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Sammanfattning: Bensår är en kronisk sjukdom och ger ofta underbensödem vilket gör att 

såren blir svårläkta. Den viktigaste behandlingsmetoden för att undvika 

ödem är kompressionsbandage. Många av de patienter som drabbas av 

bensår tycker att sårläkningsprocessen är svår att acceptera och de har 

därför problem med att fullfölja kompressionsbehandlingen. Syftet med 

studien var att undersöka vilka faktorer som hade betydelse för patientens 

följsamhet vid kompressionsbehandling av bensår. Arbetet har gjorts som 

en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Resultatet visar att om 

distriktssköterskan ser patienten som en enskild individ, har helhetssyn 

och samarbetar med patienten samt är kunnig och erfaren, har patienterna 

lättare att tolerera behandling med kompressionsbandage. Kontinuitet i 

vården, det vill säga att ha en och samma distriktssköterska genom hela 

behandlingen, är även en viktig faktor för patienters följsamhet. Bättre 

dokumentation, generella riktlinjer för behandling och mer utbildning i 

sårvård behövs för att förbättra vården för bensårspatienter. 
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Abstract: Leg ulcer is a chronic disease and the patient often gets lower leg oedema  

 which makes the ulcers difficult to heal. The most important treatment to 

 avoid oedema is compression bandaging. Many patients with leg ulcer  

 find the healing process hard to tolerate and have problems to comply  

 with compression therapy. The aim of the study was to examine which  

 factors that influences patients to comply with compression therapy.  

 The study has been done as a literature review of scientific articles.  

 The result shows that if the district nurse sees the patient as an individual,   

  has a holistic approach and work with the patient and is  

 knowledgeable and experienced, patients were more likely to accept 

  treatment with compression bandages. Continuity in care, having  

 the same nurse throughout the treatment,  is also an important factor  

 for patient compliance. Better documentation, general guidelines for  

 treatment and more education in wound care is needed to improve  

 care for leg ulcer patients. 
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Inledning 
 

Bensår är en kronisk sjukdom som beräknas drabba 1-2 % av den äldre befolkningen. Den 

som drabbas av bensår kan förvänta sig en läkningstid på mellan sex och nio månader, men 

cirka 40 % av dessa patienter får leva med sitt sår mer än ett år. Det är också vanligt att 

patienterna får återfall inom ett år och på grund av detta får många patienter ett livslångt 

lidande (Briggs & Flemming, 2007). Bensår medför oerhörda men varierande kostnader för 

samhället. Variationer i kostnader beror till exempel på sårets omfattning och hur lång tid det 

tar att läka (Ragnarsson-Tennvall & Hjelmgren, 2005). I dagsläget går det inte att finna någon 

aktuell svensk ekonomisk redovisning över kostnaderna, men 2002 gjordes en undersökning 

av kostnaden för bensårspatienter. Beräkningen hamnade mellan 266 och 666 miljoner kronor 

(ibid). Lindholm (2003) menar att den största besparingen i nutid är att patienter inte får några 

sår. Ett sätt att genomföra denna besparing är större beredskap för att identifiera riskpatienter 

och risksituationer.. Då patienten väl fått ett sår är kompressionsbehandling en av de 

viktigaste förutsättningarna för att få det att läka. Många patienter har svårt att tolerera eller 

väljer att avbryta kompressionsbehandlingen eftersom de upplever stora inskränkningar i sin 

frihet. (ibid). Distriktssköterskor upplever att de genom sin utbildning har otillräckliga 

kunskaper om sår och kompressionsbehandling, och att de lär sig främst genom sina egna och 

kollegors erfarenheter. Det finns dock en stark vilja hos distriktssköterskor att få ökade 

kunskaper om sår, sårläkning och behandlingsmetoder (Smith-Strøm & Thomes, 2008). 

Distriktssköterskan ska genom sin unika kunskap leda patienten genom behandlingen (Van 

Hecke, Grypdonck & Defloor, 2008:b). De patienter som inte följer de riktlinjer som 

distriktssköterskan sätter upp för kompressionsbehandlingen har bristande compliance 

(Morris & Sanders, 2007). Översatt till svenska betyder compliance följsamhet och detta 

begrepp kommer att användas fortsättningsvis i arbetet (författarnas anmärkning). 

 

 

Bakgrund 
 

Kroniska bensår definieras som sår på fot eller ben nedan för knäet och som inte läkt inom sex 

veckor (Hansson, 2011). Hansson (ibid) och Fagrell (2011) slår fast att mellan 30 och 50 % av 

patienter med kroniska bensår lider av venös insufficiens orsakat av till exempel diabetes, 

hjärtsvikt, rökning eller varicer. Andra orsaker kan vara arteriell insufficiens, trauma, DVT 

(djup ventrombos), vaskulit eller cancer.  

Historiskt har sår i alla tider varit fruktade. Tidigt insåg man att det fanns en relation mellan 

sår, infektioner, allvarlig sjukdom och till och med död. Sårläkningsförsök har beskrivits så 

tidigt som 2000 f.Kr. I England beskrevs på 1600-talet hur venklaffarna förhindrade återflöde 

av blodet och två århundrade senare skrevs det om perforanterna (Lindholm, 2003). 

Perforanter kallas förbindelsekärlen mellan ytliga och djupa vener i benen. När dessa inte 

fungerar tillfredsställande blir trycket för högt i de ytliga venerna och detta kan orsaka varicer 

(Fagrell, 2011). I början av 1900-talet började man förstå sambandet mellan tyngdlagen, det 

vill säga att stå mycket, och klaffinsufficiens. Sedan 1920-talet har vi kommit en lång väg. 

Idag är det mycket få patienter som behöver underbensamputeras på grund av bensår. Såväl 

kunskapsnivå som behandlingsmetoder har förbättrats avsevärt och vi vet nu att 

underbensödem kraftigt försämrar sårläkningen och att en av de viktigaste förutsättningarna 

för att läka ett bensår är kompressionsbehandling (Lindholm, 2003). Kompression kan ske 

antingen genom stödstrumpor som patienten bär dagtid, eller genom olika sorters elastiska 
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bindor som patienten bär dygnet runt och som byts en eller flera gånger i veckan. När 

patienten inleder behandling med kompressionsbandage pressas den vätska som svämmat ut i 

vävnaderna tillbaka in i blodbanan och svullnaden försvinner. Detta gör att slitna venklaffar 

fungerar bättre, vilket ger ökat näringsutbyte i kärlen samt en ökad cirkulation i underbenet 

(Fass.se). När bensvullnaden försvinner känns det ofta bra för patienten – i alla fall till en 

början – men många patienter upplever senare en känsla av instängdhet och värme, speciellt 

under sommarmånaderna. Detta gör att behandlingen riskerar att avbrytas och här kan 

distriktssköterskan göra en stor insats genom att förklara om sårläkningen på ett lättförståeligt 

sätt (Lindholm, 2003). Många patienter har svårt att tolerera eller väljer att avbryta 

kompressionsbehandlingen. De som använder kompressionsstrumpa upplever stora 

inskränkningar i sin frihet då det är svårt att både ta på och av strumpan. Då kan 

distriktssköterskan till exempel föreslå hjälpmedel så att patienten kan klara sig själv (Moffatt, 

Kommala, Dourdin & Choe, 2009; Morris & Sanders, 2007).  Många patienter med bensår 

tycker att kompressionsbehandlingen är onödig, obekväm och hindrande. Därför måste 

distriktssköterskan ge tydlig och individanpassad information så att patienten förstår varför 

det är så viktigt att inte avbryta behandlingen (Van Hecke, Grypdonck & Defloor, 2008b). 

Distriktssköterskans kunskap om sårvård är unik och hon/han måste veta vilka 

behandlingsmöjligheter som finns (Lindholm, 2003). I distriktssköterskans profession ingår 

att kunna skilja på olika sår och dess behandlingsmetoder. Hon ska även kunna ge patienten 

korrekta egenvårds- och livsstilsråd, till exempel att oftast möjligt ha benet i högläge (Van 

Hecke et al, 2008 b; Morris & Sanders, 2007). 

Grundläggande för all personal inom sjukvård är att visa respekt och förståelse för patientens 

situation. Socialstyrelsen rekommenderar i sin kompetensbeskrivning att distriktssköterskor 

ska möta patienten på ett respektabelt, lyhört och empatiskt sätt samt möjliggöra patientens 

optimala deltagande i vården (Socialstyrelsen, 2005). De flesta distriktssköterskor är duktiga 

på att dokumentera om sår och sårläkning, men det är få av dem som även dokumenterar hur 

patienten mår psykosocialt. Hur människan bakom såret mår kan vara av stor betydelse för 

sårläkningen. Aktuella riktlinjer måste därför finnas för att inga aspekter av sårläkning ska 

missas (Ehrenberg & Birgersson, 2003). Det är viktigt med ett professionellt förhållningssätt 

och kontinuitet i vården, det vill säga att en och samma distriktssköterska behandlar såret och 

noga dokumenterar hur det ser ut. Detta är dock ett stort problem då distriktssköterskor ofta 

täcker upp för varandra vid ledigheter och sjukdom. Det största problemet för sårläkning 

tycks dock vara bristande compliance vilket innebär att patienten inte följer de råd och 

riktlinjer som distriktssköterskan ger för att såret ska läka så snabbt som möjligt (Morris & 

Sanders, 2007). 

Moffatt (2004) beskriver compliance som en vilja att följa eller gå med på en annan persons 

önskan. Hon skriver även om concordance som kan översättas till överenskommelse. 

Begreppet innehåller tre komponenter; patienten ska ha kunskap nog för att medverka i sin 

egen vård, patienten ska medverka vid alla konsultationer och dessutom få stöd under hela 

läkningsprocessen, det vill säga ett framgångsrikt partnerskap mellan vårdare och patient 

(ibid). Inom området talas även om begreppet adherence som kan översättas med lydnad eller 

efterlevnad (Moffatt, Kommala, Dourdin  & Choe, 2009). Med bensårsbehandling menas i 

detta arbete antingen stödstrumpor eller olika sorters kompressionsbandage (författarnas 

anmärkning). För att kunna ge bra omvårdnad till patienter med bensår och dessutom uppnå 

god patientföljsamhet måste distriktssköterskorna förstå fullt ut hur det är att leva med bensår. 

Detta inkluderar kunskaper om till exempel smärta, psykosociala faktorer, kommunikation 

med mera. (Williams, 2010). Distriktssköterska och patient har ett gemensamt ansvar att 

följsamheten blir god vid bensårsbehandling. Distriktssköterskan måste skräddarsy 

behandlingsregimen till varje enskild patient och få patienten att inse vikten av att följa denna 

regim (Van Hecke et al., 2008:b). Kan distriktssköterskan genom sin specialkunskap hjälpa 
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patienten till bättre följsamhet under kompressionsbehandlingen och på detta sätt förkorta 

läkningstiden? 

 

Syfte  
 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka faktorer som hade betydelse för patientens 

följsamhet vid kompressionsbehandling av bensår. 

 

 

Metod 

 
Metoden som valts är systematisk litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar (Backman, 

1998). Kvalitetsgranskningen har skett enligt bedömningsmall (Bilaga B1, B2 och B3, 

Carlsson & Eiman, 2003). Artiklarna har sökts via databaserna Cinahl och Pubmed. 

 

Datainsamling 
 

Problemområdet fastställdes och nyckelord utifrån syftet identifierades. Det nyckelord som 

användes var ”följsamhet”, vilket översatt gav två olika Medical Subject Headings (MeSH-

termer); ”compliance” och ”adherence”.  De sökord som användes var ”compliance” samt 

”leg ulcer”, ”treatment”, ”nursing” och ”compression therapy” (tabell 1, bilaga A). Även 

”quality of life” användes som sökord men då det inte gav några ytterligare träffar uteslöts 

det. För att få en mer avancerad sökning användes den booleska sökoperatorn AND med 

sökorden i olika kombinationer. Sökningarna begränsades till mellan 2000 och 2011. De 

sökningar som gav flest relevanta artiklar gjordes i Cinahl och Pubmed. Dessa databaser 

användes eftersom de innehåller många artiklar inom ämnet omvårdnad. Sökningar gjordes 

även i Psych info och SveMed+, men ingen av sökningarna gav träffar som svarade mot 

syftet. Samtliga sökningar innehåller orden leg ulcer. Inklusionskriterier var att artiklarna 

skulle vara på engelska eller svenska, innehålla orden ”leg ulcer” och ”compliance” samt att 

artiklarna skulle vara vetenskapliga. Abstract på sextiosju artiklar plockades ut för en första 

genomgång. Tjugofyra abstract genomlästes mer noga och de artiklar som ansågs svara mot 

syftet valdes ut för genomläsning i fulltext. En del artiklar exkluderades då de inte gick att 

finna i fulltext. Under arbetets gång har ytterligare sökningar gjorts för att finna fler artiklar 

som motsvarade syftet. Fler abstract har lästs igenom och ytterligare några studier valdes ut. 

En manuell sökning gjordes i Cinahl på ”leg ulcer” och ”non-healing” för att få fram del två 

av en speciell artikel (Morgan & Moffat, 2008:a).  

 

     

Databearbetning 
 

De artiklar som valdes ut till resultatet översattes till svenska. De lästes igenom flera gånger 

och sorterades utifrån hur de svarade mot studiens syfte. Artiklarna granskades efter kvalitativ 

och kvantitativ mall enligt bedömningsprotokoll (Bilaga B1, B2 och B3) (Carlsson & Eiman, 

2003). Sju artiklar bedömdes till grad 1, tre till grad 2 och resterande till grad 3. De artiklar 

som graderades till grad 3 valdes att ingå i studien då de svarade väl mot syftet och belyste 

viktiga aspekter på följsamhet bland bensårspatienter. Innan studien påbörjades fanns en 
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hypotes att distriktssköterskan spelade stor roll för patientens följsamhet till 

kompressionsbehandling. Tidigt i arbetet var därför syftet att undersöka vad 

distriktssköterskan kan göra för att skapa bättre följsamhet. I takt med att bakgrunden skrevs 

och nya artiklar lästes igenom blev materialet för brett och därför förändrades frågeställningen 

något och nya sökningar gjordes. De nya artiklarna översattes och genomlästes noga. En 

tabell över artiklarnas syfte, metod och resultat upprättades, detta för att få en överblick över 

innehållet. Under genomläsning och jämförelse av artiklarna började ett mönster framträda 

och olika teman utformades. Dessa teman var: ”Kommunikation mellan patient och 

distriktssköterska”, ”Psykosociala aspekter”, ”Kunskap hos distriktssköterskan”, ”Kontinuitet 

i omläggningarna” och ”Livsstilsförändringar”. Slutligen skrevs artiklarnas olika teman ihop i 

löpande text. Många av artiklarna tar upp liknande saker och teman går därför delvis in i 

varandra.  

 

 

Resultat  
 

Kommunikation mellan patient och distriktssköterska 
 

I artiklarna av Ebbeskog och Emami (2005) och Kim, Kaplowitzs och Johnston (2004)  

beskrivs att god kommunikation mellan distriktssköterska och patient är nödvändigt för att 

skapa god följsamhet till kompressionsbehandling (ibid). Distriktssköterskan måste lägga upp 

kompressionsbehandlingen utifrån patientens perspektiv. Patienterna beskrev att det var 

viktigt hur sköterskan pratade med dem genom ordval, blickar och kroppsspråk och hur de 

reagerade på när patienten ville prata om sina tankar och känslor kring bensåret (Ebbeskog & 

Emami, 2005). Liknande anser Kim et al. (2004) som i sin undersökning visar att patientens 

följsamhet till bensårsbehandlingen är direkt relaterad till distriktssköterskans empati och hur 

de två kan kommunicera med varandra. I denna koreanska studie stod patientens känsla av att 

bli förstådd i relation till graden av empati de blev bemötta med (ibid). Cullen och Philips 

(2009) anser att distriktssköterskan kan känna missmod och skuld om inte såret läker som 

förväntat trots att hon gjort allt vad hon förmått. Om distriktssköterskan och patienten kan 

kommunicera och lägga upp en behandlingsplan tillsammans känns det bättre både för 

patienten och distriktssköterskan (ibid). Morgan och Moffatt (2008:a) visar däremot att 

patienterna ansåg att distriktssköterskorna inte visade tillräckligt intresse och förståelse för 

deras upplevda problem kring kompressionsbehandlingen. Patienten upplevde sig som expert 

på sin egen kropp och ville därför gärna bli hörda och sedda. Författarna konstaterar att 

patient och distriktssköterska behöver samarbeta för att bygga upp ett förtroende (ibid). 

Morgan och Moffatts andra del av studien (2008:b) visade att distriktssköterskorna ansåg att 

patienterna skulle göra som de blev tillsagda, det vill säga fortsätta att ha på sina 

kompressionsbandage. Om de inte följde behandlingsanvisningarna blev de avvisade och fick 

söka sig till en annan vårdinrättning.  De patienter som i studien avvisades återkom dock 

oftast ganska snart och gjorde precis som de skulle, varefter såret läkte fint. (ibid). 

 

 

Psykosociala aspekter 

 

Patientens psykiska tillstånd gör stor skillnad i bensårsbehandling med kompression. De 

tyckte det var viktigt att känna att distriktssköterskan visade intresse för deras psykosociala 

hälsa (Kim et al. 2004). De känner trygghet när de får möta kompetenta och erfarna 
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distriktssköterskor och de vill bli sedda som individer och inte bara som ett bensår (Ebbeskog 

& Emami, 2005; Bistreanu & Teodorescu, 2009). Morgan och Moffatt (2008:b) fann i sin 

studie att distriktssköterskorna ofta fokuserade mer på såret än på hela patienten. De 

distanserade sig och var dåligt utrustade för att se en helhet (ibid). Som distriktssköterska är 

det viktigt att tänka på att kompressionsförbandet känns bekvämt för patienten eftersom 

patienten annars kan bli ovillig till kompressionsbehandling med påföljande dålig följsamhet. 

Ovillighet hos patienten kan bero på smärta, att bandaget känns för varmt och ohygieniskt 

eller att man känner sig socialt isolerad (Annells, O’Neill & Flowers, 2008). Ebbeskog och 

Ekman (2001) beskriver att patienterna kan känna sig instängda i sin egen kropp på grund av 

kompressionsbandaget, de har smärta och många försöker dölja sina förband så mycket som 

möjligt. Livet blir inskränkt och man drar sig för att umgås med andra människor (ibid). 

Många patienter känner sig ensamma men ser det som en social sammankomst att komma till 

mottagningen och träffa sin distriktssköterska. Psykiskt välbefinnande hos patienterna gör 

dem mer motiverade att fullfölja kompressionsbehandlingen (Cullen & Philips, 2009). 

Edwards, Courtney, Finlayson, Lewis, Lindsay och Dumble (2005) visar i sin studie från 

Australien att när de hade bildat en så kallad Leg Club, där patienterna kunde träffas och 

diskutera sina svårigheter med kompressionsbehandlingen, läkte såren snabbare och ökade 

även livskvaliteten bland de många gånger ensamma patienterna (ibid). I en studie från 

Belgien visade det sig att en del av de patienter som fick undervisning i att själv sätta på och 

ta av kompressionsbandagen upplevde ökad livskvalitet, detta genom att de slapp vara 

beroende av någon annan i sin dagliga livsföring (Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee 

& Defloor, 2010). 

 

 

Kunskap hos distriktssköterskan 
 

Haram, Ribu, Rust och Øen, (2003) menar utifrån sin studie att distriktssköterskor inte har 

tillräckliga kunskaper i sårvård. Deras erfarenhet och kunskap är viktig för patienters 

följsamhet till kompressionsbehandling av bensår. Det har visat sig att distriktssköterskor inte 

lägger om sår enligt vetenskapliga riktlinjer utan efter egen och kollegors erfarenhet, det 

optimala vore att utbilda distriktssköterskorna regelbundet inom sårvård. För att få 

kompetenta distriktssköterskor behövs utbildning och tid till vidareutveckling (ibid). Detta 

anser även Annells et al. (2008) som menade att tillgång till distriktssköterskor med 

specialistutbildning i sårvård behövdes för att kunna bistå och utbilda mindre erfarna kollegor, 

vara behjälplig med second opinions och ställa diagnos på såren (ibid). I Ebbeskog och 

Emamis studie (2005) beskrev respondenterna att distriktssköterskornas kunskap hade stor 

betydelse för hur de tillgodosedde varje patients individuella behov. De distriktssköterskor 

som inte engagerade sig speciellt i patienten upplevdes som mindre kompetenta och 

patienterna blev därigenom mindre benägna att vara följsamma till kompressionsbehandlingen 

(ibid).  

 

 

Kontinuitet i omläggningarna 

 
Det är av stor vikt att inte byta behandlare eftersom patienterna far illa av detta och då 

minskar deras benägenhet att följa behandlingsråden om kompression. Patienterna 

uppskattade att de fick förståelse och att de efter ett tag kände samhörighet med ”sin” 

distriktssköterska (Ebbeskog & Emami, 2005). Annells et al. (2008) visar att en patient som 
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har olika distriktssköterskor ofta får dubbla budskap vilket gör dem mindre benägna att 

fullfölja kompressionsbehandlingen eftersom de inte vet vilken distriktssköterska de ska 

lyssna på. Författarna anser att det gör stor skillnad i patientens följsamhet till behandlingen 

att ha god kontinuitet bland personalen. Det är först när det blir kontinuitet som patienterna 

känner sig sedda (ibid). Även Bistreanu och Teodorescu (2009) skriver att när patienten träffar 

olika distriktssköterskor får de ofta dubbla budskap vilket gör dem förvirrade (ibid). Van 

Hecke, Grypdonck, Beele, Bacquer och Defloor, (2008a) menar att patienterna behöver träffa 

samma distriktssköterska varje gång för att kunna ta till sig de råd och anvisningar som ges 

vid vårdtillfällena (ibid).  

 

 

Livsstilsförändringar 

 

Heinen, Bartholomew, Wensing, Kerkhof och Achtenberg (2005) visar att det är lönsamt att 

utveckla livsstilsprogram som stöder patienten genom kompressionsbehandlingen. Van 

Hecke, Verhaegen, Grypdonck, Beele och Defloor, (2011) samt Finlayson, Edwards och 

Cortney (2010) visar att patienter med bensår har mycket att vinna på utvecklandet av 

livsstilsprogram. Denna forskargrupp kom också fram till att distriktssköterskor har mycket 

nytta av att undervisa patienter i att förändra sin livsstil vad gäller daglig motion, kost samt att 

ha benet i högläge så ofta som möjligt (ibid). En annan forskargrupp (Van Hecke el al., 

2008:a) kom också fram till att patienter med långvariga sår lärde sig flera nya sätt att hjälpa 

sig själv. Detta innefattade att fortsätta använda kompression även efter sårläkningen för att 

förhindra bensvullnad och eventuellt nya sår (ibid). Detta visar även Edwards et al. (2005) 

som påvisade en snabbare läkning bland de patienter som kom till distriktssköterskan och 

träffade andra patienter, som de kunde diskutera sin situation med, jämfört med de som lades 

om i hemsjukvården (ibid). Många av de respondenter som ingick i Finlaysons et al. studie 

från 2010 hade fått ordination på kompressionsbehandling men bara hälften av dem fullföljde 

denna behandling. Den viktigaste anledningen till detta var att patienterna inte hade fått 

adekvat undervisning om egenvård av sin distriktssköterska (ibid). Många av författarna anser 

att patienternas ovilja att fullfölja kompressionsbehandlingen är ett stort hinder, men att man 

kan komma runt detta genom undervisning (Ebbeskog & Ekman, 2001; Heinen et al., 2005; 

Van Hecke et al., 2010). Annells et al (2008) efterlyser nationella riktlinjer för 

bensårsbehandling för att alla patienter i möjligaste mån ska behandlas lika (ibid). 

 

 

Diskussion 
 

 

Metoddiskussion 
 

Mycket forskning görs på bensår och dess läkningsprocess, men patienten bakom såret verkar 

falla i bakgrunden. Få av de artiklar vi fann behandlade psykosociala aspekter inom 

bensårsbehandling. För att kunna få med även denna aspekt är en del av de artiklar som 

inkluderats därför något äldre. De artiklar som valdes bort från resultatdelen ansågs inte hålla 

tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet eller svarade inte mot syftet, men kunde användas till 

inledning och bakgrund. Några artiklar med intressanta abstracts gick inte att finna i fulltext 

och då vi bor långt från studieorten och inte hade möjlighet att få hjälp av biblioteket fick de 
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uteslutas. Detta kan vara en bias då vi på grund av långa geografiska avstånd kan ha missat 

viktig kunskap.  

Såväl kvantitativa som kvalitativa studier ingår i resultatet. Detta är en styrka eftersom de 

speglar kunskap ur olika perspektiv. Kvalitativa artiklar är viktiga för att få en djupare inblick 

i upplevelser och känslor hos respondenterna.  

Van Hecke et al. (2008:a, 2010 och 2011) förefaller ha gjort många olika studier på 

bensårspatienter och vi har endast valt tre av studierna. Deras artikel från 2008 (a) redovisar 

ett stort bortfall, av ettusenåttahundranittio tillfrågade distriktssköterskor utgick fyrahundra 

från studien eftersom de inte vårdade några bensårspatienter. Detta kanske inte har någon 

betydelse för resultatet i studien då de som föll bort inte hade kunnat svara på enkäten.  

De sökord som har använts är relevanta för ämnet, för trots att fler sökord lades till och att 

ordningsföljden ändrades återfanns ändå samma artiklar. Det diskuterades om ord som 

diabetes och arteriellt bensår skulle finnas med i sökningen som en avgränsning. Då det 

material som framkom i de första sökningarna redan var ganska begränsat beslöts att inte göra 

andra begränsningar än till årtal och därför kan vi inte säkert veta om arteriella bensår eller 

diabetikers bensår finns med i artiklarna. Vid en första sökning användes även ordet pain som 

sökord, men vi fick då så många irrelevanta träffar att detta ord valdes bort eftersom det inte 

svarade mot syftet. Det som eftersöktes var artiklar som handlade om 

kompressionsbehandling, men efterhand som artiklarna granskades insåg vi att många olika 

faktorer var viktiga för att få patienterna till bättre följsamhet.  

Ebbeskog har gjort två olika studier med olika medförfattare (2001, 2005). Båda studierna har 

15 intervjupersoner med samma ålders- och könsfördelning, men den ena studien handlar om 

upplevelsen av att ha bensår och den andra om upplevelsen av att byta kompressionsförband. 

Det förefaller vara samma personer som har intervjuats en gång och sedan har materialet 

använts till två olika studier. Hade resultatet blivit ett annat om man hade valt nya patienter att 

intervjua till studie två i en annan del av Sverige?  

 

Resultatdiskussion  

 
Spridningen av resultatartiklarna är bra då de kommer från vitt skilda delar av världen. De 

artiklar som har använts i resultatet är dock - enligt bedömningsmallarna (bil B1, B2 och B3) 

av varierande vetenskaplig kvalitet. Sju artiklar är av grad 1 (Annels et al., 2008, Ebbeskog & 

Ekman, 2001, Ebbeskog & Emami, 2005, Edwards et al., 2005, Finlayson et al., 2000,  och 

Van Hecke et al., 2008a samt Van Hecke et al., 2010). En amerikansk studie gjord på koreansk 

befolkning (Kim et al., 2004) och en rumänsk studie (Bistreanu et al., 2009) är av grad 3. 

Likaså graderas Cullen & Philips (2009) och Morgan och Moffatt (2008) till grad 3. De övriga 

artiklarna är graderade till 2. Kan den vara så att det är svårt att mäta följsamhet på ett 

vetenskapligt sätt? Eller är forskningsförutsättningarna olika i olika delar av världen?  

I sju av studierna finns redovisat att man har gjort etiska överväganden medan resten av 

studierna förefaller saknar detta. Man kan ställa sig frågan om vissa länder har striktare 

regelverk för forskning än andra. 

Språkligt kan det också ställa till med problem eftersom engelska inte är vare sig vårt eller 

flera av författarnas modersmål. Trots att det vetenskapliga språket är universiellt kanske man 

ändå uttrycker sig annorlunda när man talar eller skriver sitt eget språk och det kan ibland 

vara svårt att översätta korrekt eftersom engelska språket är mer nyanserat än till exempel 

svenska. 

Någon skillnad i genusperspektiv kan inte utläsas i någon av studierna. Kvinnor och män är 

inte särskilt redovisade i någon studie vilket kan vara en svaghet. Studier gjorda i 

utvecklingsländer gick inte heller att finna. Kan detta bero på att det inte förekommer bensår 
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till exempel i Afrika? Är detta en välfärdssjukdom beroende på det välkända faktum att vi i 

västvärlden lever för gott och för länge och blir mer och mer sjuka? Eller är det återigen olika 

villkor för forskare i olika delar av världen? Sveriges befolkning blir mer och mer 

internationell vilket också visar sig i sjukvården bland såväl patienter som personal. Olika 

delar av världen har olika förutsättningar vilket kan vara till nackdel när man gör jämförelser i 

studier. 

Genom långvarig sjukvårdserfarenhet inom primärvården upplever vi att bemötandet och 

kroppsspråket har stor betydelse för hur patienterna uppfattar ett budskap. Några av de 

faktorer vi fått fram i vårt resultat och som påverkar följsamheten vid 

kompressionsbehandling är: kost, motion, att ha benet i högläge, kontinuitet i vården, 

dokumentation, individanpassad vård, och undervisning. Om patienten förstår varför de ska 

använda kompressionsbandage och är motiverad till detta är det lättare för dem att utstå den 

långvariga behandlingen. Bensår kan ibland lukta illa och vara fula att se, men patienten är 

oftast medveten om detta och skäms över att behöva uppträda ohygieniskt. Patienten har rätt 

att få känna tryggheten i att mötas av en distriktssköterska med professionellt förhållningssätt. 

Om distriktssköterskan är professionell är det lättare för henne att få patientens tillit och 

därmed få patienten att känna sig delaktig. Nordesjö (2005) skriver i sin studie att begreppet 

compliance mer och mer ersätts av concordance, vilket mer är en överenskommelse mellan 

distriktssköterska och patient där båda är aktiva och delaktiga kring behandlingen. Här är 

dokumentation en viktig del av kompressionsbehandlingen och författaren anser att ingen 

behandling ska inledas utan att det finns en vårdplan att följa, detta för att lättare kunna följa 

läkningsprocessen. Hon efterlyser ett handlingsprogram för bensår och önskar att alla måtte 

följa samma behandling (ibid). Eftersom det inte finns några nationella riktlinjer att följa inom 

bensårsbehandling spelar dokumentationen en viktig roll.  I många landsting finns inte heller 

regionala riktlinjer eller ens gemensamma journalsystem, utan distriktssköterskorna 

dokumenterar med egna ord och av egen erfarenhet. I landstinget Dalarna (Dalabensår, 2011) 

finns ett regionalt vårdprogram som innehåller alla de bitar som är viktiga för att patienterna 

ska må väl under kompressionsbehandlingen. Programmet innehåller dels en 

patientinformationsdel med råd och anvisningar över vad patienterna själv kan göra och dels 

information till distriktssköterskan. Denna del innefattar bland annat läkemedelsbehandling, 

förslag till förbandsmaterial och tips på vad distriktssköterskan kan göra för att få patienten att 

känna sig trygg och må bra (ibid).  

I en australiensisk studie (Edwards et al., 2005) har man bildat en så kallad leg club där 

patienterna kan träffas på mottagningen och diskutera sina svårigheter med varandra. På detta 

viset fick de stöd och tips av varandra, följsamheten ökade och resultatet av studien visade att 

dessa patienter läkte betydligt fortare än liknande patienter som behandlades av 

hemsjukvården. Bistreanus och Teodorescus studie (2009) slog fast att patienter som strikt 

följde behandlingsrekommendationerna läkte mycket fortare än de som inte följde 

rekommendationerna. Kim et al. (2004) visar samma sak; patienterna i studien följde blint de 

behandlingsrekommendationer de fick av distriktssköterskor och läkare och läkte också såren 

inom rimlig tid. Man kan undra om detta har att göra med den koreanska mentaliteten, att lyda 

och göra som du blir tillsagd av den som har högre rang. Dessa båda artiklar innehöll inte 

ordet kompressionsbehandling men då båda artiklarna handlade om följsamhet till 

behandlingsrekommendationer ansåg vi dem vara relevanta för studiens syfte och valde därför 

att använda dem i resultatet.  

Vi har inte kunnat finna något egentligt etniskt perspektiv i någon av studierna. Är detta för att 

det inte finns någon etnisk skillnad bland bensårspatienter eller är det helt enkelt inte 

intressant att studera?  

Ebbeskog och Emami (2005) har visat att kontinuitet, att ha samma vårdare, är viktigt för 

patienterna och för sårläkningen eftersom patienterna känner sig sedda och upplever att de till 
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och med kan få bättre vård av en och samma distriktssköterska än de hade förväntat sig. Detta 

får dem att må bra och gör det lättare för dem att fullfölja kompressionsbehandlingen och i 

förlängningen befrämjas sårläkningen av psykiskt välbefinnanden. Inom vårt eget dagliga 

arbete som distriktssköterskor ser vi att man på många mottagningar i möjligaste mån 

försöker ta hand om sina egna patienter vilket är viktigt. Inom hemsjukvården är det däremot 

ofta olika distriktssköterskor och ibland inte ens legitimerad personal som går hem till 

patienten och detta skapar givetvis förvirring, såväl hos patient som hos personal. Kontinuitet 

i vården är viktigt och mål och strategi behövs för optimal bensårsbehandling. Att uppmuntra 

patienten och ge råd om förändrad livsstil kan vara ett sätt menar Heinen et al. (2005) som 

anser att patienterna skulle må väl av att ha en personlig vägledare, det vill säga kontinuitet.  

När ÄDEL-reformen introducerades 1992 blev det mer strukturerat vem som skulle ansvara 

för äldre och handikappsomsorgen, ansvaret överfördes från landstinget till kommunen. Detta 

innebar bland annat för patienten att den som kunde ta sig genom ytterdörren på egen hand, 

den så kallade tröskelprincipen, kunde också ta sig till närmaste distriktssköterskemottagning 

och hade inte längre rätt att få hemsjukvård (punkhandboken, 2008). Detta diskuterades 

mycket som en försämring för patienten, men kan lika gärna vara en fördel. Patienten kommer 

ut från hemmet, får frisk luft, motion och även möjlighet att träffa andra människor vilket 

främjar deras psykosociala hälsa och därigenom även sårläkningsprocessen. 

I flera av studierna har vi stött på ordet adherence vilket översätts till lydnad eller efterlevnad. 

Vill vi ha patienter som lyder oss eller vill vi att de ska samarbeta med oss? 

Distriktssköterskorna i Morgan och Moffatts studie (2008) ville ha patienter som lydde dem. 

De distanserade sig när de hade jobbiga patienter och skickade iväg dem som inte gjorde som 

de blev tillsagda. Vi möter ibland dessa patienter inom primärvården, men har inte rätt att 

avvisa dem. Den enda gången vi kan göra detta är när patienten kräver att få hjälp med till 

exempel homeopatiska behandlingar eller gamla huskurer.  

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1082:763) säger att all vård ska ske enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Vår största uppgift som distriktssköterskor kanske emellertid inte är att 

följa vetenskapen slaviskt utan att hjälpa patienterna att förstå varför det är så viktigt att de 

följer de rekommendationer de får om hur bensåret ska skötas.  

Genom att läsa artiklarna i denna studie har vi fått ökad förståelse för patienternas situation 

och för hur vi bättre kan stödja och undervisa dem så att följsamheten till 

kompressionsbehandling ökar.  

Många av de studier som ingår i resultatet visar att personalens inställning till 

kompressionsbehandling och hur de informerar och stödjer patienterna är mycket viktig för 

hur patienten tolererar behandlingen. Gemensamt för studierna är att det är 

distriktssköterskans kunskaper och erfarenheter som vägleder patienten och på detta sätt kan 

följsamheten förbättras.  

 

Konklusion 

 

Det finns endast lite forskning på patienters följsamhet vad gäller bensår och 

kompressionsbehandling. Gemensamt för nästan alla resultatartiklar är att distriktssköterskan 

måste ha en helhetssyn och vara lyhörd för patientens känslor när hon tillsammans med 

patienten lägger upp en vårdplan för att läka ett bensår. Patienten måste känna sig delaktig i 

vården och känna trygghet med och tillit till sin distriktssköterska. Det är också mycket 

viktigt att patienten har samma distriktssköterska så ofta som möjligt och att man noga 

dokumenterar hur sårläkningen framskrider. Distriktssköterskan ska kunna motivera patienten 

till livsstilsförändringar genom undervisning, att patienten kan ta sig till vårdcentralen kan 

vara värdefullt ur såväl social som hälsorelaterad synpunkt. Distriktssköterskorna har oftast 
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stor kunskap och erfarenhet men de behöver mer utbildning i sårvård och bättre tid för 

dokumentation. 

 

Implikation 

 
Önskvärt för alla landsting vore bilddokumentation över hur läkningsprocessen framskrider 

och bra journalmallar där man överskådligt kan dokumentera hur patienten mår både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Det vore även bra att arbeta fram nationella riktlinjer för bensårspatienter 

så att alla blir lika behandlade oavsett bostadsort. 

Högskolans sjuksköterskeutbildning bör trycka hårdare på det holistiska synsättet inom 

vården. Etik och holistik är två av grundpelarna inom vården men kan utvecklas vidare. 

Ett nästa steg inom omvårdnadsforskning på bensårspatienter och följsamhet skulle kunna 

vara en studie där man intervjuar både bensårspatienter och distriktssköterskor och sedan 

jämför hur de ser på varandra och på behandlingen. Det vore även intressant att göra 

jämförande studier mellan olika länder, hur patienterna behandlas och hur de upplever 

behandlingen.  
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Bilaga A 

 

 

Tabell 1     
 

                                                                                          
  * dublett 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Genom-             

lästa 

abstract 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 

 

110311 Leg ulcer AND treatment AND nursing  

 

126 15 8 4 

Cinahl 

 

110311 Leg ulcer AND  compliance 

 

72 6* 2 2 

Pubmed 

 

110314 Venous leg ulcer  AND compliance 

 

95 5* 2 1 

Cinahl 110524 Leg ulcer AND patient compliance 

 

61 10* 1 1 

Cinahl 110524 Leg ulcer AND concordance 

 

21 5 1 1 

Manuell 

sökning  

Cinahl 

110524 Morgan/Moffatt AND non healing leg ulcer 

 

1 1 1 1 

Cinahl 110606 Leg ulcer AND treatment AND compression 

therapy 

 

151 8 4 1 

Pubmed 110616 Leg ulcer AND compression therapy AND  

compliance 

 

79 10 3 1 

Cinahl 110617 Leg ulcer AND nursing AND compression 

therapy 

109 7 2 1 

Summering   715 67 24 13 



      

 

 

 

Exempel på bedömningsmall för litteratursammanställning          Bilaga  B1 
 
 

Poängsättning    0        1          2              3 

 

Abstrakt 

 (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas       1/3          2/3            Samtliga 

  

Introduktion                              Saknas       Knapphändig   Medel        Välskriven 

 

Syfte               Ej angivet  Otydligt         Medel        Tydligt 

 

Metod 

 

Metodval adekvat till frågan         Ej angiven    Ej relevant   Relevant  

 

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig)   Ej angiven  Knapphändig  Medel  

 

Litteratursökning   Ej beskriven  Knapphändig  Medel  

 

Urval(liknande resultat, relevans)  Ej acceptabel  Låg   Medel   God 

 

Vetenskaplig kvalitet på ingående studier Ej bedömd Låg   Medel   God 

 

Resultat 

 

Frågeställning besvarad      Nej        Ja 

 

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.)  Saknas   Otydlig   Medel   Tydlig 

 

Tolkning av resultatet   Ej acceptabel  Låg   Medel   God 

 

Diskussion och slutsatser 

 

Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses)  Slutsats saknas  Låg   Medel   God 

 

Ogrundade slutsatser   Finns   Saknas 

 

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas  Låg   God 

 

Anknytning till tidigare forskning  Saknas   Låg   Medel   God 

 

Total poäng (max 42 p)   p   p   p   p 

 

Grad I: 80%   Grad II: 70%   Grad III: 60% 

 

Titel:_____________________________________     

 

Författare:______________________________________ 

 

 

 

 

 



      

 

 

Exempel på bedömningsmall för med kvalitativ metod                Bilaga  B2 

 

 

Poängsättning    0   1   2   3 

 

Abstrakt (syfte, metod, resultat)  Saknas   1/3   2/3                    Samtliga 

 

Introduktion    Saknas   Knapphändig  Medel            Välskriven 

 

Syfte     Ej angivet  Otydligt  Medel   Tydligt 

 

Metod 

 

Metodval adekvat till frågan  Ej angiven  Ej relevant  Relevant 

 

Metodbeskrivning(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig  Medel  Utförlig 

 

Triangulering    Saknas  Finns  

 

Urval 

(antal, beskrivning, representativitet) Oacceptabel  Låg   Medel   God 

 

Bortfall    Ej angivet >20 %  5-20 %  < 5% 

 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys saknas Nej 

 

Kvalitet på analys metod  Saknas  Låg  Medel  Hög 

 

Etiska aspekter   Ej angivet Angivna 

 

Resultat 

 

Frågeställning besvarad   Nej   Ja 

 

Resultatbeskrivning 

 (redovisning, kodning etc.) Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

 

Tolkning av resultat 

 (citat, kod, teori etc.)  Ej acceptabel Låg  Medel  God 

 

Diskussion  

 

Problemankytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

 

Diskussion av egenkritik o felkällor Saknas  Låg   God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 

Slutsatser 

 

Överensstämmer med resultatet Slutsats saknas Låg  Medel  God 

 

Ogrundade slutsatser  Finns  Saknas 

 

Total poäng (max 48 p)   p   p   p   p 

 

Grad I: 80%   Grad II: 70%   Grad III: 60% 

 



      

 

 

Exempel på bedömningsmall för med kvantitativ metod                Bilaga  B3 

 
Poängsättning     0   1   2   3 

 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p)  Saknas   1/3   2/3  Samtliga 

 

Introduktion     Saknas   Knapphändig  Medel            Välskriven 

 

Syfte      Ej angivet  Otydligt  Medel   Tydligt 

  

Metod 

 

Metodval adekvat till frågan   Ej angiven  Ej relevant  Relevant 

 

Metodbeskrivning(repeterbarhet möjlig)  Ej angiven Knapphändig  Medel  Utförlig   

 

Urval(antal, beskrivning, representativitet)  Ej acceptabel  Låg   Medel   God 

 

Bortfall     Ej angivet >20 %  5-20 %  < 5% 

 

Bortfall med betydelse för resultatet Analys   Nej  Saknas/Ja 

 

Etiska aspekter    Ej angivet Angivna 

 

Resultat 

 

Frågeställning besvarad    Nej   Ja 

 

Resultatbeskrivning (redovisning, tabeller) Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

 

Statistisk analys (beräkningar o metoder signifik,)Saknas Mindre bra Bra 

 

Confounders    Ej kontrollerat Kontrollerat 

 

Tolkningar av resultatet   Ej Acceptabel Låg  Medel  God 

 

Diskussion  

 

Problemanknytning   Saknas  Otydlig  Medel  Tydlig 

 

Diskussion av egenkritik o felkällor Saknas  Låg  God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg   Medel  God 

 

Slutsatser 

  

Överensstämmer med resultatet  Saknas  Låg  Medel  God 

 

Ogrundade slutsatser   Finns  Saknas 

 

Total poäng (max 47 p)    p   p   p   p 

 

Grad I: 80%   Grad II: 70%   Grad III: 60% 

 

Titel:_____________________________________     

 

Författare:______________________________________ 

    



      

 

 

                    Bilaga C 

         
 Artikelöversikt         

 

Publiktionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

                    
2008 Australien  

Cinahl 

Annells, M., 

O’Neill, J. & 

Flowers, C. 

Compression 

bandaging for 

venous leg ulcers: 

the essentialness of 

a willing patient. 

Syftet var att beskriva 

och ta reda på orsakerna 

varför bensårspatienter 

använder och inte 

använder kompressions- 

behandling. 

En kvalitativ intervju studie  

distriktssköterskor i två grupper om 10 

respektive 12 n=22, samtliga med 

erfarenhet av bensårsbehandling. 

Bortfall: n=0 

Compliance ökar om patienten förstår 

varför kompressionsbehandlingen 

utförs. Ovilliga patienter kan bero på 

smärtsamma sår, varmt förband eller 

att det känns ohygieniskt. Patienterna 

kan känna sig socialt isolerade. 

Speciell behörighet för sårvård samt 

Nationella riktlinjer efterlyses 

Grad 1 

2009 Rumänien  

Cinahl 

Bistreanu, R. & 

Teodorescu, M 

Venous leg ulcer-

patient compliance 

to treatment and 

impact on quality 

of life. 

Syftet var att påvisa att 

patienter som följde 

behandlings-

rekommendationerna 

läkte fortare än de som 

hade dålig compliance. 

Intervju av inneliggande (n=105) och  

öppenvårdspatienter (n=142).  

Bortfall: ej redovisat. 

Strikt compliance till behandlingen 

minskade läkningstiden signifikant 

vilket påverkade patienternas 

livskvalitet positivt. Patientens mentala 

tillstånd gör skillnad i behandlingen, 

de känner trygghet när de möts av 

kompetenta distriktssköterskor. 

 

Grad 3 

2009 

USA  

Cinahl 

Cullen, G.H. & 

Phillips, T.J 

Clinician’s 

perspective on the 

treatment of 

venous leg 

ulceration. 

Syftet var att undersöka 

om patienterna bättre 

tolererar kompressions-

behandling om vårdaren 

visar förståelse. 

Kvalitativ (n= 49) och kvantitativ (n=304) 

internetbaserad intervjustudie i USA och 

Storbritannien. 

Bortfall: ej redovisat. 

Distriktssköterskan har ofta för lite tid 

att hinna hjälpa patienten med 

motivation inför 

kompressionsbehandling. Psykiskt 

välbefinnande hos patienten gör den 

mer motiverad att fullfölja 

behandlingen. Patient och 

distriktssköterska måste lägga upp en 

vårdplan tillsammans. 

 

 

Grad 3 



      

 

 

2001  

Sverige  

Cinahl 

Ebbeskog, E. & 

Ekman, S-L. 

Elderly person´s 

experiences of 

living with venous 

leg ulcer: living in 

a dialectal 

relationship 

between freedom 

and imprisonment 

. 

Syftet var att belysa 

äldre personers 

erfarenhet av att leva 

med venösa bensår. 

Djupintervju  (n=15)  

Kvalitets- och dataanalys utifrån 

fenomenologiskt hermeneutiskt synsätt.  

Kvinnor och män över 65 år som var 

primärvårdspatienter i eget boende med 

bensår mellan 4-36 månader . 

Bortfall: ej redovisat. 

 

Om sjuksköterskan förstår patientens 

upplevelse kan hon bättre få patienten 

att tolerera kompressionsbehandlingen. 

Patienterna kände sig instängda i sin 

egen kropp på grund av 

kompressionsbandaget. Psykiskt 

välbefinnande gör dem motiverade att 

fullfölja kompressionsbehandlingen. 

Undervisning av patienterna är bra för 

följsamheten. Nationella riktlinjer 

behövs. 

Grad 1 

2005  

Sverige  

Cinahl 

Ebbeskog, E. & 

Emami, A. 

Older patients 

experience of 

dressing changes 

on venous leg 

ulcers: more than 

just a docile 

patient. 

Syftet var att beskriva 

äldre personers 

upplevelse av att byta 

kompressionsförband.  

Intervjustudie av personer äldre än 65 år 

(n=15). Bensår minst 2 år och eget boende. 

Fenomenologisk dataanalys.    

Bortfall: ej redovisat. 

Patienterna tyckte det var lättare att 

uthärda kompressionsbehandlingen om 

de träffade erfarna, kunniga och 

vänliga distriktssköterskor. Patienterna 

ansåg att distriktssköterskans icke-

verbala kommunikation var viktig. 

Grad 1 

 

2005 Australien  

Cinahl 

Edwards, H., 

Courtney, M., 

Finlayson, K.,  

Lewis, C.,  

Lindsay, E. & 

Dumble, J. 

Improved healing 

rate for chronic 

venous leg ulcers: 

Pilot study results 

from a randomized 

community 

nursing 

intervention. 

Syftet med studien var 

att undersöka om 

läkningsfrekvensen 

skiljde sig åt mellan 

patienter som kom till 

mottagningen och 

patienter skötta i 

hemsjukvård. 

 

Randomiserad kontrollerad studie av 

bensårspatienter (n=16) samt 

kontrollgrupp (n=17). 

Urvalet var ickediabetiker med venösa 

bensår som själv kunde ta sig till 

mottagningen. 

Bortfall: ej redovisat 

Sårläkningstiden minskade när 

patienterna gavs tillfälle att diskutera 

sina erfarenheter av 

kompressionsbehandling med 

varandra. Livskvaliteten ökade bland 

de ensamma patienterna 

Grad 1 

2010 

Australien 

Pubmed 

Finlayson, K.., 

Edwards, H. & 

Courrtney,  M. 

The impact of 

psychosocial 

factors on 

adherence to 

compression 

therapy to prevent 

recurrence of  

venous leg ulcer. 

Syftet var att finna 

samband mellan 

egenvård och 

livskvalitet hos 

bensårspatienter. 

Tvärvetenskaplig undersökning (n=147) 

samt retrospektiv journalgenomgång. 

Patienter med bensår läkta mellan 12-36 

månader innan undersökningen.  

Bortfal:l n=25 

Bland dem som undersöktes var 

följsamheten till kompressionsterapi 

direkt relaterad till egenvårdsförmågan 

och graden av kunskap om sårläkning. 

Undervisning om egenvård ger stor 

vinst för patientens välmående. 

 

 

 

Grad 1 

 

 

 

 



      

 

 

2005  

Holland  

Cinahl 

Heinen, M., 

Bartholomew, K., 

Wensing, M., 

van der Kerkhof, P. 

& 

van Achtenberg, T. 

Supporting 

adherence and 

healthy lifestyles 

in leg ulcer 

patients: 

Systematic 

development of the 

Lively Legs 

program for 

dermatology 

outpatient clinics. 

 

Syftet var att utveckla 

ett livsstilsprogram för 

bensårspatienter. 

Paraplyprojekt med 2 litteraturstudier samt 

pilotstudieintervjuer med 

öppenvårdpatienter och flera olika 

personalkategorier (n=141). Därefter  

djupintervju med en del av dessa (n=15) 

Evidensbaserad systematisk 

utvecklingsteori. 

Bortfall: ej redovisat 

Livsstilsprogram till stöd för 

bensårspatienter med 

kompressionsbehandling. Patienterna 

behöver klara mål och metoder för att 

uppnå livsstilförändring  

Grad 2 

2004  

USA 

Cinahl  

Kim, S.S., 

Kaplowitz, S. & 

Johnson, M.V. 

Effect of physician 

empathy on 

patients’ 

satisfaction and 

compliance. 

Syftet var att undersöka 

om samspelet mellan 

patient och 

distriktssköterska har 

någon betydelse för 

compliance. 

Intervjuarna rekryterade patienter på 

apoteken (n=800) efter att de varit hos dr. 

Bortfall:  n=220. 

 

Compliance är direkt relaterat till om 

distriktssköterskan och patienten kan 

komma överens och lita på varandra. 

Patienten tycker det är viktigt att känna 

att distriktssköterskan visade intresse 

för deras psykosociala hälsa. 

Grad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008:a 

England 

Cinahl 

Morgan, P.A. & 

Moffatt, C. 

Non healing leg 

ulcers and the 

nurse-patient 

relationship. Part 

1: the patient’s 

perspective. 

Syftet var att undersöka 

relationen mellan 

distriktssköterskor och 

patienter vars bensår 

inte läkte. 

Semistrukturerade djupintervjuer med 

patienter (n=5). Patienterna valdes ut av 

behandlande distriktssköterska. 

Bortfall: n=0 

 

 

 Patienterna ansåg sig få slåss för det 

de trodde var rätt behandling för dem. 

De hade svårt att göra sig hörda mot 

distriktssköterskorna eftersom de inte 

visade tillräckligt intresse för deras 

problem kring kompressionsförbandet. 

Grad 3 

2008:b 

England 

Cinahl 

Morgan, P.A. & 

Moffatt, C. 

Non healing leg 

ulcers and the 

nurse-patient 

relationship. Part 

2: the nurse’s 

perspective. 

Syftet var att ta reda på 

hur 

distriktssköterskorna 

skötte patienter som 

inte följde behandlings-

rekommendationerna. 

Intervjustudie med 4 olika 

omvårdnadsteam. I teamet ingick 3-14 

personer (n= ej angivet) 

Bortfall: n =0 

Distriktssköterskornaansåg att 

patienterna borde göra som de blev 

tillsagda, annars blev de avvisade. De 

var fokuserade på såren och inte på 

patienterna. Distriktssköterskorna 

borde lyssna mer på patienterna 

eftersom samarbete med patienten ökar 

viljan att följa behandlingen. 

 

Grad 3 



      

 

 

 

2008 

Belgien  

Cinahl 

 

Van Hecke, A., 

Grypdonck, M., 

Beele, H., De 

Bacquer, D. & 

Defloor, T. 

 

How 

evidencebased is 

venous leg ulcer 

care? A survey in 

community 

settings. 

 

Syftet med studien var 

att beskriva vilka 

faktorer som påverkas 

av livsstilsförändringar. 

 

Intervjustudie med distriktssköterskor 

utifrån frågeformulär (n=1890) från en 

privat och en primärvårdsklinik. 

Bortfall: (n=1101). 

 

Bensårspatienter får ej optimal vård. 

Distriktssköterskor bör använda sig av 

utbildningsprogram för patienter för att 

främja följsamhet till 

kompressionsbehandling. Patienter 

med långvariga sår lärde sig nya sätt 

att hjälpa sig själv. 

 

Grad 1 

2010 

Belgien 

Pubmed 

Van Hecke, A., 

Verhaeghe, S., 

Grypdonck, M., 

Beele, H. & 

Defloor, T. 

Processes 

underlying 

adherence to leg 

ulcer treatment: A 

qualitative field 

study. 

Syftet med studien var 

att utforska de processer 

som styr beteendet 

gällande följsamhet till 

bensårsbehandling. 

Semistrukturerad intervjustudie med 

bensårspatienter i hemmiljö (n=26). 

Bortfall: n=1. 

Distriktssköterskor kan påverka 

patienten till bättre följsamhet till 

kompressionsbehandling genom att 

uppträda förtroendeingivande. Man bör 

utveckla livsstilsprogram för patienter 

samt Nationella riktlinjer. 

Grad 1 

2010 

Belgien 

Van Hecke, A., 

Grypdonck, M., 

Beele, H., 

Vanderwee, K. & 

Defloor, T. 

 

Adherence to leg 

ulcer lifestyle 

advice: qualitative 

and quantitative 

outcomes 

associated with a 

nurse-led 

intervention. 

Syftet med studien var 

att undersöka vilka 

förändringar som 

skedde när patienten 

fick livsstilsråd av 

sköterskan. 

Semistrukturerad studie med 

holländsktalande läskunniga 

patienter(n=26). 

Bortfall: n=6 

Patienterna informerades om varför de 

skulle utföra vissa åtgärder och detta 

gav styrkta patienter såväl 

kunskapsmässigt som emotionellt, 

vilket ledde till bättre följsamhet till 

kompressionsbehandling. Patienterna 

upplevde ökad livskvalite när de kunde 

sköta sig själv. 

Grad 2 

 

        

       

 


