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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Venösa bensår är den vanligaste typen av bensår och orsakas av venös insufficiens, vilket är 

ett kroniskt tillstånd. Det krävs en livslång kompressionsbehandling då recidiv är vanligt. 

Patienter med venösa bensår kan uppleva en nedsatt livskvalitet på grund av de besvär ödem 

och såren skapar. Sjuksköterskan möter ofta dessa patienter i sitt arbete och har därför en 

stor roll och ett ansvar i patientens behandling. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters följsamhet till behandling och 

egenvård för att minska risken för recidiv av venösa bensår. 

 

Metod  

 

En litteraturöversikt valdes som metod för att besvara syftet. Datainsamling gjordes i 

databaserna CINAHL och PubMed. Totalt 15 artiklar inkluderades efter en 

kvalitetsgranskning samt analyserades och sammanställdes i en matris för att ingå i 

resultatet. 

 

Resultat 

 

Det framkom att faktorer som påverkar patientens följsamhet var en ökad kunskap om 

venösa bensår och orsak till kompressionsbehandling, stärkt engagemang hos patienten samt 

en god relation mellan patient och sjuksköterska. 

 

Slutsats 

 

Fokus i omvårdnaden kring venösa bensår borde lyftas från såromläggning, till den livslånga 

behandlingen av venös insufficiens. Genom att som sjuksköterska arbeta för att skapa en god 

relation med patienten, erbjuda regelbunden uppföljning och stöd, kan patienter uppmuntras 

ta kontroll över sin hälsa därmed minska risken för recidiv. 

 

Nyckelord: Följsamhet, Personcentrerad omvårdnad, Recidiv, Venösa bensår 
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INLEDNING 

Venösa bensår är den vanligaste typen av bensår som orsakas av venös insufficiens, vilket 

är ett sjukdomstillstånd där venös hypertension leder till ödem och eventuella sår 

(Lindholm, 2012). Bensår drabbar cirka två procent av Sveriges befolkning med en ökad 

prevalens med stigande ålder. Då befolkningen i Sverige blir allt äldre, ökar antalet 

personer med venösa bensår, vilket kommer kräva mer resurser från hälso- och sjukvården 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Utmaningar för hälso- och 

sjukvården blir därmed en ökad ekonomisk belastning och demografiska förändringar mot 

en åldrande befolkning (Idvall & Andersson, 2014). Kostnaden för vård av bensår 

uppskattas i Sverige vara cirka två miljarder kronor per år, där tid för sårvård och 

omläggning är den största delen. För patienten bidrar dessa sår till en försämrad livskvalitet 

och ett nedsatt välbefinnande (Lindholm, 2012). Samtidigt upplever sjuksköterskor en 

frustration i omhändertagandet av patienter med svårläkta sår, då läkningen tar lång tid, 

med en osäkerhet om såret kommer att läka överhuvudtaget (Eskilsson & Carlsson, 2010). 

Då uppkomst av venösa bensår sker på grund av inre patologiska processer i det venösa 

systemet är sjukdomstillståndet kroniskt och det finns risk för återkommande sår, recidiv 

(Lindholm, 2012). 

 

BAKGRUND 

Venösa bensår 

Huden 

Huden är kroppens största organ vars funktion är att upprätthålla kroppens homeostas. 

Förutom att vara ett sinnesorgan för tryck, beröring, värme, kyla och smärta, skyddar 

huden mot yttre mekanisk och kemisk påverkan. Huden består av tre lager, epidermis, 

dermis och subcutis, som tillsammans bidrar till att upprätthålla hudens olika funktioner 

(Ingebretsen & Storheim, 2011). Sår uppstår om hudens yta skadats av en orsak utifrån 

eller av inre processer som inte tillhör det normala. Vid svårläkta sår har dessa inre 

processer en negativ inverkan på sårläkningen och tillsammans med störningar i 

koordinationen av tillväxtfaktorer, medför det att läkningsprocessen kan pågå från månader 

till flera år (Ingebretsen & Storheim, 2011; Lindholm, 2012). Benämningen för ett svårläkt 

sår är ulcus på latin och ulcer på engelska. Definitionen av ett svårläkt bensår är ett sår 

nedanför knät, av varierande etiologi, som inte läkt inom 6 veckor. Venösa bensår är den 

vanligaste typen av svårläkta bensår (Lindholm, 2012). 

 

Venös insufficiens 

Venösa bensår är oftast lokaliserade i området runt ankeln och uppkommer som ett 

symtom på bakomliggande sjukdom. I benen finns ett ytligt och ett djupt vensystem, som 

förbinds med varandra genom perforanter (Lindholm, 2012). Perforant eller perforantven 

är en ven som förbinder det ytliga och djupa vensystemet, främst lokaliserat på underbenen 

(Lindskog, 2014). Klaffar inuti venerna hjälper det venösa blodet tillbaka upp mot hjärtat 

och förhindrar bakåtflöde, reflux. Vid venös insufficiens fungerar inte det venösa återflödet 

normalt på grund av hinder eller skador i venernas klaffsystem, vilket medför ett förhöjt 

ventryck i de nedre extremiteterna (Lindholm, 2012). Ytlig venös insufficiens beror oftast 

på skadade klaffar i perforanterna. Blodet rinner då tillbaka mot de ytliga venerna som 

överfylls, vilket leder till ökat ventryck, fler förstörda klaffar och synliga varicer. En 

tidigare djup ventrombos är den vanligaste orsaken till djup venös insufficiens, men det 

kan också orsakas av medfödda fel på klaffar eller blodkärl (Lindholm, 2012). Ytlig 
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insufficiens rapporteras vara den vanligast förekommande etiologin för venösa bensår, 

orsakad av reflux, inte obstruktion. Såren har påvisats vara lokaliserade till ett ställe där 

reflux förekommer anatomiskt nära såret (Kanth, Khan, Gasparis & Labropoulus, 2015). 

På grund av reflux uppstår det ett förhöjt ventryck vilket medför att vätska pressas ut i 

vävnaden med ödem som följd (Lindholm, 2012). 

 

Ödem 

Ödem visar sig som en tydlig vätskemängd ökning i huden. Vid ödem försvåras utbytet av 

näring, syre och avfallsprodukter mellan kapillärer och omkringliggande vävnad. Ödem i 

underbenet är oftast det första tecknet på venös insufficiens och kan upplevas av patienten 

som en tyngdkänsla i benet. Ödem försämrar hudens blodcirkulation, huden blir tunnare, 

hårlös och bruna pigmentfläckar kan uppstå (Lindholm, 2012). Behandlas inte ödem kan 

sår utvecklas på grund av minskad näringstillförsel och sämre motståndskraft mot yttre 

trauma och infektioner (Ingebretsen & Storheim, 2011). 

 

Kompressionsbehandling 

Den vanligaste konservativa behandlingen vid venösa bensår är kompressionsbehandling, 

med syfte att minska ödem och därmed underlätta sårläkningen. Kompressionen ger ett 

ökat vävnadstryck vilket minskar svullnaden, genom att mindre vätska tränger ut i 

vävnaden från blodkärlen. Kompressionsbehandling hjälper även vadmuskelpumpen 

genom att bilda en yttre fascia för musklerna att arbeta mot. Genom att venen får en 

minskad diameter vid kompressionsbehandling bidrar även kompressionen till ett snabbare 

blodflöde vilket kan lindra tyngdkänslan i benen för patienten (Lindholm, 2012). 

 

Kompressionsbehandling är den mest effektiva behandlingen vid venösa bensår, både 

kortsiktigt och långsiktigt (Taradaj et al., 2011). Flera olika typer av 

kompressionsbehandlingar finns att tillgå med olika grad av kompression. Några typer är 

lindning, kompressionsstrumpa och pumpstövel (Lindholm, 2012). Kompressionslindor 

finns i olika varianter; oelastiska lindor, kortsträckslindor och högelastiska lindor (Partsch, 

2014). Bredden på lindan, elasticiteten i materialet, samt antal lager påverkar graden av 

kompression, men effektiviteten av kompression behandlingen beror även på skickligheten 

hos personen som utför lindningen (O’Meara, Cullum, Nelson & Dumville, 2012). Att ha 

kompetens i lindningsteknik är viktig då en felaktig lindning kan orsaka skavsår och stas. 

Valet av kompressionsbehandling beror på patientens situation och rörelseförmåga 

(Lindholm, 2012). 

 

Den vanligaste preventiva kompressionsbehandlingen för att förhindra recidiv av venösa 

bensår är kompressionsstrumpor (Partsch, 2014). Prevention innebär att på förhand 

identifiera risker som patienten utsätts för och sätta in förebyggande åtgärder (Björvell & 

Thorell-Ekstrand, 2014). Vid användning av kompressionsstrumpor blir effektiviteten av 

kompressionsbehandlingen inte påverkad av den som lindar, dock ger inte 

kompressionsstrumpor en lika hög kompression som lindning kan ge. Smärta från 

kompressionsbehandlingen är mindre vanlig vid kompressionsstrumpor jämfört med lindor 

(O’Meara et al., 2012). Pumpstövel är en mekanisk metod där en stövel träs på benet och 

genom vågrörelser minskar ödem. Denna metod används framförallt av patienter som har 

en reducerad rörlighet (Partsch, 2014). Det är viktigt att kompressionsbehandlingen 

används regelbundet av patienten för att förhindra uppkomst av sår och som prevention för 

recidiv (Lindholm, 2012). 
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Patienten 

Nedsatt livskvalitet 

Livskvalitet definieras som en individs subjektiva uppfattning om sin livssituation i 

relation till den kultur och dess normer där hon lever. Detta även i förhållande till sina egna 

mål, förväntningar, värderingar och intressen (World Health Organization, 1997). Venösa 

bensår och ödem påverkar patientens livskvalitet negativt genom att medföra smärta, 

nedsatt fysisk rörlighet och social isolering. Faktorer som dessa kan skapa ett lidande för 

patienten och leda till begränsningar i livet (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2014). Det 

framkommer i studier att nästan hälften av alla patienter med venösa bensår upplever 

smärta från såren, samtidigt som många inte erhåller adekvat smärtlindring (Ebbeskog, 

Lindholm & Öhman, 1996; Guarnera et al., 2007). Smärtan beskrivs av patienterna som 

överväldigande och ständigt närvarande. Den påverkar hela personen, bland annat genom 

sömnsvårigheter, nedsatt rörlighet, känsla av nedstämdhet och oro (Ebbeskog et al., 1996; 

Green et al., 2014). 

 

På grund av de faktorer som kan skapa lidande för patienten kan upplevelse av att vara 

fängslad i sin kropp, kompressionslindningen och sitt hem uppstå. Patienten kan samtidigt 

som detta även uppleva hopp om frihet från den betungande kroppen (Ebbeskog & Ekman, 

2001). Personer med venösa bensår har en försämrad livskvalitet gentemot personer utan 

venösa bensår (Guarnera et al., 2007; Green et al., 2014). Dock har personer med läkta 

venösa bensår en bättre livskvalitet än personer med öppna venösa bensår (Öien, Åkesson 

& Forsell, 2013). 

 

Egenvård 

Egenvård syftar till att öka patientens delaktighet i vården och öka patientens förmåga att 

hantera sjukdom (Drevenhorn & Österlund Efraimsson, 2013). Egenvårdsaktiviteter som 

verkar för att minska ödem och därmed även förebygga recidiv, är till exempel att ha benen 

i högläge, gärna över hjärtats höjd, göra rörelser i fotleden samt att vara så fysisk aktiv som 

möjligt. För att minska ödem nattetid kan patienten även då, höja benen till exempel 

genom att ha klossar under sängens fotända (Lindholm, 2012). 

 

Omvårdnad 

Professionellt ansvar 

Omvårdnad är sjuksköterskans professionella ansvar och specifika kompetens, och den 

legitimerade sjuksköterskan har huvudansvar för omvårdnaden av patienter (Dahlborg-

Lyckhage, 2010). Omvårdnad baseras på en humanistisk människosyn och omfattar både 

ett vetenskapligt kunskapsområde och ett patientnära arbete (Svensk Sjuksköterskeförening 

[SSF], 2017). Sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut i omvårdnaden, 

vilka syftar till att ge patienten ökade möjligheter att hantera sin hälsa, sjukdom eller 

funktionsnedsättning, för att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet (SSF, 

2017). 

 

Begreppet ansvar 

Begreppet ansvar kan beskrivas som en process i beteende och beslutsfattande med 

autonomi eller självständighet, men det kan också vara en ansvarighet, att ha ansvar för 

något eller någon, en plikt gentemot något eller någon (Snelling, 2012). Det professionella 

ansvaret kan ses som ett ansvar för det egna handlandet, både det man väljer att göra och 
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det man väljer att inte göra (Sandman & Kjellström, 2013), men också att man tar ett 

ansvar för följderna av sitt handlande, både de bra och de mindre bra (Wiklund Gustin & 

Bergbom, 2012). För att kunna ta ansvar måste man kunna reflektera över sin egen 

förmåga, sina styrkor och svagheter, vad man kan och inte kan (Gedda & Snellman, 2012). 

Enligt Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2017) har sjuksköterskan ett personligt ansvar för sin yrkesutövning. Gedda och Snellman 

(2012) diskuterar sjuksköterskans professionella ansvar och delar in det i professionella 

mål och yrkesmässiga skyldigheter, alltså mål som hon bör sträva mot och skyldigheter 

som hon bör följa. Integritet, rättvisa och värdighet tas som exempel på professionella mål, 

men är även exempel på faktorer som ingår i personcentrerad omvårdnad, en av 

sjuksköterskans kärnkompetenser. 

 

Upplevelse av ansvar för patienter och deras venösa sår är inte ovanligt hos sjuksköterskor, 

men ansvaret är inte alltid lätthanterligt. Att patienten anförtror sig och litar på 

sjuksköterskan kan ibland bli svårhanterligt, då patienten också förväntar sig att såret 

kommer läka. Sjuksköterskan kan uppleva, trots kunskaper om svårläkta sår, ett 

misslyckande när såret inte läker som patienten önskat. Ansvaret sjuksköterskan upplever 

kan därmed även ha en baksida med press och förväntan från patienten (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrering är ett förhållningssätt som har sin grund i uppfattningen om människans 

förmåga och rätt att vara autonom. En förståelse finns för patientens förmåga till självstyre, 

handlingsförmåga och ansvar (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) är personcentrerad vård när patienten och närstående blir 

sedda och förstådda av sjuksköterskan som unika personer med unika behov. Vid 

personcentrerad vård är patienten i centrum för vården och utgångspunkten är patientens 

berättelse av den aktuella situationen. Patientberättelsen ger information om vilka 

kunskaper en person besitter samt patientens vilja och motiv till behandling eller 

förändring. Patientberättelsen lägger därmed grunden för ett delat beslutsfattande och ett 

partnerskap mellan patienten och sjuksköterskan. Planeringen av vården utgår sedan från 

patientens resurser, förutsättningar och eventuella hinder (Ekman et al., 2014). Genom att 

sjuksköterskan får en förståelse för patientens sjukdomserfarenhet, kan patienten ges bästa 

möjliga förutsättningar att göra evidensbaserade val i relation till sin hälsa (Florin, 2014). 

 

Omvårdnadshandlingar 

Det dagliga ansvaret för patienter med venösa bensår ligger generellt sett hos 

sjuksköterskor i primärvården (Templeton & Telford, 2010) men dessa patienter återfinns 

inom hela sjukvårdssystemet (Lindholm, 2012). 
 

Problemformulering 

Venösa bensår kan i framtiden komma att kräva mer resurser från hälso- och sjukvården på 

grund av en åldrande befolkning (SBU, 2014). För patienten kan venösa bensår medföra en 

nedsatt livskvalitet och nedsatt välbefinnande (Green et al., 2014). Då den bakomliggande 

orsaken är ett kroniskt tillstånd, finns en risk att drabbas av recidiv. Den grundutbildade 

sjuksköterskan kan möta patienter med venösa bensår inom hela sjukvårdssystemet 

(Lindholm, 2012). Sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut i omvårdnaden, 

vilka syftar till att ge patienten ökade möjligheter att hantera sin hälsa, sjukdom eller 
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funktionsnedsättning, för att uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet (SSF, 

2017). Med detta arbete avses att uppmärksamma och öka kunskapen kring patientens 

följsamhet till den behandling som syftar till att minska risken för recidiv av venösa 

bensår.
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SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters följsamhet till behandling och 

egenvård för att minska risken för recidiv av venösa bensår. 

 

METOD  

Val av Metod 

Friberg (2012) beskriver litteraturöversikt som en metod för att skapa överblick över 

kunskapsläget inom ett bestämt omvårdnadsrelaterat område. Genom sökning och 

sammanfattning av redan publicerad forskning ger det en sammanställning av det aktuella 

forskningsläget inom det valda området. För att kunna göra en litteraturöversikt måste det 

finnas publicerad litteratur på området. Vetenskapligt material är färskvara (Friberg, 2012) 

och en avgränsning på tio år rekommenderas av Polit och Beck (2012) vid datasökning till 

litteraturöversikt. Kvantitativa forskningsansatser ser till att testa hypoteser, medan 

kvalitativa fokuserar mot att undersöka upplevelser (Forsberg & Wengström, 2015). Då 

detta arbete syftar till att beskriva betydelsen av omvårdnad vid venösa bensår anses en 

litteraturöversikt vara lämplig då det ger, som Polit och Beck (2012) beskriver, en 

överblick och underlag för att bedriva evidensbaserad omvårdnad. 

 

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklar var bestämda för att kunna besvara syftet. Artiklar 

publicerade från 2007 till och med 2017 inkluderades, vilket är en tidsavgränsning Polit 

och Beck (2012) rekommenderar. Endast primärkällor, artiklar skrivna av forskaren som 

genomförde studien, inkluderades, i enlighet med Polit och Beck (2012). Vidare 

inkluderades endast artiklar skrivna på engelska, då det är ett språk som författarna till 

denna litteraturöversikt behärskar. Att begränsa sökningarna till bara svenska är inget 

Friberg (2012) föreslår då det oftast inte ger ett tillräckligt bra träffresultat och 

vetenskapligt material. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har inkluderats för att, i 

enlighet med Polit och Beck (2012), få en nyanserad och bred översikt över 

problemområdet. För att inkluderas i denna litteraturöversikt behövde artikeln vara etiskt 

granskad av minst två oberoende experter, så kallad peer-reviewed, och vara granskad och 

godkänd av en etisk kommitté (Polit & Beck, 2012). Artiklar med både sjuksköterske- och 

patientperspektiv kommer att inkluderas. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som endast behandlade ämnen relaterat till andra typer av sår än venösa bensår, 

exempelvis infekterade sår eller sår orsakade av diabetes, exkluderades från arbetet. Detta 

gjordes även med artiklar där personer under 18 år inkluderats som deltagare. 

 

Datainsamling 

Polit och Beck (2012) och Friberg (2012) rekommenderade att initialt göra testsökningar i 

olika databaser för att få en överblick och finna relevanta sökord, vilket gjordes i CINAHL 

(The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) och PubMed (Public 



 

 7

 

 

   

Medline). En bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola konsulterades för hjälp med 

sökteknik i databaserna samt förslag på relevanta sökord gentemot syftet. 

 

Datainsamlingen till denna litteraturöversikt skedde under april och maj 2017 i databaserna 

CINAHL och PubMed, men även manuella sökningar genomfördes i referenslistor till 

redan funna artiklar. Databasen CINAHL innehåller referenser relaterat till omvårdnad, 

fysioterapi och arbetsterapi, medan PubMed innehåller referenser relaterat till det 

biomedicinska området (Polit & Beck, 2012). Sökord valdes utifrån syftet, konsulterande 

bibliotekarie samt de initiala testsökningarna (tabell 1). Ordet prevention användes som 

sökord då ordet ansågs relevant, då litteraturöversikten handlar om att minska risken för 

recidiv av venösa bensår. Vid sökning i CINAHL användes major headings (MH) till orden 

”risk factors”, ”recurrence”, ”leg ulcer”, ”venous ulcer”, ”wounds, chronic” och ”self 

care”. Ordet ”prevention” söktes med fritext, då ordet inte fanns som major heading i 

CINAHL eller som MeSH-term i PubMed. Vid sökning i PubMed användes MeSH-

termerna ”varicose ulcer”, ”leg ulcer”, ”nursing care” samt ”nursing”. Sökorden 

kombinerades och för att visa samband mellan sökorden användes de booleska 

operatorerna orden “AND” och “OR”. De booleska operatorerna är till hjälp för att 

begränsa eller precisera en sökning (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Tabell 1. Söktabell 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal  

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

2017-04-28 

 

(“Prevention” OR MH 

“Risk factors” OR MH 

“Recurrence”) AND (MH 

“Leg ulcer” OR MH 

“Venous Ulcer” OR MH 

“wounds, chronic”) 

142 121 38 7 

PubMed 

2017-04-28 

 

(MeSH “Varicose ulcer” 

OR MeSH “leg ulcer”) 

AND (MeSH “nursing 

care” OR MeSH 

“nursing”) 

134 50 15 2 

CINAHL 

2017-05-02 

 

MH “self care” AND 

(MH “leg ulcer” OR MH 

“venous ulcer” OR MH 

“wounds, chronic”) 

29 28 18 4 

TOTALT 305 199 71 13 

 

Manuell sökning 

Manuella sökningar i referenslistor till redan funna relevanta artiklar utfördes och 

resulterade i två inkluderade artiklar. En av dem uppfyllde inte inklusionskriterierna, då 

den var publicerad 2004. Den artikeln inkluderades i arbetet trots detta, då den ansågs 

besvara syftet. 
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Databearbetning och dataanalys 

För att på bästa sätt få fram relevanta artiklar bör en bra arbetsmetod användas och enligt 

Friberg (2012) är artiklarnas titlar till stor nytta vid första urval i träfflistan. 

Sökningsresultaten gallrades först baserat på titel följt av abstrakt, vilket Friberg (2012) 

förespråkar då abstrakten är en kort sammanfattning av artikelns innehåll. Polit och Beck 

(2012) rekommenderar också denna ordning i gallringen, för att sålla bort irrelevanta 

artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Artiklar som bedömdes relevanta utifrån 

litteraturöversiktens syfte lästes sedan i fulltext. Artiklarna lästes av författarna individuellt 

flertalet gånger följt av gemensam diskussion kring innehåll och relevans. Båda författarna 

läste alla artiklar. Vidare granskades artiklarnas kvalitet efter bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats utformat av Sophiahemmet Högskola (bilaga A). Detta bedömningsunderlag 

är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) och användes även vid metodbestämning av artiklarna. 

 

Efter genomförd kvalitetsgranskning lästes artiklarna återigen och sammanfattades och 

sammanställdes gemensamt av författarna i en artikelmatris utformad av Sophiahemmet 

Högskola (bilaga B). Detta för att få en överblick av insamlad information och för att finna 

information som kunde bidra till att besvara syftet i varje artikel på ett systematiskt sätt, 

vilket Polit och Beck (2012) rekommenderar. Artiklarna lästes igenom ytterligare gånger, 

gemensamt och enskilt, för att sedan gemensamt sammanställa resultat från artiklar i ett 

dokument. Resultat flyttades sedan runt i dokumentet och delades in i teman, där varje 

tema innehöll resultat som följde samma mönster. Dessa teman kom att bilda föreliggande 

arbetes resultat. Syftet med att dela in i olika teman var för att kunna besvara syftet och 

frågeställningarna, ett arbetssätt som rekommenderas av Polit och Beck (2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Ett vetenskapligt arbete bör ha ett tydligt syfte som besvaras, eller belysa vissa intressanta 

välformulerade frågeställningar. Att bryta mot god forskningssed, genom fusk, utnyttjande 

av deltagarna och ohederlighet, är inte acceptabelt inom forskning (Gustafsson, Hermerén 

& Petterson, 2011). God forskningssed innebär att informera deltagare till studien och att 

personen ger ett informerat samtycke till att delta i studien. Informerat samtycke innebär 

att potentiella deltagare fått information om studien, förstått vad det innebär att delta och 

fått tid att tänka över, innan de givit samtycke till deltagande helt frivilligt utan påverkan 

utifrån. I det informerade samtycket innebär också att deltagaren kan ta tillbaka sitt 

samtycke när som helst utan att ange orsak (Kjellström, 2012). Att studier håller på utlovad 

konfidentialitet är viktigt för god vetenskaplig sed. Konfidentialitet innebär att deltagarnas 

integritet bevaras och skyddas, genom att personuppgifter värnas om så att det inte går att 

identifiera enskilda personer som deltagit i studien (Kjellström, 2012). I enlighet med de 

forskningsetiska principerna är endast artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté 

eller som gjort noggranna etiska överväganden och tydligt redovisat dessa inkluderats i 

litteraturöversikten. Ingen data uteslöts på grund av att den inte ansågs önskvärd. Alla 

resultat som stödjer respektive inte stödjer syftet är presenterad för att inte oetiskt 

förvränga resultatet. Ytterligare åtgärder för att inte förvränga resultatet är tydlig 

redovisning av referenser samt att författarna till detta arbete håller sig, i största mån, 

objektiva till resultatet samt återger resultat utan att göra personliga tolkningar (Forsberg & 

Wengström, 2015).
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RESULTAT 

Resultatet utgörs av 15 vetenskapliga artiklar. I analysprocessen har två huvudteman 

observerats, Inre och Yttre faktorer med sammanlagt åtta underteman, utifrån vilka 

resultatet presenteras. Underteman till Inre faktorer, presenteras under rubrikerna 

Motivation, Engagemang, Acceptans, Hopp samt Självständighet. Det andra huvudtemat är 

Yttre faktorer, där resultatet presenteras under rubrikerna, Utbildning, Kompetens och 

Delaktighet. 

 

Inre faktorer 

Motivation 

Tidigare erfarenheter och förväntningar på behandling av venösa bensår kunde påverka 

patientens motivation och följsamhet till behandling (Brown, 2010; Cullen & Phillips, 

2009; da Silva, Pinto de Jesus, Barbosa Merighi & de Oliveira, 2014). Var den primära 

förväntningen att såret skulle läka, kunde fortsatt behandling bli svår att etablera när såret 

väl läkt, på grund av att det underliggande problemet till såret glömdes bort. Att motivera 

patienter till fortsatt behandling kunde då bli svårt, vilket resulterade i en minskad 

följsamhet och en ökad risk för recidiv. Venösa bensår kunde även bli en norm för 

patienten och en del av deras identitet, något som kunde medföra svårighet att motivera 

patienten till följsamhet av att utföra de egenvårdsåtgärder som krävs för att förhindra 

uppkomst av recidiv (Cullen & Phillips, 2009). Flertalet misslyckade försök att läka sår 

och den recidiverande naturen av venösa bensår, var även det faktorer som kunde 

motarbeta patienternas följsamhet (da Silva et al., 2014). Även tron om att recidiv var 

oundvikligt, kunde bidra till minskad följsamhet av egenvårdsåtgärder (Brown, 2010). 

Dock visade det sig att uppfattningen av hälsa inte alltid förutsåg hälsobeteenden, då 

patienter i en studie av Kapp och Miller (2015) använde kompressionsbehandling dagligen 

och engagerade sig i egenvårdsåtgärder, trots uppfattningen att ingenting kunde förhindra 

uppkomsten av recidiv. Erfarenheter av tidigare sår kunde medföra att patienter förlitade 

sig på visuella tecken, vilket ledde till mindre motivation till kompressionsbehandling när 

det inte fanns ett visuellt sår. Patienter fann det användbart när sjuksköterskan använde sig 

av målsättningar eller visade konkreta bevis på förbättring, för att motivera till följsamhet i 

behandling. Detta hade en positiv effekt på patientens motivation och ledde även till en 

förbättrad självtillit hos patienterna (Brown, 2010). 

 

Engagemang 

En insufficient följsamhet till behandling var en huvudfaktor till uppkomst av venösa 

bensår och recidiv (Cullen & Phillips, 2009; da Silva et al., 2014). I studier av da Silva et 

al. (2014) och Cullen och Phillips (2009) kunde uppkomst av recidiv kopplas till patientens 

grad av engagemang i sin behandling. Gaind, Clarke och Butler (2011) identifierade i sin 

studie samband mellan vissa karaktärsdrag i sår och patientens engagemang i vården. 

Sårstorlek och sårets svårighetsgrad hade en signifikant påverkan på patientens grad av 

engagemang i behandlingen. Patienter med sår mindre än 30 kvadratcentimeter var mer 

engagerade i sin vård än patienter med en såryta som var större. Ett högre antal deltagare 

med en såryta större än 30 kvadratcentimeter undvek sårvård helt, jämfört med deltagare 

med en såryta mindre än 30 kvadratcentimeter. 

 

Acceptans 

Patientens acceptans av sitt tillstånd var en faktor som påverkar följsamheten till 

behandling. Studier av Brown (2010) och Kapp och Miller (2015) visade att patienter som 
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accepterade sitt kroniska tillstånd som en del av sitt liv, var mer benägna och motiverade 

att utveckla vägar för att bemästra situationen. När egenvård och beteendet runt 

egenvården blev accepterat som en del i livet, kom patienten till en punkt där det nya 

beteendet blev en del av vardagen. Vissa patienter accepterade dock först egenvård efter de 

råkat ut för ett sår eller recidiv, attityden till egenvård förändrades då över tid (Kapp & 

Miller, 2015). Svårigheter att acceptera estetiken eller kroppsbilden associerade med att 

bära kompressionsstrumpor eller bandage, kunde också påverka patientens följsamhet till 

behandling och egenvård (Brown, 2010; Finlayson, Edwards & Courtney, 2010). 

 

Brown (2010) visade i sin studie att patienter lättare accepterade sitt tillstånd om fokus i 

omvårdnaden inte enbart låg på själva såromläggningen, utan på patientens hela situation. 

Detta kunde även medföra att patienterna upplevde en förbättrad livskvalitet. Att fokus i 

omvårdnaden kring recidiv av venösa bensår bör ligga på det kroniska tillståndet för att 

öka patienternas följsamhet och resultat i behandlingen, bekräftades inte bara i Browns 

(2010) studie, utan även i studier av Cullen och Phillips (2009) samt da Silva et al. (2014). 

 

Hopp 

Patienter med negativa erfarenheter av tidigare recidiv eller behandling som exempelvis 

felaktig applicering av kompressionslindor, lindor som glider ned eller att 

kompressionsbehandlingen orsakar nekrotiserande vävnad, kunde tappa hoppet för 

behandlingen (Shannon, Hawk, Navaroli & Serena, 2013; Madden, 2015; Seppänen, 2007; 

da Silva et al., 2014). Konkreta bevis på förbättring genom exempelvis mätning av sårets 

storlek, kunde inge en ökad känsla av hopp hos patienterna (van Hecke, Grypdonck, Beele, 

Vanderwee & Defloor, 2011). 

 

Självständighet 

Åtgärder som medförde att patienterna behövde mindre hjälp från hälsopersonal ökade 

patienternas självständighet (Brown, 2010; van Hecke et al., 2011). Detta bidrog till att 

patienterna inte behövde anpassa sitt dagliga liv efter besökstider vilket gav patienterna 

ökad frihet (van Hecke et al, 2011). Att patienten hade en högre självständighet var förenat 

med mindre risk för recidiv (Finlayson, Edwards & Courtney, 2009). 

 

Yttre faktorer 

Utbildning 

Utbildning förbättrade patienternas förståelse av venösa bensår samt ökade kunskapen om 

hur recidiv undviks (Kapp, Miller, Sayers & Donohue, 2010). Genom utbildning av 

patienten kunde risken för recidiv minskas (Brooks, Ersser, Lloyd & Ryan, 2004; van 

Hecke et al., 2011; Kapp et al., 2010). Patientutbildning ledde till att patienter mer 

medvetet följde de livsstilsråd de fått (van Hecke et al., 2011, Kapp et al., 2010). Efter 

utbildning utförde patienter benträning mer frekvent (van Hecke et al., 2011; Kapp et al., 

2010), hade benen i högläge mer frekvent (Brooks et al., 2004; Kapp et al., 2010) samt 

förbättrade följsamheten till kompressionsbehandling (Kapp et al., 2010).  

 

Genom utbildning utrustades deltagarna med en rad åtgärder de kunde engagera sig i vilket 

påverkade utförandet av egenvård. Utbildning ledde till att patienterna fick en ökad tilltro 

på effekterna av åtgärderna och en övertygelse om att engagemang i aktiviteterna de blivit 

rekommenderade minskade risken för recidiv (Kapp & Miller, 2015).  
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Kompetens 

Recidiv av venösa bensår visade sig kunna vara kopplat till patientens kunskapsnivå om 

orsaken till uppkomst av sår, då recidiv inte associerades med det underliggande kroniska 

tillståndet (Brown, 2010; da Silva et al., 2014). En ökad kunskap om orsaken, tillståndet 

och behandlingen av venös hypertension visade sig kunna förbättra patientens följsamhet 

till behandling och egenvård (Brown, 2010; Finlayson et al., 2010; van Hecke et al., 2011). 

I en studie av Kapp et al. (2010), där deltagarna var medvetna om att 

kompressionsbehandling var den viktigaste preventiva behandlingen för venösa bensår, 

hade större benägenhet att använda kompression jämfört med deltagare som inte visste 

detta. Patienter med ett hälsotillstånd som minskade mobiliteten och den fysiska förmågan 

var i större utsträckning förhindrade att implementera egenvårdsåtgärder (Finlayson, 

Edwards & Courtney, 2014; Kapp & Miller, 2015). Detta sågs i flera studier där patienter 

exempelvis hade ryggsmärta eller höftskada (Kapp & Miller, 2015), svaghet eller artrit i 

händerna, bråck, eller rörelseproblem i höft-, knä- eller ankelleden (Finlayson et al., 2010) 

eller svårigheter att nå sina fötter (Shannon et al., 2013). Dessa faktorer som påverkade den 

fysiska förmågan gjorde det svårt för patienten att sätta på eller ta av 

kompressionsstrumporna, vilket påverkade följsamheten till kompressionsbehandlingen 

(Brown, 2010; Finlayson et al., 2010; Kapp & Miller, 2015; Shannon et al., 2013).  

 

Tvivel på att utförandet av egenvårdsåtgärder bidrog till en minskad risk för recidiv, kunde 

bero på att relationen mellan livsstilsråden och recidiv var oklar (van Hecke et al., 2011). 

En bristande kunskap om att kompression förhindrar recidiv kunde påverka följsamheten 

till kompressionsbehandlingen, trots behovet att fortsätta med kompressionsbehandlingen 

efter att såret läkt (Cullen & Phillips, 2009; Finlayson et al., 2010; Shannon et al., 2013). 

Graden av kompression påverkade frekvensen av dagar patienten användande 

kompressionsstrumpor, graden av kompression påverkade därmed patientens följsamhet 

(Finlayson et al., 2009). I en studie av Kapp, Miller & Donohue (2013) kunde man se en 

mindre följsamhet till behandling i gruppen med hög kompression, jämfört med gruppen 

med medelhög kompression. 

 

En studie av van Hecke et al. (2011) visade att alla patienter inte var följsamma till de 

livsstilsråd de fått. Vissa patienter bedömde sin följsamhet enligt egen standard, vilket 

kunde skilja sig från de rekommenderade råden. Patienter adapterade utförande av 

livsstilsråd de fann lätta att inkorporera i sitt dagliga liv (van Hecke et al., 2011). Att 

etablera en rutin kring egenvårdsåtgärder var till hjälp för att utveckla goda vanor. 

Ihärdighet var viktigt för att etablera rutiner som underhåller och stödjer effektiv egenvård 

(Kapp & Miller, 2015). Patienter som lyckades finna kreativa strategier för att inkorporera 

egenvårdsaktiviteter i sitt dagliga liv, ökade följsamheten till behandling (van Hecke et al., 

2011). Att patienten hade kunskap om sitt tillstånd och uppmuntrades ta kontroll över sin 

hälsa, bidrog till att patienter kunde utveckla strategier som möjliggjorde egenvård 

(Brown, 2010; van Hecke et al., 2011). 

 

Delaktighet 

Att involvera patienter i deras behandling, ökade samarbetet och patientens engagemang, 

vilket var en viktig faktor för ett lyckat behandlingsresultat (Cullen & Phillips, 2009; da 

Silva et al, 2014). En bra relation mellan sjuksköterska och patient, kunde leda till att 

framgång och motgång i omvårdnaden beskrevs som en resa patienten och sjuksköterskan 

gjorde tillsammans (Cullen & Phillips, 2009). Att patienten var involverad i sin vård och 

att ett samspel mellan parterna fanns, var viktiga faktorer för att förbättra följsamheten 
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(Brown, 2010; Cullen & Phillips, 2009; van Hecke et al., 2011; da Silva et al., 2014). 

Cullen och Phillips (2009) tog även upp behovet av mer tid tillsammans för att kunna 

förbättra samarbetet mellan patient och sjuksköterska. Regelbunden uppföljning och stöd 

från sjuksköterskan betonades vara viktigt för att öka patientens följsamhet till behandling 

och egenvård (Finlayson et al., 2014; Kapp & Miller, 2015; da Silva et al., 2014). Även 

stöd från närstående kunde vara till hjälp för patienten (Kapp & Miller, 2015). Det 

framkom i studier där både sjuksköterskor och patienter var intervjuade, att en bra relation 

mellan sjuksköterska och patient kunde förbättra patientens följsamhet till behandling 

(Brown, 2010; Cullen & Phillips, 2009; da Silva et al., 2014). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar patienters 

följsamhet till behandling och egenvård för att minska risken för recidiv av venösa bensår. 

Sjuksköterskans erfarenheter har lyfts i föreliggande resultat, då sjuksköterskans kunskap 

och kompetens är faktorer som påverkar patienternas vård. Även patienters erfarenheter 

har redovisats i resultatet, för att kunna besvara syftet på bästa sätt. 

 

Flertalet studier i denna litteraturöversikt påvisade att en minskad följsamhet till ordinerad 

behandling och egenvårdsåtgärder efter sårläkning, ökade risken för att drabbas av recidiv 

(Brown, 2010; Cullen & Phillips, 2009; Finlayson et al., 2010; van Hecke et al., 2011; da 

Silva et al., 2014). Det framkom även att en minskad följsamhet och engagemang till 

behandlingen många gånger visade sig vara kopplat till att patienten hade en bristfällig 

kunskap om sitt tillstånd (Brown, 2010; Cullen & Phillips, 2009; Finlayson et al., 2010; 

van Hecke et al., 2011; da Silva et al., 2014). För att kontrollera utfallet av sjukdomen och 

minska risken för recidiv behövde patienter uppmärksammas på det bakomliggande 

problemet (da Silva et al., 2014). Att ha kunskap om venösa bensår och dess behandling 

var därmed ett huvudfynd i detta arbete, något som var tydligt utifrån både sjuksköterskans 

perspektiv (Cullen & Phillips, 2009; da Silva et al., 2014) och patientens perspektiv 

(Brown, 2010; Finlayson et al., 2010; van Hecke et al., 2011). Kunskap och förståelse för 

det bakomliggande kroniska tillståndet av venös insufficiens visade i föreliggande resultat 

vara av stor vikt, då det bidrog med en förståelse om varför preventiv behandling är viktig 

trots att det inte finns ett synligt sår. Som sjuksköterska är det därför av vikt att informera 

och utbilda patienten för att säkerställa att patienten har förståelse om sitt tillstånd. 

 

Något som även var tydligt och ett huvudfynd i denna litteraturöversikt och stämmer väl 

överens med att patienter med bristande kunskap om sitt tillstånd hade en ökad risk för 

recidiv, var att patientutbildning minskade risken för recidiv. Detta beror på att 

patientutbildningen bidrog med en ökad förståelse för venösa bensår (Kapp et al., 2010), 

samt ökade kunskapen om hur recidiv undviks (Brooks et al., 2004; van Hecke et al., 2011; 

Kapp et al., 2010). Genom förståelsen om varför det är viktigt att följa behandlingsråden, 

kunde patienternas livskvalitet förbättras, då de upplevde att de hade kontroll över sitt liv 

och hälsosituationen (Brown, 2010). Det framkommer i denna litteraturöversikt, att om 

patienterna kan vara delaktiga i sin behandling, upplever patienten en större kontroll över 

sin hälsosituation och en ökad självständighet. En upplevelse av självständighet hos 

patienterna var förenat med mindre risk för recidiv av venösa bensår och ökade patientens 

känsla av frihet (Brown, 2010; Finlayson et al., 2009; van Hecke et al., 2011).  
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Tidigare erfarenheter av venösa bensår och recidiv visade sig vara något som påverkade 

attityden gentemot venösa bensår hos både sjuksköterskor och patienter (Cullen & Phillips, 

2009). Att lyfta blicken från såret och se helheten är något som tagits del av från tidigare 

forskning. Resultatet i denna artikel styrker det påståendet genom att bidra med kunskap 

om att ett alltför stort fokus på sår och sårläkning, vilket kan vara det fokus som 

sjuksköterskor och patienter har gentemot venösa bensår, påverkar motivationen till 

fortsatt preventiv behandling hos patienten. Attityden till venösa bensår, behandling av 

dessa samt det preventiva arbetet är därmed en viktig faktor för ett gott resultat. 

 

Som nämnt i bakgrunden är omvårdnad sjuksköterskans ansvar (Dahlborg-Lyckhage, 

2010) och patienternas vård är i och med detta beroende av den kompetens sjuksköterskan 

besitter. Med denna, och andra yttre faktorer som utbildning, kan sjuksköterskan påverka 

patientens inre faktorer, som motivation och engagemang. Genom att sjuksköterskan tar 

ansvar för patientens omvårdnad, med bland annat utbildning och stöd, påverkas patientens 

motivation och engagemang, vilket i sin tur påverkar patientens följsamhet till 

behandlingen. 

 

I ett personcentrerat förhållningssätt utgår sjuksköterskan från patientens berättelse om den 

aktuella situationen, och kan genom detta motivera och engagera patienten enligt Ekman et 

al. (2014). Patientberättelsen ger sjuksköterskan information om patientens kunskapsnivå 

och vilka förväntningar patienten har, oavsett om de är realistiska eller inte. 

Patientberättelsen behöver vara grunden och utgångspunkten i sjuksköterskans arbete och i 

samarbetet mellan sjuksköterska och patient (Ekman et al., 2014). Detta återspeglas i 

resultatet, där Cullen och Phillips (2009) och da Silva et al. (2014) visat att en patient som 

är delaktig i planeringen av sin vård har bättre förutsättningar för att senare vara följsam 

till behandling. Om omvårdnaden utformas utav patientens individuella resurser och behov 

i ett samarbete mellan sjuksköterska och patient, ökar chansen för ett lyckat 

behandlingsresultat. Resultatet i föreliggande arbete visar även på att ett gott samarbete 

och en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska är en grundförutsättning för 

god omvårdnad (Brown, 2010; Cullen & Phillips, 2009; da Silva et al., 2014), vilket 

bekräftar Ekman et al. (2014). 

 

Vi anser att resultatet har besvarat vårt syfte och belyser faktorer som påverkar patienters 

följsamhet till behandling och egenvård samt har bidragit med en överblick på det aktuella 

kunskapsläget inom detta område. Resultatet belyser att en ökad kompetens om venösa 

bensår och venös insufficiens minskar recidivrisken hos patienten. Under arbetet har 

författarna till denna litteraturöversikt funnit det förvånande att det var få artiklar som 

belyser sjuksköterskans kunskap och kompetens i det preventiva arbetet och hur det kan 

påverka patientens vård. Enligt kompetensbeskrivningen från Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) är att planera, genomföra och utvärdera information och 

utbildningsinsatser i dialog med patienter och närstående i syfte att främja hälsa och 

förebygga ohälsa en av sjuksköterskans kompetenser. Det ingår även i det professionella 

ansvaret att som sjuksköterska ta ansvar för sin egen kunskap och kompetens. I och med 

detta anser författarna till denna litteraturöversikt att sjuksköterskan har en viktig roll att 

arbeta med de faktorer som påverkar patientens följsamhet till behandling för att förhindra 

uppkomst av recidiv av venösa bensår. 
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Metoddiskussion 

Detta arbete var en litteraturöversikt med 15 inkluderade artiklar, vilket anses vara 

tillräckligt för att litteraturöversikten skall anses meningsfull av Forsberg och Wengström 

(2015). Det ansågs inte rimligt att göra en systematisk litteraturstudie eller inkludera fler 

artiklar då arbetet har en tidsbegränsning relaterat till att det är en kandidatuppsats. 

Litteraturöversikt har till fördel att det ger en bredare bild av kunskapsområdet, men detta 

kan göra att det blir komplicerat att utföra korrekta analyser av artiklar utan personlig 

tolkning. Att det är en icke-systematisk litteraturöversikt innebär att en begränsad mängd 

forskning använts och att de inkluderade artiklarna kan ha påverkats av författarnas 

förförståelse av det undersökta ämnesområdet. Detta gör att arbetet kan brista i 

trovärdighet och att andra forskare med liknande metod kan komma fram till slutsatser som 

skiljer sig från den i detta arbete (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

Till detta arbete har databaserna PubMed och CINAHL använts, vilka är databaser Polit 

och Beck (2012) rekommenderar vid omvårdnadsforskning. Andra databaser har inte 

använts, vilket kan vara en svaghet eftersom andra studier av vikt för resultatet eventuellt 

kan ha missats. Att söka i flera databaser som har omvårdnadsfokus hade stärkt arbetets 

trovärdighet (Henricson, 2012). Sökord och kombinationerna av sökord i detta arbete har 

redovisats, vilket ökar trovärdigheten för arbetet (Wallengren & Henricson, 2012). Att en 

bibliotekarie på Sophiahemmets Högskola konsulterats för hjälp med sökteknik samt 

förslag på relevanta sökord, har stärkt datainsamlingen, ökat säkerheten att alla relevanta 

artiklar kommer med och har ökat arbetets validitet (Polit & Beck, 2012). Dock kan 

relevanta artiklar ha missats på grund av de begränsningar som gjorts i val av sökord samt 

kombinationerna av dem. 

 

Urvalskriterier har tydligt redovisats vilket stärker arbetets bekräftelsebarhet (Wallengren 

& Henricson, 2012). Att en inledande databassökning genomfördes utöver den egentliga 

databassökningen stärker arbetets bekräftelsebarhet ytterligare (Wallengren & Henricson, 

2012; Friberg, 2012). Att en tidsbegränsning på tio år gjorts i datainsamlingen, ökar 

arbetets trovärdighet enligt Forsberg och Wengström (2015), då det bedöms vara en 

adekvat begränsning för att inkludera aktuell forskning i en litteraturöversikt. En av de 

inkluderade artiklarna uppfyllde inte detta kriterie, vilket sänker trovärdigheten. Artikeln 

inkluderades trots detta då den ansågs kunna besvara syftet. Flera av de inkluderade 

artiklarna hade samma författare som en eller två andra inkluderade artiklar, vilket ger ett 

mer onyanserat resultat och en sänkt trovärdighet (Henricson, 2012). Dessa artiklar 

inkluderades ändå, då det fanns en bristande mängd material och artiklarna kunde besvara 

syftet. 

 

I detta arbete har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats. Enligt Henricson 

(2012) kan inkluderingen av både kvalitativa och kvantitativa artiklar påverka 

trovärdigheten på arbetet negativt, då inkludering av artiklar med samma design ökar 

trovärdigheten. Friberg (2012) anser, till skillnad från Henricson (2012), att inkludera både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar i en litteraturöversikt ger en god överblick med bredd 

och djup på befintlig forskning. Att fler parter läser och utvärderar arbetet ökar 

trovärdigheten och pålitligheten enligt Wallengren och Henricson (2012), vilket har 

utnyttjats här genom att läsa inkluderade artiklar individuellt och sedan fört en diskussion 

kring artiklarna gemensamt. Under arbetets gång har arbetet även lästs av en handledare 

och fem kurskamrater. 
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Det fanns artiklar som redovisade studier från flera olika länder i detta arbete. 

Sjukvårdssystem skiljer sig från land till land och även sjuksköterskans roll och ansvar, 

vilket kan ha påverkat resultatet. Då utbildningsnivåer och rollfördelning inom 

sjukvårdssystemet kan se olika ut i olika länder kan detta ha påverkat resultatet, och 

resultatet hade möjligtvis sett annorlunda ut om alla studier hade till exempel varit utförda i 

Sverige eller Europa (Henricson, 2012). Detta var dock inte möjligt i detta arbete då det 

inte hade funnits tillräckligt underlag för att besvara litteraturöversiktens syfte. 

 

Ett av inklusionskriterierna i datainsamlingen var att artikeln skulle vara skriven på 

engelska, vilket är ett språk författarna till detta arbete inte har som modersmål. 

Översättning från engelska till svenska kan ha lett till misstolkningar och ändringar av en 

text enligt Henricson (2012) och därför har datorbaserade lexikon använts. Ibland fanns 

inte en exakt översättning mellan språken vilket kan ha lett till misstolkning av text. Om 

osäkerhet uppkom kring hur en mening, stycke eller ord i en artikel skulle tolkas utifrån sitt 

sammanhang så har detta diskuterats mellan författarna. 

 

Alla inkluderade artiklar i detta arbete har kvalitetsbedömts utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A). Av de totalt 15 inkluderade artiklarna, var två 

av hög kvalitet och 13 var av medel kvalitet. Ingen av de inkluderade artiklarna var av låg 

kvalitet, vilket stärker trovärdigheten för detta arbete, men kunde ha stärkts ytterligare om 

endast artiklar av hög kvalitet hade inkluderats (Forsberg & Wengström, 2015). Resultaten 

i de inkluderade artiklarna har diskuterats mellan författarna till detta arbete för att en så 

exakt bild som möjligt av resultatet skulle skapas och för att, i största möjliga mån, inga 

felaktiga slutsatser skulle dras. I en av de inkluderade artiklarna kunde inte antalet bortfall 

identifieras, vilket sänker kvaliteten på den artikeln. Alla inkluderade artiklar har haft 

tillstånd från etisk kommitté eller presenterat noggranna etiska överväganden. Alla 

inkluderade artiklar var peer-reviewed, vilket ökar arbetets trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2015). Vid datainsamling på CINAHL användes begränsningen peer-

reviewed, artiklar som inkluderats från PubMed har kontrollerats manuellt om de är peer-

reviewed, då denna begränsning inte fanns på PubMed. 

 

Författarna har en förförståelse för ämnet genom utbildning på sjuksköterskeprogrammet i 

sårvård samt erfarenheter från verksamhet. En bristfällig struktur kring sårbehandling har 

uppfattats samt att preventivt arbete och egenvårdsinsatser inte lyfts. Detta har lett till 

väckt intresse kring prevention och egenvårdsåtgärder vid venösa bensår hos författarna. 

Arbetets innehåll kan ha påverkats av att författarna till arbetet inte haft tidigare erfarenhet 

av att skriva ett vetenskapligt arbete och sammanställa ett vetenskapligt arbete. För att 

bearbeta kunskap på hur ett vetenskapligt arbete kan skrivas och sammanställas så har 

kunskap om litteraturöversikt inhämtats från relevant litteratur under arbetets gång 

(Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Då överförbarhet avser om resultatet av denna litteraturöversikt går att överföra till andra 

grupper eller situationer (Wallengren & Henricson, 2012), anser författarna till 

föreliggande arbete att det är svårt att överföra resultatet till patientgrupper med andra 

typer av sår. Detta då behandling och omvårdnad av sår ser olika ut beroende på orsaken 

till sårets uppkomst. Resultatet anses vara överförbart till andra sjukvårdssystem än det 

svenska, då det inte framkom direkta exempel på omvårdnadshandlingar utan 

förhållningssätt sjuksköterskan bör använda sig av. 
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Slutsats  

Baserat på resultatet i denna litteraturöversikt finns skäl att påstå att fokus i omvårdnaden 

kring venösa bensår borde lyftas från såromläggning, till den livslånga behandlingen av 

venös insufficiens. Det kan vara svårt att motivera patienten till följsamhet till behandling 

och egenvård om patienten upplever att behandlingen är färdig när såret är läkt. Att genom 

utbildning öka patientens kunskap om orsaken, tillståndet och behandling kan patienten bli 

hjälpt till att lättare acceptera det kroniska tillståndet. Författarna till föreliggande arbete 

anser att en personcentrerad omvårdnad är en viktig faktor som påverkar patienters 

följsamhet till behandling och egenvård i arbetet för att minska risken för recidiv av venösa 

bensår. Genom att som sjuksköterska arbeta för att skapa en god relation med patienten, 

erbjuda regelbunden uppföljning och stöd, kan patienter uppmuntras ta kontroll över sin 

hälsa och utveckla strategier för att implementera egenvård i sitt dagliga liv och därmed 

minska risken för recidiv. 

 

Fortsatta studier  

Då det finns en brist på evidensbaserade studier inom detta område, samtidigt som 

omvårdnaden kostar hälso- och sjukvården resurser, anser författarna att det är av värde att 

fler studier kring recidiv av venösa bensår utförs. Förekomst av recidiverande venösa 

bensår är hög, därför anser vi att den preventiva behandlingen av dessa sår får ett ökat 

fokus. Det skulle vara av intresse med empiriska studier undersökande sjuksköterskors 

upplevelser av preventiv omvårdnad av venösa bensår. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Denna litteraturöversikt kan förhoppningsvis bidra med en ökad medvetenhet om vikten av 

att patienten görs delaktig i omvårdnaden. En välinformerad och motiverad patient i 

samarbete med sjuksköterskan har en bättre följsamhet till behandling och egenvård, vilket 

kan minska risken för recidiv av venösa bensår. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för 

otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet.  

Bilaga A 



 

  

 II  

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Brooks J, Ersser SJ, 

Lloyd A, Ryan TJ 

 

2004 

 

Storbritannien 

 

Nurse-led education 

sets out to improve 

patient concordance 

and prevent 

recurrence of leg 

ulcers 

Syftet var att 

utvärdera effekterna 

av ett strukturerat 

sjuksköterskelett 

utbildningsprogram 

som strävade efter att 

förbättra patienters 

följsamhet och 

förebygga recidiv av 

venösa bensår. 

Design: Kliniskt 

kontrollerad studie. 

 

Urval: Patienter från 

hemsjukvården. 

 

Datainsamling: 

Observations- och 

frågeformulär ifyllt av 

sjuksköterska. 

 

Analys: SPSS, 

Kaplan-Meier, 

ANOVA. 

 

51 

(2) 

Det framkom att patienter som erhöll 

utbildning fick signifikant mindre antal 

recidiv under året. Patienter som erhöll 

utbildning hade benen i högläge mer 

konsekvent än patienterna som inte 

erhöll utbildning. Utbildningen hade 

ingen signifikant effekt på mängden tid 

patienterna bar kompressionsstrumpor. 

CCT 

II 

Brown A 

 

2010 

 

Storbritannien 

Managing chronic 

venous leg ulcers part 

2: Time for a new 

pragmatic approach? 

Undersöka ett nytt 

förhållningssätt som 

hjälper patienter 

anpassa sig till ett liv 

med venösa bensår 

som kan användas till 

patienter när full 

läkning inte är ett 

realistiskt alternativ. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

 

Urval: Patienter från 

lokal bensårsklinik 

eller -klubb. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer/ 

diskussioner. 

 

Analys: Tematisering 

och kategorisering 

med NVIVO. 

 

46 

(-) 
För att förbättra livskvaliteten hos 

patienter med venösa bensår, borde 

fokus i omvårdnaden ligga på den 

kroniska venösa insuffiencen istället för 

på såromläggning. Detta för att 

patienterna lättare ska kunna acceptera 

sitt tillstånd och känna självtillit. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 



 

  

 III  

Matris över inkluderade artiklar 
 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cullen GH, Phillips 

TJ 

 

2009 

 

USA, Storbritannien, 

Tyskland 

Clinician´s 

perspectives on the 

treatment of venous 

leg ulceration 

Undersöka läkare och 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

behandla venösa 

bensår och reflektera 

över hur denna 

förståelse kan 

förbättra resultatet för 

patienter i framtiden. 

Design: Kvalitativa 

intervjuer och 

kvantitativa enkäter. 

 

Urval: Rekrytering på 

ett icke sannolikhets- 

och kvotbaserat 

tillvägagångssätt. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer samt 

webbaserade enkäter. 

 

Analys: SPSS. 

 

Del 1 

49, varav 23 

sjuksköterskor 

(-) 

 

Del 2 

304, varav 154 

sjuksköterskor 

(-) 

Läkare och sjuksköterskors erfarenheter 

av behandling av venösa bensår var ofta 

medföljda av känslor som frustration, 

missnöje och sänkt motivation. 

Utförande av behandling och 

behandlingsalternativ vid venösa bensår 

varierade och skilde sig mellan länderna. 

Patienters följsamhet ses som ett 

problem av läkare och sjuksköterskor, då 

det har en stor betydelse i behandlingen. 

P/K 

II 

Finlayson K, Edwards 

H, Courtney M 

 

2009 

 

Australien 

Factors associated 

with recurrence of 

venous leg ulcers: A 

survey and 

retrospective chart 

review 

Undersöka 

förhållandet mellan 

recidiv och fysisk 

aktivitet, 

kompression, 

nutrition, hälsa, 

psykosociala faktorer 

och 

egenvårdsåtgärder. 

Design: Enkät- och 

journalstudie. 

 

Urval: Patienter med 

läkta venösa bensår 

rekryterades från två 

bensårskliniker. 

 

Datainsamling: 

Journaler och 

självrapporterade 

enkäter. 

 

Analys: SPSS. 

 

122 

(-) 

Recidiv var associerat med sårets 

duration, hjärtsjukdom, ett BMI <20, 

risk för malnutrition och depression.  

Anknytningar förenat med minskad risk 

för recidiv var ökad fysisk aktivitet, ben 

i högläge, kompressionsstrumpor av hög 

kompressionsgrad och högre 

självständighet. 

R 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 



 

  

 IV  

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Finlayson K, 

Edwards H, Courtney 

M 

 

2010 

 

Australien 

The impact of 

psychosocial factors 

on adherence to 

compression therapy 

to prevent recurrence 

of venous leg ulcers 

Identifiera 

egenvårdsåtgärder och 

relationen mellan tilltro 

till egen förmåga, 

depression, livskvalitet, 

socialt stöd och 

följsamhet till 

kompressionsbehandling 

hos patienter med 

venösa bensår. 

Design: 

Tvärsnittsundersökning. 

 

Urval: Patienter med 

venösa bensår som läkt 

12-36 månader innan 

studiens start. 

 

Datainsamling: 

Självrapporterade 

enkäter. 

 

Analys: SPSS. 

 

122 

(-) 

De vanligaste egenvårdsåtgärderna var 

att applicera mjukgörande kräm, 

användning av kompressionsstrumpor 

och att skydda benen från trauma. Att 

använda kompressionsstrumpor var 

signifikant positivt associerat med 

patienternas kunskap om tillståndet 

som orsakar venösa bensår. 

P 

II 

Finlayson K, 

Edwards H, Courtney 

M 

 

2014 

 

Australien 

Venous leg ulcer 

recurrence: 

Deciphering long-

term patient 

adherence to 

preventive treatments 

and activities. 

Syftet med denna studie 

var att analysera data för 

att identifiera 

demografiska, fysiska 

och psykosociala 

faktorer associerade 

med följsamhet för 

egenvårds strategier för 

att förhindra recidiv av 

venösa bensår över en 

längre tid. 

Design: Prospektiv 

longitudinell studie. 

 

Urval: Patienterna var 

från två olika 

sårvårdskliniker. 

 

Datainsamling: 

Journaler samt 

frågeformulär. 

 

Analys: SPSS. 

 

80 

(-) 
Under året då studien pågick minskade 

följsamheten signifikant, främst mellan 

sex och 12 månader efter studiens start. 

Flera faktorer var associerade med 

följsamheten, regelbunden uppföljning 

och tidigare recidiv var relaterade till 

förbättrad följsamhet. Begränsad 

rörlighet och en ökad risk för 

depression i självskattningsformulär 

var faktorer relaterade till minskad 

följsamhet över tid. Patienter med 

osteoartrit hade en signifikant 

försämrad följsamhet med 

kompressionsstrumpor. 

 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Bilaga B 



 

  

 V  

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Gaind S, Clarke A, 

Butler PEM 

 

2011 

 

Storbritannien 

The role of disgust 

emotions in 

predicting self-

management in 

wound care 

Utforska relationen 

mellan känsla av avsmak 

och engagemang i 

sårbehandlingen. 

Design: 

Observationsstudie. 

 

Urval: Patienter 

rekryterade från 

sjukhus. 

 

Datainsamling: 

Observation och 

frågeformulär. 

 

Analys: ANOVA och 

Z-test. 

 

118 

(17) 

Känslighet var lägre hos patienter som 

kände att de kunde hjälpa 

sjuksköterskan vid omläggning eller 

som kunde utföra omläggning själv. 

Sårstorlek och svårighetsgrad på såret 

hade en signifikant påverkan på 

patientens engagemang i behandling. 

P 

II 

van Hecke A, 

Grypdonck M, Beele 

H, Vanderwee K, 

Defloor T 

 

2011 

 

Belgien 

 

Adherence to leg 

ulcer lifestyle advice: 

Qualitative and 

quantitative outcomes 

associated with 

nurse-led intervention 

Utforska upplevda 

skillnader associerade 

med en sjuksköterske- 

intervention om att 

förbättra följsamhet till 

livsstilsråd vid bensår. 

Design: Kvalitativ 

och kvantitativ 

utvärdering. 

 

Urval: Patienter vid 

en primärvårds-

mottagning. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer samt 

frågeformulär. 

 

Analys: Induktiva 

innehållsanalyser 

samt Wilcoxon. 

 

32 

(6) 

Patienternas kunskaper om livsstilsråd 

vid bensår ökade. Interventionen ledde 

till att fler patienter följde livsstilsråden 

och fler patienter utförde fysisk 

aktivitet. Patienterna upplevde att de 

fick förbättrad självständighet och fick 

nya perspektiv gällande bättre 

livskvalitet. 

K/P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 



 

  

 VI  

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Kapp S, Miller C 

 

2015 

 

Australien 

 

The experience of 

self-management 

following venous leg 

ulcer healing 

Utforska erfarenheter av 

egenvård efter läkt 

venöst bensår hos äldre 

patienter. 

Design: Kvalitativ 

och utforskande 

studie. 

 

Urval: Patienter om 

tidigare deltagit i 

utbildningsprogram. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

 

Analys: Tematisk 

analys. 

 

12 

(-) 

Patienterna trodde på effekten av 

kompressionsbehandling, hudvård, 

aktivitet och träning och hälsosam mat 

för att förebygga recidiv, och engagera 

sig i aktiviteter som reflekterar 

rekommendationerna från utbildningen. 

Då tilltro och utförande av 

egenvårdsaktiviteter kan ändras över 

tid, skulle regelbunden professionell 

uppföljning och stöd hjälpa till att 

förfina hälsomål, planera 

egenvårdaktiviteter och förebygga 

recidiv. 

K 

I 

Kapp S, Miller C, 

Donohue L 

 

2013 

 

Australien 

 

The clinical 

effectiveness of two 

compression stocking 

treatment on venous 

leg ulcer recurrence: 

A randomized 

controlled trial 

 

Jämföra den kliniska 

effekten av två olika 

behandlingar med 

kompressionsstrumpor 

på recidiv av venösa 

bensår. 

 

Design: 

Randomiserad 

kontrollerad studie 

med två grupper. 

 

Urval: Patienter i 

hemsjukvård i 

Victoria. 

 

Analys: SPSS. 

100 

(7) 

 

Följsamhet av kompressions- 

behandlingen var låg, 44 procent, och 

signifikant lägre i gruppen med högre 

kompression. Patienter hade nio gånger 

större risk för recidiv om de inte följde 

behandlingen gentemot de med 

följsamhet. 

 

RCT 

I 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Bilaga B 



 

  

 VII  

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Kapp S, Miller C, 

Sayers V, Donohue L 

 

2010 

 

Australien 

 

The Leg Ulcer 

Prevention Program: 

Effectiveness of a 

multimedia client 

education package for 

people with venous 

leg ulcers 

 

Att utveckla, 

implementera och 

utvärdera LUPP, genom 

kunskap och beteende 

hos patienter med 

venösa bensår som får 

hemsjukvård. 

 

Design: Enkätstudie. 

 

Urval: Patienter som 

erhåller vård för 

venösa bensår. 

 

Datainsamling: En 

pre- och postenkät 

ifylld av deltagarna. 

 

Analys: PASW. 

 

183 

(28) 

 

Programmet förbättrade patienternas 

kunskap och beteende på flera områden 

gällande behandling av venösa bensår 

samt prevention av recidiv. Patienterna 

tyckte att LUPP förbättrade deras 

förståelse av venösa bensår samt att 

programmet ökade deras kunskap om 

hur recidiv undviks. 

P 

II 

Madden M 

 

2015 

 

Storbritannien 

The ghost of Nora 

Batty: A qualitative 

exploration of the 

impact of footwear, 

bandaging and 

hosiery interventions 

in chronic wound 

care 

Utforska inverkan av 

skor, lindning och 

kompressionsstrumpor i 

vardagslivet hos 

patienter i behandling av 

svårläkta sår. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

 

Urval: Patienter med 

svårläkta sår. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

 

Analys: Tematisk- 

och konceptsanalys. 

 

19 

(-) 

Fysisk och social obekvämhet kan leda 

till en kluvenhet om 

kompressionsbehandlingens effekt. Att 

linda av eller ta av stödstrumpor kan ses 

som bristande följsamhet av 

sjuksköterskan, men kan kännas som en 

strategi av egenvård eller självbevarelse 

från patienten. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

Bilaga B 



 

  

 VIII  

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Seppänen S 

 

2007 

 

Finland 

Self-care activities of 

venous leg ulcer 

patients in Finland 

Beskriva 

hälsoavvikelser från 

egenvårdsåtgärder hos 

patienter med venösa 

bensår i Finland. 

 

Design: Strukturerad 

intervjustudie. 

 

Urval: Patienter i 

Finland med 

diagnostiserade 

venösa bensår. 

 

Datainsamling: 

Strukturerade 

intervjuer. 

 

Analys: SPSS. 

 

88 

(-) 

41,8 procent av patienterna medger att 

de inte tillämpar 

kompressionsbehandling om det inte är 

ett sår. Anledningar till att patienterna 

inte använder kompression är att 

bandagen gör ont, bandagen får dem att 

känna sig sjuk, samt att släktingar med 

venösa bensår inte använde 

kompression och det gick bra för dem.  

K 

II 

Shannon M, Hawk J, 

Navaroli LT, Serena 

T 

 

2013 

 

USA 

 

Factors affecting 

patient adherence to 

recommended 

measures for 

prevention of 

recurrent venous 

ulcers 

 

Beskriva patienters 

följsamhet till kliniska 

rekommendationer för 

att förebygga recidiv av 

venösa bensår. 

 

Design: Cross-

sectional study 

design. 

 

Urval: Patienter med 

läkta bensår från sju 

sårkliniker. 

 

Datainsamling: 

Frågeformulär. 

 

Analys: Microsoft 

Excel software. 

 

74 

(-) 

90 procent av patienterna tyckte att de 

fick tillräcklig information om hur de 

skulle ta hand om sina ben efter 

utskrivning. 73 procent använde 

kompressionsstrumpor. Av de som inte 

använde sina strumpor angav orsaker 

som att de är svåra att sätta på, de är 

smärtsamma att bära eller att de inte 

nådde sina fötter och därför inte kunde 

sätta på dem. 

 

P 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Bilaga B 



 

  

 IX  

 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

da Silva MH, Pinto de 

Jesus MC, Barbosa 

Merighi MA, de 

Oliveira DM 

 

2014 

 

Brasilien 

Limits and 

possibilities 

experienced by nurses 

in the treatment of 

women with chronic 

venous ulcers 

Att undersöka 

erfarenheter och 

förväntningar hos 

sjuksköterskor vid 

behandling av kvinnor 

med venösa bensår. 

Design: Kvalitativ 

studie. 

 

Urval: Sjuksköterskor 

som gått utbildning i 

sår. 

 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

 

Analys: Temaanalys. 

7 

(-) 

Sjuksköterskorna beskrev patienternas 

svårigheter med egenvård, dålig 

följsamhet kopplat till motivation och 

patienters värderingar och övertygelser. 

Behovet av fortsatt vård, stöd i egenvård 

samt standardpraxis vid behandling 

betonades för att öka patienternas 

följsamhet till behandling. 

K 

II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 


