

Larvterapi blev en populär behandlingsmetod i Europa under 1990-talet (Wolff & Hansson, 

1999), vilket har lett till att forskningen var begränsad innan dess. Forskningen gällande 

larvterapi började först expandera runt 2000-talet. Författarna valde att inte göra en 

avgränsning på tio år då mycket forskning riskerades att gallras bort, en avgränsning gjordes 

därför mellan 1999–2019 då. Kristensson (2014, kapitel 4) menar att det är viktigt att 

överväga mellan studiens risk och nytta, författarna vägde därför mellan två alternativ. Första 

alternativet var att avbryta studien på grund av för få aktuella artiklar, alternativt att fortsätta 

studien med artiklar från 0–20 år gamla. Författarna ansåg att det fanns en risk med att inte 

studera området och att de äldre artiklarna trots sina år kunde ge ett bra underlag för studien. 

Det är tydligt att larvterapi är en beprövad behandling sedan lång tid tillbaka med gott 

resultat, därav anses äldre artiklar aktuella då resultatet speglas likvärdigt vid nyare 

forskning. 

 

Datainsamlingen inleddes med sökningar som kunde generera kvantitativ forskning då syftet 

med studien var att jämföra larvterapi med tradtionella behandlingar. Sökningarna har gjorts i 

flera olika sökkombinationer för att få en sensitivitet och genom det har trovärdigheten ökat. 

En kombination av fritextsökningar och ämnesord gjordes för att specificiteten skulle öka, då 

alla artiklar skulle hittas (Henricson, 2017, kapitel 27). Enligt Willman et al. (2016, kapitel 7) 

används söktermen ‘NOT’ när forskaren vill vara säker på att studier som innehåller vissa 
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söktermer inte ska inkluderas i sökningen. Sökningarna gjordes om ett antal gånger för att 

säkerställa att alla artiklar som var lämpliga kom med i studien. Processen tog lång tid och 

var komplicerad då en mängd artiklar, vars abstracts inte var tillgängliga, och artiklarna 

behövdes beställas från BTHs bibliotek. Databasernas thesaur användes för att minska risken 

för sökord som inte var aktuella. Artiklar skrivna på engelska inkluderades då Willman et al, 

(2016, kapitel 7) belyser att ett språk som samtliga författarna behärskar ska användas och 

detta minska risken för misstolkningar i översättningen. För att säkerställa att de 

vetenskapliga artiklarna är granskade av experter i forskningsområdet, krävs det att artiklarna 

är “peer-reviewed” (Willman et al., 2016, kapitel 7), därför begränsades alla sökningar i 

databaserna med dessa kriterier.  

 

Evidensgraderingen utgjordes enligt GRADE vilket gjordes i syfte att bedöma hur stark den 

vetenskapliga underlaget är i samtliga studier, samt kvalitetsgranskning enligt Willman, 

Stoltz & Bahtsevani’s (2011) granskningsprotokoll för RCT- och CCT-studier. Författarna 

valde detta granskningsprotokoll då det var enkelt att följa och på så sätt minskar risken för 

felaktiga bedömningar av studiernas kvalitet. Samtliga artiklar hade hög kvalitet och kunde 

inkluderas i studiens resultat. Totalt kvalitetsgranskades artiklarna tre gånger under studiens 

gång för att säkerställa att artiklarna har blivit noggrant och rättvist bedömda.  

Resultatdiskussion 

Resultatet från denna studien visar på evidens för att larvterapi är den mest effektiva metoden 

gällande debridering av. Larvterapi är den äldsta behandlingsmetoden för att läka sår och dess 

effekter är välkända (Sherman, 2002), dock finns det många olika uppfattningar om 

behandlingen (Sherman, Sherman, Gilead, Lipo & Mumcuoglu, 2001; Spilsbury et al., 2007). 

Majoriteten av patienter som har blivit erbjudna behandlingen i Spilsbury et al. (2007) studie 

kände en oro, främst för att larverna skulle fly förbandet. Den visuella uppfattningen av 

larverna som en del patienter hade var även en stor orsak till varför många har valt till att 

avstå behandlingen. Enligt McCaughan, Cullum & Dumville (2013) framkom det att 

majoriteten av patienter inte hade någon större kunskap om larvernas mekanismer då de 

trodde att larverna åt av den friska vävnaden och inte endast den nekrotiska.  

 

Det är ytterst viktigt att sjuksköterskan har en positiv attityd och goda kunskaper om 

behandlingen för att kunna ge patienten en trygghet (Kitching., 2004; McCaughan, Cullum & 

Dumville, 2013). Studierna visade att flertalet patienter upplevde att sjuksköterskans 



 

24 
 

kompetens inom området och hur informationen förmedlades, hade en stor inverkan på deras 

beslutstagande. De kunde även ses att relationen till patienten som byggs upp har en stor 

betydelse, och att det finns tid för att bearbeta ett beslut till behandlingen. Patienterna 

upplevde att det var betryggande att de fick all nödvändig information om behandlingen och 

det tydde på att sjuksköterskan hade tilltro till att behandlingen skulle vara effektiv för just 

dem. Enligt Socialstyrelsen (2012) är det viktigt att patienten upplever att behandlingen och 

insatsen är relevant för att bli engagerad i vårdtillfället.   

  

Det fanns olika fynd gällande kostnadseffektiviteten, där i vissa fall larvterapi var dyrare än 

traditionella behandlingar per omläggning, men det fanns även studier som menar det 

motsatta. Larvterapi är billigare då de patienter som genomgick behandlingen behövde färre 

omläggningar hos vårdpersonal och på så sätt kräver det mindre resurser från sjukvården. I 

fortsatta studier bör kostnadseffektiviteten beräknas långsiktigt istället för kostnad per 

omläggning. En jämförelse av kostnaden för andelen läkta sår inom larvterapi och 

traditionella förband, bör fokuseras ytterligare, då det kan bidragit med en mer rättvis 

beräkning av kostnad per läkta sår. Det vore även intressant att i denna beräkning ta del av 

kostnaden gällande eftervård för den andel icke läkta sår inom dessa behandlingarna.  

 

I resultatet visade det att smärta var vanligare bland de patienter som genomgick larvterapi än 

de som behandlades med traditionella behandlingar. Enligt MacDougall & Rodgers (2004) är 

det av stor vikt att patienterna som genomgår larvterapi följs upp med VAS-skala för att 

sjuksköterskan ska kunna ge adekvat smärtlindring vid behov. Trots att smärta och obehag 

var det som ofta rapporterades under larvterapi, kan patienter som fått behandlingen tänka sig 

att rekommendera behandlingen till andra (Klaus & Steinwedel, 2015). Anledningen till detta 

var för att dem fick en bättre upplevelse av ökad livskvalité och minskad odör efter 

behandlingen. Detta väger upp obehaget och smärtan som upplevs under behandlingen 

(Kitching, 2004; McCaughan, Cullum & Dumville, 2013; Spilsbury et al., 2007). Patienter 

upplevde att de kände sig mycket bättre efter behandlingen, då såret börjat läka och larverna 

höll såret rent och luktfritt (Kitching, 2004; Spilsbury et al., 2007). Larvterapi tillsammans 

med ett välutvecklat smärtlindringsprotokoll och tät uppföljning med inspektion av såret 

skulle kunna vara en bra behandlingsmetod (Mumcuoglu, Davidson, Avidan & Gilead, 

2012). Genom att larvterapi används i större utsträckning gällande de sår de är lämpade för, 

kommer såren bli bättre debriderade, lidandet hos patienterna kommer minskas och 
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livskvaliteten ökar då rena sår, enligt Lindholm (2018, kapitel 12), har chansen att läka bättre 

och fortare. 

 

Då resultatet visade på att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan larvterapi 

och traditionella behandlingar avseende antimikrobiella egenskaper och sårläkningstid så är 

det tydligt att det krävs vidare forskning inom dessa områden. Svensk sjukvård har som mål 

att minska antibiotikakonsumtionen (Läkemedelsverket, 2018). Enligt Åkesson, Öien, Forsell 

& Fagerström (2014) finns det en relation mellan smärta och antibiotika hos de 

bensårspatienter som genomgår kompressionsbehandling, dessa patienter tenderar att få mer 

antibiotika utskrivet då de upplever mycket smärta i samband med deras behandling. 

Om vidare forskning skulle visa på att larvterapi är den mest effektiva behandlingsmetoden 

för infekterade sår hade svensk sårvård gynnats av att implementera larvterapi och 

antibiotikan hade möjligtvis kunnat minskas. Ett annat förslag på vidare forskning är att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser eller erfarenheter av larvterapi.  

 

Slutsats 

Resultatet i denna studien visar på att det finns en evidens avseende debridering. Det var 

tydligt att larvterapi är den metod att föredra då debrideringen sker fortare än vad det gör med 

traditionella behandlingar. Smärta har rapporterats vara vanligare bland de patienter som 

genomgick larvterapi och som sjuksköterska är det då viktigt att följa upp med 

smärtskattningsskalor och kunna ge smärtlindring vid behov. Ingen större märkbar skillnad 

kunde ses mellan interventionsgruppen och kontrollgruppen gällande sårläkningstid, 

antimikrobiella egenskaper och kostnadseffektivitet. Detta forskningsområde har visat sig 

vara mycket begränsat. Genom att finna mer forskning och öka kunskapen kring larvterapi 

kan denna behandlingsform bli en mer vedertagen debrideringsmetod av sår i Sverige.  
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Bilaga 1 Databassökningar  

Artiklarna är märkta med nummer, för att lätt se i vilka sökningar de har funnits på. I högra 

spalten “Antal valda artiklar” nämns artiklarna från 1-9. De som är inom parentes har redan 

funnits i tidigare sökningar.  

 

Datasökning Cinahl Antal träffar Lästa 

abstract 

Antal lästa i fulltext Antal valda artiklar 

S1 (“MH 

“Debridement”) 

1780       

S2 “Debridement” 3251       

S3 (MH ”Larval 

therapy”) 

69 
   

S4 “Larval 

therapy” 

70 
   

S5 “Maggot 

therapy 

16 
 

    

S6 S1 OR S2 3251 
   

S7 S3 OR S4 OR 

S5 

72 33 18 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9  

S8 S6 AND S7 49 14 5 (2), (4), (5), (8), 

(9) 
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Bilaga 2 Databassökningar 

 

Datasökning i PubMed Antal träffar Lästa abstract Antal lästa i 

fulltext 

Antal valda 

artiklar 

S1 “Debridement” [Mesh] 15322       

S2 Debridement 30510       

S3 (“Debridement “ 

[Mesh]) OR Debridement 

30510       

S4 Larval therapy 3788       

S5 Maggot therapy 6295       

S6 (Larval therapy) OR 

maggot therapy 

6295 
   

S7 “Ulcer” [Mesh] 13629 
   

S8 Ulcer  159 340 
   

S9 (“Ulcer” [Mesh]) OR 

Ulcer 

159 340 
   

S10 

(((("Debridement"[Mesh]) 

OR Debridement)) AND 

((Larval therapy) OR 

maggot therapy)) AND 

(("Ulcer"[Mesh]) OR 

Ulcer) 

124 97 43 1, (2),(5),(6), 7, 

(8)  
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Bilaga 3 Kvalitetsgranskningsprotokoll, kvantitativ metod  
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Bilaga 4. Artikelöversikt  

Författare, årtal Titel Syfte Intervention Design Deltagare Resultat Kvalitet 

Davies, CE., 
Woolfrey,G., 
Hogg, N., 
Dyer, J., 
Cooper, A., 
Waldron., 
Bulbulia, R., 
Whymann, 
MR., & 
Poskitt, KR. 
(2015). 

Maggots as 
a wound 
debridemen
t agent for 
chronic 
venous leg 
ulcers under 
graduated 
compressio
n bandages: 
A 
randomised 
controlled 
trial 

Utvärdera 
larvterapin
s effekter 
vid 
läkning av 
venösa 
bensår, 
samt om 
det finns 
en 
efterföljan
de effekt 
på 
läkning. 

Deltagare 
randomiserades in i 
två kontrollgrupper: 
4LB (4 layer 
bandaging group) med 
enbart 
kompressionsbehandli
ng, och 4LB + larvae 
där de får både 
kompressionbehandlin
g och larvterapi. 
Uppföljning på klinik 
fram tills att såren 
läkte. På varje 
uppföljning mättes 
sårytan och 
förekomsten av fibrin.  

RCT n= 40.  
Bortfall: 0 

Larvterapi tillsammans med 
kompressionsbehandling 
hade bättre effekt på 
sårläkning än enbart 
behandling med 
kompression.  

Hög 

Dumville, JC., 
Worthy, G., 
Soares,MO., 
Bland, JM., 
Cullum, N., 
Dowson, C., 
Iglesias, C., 
McCaughan, 
D., Mitchell, 
JL., Nelson, 

VenUS II: a 
randomised 
controlled 
trial of 
larval 
therapy in 
the 
managemen
t of leg 
ulcers.  

Jämföra 
larvterapin
s kliniska 
effekter 
samt 
kostnadsef
fektivitete
n med 
standard 
debriderin

Deltagare 
randomiserades in i 
två olika grupper, en 
grupp med larvterapi 
som behandling och 
en grupp med Purilon 
hydrogelförband som 
behandling. 
Uppföljning hos 

RCT n= 267. 
Bortfall: 
19 (9%) 

Det gick fortare att läka sår 
med larvterapi än med 
hydrogelförband. Däremot 
så fanns det ingen 
signifikant skillnad på 
antalet läkta sår mellan 
larvterapigruppen och 
hydrogelgruppen. De kunde 
även inte se någon skillnad 

Hög 
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EA., & 
Torgerson, DJ. 
(2009). 

gsmetod 
(hydrogel 
förband).  

sjuksköterska tills 
såren hade läkts.  

på kostnaden mellan de 
olika grupperna.  

Malekian, A., 
Djavid, G.E., 
Akbarzadeh, 
K., 
Soltandallal, 
M., Rassi, Y., 
Rafinejad, J., 
Foroushani, 
A.R., Farhoud, 
A.R., 
Bakhtiary, R., 
& Totonchi, 
M. (2019).  

Efficacy of 
Maggot 
Therapy on 
Staphylocco
cus aureus 
and 
Pseudomon
as 
aeruginosa 
in Diabetic 
Foot Ulcers 

Utvärdera 
larvterapin
s 
antimikrob
iella 
egenskape
r vid 
infekterad
e sår.  

48 plattor med 
meticillinresistenta 
stafylococcus aureus 
(MRSA), 
vankomycinresistenta 
enterokocker (VRE), 
pseudomonas 
aeruginosa och 
Candida albicans 
täcktes med larver. 
Alla plattor 
inkuberades och 
undersöktes en gång 
varje dygn i totalt 5 
dygn.  

RCT n=50 
Bortfall: 0 

Larvterapi har visat sig ha 
goda antimikrobiella 
effekter. 

Hög 

Mudge, E., 
Price, P., Neal, 
W., Harding, 
KG. (2014). 

A 
randomized 
controlled 
trial of 
larval 
therapy for 
the 
debridemen
t of leg 
ulcers: 
Results of a 
muticenter, 
randomized
, controlled, 

Jämföra 
larvterapin
s effekter 
vid 
sårläkning 
med 
standard 
debriderin
gsmetod 
(Purilon 
hydrogelfö
rband) 

Deltagare 
randomiserades in i 
två olika 
behandlingsgrupper, 
en med larvterapi och 
en med 
hydrogelförband i 
kombination med 
kompressionsbehandli
ng. Uppföljning på 
klinik var tredje-fjärde 
dag tills full 
debridering uppnåtts. 
Vid varje uppföljning 

RCT n=88. 
Bortfall: 
24 (27%) 

31 av 32 sår i 
larvterapigruppen uppnådde 
full debridering. Totalt 11 
av 32 sår i hydrogelgruppen 
uppnådde full debridering. 
Deltagarna i 
larvterapigruppen krävde 
färre omläggningar än de i 
hydrogelgruppen. Smärta 
rapporterades mest i 
larvterapigruppen.  

Hög 
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open, 
observer 
blind, 
parallel 
group 
study.  

mättes sårbädden och 
huden omkring såren 
inspekterades.  

Opletalova, K., 
Blaizot, X., 
Mourgeon B., 
Chêne, Y., 
Creveuil, C., 
Combemale, 
P., Laplaud, 
AL., Sohyer-
Lebreuilly, I., 
& 
Dompmartin, 
A. (2012). 

Maggot 
therapy for 
wound 
debridemen
t: A 
Randomize
d, 
Multicenter 
Trial 

Studera 
effektivitet
en av 
larvterapi 
avseende 
debriderin
g av sår, 
samt 
jämföra 
detta med 
traditionell
a 
behandlin
gar.  

Deltagare lades in på 
sjukhuset under en två 
veckors period för att 
sedan få genomgå 
larvterapi eller annan 
standardiserad 
behandling 
(hydrogelförband).  

RCT n=133. 
Bortfall: 
14 (10%) 

Debridering uppnåddes 
fortare för deltagarna som 
genomgick larvterapi. 
Omvårdnadstiden för 
larvterapideltagarna var 
kortare än de med 
hydrogelförband. Effekten 
avtog efter en vecka och 
forskarna rekommenderade 
att byta behandlingsmetod 
efter två eller tre 
omläggningar med 
larvterapi.  

Hög 

Paul, AG., 
Ahmad, NW., 
Lee, HL., 
Ariff, AM., 
Saranum, M., 
Naicker, AS., 
& Osman, Z. 
(2009). 

Maggot 
debridemen
t therapy 
with Lucilia 
cuprina: a 
comparison 
with 
conventiona
l 
debridemen
t in diabetic 
foot ulcers 

Jämföra 
larvterapin
s effekter 
vid 
debriderin
g av 
diabetes 
fotsår med 
behandlin
gar 
(förband). 

Deltagarna lades in på 
en vårdavdelning och 
delades in i två olika 
grupper, en med 
larvterapi och en med 
förband.  

Prospek
tiv fall-
kohorts
tudi, 
CCT 
(ej 
random
isera) 

n= 63  
Bortfall: 4 
(6%) 

Ingen signifikant skillnaden 
mellan de två grupperna 
avseende läkning. Båda 
behandlingarna var lika 
effektiva.  

Hög 
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Sherman, R. 
(2002). 

Maggot 
versus 
conservativ
e 
debridemen
t therapy for 
the 
treatment of 
pressure 
ulcers 

Jämföra 
larvterapin
s effekter 
vid 
debriderin
g av 
trycksår 
med 
traditionell
a 
behandlin
gar.  

Deltagarna lades in på 
en vårdavdelning där 
de monitorerades i två 
veckor med 
förbandsbehandling. 
Vid utebliven 
förbättring initierades 
larvterapi. Såren 
fotograferades och 
inspekterades varje 
vecka.  

Kohorts
tudie, 
CCT 

n=103.  
 

80% av såren som 
behandlades med larvterapi 
uppnådde full debridering. 
48% av såren som 
behandlades med 
konventionella förband 
uppnådde full debridering. 
Larvterapi har bättre effekt 
vid läkning av trycksår.  

Hög 

Soares, MO., 
Iglesias, CP., 
Bland, M., 
Cullum, N., 
Dumville, JC., 
Nelson, EA., 
Torgerson, 
DJ., & Worthy, 
G. (2009). 

Cost 
effectivenes
s analysis of 
larval 
therapy for 
leg ulcers 

Utvärdera 
kostnadsef
fektivitete
n för 
larvterapi 
och 
hydrogelfö
rband. 

Deltagarna 
randomiserades in i tre 
olika grupper: 
larvterapigruppen med 
lös form, 
larvterapigruppen med 
påsform och 
hydrogelgruppen. 
Uppföljning hos 
sjuksköterskan på en 
klinik, där görs en 
inspektion av sårets 
status och 
sjuksköterska 
bedömer om det krävs 
fler 
omläggningstillfällen. 
Omläggningar 
fortsatte fram tills att 
såren var läkta. Data 

RCT n=267. 
Bortfall: 
19 (9%) 

Ingen signifikant skillnad 
gällande 
kostnadseffektivitet mellan 
de tre grupperna kunde ses i 
studien.  

Hög 
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samlades under 
uppföljningstillfällena.  

Wayman, J., 
Nirojogi, V., 
Walker, A., 
Sowinski, A., 
& Walker, 
MA. (2000). 

The cost 
effectivenes
s of larval 
therapy in 
venous 
ulcers 

Jämföra 
effektivitet
en och 
kostnaden 
av att 
användnin
g av 
larvterapi 
med 
traditionell
a 
behandlin
gar 
(hydrogef
örband). 

Deltagarna 
randomiserades in i 
två olika grupper: sex 
till larvterapigruppen 
och sex till 
hydrogelgruppen. 
Uppföljning hos 
sårsjuksköterskan var 
72:e timme tills full 
debridering uppnåtts. 
Effektiviteten 
baserades på tiden det 
tog för såret att läkas 
samt tiden för fibrinet 
att försvinna. Antalet 
besök hur 
sjuksköterskan och 
kostnaden för 
arbetstiden samt 
kostnad för 
förbandsmaterial var 
datan som 
kostnadseffektiviteten 
baserades på.  

RCT n=12. 

Bortfall: 0 

Mediankostnaden för 
larvterapi var £78.64.  
Mediankostnaden för 
hydrogelförband var 
£136.23. Samtliga patienter 
i larvterapigruppen behövde 
bara en omgång med larver 
för att läka deras sår. Två av 
sex patienter i 
hydrogelgruppen uppnådde 
läkning, Larvterapi har i 
denna studien visat sig vara 
både kliniskt effektivt och 
kostnadseffektivt.  

Hög 

 

 

 


