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Abstrakt  

Bakgrund: I Sverige lider cirka 50 000 personer av svårläkta venösa bensår. Sjukdomsbördan för 
dessa personer är stor och bristande följsamhet till kompressionsbehandling är ett stort problem för 
att uppnå en framgångsrik behandling.  Distriktssköterskan träffar många av dessa patienter i sitt 
arbete. Syfte: var att belysa faktorer av betydelse för patientens följsamhet till 
kompressionsbehandling vid venösa bensår. Metod: En fördjupad litteratursammanställning baserad 
på sjutton artiklar med både kvalitativa och kvantitativa studier. Resultat: Resultatet presenteras i 
tre huvudteman och sex underteman. Relationen mellan patient och sjuksköterska samt patientens 
och sjuksköterskans kunskaper hade betydelse för patientens följsamhet till kompressions 
behandling. Kontinuitet av att ha en och samma sjuksköterska, patientdelaktighet och information 
visade främja följsamhet. Fysiska svårigheter, smärta och obehag av kompressionsbehandling 
påverkade patientens livskvalitet. Slutsats: Många patienter kände inte till orsaken till sina bensår 
och effekten av kompressionsbehandling. Bensår kunde påverka livet på olika sätt och orsaka stort 
lidande. Livskvalitet påverkades negativt, patienterna upplevde begränsningar i sitt dagliga liv. 
Bristande följsamhet var det största problemet för sårläkningen. En förtroendefull relation mellan 
patienten och sjuksköterskan en viktig förutsättning för framgång med behandlingen.  Mera 
utbildning för sjuksköterskan behövs för att öka deras kunskaper om venösa bensår och vikten av 
följsamhet till kompressionsbehandling. Gemensamma rutiner och riktlinjer för behandling gör 
sjuksköterskan tryggare och patientvården bättre. 

Nyckelord: Följsamhet, Kompressionsbehandling, Litteraturöversikt, Patient och Venösa bensår. 

 

 

Abstract 

Background: In Sweden about 50 000 people suffers from venous leg ulcers. The burden of disease 
is great and poor adherence to compression therapy is a major problem. District nurses meet many 
of these patients in their work. The Aim of this study was to highlight determinants for patient 
compliance to compression therapy of venous leg ulcers. Method: A comprehensive literature 
review was conducted, based on seventeen articles, with both qualitative and quantitative studies 
Results: The result is presented in three main themes and six subthemes. The relationship between 
patient and nurse, along with the patient and the nurses knowledge, had implications for patient 
adherence to compression therapy. Continuity of being cared for by the same nurse was also seen as 
a factor for adherence. Physical hardship, pain and discomfort caused by the compression therapy 
affected the patient's quality of life. Conclusion: Many patients did not know what caused there 
ulcer and were unaware of the effect of compression therapy. Leg ulcers can cause great suffering 
for the patient, and their quality of life could be negatively affected e.g. causing limitations in their 
daily lives. Lack of adherence was the biggest problem for healing the ulcer. A trustworthy 
relationship between patient and nurse was essential for a successful therapy. More knowledge is 
needed for the nurse to raise awareness on venous leg ulcers and the need for compression therapy. 
Common procedures and guidelines for ulcer treatment would make the nurse feel more secure and 
the patient care safer and better. 

Keywords: Adherence, Compression therapy, Literature review, Patient and Venous leg ulcers. 
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 Bakgrund                                                         

Venösa bensår 

I Sverige lider cirka 50 000 personer av svårläkta bensår. Bensår definieras som sår på underbenet 

av varierande etiologi, lokaliserat mellan knä och malleoler och som inte läker inom sex veckor. 

Cirka 70 % av bensår är den bakomliggande orsaken venös insufficiens, 10 % beror på dålig arteriell 

genomblödning och resterande är av en kombinerad venös/arteriell sjukdomsorsak. Fler kvinnor än 

män drabbas och vid 65 års ålder ökar antalet patienter med bensår avsevärt. Medianåldern ligger på 

75-80 år och risken för recidiverande bensår är störst det första året efter sårläkning (Lindholm, 

2012, s. 85). Regmi och Regmi (2012) skriver att även om den fysiologiska orsaken till venösa 

bensår ännu inte är kartlagd så är venös hypertension (förhöjt blodtryck i venerna) den vanligaste 

bidragande orsaken till venös insufficiens som kan leda till venösa bensår. Venös hypertension 

orsakas av venösa åderbråck, ven obstruktion och djupa ventromboser i benen. Andra riskfaktorer 

för utveckling av venösa bensår är ärftlighet för venösa sjukdomar, åderbråck, flebit, tidigare 

kirurgi, fraktur eller trauma mot underbenen, fetma, flera graviditeter eller har ett yrke som kräver 

mycket stående eller stillasittande arbete. Prognosen för sårläkning varierar beroende på patientens 

ålder, allmäntillstånd, näringstillstånd, rökning, rörlighet och andra kroniska sjukdomar. Lindholm 

(2012) beskriver att smärtan vid venösa bensår lokaliserar sig framförallt i såren, i den 

omkringliggande vävnad eller i underbenen (s. 105). 

Behandling av venösa bensår är kostsamt för sjukvård och samhälle. Kostnaden i Sverige har 

beräknats till nära en miljard kronor, där personalkostnaden utgör cirka 50 procent av beloppet. 

Veckokostnaden per patient beräknas till mellan 600 – 1400 kronor beroende på sårets storlek och 

varaktighet (Lindholm, 2012, s. 86). 

 

Bedömning  

I en bedömningsprocess av Tempelton och Telford (2010) skall en grundlig anamnes och status av 

patienten utföras. Fysiska undersökningar såsom, provtagning, kärl- och nutritionsbedömning bör 

ingå, för att göra en klinisk bedömning och därigenom en helhetsbild av patientens situation. 

Lindholm (2012) skriver att efter initialbedömningen bör fortlöpande bedömning av bensåret göras 

efter var tredje månad. Regmi och Regmi (2012) skriver att det är viktigt med en korrekt bedömning 

för att säkerställa en effektiv behandling och för att förhindra komplikationer av venösa bensår. Ofta 

kan venösa bensår behandlas och hanteras felaktigt som en följd av bristfällig bedömning. Sår är inte 
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en sjukdom utan snarare tecken och symtom på andra vaskulära sjukdomar som vaskulit och venös 

insufficiens. Dålig bedömning av orsak och svårighetsgrad kan leda till veckor eller månader av 

felbehandling vilket resulterar i fördröjd sårläkning, ökade finansiella kostnader och minskad 

livskvalitet för patienterna. Enligt Tempelton och Telford (2010) behandlas majoriteten (80 %) av 

bensårspatienterna av sjuksköterskor i den öppna hälso- och sjukvården.   

 

Kompressionsbehandling 

Kompressionsbehandling förbättrar effektiviteten i vadmuskeln pumpen, förbättrar venösa återflödet 

och minskar det venösa trycket, vilket i slutändan minskar ödem och bistår sårläkningsprocessen. 

Kompressionsbehandling minskar venös hypertoni och ökar venöst blodflöde, vilket möjliggör en 

normal fysiologisk utbyte mellan vävnaden och blodomloppet vilket förbättrar läkningen. 

Behandling förbättrar graden av läkning av venösa sår jämfört med icke kompression. Hög 

kompression har visat sig vara bättre än låg kompression. Kompressionslindning anses vara den 

viktigaste behandlingen för att såret ska läka. För att säkerställa diagnosen, venöst bensår, bör 

ultraljudsdoppler utföras innan man börjar med kompressionsbehandling på patient (Regmi & 

Regmi, 2012). Tempelton och Telford (2010) skriver att det finns en uppsjö av bevis på att 

effektiviteten av kompressionsbehandling leder till förbättrad läkningsfrekvens, bättre livskvalitet 

och ökad kostnadseffektivitet men beskriver att allmänläkare oftast har en bristfällig bedömning och 

beskrivning av bensår. Ankeltrycksmätning med ultraljudsdoppler för att ställa rätt diagnos utnyttjas 

dock för lite enligt Tempelton och Telford. En alltför stor tillit till förband, överanvändning av 

antibiotika och bristande kunskap och förståelse om användningen av kompressionsbehandling anser 

de vara ett problem.   

Det finns goda bevis att kompressionsbehandling är det mest effektiva behandlingen av venösa 

bensår. Kompressionsbehandling leder till förbättrad läkningsfrekvens, bättre livskvalitet och ökad 

kostnadseffektivitet för samhället och patienten. Venösa bensår som inte kompressions behandlas 

kan kvarstå utan att läka i många månader eller år (Tempelton & Telford, 2010; O´Meara, Cullum, 

Nelson & Dumville, 2012). Van Hecke, Grypdonck och Defloor (2007) anser att tillämpning av 

kompressionsbehandling är en hörnsten vid venösa bensår och innebär ofta en livslång behandling. 

Palfreyman, King och Walsh (2007) skriver att det som används mest av kompressionsbehandlingar 

är kompressionslindor och kompressionsstrumpor. Det finns olika typer av förband (hög – eller 

lågelastiska bindor och flerlagerskompression). Den vanligaste är 4-lagers bandage. Syftet för alla 

bandage är att stanna på plats i upp till en vecka. Lindholm (2012) skriver att en 
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kompressionsstrumpa måste vara väl utprovad så den passar patientens ben. En förändring i 

vardagen blir det för patienter som börjar använda kompressionsstrumpor. Många patienter tycker 

det är svårt att få på sig strumporna och slutar använda dem. Då kan det vara bättre att patienten får 

en strumpa med lägre klass och använda dubbla i stället (128-129).  

Andra behandlingar som kan tillämpas är intermittent pneumatisk kompression även kallad 

pumpstövel. Pumpstöveln utvecklades för att komprimera svullna ben och verkar genom att stöveln 

pumpar upp till ett jämnt tryck över underbenet. Trycket varar i 30 sekunder därefter släpper trycket 

under lika lång period. Ytterligare behandlingsalternativ som finns att tillgå är kirurgi. Det 

vanligaste kirurgiska ingreppet är sanering av ytliga insufficienta vener (Lindholm, 2012, s. 110). 

En ny komprimerings teknik med smala oelastiska band användes på svårläkta bensår hos 17 

patienter. Alla patienter hade gemensamma symtom såsom ödem i fötter och fotleder, smärta, 

återkommande infektioner och eksem. De hade alla upplevt en mängd olika behandlingar med 

kompressionsbandage och strumpor. Patienterna hade haft bensår i minst ett år. Resultatet visade att 

majoriteten av såren fick behandlas i mellan tre och upp till 12 månader innan de läkte. Patienterna i 

studien upplevde dock att de smala banden var bra, bekväma och stödjande för foten och benet 

(Hopkins, Worboys, Bull & Farrelly, 2011).  

 

Egenvård 

Sjukdomsbördan för patienter med bensår är stor enligt Woo och Cowie (2013). Van Hecke, 

Grypdonk och Defloor (2009) skriver att bristande följsamhet är ett stort problem för patienter med 

venösa bensår. Behandlingen är ofta livslång och kräver aktivt deltagande från patienterna. 

Kirkevold (2000) beskriver omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem. Hon menar att omvårdnadens 

mål är att så långt som möjligt hjälpa patienten till att självständigt utföra aktiviteter för att 

upprätthålla sin egen hälsa. Egenvårdskapaciteten är den förmåga individen har för att upprätta hälsa 

och välbefinnande och varierar efter patientens ålder, hälsotillstånd, kunskaper, utbildning, 

erfarenhet och resurser är beroende av patientens mentala, psykologiska och fysiska egenskaper.  

Orem delar upp sin egenvårdsteori i tre faser. Värderingsfasen klargör vilka handlingar som krävs 

för att uppnå välbefinnande och hälsa. Planeringsfasen handlar om att patienten förbereder dessa 

nödvändiga handlingar och slutligen genomförandefasen då patienten utför de genomtänkta och 

planerade handlingarna (s. 149, 155).   
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Problemformulering 

Många patienter med venösa bensår behandlas i öppenvården och det är en vanligt förekommande 

uppgift för distriktssköterskan. Forskning visar att många patienter med venösa bensår upplever en 

försämrad livskvalitet. Patienter upplever fysiska, sociala och psykiska problem till följd av 

bensåret. Det finns goda bevis att kompressionsbehandling är det mest effektiva behandlingen av 

venösa bensår. Distriktssköterskor har ett stort ansvar i behandlingen och för att motivera patienter 

att fullfölja behandlingen. Öppenvård bygger mycket på egenvård för patienten. Vi som blivande 

distriktssköterskor har valt att fördjupa oss och öka förståelsen för vilka bidragande faktorer som 

påverkar och förbättrar följsamheten till kompressionsbehandling för denna patientgrupp.  

 

Syfte 

Syftet är att belysa faktorer av betydelse för patientens följsamhet till kompressionsbehandling vid 

venösa bensår.  

 

Metod 

En litteraturstudie innebär att systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur inom ett 

valt område. Litteraturstudier bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2008, s. 34). Information skall komma från primärkällor vid litteraturstudier och vara 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter. För att söka svar på vårt syfte genomfördes en systematisk 

litteratursammanställning. Detta med avsikt att få en grundlig och väl genomförd studie med så hög 

kvalitet som möjligt (Polit & Beck, 2012, s. 96, 653).  Sökningar utfördes i databaserna PubMed och 

CINAHL. MeSH termer som använts är compression therapy, venous leg ulcer, patient och 

compliance. Sökvägar och kombinationer av sökord samt begränsningar redovisas i tabell 1. 

Relevanta artiklar sorterades ur vid sökningen genom att titlarna lästes, därefter lästes abstrakten. 

Många av artiklarna återfanns som dubbletter både i PubMed och CINAHL. Vidare gjordes även 

manuell sökning utifrån relevanta artiklars referenslistor. Artiklarnas vetenskaplighet och 

trovärdighet har granskades med hjälp av granskningsmallen från SBU/SSF (1999) för bedömning 

av kvalité, i nivåerna hög (1) medel (11) eller låg (111) (Bilaga 1). Översikt av studiernas titel, syfte, 

metod, deltagare, resultat och kvalitet redovisas i artikel översikt (Bilaga 3). 
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Tabell 1. Översikt sökord, sökkombinationer, databaser och antalet träffar, 130910-130931 

Litteratursökning 
130910-
130931Sökord 

Begränsningar PubMed Cinahl Valda artiklar 
Som ingår i 
resultatet 

Compression 
therapy 

2003-2013 
Engelsk  

16348 2683 0/0 

Compression 
therapy and 
venous leg ulcer. 

2003-2013 
Engelsk  

416 
 

294 0/0 

Compression 
therapy and 
venous leg ulcer 
and patient  

2003-2013 
Engelsk  

335 124 2/1 

Compression 
therapy and 
venous leg ulcer 
and patient 
compliance 

2003-2013 
Engelsk  

35 26  6/4 

Manuell sökning  1 3 4 

Totalt valda 
artiklar 

   17 

 

Inklusions-exklusionskriterier 

Inklusionskriterier menas kriterier som svarar upp mot studiens syfte. Det var artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter mellan 2003-2013. De skulle vara skrivna på engelska och handla om män 

och kvinnor över 45 år med venösa bensår och kompressionsbehandling. Exkluderade var de som 

inte svarade upp mot studiens syfte till exempel artiklar som var publicerade före 2003 och handlade 

om män och kvinnor under 45 år med diabetes och arteriella bensår. 

 

Bearbetning  

Bearbetning har genomförts enligt SBU/SSF nr 4 (1999, s. 15-16) i tre faser. 

 

Fas I 

I den första bedömningen lätes 459 titlar och abstrakt igenom från båda databaserna för att välja ut 

artiklar för fortsatt granskning. Utifrån författarnas exklusionskriterier eller att de var dubbletter 

sorterades 423 artiklar bort. Granskningen fokuserade på studier som tog upp ämnet patienter, 

venösa bensår och kompressionsbehandling. Vidare gick 36 artiklar till fas 2. 
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Fas 2 

Av de 36 artiklar som gick vidare till granskning skrevs 27 artiklar ut i fulltext och 9 artiklar 

beställdes. En manuell sökning gjordes i relevanta referenslistor och där fann författarna fyra artiklar 

som inkluderades. De 40 artiklar lästes noggrant igenom i sin helhet och bedömdes utifrån 

inklutions- och exklutionskriterierna. Det resulterades i att 17 artiklar uteslöts och 23 artiklar gick 

vidare till Fas 3. 

 

Fas 3 

En klassificering och värdering av artiklarna gjordes enligt SBU.s granskningsmall, se bilaga 1.  Av 

de 23 artiklar exkluderades sex stycken som inte motsvarade syftet och som var av låg kvalitet. 

Totalt inkluderades sjutton artiklar till litteraturstudiens resultat som sammanställdes i tabeller, se 

bilaga 2. 

 

Analys 

Inspirerad av hur materialet bearbetas vid en innehållsanalys (jmf Forsberg & Wengström, 2008, s. 

150-151) har de utvalda artiklarna i detta arbete hanterats. Artiklarna genomlästes upprepade gånger 

av båda författarna var för sig. Meningar, stycken och resultat som motsvara vårt syfte markerades, 

färgkodades och grupperades i underteman. Enligt Polit och Beck (2012) är det svårt att hantera för 

många teman i ett resultat . De anser att underteman ska sammanställas utifrån gemensamma 

mönster för att på ett strukturerat sätt presentera resultatet (s. 119).  De funna underteman 

sammanställdes till totalt sex subteman från vilka tre huvudteman framkom. Dessa återfinns som 

rubriker i resultatet, se Tabell 2.   

 

Etisk granskning 

God etik är en viktig aspekt i vetenskaplig forskning. Intresset för att inhämta ny kunskap ska alltid 

övervägas mot kravet att skydda de individer som är med i undersökningarna. Ett krav på alla 

vetenskapliga studier är att det finns ett etiskt övervägande (Forberg & Wengström, 2008, s. 144). 

Eftersom detta är en fördjupad litteratursammanställning och allt material är hämtat från 
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vetenskapliga tidskrifter och är där vid granskade och det anses inte finnas behov för ett 

godkännande hos etik kommitté för denna studie .  

 

Tabell 2. Resultatöversikt 

Subtema Huvudtema 

Relation mellan patient och sjuksköterska 

Patientens kunskap 

Sjuksköterskans kunskap 

Kunskap och tillit 

Fysiska svårigheter 

Smärta och obehag 

Patientens livskvalitet 

Kontinuitet och uppföljning Tillgänglighet 

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie omfattar sjutton vetenskapliga artiklar, fördelat på elva artiklar 

med kvalitativ metod och sex med kvantitativ metod. Artiklarna var från Australien, Belgien, 

England, Kanada, Kina, Nederländerna, Nya Zeeland, Serbien, Sverige, Tyskland och USA. 

Studiernas klassificering och värdering visas i bilaga 2. Utifrån analysen framkom tre huvudteman 

samt sex subteman, se tabell 2.  

 

Kunskap och tillit 

Relationen mellan patient och sjuksköterska 

Förtroendet för sjuksköterskan visade sig vara viktigt för följsamhet i bensårsbehandling. Patienter 

som hade en förtroendefull relation med sin sjuksköterska visade bättre följsamhet till de 

rekommenderade livsstilsförändringarna. Genom att sjuksköterskan tog sig tid för sårvård, 

uppmärksammade patientens smärta, lyssnade på patientens berättelse, upplevelser och problem runt 

omkring bensåret skapades ett förtroende (Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele & Defloor, 

2011). Patienterna i en studie av Ebbeskog och Emami (2005) önskade träffa en sjuksköterska som 

var närvarande, vänlig, ingav hopp och någon de kunde lita på. De uppskattade när sjuksköterskan 

visade kompetens och kunskap genom att hon förklarade sårets läkningsprocess, gav råd och 

diskuterade patienternas egna synpunkter på behandlingen. De fick många patienter att känna sig 
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delaktiga och medansvariga vilket hade en positiv effekt på läkningsprocessen. Hur sjuksköterskan 

samtalade, valde ord och förmågan att lyssna samt kroppslig kontakt under omläggningarna hade 

betydelse för hur sjuksköterskans engagemang uppfattades. Patienterna ansåg också att det var 

viktigt att möta samma sjuksköterska under en längre tidsperiod för att inte behöva upprepa sin 

sjukdomshistoria varje gång, vilket gav en känsla av tillit och förtroende för vården.   

 

It's just that she… is so intelligent, knows so much about the disease…and she hopes that it will heal …you notice it 

sometimes when she takes off the bandage. She looks at the wound …so many times, sometimes she says …Oh it's much 

better now, and that comforts me. Because you can hear that she believes it (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Ett hinder för att skapa en god relation mellan patient och sjuksköterska var när behandlingen 

utfördes på ett rutinmässigt och nonchalant sätt. Då sjuksköterskan endast intresserade sig för 

omläggningen utan att bry sig om hur det kändes för patienten. Det fick patienten att känna sig 

objektifierade och inte delaktig i behandlingen. Om såret inte hade börjat läka efter veckor av 

behandling och rutiner ständigt förändrades, började de ifrågasätta sjuksköterskans kompetens när 

det gällde valet av förbandsmaterial (Ebbeskog & Emami, 2005).  

 

Patientens kunskap 

Det visade sig att många patienter inte kände till orsaken till bensåret utan antog att det var relaterat 

till trauma. De kunde inte heller se sambandet mellan bensåret och kompressionsbehandling. Detta 

ledde till minskad följsamhet. Förklaringen till bensåret var istället ålderdom, för lite fysisk aktivitet 

eller bara ödet (Lorimer, Harrison, Graham, Friedberg & Davies, 2003). I studien av Mudge, 

Holioway, Simmonds och Prince (2006)  beskrev patienterna att när de drabbades av bensår var det 

bara att acceptera faktum att de hade gått in i en ny fas i livet och deras tidigare levnadssätt var över.  

Patientens vilja och motivation var viktiga faktorer när det gällde att påbörja och fortsätta med 

kompressionsbehandling (Annells, O´Neill & Flowers, 2008). Tidigare negativa upplevelser av 

kompressionsbehandling var också ett hinder (Lorimer et al., 2003). I en studie av Finlayson, 

Edwards och Courtney (2010) ordinerades och förskrevs kompressionsstrumpor till 122 patienter 

efter att deras bensår läkt. Knappt hälften av patienterna använde sina kompressionsstrumpor varje 

dag medan resten använde strumporna ibland eller inte alls. En femtedel av patienter svarade att de 

inte visste att de skulle fortsätta med kompressionsstrumpor när såret var läkt. En signifikant 
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skillnad i hur regelbundet patienten använder kompressionsstrumpor associeras med om patienten 

känner till patofysiologin eller inte.  

Följsamhet till behandlingen ökade om patienterna fick både muntlig och skriftlig information 

(Annells et al., 2008; Jull et al., 2004). I studien av Shannon et al. (2013) intervjuades patienter med 

återkommande venösa bensår. De flesta angav att de hade fått tillräcklig ansvarsfrihet och 

instruktion att ta hand om sina bensår. Trots detta ville nästan hälften bli påmind både muntlig och 

skriftligt och en femtedel ansåg att de hade behov av mer information. Heinen et al. (2007) ansåg att 

patienterna med bensår bör utbildas i egenvård och uppmuntras att öka den fysisk aktivitet genom 

promenader och benövningar. Van Hecke et al. (2011) fann att många patienter i hög ålder > 85-90 

år inte hade för avsikt att följa livsstilsråden. De hade redan levt långa liv och föredrog att gå vidare 

med livet utan att följa nya råd och anvisningar. 

 

Sjuksköterskans kunskaper 

Sjuksköterskans kunskap var en viktig egenskap för att övertyga patienten om fördelar med 

kompressionsbehandling. Sjuksköterskorna hade olika strategier för att uppmuntra patienter att börja 

och fortsätta med kompressionsbehandling. För att en patients behandling skulle bli framgångsrik 

krävdes att patienten accepterade utbildning, var motiverad, såg en förbättring och kände förtroende 

för sjuksköterskan. Patienterna visade mer följsamhet om de hade förtroende för sjuksköterskans 

kunskap om vad som var den bästa sårbehandlingen (Annells et al. 2008). Sjuksköterskor som 

upplevde sig ha tillräcklig kunskap och kompetens om bensår gav statistiskt sett mer livsstilsråd 

jämfört med de som saknade kunskap och färdighet på området (Van Hecke, Grypdonck, Beele och 

De Bacquer, 2009). De ”kunniga” sjuksköterskorna respekterade patientens beslut och skulle inte 

tillämpa kompressionsbandage utan patientens medgivande. I stället fortsatte de att upplysa om 

fördelarna med kompression och hoppades att acceptansen skulle komma så småningom. De uppgav 

även att patienten tenderade att vara mer villiga om de hade tillräckligt förtroende för sjuksköterskan 

att veta vad den bästa behandlingen för venös bensår var (Annells et al. 2008). 

 

´´It’s all about patient choice. If they choose not to, all you can do is give them as much information as you can, and 

when it comes down to the crunch… you’ve really got to be able to support or understand why they don’t want to do 

what you want them to do (Annells et al. 2008). 
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Hälften av sjuksköterskorna i studien av Van Hecke et al. (2009)  uppgav att de hade gett patienterna 

livsstilsråd senaste två veckorna. Patienterna uppmanades främst att hålla sina ben högt (70 %), att 

främja fysisk aktivitet (40 %) och adekvat näringsintag (15 %). Lite information rapporterades om 

komprimering, hudvård och andra råd.  Cirka 70 % av sjuksköterskorna i studien tyckte att det var 

svårt att uppmuntra patienterna och hälften ansåg att det var svårt med patientutbildning, då 

patienter med bensår ofta visade lite intresse för detta. Enligt Shannon, Hawk, Navaroli och Serena 

(2013) var sjuksköterskans brist på livsstilråd en bidragande orsak till dålig följsamhet. Annells et al. 

(2008) beskrev att det är viktigt att sjuksköterskan använde coping strategier för att stimulera 

patienten att påbörja och fortsätta sin kompressionsbehandling. Även Mudge at al.(2006) fann att 

copingstrategier hade en positiv effekt på psykiskt välbefinnande genom att öka förtroendet kände 

patienten att de hade mer kontroll över sin sjukdom.  Motiverande samtal, MI, var den metod som 

med framgång användes av sjuksköterskorna för att främja livsstilsförändringar hos patienter i en 

studie av Söderlund, Nilsen och Kristensson (2008). 

Heinen et al. (2007) visade i sin studie att många patienter med venösa bensår som behandlas med 

kompressionslindor/ strumpor hade mycket låga nivåer av fysisk aktivitet. Endast 13 % av 

patienterna promenerade 30 minuter minst fem dagar i veckan. I en studie fann man att många 

sjuksköterskor var osäkra på vilken typ av komprimeringslindor de skulle använda, eller hur de 

skulle tillämpas (Annells et al. 2008). Resultatet i studien av Shannon et al. (2013)  visade att när 

patienterna kom för återbesök för sina besår så hade en av fyra patienter ökat i vikt.  De 

förebyggande råd och undervisning för viktminskning och hur det påverkar deras venösa 

hypertension var inte framgångsrik. 

 

Patientens livskvalitet 

Fysiska svårigheter 

Konsekvenserna av kroniska bensår kan innebära minskad livskvalitet, smärta, minskad rörlighet, 

nedsatt funktionsförmåga och social isolering (Finlayson et al. 2010). Patienterna i en studie av 

Reich-Schupke, Murmann, Altmeyer och Stücker (2009) upplevde en sämre livskvalitet när de 

måste använda kompressionsbehandling under en längre tid. Mudge et al.(2006) beskrev känslan av 

att vara oattraktiv hos en del patienter och att bensåren medförde begränsningar i valet av kläder och 

skor. En del patienter valde att stanna hemma på grund av att de inte kunde använda sina vanliga 

skor då bandagen var skrymmande, synliga och fula. Kompressionsbehandlingen medförde också 
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svårigheter att röra sig vilket gjorde det svårt att ta sig till och från olika aktiviteter (Annells et al., 

2008).  Många patienter avstod från folksamlingar eller att åka med kollektivtrafik av rädsla för att 

någon skulle stöta till benen så att såren inte skulle läka eller att det skulle kom nya sår. De fick dem 

att känna sig sårbara. Duschsvårigheter var en annan orsak till bristande följsamhet av 

kompressionsbehandling eftersom det upplevdes mycket svårt att hålla förbanden vattentäta och att 

de ville duscha själva utan att behöva förlita sig på andra (Mudge et al. 2006). Även svårigheter att 

ta på strumporna samt hudbesvär som klåda och torr hud nämndes (Annells et al., 2008). 

 

Smärta och obehag 

Törnvall och Wilhelmsson (2010) fann att sårsmärta hos patienter med venösa bensår hanterades 

dåligt på svenska hälsocentraler. Alla patienter i en studie av Edwards (2003) upplevde smärtan av 

varierande grad. De nämnde smärtan som outhärdlig, stickande, brännande och var oftast orsaken till 

bristande följsamhet. Hälften av patienterna hade symtom som tydde på neuropatisk smärta. Van 

Hecke et al. (2011) fann att förutom smärtan var rörelsesvårigheter och brist på hjälp andra hinder 

för bristande följsamhet. Att göra benövningar och höja benet över hjärthöjd ansågs av många som 

obekvämt. Patienterna uppgav att de blev mer beroende av andra för att ta sig upp ur sängen.  

Biverkningar av vätskedrivande medicin eller obehag för muskler och knä var andra faktorer som 

nämndes. I Annells et al. (2008) studie angav patienterna att smärta, svullnad och obehag (trångt, 

varmt) som huvudorsaker till att de inte använde sina kompressionsstrumpor som ordinerats. Andra 

svårigheter var att patienten trodde att behandlingen förvärrades deras sår eller på grund av smärta, 

hudirritation I en studie av Van Hecke et al. (2009) upplevde mer än 80 % av patienterna smärta 

relaterat till deras bensår eller dess behandling. De fann att smärtlindringen var otillräcklig och 

smärtan underbehandlad. Nästan hälften av de patienter som hade ordinerats analgetika tog dem inte 

eftersom de trodde att de inte har något annat val än att leva med smärta, åtminstone under 

behandlingstiden. Flertal patienter i en studie av Mudge et al. (2006) upplevde smärta men att det 

var en oundviklig del av deras tillstånd som de kunde tolerera. Det fanns dock patienter som hade 

stora svårigheter att klara smärtan. 

 

'I kept it (the bandage) on for the week and never slept for the whole week, it was terrible.' (Mudge et al. 2006). 
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Resultatet i Wong et al. (2012) visade att komprimeringslindor reducerade smärtan signifikant och 

förbättrade patienternas funktionella status och livskvalitet. Patienterna i en studie av Edwards 

(2003) förknippade ofta smärtan med sjuksköterskans komprimeringsteknik. Reich- Schupke et 

al.(2012) fann att patienterna som hade BMI på >25 klagade oftare på smärta av 

kompressionsbehandling än de med lägre BMI. Milic et al. (2010) såg i sin studie att patienter som 

hade mindre än 33 cm i omkrets vid vaden hade låg följsamhet till kompressionsbehandling, de 

tyckte det var obehagligt och smärtsamt.                                                                                                                                 

Enligt Mudge (2006) förekom sömnstörningar ofta som följd som smärta. Även känslor av 

hjälplöshet, hopplöshet, förlust av kontroll och rädsla fanns hos patienterna i studien. Vissa patienter 

vägrade komprimeringsbehandling på grund av smärta de upplevt tidigare med lindor/ strumpor. 

Heinen et al. (2007) beskrev att många patienter trodde att smärtan orsakades enbart av 

kompressionsbehandlingen, men infektion och eksem kunde även orsaka smärta. Reich- Schupke et 

al.(2009) skrev att den största biverkningen av kompression lindor/ strumpor enligt patienterna i sin 

studie var torr hud och klåda.                                                                                                                            

Många patienter kände sig orena och generade på grund av lukt och läckage. Känslor av äckel, 

självförakt och låg självkänsla gjorde att de avstod från att gå ut (Jull et al. 2004). Ebbeskog och 

Emami (2005) beskrev att många patienter kände sig sårbara på grund av att de var beroende och 

styrda av rutiner på vårdinrättningen och deras vardag hade förändrats, eftersom de var tvungna att 

boka tider för behandling. 

 

Tillgänglighet 

Kontinuitet och uppföljning 

Att se till hela människan och inte bara såret önskade patienterna i en studie av Ebbeskog och 

Emami (2005). Lorimer et al. (2003) fann att patienterna under en period på 9 månader träffade i 

genomsnitt 19 olika sjuksköterskor. Ingen hade huvudansvaret för patientens behandling och 

omvårdnadsdokumentationen blev oftast bristfällig. Patienterna ansåg att det var lättare att följa 

läkningsprocessen om de fick möta samma sjuksköterska (Törnvall & Wilhelmsson, 2010).  

Kontinuiteten att få vård av samma sjuksköterska var en viktig faktor som ingav trygghet hos 

patienten (Ebbeskog & Emami, 2005). Patienter som fick möta olika sjuksköterskor var mindre 

benägna att fullfölja kompressionsbehandlingen, de upplevde att de fick olika budskap och visste 

inte vem de skulle lyssna på (Annells et al., 2008). 
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Användandet av kompressionsstrumpor associeras också till hur täta uppföljningsbesök som erbjuds 

på sjukvårdsinrättningar. De patienter som erbjöds uppföljning var tredje till sjätte månad bar 

kompressionsstrumpor två till fem dagar mer per vecka jämfört med patienter som hade 

uppföljnings besök varje år eller mer sällan (Finlayson et al. 2010). Sjuksköterskorna i Annells et al. 

(2008) hade olika strategier för att stimulera och uppmuntra patienten till att påbörja och fortsätta 

med kompressionsbandage.  Till exempel patientutbildning, övertyga genom att "prova och se”, lova 

att ringa eller besöka nästa dag, kontinuitet av att ha samma sjuksköterska, ge patienten kontroll, 

involvera familjen och läkaren. Börjar med låg kompression och öka gradvis, ta bort ett lager av 

bandage om det smärtar, användning av vaddering för komfort och med tejp för att säkra bandage 

samt ge smärtstillande för behandling av smärta och obehag.  Finlayson et al. (2010) skrev att när ett 

venöst bensår är läkt bör en livslång plan genomföras för att hantera kronisk venös insufficiens och 

återfall, samt remitteras för operation om så är lämpligt. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi valde att göra en systematisk litteratursammanställning eftersom vi ville granska det som redan 

var skrivet angående vårt syfte. Sökningar gjordes i PubMed och Cinahl då de är relevanta databaser 

för omvårdnadsforskning. Manuell sökning är även gjord i de utvalda artiklarnas referenslistor. Vi 

valde att begränsa oss till artiklarna som var publicerade mellan 2003-2013 och handlade om vuxna 

patienter över 45 år med venösa bensår och kompressionsbehandling. Alla artiklar var skrivna på 

engelska och ingen begränsning på länder gjordes vid litteratursökningen. Denna litteraturstudie 

baserades på sjutton vetenskapliga artiklar, av dessa var elva som var kvalitativ och sex stycken var 

kvantitativa. Författarna har separat och tillsammans läst igenom och granskat abstrakt och artiklar. 

Därefter har vi strukturerar och bedömt artiklarnas kvalitet. Vi anser att det var en styrka att vara två 

då vi tillsammans kunde översätta och bedöma och diskutera resultatet. De flesta artiklarna som 

valdes ut till resultatet bedömdes vara av medelhög kvalitet. Ett fåtal var av hög kvalitet. Alla studier 

hade en välbeskriven metod. En analys gjordes där trehuvudtema framträdde som kändes relevant 

och hade en koppling till syftet. Flertalet av studierna representerades under flera underteman i 

resultatet, vilket styrker att de är relevanta för vårt syfte. Då de artiklar som utgör resultatdelen i 

denna studie var skrivna på engelska kan feltolkningar ha förekommit. Detta beror på att engelska 
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inte är författarnas modersmål. Materialet har riskerats att feltolkats, övertolkats eller valts bort. En 

försvårande faktor för denna studie har varit det pressade tidsschemat. Given mer tid hade möjlighet 

funnits till en mer djuplodande översikt och sammanställning. Möjligen hade ytterligare relevant 

litteratur hittats och inkluderats från andra databaser om vi har haft mera tid för uppsats- skrivandet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa faktorer av betydelse för patientens följsamhet till 

kompressionsbehandling vid venösa bensår. Vid analysen framkom tre huvudteman; kunskap och 

tillit, patientens livskvalité och tillgänglighet.    

Resultatet visar att många patienter inte kände till orsaken till sina bensår. I Jull et al. (2004) ökade 

följsamheten när patienten förstod värdet av behandling med kompressionsstrumpor. Annells et al. 

(2008) fann att för att behandlingen ska bli lyckad krävs att patienten accepterar utbildning, är 

motiverad och ser en förbättring av behandlingen. Har patienten inte fått tillräckligt med kunskap 

om kompressionsbehandlingens betydelse kan det vara lätt att inte fullfölja sin behandling. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll, att använda sig av olika coping strategier för att stimulera patienten att 

påbörja och fortsätta sin kompressionsbehandling, (Annells et al., 2008; Mudge et al., 2006).    

Att boka in en längre tid för patientbesök vid kompressionsbehandling kan säkerligen bidra till ökad 

följsamhet. Trots dagens arbetsbelastning och medföljande tidsbrist tror vi att man vinner på att 

lägga lite extra tid på dessa patienter. De ska känna att det är en positiv upplevelse att komma till 

sjuksköterskan och att det finns tid för behandling och diskussion, inte att de som patienter utgör en 

börda. Patienten ska känna tillit till den vård och de råd som ges. Humor kan vara en coping strategi. 

Att skratta och skoja tillsammans kan ha en positiv effekt. Här är det dock viktigt att man har en 

kännedom om och en relation till patienten så man inte skojar bort det som han/hon vill diskutera.   

Då fetma är ett av våra största folkhälsoproblem så måste vi vara medvetna om dess inverkan på 

venösa bensår. Större fokus bör läggas på att hjälpa patienterna att förstå att viktminskning kan 

förhindra återfall med nya bensår. Vi anser att det är mycket viktigt att sjuksköterskan skall 

uppmuntra patienten till fysisk aktivitet, vilket styrks av Heinen et al. (2007). Resultatet i Van Hecke 

et al. (2011) visade att många äldre patienter >85 inte hade avsikt att följa egenvårdsråden. Vi har en 

viss förståelse för det trots detta är det av vikt att alltid ge samma information oavsett patientens 

ålder. Har man levt ett långt liv kan det dock vara svårt att förändra sina rutiner och vanor.  

I vår studie framkom att en förtroendefull relation mellan sjuksköterskan och patienten har en stor 

betydelse för följsamheten. Författarna anser att det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela 

patienten. Enligt Ebbeskog och Emami (2005) önskade patienterna träffa en närvarande, vänlig 

sjuksköterska som ingav hopp. Vidare skriver de även om patienten var delaktig i behandlingen 
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hade det en positiv effekt på läkningsprocessen. I en review artikel av Todd (2011) beskrivs att 

patienters tidigare negativa erfarenheter med kompressionsbehandling och negativa attityder från 

sjuksköterskan kunde påverka patienternas tilltro till vård och behandling vilket även påverkade 

följsamheten. Detta styrker vårt resultat om vikten av en god relation samt sjuksköterskans kunskap 

och förmåga att förmedla kunskapen till patienten är avgörande för ett lyckat behandlingsresultat. 

Vårt resultat visar följaktligen även på behovet för sjuksköterskan att få utveckla och förbättra sina 

kunskaper om bensår och olika behandlingsalternativ. God kunskap medför också insikt i de egna 

begränsningarna. Författarna håller med Todd (2011) som anser att sjuksköterskan bör hänvisa 

vidare till läkare vid frågor som ligger utanför sjuksköterskans förmåga för att säkerställa en 

holistisk vård.            

 

Lindholm (2012) ger en bra rekommendation att börja diskutera kompressionsbehandling redan vid 

första besöket och fortsätta med detta kontinuerligt vid alla besök (s. 132). Moffat, Kommala, 

Dourdin och Choe (2009) anser att kompressionsbehandlingarna bör förbättras genom att bli mer 

användarvänliga. Den ideala kompressionsbehandlingen ska vara enkel att använda, bekväma att 

bära och lättare för patienterna att ta på och av. Vilket med all sannolikhet skulle innebära att bördan 

av behandlingen minskar, patienten får mer kontroll av sin egenvård vilket i sin tur kan leda till 

bättre livskvalitet. 

Patienter med venösa bensår lider ofta av sårsmärta. Det visar sig dock att smärtlindringen oftast var 

otillräcklig och smärtan underbehandlad (Törnvall & Wilhelmsson., 2010; Van Hecken et al. 2009). 

Många patienter i studien av Säll Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson och Rask (2011) hade inte 

blivit tillfrågade om sin smärtupplevelse. Patienterna kände att sjuksköterskan inte brydde sig. 

Smärta kändes svårare att hantera av det dåliga bemötandet. Sjuksköterskan inte får glömma bort 

patientens smärta, inte bara fokusera på sårläkningen och kompressionsbehandlingen. Smärtan 

påverkar hela patienten liv, inte bara den fysiska smärtan utan även den psykiska. Annells et al. 

(2008) beskrev att sårsmärta var en av de största anledningarna till att patienterna vägrade 

kompressionsbehandling. Vilket understryker vikten av att patienten alltid är ordentligt smärtlindrad 

i samband med omläggning och kompressionsbehandlingen. Sjuksköterskan bör alltid ta en 

smärtanamnes av patienten. En viktig faktor för att bland annat skapa trygghet för patienten rörande 

deras behandling var kontinuiteten av att få vård av samma sjuksköterska (Lorimer et al., 2003; 

Ebbeskog & Emami, 2005). En erfarenhet som vi delar och inte bara är en fördel för patienten utan 

även för sjuksköterskan. Det underlättar relationen. Omvårdnadsplan, dokumentation och 

sårläkningsprocess och uppföljningen förbättras troligen av kontinuitet. Vi anser att kontinuitet i 

vården har stor betydelse, vilket styrks av Hayes (2007).  

Regelbundna uppföljningsbesök påverkade patientens följsamhet liksom hur sjuksköterskan 

kommunicerar med patienten (Finlayson et al., 2010).  Sjuksköterskan kommunikations förmåga kan 

troligen utvecklas. Vi anser att sjuksköterskor bör få utbildning i motiverade samtal (MI) teknik. I 
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studien av Söderlund et al. (2008) berättade sjusköterskorna att de fick mer återkoppling från 

patienterna om de kunde vara tysta och lyssna istället för att ge förslag. De som arbetar med 

motiverande samtal måste göra en insats för att införliva denna nya metod för att undvika att falla 

tillbaka i tidigare praxis att bara ge råd. Motiverande samtal (MI) är en berikande och användbar 

metod som främjar medvetenhet och vägledning i vårdrelationen mellan patienten och 

sjuksköterskan, vilket styrks i Söderlund et al. (2008). Det grundläggande syftet för sjuksköterskan 

är att hjälpa människor att få insikt i sina livsstilsproblem och göra positiva förändringar i deras 

vardag (Brobeck et al. 2011). En tolkning är att motiverande samtal är ett värdefullt verktyg för att 

leda till att patienten uppnår ökad egenvård. Därför bör sjuksköterskor få regelbunden utbildning 

och praktik i MI. Att fördjupa sina kunskaper om motiverande samtal är nödvändigt för 

sjuksköterskorna för att utöva metoden och att lära av sina misstag. Även ha ett öppet sinne är 

avgörande för att denna metod ska bli effektiv (Brobeck et al. 2011).  

Dorothea Orem betonar i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskans uppgift är att stödja och göra det 

möjligt för patienten att göra egna val och ta egna beslut, detta ger patienten en ökad trygghet och 

motivation till att själv utföra en god egenvård. Här ser vi att en metod som MI vara till stor hjälp för 

sjuksköterskan i dennes arbete. Genom motiverande samtal ska man väcka tanken, informera och ge 

råd om vad de själva kan göra för att må bättre. Nackdelen med MI kan vara tidsbristen, då man inte 

kan rusa i väg med patienten om livsstilsförändringarna ska bli framgångsrika (Brobeck et al. 2011).  

Det finns behov av kontinuerlig handledning och utbildning för att göra sjuksköterskan rustad att ge 

vård och behandling till patienter med venösa bensår för att det ska få uppnå bästa möjliga 

livskvalitet. Distriktssköterskans arbete skall bygga på ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande 

förhållningssätt. De ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med 

gällande lagar, förordningar, författningar och riktlinjer (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Enligt 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har varje patient rätt till individuellt anpassad information om sin 

sjukdom och behandling samt att få förebyggande livsstilsråd (1982:763). Det är viktigt att 

sjuksköterskan ger stöd och vägledning så att patienten blir motiverad att klara sin egenvård. Medin 

och Alexandersson (2000) förklarar begreppet helhetssyn med att inte fokusera på bara en kroppsdel 

eller ett organsystem utan se patienten som en hel människa utifrån fysiska, psykiska och sociala 

faktorer med även andliga och existentiella behov (s.82). Det är lätt att fokusera intresset på själva 

såret och att ”skena i väg” med tankar på hur man ska bandagera det. Det är alltid en patient med sår 

som behandlas, inte ett sår på en patient (Lindholm, 2012, s. 428).  

 

Slutsats  

I arbetet som blivande distriktssköteskor kommer vi att möta många patienter med venösa bensår. 

Bensår kan påverka livet på olika sätt och orsaka stort lidande. Livskvaliteten påverkas negativt. 

Därför är det viktigt och har en stor betydelse att man har en förståelse för patientens upplevelser av 
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att leva med venösa bensår. Hur mår människan bakom såret? Bristande följsamhet är det största 

problemet för sårläkningen. Resultatet i studien visar flera faktorer som påverkar följsamheten. En 

förtroendeful relation mellan patient och distriktssköterska är en hörnsten i behandlingen. Patienten 

vill bli sedd som en individ och inte bara ett bensår. Vi anser att det är viktigt att som 

distriktssköterska ta sig tid, vara närvarande och engagerad. Det får patienten att känna sig delaktig 

och medansvarig vilket har en positiv effekt på läkningsprocessen. Andra faktorer som påverkade 

följsamheten var kontinuiteten, informera och motivera. Att få ha en och samma distriktssköterska 

genom hela behandlingen skapar känslor av tillit och förtroende vilket leder till bättre följsamhet 

enligt resultatet. Med en ansvarig distriktssköterska tror vi att omvårdnadsplanen följs, 

dokumentationen blir bättre och man får en större överblick över sårläkningsprocessen, vilket leder 

till bättre information till patienten. 

 Vi anser att det finns behov av mer utbildning för distriktssköterskan för att öka kunskaperna om 

venösa bensår och dess behandlingsmetoder. Vidare bör förståelsen för vikten av att ha kunskap och 

kunna förklara, informera, stödja och motivera patienten om bensårets patofysiologi, 

läkningsprocessen och uppmuntra till eventuella livsstilsförändringar då det kan gagna patientens 

situation. Författarna tycker att även att det behövs mer gemensamma rutiner och riktlinjer angående 

bensårsbehandlingar, vilket skapar en trygghet som distriktssköterska. Vi har även ett förslag att 

man kan ordna gruppträffar för patienter med venösa bensår. Där får de ge varandra stöd och tips 

samt diskutera sina svårigheter. Vilket vi tror kan var en lättnad för patienten. Avslutningsvis är vi 

övertygade om att ett holistiskt synsätt leder till ökad följsamhet hos patienter med venösa bensår. 
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ledde till minskad 
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värdefulla och 
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av kunnig  
vårdpersonal. 

1 
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1 
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Heinen et al. 
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Mycket låga 
nivåer av fysisk 
aktivitet bland 
patienterna. Full 
följsamhet till 
kompressionsbeh
andling 
rapporterades hos 
cirka 40 % av 
patienterna. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Jull et al. 
2004  
 Nya Zeeland . 
 

Factors influencing 
 concordance compression  
Stockings after venous leg 
ulcer healing.  
 

 Undersöka vilka faktorer som 
påverkar användning av 
stödstrumpor efter läkning av 
venösa bensår. 

Kvalitativ. 
Strukturerad intervjuer.  

163 patienter med 
bensår ingick i 
studien. 
 
 
 
 
 
 
. 

Faktorer man 
tidigare trott 
påverkat 
användandet av 
stödstrumpor var 
inte signifikant 
relaterade till 
användandet. 
 
 

11 
 

Lorimer et al.  
2003 
Kanada. 

Venous leg ulcer care: how 
evidence-based is nursing 
practice? 

Identifiera organiska och 
kliniska faktorer i samband med 
vården av patienter med venösa 
bensår. 

Kvantitativ. 
Kohort studie.  

66 patienter med 
venösa bensår. 

Flera brister 
identifierades i 
vården. Det 
behövs ett 
standardiserat 
tillvägagångssätt 
i behandling av 
venösa bensår.  

11 

Milic et al.  
2010 
Serbien. 

 
 

 

The influence of different su
b-
bandage pressure values on v
enous leg ulcers healing whe
n treated withcompression th
erapy. 

 

Undersöka läkande av bensår 
med olika kompressionsbandage 
och kompressionstryck. 
 

Kvantitativ. 
En öppen randomiserad 
prospektiv studie.  

131 patienter (72 
kvinnor, 59 män, 
medelålder59-år) 
med venösa bensår.  

Bättre läknings re
sultat uppnås 
med två eller 
flera kompression
s bandage än med 
en enda 
kompressions 
bandage och att 
kompression 

11 

Mudge et al.  
2006 
England. 
 
 

Living with venous leg 
ulceration:  
issues concerning adherence. 
 

Undersöka 
patienterna följsamhet till 
kompressions 
behandling utifrån deras egna 
erfarenheter.  

Kvalitativ.   
Fokusgrupps intervjuer. 
 

 

Strategiskt urval: 
patienter med venösa 
bensår som använde 
kompressions 
behandling.  6 
personer. 4 män och 
2 kvinnor  
i åldrarna 64-86  
 
 
 
 

Frustration för 
sjukvården som 
leder till 
funktionella 
begränsningar. 
Känslomässiga 
reaktioner som 
påverkar 
välbefinnandet 
och 
kroppsuppfattnin
gen. Andras 

11 



 

 
 
 
 
 
 
 

uppfattning. 
Undvikandet av 
att åka buss/bil. 

Reich-Schupke 
et al. 
2009 
Tyskland 

Quality of life and 
patients´View of 
compression therapy. 

Finns det skillnader i 
användningen 
av komprimering och 
livskvaliteten 
under kompression behandling b
eroende på , Lindor/strumpor , 
kompressionsklasser? 

 

Kvaliativ. 
Frågeformulär. 

200 patienter med 
venösa bensår och 
kompressionsbehand
ling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienter 
med bensår som 
kompressionsbeh
andlades under 
längre tid 
upplevde sämre 
livskvalitet.  

 

11 

Reich-Schupke 
et al.  
2012 
Tyskland. 
 
 

Compression therapy in 
elderly and overweight 
patients. 

Undersöka om det finns 
skillnader i användningen 
av komprimering terapi beroend
e på ålder och BMI. 

Kvalitativ.  
Enkäter. 

200 patienter med 
bensår som hade 
använt 
kompressionstrumpo
r > 2 veckor. 

Patienter ≥ 60 år 
hade bensår än de 
under 60 år och 
behövde mera 
hjälp med 
komprimering. 
Patienterna med 
ett BMI > 25 
använde 
kompressionsstru
mpor betydligt 
oftare och 
behövde hjälp av 
någon att sätta på 
den.  

11 



 

Shannon et al. 
2013 
USA. 
 

Factors affecting patient 
adherence to recommended 
measures for prevention of 
recurrent venous ulcers. 

Syftet med studien var att 
beskriva patienters följsamhet 
till kliniska rekommendationer 
för att förebygga återkommande 
venösa bensår. 
 
 

Kvalitativ. 
Frågeformulär. 

71 patienter med 
återkommande 
venösa bensår deltog 
i studien, 59 % var 
män. Medelåldern 
var 66,8.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Majoriteten av 
patienterna (73 
%) rapporterade 
bära sina 
strumpor varje 
dag och ha benen 
i högläge. De 
flesta av 
patienterna (90 
%) ansåg att de 
fått tillräcklig 
information för 
att ta hand om 
sina bensår. 

11 

Söderlund et al. 
2008 
Sverige. 
 

Learning  
motivational  
interviewing:  
Exploring primary  
health care nurses'  
training and  
counselling  
experiences. 

Att identifiera nyckelfaktorer i  
sjuksköterskors process att lära  
sig och att använda  
motiverande samtal. 
 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade  
Intervjuer.  
 

20 sjuksköterskor 
Rekryterades.  
Studien gjordes  
efter att 
sjuksköterskorna 
använt motiverande  
samtal dagligen i  
1 år.  
 

Utbildning och 
nära integration 
av utbildning och 
praktik ansågs 
mycket viktigt. 
Svårigheter att 
anpassa sig till 
det nya sättet att 
tänka var ett 
hinder. 

1 

Törnvall, E och 
Wilhelmsson, S. 
2010 
Sverige. 

Quality of nursing care from 
the perspective of patients 
with leg ulcers. 

Undersöka och analysera 
kvaliteten på omvårdnaden i 
primärvården av patienter med 
bensår.  

Kvalitativ.  
Frågeformular. 

113 bensårs patienter 
från 15 olika 
Hälsocentraler i 
södra Sverige. 

Patienterna ansåg 
att det var bra 
omvårdnad på 
HC men det 
behövdes ökning 
av 
patientfokuserad 
vård, kontinuitet i 
vården och bättre 
smärtlindring 

11 



 

Van Hecke et al. 
2011  
Belgien. 
 
 
 
 

Processes underlying 
adherence to leg ulcer 
treatment: A qualitative field 
study. 

Att undersöka patienternas 
följsamhet till behandling efter 
livsstilsrådgivning. 

Kvalitativ.  
Semi-strukturerade intervjuer.  
 

26 patienter med 
venösa bensår och 5 
sjuksköterskor. 

Förtroende till 
sjuksköterskan 
spelar en central 
roll om patienten 
skall följa råd vid 
bensårsbehandlin
g.  En tillitsfull 
relation skapas 
genom att 
sjuksköterskan 
tar sig tid att 
lyssna till 
patienten.   

11 

Van Hecke et al. 
2009 
Belgien. 
 
 
 
 
 
 
 
 

How evidence-based is 
venous leg ulcer care? A 
survey in community 
settings. 

Beskriva sjuksköterskors 
vård av patienter med venösa 
bensår 
beträffande kompression, 
smärtlindring och 
livsstilsråd. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 

789 sjuksköterskor 
inom 
kommun och 
privatvård, 
svarade på ett 
semistrukturerat 
frågeformulär. 

Endast 58 % av 
sjuksköterskorna 
tillämpade 
kompressionsbeh
andling. Bedöma 
och behandla 
smärta gjordes på 
82 % av 
patienterna varav 
52 % tog 
analgetika enligt 
ordination. 
Hälften av 
patienterna fick 
livsstilsråd.  
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Wong et al. 
 2012 
Kina. 

Randomized controlled trial 
comparing treatment 
outcome of 
two compression bandaging 
systems and standard care 
without compression in 
patients with venous leg 
ulcer. 

Jämfördes den kliniska effekten 
av kompression bandage med 
fyra lager bandage (4LB) eller 
kort sträcka bandage (SSB) och 
vanlig omsorg (fuktig 
sårläkning 
utan komprimering ). 

Kvantitativ. 
Randomiserad kontrollerad studie. 

321 patienter 
randomiserades in i 
tre olika grupper 
med 107 patienter i 
varje grupp. 
Bortfall 45 patienter. 

Resultatet visade 
att de som hade 
komprimeringslin
dor reducerade 
smärtan 
signifikant och 
förbättrade 
patienternas 
funktionella 
status och 
livskvalitet. 
 

11 


