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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande beskrivande litteraturstudie var att beskriva och sammanställa 

bidragande faktorer som påverkar patientens följsamhet till de egenvårdsråd som ges av 

sjuksköterskan gällande bensårsbehandlingen. Syftet var även att sammanställa vilken kvalitet 

inkluderade artiklar hade samt vilken relevans urvalet hade för inkluderade artiklars resultat. 

Artikelsökningen ägde rum i databaserna PubMed och Chinal, sökorden som användes var 

”leg ulcer”, ”compliance” och ”nursing”. Resultatet baserades på tio artiklar där fyra artiklar 

hade hög kvalitet, fem artiklar hade medel kvalitet och en artikel hade låg kvalitet. Fyra 

kvantitativa artiklar samt en kvalitativ artikel använde bekvämlighetsurval, fem kvalitativa 

artiklarna använde strategiskt urval. Bidragande faktorer som påverkade patientens följsamhet 

till egenvårdsråd som gavs av sjuksköterskan gällande bensårsbehandlingen var smärta och 

obehag, patientens och sjuksköterskans bristande kunskaper, inkonsekventa råd, tillit till 

behandlingen och sjuksköterskan, förlust av identitet och självständighet samt övriga faktorer 

så som depression, demens och self-efficacy. Bidragande faktorer till bristande följsamhet 

gällande bensårsbehandling var komplexa. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har 

förståelse för vilka faktorer som påverkar följsamheten för att kunna individanpassa råden och 

förhoppningsvis öka följsamheten. 
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Abstract 

The purpose of this descriptive literature review was to describe and summarize the 

contributing factors that influence patient's compliance to the self-care advice given by nurses 

regarding leg ulcer treatment. The aim was also to compile the quality of included articles and 

what relevance the sample had on the included articles results. The search for scientific 

articles were selected from the databases PubMed and Cinahl with the keyword ”leg ulcer”, 

”compliance” and ”nursing”. The result was based on ten articles, of which four articles had 

high-quality, five articles had medium quality and one article had low quality. Four 

quantitative articles and one qualitative article used a convenience sample, five qualitative 

articles used a purposive sample. The contributing factors that influenced patient's compliance 

to the self-care advice given by nurses regarding leg ulcer treatment proved to be pain and 

discomfort, the patient’s and the nurse’s lack of knowledge, inconsistent advice, trust in the 

treatment and the nurse, loss of identity and independence as well as other factors such as 

depression, dementia and self-efficacy. Factors contributing to poor compliance with leg ulcer 

treatment were complex. It is therefore important that the nurse has an understanding of the 

factors that influence compliance to personalize the advice and hopefully increase 

compliance. 
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1. Introduktion 

Bensår var i början av 2000-talet ett förhållandevis vanligt förekommande problem, där 

ungefär 50 000 äldre personer var drabbade i Sverige, med varierande grad av lidande till 

följd av detta (Lindholm 2003). Denna patientgrupp påträffas oftast inom primärvården men 

återfinns även inom slutenvården (Kristoffersen 2009). Egenvård kan i varierande grad utövas 

av dessa patienter och ofta med gott resultat. Dock har det visat sig att egenvårdsråden som 

ges inte alltid efterföljs och orsaken till detta är oklart (Van Hecke et. al. 2009). En 

sammanställning över de bidragande faktorerna skulle kunna utgöra en källa för kunskap till 

vidare utveckling av egenvårdsråd till bensårspatienter.  

1.1 Definition av begreppet bensår 

Många äldre har en ökad risk för att drabbas av hudskador och sår, detta på grund av allmänna 

åldersförändringar till exempel tunnare hud, försämrad blodcirkulation och nedsatt elasticitet i 

huden. Även ett flertal sjukdomstillstånd kan ge svårläkta bensår (Kristoffersen 2009). Bensår 

definieras som ett sår på underbenet, lokaliserat mellan knä och malleoler, av varierande 

etiologi och som inte är läkt inom sex veckor. Venös insufficiens, kroniskt förhöjt ventryck, är 

den vanligaste orsaken till bensår och utgör cirka 70 % av alla bensår. Ateroskleros, 

otillräcklig arteriell genomblödning, orsakar cirka 10 % av bensåren och 20-25 % av bensåren 

beror på en blandning av både venös och arteriell insufficiens (Lindholm 2003).  

Bensår är ofta kroniska, även om patienten som drabbas har perioder där såren är helt läkta så 

återkommer oftast såren (Van Hecke et al. 2009). Både fysisk aktivitet och 

kompressionsbehandling är två mycket viktiga komponenter i bensårsbehandlingen. Den 

fysiska aktiviteten stimulerar vadmuskelpumpen och förbättrar därmed blodcirkulationen i 

nedre extremiteterna, vilket minskar risken för ödemutveckling (Heinen 2007). Ett ödem 

fördröjer sårläkningen i och med att det försämrar närings- och syreutbytet mellan 

kapillärblod och vävnad (Lindholm 2003). Kompressionsbehandlingen förbättrar 

vadmuskelpumpen, sänker venblodvolymen och förbättrar mikrocirkulationen. Även detta 

leder till minskad risk för ödemutveckling. Både stödstrumpor och lindning av benen ingår 

som kompressionsbehandling. För att få bästa resultat i läkningsprocessen vid bensår är det 

bra att kombinera fysisk aktivitet och kompressionsbehandling (Heinen 2007).   

 

 



2 
 

1.2 Definition av begreppet följsamhet  

Följsamhet definieras som i vilken grad en patient följer de rekommendationer som ges av 

sjukvårdspersonal (Moffatt 2004). Denna definition är liknande den i Medicinsk terminologi 

(Lindskog 2004) som menar att följsamhet är patientens förmåga och vilja att följa läkarens 

råd om till exempel medicinering. 

1.3 Egenvårdsråd  

De egenvårdsråd som vanligen ges är fysisk aktivitet, stödstrumpor eller 

kompressionslindning och att ligga med benen i högläge. Alla dessa egenvårdsråd visade sig 

vara viktiga i bensårsbehandlingen för att förhindra återfall (Brown 2010). I en studie där man 

undersökte användandet av stödstrumpor efter att ett bensår läkt fann man att 52 % använde 

sina stödstrumpor varje dag upp till sex månader, medan 22 % inte använde stödstrumpor 

efter läkning. Ytterligare en studie visade att 63 % av bensårspatienter inte använde 

stödstrumpor eller slutade använda dessa efter en kort tid (Van Hecke et al. 2009). En 

undersökning av hur många av bensårspatienterna som utförde fysisk aktivitet visade att 35 % 

av patienterna inte tog sig ut på en 10-minuters promenad i veckan men att 35 % gjorde sina 

rekommenderade benövningar (Heinen 2007). En studie visade att följsamheten till de 

egenvårdsråd som gavs till patienten gällande bensårsbehandlingen var viktig, eftersom detta 

skyndade på läkningen av bensåret och förlängde tiden till ett nytt återfall (Van Hecke et al. 

2009).  

1.4 Teorin om egenvårdsbalans  

Dorothea Orem har formulerat en omvårdnadsteori gällande egenvård, ”teorin om 

egenvårdsbalans”, som beskriver och förklarar relationen mellan människors förmåga till 

egenvård och de egenvårdsbehov eller egenvårdskrav som finns hos dem själva (Selanders et 

al. 1995). Orem menar att en patients egenvårdskapacitet innefattar kunskap, motivation, 

mentala och praktiska färdigheter som är nödvändiga för att patienten ska kunna tolka sina 

egenvårdsbehov och planera den egenvård som behövs för att tillgodose dessa. När en patient 

har egenvårdsbrist menar Orem att egenvårdkravet är större än egenvårdskapaciteten och 

begränsningarna innefattar begränsad kunskap, begränsad förmåga att bedöma och fatta beslut 

samt begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat (Kirkevold 2000).   

Egenvård ingår som en viktig del i behandlingen av många olika sjukdomstillstånd, bland 

annat visade en artikel att Orems egenvårdsteori kunde tillämpas på dialyspatienter, eftersom 
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patienten där hade en viktig roll i egenvården. Genom utbildning och strategier uppmuntrade 

dialyssjuksköterskan till livsstilsförändringar och egenvårdsåtgärder (Simmons 2009). 

Egenvårdsråd ges i hög utsträckning även till patienter med bensår varför kopplingen till 

Dorothea Orems ”teori om egenvårdsbalans” ger en lämplig teorianknytning i föreliggande 

litteraturstudie.  

1.5 Problemformulering  

Bensår kan innebära ett stort lidande för de patienter som är drabbade. De egenvårdsråd som 

ges av sjuksköterskan kan påskynda läkningen och förhindra återfall. Att följa egenvårdsråden 

är därför av stor vikt, men det har visat sig att patienter inte alltid är följsamma till dessa. 

Detta gör att lidandet kan bli långvarigt för patienterna och kan leda till svårigheter för 

sjuksköterskorna kring hur de ska hantera detta problem. En sammanställning av de 

bidragande faktorerna som påverkar patientens följsamhet till egenvårdsråd skulle kunna öka 

sjuksköterskornas förståelse för patienternas situation och i förlängningen bidra till att 

egenvårdsråden kan ges på ett sådant sätt att de efterföljs i högre grad.  

1.6 Syfte  

Syftet var att göra en litteraturstudie för att sammanställa vilken kvalitet inkluderade artiklar 

hade samt vilken relevans urvalet hade för inkluderade artiklars resultat. Syftet var också att 

beskriva och sammanställa bidragande faktorer som påverkar patientens följsamhet till de 

egenvårdsråd som ges av sjuksköterskan gällande bensårsbehandlingen. 

1.7 Frågeställningar 

Vilken kvalitet har de i studien inkluderade artiklarna?  

Vilken relevans har urvalet i inkluderade artiklar för inkluderade artiklars resultat? 

Vilka bidragande faktorer påverkar patientens följsamhet till de egenvårdsråd som ges av 

sjuksköterskan gällande bensårsbehandlingen?  
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2. Metod 

2.1 Design 

En beskrivande litteraturstudie genomfördes, då syftet var att sammanställa tidigare forskning 

och beskriva kunskapsläget inom det aktuella området. En litteraturstudie kan också utgöra en 

grund för vidare forskning (Polit & Beck 2008). 

2.2 Databaser 

Data samlades in genom sökningar i databaserna PubMed och Cinahl. Dessa databaser valdes 

eftersom de innehåller forskning inom omvårdnad och därmed uppfyllde litteraturstudiens 

syfte. PubMed innehåller huvudsakligen vetenskapliga tidsskriftsartiklar inom medicin och 

omvårdnad, och Cinahl är en av de mer omfattande databaserna för forskning inom 

omvårdnad (Polit & Beck 2008).  

2.3 Sökord och sökstrategi  

De sökord som användes i sökningen var ”leg ulcer”, ”compliance” och ”nursing”, där 

”compliance” inte var en MeSH-term. Den booleska sökterm som användes i sökningen var 

AND, detta för att begränsa sökningen.  

2.4 Urvalskriterier 

Inklusionskriterierna var att artiklarna som inkluderades skulle vara empiriskt vetenskapliga 

artiklar, vara relevanta för litteraturstudiens syfte, de skulle vara skrivna på engelska, 

genomgått peer-reviewed förfarande samt vara publicerade mellan åren 2001-2011. Artiklar 

med både kvalitativ och kvantitativ ansats valdes. Exklusionskriterierna var artiklar som inte 

gick att hämta direkt från databasen och som innebar en kostnad.  

Artiklar som inkluderades uppfyllde alla kraven på vad en vetenskaplig artikel bör innehålla, 

vilket omfattade titel, sammanfattning, inledning med forskningsfråga, metod, resultat, 

diskussion och referenser (Polit & Beck 2008). Utifrån sökningens 57 träffar lästes 51 

abstract, några av titlarna i träfflistorna i PubMed och Cinahl stämde inte överens med syftet 

eller var litteraturstudier och därför lästes inte dessa abstract. Av de 51 artiklar vars abstract 

lästes, valdes 19 artiklar ut som svarade mot litteraturstudiens syfte, 12 av dessa valdes bort 

då de inte uppfyllde kraven på en vetenskaplig artikel, visade sig vara litteraturstudier eller 

inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Det gjordes också en manuell sökning i några av 

artiklarnas referenslistor, vilket resulterade i två inkluderade artiklar som motsvarade 
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litteraturstudiens syfte. Ytterligare en artikel hittades via ”related citations” i träfflistan i 

databasen PubMed. Vid sökning i databasen Cinahl förekom det två artiklar som redan 

påträffats i databasen PubMed och dessa redovisades därför som dubbletter i tabell 1*.  

Tabell 1. Presentation av sökning. 

Databas Sökord Antal träffar Urval 1 Inkluderade 

artiklar 

PubMed Leg Ulcer AND 

compliance AND 

nursing 

42 17  7 

Cinahl Leg Ulcer AND 

compliance AND 

nursing 

17* 4* 2 * 

Manuell sökning Relevans för syfte   3 

Totalt  57 19 10 

 

2.5 Dataanalys 

I analysarbetet granskades artikelns syfte, design, urval, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och resultat. I värderingen av artiklarnas kvalitet 

användes en beräkningsmodell för värderingen av kvantitativa och kvalitativa artiklar 

(Willman et al. 2006). Willman et al. beräkningsmodell utgörs av en granskningsmall för 

kvantitativa artiklar bestående av 16 frågor och granskningsmallen för kvalitativa artiklar är 

bestående av 14 frågor. I den kvantitativa granskningsmallen uteslöts 7 stycken frågor vid 

granskningen av icke-randomiserade studier då dessa frågor endast berörde randomiserade 

studier. Ytterligare två frågor gällande instrumentets validitet och reliabilitet uteslöts för 

artikel som inte använt sig av något instrument. Svaren i granskningsmallarna gav en poäng 

vid Ja och noll poäng vid Nej. Varje artikel värderades enligt procentsatsen som räknats ut 

efter poängen i granskningsmallarna. Artiklarna graderades med en tregradig skala, låg, medel 

eller hög kvalitet enligt nedan (Willman et. al 2006)  

 

 

Procentsatsvärderingen kommer att göras enligt: 

80-100 % Hög kvalitet 
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70-79 % Medel kvalitet 

60-69 % Låg kvalitet 

 

Ingen exkludering beroende av låg kvalitet skedde enligt HiGs ”riktlinjer för litteraturstudier 

som examensarbete, 2010-10-29”. Det bestämdes därför att samtliga artiklar som var av låg, 

medel och hög kvalitet skulle inkluderas i studien för att sedan systematiseras och 

sammanställas. Kvalitetsbedömningen av artiklarna presenterades så att det blev möjligt att 

följa granskningsprocessen och detta sammanställdes och redovisades sedan i alfabetisk 

ordning i tabell 2 (bilaga 1).  

Förutom kvalitetsbedömning gjorda på inkluderade artiklars metod utifrån Willman et al. 

(2006) granskningsmall gjordes en fördjupad analys av urvalet med hjälp av Polit & Beck 

(2008). Denna kvalitetsbedömning och fördjupad analys gjordes först enskilt av författarna 

för att sedan diskutera och jämföra resultatet och gemensamt sammanställa detta.  

Samtliga artiklar lästes enskilt i sin helhet ett flertal gånger. Artiklarnas resultat diskuterades, 

analyserades och sammanställdes sedan gemensamt. De bidragande faktorer som påverkar 

patientens följsamhet till egenvårdsråden som identifierades i artiklarnas resultat utgjorde 

grunden till föreliggande litteraturstudies resultat. De inkluderade artiklarnas författare, 

publiceringsår, tidsskrift samt syfte och resultat presenterades i tabell 3 (bilaga 2).  

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Polit och Beck (2008) menar att forskningen ska baseras på tre etiska grundläggande 

principer. Principerna är godhet, respekt för den mänskliga värdigheten och rättvisa. Artiklar 

som ingår i vetenskapliga studier ska lyda under etiska principer och fått tillstånd från en etisk 

kommitté (Polit & Beck 2008). Enbart artiklar där etiska överväganden har gjorts 

inkluderades i studien. Samtliga inkluderade artiklar redovisades i resultatet, och åsikter eller 

förförståelse som kan ha påverkat urval av artiklar eller resultat har diskuterats och tagits 

hänsyn till för att så långt som möjligt kunna bibehålla objektivitet. 
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3. Resultat  

3.1 Kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar 

Artiklarna som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie utgjordes av fyra artiklar 

med hög kvalitet, fem artiklar med medel kvalitet och en artikel med låg kvalitet. I tabell 2 

(bilaga 1) presenterades författare, publiceringsår, tidsskrift, titel, ansats, design, 

datainsamlingsmetod, undersökningsgrupp, urval, dataanalysmetod samt kvalitet.  

3.2 Fördjupad analys av inkluderade artiklars urval 

Av inkluderade artiklar var sex artiklar kvalitativa. Urvalet i de kvalitativa artiklarna var i fem 

av artiklarna strategiskt urval och i en artikel ett bekvämlighetsurval. Strategiskt urval 

används när forskarna vill ha få deltagare som har mycket att berätta kring forskningsfrågan. 

Bekvämlighetsurval är ett icke-slumpmässigt urval som baseras på deltagarens tillgänglighet 

och intresse av att delta i studien (Polit & Beck 2008). Antalet deltagare i de kvalitativa 

artiklarna varierade mellan 5–26 deltagare. Av artiklarna som använde strategiskt urval ingick 

en artikel med homogent urval, som strävar efter att deltagarna har liknande egenskaper, där 

deltagarna rekryterades genom att forskarna tillfrågade läkare, distriktssköterskor och 

verksamhetschefer efter lämpliga deltagare. Rekryteringen skedde under studien gång för att 

säkerställa datamättnad. I ytterligare två artiklar med strategiskt urval gick urvalet av 

deltagare till på liknande sätt där distriktssjuksköterskorna tipsade forskarna om lämpliga 

deltagare. En artikel med strategiskt urval inkluderade deltagare via en hälsocentral där de 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna fick delta och forskarna eftersträvade maximal 

variation bland deltagarnas karaktäristik. En annan studie med strategiskt urval rekryterade 

sina fokusgruppdeltagare via en tidigare genomförd studie. Bekvämlighetsurval användes i en 

av de kvalitativa artiklarna där deltagarna var distriktssjuksköterskor som tackat ja via ett brev 

som skickades ut om förfrågan att delta i studien. I två av de sex kvalitativa artiklarna 

redovisades och diskuterades bortfallet.  

Fyra av de inkluderade artiklarna var kvantitativa. I de kvantitativa artiklarna var samtliga 

urval bekvämlighetsurval och antal deltagare varierade mellan 96 – 141 deltagare. I två 

artiklar rekryterade forskarna deltagare genom att tillfråga alla som vid samma tillfälle vårdats 

på en hudklinik. Bortfallet beskrivs och diskuteras i båda artiklarna. I en annan artikel bjuds 

patienter som varit utskrivna i minst sex månader in till studien, bortfallet redovisas och 

diskuteras. I den fjärde artikeln rekryterades deltagare via distriktssjuksköterskan och inget 
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bortfall redovisas. Bortfall och urvalsförfarande ska redovisas tydligt och bortfallet ska vara 

så litet som möjligt för att undvika att resultatet blir vilseledande, så att resultatet kan 

generaliseras (Polit & Beck 2008).  

3.3 Sammanställning och analys av valda artiklars resultat 

De bidragande faktorerna som påverkar patientens följsamhet till de egenvårdsråd som ges av 

sjuksköterskan gällande bensårsbehandlingen i granskade artiklar är: 

 smärta och obehag 

 patientens och sjuksköterskans bristande kunskaper 

 inkonsekventa råd  

 tillit till behandlingen och sjuksköterskan                                   

 förlust av identitet och självständighet 

 övriga faktorer                  

 

3.3.1 Smärta och obehag 

Smärta kunde identifieras som bidragande faktor till bristande följsamhet i åtta av tio artiklar. 

Smärtan var relaterad till kompressionsbehandlingen, och patienterna hade ofta svårt att stå ut 

med behandlingen (Douglas 2001, Edwards 2003, Briggs & Closs 2006, Heinen et al. 2006, 

Mudge et al. 2006, Annells et al. 2008, Morgan & Moffatt 2008, Van Hecke et al. 2010). 

Detta kunde leda till att patienterna lindade upp sina bandage eller klippte upp kompressions- 

eller stödstrumporna (Douglas 2001, Edwards 2003, Annells et al. 2008, Morgan & Moffatt 

2008). Även vid lättare smärta avbröt några patienter sin kompressionsbehandling på eget 

initiativ (Annells et al. 2008). Behandlingen orsakade förutom smärta på grund av täthet och 

svullnad (Annells et al. 2008), också obehag på grund av värme och hudirritation (Edwards 

2003, Heinen et al. 2006, Annells et al. 2008,). I en artikel talades det istället om att 

kompressionsstrumporna var obekväma (Jull et al. 2004). 

Smärta kunde bidra till begränsningar i dagliga aktiviteter och social isolering i de fall då 

patienter inte orkade gå eller stå upp i längre perioder på grund av den smärta som uppstod 

(Douglas 2001, Heinen et al. 2006, Morgan & Moffatt 2008). Om patienten tidigare hade haft 

erfarenheter av smärta eller obehag vid benövningar eller motion tenderade de att inte heller 

utöva aktiviteterna (Van Hecke et al. 2010).  
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Även bristande följsamhet gällande smärtlindring fanns där patienterna inte tog sin medicin 

på rekommenderade tider eller den rekommenderade dosen vilket ledde till minskad kontroll 

över smärtan (Edwards 2003). Vissa patienter hade gett upp hoppet om att bli smärtlindrade 

och berättade inte längre för sjuksköterskan om sin smärta (Douglas 2001). 

3.3.2 Patientens och sjuksköterskans bristande kunskaper 

Många patienter hade inte kunskap om att deras bensår uppstått på grund av cirkulatorisk 

insufficiens (Douglas 2001, Edwards 2003, Mudge et al. 2006, Morgan & Moffatt 2008, 

Finlayson et al. 2010). En vanlig uppfattning hos patienter var istället att såret var relaterat till 

ett trauma mot benet (Douglas 2001, Edwards 2003, Morgan & Moffatt 2008, Finlayson et al. 

2010). Andra patienter trodde att bensåret berodde på ärftlighet, hög ålder (Douglas 2001, 

Van Hecke et al. 2010), djup ventrombos, tidigare kirurgi, känslig hud, allergi (Finlayson et 

al. 2010) eller att det var kroppens sätt att göra sig av med orenheter (Edwards 2003). Även 

kunskapen om betydelsen av kompressionsbehandlingen var liten (Edwards 2003, Mudge et 

al. 2006). Det visade sig att de patienter som visste orsaken bakom bensåret använde 

kompressionsstrumporna mer regelbundet (Finlayson et al. 2010).  

Sjuksköterskans bristande kunskaper kring bensår och kompressionsbehandling kunde leda 

till att sjuksköterskan ofta provade olika metoder gällande omläggningsmaterial och val av 

kompressionsbehandling, till exempel kompressionsstrumpor, stödstrumpor eller 

kompressionslindning. Bristande kunskap gällande omläggning och materialval kunde också 

orsaka smärta hos patienten. Detta förstärkte förvirringen hos patienterna angående tillit till 

behandlingens effektivitet. Några kände sig rädda och osäkra när de upptäckte att 

sjuksköterskan inte hade kunskaper kring deras bensår och behandlingen (Morgan & Moffatt 

2008), och lade skulden på sjuksköterskan då såret blev försämrat (Mudge et al. 2006). Vilket 

ledde till att patienterna lindade av lindorna på grund av att de satt för hårt eller enligt 

patienterna själva inte var korrekt omlagda (Morgan & Moffatt 2008). 

3.3.3 Inkonsekventa råd  

Det visade sig att patienterna ibland fick motstridiga egenvårdsråd vilket upplevdes vara ett 

bekymmer för dem (Douglas 2001, Annells et al. 2008). Där flera sjuksköterskor och 

mottagningar varit inblandade i behandlingen av bensåret kunde det uppstå förvirring hos 

patienterna gällande hur såret skulle skötas. Detta ledde i några fall till att de sökte sig till 

alternativa behandlingsmetoder och inte följde de egenvårdsråd som givits av sjuksköterskan 
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(Douglas 2001). Motion och fysisk aktivitet var andra egenvårdsråd patienterna hade 

svårigheter att följa, trots att de förstod nyttan av detta. Informationen var otydlig gällande hur 

ofta och vilken typ av aktivitet som skulle utövas, vilket ledde till att de inte följde dessa 

egenvårdsråd (Mudge et al. 2006).   

3.3.4  Tillit till behandlingen och sjuksköterskan 

Tillit till att behandlingen var effektiv visade sig vara viktigt. Det visade sig att patienter som 

trodde att behandlingen var till nytta eller förhindrade återfall använde kompressionsstrumpor 

(Jull et al. 2004, Annells et al. 2008, Morgan & Moffatt 2008, Finlayson et al. 2010, Van 

Hecke et al. 2010).  

Avsaknad av empati hos sjuksköterskorna och en oförmåga att förstå patienternas behov och 

upplevelser kunde skapa rädsla (Edwards 2003), och var en anledning till att inte följa de 

egenvårdsråd som givits (Douglas 2001). Det visade sig att patienterna var mer motiverade att 

följa egenvårdsråden om de litade på sjuksköterskan och dennes kompetens (Douglas 2001, 

Edwards 2003, Annells et al. 2008, Van Hecke et al. 2010). I Van Hecke et al. artikel (2010) 

visade det sig att förtroende skapades genom att ta sig tid att lyssna på patientens berättelser 

om sitt bensår, upplevelser och de problem som förknippades med detta. Vid besöken 

uppskattades informella samtal, gärna med inslag av humor och ett visat intresse för 

patientens liv. När sjuksköterskan rådfrågade andra specialister om bensåret stärktes 

relationen och gjorde att patienten kände sig trygg (Van Hecke et al. 2010). Att 

uppmärksamma andra problem relaterat till bensåret, särskilt smärta, var mycket uppskattat av 

patienten och ökade förtroendet för sjuksköterskan. När sjuksköterskan ibland gjorde mer än 

vad som förväntades av denne stärktes förtroendet ytterligare (Morgan & Moffatt 2008, Van 

Hecke et al. 2010). Samma artikel visade att vissa patienter, som inte var följsamma men som 

hade förtroende för sjuksköterskan, efterhand började följa de egenvårdsråd som givits. Att 

känna tillit till sjuksköterskan var då ett första steg mot följsamhet (Van Hecke et al. 2010).  

3.3.5 Förlust av identitet och självständighet 

Det var vanligt att patienter med omläggningar och lindor upplevde det besvärligt att hitta 

passande skor (Edwards 2003, Heinen et al. 2006, Mudge et al. 2006, Annells et al. 2008). 

Dessa skor var klumpiga och obekväma vilket gjorde det svårt att ta sig fram som de gjort 

tidigare (Heinen et al. 2006). Problem med rörligheten hindrade patienterna att ta sig ut, men 

även till att behandlingen kunde avbrytas (Annells et al. 2008).  Det visade sig att förändrad 
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kroppsuppfattning relaterat till kompressionsbehandlingen förekom då patienterna ansåg att 

kompressions- eller stödstrumporna gjorde dem oattraktiva. Det var svårt att använda deras 

vanliga skor eller öppna skor under sommaren. Patienterna upplevde att de utmärkte sig från 

omgivningen och att andra uppfattade dem som sjuka. Dessa faktorer var anledningar till 

bristande följsamhet (Annells et al. 2008, Finlayson et al. 2010). Även Mudge et al. (2006) 

artikel visade att det fanns problem med att hitta passande skor och kläder, främst hos 

kvinnor. Några kvinnor som alltid hade klätt sig i kjol och moderiktiga skor blev nu tvungna 

att använda träningsskor och långbyxor. Detta påverkade den kvinnliga identiteten negativt, 

vilket kunde leda till att patienterna drog sig undan sina vanliga sociala sammanhang. En 

kvinna lindade av lite av sina lindor vid ett högtidligt tillfälle för att kunna få på sig sina 

moderiktiga skor och få känslan av att vara attraktiv (Mudge et al. 2006).  

Många patienter upplever en negativ inverkan på det dagliga livet relaterat till bensåret 

(Edwards 2003, Heinen et al. 2006, Annells et al. 2008, Finlayson et al. 2010). Problem med 

att själv sätta på och att ta av kompression- eller stödstrumporna förekom (Heinen et al. 2006) 

och kunde bero på svaghet, artros eller andra kroppsliga hinder (Finlayson et al. 2010). 

Ytterligare en svårighet för vissa patienter var känslan av att vara beroende av anhöriga eller 

vårdpersonal för att klara av detta (Heinen et al. 2006, Morgan & Moffatt 2008), vilket ledde 

till att de inte följde kompressionsbehandlingen (Annells et al. 2008). En annan bidragande 

faktor som nämndes till bristande följsamhet var att det var tidskrävande att sätta på och ta av 

kompression- eller stödstrumporna (Finlayson et al. 2010).   

Dusch- och badsituationer var en bidragande faktor till bristande följsamhet till 

kompressionsbehandlingen (Annells et al. 2008, Finlayson et al. 2010). Patienterna ville 

själva sköta den personliga hygienen och försökte därför använda plastpåsar vid dusch och 

bad för att skydda sina omläggningar och lindor från att bli blöta, ofta utan att lyckas (Mudge 

et al. 2006, Finlayson et al. 2010).  

3.3.6 Övriga faktorer 

Ju högre self-efficacy, en individs tilltro till sin egen förmåga att utföra ett speciellt beteende i 

en specifik situation (Bandura 1982), desto högre grad av användande av 

kompressionsstrumpor rapporterade Finlayson et al. (2010) Gällande patienter med 

depression så användes kompressionsstrumpor i högre grad om depressionen var lättare men i 

lägre grad om depressionen var svårare hos patienten (Finlayson et al. 2010).  Demens var en 

anledning till sämre följsamhet till bensårsbehandlingen då det var svårare för patienten att 
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förstå varför behandlingen skulle genomföras men även att de glömde de egenvårdsråd som 

gavs (Annells et al. 2008).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet baserades på tio artiklar där fyra artiklar hade hög kvalitet, fem artiklar hade medel 

kvalitet och en artikel hade låg kvalitet. Alla fyra kvantitativa artiklar samt en kvalitativ 

artikel använde sig av bekvämlighetsurval, de fem övriga kvalitativa artiklarna använde sig av 

strategiskt urval. De bidragande faktorerna som påverkade patientens följsamhet till de 

egenvårdsråd som gavs av sjuksköterskan gällande bensårsbehandlingen visade sig vara 

smärta och obehag, patientens och sjuksköterskans bristande kunskaper, inkonsekventa råd, 

tillit till behandlingen och sjuksköterskan, förlust av identitet och självständighet samt övriga 

faktorer så som depression, demens och self-efficacy.                  

4.2 Diskussion av kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar 

Den höga andelen artiklar med medel och låg kvalitet kan ha påverkat föreliggande 

litteraturstudies resultat så till vida att trovärdigheten kan minska i föreliggande studies 

resultat då de inkluderade artiklarnas kvalitet har brister gällande metodologiska aspekter. För 

att en vetenskaplig artikel ska vara trovärdig och kunna reflektera ”sanningen” ska forskaren 

ha använt en relevant design, väl genomfört urvalsförfarande samt passande 

datainsamlingsmetoder och dataanalysmetoder (Polit & Beck 2008).   

4.3 Diskussion av fördjupad analys av urval 

I fem av sex kvalitativa artiklar användes strategiskt urval, vilket ansågs passande då det på 

ett adekvat sätt skulle besvara artiklarnas syfte. I samtliga av dessa artiklars syfte var det 

patienternas upplevelser och erfarenheter kring ett visst fenomen som beskrevs och 

utforskades, då är ett strategiskt urval att föredra (Polit & Beck 2008). I en av de kvalitativa 

artiklarna användes istället bekvämlighetsurval. Detta sätt att rekrytera deltagare i en 

kvalitativ studie är inte alltid det bästa då strävan att rekrytera deltagare som har mycket att 

berätta kring forskningsfrågan kan försvåras och materialet blir inte alltid informationsrikt 

(Polit & Beck 2008). Anledningen att ett bekvämlighetsurval ändå användes i denna artikel 

var att det var ett enkelt och ekonomiskt sätt att rekrytera deltagarna. I fyra av de sex 
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kvalitativa artiklarna redovisas inte bortfallet. För att öka överförbarheten i resultatet ska 

urvalsförfarandet, bortfallet och undersökningsgruppen vara utförligt beskrivna (Polit & Beck 

2008). 

De fyra kvantitativa artiklarna hade alla få antal deltagare, enligt Polit & Beck (2008) är detta 

en svaghet då större antal deltagare gör litteraturstudien mer generaliserbar. Ingen av de 

kvantitativa artiklarna använde sig av randomiserat urval, vilket skulle ha kunnat leda till 

högre grad av generalisering då urvalet skulle ha varit mer representativt (Polit & Beck 2008). 

I en av de kvantitativa artiklarna, som i föreliggande litteraturstudie bedömdes ha låg kvalitet i 

kvalitetsbedömningen, redovisas inte bortfall eller dataanalysmetod, vilket minskar artikelns 

trovärdighet. Det går inte att generalisera resultatet då inget tydligt urvalsförfarandet eller 

bortfall redovisas (Polit & Beck 2008).  

4.4 Diskussion av huvudresultat 

Smärta kunde identifieras som en bidragande faktor till bristande följsamhet till 

bensårsbehandlingen i åtta av tio artiklar och smärtan var relaterad till 

kompressionsbehandlingen (Douglas 2001, Edwards 2003, Briggs & Closs 2006, Heinen et 

al. 2006, Mudge et al. 2006, Annells et al. 2008, Morgan & Moffatt 2008, Van Hecke et al. 

2010). Detta kunde leda till att patienterna lindade upp sina bandage eller klippte upp 

kompressions- eller stödstrumporna (Douglas 2001, Edwards 2003, Annells et al. 2008, 

Morgan & Moffatt 2008). Flera andra studier bekräftar att smärta är en anledning till att inte 

överhuvudtaget använda kompressions- eller stödstrumpor (Mandal 2006, Raju et al. 2007, 

Van Hecke et al. 2008, Moffat et al. 2009). Inadekvat smärtlindring var ett problem, och en 

av anledningen till detta var bristande följsamhet till läkemedelsbehandlingen (Edwards 

2003), det fanns dessutom patienter som inte längre berättade för sjuksköterskan om sin 

smärta (Douglas 2001). Då tillit visat sig påverka följsamheten till bensårsbehandlingen skulle 

eventuellt bristande tillit till sjuksköterskan även kunna vara en anledning till varför 

patienterna inte berättar om sin smärta. Brist på tillit skulle kunna vara en konsekvens av att 

sjuksköterskan eventuellt inte har använt effektiva hjälpmetoder som att till exempel stötta, 

undervisa och vägleda. Dessa hjälpmetoder ingår i Orems omvårdnadssystem gällande 

sjuksköterskans omvårdnadskapacitet (Kirkevold 2000). Alltså om sjuksköterskan misslyckas 

med att få patientens förtroende genom att inte ägna tillräckligt mycket uppmärksamhet till 

patientens smärtproblematik skulle detta kunna leda till inadekvat smärtlindring. Inadekvat 

smärtlindring skulle eventuellt kunna leda till bristande följsamhet till bensårsbehandlingen. 
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Liknande iakttagelser rapporterades i en studie av Moffatt (2004) där det visade det sig att 

sjuksköterskor inte alltid ordinerade smärtstillande läkemedel tillräckligt ofta eller av rätt sort. 

Även bristande kunskap gällande omläggning och materialval kunde orsaka smärta hos 

patienten (Morgan & Moffatt 2008). Det skulle kunna diskuteras att otillräcklig kunskap kring 

läkemedel och bensårsbehandling skulle kunna bero på att sjuksköterskan, enligt Orems teori 

om omvårdnadskapacitet, inte har tillräckliga färdigheter gällande diagnostisering, ordinering, 

behandling och omvårdnadsåtgärder (Kirkevold 2000). 

Det visade sig att fysisk aktivitet och att ligga med benen i högläge var andra egenvårdsråd 

som vissa patienter hade svårt att följa på grund av smärta, vilket gjorde att man undvek dessa 

aktiviteter (Moffatt 2004). Smärtan kunde alltså leda till en begränsning i de dagliga 

aktiviteterna och vidare till social isolering (Douglas 2001, Heinen et al. 2006, Morgan & 

Moffatt 2008). Även Mandal (2006) uppmärksammade isolering i sin studie och menar att 

patienter som är socialt isolerade har en ökad risk för att utveckla depression och ångest. 

Enligt Orem är ett av de universella egenvårdsbehoven upprätthållande av balans mellan 

aktivitet och vila samt balans mellan ensamhet och social interaktion, dessa åtgärder och mål 

är nödvändiga för att säkerställa hälsa och välbefinnande (Kirkevold 2000). Det har visat sig 

att det finns en koppling mellan depression och följsamhet där de patienter som är mer 

följsamma till behandlingen är mindre deprimerade (Finlayson et al. 2010). Depression har 

även uppmärksammats i Moffat (2004) studie och sägs kunna påverka läkningstiden. Det kan 

diskuteras om detta skulle kunna leda till en ond cirkel för patienten, där social isolering på 

grund av smärta eventuellt skulle kunna leda till sämre sårläkning. Sårläkningen skulle inte 

bara kunna försämras på grund av den minskade aktiviteten utan också då kunna bero på 

depression.  

Patienterna var mer motiverade att följa egenvårdsråden om de litade på sjuksköterskan och 

dennes kompetens (Douglas 2001, Edwards 2003, Annells et al. 2008, Van Hecke et al. 

2010). Vissa patienter, som inte var följsamma men som hade förtroende för sjuksköterskan, 

började efterhand följa de egenvårdsråd som givits (Van Hecke et al. 2010). Att motiverade 

patienter är följsamma till egenvård i högre utsträckning kan styrkas av Orems egenvårdsteori. 

I Orems stödjande/undervisande omvårdnadssystem kan sjuksköterskan stödja och vägleda 

för att öka egenvårdkapaciteten hos patienten så att egenvårdskraven kan tillgodoses 

(Kirkevold 2000). Alltså om sjuksköterskan lyckas få patientens förtroende genom att till 

exempel ta sig tid att lyssna och ta patientens problem på allvar som tagits upp i Van Hecke et 

al. studie (2010) blir patienten mer motiverad att följa egenvårdsråden.  
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Brist på kunskap hos patienten kring orsakerna bakom bensåret påverkade följsamheten 

negativt (Douglas 2001, Edwards 2003, Mudge et al. 2006, Morgan & Moffatt 2008, 

Finlayson et al. 2010). Även andra studier uppvisar liknande resultat där patienter inte förstod 

varför bensåret uppkommit eller syftet med bensårsbehandlingen (Moffatt 2004, Moffatt et al. 

2009). Detta åskådliggör att patientens kunskaper är viktiga komponenter för 

bensårsbehandlingen, och enligt Orem är kunskapsbristen en egenvårdsbegränsning som gör 

att patienten har svårt att utföra de handlingar som ger resultat i egenvården (Kirkevold 2000). 

Därför kan det vara viktigt att patienten vet orsaken bakom bensårets uppkomst för att på så 

sätt möjligen förbättra följsamheten till bensårsbehandlingen. 

Det visade sig att förändrad kroppsuppfattning relaterat till kompressionsbehandlingen 

förekom, då patienterna ansåg att kompressions- eller stödstrumporna gjorde dem oattraktiva, 

vilket kunde leda till att patienterna drog sig undan sina vanliga sociala sammanhang (Mudge 

et al. 2006). Ytterligare ett problem för vissa patienter var känslan av att vara beroende av 

anhöriga eller vårdpersonal för att kunna sätta på och att ta av kompression- eller 

stödstrumporna (Heinen et al. 2006, Morgan & Moffatt 2008) vilket bidrog till sämre 

följsamhet (Annells et al. 2008). Även dusch- och badsituationer var en bidragande faktor till 

bristande följsamhet till kompressionsbehandlingen (Annells et al. 2008, Finlayson et al. 

2010), på grund av att patienterna själva ville sköta den personliga hygienen (Mudge et al. 

2006, Finlayson et al. 2010). Detta går att relatera till Orems teori där ett av de universella 

egenvårdsbehoven är främjande av den egna mänskliga funktionen och utveckling inom en 

social gemenskap utifrån den egna potentialen och de egna begränsningarna samt önskan om 

att vara normal (Kirkevold 2000). När patienten inte längre kan tillgodose detta 

egenvårdsbehov, och därmed förlorar sin självständighet och identitet, skulle det kunna gå att 

förstå att följsamheten till bensårsbehandlingen blir bristande. Att stötta, uppmuntra och skapa 

förutsättningar för patienten till att fortsätta vara så självständig som möjligt ingår i Orems 

omvårdnadssystem (Kirkevold 2000).  

4.5 Metoddiskussion 

För att bäst kunna besvara studiens syfte valdes litteraturstudie som metod. Val av en 

kvantitativ metod såsom till exempel en enkätstudie hade gett statistik över faktorer som 

påverkar följsamheten till bensårbehandling samt eventuellt kunnat jämföra eller se samband 

mellan variabler och hur dessa påverkade följsamheten (Polit & Beck 2008). Kvalitativa 



16 
 

metoder såsom till exempel en intervjustudie skulle kunnat ge fördjupad och breddad 

förståelse till patienters upplevelser kring bensår och följsamhet (Polit & Beck 2008). 

En svaghet med denna litteraturstudie är att översättningen av de engelska artiklarnas resultat 

kan ha misstolkats, detta kan dock ha motverkats genom att båda författarna läste och 

analyserade artiklarna utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställningar för att sedan 

gemensamt diskutera och sammanställa resultatet. Även förförståelsen av ämnet kan ha 

påverkat resultatet i någon riktning, och för att minska risken för detta samt bibehålla 

objektiviteten har samtliga artiklars resultat redovisats oberoende av deras resultat (Polit & 

Beck 2008). Trovärdigheten ökar också då många artiklars resultat överensstämde med 

varandra (Polit & Beck 2008). En styrka med föreliggande litteraturstudie är att metoddelen 

och litteraturstudiens tillvägagångssätt är utförlig och noggrant beskriven vilket ökar 

möjligheten att göra litteraturstudien reproducerbar.  

Det fanns svagheter i Willman et al. (2006) granskningsmall gällande värderingen av 

artiklarnas kvalitet. Detta eftersom granskningen med hjälp av modellen endast visar en ytlig 

bedömning, då det endast gick att svara ja eller nej på frågorna i granskningsmallen. För att 

redovisa en fördjupad analys av inkluderade artiklars kvalitet har de inkluderade artiklarnas 

urval ytterligare analyserats och redovisats enligt Polit & Beck (2008). 

I föreliggande litteraturstudie har datainsamlingen skett från hela världen, men endast artiklar 

från England, Holland, Belgien, Australien och Nya Zeeland har inkluderats. 

Levnadsstandarden i dessa länder är förhållandevis lika dem som råder i Sverige vilket skulle 

kunna öka litteraturstudiens överförbarhet. Artiklarna som ligger till grund för resultatet är 

publicerade mellan åren 2001 och 2011 vilket gör att föreliggande litteraturstudie baseras på 

relativt aktuell forskning. Detta urval gör dock att äldre forskning med övrigt relevant resultat 

kan ha uteslutits från litteraturstudien. Det faktum att sökningar endast gjordes i två databaser, 

PubMed och Cinahl, kan även det ha begränsat möjligheten att relevant forskning har funnits, 

dessa bedömdes dock vara de mest väsentliga databaserna inom omvårdnadsforskning. 

Exkluderandet av artiklar som innebar en kostnad och som måste beställas kan också ha 

inneburit en förlust av betydelsefull forskning. Då endast engelskspråkiga artiklar har 

inkluderats kan artiklar skrivna på andra språk gått förlorade. En annan svaghet med 

föreliggande litteraturstudie är de få artiklar som inkluderats. Vid sökning i databaserna 

visade det sig att flera relevanta artiklar i träfflistan var litteraturstudier och därför inte kunde 

inkluderas i föreliggande litteraturstudies resultat. Valet samt kombinationen av sökorden och 
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det faktum att sökordet ”compliance” inte är en MeSH-term kan ha begränsat sökningen och 

därmed påverkat utfallet samt föreliggande litteraturstudies resultat.  

Med anledning av få artiklar i resultatet har ingen artikel exkluderats på grund av brister i 

artikelns metod eller genomförande. En artikel som bedömdes ha låg kvalitet enligt 

kvalitetsbedömningen och där varken dataanalys eller bortfall redovisats, har trots detta 

inkluderats i föreliggande litteraturstudie på grund av att artikelns resultat ansetts bidra med 

ny kunskap.  

I föreliggande litteraturstudie har inte etiskt godkännande behövt sökas på grund av att 

metoden var en beskrivande litteraturstudie, dock har etiska överväganden gjorts kontinuerligt 

i arbetet med studien (Polit & Beck 2008). Några av artiklarna har inte redovisat etiska 

godkännanden eller haft etiska överväganden. Dessa artiklar har ändå inkluderats i 

litteraturstudien eftersom alla tidskrifter inte kräver att etiska överväganden ska framgå i 

artikelns text. Författarna har genom att kontrollera i de olika tidsskrifternas 

publiceringsförfaranden sett att alla i litteraturstudiens ingående artiklar haft etiska 

godkännanden och etiska överväganden som ett krav för publicering.  

4.6 Allmän diskussion 

4.6.1 Kliniska implikationer 

Genom att sammanställa de bidragande faktorerna som påverkar följsamheten hos 

bensårspatienter till egenvårdsråden, skulle detta kunna öka sjuksköterskans förståelse för 

patientens situation och kunna bidra till en mer individanpassad vård vilket även kan tänkas 

öka vårdkvaliteten för patienten. Att vara lyhörd och stötta patienten kan tänkas vara extra 

viktigt då förlust av identitet och självständighet visade sig vara ett bekymmer. Då smärta 

visade sig vara ett omfattande problem skulle sjuksköterskan kunna arbeta systematiskt med 

detta genom att regelbundet utvärdera patienternas smärta och orsaken till den, via 

användandet av till exempel en VAS-skala och smärtdagbok. För patienter med svår smärta 

som inte kan hanteras i primärvård skulle en smärtspecialist kunna konsulteras. Dessa 

åtgärder skulle kunna ligga till grund för en adekvat smärtlindring. Mer utbildning och 

information till patienterna kring orsakerna bakom bensåret och behandlingens syfte skulle 

kunna gynna följsamheten till bensårsbehandlingen. Denna utbildning skulle kunna bestå av 

träffar där patienter i grupp får utbyta erfarenheter och stötta varandra vilket skulle kunna 

tänkas öka patienternas motivation, samtidigt möjligen kunna stärka deras självförtroende och 
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bryta eventuell social isolering. Sjuksköterskans funktion i dessa grupper skulle kunna vara att 

ge information och utbildning utifrån patienternas behov. Sjuksköterskans osäkerhet och 

bristande kunskaper kring behandlingen skulle kunna förebyggas genom kontinuerlig 

vidareutbildning i bensårsbehandling och sår. Det är av stor vikt att alla vårdinstanser och 

sjuksköterskor inom vårdlagen är överens kring vilka råd och vilken behandling som ges, och 

att alla följer de riktlinjer som finns för att undvika förvirring hos patienterna och därigenom 

kunna bidra till bättre följsamhet. En sådan enad behandling skulle kunna underlättas om 

patienten vid alla kontakter med vården hade med sig handlingar där det framgår vem som är 

patientansvarig läkare och omvårdnadsansvarig sjuksköterska, aktuell läkemedelslista samt 

vilken typ av bensårsbehandling som patienten har för tillfället.    

4.6.2 Förslag till vidare forskning 

Då experimentella randomiserade studier är få inom valda område skulle det vara värdefullt 

att genomföra sådana. Detta för att kunna ta reda på och utvärdera till exempel hur olika 

interventioner fungerar gällande patienters följsamhet till egenvårdsråd. Dessa interventioner 

skulle kunna fokusera på smärtlindrande åtgärder, utbildning och information samt 

sjuksköterskors bemötande.  
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Tabell 2. Inkluderade artiklar samt kvalitetsbedömning. 

Författare, 

år, tidsskrift 

Titel Ansats, design och 

datainsamlingsmetod 

Undersöknings-

grupp och urval 

Dataanalys-

metod 

Kvalitet 

Annels M., 

O`Neill J. & 

Flowers C. 

(2008) 

Journal of  

Clinical 

Nursing 

Compression 

bandaging 

for venous 

leg ulcers: 

the 

essentialness 

of a willing 

patient 

Kvalitativ ansats 

Utforskande och 

beskrivande design 

Semistrukturerade 

intervjuer 

22 

distriktssköterskor 

via 

bekvämlighetsurval 

Variant av 

innehållsanalys 

enligt Strauss & 

Corbin (1998) 

Medel 

Briggs M. & 

Closs S.J. 

(2006) 

Journal 

Wound of 

Care 

Patient´s 

perceptions 

of the impact 

of treatments 

and products 

on their 

experience of 

leg ulcer 

pain 

Kvantitativ ansats 

Korrelativ och 

jämförande design 

Longitudinell studie 

Enkäter, 

patientjournalgranskning 

samt dagböcker 

96 patienter via 

bekvämlighetsurval 

Redovisas ej  Låg 

Douglas V. 

(2001) 

Journal of 

Wound Care 

Living with 

chronic leg 

ulcer: an 

insight into 

patients 

experiences 

and feelings 

Kvalitativ ansats 

Utforskande och 

beskrivande design 

Ostrukturerade 

intervjuer som följdes 

upp med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

8 patienter via 

strategiskt homogent 

urval  

Grounded 

theory 

Hög 

Edwards L. 

M. (2003) 

British 

Journal of 

Nusring 

Why patients 

do not 

comply with 

compression 

bandaging 

Kvalitativ ansats 

Utforskande design 

Ostrukturerade 

intervjuer 

14 patienter via 

strategiskt urval 

Hermeneutisk 

analys enligt 

Dielkelmann 

(1989)  

Medel 

Finlayson, 

K. Edwards 

H. & 

Courtney M. 

(2010) 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

The impact 

of 

psychosocial 

factors on 

adherence to 

compression 

therapy to 

prevent 

recurrence of 

venous leg 

ulcers 

Kvantitativ ansats 

Korrelativ och 

jämförande design 

Cross-sectional 

Enkäter där 4 st 

mätinstrument 

inkluderades  

 

122 patienter via 

bekvämlighetsurval 

Beskrivande 

statistik, 

correlationer, 

chi-2-test, t-test, 

Mann Whitney 

U, one-way 

ANOVA-test, 

multiple linear 

regression 

Hög 

Heinen 

M.M., 

Person A., 

van de 

Ulcer-related 

problems and 

health care 

needs in 

Kvantitativ ansats 

Beskrivande design 

141 patienter som 

vårdats på en 

hudklinik via 

Beskrivande 

statistik, t-test, 

chi-2-test 

Medel 



 

Kerkhof P., 

Ptero M. & 

van 

Achterberg 

T. (2006) 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

patients with 

venous leg 

ulceration: a 

descriptive, 

cross-

sectional 

study 

Cross-sectional 

Intervjuer, enkäter, 

sårobservationer samt 

patientjournalgranskning 

 

bekvämlighets urval 

Jull A. B., 

Mitchell N., 

Arroll J., 

Jones M., 

Waters J., 

Latta A., 

Walker N. & 

Arroll B. 

(2004) 

Journal of 

Wound Care  

  

Factors 

influencing 

concordance 

with 

compression 

stockings 

after venous 

leg ulcer 

healing 

Kvantitativ ansats 

Korrelativ och 

jämförande design 

Telefonintervju med 

hjälp av enkät 

129 patienter med 

läkta bensår via 

bekvämlighetsurval 

Univariate 

analys med 

multiple logistic 

regression, C-

statistic analys 

Hög 

Morgan P. & 

Moffatt C. J. 

(2008) 

International 

Wound 

Journal 

Non healing 

leg ulcers 

and the 

nurse-patient 

relationship. 

Part 1: the 

patient´s 

perspective 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande design 

Semistrukturerade 

intervjuer 

5 patienter som 

ansågs vara icke-

följsamma till 

bensårsbehandlingen 

från 4 olika 

sjukskötersketeam 

inom primärvården 

via strategiskt urval 

Tematisk analys Medel 

Mudge E., 

Holloway S., 

Simmonds 

W. & Price 

P. (2006) 

British 

Journal of 

Nursing 

Living with 

venous leg 

ulceration: 

issues 

concerning 

adherence 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande design 

Semistrukturerade 

intervjuer 

6 patienter via 

strategiskt urval 

Innehållsanalys Medel 

Van Hecke 

A., 

Verheghe S., 

Grypdonck 

M., Beele H. 

& Defloor T. 

(2010) 

International 

Journal of 

Nursing 

Studies 

Processes 

underlying 

adherence to 

leg ulcer 

treatment: a 

qualitative 

field study 

Kvalitativ ansats 

Utforskande design 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor samt 

observationer 

26 patienter via 

strategiskt urval, 

med maximal 

variation i 

deltagarnas 

karaktäristik 

Tematisk analys Hög 
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Tabell 3. Inkluderade artiklars syfte och resultat. 

Författare, år, tidsskrift Syfte Resultat 

Annels M., O`Neill J. & Flowers 

C. (2008) Journal of Clinical 

Nursing 

Att beskriva och utforska orsaker 

till varför eller varför inte 

distriktssköterskor tillämpar 

kompressionsbehandling som en 

komponent i behandlingen av 

venösa bensår. Syftet var att 

kartlägga både hinder och 

möjligheter till behandlingen.  

Tillämpningen av 

kompressionsbehandlingen 

förutsätter att 

distriktssjuksköterskan har 

kunskaper kring bensåret. Men 

även vilken effekt behandlingen 

har på läkningen. Hur villig 

patienten är till behandlingen 

spelar en viktig roll och påverkas 

av många faktorer. Bland dessa 

orsaker beskrev patienterna smärta 

som en huvudsaklig orsak. 

Briggs M. & Closs S.J. (2006) 

Journal of Wound Care 
Att beskriva patienters upplevelser 

av smärta och smärtlindring i 

samband med bensårsbehandling 

utförd av sjuksköterskor. 

 Några patienter beskrev 

omläggningssituationer och 

rengörning av såret som utlösande 

faktorer till smärta och andra 

upplevde samma situation som 

smärtlindrande.  56 % av 

patienterna tolererade inte full 

kompression och smärta var den 

vanligaste anledningen att inte följa 

behandlingen. 

Douglas V. (2001) Journal of 

Wound Care 

Att förstå och beskriva patienters 

känslor och upplevelser av att leva 

med bensår, och hjälpa 

sjukvårdspersonalen att förstår 

effekterna av ett kroniskt bensår 

utifrån patienters perspektiv. 

Långvarig smärta och 

kunskapsbrist kring behandlingen 

visade sig vara vanligt hos 

patienterna vilket påverkade 

följsamheten. Förändrad 

kroppsuppfattning och förlust av 

kontroll påverkade det dagliga livet 

negativt. Patienter som blev 

involverade i behandlingen och 

hade kunskaper kring den var mer 

benägna att följa de egenvårdsråd 

som givits av sjuksköterskan. 

Edwards L. M. (2003) British 

Journal of Nursing 

Att undersöka uppfattningen hos 

patienter med bensår som av 

distriktssköterskor ansågs vara 

icke-följsamma gällande 

kompressionsbehandling. 

Både fysiska och psykologiska 

aspekter kring patientens 

upplevelser och uppfattning kring 

deras sjukdom och behandling 

påverkade följsamheten till 

kompressionsbehandlingen.  

Finlayson K., Edwards H. & 

Courtney M. (2010) Journal of 

Clinical Nursing 

Att identifiera deltagarnas 

kunskaper om deras tillstånd och 

vilka egenvårdsåtgärder de 

använde för att förhindra återfall. 

Samt bestämma vilka 

demografiska och psykologiska 

faktorer som påverkade följsamhet 

till kompressionsbehandling. 

De vanligaste egenvårdsåtgärderna 

patienterna använde var 

användandet av hudvårdande 

krämer, kompressionsstrumpor och 

att skydda och vaddera benen för 

att förhindra trauma. Depression, 

self-efficacy och kunskap kring 

orsaken till bensåret var positivt 

relaterat till följsamheten till 

kompressionsbehandlingen. 



 

Heinen M.M., Person A., van de 

Kerkhof P., Ptero M. & van 

Achterberg T. (2006) International 

Journal of  Nursing Studies 

Att beskriva bensårsrelaterade 

problem hos patienter med bensår 

baserade på venös insufficiens eller 

venös och arteriell insufficiens. 

Även en inventering gjordes om 

nuvarande vård och brister i vården 

för bensårspatienter. 

Problem associerat till bensår var 

smärta, rörligheten utomhus och 

svårigheter att hitta passande skor. 

50-70% av patienterna fick inte 

hjälp med dessa problem.   

Jull A. B., Mitchell N., Arroll J., 

Jones M., Waters J., Latta A., 

Walker N. & Arroll B. (2004) 

Journal of Wound Care  

Undersöka faktorer som påverkar 

patienters följsamhet med 

kompressionsstrumpor efter 

läkning av venösa bensår. 

Av totalt 129 patienter använde 52 

% kompressionsstrumpor varje dag 

i sex månader efter att bensåret 

hade läkt. 16 % hade använt dessa 

de flesta dagarna, 5 % hade använt 

kompressionsstrumpor ibland och 

22 % hade inte använt dessa alls 

efter att bensåret hade läkt, 4 % 

gav inget svar. Patienter som tyckte 

att kompressionsstrumporna var 

värda att använda också gjorde det 

medans de patienter som tyckte att 

kompressionsstrumporna var 

obekväma inte heller använde 

dessa. 

Morgan P. & Moffatt C. J. (2008) 

International Wound Journal 

Att undersöka relationen mellan 

patienter med svårläkta bensår och 

sjuksköterskorna som ger de vård. 

Studien syftade till att försöka 

förstår denna relation från 

patientens perspektiv. 

Patienterna som ansågs vara icke-

följsamma till bensårsbehandlingen 

upplevde att sjuksköterskan ofta 

visade lite förståelse för deras 

komplexa situation. Samma 

patienter upplevde också att 

sjuksköterskan tyckte deras bensår 

var obetydligt och ointressant.  

Mudge E., Holloway S., Simmonds 

W. & Price P. (2006) British 

Journal of Nursing 

Att undersöka patienters förståelse 

av följsamheten gällande deras 

erfarenheter av 

kompressionsbehandling i 

behandlingen av kroniska bensår. 

Kunskapsbrist kring bensåret och 

behandlingen var vanligt. Smärta 

upplevde patienterna som något de 

var tvungna att stå ut med. Höga 

förväntningar på behandlingen, och 

misstro till sjuksköterskans 

kompetens ledde till att patienten la 

skulden på sjuksköterskan då såret 

inte läkte. Skor var ett problem och 

skapade förutom funktionella 

hinder även negativa känslor hos 

patienten såsom förändrad 

kroppsuppfattning och förlust av 

identitet. Dessa problem påverkade 

följsamheten.  

Van Hecke A., Verheghe S., 

Grypdonck M., Beele H. & 

Defloor T. (2010) International 

Journal of  Nursing Studies 

Undersöka processen bakom 

följsamhet hos bensårspatienter 

som får en intervention för att öka 

följsamhet till egenvårdsråd. 

Förtroende och tillit till 

sjuksköterskan var centralt för 

följsamhet till egenvårdsråd. Det 

var lättare för patienterna att följa 

rekommenderade 

livsstilsförändringar om de kände 

tillit till sjuksköterskan även om de 

inte var övertygade om att råden 

var till nytta. Fysiska hinder, 

samsjuklighet och socio-

strukturella omständigheter 



 

påverkade även följsamheten.  
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