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SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att behandla venösa 

bensår samt att beskriva undersökningsgruppen i de ingående artiklarna. 

 

BAKGRUND 

Befolkningen ökar och människor lever längre vilket leder till att även bensår blir allt 

vanligare. Sjuksköterskor är omvårdnadsansvariga när det kommer till att behandla 

bensår och sjuksköterskors inställning och attityd till dessa patienter lägger grunden för 

hur behandlingen formas och utövas. En god omvårdnad ska skapas där sjuksköterskor 

ska begränsa påfrestningarna och lidande för patienterna som uppstått på grund av deras 

bensår. 

 

METOD 

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie som baseras på nio vetenskapliga 

artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats. Databaserna Cinahl, Scopus och 

PubMed har systematiskt använts med sökningar mellan 2000 -2015. 

 

RESULTAT 

Sjuksköterskors erfarenheter av att behandla venösa bensår kunde delas in i tre 

övergripande teman. Dessa resulterade i de övergripande rubrikerna sjuksköterskors 

erfarenheter av patienters följsamhet, sjuksköterskors erfarenhet av upplevd kunskap 

och samarbete samt sjuksköterskors erfarenhet av känslor relaterat till behandling. 

Sjuksköterskor beskrev att behandla bensår kunde leda till en rad olika känslor och det 

fanns mycket som påverkade behandlingen, som patienters motvillighet och följsamhet, 

sjuksköterskors egen kunskap samt samarbetet med andra professioner. 

 

SLUTSATS 

Sjuksköterskor visade brister i sitt ansvar vid behandling av bensår då de inte följer 

professionens etiska kod. Många sjuksköterskor erfor en otillräcklig kunskap inom 

bensårsbehandling och en motvillighet att ta sig an patienter med bensår, då de inte såg 

det som givande.  

 

 

NYCKELORD: Sjuksköterskor, venösa bensår, bensårsbehandling och erfarenheter 



 

 

AIM 

The aim of this study was to describe nurse’s experience of treating venous leg ulcer 

and to describe the study group in the included articles. 

 

BACKGROUND 

The population is growing increasingly and leg ulcer is becoming more common. 

Nurses are nursing liable when it comes to treating leg ulcer and the nurse’s approach 

and attitude to the patients lays the foundations for how the treatment is shaped and 

performed. Keeping a high level of nursing is made when nurses limits the stress and 

suffering of the patients caused by their leg ulcers. 

 

METHOD 

A descriptive literature review based on nine scientific articles with both quantitative 

and qualitative approach. The databases Cinahl, Scopus and PubMed has been 

systematically used with searches between 2000 -2015. 

 

RESULT 

Nurse’s experience of treating patients with venous leg ulcer could be divided into three 

broad themes. These themes resulted in three headlines: nurse’s experience of patient’s 

compliance, nurse’s experience of knowledge and cooperation and nurse’s experience 

of emotions related to treatment. Nurses described that leg ulcer treatment could lead to 

a range of emotions and many things could affect the treatment, like patient’s 

unwillingness and compliance, nurses own knowledge and cooperation with other 

professions.   

 

CONCLUSION 

Nurses deficits in their responsibilities in the treatment of leg ulcers when they do not 

follow the professions code of ethics. Many nurses experienced an inadequate 

knowledge of leg ulcer treatment and a reluctance to take on patients with leg ulcers 

since they did not see it as worthwhile. 

 

Keywords: Nurses, venous leg ulcer, leg ulcer treatment and experience 
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Introduktion 

Bakgrund 

En procent av Sveriges befolkning kommer någon gång drabbas av bensår vilket har 

gjort detta tillstånd till en folksjukdom och antalet ser ut att öka då befolkningen blir allt 

äldre (Socialstyrelsen 2013). Det är inte ovanligt att patienter med bensår aldrig får en 

undersökning av läkare för att fastställa uppkomsten av deras bensår. Detta medför att 

patienterna kan ha sina sår i flera år, ibland tiotals, för att uppkomsten av såren aldrig 

fastställs och därmed inte kan åtgärdas (Ingelbretsen & Storheim 2010). Ett bensår kan 

vara antingen venöst, arteriellt eller en blandning av dessa och uppkommer av olika 

orsaker. 70 procent av alla bensår är venösa bensår, 10-20 procent av bensåren är 

arteriella och resterande bensår är en blandning av dessa (Lindholm 2012).  

Etiologi och behandling 

Venösa bensår, som denna litteraturstudie fortsättningsvis kommer behandla, uppstår 

genom en sviktande venös blodcirkulation orsakat av djup ventrombos, annan sjukdom 

såsom diabetes mellitus eller autoimmuna sjukdomar till exempel ledgångsreumatism. 

Den sviktande blodcirkulationen resulterar i att trycket inne i venerna blir för högt vilket 

leder till att vätska pressas ut i vävnaden utanför och en svullnad, så kallad ödem, 

bildas. Om ett sådant ödem inte behandlas, med bland annat kompressionsbehandling, 

kan det leda till att sår utvecklas och som i vissa fall kan bli svåra att läka och kan 

dessutom ta lång tid, ibland flera år. Behandlingen av bensår är individuell men utgörs 

vanligen av åtgärder som kompressionsbehandling, såromläggning och smärtlindring 

(Ingelbretsen & Storheim 2010). En av de vanligaste faktorerna som hämmar läkningen 

vid venösa bensår är ödem (Bjellerup 1994). Kompressionsbehandling, som motverkar 

ödem, är därför en grundläggande behandlingsmetod vid venösa bensår då den 

motverkar ödem och genererar optimala förutsättningar för sårläkning (Ericson & 

Ericson 2012; White-Chu & Conner-Kerr 2014). Även såromläggning, att rengöra såret 

och lägga om med rätt materiel, skapar goda förutsättningar för att såret ska kunna läka 

(Ericson & Ericson 2012). Andra faktorer att tänka på vid bensårsbehandling är att 

upprätthålla en god miljö för sårläkning gällande fuktighet, pH och temperatur samt att 

behandla eventuell underliggande sjukdom (Ingelbretsen & Storheim 2010). För att sår 

ska kunna få en så optimal läkning som möjligt är det viktigt att kroppen får sitt 

näringsbehov tillgodosedd. Proteiner, vitaminer, järn och zink är viktiga ämnen som 
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patienterna kan få i sig genom en sund och varierande kost (Ingelbretsen & Storheim 

2010; Nyberg 2012; White-Chu & Conner-Kerr 2014). 

 

Smärta förekommer vid bensår, på grund av ödem, men lindras ofta av att patienterna 

har benen i högläge (Bjellerup 1994; Ericsson & Ericsson 2012; Ingelbretsen & 

Storheim 2010). Smärta hos patienter med venösa bensår är vanligast vid 

såromläggning (Ericsson & Ericsson 2012) och om patienter har smärta vid lindning 

kan det vara ett tecken på att såret har en arteriell cirkulationsstörning (Lindholm et al. 

2013). Smärtan som uppkommer vid bensår, speciellt under omläggningar, bör lindras 

med analgetika (Ericsson & Ericsson 2012; Ingelbretsen & Storheim 2010). Smärta 

bidrar till ökning av stresshormoner vilket leder till att kärlen drar ihop sig och därmed 

minskas syre- och näringstillförseln till sårområdet vilket hämmar läkningen. Det är 

därför viktigt att ta reda på intensiteten av patienternas smärta, vilket inkluderar den 

smärta som är relaterad till själva omläggningen, för att kunna smärtlindra på bästa sätt. 

Det smärtstillande läkemedlet bör ges i god tid inför en omläggning för att 

sjuksköterskor ska kunna rengöra såret och utföra omläggningen ordentligt 

(Ingelbretsen & Storheim 2010). 

 

Att utföra aktiviteter vid bensår kan vara svårt då kompressionslindningarna ofta är 

otympliga och det blir problem att hitta kläder och skor där lindade ben och fötter får 

plats, men i den mån de går uppmanas patienter till ett vanligt aktivt liv (Ingelbretsen & 

Storheim 2010). Patienterna uppmanas till promenader då det stärker vadmusklerna som 

i sin tur hjälper till att pumpa upp blodet från benen tillbaka till hjärtat (Nyberg 2012). 

Sömnen blir ofta lidande hos patienter med bensår då bandagen kan skapa klåda som 

speciellt under nätterna kan göra sig påmind och hindra patienterna från att sova. Det är 

därför viktigt att återfukta huden och att sjuksköterskor ger patienterna smärtlindring för 

att kunna fortsätta leva så normalt som möjligt. Ofta resulterar klådan i en ond cirkel där 

sömnlösa nätter leder till att patienterna upplever koncentrationssvårigheter på dagarna. 

Patienterna blir då ofta trötta och orkar inte med aktiviteter och sociala sammanhang 

utan stannar hemma och isolerar sig. Det är även viktigt att sjuksköterskor har ett 

holistiskt synsätt och uppmuntrar patienterna till fortsatt behandling och skapar en 

realistisk målsättning (Ingelbretsen & Storheim 2010). 
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Patienters erfarenheter 

Att leva med bensår upplevdes väldigt olika och beroende på hur såren såg ut och antal 

sår upplevde patienterna olika hinder i vardagen (Ebbeskog & Emami 2005). Patienter 

beskrev hur de mer eller mindre isolerade sig då de ansåg att skammen över att ha 

bensår var mer än de kunde hantera och risken för att såren skulle lukta var för stor. 

(Persoon et al. 2004) Symtom som sömnsvårigheter, smärta, svullnad eller ödem i 

benen, trötthet samt depression ansågs vanliga vid venösa bensår. Detta var i sin tur 

associerat med minskad livskvalitet (Edwards et al. 2014; Heinen et al. 2007). Patienter 

uttryckte även att de hade svårigheter i vardagslivet och att de var beroende av andra. 

Känslor som sorg och maktlöshet samt beroende var något som dessa patienter vanligen 

upplevde men trots detta beskrev många känslan av att de inte fick någon hjälp med 

dessa problem från sjuksköterskor (Heinen et al. 2007). Patienter beskrev känslan av att 

de inte blev tagna på allvar när de berättade om smärtan vid kompressionsbehandlingen, 

de beskrev även att de inte hade fullt förtroende för sjuksköterskorna då de själva kände 

att de lindade sina ben bättre. I deras ögon hade inte sjuksköterskorna tillräckligt med 

kunskap, vilket i sin tur gjorde att patienterna kände sig otrygga i behandlingen 

(Morgan & Moffatt 2008a). 

 

I en studie konstaterades det att då patienterna med bensår fick rådgivning och kunskap 

från sjuksköterskor ökade följsamhet till behandlingen. Patienterna fick kunskap om hur 

de skulle hantera sin vardag och de problem som kunde uppkomma samt råd om olika 

övningar och fysisk aktivitet. Det var viktigt att övningarna skulle vara lättillgängliga i 

vardagen och att dessa kunde utövas exempelvis framför tvn. Genom att följa dessa råd 

uppfattade patienterna att deras fysiska funktion ökade och att de fick en känsla av hopp 

samt förbättring av livskvalitén (Van Hecke et al. 2011). Patienterna menade att 

sjuksköterskor, som är omvårdnadsansvarig, ofta lade fokus på kompressionsbehandling 

vid bensårsbehandlingen och inte på helheten och andra problem som kunde ha uppstått 

till följd av bensåren (Persoon et al. 2004). Detta sågs i Ebbeskog och Emami’s (2005) 

studie där en patient vid kompressionsbehandling upplevde att sjuksköterskorna inte 

lyssnade då patienten ville byta förband och lindning varje dag. Sjuksköterskorna ansåg 

däremot att bytet skulle ske mer sällan då detta skulle ge bättre resultat. 
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Sjuksköterskors ansvar 

Sjuksköterskors ansvar och funktion finns reglerade i yrkesetiska riktlinjer, lagar och 

regler. Dessa säger att sjuksköterskor ska vidta åtgärder, och i ett tidigt skede förebygga 

ohälsa, såsom att identifiera tidiga symtom och sätta in en passande behandling. En god 

omvårdnad ska skapas genom bedömning, planering, utförande, utvärdering och 

dokumentation av problemet. Sjuksköterskor ska också lindra och begränsa olika 

påfrestningar som patienterna kan utsättas för, med speciellt stor vikt vid patienternas 

livskvalité, erfarenheter och upplevelser av sin sjukdom och sitt lidande (Nortvedt & 

Grønseth 2010). International Council of Nurses, ICN, (2014), beskriver i sin etiska kod 

att sjuksköterskor ansvarar för fyra grundläggande områden för patienter, dessa är att 

lindra lidande, återställa hälsa, förebygga sjukdom och främja hälsa. Sjuksköterskor har 

ett ansvar att utarbeta riktlinjer för att skapa en god och patientnära omvårdnad då de 

har ett personligt och moraliskt ansvar när det kommer till utförandet av sitt arbete. 

Enligt Pope (2012) är det därför viktigt att sjuksköterskor tänker på att inte låta sina 

privata attityder påverka sin professions attityd och arbete. ICNs etiska kod (2014) 

beskriver att oberoende av vilken bakgrund patienterna har ska de bemötas med ett 

professionellt förhållningssätt, värdighet, respekt och hänsyn ska tas till mänskliga 

rättigheter så som vanor och värderingar. Sjuksköterskor bär ett ansvar att hela tiden 

uppdatera sin kunskap efter ny forskning och att föra denna kunskap vidare till kollegor, 

studenter och vårdtagare och de ska ge tillräcklig och lämplig information till patienter. 

Att ständigt bedöma sin egen kompetens är något sjuksköterskor bör göra hos sig själva 

vid åtagande men även andras kompetens vid delegering. Vidare beskrivs att vid 

samarbete ska sjuksköterskor värna för en respektfull relation mellan kollegor och 

medarbetare. Sjuksköterskors ansvar vid omvårdnad av venösa bensår innebär att 

motverka ödem, genom till exempel kompressionsbehandling, tillsammans med 

anpassad livsstilsrådgivning till patienterna (Lindholm 2013).  

Problemformulering 

Bensår har blivit en folksjukdom som drabbar allt fler äldre. Venösa bensår påverkar 

hela patienten och dennes liv, sjuksköterskors roll i behandlingen av bensår kan därför 

bli mycket större än att bara behandla ett sår. Ofta tar det tid för såren att läka och har 

patienter en gång fått bensår är risken stor att det återkommer. Det är därför viktigt att 

patienter följer de råd som sjuksköterskor ger för att i största mån kunna undvika 

recidiv. Att ha ett ansvar för patienten och dennes problem är något grundläggande och 
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omvårdnaden ska möta patienters individuella behov. Forskning har gjorts utifrån 

patienternas perspektiv, något som föreliggande studies författare tidigare belyst, men 

ingen aktuell sammanställning har däremot hittats utifrån sjuksköterskors erfarenheter, 

något författarna anser är viktigt då sjuksköterskor är ansvariga för behandlingen. En 

sammanställning av sjuksköterskors erfarenheter ger en grund för hur sjuksköterskor 

erfar behandlingen vid venösa bensår och vad som bör beaktas i omvårdnaden vid 

bensårsbehandling. Författarna önskar att detta leder till en ökad och mer tillgänglig 

kunskap inom området för kurskamrater och yrkesverksamma sjuksköterskor. 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att behandla venösa 

bensår samt att beskriva undersökningsgruppen i de ingående artiklarna. 

Frågeställningar 

 Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av att behandla venösa bensår? 

 Hur beskrivs undersökningsgruppen i de ingående artiklarna? 

Metod 

Design 

Föreliggande litteraturstudie är av beskrivande design. Enligt Polit och Beck (2012) är 

detta att föredra då redan publicerad forskning ska sammanställas. 

Databaser 

De databaser som använts i denna studie är Cinahl, Scopus och PubMed. 

Sökord/sökstrategier/urvalskriterier 

Sökorden som användes var: nurse, leg ulcer, experience och treatment. Den 

booleanska söktermen AND användes i enlighet med Polit och Beck (2012) för att 

kombinera sökorden samt begränsa till artiklar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. För att inte gå miste om någon artikel om venösa bensår valde 

författarna att söka på enbart bensår (leg ulcer) och utifrån dessa sökningar valdes 

samtliga artiklar om venösa bensår som svarade på studiens syfte och frågeställningar. 

Författarna sökte först med nurse och leg ulcer som indexeringsord, vilket endast 

resulterade i ett fåtal artiklar. När författarna sedan sökte med fritextsökning med 
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samma ord resulterade detta i fler antal artiklar och med det som grund använde 

författarna enbart fritextsökningar. Sökningarna gjordes systematiskt i samtliga 

databaser, först genom en bred sökning med samtliga ord var för sig, därefter 

kombinerades sökorden med den booleanska söktermen AND för att begränsa antalet 

artiklar. Resultatet av sökningarna och antal träffar redovisas i tabell 1. Samtliga titlar 

som framkom vid sökningen lästes, påträffades tänkbara artiklar lästes även abstractet. 

Svarade artiklarna fortfarande på föreliggande studies syfte och frågeställningar lästes 

även resultatdelen. Om artikelns resultat, titel och abstract var överensstämmande, och 

svarade på föreliggande studiens syfte och frågeställningar, inkluderades den i 

föreliggande litteraturstudie. Processen att bearbeta antal träffar till antal valda källor 

presenteras i figur 1. Samtliga bortfall i artikelsökningen berodde på att artiklarna 

antingen hade medicinskt fokus, var skrivna ur ett patientperspektiv eller var 

systematiska litteraturstudier och svarade därför ej på syftet. När dubbletter påfanns 

inkluderades den först funna artikeln oberoende av databas, detta resulterade i att 

PubMed inte gav några nya träffar och redovisas därför inte i söktabellen. Författarna 

tog även hjälp av en bibliotekarie för att hitta artiklar, dock utan något resultat. 

Trunkering gjordes på sökordet nurse, för att inkludera alla ändelser av detta ord och 

visas i tabell 1 med en asterisk (*). Manuell sökning via de valda artiklarnas 

referenslistor har också gjorts. 

Tabell 1. Översikt över databaser, sökord och resultat. 

Databas Söktermer 
Antal 

träffar 

Valda källor 

(exkl. dubbletter) 

Cinahl Nurse* AND leg ulcer 326 2 

Scopus 
Nurse* AND leg ulcer 

AND treatment 
162 1 

Cinahl 
Nurse* AND leg ulcer 

AND treatment 
138 3 

Scopus 
Nurse* AND  leg ulcer 

AND experience 
47 1 

Cinahl 

Nurse* AND leg ulcer 

AND treatment AND 

experience 

13 1 

Scopus 

Nurse* AND leg ulcer 

AND treatment AND 

experience 

23 0 

Manuell sökning i Relevans för  1 
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valda källors 

referenslistor 

syfte/frågeställning 

  Totalt 686 Totalt 9 

 

I enlighet med Polit och Beck (2012) har författarna till denna litteraturstudie valt att 

göra avgränsningar i artikelsökningen för att få fram artiklar som svarar på studiens 

syfte och frågeställningar. Inklusionskriterierna för denna studie var att alla artiklar 

skulle vara fritt tillgängliga, de skulle vara skrivna på svenska eller engelska samt vara 

”peer reviewed”. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan 2000-2015. 

Exklusionskriterierna var systematiska litteraturstudier samt de artiklar som inte svarade 

på studiens syfte och frågeställningar.  

Figur 1. Flödesschema, urvalsprocessen.  

 

Dataanalys 

I denna litteraturstudie presenterade författarna vetenskapliga artiklar, de sammanställde 

samt presenterade resultatet i teman i enlighet med Polit och Beck (2012). Författarna 

satt till en början var för sig och läste i helhet artiklarna i pappersformat och markerade 

text som i metod- samt resultatdelen svarade på föreliggande studies syfte och 

frågeställningar med överstrykningspennor. Samstämmigheten kontrollerades därefter 

mellan författarna av det markerade innehållet och sedan sammanförde författarna 

texten kortfattat i två tabeller. En tabell, bilaga 1, presenterar artiklarnas olika författare, 

titel, design, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. Den andra tabellen, tabell 2, 

gjordes där författare, syfte, undersökningsgrupp och huvudresultat presenterades och 
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dessa tabeller användes för att få en överblick över artiklarna och ligger som grund för 

resultattexten. Efter detta skrevs de delar i artiklarna som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar i löpande text gemensamt av författarna där de två frågeställningarna 

presenterades under olika rubriker. Därefter lästes samtliga artiklar ännu en gång för att 

kontrollera att all information som svarade på syfte och frågeställningar tagits med. 

Efter det bearbetades och färgkodades den skrivna texten flera gånger vilket resulterade 

i att likheter och skillnader kunde urskiljas och teman kunde utformas. Dessa teman låg 

till grund för valda rubriker för frågeställning ett och presenterades med tre rubriker i 

resultatet. Under arbetes gång har rubrikerna bearbetats för att representera innehållet. 

Bearbetningen ledde till följande rubriker: sjuksköterskors erfarenheter av patienters 

följsamhet, sjuksköterskors erfarenheter av kunskap och samarbete samt 

sjuksköterskors erfarenheter av känslor relaterat till behandling. Den andra 

frågeställningen, artiklarnas undersökningsgrupp, bearbetades i artiklarnas metod- och 

resultatdel där text som svarar på frågeställningen markerats. Därefter presenterades den 

andra frågeställningen utifrån antal deltagare, kön, ålder, inklusion- och 

exklusionskriterier och presenterades under rubriken undersökningsgrupp i resultatet. I 

de ingående kvantitativa artiklarna undersöktes om författarna beräknat power vilket 

anger hur många deltagare studien behöver för att säkra validiteten (Polit & Beck 2012). 

Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med Polit och Beck (2012) har författarna strävat efter att på ett objektivt och 

systematiskt sätt sökt artiklar som svarade på studiens syfte och frågeställningar, även 

resultatet har strävats efter att presenteras opartiskt och utan att utelämna något. Då 

plagiat ej är tillåtet har författarna haft som mål att ta avstånd från detta och de har 

använt ett aktuellt och lämpligt referenssystem. 

 

Resultat 

Resultatet av den första frågeställningen presenteras under tre rubriker, sjuksköterskors 

erfarenheter av patienters följsamhet, där patienters motvillighet, följsamhet och 

oengagemang behandlas. Sjuksköterskors erfarenheter av kunskap och samarbete där 

kunskap om bensårsbehandling och samarbete med andra professioner belyses samt 

sjuksköterskors erfarenheter av känslor relaterat till behandling där behandlingens 

påverkan på självförtroendet och sjuksköterskors känslor till behandlingen beskrivs. 

Under rubriken undersökningsgrupp presenteras antal deltagare, deras ålder och kön, 
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inklusions- och exklusionskriterier i de ingående artiklarna samt power i de kvantitativa 

artiklarna.  

 

Tabell 2. Artiklarnas författare, syfte, undersökningsgrupp och huvudresultat. 

Författare Syfte Undersökningsgrupp Huvudresultat 
Annells, 

M., O'Neill, 

J., Flowers, C. 

 

Beskriva och utforska varför eller 

varför inte distriktsjuksköterskor 

använder sig av 

kompressionsbehandling, den bästa 

behandlingen för venösa bensår.  

 

21 kvinnor och 1 man. 

Åldersspann 25-55 år. 

Inklusionskriterier: Legitimerade 

sjuksköterskor som är anställda 

inom den kommunala vården. 

Exklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som inte vårdade 

patienter med bensår. 

Sjuksköterskor nämner att patienters motvillighet är ett 

stort problem och att tyngd läggs på att motivera och 

få tillmötesgående patienter. De beskriver olika 

”strategier” för att få patienterna att förstå vikten av 

kompressionsbehandling. 

Cullen, G. H., 

Phillips, T. J. 

 

Ej angivet, men framgår i texten att 

fokus ligger på att utforska kliniskt 

verksammas erfarenheter av att 

hantera patienter med venösa 

bensår. 

Sjuksköterskor, kirurger och 

allmänläkare. Totalt 49 st. 

Kön och antal: ej beskrivet 

Inklusionskriterier: ej beskrivet 

Exklusionskriterier: ej beskrivet 

Sjuksköterskor beskriver en frustration över patienters 

avsaknad av följsamhet, att det är en emotionell berg-

och-dalbana med besvikelser. Sköterskorna nämner 

också att det är tidkrävande och att de inte anser att 

venösa bensår är exalterande. 

Da Silva, M. 

H., de Jesus, 

M.C.P., 

Merighi, 

M.A.B., de 

Oliveira, 

D.M. 

Att få en förståelse för erfarenheter 

och förväntningar hos 

sjuksköterskor vid behandling av 

kvinnor med kroniska bensår. 

7 st kvinnliga sjuksköterskor i 

åldersspannet 35-50 år. 

Inklusionskriterier: ej beskrivet 

Exklusionskriterier: ej beskrivet 

Sjuksköterskor ansåg att det var svårt att behandla 

kvinnliga patienter då de inte såg sina bensår som 

något att prioritera, utan plikten till familjen var 

viktigare. Detta gjorde att behandlingen och eftervård 

blev lidande och sjuksköterskor upplevde det svårt att 

motivera kvinnorna till att påbörja eller fortsätta sin 

behandling, detta då en förväntan fanns att patienterna 

skulle följa behandlingen. 

Flanagan, M., 

Rotchell, 

L., Fletcher, 

J., Schofield, 

J. 

 

1 Utforska sjuksköterskors och 

personal inom hemtjänstens 

uppfattning om fördelarna med ett 

omvårdnadsprogram för läkta 

bensår i patienters hem  

2 Att få insikt i hur sjuksköterskor 

och patienter med läkta bensår 

uppfattar faktorer som påverkar 

återfall 

3 Utforska möjligheten att utveckla 

ett samarbete inom sjukvården för 

att främja eftervården för patienter 

med läkta bensår. 

Sjuksköterskor, patienter samt 

personal inom hemtjänsten. 

Åldersspannet var 25-57 år där 

14 kvinnor och 1 man.  

Inklusionskriterier: ej beskrivet 

Exklusionskriterier: ej beskrivet 

Sjuksköterskor tyckte att livsstilsrådgivning för att 

förebygga recidiv inte fungerade bra då patienterna 

oftast inte lyssnade eller använde sig av råden. Mer tid 

till patienterna påverkade följsamheten positivt. Det 

blev missförstånd och problem när hemtjänsten och 

sjuksköterskor skulle samarbeta då de inte kunde 

närvara samtidigt och inte hemtjänsten hade den 

kunskap sjuksköterskor ansåg att de behövde.  

Haram, 

R., Ribu, E., 

Rustøen, T. 

 

Att undersöka sjuksköterskors 

kunskap om fot- och bensårs 

behandling samt deras syn på vad de 

anser vara viktigast i behandlingen. 

102 deltagare, 96 kvinnor och 6 

män. Åldersspann 22-63 år. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor som behandlar 

ben eller fotsår på hälsocentral. 

Exklusionskriterier: inga  

Power: ej beskrivet 

 

De flesta sjuksköterskor ansåg att de inte hade 

tillräckligt med kunskap och kände sig osäkra i hur 

behandlingen skulle gå till och endast 3 % involverade 

patienten i behandlingsprocessen. 

Morgan, P. 

A., Moffatt, 

C. J. 

 

Att utforska sjuksköterskors 

uppfattning av patienter som 

identifierats som icke läkande och 

som inte följde behandling.  

 

4 redan existerande 

fokusgrupper, där varje grupp 

inkluderade 3 till 7 

kommunsjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: ej beskrivet 

Exklusionskriterier: ej beskrivet 

Kön och antal: ej beskrivet 

 

Sjuksköterskor ansåg att patienterna skulle lyda alla 

deras uppmaningar, och de som inte gjorde det 

”straffades”. Sjuksköterskor ville bry sig om 

patienterna, men när de inte lydde eller gjorde 

framsteg så började sköterskor enbart bry sig om 

bensåret och inte hela människan. Omvårdnaden 

uppfattades som ansträngande och kunde resultera i 

flera olika känslor. 

Smith-Strøm, 

H., Thornes, I. 

 

Att undersöka hur sjuksköterskor 

och dermatologer samarbetar och 

hur de behandlar kroniska bensår 

samt undersöka sjuksköterskors 

kunskap av att behandla bensår.  

 

99 sjuksköterskor i 

primärvården. 

Inklusionskriterier: ej beskrivet 

Exklusionskriterier: Inga 

Kön och antal: ej beskrivet 

Power: ej beskrivet 

Samarbetet mellan sjuksköterskor och dermatologer 

var dåligt trots att sjuksköterskor själva ansåg att de 

hade dålig kunskap inom området. Behandlingarna 

varierade och kunde bland annat bero på att 

sjuksköterskor inte förstod anvisningarna.  

Taverner, 

T., Closs, S. 

J., Briggs, M. 

 

Att öka förståelsen för 

sjuksköterskors arbete genom att 

utforska sjuksköterskors kunskap 

och vetskap om smärta vid kroniska 

bensår. 

115 deltagare, 5 män, 102 

kvinnor och 4 ospecificerade. 

Åldersspann 20-60 år. 

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor och 

sjukvårdsassistenter anställda 

inom kommunen som vårdade 

patienter med kroniska bensår. 

Exklusionskriterier: 

sjuksköterskor som arbetade på 

kommunen men inte var 

anställda där (studenter och 

hyrsjuksköterskor) samt de som 

ej behandlade patienter med 

bensår.  

Power: ej beskrivet 

Sjuksköterskor ansåg att smärta var ett gott tecken för 

det tydde på förbättring. De berättade att de genom 

smärtan kunde identifiera vilken typ av bensår det 

handlade om men att inte alla sjuksköterskor frågade 

efter smärta vid varje patientbesök. Försiktigt handlag 

var smärtlindringen som användes vid såromläggning.  

Van Hecke, 

A., 

Grypdonck, 

M., Beele, 

Att beskriva behandlingen av 

venösa bensår med kompression, 

smärthantering och livsstils 

rådgivning i kommunen samt att 

Sjuksköterskor som arbetade 

inom den privata sektorn samt 

den kommunala. 435 deltagare.  

Inklusionskriterier: ej beskrivet 

Sjuksköterskor beskrev att inte alla patienter fick 

kompressionsbehandling och inte alla patienter som 

hade smärta relaterad till bensåret fick analgetika. 

Mängden livsstilsråd patienterna fick berodde till stor 
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H., De 

Bacquer, 

D., Defloor, 

T. 

 

identifiera faktorer som främjar 

livsstilsråden från sjuksköterskor. 

Exklusionskriterier: ej beskrivet 

Kön och antal: ej beskrivet 

Power: ej beskrivet 

del på sjuksköterskor och deras ålder, verksamma år, 

kunskap och tidigare erfarenhet av att behandla bensår. 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att engagera 

patienterna och lät detta påverka hur många som fick 

behandling.  

 

Sjuksköterskors erfarenheter av patienters följsamhet 

Sjuksköterskor beskrev att patienters motvillighet var ett stort problem när det gällde att 

behandla bensår och att det kunde grunda sig i tidigare behandlingsförsök med dåligt 

resultat (Annells et al. 2008; Da Silva et al. 2014). Sjuksköterskor nämnde att 

motiverade patienter var en viktig faktor när det kom till kompressionsbehandling då 

patienterna måste vara mottaglig för att påbörja och upprätthålla behandlingen. 

Sjuksköterskor motiverade patienterna genom att låta dem prata med läkare, 

involverade familjen och började med en lättare kompression för att sen stegvis öka. De 

ansåg däremot att patienterna motsatte sig kompressionsbehandlingen då patienterna 

menade att det inte blev någon förbättring, att det var obekvämt, fult och smärtsamt 

(Annells et al. 2008). Många patienter beskrevs sakna socialt umgänge och ville därför 

ha en fortsatt kontakt med sjuksköterskor, detta kunde uttryckas i en motvillighet hos 

patienterna att få såren läkta (Annells et al. 2008; Cullen & Phillips 2009). Att behandla 

kvinnor med venösa bensår menade sjuksköterskor var en utmaning, då de ansåg att 

kvinnorna ofta såg sina bensår som något sekundärt och inte något värt att prioritera. 

Sjuksköterskor erfor det därför svårt att motivera kvinnorna till att ta hand om sina sår, 

följa en behandling eller att ens påbörja en (Da Silva et al. 2014). Vid utebliven 

sårläkning blev resultatet att sjuksköterskor slutade se till hela människan och 

fokuserade endast på att behandla bensåren (Morgan & Moffatt 2008b). Dålig 

motivation från patienter beskrev sjuksköterskor ledde till frustration (Cullen & Phillips 

2009a; Da Silva et al. 2014).  

 

Något som sjuksköterskor berättade minskade följsamheten hos patienterna var deras 

tidsbrist (Cullen & Phillips 2009) samt om de öppet visade besvikelse över uteblivet 

resultat (Da Silva et al. 2014). Sjuksköterskor kunde beskylla patienterna för avsaknad 

av sårläkning (Morgan & Moffatt 2008b) då de menade att patienterna inte följde de råd 

som gavs, till exempel att gå ner i vikt eller medverka i hälsofrämjande program 

(Flanagan et al. 2001; Morgan & Moffatt 2008b), detta trots att råden i vissa fall kunde 

kännas orealistiska (Flanagan et al. 2001). Många beskrev att patienterna lyssnade och 

förstod råden de gav, men att de ändå valde att inte följa dessa (Da Silva et al. 2014; 
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Flanagan et al. 2001). Exempel på detta var att kompressionsstrumpor ansågs av 

patienterna svåra att använda och de valde därför att avstå dessa (Flanagan et al. 2001) 

samt att patienterna själva fick stå för kostnaderna för bandage vid 

kompressionslindning (Annells et al. 2008). Många sjuksköterskor menade att det var 

svårt att hålla patienterna engagerad då de visade lite intresse, och detta medförde att 

drygt hälften av patienterna fick behandling (Van Hecke et al. 2009a). Det har däremot 

visat sig att sjuksköterskor som lade mer tid på patienter, som fick dem att förstå vikten 

av behandlingen, ökade patienternas följsamhet (Da Silva et al. 2014; Flanagan et al. 

2001). Även tillit och hänsyn till patienters åsikter och värderingar beskrev 

sjuksköterskor var av betydelse (Annells et al. 2008; Cullen & Phillips 2009).  

 

Den upplevda bristen på följsamhet hos patienterna var en bidragande orsak till 

motvillighet hos sjuksköterskor att ta sig an dessa patienter (Cullen & Phillips 2009a). 

Bland sjuksköterskor fanns en förväntan att patienterna skulle rätta sig efter och strikt 

följa de råd de fick och den valda behandlingen (Da Silva et al 2014; Morgan & Moffatt 

2008b). Om detta inte efterföljdes kunde sjuksköterskor bestraffa patienterna. Exempel 

på bestraffning var en hårdare attityd eller att patienterna nekades behandling och först 

när deras inställning ändrats var de välkomna tillbaka. Sjuksköterskor förväntade sig att 

patienterna skulle fortsätta behandlingen även när framsteg inte gjordes. Skedde 

däremot framsteg trots dålig följsamhet var det något sjuksköterskor kunde acceptera 

(Morgan & Moffatt 2008b). Vid lyckat resultat och läkta sår fick sjuksköterskor en 

känsla av oengagemang hos patienterna gällande eftervård vilket medförde att risken för 

recidiv var stor och att patienterna kom tillbaka med nya bensår (Da Silva et al. 2014). 

För sjuksköterskor var ett upplevt oengagemang hos patienter en stor anledning till 

utebliven behandling (van Hecke et al. 2009a).  

Sjuksköterskors erfarenheter av kunskap och samarbete 

Sjuksköterskor beskrev att de kände en otillräcklig kunskap inom bensårsbehandling 

och att kunskapen som de hade kom från kollegor och broschyrer från 

läkemedelsföretag. Osäkerheten rörde metoder för behandling, proceduren vid 

såromläggning samt hur ofta och med vilket materiel som skulle användas (Haram et al. 

2003; Smith-Strøm & Thornes 2008). Andra svårigheter sjuksköterskor nämnde var hur 

nekros och fibrinbeläggningar skulle hanteras, när antibiotika skulle användas, när en 

specialist skulle kontaktas men även sårens etiologi. (Haram et al. 2003) Sjuksköterskor 

kände sig obekväma i att ge livsstilsråd då de menade att de inte hade adekvat kunskap 
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för detta. Kunskapen grundade sig i dennes ålder, verksamma år och tidigare 

erfarenheter (Van Hecke et al. 2009a). Osäkerheten ledde till att sjuksköterskor 

involverade endast tre procent av patienterna i behandlingen (Haram et al. 2003). 

 

Sjuksköterskor berättade att patienter hade smärta relaterat till sina bensår eller dess 

behandling (Van Hecke et al. 2009a), att endast en minoritet av dessa fick smärtlindring 

i form av analgetika (Van Hecke et al. 2009a; Smith-Strøm & Thornes 2008) och vid 

såromläggning angav sjuksköterskor att smärtlindringen de valde var ett försiktigt 

handlag. De erfor att smärta vid bensår var något positivt, då de var ett tecken på 

läkning och att de med hjälp av smärtan kunde avgöra bensårets etiologi. De beskrev 

även att smärtan kunde öka om benen var för hårt lindade eller om bensåren var en 

blandning av venös och arteriell uppkomst. Några menade dock att smärtan kunde vara 

psykisk. Trots att sjuksköterskor ansåg smärta som något positivt så var det inget som 

diskuterades vid patientbesök på deras initiativ, utan patienterna själva fick föra det på 

tal (Taverner et al. 2011). 

 

Det har visat sig att samarbetet med hemtjänstpersonal inte fungerade som önskat från 

sjuksköterskors håll. Hemtjänsten hade enligt sjuksköterskorna otillräcklig utbildning 

och kunskap inom kompressionsbehandling. Detta resulterade i att patienterna kunde 

sitta flera timmar med olindade ben innan sjuksköterskor hade möjlighet att utföra 

lindningen, vilket erfors som bakslag i behandlingen då ödemen hann komma tillbaka 

(Flanagan et al. 2001). Även samarbetet med dermatologen fungerade dåligt då otydliga 

behandlingsinstruktioner och dyra metoder resulterade i att sjuksköterskor fortsatte att 

behandla bensår som de alltid gjort (Smith-Strøm & Thornes 2008). Olika 

behandlingsinstruktioner från olika professioner skapade en stor förvirring hos alla 

inblandade parter om hur vården skulle utföras (Annells et al. 2008). Sjuksköterskor 

beskrev också att samarbetet mellan dem och hemtjänsten måste bli bättre i eftervården 

av bensår (Flanagan et al. 2001). På grund av tidsbrist delegerades drygt hälften av 

patienterna med bensår till undersköterskor, då sjuksköterskor ansåg att dessa hade 

tillräcklig kunskap för att behandla dessa patienter (Smith-Strøm & Thornes 2008). 

Sjuksköterskors erfarenheter av känslor relaterat till behandling 

Sjuksköterskor kunde uppleva behandlingen som en berg-och-dalbana, likväl som 

patienterna. När behandlingen inte gav önskat resultat (Cullen & Phillips 2009), när 

patienterna tog kontroll över sin egen behandling (Morgan & Moffatt 2008b) och när 
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det kändes som att läkningen tog flera steg bakåt erfor sjuksköterskor känslor som 

motstånd och besvikelse. De berättade om känslan av otillräcklighet som påverkade 

deras syn på patienter med bensår. Självförtroendet var också något som påverkades och 

ledde till att flera av dem inte längre ville ta sig an dessa patienter. Detta på grund av 

svårigheterna i behandlingen, upprepade misslyckanden och känsla av att inte kunna ge 

hopp till patienter. (Cullen & Phillips 2009; Morgan & Moffatt 2008b). Sjuksköterskor 

beskrev därför inte patienter med bensår som givande (Cullen & Phillips 2009; Van 

Hecke et al. 2009a). 

 

Sjuksköterskor påpekade att de inte var psykiatriker, familjerådgivare eller psykologer. 

De hade förståelse för patienten och att denne kunde ha flera problem på grund av 

bensåren, men betonade att deras jobb inte innebar att hantera dessa, deras uppgift var 

endast att få såren att läka. De menade att de inte hade resurser för att se till patientens 

emotionella problem (Morgan & Moffatt 2008b).  

 

Sjuksköterskor uppfattade omvårdnaden som ansträngande och känslor som ångest, 

rädsla och stress kunde uppstå (Morgan & Moffatt 2008b). En rad olika känslor har 

gjort att vissa sjuksköterskor har gått från att behandla och läka såren till att ta hand om 

och hantera dem. Sjuksköterskor beskrev däremot att glädjen var väldigt stor vid lyckad 

behandling då såren läkt och att denna känsla av framgång var ett skäl till yrkesvalet 

(Cullen & Phillips 2009). 

Undersökningsgrupp 

En studies trovärdighet stärks om undersökningsgruppen är tydligt beskriven (Polit och 

Beck 2012). I kvalitativa studier beskriver Henricson och Billhult (2012) att antalet 

deltagare ska styras av vilka erfarenheter de besitter och mängden information de kan 

ge. Polit och Beck (2012) beskriver att antalet deltagare i kvantitativa studier ska bestå 

av ett så stort deltagarantal som möjligt för att öka överförbarheten. Åtta av de nio 

ingående artiklarna beskriver det exakta antalet deltagare (Annells et al. 2008; Cullen & 

Phillips 2009; Da Silva et al. 2014; Flanagan et al. 2001; Haram et al. 2003; Smith-

Strøm & Thornes 2008; Taverner et al. 2011; Van Hecke et al. 2009a), vilket varierar 

mellan 7-435 stycken. I en studie (Morgan och Moffatt 2008b) beskrivs inte exakta 

antalet deltagare, men utifrån beskrivningen kan det vara mellan 12-28 stycken. I 

kvalitativa studier är variation i ålder och kön bra då de bidrar till större variation i 

deltagarnas berättelser (Henricson & Billhult 2012). Enligt Polit och Beck (2012) ökar 
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överförbarheten för de kvantitativa artiklarna om ålder och kön är angivet. I fem av de 

nio ingående artiklarna framgår ålder hos de medverkande. (Annells et al. 2008; Da 

Silva et al. 2014; Flanagan et al. 2001; Haram et al. 2003; Taverner et al. 

2011).  Åldersspannet låg mellan 20-63 år. I fem ingående artiklar (Annells et al. 2008; 

da Silva et al. 2014; Flanagan et al. 2001; Haram et al. 2003; Taverner et al. 2011) 

beskrevs antalet kvinnliga och manliga deltagare. Det totala antalet kvinnor var 240 

stycken och antal män 13 stycken. 4 deltagare valde att inte uppge om de var kvinnor 

eller män. Enligt Polit & Beck (2012) ska specifika kriterier för undersökningsgruppen 

redogöras. I föreliggande studie beskrevs inklusions- och exklusionskriterierna endast i 

tre av de nio artiklarna (Annells et al. 2008; Haram et al. 2003; Taverner et al. 2011). I 

fyra artiklar (Flanagan et al 2001; Morgan och Moffatt 2008b; Smith- Strøm och 

Thornes 2008; Van Hecke et al. 2009a) beskrevs exklusionskriterierna men inte 

inklusionskriterierna. Vid kvantitativa studier kan powerberäkningar hjälpa författarna 

att stärka studiens trovärdighet då de anger antalet deltagare som behövs för just den 

studien (Polit och Beck 2012). I föreliggande studie hade inte den kvantitativa studien 

(Taverner et al. 2011) eller de med mixad ansats (Haram et al. 2003; Smith-Strøm och 

Thornes 2008; Van Hecke et al. 2008) angivit om de använt powerberäkningar. En 

fullständig redogörelse för de ingående artiklarna redovisas i tabell 2. 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Sjuksköterskors inställning till patienter och bensår var grundläggande för behandlingen 

men även patienters inställning och tidigare erfarenheter spelade in. Motivering av 

patienter var därför en stor del i behandlingen. Brast följsamheten hos patienterna 

resulterade det till att sjuksköterskor tappade helhetsbilden på människan, men lade 

sjuksköterskor däremot mer tid till patienterna märktes en förbättring i följsamheten. 

Bemötandet från sjuksköterskor var i vissa fall strikt och en förväntan fanns på 

patienterna att följa sjuksköterskors behandlingsmetod, vilket annars kunde leda till 

konsekvenser i form av bestraffning för patienterna. Samarbete med andra professioner 

fungerade dåligt och sjuksköterskor upplevde på grund av detta svårigheter i utförandet 

av sitt arbete. Trots samarbete beskrev sjuksköterskor en egenupplevd kunskapsbrist 

gällande bensårsbehandling. Sjuksköterskor var av uppfattningen att smärta relaterat till 

bensår var något positivt och var därför inget som togs upp vid patientkontakt, inte 
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heller patienternas emotionella sida var något som prioriterades på dessa möten. 

Sjuksköterskor menade att recidiv uppkom på grund av patienternas oengagemang. 

Detta skapade en ansträngd situation för sjuksköterskor som tillsammans med 

upprepade misslyckanden ledde till att sjuksköterskors självförtroende sjönk och 

resultatet blev att de inte ville ta sig an dessa patienter längre. 

Resultatdiskussion 

 

Under bearbetning av resultatet har författarna uppmärksammat att sjuksköterskors 

erfarenheter kan ha grundat sig på deras attityder till patienterna och behandlingen och 

därmed legat som grund för deras beteenden och handlingar.  

Sjuksköterskors erfarenheter av patienters följsamhet 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg att motvilligheten hos patienterna var ett 

problem då patienterna var en del av sin behandling och de beskrev hur de försökte 

motivera patienterna och komma fram till en lösning som både patienterna och 

sjuksköterskor kunde acceptera. Detta kunde vara svårt då patienterna inte visade något 

engagemang och inte prioriterade sina bensår, speciellt kvinnor upplevdes bry sig mer 

som sina familjer än sina bensår. Dåligt engagemang från patienterna resulterade i att 

sjuksköterskor i sin tur engagerade sig mindre i behandlingen. I en studie med patienter 

ansåg dessa att de redan hade försökt med alla behandlingsmetoder och att efter många 

år med bensår hade hoppet försvunnit. De hade lärt sig att leva med bensåren trots att 

depression och sömnproblem inte var något ovanligt (Morgan & Moffatt 2008a). 

Patienterna menade att de inte fick hjälp med deras problem (Heinen et al. 2007), de 

upplevde inte fullt förtroende för sjuksköterskor gällande kompressionsbehandling och 

de blev inte tagna på allvar när de berättade om deras smärta (Morgan & Moffatt 

2008a). Enligt ICNs etiska kod (2014) är ett av de fyra ansvarsområdena sjuksköterskor 

har, att återställa hälsa och detta ska ske med hänsyn till patienters åsikter. 

Sjuksköterskorna i föreliggande litteraturstudie uppvisade en attityd som tyder på att de 

brister i sin profession, enligt den etiska koden, då de visade ett bristande engagemang 

för patienter och deras behandling. Den attityd sjuksköterskorna uppvisade är något 

Altmann (2008) redogör som en reaktion på en situation, detta då det minskade 

engagemanget från sjuksköterskor var en reaktion på den upplevda motvilligheten från 

patienterna. När patienter inte lyckas vara positiva anser författarna att det är ännu 
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viktigare att sjuksköterskor fortsätter ha en positiv attityd och en professionell 

inställning för att motivera patienterna. 

 

Erfarenheter sjuksköterskor hade av att behandla bensår berörde vikten av att inte agera 

på ett sådant sätt att det påverkade patienternas följsamhet negativt vid oönskade 

resultat. Det visade även att tidsbrist hos sjuksköterskor påverkade patienternas 

följsamhet men att det var patienterna som beskylldes för utebliven läkning. 

Sjuksköterskor ansåg att patienterna lyssnade och förstod de råd som gavs men att de 

ändå inte följde dessa och att följsamheten påverkades av att patienterna själva fick stå 

för kostnaden för materiel vid behandling. Sjuksköterskor trodde att bristen på 

följsamhet hos patienterna även berodde på patienternas minskade kontakt med 

omvärlden och som en reaktion på detta slutade sjuksköterskor se till hela människan 

och fokuserade endast på bensåren.  I en studie med patienter framkom det att de 

isolerade sig på grund av bensåren och dess komplikationer vilket ledde till en minskad 

social kontakt (Persoon et al. 2004). Sjuksköterskor har ett ansvar i att ge en anpassad 

och tillräcklig information så att mottagaren förstår den, detta då informationen kan vara 

en del i behandlingen som främjar hälsa. Sjuksköterskor ska även kontinuerligt bedöma 

sin kompetens för att kunna ge en god och säker vård (ICN 2014). En möjlig förklaring 

till föreliggande litteraturstudies resultat kan vara att sjuksköterskor brister i att ge 

anpassad vård och tillräcklig information vilket kan har resulterat i en 

kommunikationsbrist mellan sjuksköterskor och patienterna. Sjuksköterskor måste 

enligt författarna därför bli mer medvetna om att de har en stor inverkan på patienterna 

och att de undermedvetet kan påverka deras följsamhet. De har också ett stort ansvar i 

att ge patienterna de verktyg som behövs för att isolering ska undvikas samt att inte 

sluta se helhetsbilden av patienterna. De verktyg som i resultatet ansågs behövas var 

ökad tid för patienterna och att skapa en ökad förståelse av behandlingen. Även tillit 

ökade patienternas följsamhet likväl som hänsyn till deras åsikter och värderingar. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskor tänker på sin inställning, sitt närmande och sitt 

uppförande mot patienterna, för precis som Altmann (2008) säger kan attityder vara 

gynnsamma eller ogynnsamma.  

 

Doss et al. (2011) menar att sjuksköterskor har mer medicinsk kunskap än patienterna 

vilket kan göra att attityden lätt bli överlägsen, något som kan sätta patienter i en 

hjälplös och underlägsen sits. Resultatet beskriver att sjuksköterskors attityd till 
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patienter var att de skulle acceptera och följa de råd som gavs. Om patienterna inte 

gjorde det kunde de bli straffade då sjuksköterskor menade att deras råd skulle följas 

strikt trots utebliven förbättring. Exempel på bestraffning som sjuksköterskor kunde ge 

patienterna var nekad behandling eller en hårdare attityd och patienterna välkomnades 

tillbaka när de gick med på sjuksköterskors behandlingsmetod. I en studie med patienter 

uttryckte de en maktlöshet då de var beroende av andra för att klara av vardagen, få 

såren att läka och att de kände att sjuksköterskor inte hjälpte dem tillräckligt (Heinen et 

al. 2007). Författarna menar att bestraffa patienter inte är något som ska ske i dagens 

vård. Att behandlingsmetoder och riktlinjer skiljer sig från land till land kan författarna 

ha en viss förståelse för, men att bestraffning ens kommer på tal känns overkligt. Enligt 

ICNs etiska kod (2014) ska vården ske på patienters villkor, där denne har en stor 

autonomi som ska tillgodoses i den mån det går och sjuksköterskor ska utföra 

omvårdnaden professionellt och enligt riktlinjer. Författarna menar att en kompromiss 

mellan patienterna och sjuksköterskor bör ske vid olika åsikter. Ett gott exempel på 

detta ses i en studie av Annells et al. (2008) där sjuksköterskor och patienterna var 

oense om behandlingsmetoden men kunde ändå komma fram till en gemensam lösning. 

Patienterna blev nöjda då behandlingen inte påverkade vardagslivet samtidigt som 

sjuksköterskor kunde se framsteg i behandlingen. Detta anser författarna att fler borde ta 

efter då sjuksköterskor ska förstå att det är människor, med egna åsikter och 

värderingar, de behandlar. Tidigare forskning från Shipperley (1997) utifrån 

sjuksköterskors perspektiv påpekar att ett holistiskt synsätt på patienter och deras 

problem är grundläggande och att vården ska skräddarsys och behandlingen ska möta 

patienters individuella behov. Författarna menar att sjuksköterskor brister i sitt 

professionella ansvar i och med att de inte har ett holistiskt synsätt (Ingelbretsen & 

Storheims 2010) och anpassar vården efter individen då Värdegrund för omvårdnad 

(2014) beskriver att sjuksköterskor ska respektera mänskliga rättigheter så som 

olikheter, autonomi och rättvisa.  

Sjuksköterskors erfarenheter av kunskap och samarbete 

Sjuksköterskor visade tydligt sin attityd till patienterna och deras smärta genom att tro 

att den var psykisk och genom att inte ta upp eventuell smärta vid varje patientkontakt. 

Sjuksköterskor ansåg även att smärta var något positivt då det var ett tecken på läkning 

och endast en minoritet gav smärtlindring till patienterna och vid omläggningar 

användes enbart ett försiktigt handlag som smärtlindring. I studier gjorda med patienter 

bevisas det att de har smärta relaterat till sina bensår (Van Hecke et al. 2009b) och 
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många patienter upplevde att de inte blev tagna på allvar när de berättade om smärtan. 

De kände sig även avvisade av sjuksköterskor när detta diskuterades (Morgan & 

Moffatt 2008a). Författarna är förvånade över sjuksköterskors bild av smärta. Att endast 

använda ett försiktigt handlag som smärtlindring känns föråldrat och okunnigt då 

sjuksköterskor enligt ICNs etiska kod (2014) har ett ansvar att lindra lidande, något som 

kan påverka en persons livskvalitet mycket. Den etiska koden betonar även att det hela 

tiden ska vara den nyaste beprövade vetenskapen som används, någon som författarna 

inte anser att ett försiktigt handlag är. Att inte diskutera smärta, med patienter, vilket är 

vanligt förekommande vid bensår anser författarna märkligt när smärta är något som 

hämmar läkningen då närings- och syretillförseln minskar på grund av kärlkontraktion 

(Ingelbretsen och Storheim 2010). 

 

Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenheter av samarbete med andra professioner 

har fungerat dåligt. Samarbetet med hemtjänsten upplevdes mindre framgångsrikt då 

sjuksköterskor inte kunde se någon förbättring i och med hemtjänstens okunskap 

gällande kompressionsbehandling och eftervård av bensår. Det dåliga samarbetet ses 

även i en studie av Smith-Strøm och Thornes (2008) där samarbetet med dermatologen 

fallerade i och med att sjuksköterskor inte lyssnade på dem utan fortsatte med 

behandlingen som de tidigare gjort. Detta stärks av patienternas upplevelser då de olika 

professionerna hävdar att just deras behandlingsstrategier är den bästa (Van Hecke et al. 

2009b). ICNs etiska kod beskriver att samarbete ska bedrivas med en god relation 

mellan vårdpersonal. Samarbete bidrar till att sjuksköterskor får möjligheten att 

införskaffa sig ny kunskap, något som även nämns i den etiska koden. Författarna 

upplever att dessa samarbeten kan tolkas onödiga då sjuksköterskor väljer att inte 

använda sig av varandras kunskap för att bli bättre och skapa en säkrare vård. De 

faktorer som gör att sjuksköterskor väljer att avstå de förslagna behandlingsmetoderna 

kan författarna ha en viss förståelse för, samtidigt som meningen med ett samarbete är 

att förbättra kunskapen hos varandra och göra det bästa för patienterna. Det författarna 

däremot inte förstår är hur sjuksköterskorna i Smith-Strøm och Thornes (2008) studie 

kunde delegera bort omläggningar av bensår till undersköterskor med mindre utbildning 

då sjuksköterskorna själva påpekade att de inte hade tillräcklig kunskap. Även här 

bryter sjuksköterskorna mot den etiska koden (2014) som säger att sjuksköterskor ska 

bedöma sin egen kompetens men även andras kompetens vid delegering. Hade detta 
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efterlevts hade sjuksköterskorna aldrig delegerat bort patienter med bensår till någon 

med mindre utbildning då det inte kan garantera en säker vård. 

 

Livsstilsrådgivning var en del i behandlingen av bensår och sjuksköterskors erfarenheter 

av att ge livsstilsråd var väldigt varierande och berodde på fler olika faktorer, bland 

annat känslan av att ha adekvat kunskap. Sjuksköterskor ansåg ofta att livsstilsråden var 

orimliga och svåra att utföra för patienterna. Liknande resultat framkommer även i en 

studie med patienter där de önskade sig övningar som skulle vara lättillgängliga i 

vardagen (Van Hecke et al. 2011). ICNs etiska kod (2014) påpekar att sjuksköterskor 

har ett ansvar att anpassa vården till individen. Författarna till föreliggande studie menar 

att sjuksköterskor inte ger anpassad information, råd som de själva inte ansåg rimliga 

och att den egenupplevda kunskapen var bristande. Detta påvisar att de har en dålig 

attityd till ICNs etiska kod och författarna funderar på om de ens har adekvat kunskap 

om innebörden i den etiska koden. Detta i sin tur leder till att vården äventyras och 

patienterna kan inte garanteras den säkra och goda vård de har rätt till. En fundering 

författarna har är varför sjuksköterskor väljer att fortsätta ge råden som de anser 

orimliga istället för att följa ICNs etiska kod och utarbeta nya.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade en otillräcklig kunskap när det kom till 

bensårsbehandling och kunskapen de hade var bland annat från kollegors erfarenheter. 

Osäkerheten handlade om materiel och procedurer vid omläggning samt hur ofta det 

skulle bytas. Detta medförde att endast tre procent av patienterna involverades i 

behandlingen. Liknande fynd kan ses i en studie där en patient berättade att 

sjuksköterskor inte hade tillräckligt med kunskap inom bensårsbehandling, utan att 

patienten själv kunde utföra behandlingen bättre (Morgan & Moffatt 2008a). Ruston 

(2002) beskrev att sjuksköterskor tydligt kan delas in i grupper efter deras attityd till 

kunskap. Grupperna bestod av de som var beredd att ändra sin behandling och 

beslutsfattning efter gällande riktlinjer, de som gjorde behandlingen och beslutsfattandet 

systematiskt samt de som inte förändrade sig alls. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2014) beskrivs att sjuksköterskor har ett ansvar att kontinuerligt uppdatera sin kunskap 

för att bibehålla en god kompetens, detta då de har ett personligt och moraliskt ansvar 

gällande utförandet av sitt arbete. Sjuksköterskors attityd till ny kunskap anser 

författarna var bristfällig i och med att de inte tar ansvar för att söka ny kunskap och 

med det inte ger patienterna deras rättighet till en säker vård. Författarna är medvetna 
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om att ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är utgiven av svensk sjuksköterskeförening 

men menar att de finns liknade krav för samtliga länder. The ICN code of ethics for 

nurses (2012) är en internationell kod som används världen över och vissa länder har 

översatt den för mer tillgänglig information, Sverige inräknat. Utifrån författarnas 

kunskap har sjuksköterskorna en otillräcklig kunskap och negativ attityd till 

professionen, vilket stärks av Pope (2012) som menade att en dålig eller negativ attityd 

hos sjuksköterskor kan påverka resultatet av patienternas vård. 

Sjuksköterskors erfarenheter av känslor relaterat till behandling 

Sjuksköterskor erfor att en rad olika känslor kunde uppstå vid behandling av bensår. 

Några av de vanligaste känslorna var ångest, rädsla och stress. En möjlig förklaring kan 

ha att göra med den okunskap som gäller bensår, vilket har presenterats i resultatet. En 

annan vanligt förekommande känsla hos sjuksköterskor var frustration över att 

patienterna tog kontrollen över sin egen behandling men också oönskat resultat och 

bakslag i läkningsprocessen kunde resultera i frustration. Sjuksköterskors 

självförtroende påverkades negativt vid upprepade misslyckanden eller vid svårigheter i 

behandlingen då de inte kunde inge hopp till patienterna. Resultatet blev att 

sjuksköterskor inte ville ta sig an dessa patienter längre. Frustrationen kan ha sin grund i 

det som Altmann (2008) beskriver som ett medvetet eller ett omedvetet tillstånd. Har 

sjuksköterskor stött på motgångar och nederlag samtidigt som de upplever att de besitter 

otillräcklig kunskap kan det leda till en bestående frustration, som medvetet eller 

omedvetet påverkar sjuksköterskors attityd till att behandla bensår. Därför upplever 

författarna det konstigt att sjuksköterskor inte väljer att ta tag i de problem som leder till 

frustrationen som i sin tur påverkar deras självförtroende. I ICN:s etiska kod (2014) står 

det att sjuksköterskor ska ta hänsyn till sin egen hälsa för att kunna främja god vård och 

gör ett gott arbete. 

 

Studier gjorda med patienter visade att de kände att sjuksköterskor inte såg till helheten 

utan bara till behandlingen av bensår (Persoon et al. 2004). I föreliggande studie 

menade sjuksköterskor att de inte hade till uppgift att fungera som en psykolog för 

patienterna, deras uppgift var att få såren att läka. De resurser som behövdes för att 

kunna se till hela patienten menade sjuksköterskor att de inte hade. Sjuksköterskor har 

ett ansvar att upprätthålla och utveckla omvårdnadens värdegrund. Både i ICNs etiska 

kod (2014) och Värdegrund för omvårdnad (2014) beskrivs att sjuksköterskor har en 

plikt att se till hela patienten vid vård, då de ska ha en helhetssyn. En förklaring till 
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sjuksköterskors inställning kan vara att de brister i sin helhetssyn när de begränsar sig 

själva till att enbart se bensåren. Även om de inte har kunskap eller tid för att vara som 

de uttryckte en psykolog, så kan de hänvisa patienten till en. Det sägs att sjuksköterskor 

kan ses som spindeln i nätet där deras roll bland annat handlar om att skapa ett nätverk 

för patienter och deras behov. Enligt Pope (2012) och ICNs etiska kod (2014) är det 

därför viktigt att sjuksköterskor har patienters rättigheter, värderingar och värdighet i 

åtanke. 

Diskussion utifrån undersökningsgrupp 

I föreliggande studie är en artikel enbart kvantitativ (Taverner et al. 2011). 

Deltagarantalet i den studien var 115 stycken, vilket enligt Polit och Beck (2012) kan 

anses som ett låg antal för en kvantitativ studie. Hade artikelförfattarna däremot gjort 

powerberäkningar och konstaterat att antalet deltagare var ett tillfredställande antal för 

studien, hade inte det upplevda låga antalet varit något problem för validiteten. Det 

finns inga bestämmelser för antal deltagare som ska vara med i en kvalitativ studie utan 

bestäms utifrån hur mycket informanterna kan reflektera över och delge sina 

erfarenheter. Skuggdata (shadowed data) och valt undersökningsområde avgör också 

hur många deltagare som behövs (Polit & Beck 2012). Fem av de ingående artiklarna i 

denna litteraturstudie är av kvalitativ ansats (Annells et al. 2008; Cullen & Phillips 

2009; Da Silva et al. 2014 Flanagan et al. 2001; Morgan och Moffatt 2008b).  I tre av 

dessa artiklar (Annells et al. 2008; Da Silva et al. 2014 Flanagan et al. 2001) står det 

uttryckligen hur många sjuksköterskor som deltagit, vilket författarna anser kan stärka 

läsarens bild av artiklarnas trovärdighet. I Cullen och Phillips (2009) studie beskrev de 

antalet deltagare i studien men inte hur många av dessa som var sjuksköterskor men 

däremot framgår det vad som var sjuksköterskors åsikter. I en annan studie (Morgan & 

Moffatt 2008b) beskrevs att alla informanter var sjuksköterskor, men antalet deltagare 

angavs inte specifikt. De beskrev bara fyra grupper med tre till sju deltagare i varje 

grupp. Detta gör att trovärdigheten för artikeln kan påverkas då läsaren inte vet om 

deltagarantalet är 12, 28 eller något där emellan. I tre av de nio ingående artiklarna 

används en mixad ansats (Haram et al. 2003; Smith-Strøm och Thornes 2008; Van 

Hecke et al. 2009a;). Polit och Beck (2012) menar att detta kan tillämpas när ett ämne 

inte är tillräckligt utforskat, när varken kvalitativ eller kvantitativ ansats var för sig 

räcker eller när det kvalitativa data kan förklara det kvantitativa resultatet. Två av 

artiklarna i föreliggande studie använde sig av enkäter med öppna frågor (Haram et al. 

2003; Smith-Strøm och Thornes 2008) där 102 respektive 99 deltagare ingick. I studien 
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av Van Hecke et al. (2009a) användes enkäter samt fokusgrupper för datainsamling där 

435 deltagare medverkade. Artiklar med mixad ansats ger mer övergripligt resultat och 

då författarna anser att detta är ett dåligt utforskat ämne är dessa artiklar värdefulla. 

Detta då resultatet från artiklarna kan generaliseras till en större grupp samtidigt som 

den ger en inblick i sjuksköterskors erfarenheter. I föreliggande studie är åldersspannet 

på de deltagande mellan 20-63 år. Att endast fem av föreliggande studiens artiklar 

(Annells et al. 2008; Da Silva et al. 2014; Flanagan et al. 2001; Haram et al. 2003; 

Taverner et al. 2011) beskrev åldersspannet på deltagarna anser författarna vara 

negativt. Detta då de tror att mycket av erfarenheter och hur man hanterar olika 

situationer kräver levnads- samt yrkesverksamma år. Författarna anser att utöver 

tidigare nämnda beskrivningar av deltagarna, hade utbildning samt verksamma år varit 

av intresse. Detta då författarna menar att det är skillnad på erfarenheter och 

erfarenheter, bra och gedigen erfarenhet är resultatet av många verksamma år. Enligt 

Polit och Beck (2012) kan utbildning hjälpa läsarna att avgöra vilken population som 

resultatet kan överföras till. På grund av ojämn könsfördelning bland deltagande i de 

ingående artiklarna kan resultatet vara begränsande när det kommer till överföring av 

resultatet (Polit & Beck 2012). I de ingående artiklarna som redovisar deltagarnas kön 

(Annells et al. 2008; Da Silva et al. 2014; Flanagan et al. 2001; Haram et al. 2003; 

Taverner et al. 2011) är det sammanlagda antalet män 13 stycken, antalet kvinnliga 

deltagare 240 och fyra deltagare valde att inte uppge om de var man eller kvinna. 

Författarna är medvetna om att mäns och kvinnors erfarenheter kan skilja sig åt, men att 

uppdelningen av kön i föreliggande studier ger en relativt rättvis bild av antalet män och 

kvinnor som arbetar som sjuksköterskor i praktiken, även om det är på väg att bli mer 

jämställt. Detta gör att de inkluderade artiklarna har större överförbarhet än vad Polit 

och Beck vill påstå. I en studie om sjuksköterskor menar författarna att det därför inte är 

av största vikt att veta om det är kvinnor eller män och ser därför, utöver sin egen 

nyfikenhet, inte något problem med att Cullen och Phillips (2009), Morgan och Moffatt 

(2008b) Smith-Strøm och Thornes (2008) samt Van Hecke et al. (2009a) inte redovisar 

detta. I föreliggande studie beskrevs inklusions- och exklusionskriterierna endast i tre av 

de nio artiklarna (Annells et al. 2008; Haram et al. 2003; Taverner et al. 2011). Att inte 

beskriva kriterierna kan ha påverkat resultatet i föreliggande studie då författarna inte 

kan vara helt säkra på att deltagarna kontinuerligt behandlar bensår eller om de bara är 

anställda på en arbetsplats som ofta behandlar dessa. I föreliggande studie är en artikel 

(Taverner et al. 2011) rent kvantitativ och tre artiklar (Haram et al. 2003; Smith- Strøm 
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och Thornes 2008; Van Hecke et al. 2008;) är av mixad ansats. Ingen av dessa beskriver 

power i sina tillvägagångssätt vilket påverkar trovärdigheten av deras resultat. 

Författarna menar att samtliga artiklar med kvantitativ ansats (Haram et al. 2003; 

Smith- Strøm och Thornes 2008; Taverner et al. 2011; Van Hecke et al. 2008) borde ha 

gjort en powerberäkning för att deras validitet ska bli högre.  

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie som enligt Forsberg och Wengström 

(2013) innebär att man presenterar tidigare utförda studier. En beskrivande 

litteraturstudie användes då detta kan ge ett ändamålsenligt svar på författarnas syfte 

och frågeställningar. I föreliggande litteraturstudie har nio artiklar inkluderats för att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att behandla venösa bensår. 

 

Sökorden författarna använde sig av var samtliga sökta i fritext. Författarna sökte först 

med indexeringsord, men såg att de gav för begränsat antal artiklar då övervägande 

artiklar handlade om patienters perspektiv, trots att författarna sökte med ordet nurse. 

Många artiklar hade medicinskt fokus, dessa valdes bort då omvårdad var författarnas 

inriktning. Vid fritextsökning gav detta fler träffar ur sjuksköterskeperspektivet, även 

om majoriteten fortfarande var ur patienters perspektiv. Författarna var medvetna om att 

det blev fler artiklar att gå igenom men valde ändå att använda fritextsökningar för att 

kunna genomföra föreliggande studie. Att författarna använde leg ulcer som sökord 

istället för venous leg ulcer gav fler träffar och innebar mer arbete även där, men då 

detta resulterade i fler artiklar som svarade på studiens syfte valde författarna att göra 

det. Sökningarna i databaserna gjordes systematiskt och författarna sökte i varsin 

databas. Då Cinahl och Scopus användes först resulterade detta i att PubMed endast gav 

dubbletter. Författarna är medvetna om att PubMed är en stor omvårdnadsdatabas, men 

för att bibehålla opartiskhet valdes de först funna artiklarna oberoende av databas. 

Under artikelsökningen har författarna uppmärksammat att titel, abstract och resultat 

inte alltid behöver överensstämma med varandra om innehållet. Detta har gjort att 

författarna många gånger trott sig haft fler artiklar med rätt perspektiv än vad fallet var. 

De få antal träffar resulterade i att författarna vände sig till en bibliotekarie för att få 

hjälp att leta efter artiklar med sjuksköterskeperspektiv. Att ta hjälp av en bibliotekarie 

är något som Polit och Beck (2012) uppmanar till då de är kunniga inom artikelsökning. 

Trots hjälpen av bibliotekarien resulterade det inte i några nya artiklar, då inte hon 

heller kunde hitta några andra än de författarna redan inkluderat. 
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Polit och Beck (2012) menar att det är viktigt att avgränsa när man gör sökningar. Att 

söka efter artiklar på språk som behärskas, att ha ett rimligt tidsintervall och att 

inkludera rätt deltagare i studien underlättar. Samtliga sökningar i föreliggande studie 

gjordes med inklusionskriterierna fritt tillgängliga, skrivna på svenska och engelska, 

“peer reviewed” samt publicerade mellan 2000 - 2015. Anledningen till att artiklarna 

skulle vara fritt tillgängliga berodde på att författarna inte var beredd att betala för 

artiklarna. Detta kan ha resulterat i att många artiklar som hade kunnat vara användbara 

valdes bort. Att artiklarna skulle vara på svenska eller engelska berodde på att det 

endast är dessa språk författarna behärskar. Då samtliga artiklar var på engelska, har 

författarna så noggrant de kunnat försökt översätta till svenska. En risk med detta är att 

misstolkningar kan ha gjorts, utan författarnas vetskap, något som kan påverka resultatet 

negativt. “Peer reviewed” ansåg författarna vara en säkerhet då de innebar att dessa 

artiklar är granskade av andra forskare. Skälet till att artiklarna kunde vara uppemot 15 

år gamla berodde på att författarna inte hittade tillräckligt med artiklar inom en 

tioårsperiod, samt att Polit och Beck (2012) hävdar att 15 år inte är en för bred 

tidsperiod. Exklusionskriterierna för föreliggande studie var systematiska 

litteraturstudier och artiklar som inte svarade på studiens syfte och frågeställningar. 

Författarna är väl medvetna om vad dessa begränsningar kan ha haft för inverkan på 

resultatet och tror att störst inverkan hade inklusionskriteriet fritt tillgängliga. Detta då 

många av de artiklar som kostade berörde föreliggande studies syfte och 

frågeställningar. 

 

Att författarna suttit var för sig och läst artiklarna samt markerat informationen som 

svarade på studiens syfte och frågeställningar, för att sedan jämföra detta och konstatera 

att liknande information har markerats som relevant, anser författarna ge en tyngd i 

studiens trovärdighet. Detta då båda författarna uppfattat artiklarna på samma sätt och 

markerat liknande information. Samtliga artiklar sattes in i en tabell för att få en 

överskådlig blick och en resultattext formades utifrån detta. Författarna läste, efter att ha 

skrivit första utkastet på resultatet, samtliga artiklar en gång till för att försäkra sig om 

att ingen information missats. Därefter bearbetades resultattexten ännu en gång, vilket 

enligt Polit och Beck (2012) ger litteraturstudien större trovärdighet då artiklarna noga 

bearbetades. Att författarna suttit tillsammans och skrivit allt i litteraturstudien tror 
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författarna kan ha bidragit till att de behållit en objektivitet, då de kan påminna varandra 

om detta, genom hela arbetet och lagt in sina egna åsikter först i diskussionen. 

 

När någons erfarenheter ska undersökas är kvalitativa studier att föredra då de ger en 

större inblick i hur personen upplever situationer (Polit & Beck 2012). I föreliggande 

litteraturstudie hade författarna tänkt att enbart använda sig av kvalitativa artiklar, men 

då utbudet av dessa inte var tillräckligt användes även de kvantitativa som hittades. Det 

kan vara både positivt och negativt att använda sig av både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. Positivt för att författarna får djupgående information samtidigt som de får ett 

större antal deltagare från de kvantitativa, vilket kan göra överförbarheten större. Det 

negativa med att använda artiklar med kvantitativ ansats i en litteraturstudie där 

erfarenheter ska undersökas kan vara att de kvantitativa artiklarna inte ger en bra 

förklaring på hur de erfarit situationer då dessa använder sig av formulär. 

 

Att författarna valde ICNs etiska kod som teoretisk referensram beror på att 

sjuksköterskor har ett ansvar i sin profession och författarna till föreliggande ser brister i 

detta ansvar. Att den metodologiska frågeställningen blev undersökningsgrupp grundar 

sig i att författarna anser i enlighet med Polit och Beck (2012) att det är viktigt att veta 

vilka dessa åsikter och synpunkter kommer ifrån. Detta för att se om resultatet kan 

representera en större population. 

Klinisk tillämpbarhet 

Resultatet av sjuksköterskors erfarenheter i föreliggande studie av att behandla patienter 

med venösa bensår visar att detta är något som måste uppmärksammas. Bevisligen finns 

det brister gällande omvårdnaden för patienter med bensår som behöver 

uppmärksammas, allt ifrån sjuksköterskors attityder till kunskapen och gällande 

riktlinjer. Kliniskt verksamma sjuksköterskor ska inte behöva känna en svårighet, 

hopplöshet, frustation eller motvillighet inför dessa patienter. Resultatet som framkom i 

föreliggande studie kan vara viktigt för studerande och nyutexaminerade sjuksköterskor 

att ha med sig från start. Det är lika viktigt att de som varit sjuksköterskor en längre tid 

tar till sig denna information, då synen på patienter med bensår behöver ändras. Många 

gånger kanske sjuksköterskor inte är medvetna om att de har en viss attityd och då 

hoppas författarna att denna litteraturstudie kan få dem att förstå patienternas perspektiv 

och att motvilligheten sjuksköterskor upplever hos patienterna i själva verket kan vara 

en kommunikationsbrist. Ytterligare studier om erfarenheter av att behandla venösa 
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bensår är nödvändigt då befolkningen blir allt äldre och därmed ökad förekomst av 

bensår. Då artiklar till föreliggande studie var svåra att finna och att en del var något 

äldre visar på att mer forskning inom detta område behövs. I och med att förekomsten 

av bensår ökar är det viktigt att belysa erfarenheter för att kunna åtgärda brister i 

behandlingen som gör att sjuksköterskor inte vill ta sig an dessa patienter. Att ha rätt 

attityd till patienterna, att ha den kunskap som behövs för att kunna ge behandling på ett 

korrekt sätt samt kunskap om vad ICN förmedlar är något grundläggande för en 

sjuksköterska. Förhoppningsvis har föreliggande studie skapat intresse för fortsatt 

forskning inom området. 

Slutsats 

Sjuksköterskor visar brister i deras ansvar vid behandling av bensår och kan därför inte 

anses följa professionens etiska kod. Föreliggande studie har påvisat erfarenheter hos 

sjuksköterskor som otillräcklig kunskap och en motvillighet till förändring vilket leder 

till att de inte vill ta sig an patienter med bensår då de inte ansåg det som givande. Detta 

är något som måste belysas och en ändring bör ske redan under sjuksköterskors 

utbildning. Även kliniskt verksamma måste bli medveten om sin inställning och attityd 

och skapa en förändring. 
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Bilaga 1. Artiklarnas författare, titel, design, datainsamlingsmetod och dataanalysmetod. 
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1 Annells, M., O'Neill, J., Flowers, 

C.  

2008 

 

 

Australien 
 

Compression bandaging for 

venous leg ulcers: the 

essentialness of a willing 

patient 

 

Beskrivande-

utforskande 

 

 

12 deltagare var med i 

semistrukturerade 

individuella intervjuer och 

en fokusgrupp med de 

resterande 10 deltagarna. 

NVivo 

2 Cullen, G. H., Phillips, T. J. 

2009 

 

England & USA 

 

Clinician's perspectives on the 

treatment of venous leg 

ulceration 

 

Utforskande Semistrukturerade 

intervjuer 

Grounded theory 

 

 

  

3 Da Silva, M. H., de Jesus, M.C.P., 

Merighi, M.A.B., de Oliveira, 

D.M. 

2014 

 

Brasilien 

 

Limits and possibilities 

experienced by nurses in the 

treatment of women with 

chronic venous ulcers 

Ej angivet Semistrukturerade 

intervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

4 Flanagan, M., Rotchell, 

L., Fletcher, J., Schofield, J. 

2001 

 

England 

Community nurses', home 

carers' and patients' 

perceptions of factors 

affecting venous leg ulcer 

recurrence and management 

of services 

Ej angivet men 

av artikeln att 

döma 
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Fokusgrupper och 
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