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Sammanfattning 

Kompressionsbehandling är den basala behandlingen vid venös insufficiens och 

venösa bensår. Att leva med venösa bensår påverkar patienters välbefinnande och det 

dagliga livet. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnad vid venös insufficiens och 

venösa bensår att på olika sätt främja sårläkning genom samarbete med patienten. 

Enligt studier är patienters följsamhet till kompressionsbehandling bristfällig, vilket 

kan leda till uppkomst eller recidiv av bensår och förlängd läkningstid. Syftet med 

studien var att belysa faktorer av betydelse för följsamhet vid 

kompressionsbehandling hos patienter med venös insufficiens. Studien genomfördes 

som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats. Resultatet utgjordes av fyra 

kvantitativa, fem kvalitativa och två vetenskapliga artiklar med mixad metod. I 

litteraturstudiens resultat framkom två huvudteman: inre faktorer och yttre faktorer 

med sammanlagt nio subteman. Resultatet visade att motivation, psykisk ohälsa, 

kunskap och förståelse, obehag, självbild, självständighet, utbildning, ekonomi och 

vårdrelation är faktorer med betydelse för följsamhet till kompressionsbehandling. 

Vidare behövs ytterligare forskning kring patienters erfarenheter för att få en ökad 

förståelse över patientens situation, som senare kan utformas till exempel riktlinjer 

eller PM, där det bland annat kan framgå vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

kan vidta för att förebygga samt hantera patienters ovilja till behandling.  
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Abstract 

Compression therapy is the basic treatment for venous insufficiency and venous leg 

ulcers. Living with venous leg ulcers has an impact on patients’ well-being and daily 

life. The nurse has an important role in promoting wound healing through 

collaboration with the patient. According to studies patients’ adherence to 

compression therapy is insufficient, which can lead to origin and recurrence of leg 

ulcers and extended healing time. The purpose of the study was to illustrate 

significant factors for adherence to compression therapy in patients with venous 

insufficiency. The study was conducted as a general literature study based on an 

inductive approach. The result is based on five qualitative studies, four quantitative 

studies and two studies with a mixed method approach. Two main themes emerged in 

the result of the literature study: Internal factors and external factors with a total of 

ten sub themes. The result of the literature study reveals that motivation, mental 

illness, knowledge and understanding, discomfort, self – image, independence, 

education, finances and trusting relationship between nurse and patient are key 

factors in adherence to compression therapy. Further research on the patients’ 

experiences is needed to gain better understanding, which can develop into guidelines, 

where it can be stated which nursing actions to prevent and manage the patients that 

are unwilling to be treated. 
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Inledning 

Kompressionsbehandling är idag den basala och mest effektiva behandlingen vid 

venös insufficiens samt för att förebygga och behandla venösa bensår (Boxall, 

Carville, Leslie & Jansen, 2019; Lindholm, 2017). Enligt O’Meara, Cullum, Nelson 

och Dumville (2012) bidrar kompressionsbehandling till reducerad läkningstid vid 

venösa bensår. För optimal kompressionsbehandling är följsamhet essentiellt, dock 

visar studier på att en av de största utmaningarna i sårvården är bristfällig följsamhet 

till kompressionsbehandling (Bainbridge, 2013; Vermeire, Hearnshaw, Van Royen & 

Denekens, 2001). Bristande följsamhet till kompressionsbehandling associeras med 

ökade kostnader för samhället, eftersom det innebär förlängd läkningstid och förhöjd 

risk för recidiv (Korn et al., 2002). 

Enligt Statistiska Centralbyrån (2019) blir den svenska befolkningen allt äldre. En 

stigande ålder medför ökad risk för att utveckla venös insufficiens och därmed ett 

ökat behov av kompressionsbehandling (Heyer, Herberger, Protz, Glaeske & 

Augustin, 2016; Lindholm, 2017). I Sverige lever cirka 50 000 personer med 

svårläkta bensår (Lindholm, 2017). Svårläkta bensår förknippas med kronisk smärta 

vilket påverkar patienten fysiskt, psykiskt och socialt till den grad att de begränsas i 

vardagen (Fearns, Heller-Murohy, Kelly & Harbour, 2017; Taverner, Closs & Briggs, 

2014; Edwards et al., 2014). 

Vid sårvård har sjuksköterskan en betydande roll i att främja sårläkning och förhindra 

recidiv (Batas, 2019). Centralt i omvårdnad är att lindra lidande, främja hälsa och att 

stärka patientens egenvård (Forsberg, 2016). Följsamhet representerar en viktig del i 

egenvård och det ligger i sjuksköterskans roll att stötta denna (Kyngäs, Duffy & 

Kroll, 2000). Friman, Klang och Ebbeskog (2011) menar att motivation och 

undervisning är betydande delar i att förbättra egenvård och följsamhet av 

kompressionsbehandling vid venös insufficiens.  

Bakgrund 

Venös insufficiens   

Venös insufficiens innebär kroniskt förhöjt ventryck och drabbar främst vener i benen 

(Lindholm, 2017). Bakomliggande orsaker är patologiska förändringar relaterat till 

varicer eller följd av djup ventrombos (Harding, 2015; Lindholm, 2017). Andra 

orsaker är övervikt och nedsatt rörlighet (Lindholm, 2017). Vid patologiska 

förändringar är venklaffarna skadade vilket resulterar i minskat venöst återflöde till 

hjärtat och ökat tryck i benen. Venös insufficiens innebär ökad risk för ödem och 

uppkomst av bensår (Harding, 2015; Lindholm 2017). Ödem är det primära symtomet 

på venös insufficiens, det uppkommer genom ett förhöjt ventryck, vilket medför att 

vätska pressas ut från kapillärer till hud och vävnad (Lindholm, 2017). I början av 

förloppet upplever patienten tyngd i benen, som lättar i högläge. Initialt går 

svullnaden ner nattetid, senare i förloppet blir huden hårdare till följd av ökad 
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vätskeansamling och svullnaden kvarstår dagtid (Lindholm, 2017). Venösa bensår är 

symtom på underliggande venös insufficiens och omkring hälften av alla bensår 

härleds till denna orsak (Lindholm, 2017). I definitionen av venösa bensår ingår en 

läkningsprocess längre än sex veckor (Lindholm, 2017). Venösa bensår är ofta 

utbredda, ytliga, ej tydligt avgränsade och lokaliserade mellan knä och malleol 

(fotknöl) (Batas, 2019; Lindholm, 2017).  

Patientens erfarenheter av att leva med venös insufficiens  

Venösa bensår är smärtsamma för patienten och såret upptar en stor del av 

tankeverksamheten, till den grad att det dagliga livet hamnar i skymundan (Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Morgan & Moffat, 2008a). Känslor av hopplöshet uppkommer på 

grund av svårläkt sår, smärta, förändrad kroppsuppfattning och förändring i det 

sociala livet (Ebbeskog & Ekman, 2001). Dessutom uppstår känslor av oro, 

maktlöshet, ilska, sorg och förtvivlan över att kroppen och såret kontrollerar livet 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Bandage kring benet kan upplevas som obehagligt och 

klumpigt, samt att det kan vara skamfyllt att visa sig bland andra (Ebbeskog & 

Ekman, 2001), men även på grund av lukt (Morgan & Moffat, 2008a). För patienter, 

vilka levt länge med venösa bensår, blir det en vana och något som hör till livet och är 

accepterat (Ebbeskog & Ekman, 2001). Sjuksköterskan behöver ha kännedom kring 

patientens subjektiva situation och erfarenhet för att i omvårdnad kunna stödja till 

egenvård och följsamhet (Friman et al., 2011).  

Kompressionsbehandling  

Kompressionsbehandling är den basala behandlingen vid venös insufficiens samt för 

att förebygga venösa bensår (Boxall et al., 2019; Healthcare Improvement Scotland, 

2010; Lindholm, 2017). Kompression bidrar till ökat vävnadstryck, vilket motverkar 

läckage av vätska från kapillärer till hud och vävnad och förbättrar venöst återflöde 

till hjärtat (Harding, 2015; Lindholm, 2017). Det finns flera exempel på 

kompressionsbehandlingar med det gemensamma syftet att minska ödem; 

kompressionsbandagering, kompressionsstrumpa och pumpstövel är några av dem 

(Lindholm, 2017). Efter sårläkning rekommenderas livslång kompressionsbehandling 

för att undvika recidiv (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

Kompressionsstrumpor används vid venös insufficiens och är profylax för recidiv av 

venösa bensår (O’Meara et al., 2012). De är särskilt utmätta efter patienten och väl 

utprovade kompressionsstrumpor bidrar närmast till normal venös återfyllnad 

(Lindholm, 2017). För att främja egenvård och självständighet hos patienten finns 

olika applikationshjälpmedel, vilka underlättar för patienten (Lindholm, 2017). 

Kompressionsbandagering ingår också i den basal behandlingen (Boxall et al., 2019). 

Boxall et al. (2019) nämner flera olika varianter av lindor och bandageringsmetoder, 

vilka vanligen utförs av sjuksköterskor i primärvård eller kommun. Eftersom 

kompressionsstrumpor och bandagering utgör de vanligaste 
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kompressionsbehandlingarna, kommer de därför att vara en avgränsning i det här 

arbetet (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 2014). 

Följsamhet 

Ordet följsamhet kan översättas till engelskans compliance (Oreström, 2013). 

Traditionellt inom hälso- och sjukvården har begreppet compliance använts och 

beskrivit i vilken utsträckning en persons beteende överensstämmer med ordinerad 

behandling (Falk, 2001; Friberg & Hansson Scherman 2005). Attribut som definierar 

begreppet compliance är förmåga, utförande, flexibilitet, formbarhet och underordnad 

(Evangelista, 1999; Ingram, 2009). En ytterligare definition är patientens aktiva, 

avsiktliga och ansvarsfulla val för att upprätthålla egenvård (Kyngäs et al., 2000). 

Vermeire et al. (2001) beskriver att begreppet compliance har kritiserats, eftersom det 

antyder att patienten är tvungen att underordna sig läkaren och skapar synen av att 

patienten är passiv och sjukvården auktoritär. Två ord nära besläktade med 

compliance, vilka återfinns i litteraturen är adherence och concordance. Adherence 

innefattar patientens samtycke till behandling snarare än det påtvingade och är 

därmed inte lika stigmatiserande (Vermeire et al., 2001). Concordance hänvisar till 

huruvida patienten är tillfreds med ordinerad behandling samt samverkan i relationen 

till hälso- och sjukvårdspersonal, vilket är aktuellt i dagens sjukvård (Bajramovic, 

Emmerton & Tett, 2014). Centralt i begreppet concordance är också att patienten är 

beslutsfattare (Vermiere et al., 2001). Idag har patienten en aktiv roll i behandling och 

patientens egen beslutanderätt betonas (Kyngäs et al., 2000). 

I omvårdnaden har sjuksköterskan en stöttande funktion vad gäller patientens 

följsamhet till egenvård (Kyngäs et al., 2000). Bristande följsamhet vid 

kompressionsbehandling kan leda till uppkomst eller recidiv av bensår, förlängd 

läkningstid eller utebliven läkning (Moffatt, Kommala, Dourdin & Choe, 2009; 

Morgan & Moffatt, 2008b). Fortsättningsvis i detta arbete kommer det svenska 

begreppet följsamhet användas vilket innefattar de tre engelska begreppen: 

compliance, adherence och concordande. 

Teoretisk referensram 

Sjuksköterskans uppgift är att främja sårläkning och förhindra recidiv, med patienten i 

fokus (Batas, 2019). Friman et al. (2011) betonar vikten av att involvera patienten i 

behandlingen, genom att förklara sårprocessen samt motivera och undervisa patienten 

till egenvård och återhämtning. Det tar även Dorothea Orem upp i sin teori om 

egenvård, där målet med omvårdnad är att hjälpa patienten till självständighet 

(Kirkevold, 1994). Orems teori om egenvård presenterades år 1971 (Kirkevold, 1994) 

i vilken egenvård definieras som “utförande av sådana aktiviteter som individen själv 

tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa och 

välbefinnande” (Kirkevold, 1994, s. 88).    
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Kirkevold (1994) beskriver att teorin om egenvård har följande centrala begrepp; 

egenvårdsaktivitet, egenvårdsbehov, egenvårdskrav. Egenvårdsaktiviteterna syftar till 

att möta personens egenvårdsbehov och egenvårdskrav, det kan exempelvis handla 

om att genomföra ordinerade åtgärder på ett effektivt sätt. Den andra delen i teorin 

behandlar egenvårdsbrist (Kirkevold, 1994). Egenvårdsbrist förklarar Orem är 

orsaken till att ett omvårdnadsbehov uppstår, det vill säga när kraven på egenvård är 

större än egenvårdskapaciteten (O’Shaughnesy, 2014). Den sista delen i Orems teori 

berör omvårdnadssystem och riktar sig främst till omvårdnadspersonal (Kirkevold, 

1994). Den här delen betonar det som skapas mellan sjuksköterska och patient i en 

omvårdnadssituation (Kirkevold, 1994). Vidare presenteras också olika metoder 

sjuksköterskan använder i interaktion med patienten för att främja egenvård, dessa 

olika metoder består i hjälp att agera, vägleda, stödja, miljöanpassa och undervisa 

(Kirkevold, 1994). Orem förutsätter att människor har en naturlig förmåga till 

egenvård och att fokus i omvårdnad är att identifiera bristande förmågor 

(O’Shaughnessy, 2014). Huvudtesen i Orems teori innefattas av hur människor i vissa 

förhållanden saknar förmåga att genomföra åtgärder som bidrar till hälsa, 

välbefinnande och liv. Det ligger i sjuksköterskans uppgift att stötta denna bristande 

förmåga och bidra till att återskapa den (Kirkevold, 1994). 

Omvårdnad  

Sjuksköterskan arbetar under hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) där målet är 

god hälsa på lika villkor. Sjukvården ska uppfylla krav på god vård, vara av god 

hygienisk standard samt ta hänsyn till patientens självbestämmande och integritet 

(SFS 1982:763). Patienten ska visas omsorg, omtanke och respekt av hälso- och 

sjukvårdspersonal (SFS 2010:659). Sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden är 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International 

Council of Nurses, 2012). Enligt Eskilsson och Carlsson (2010) och Bergbom (2013) 

ska sjuksköterskan visa respekt för hela patienten och att arbetet ska vara grundat i en 

humanistisk människosyn, där både vetenskap och patientnära arbete är viktiga 

beståndsdelar (Bergbom, 2013). Arbetet består i att ta kliniska beslut vilka hjälper 

människor till förbättrad, bibehållen eller återfunnen hälsa. Strävan är bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet fram till döden. Omvårdanden ska ske med respekt för 

människan och dess rättigheter, värderingar, tro, vanor, självbestämmande, värde och 

integritet (Forsberg, 2016). 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad vård (Bergbom, 2013), 

där det är centralt att uppmärksamma personen bakom patienten och skapa relation till 

närstående (Ross, Tod & Clarke, 2014). Svårläkta bensår påverkar flera dimensioner 

och faktorer i patientens liv och därför är det viktigt att omvårdnaden av patienter 

med svårläkta bensår är personcentrerad samt präglas av helhetssyn (Friman et al., 

2011). 
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Sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad vid venös insufficiens 

Sjuksköterskor upplever ansvar för att såret ska läka, för att lindra smärta och ingiva 

hopp hos patienten (Eskilsson & Carlsson, 2010). Det är viktigt att behandling av 

venösa bensår präglas av helhetssyn (Aune & Struksnes, 2019; Eskilsson & Carlsson, 

2010; Friman et al., 2011). Att uppmärksamma patientens behov är en viktig del och 

främjar sårläkning, dock erfar sjuksköterskor att det ibland missas (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). Smärtlindring i samband med bandagering samt fokus på lukt och 

läckage är viktiga åtgärder (Aune & Struksnes, 2019). En annan åtgärd är att tidigt i 

processen göra grundlig bedömning av såret och patientens situation, för att främja 

sårläkning (Aune & Struksnes, 2019). Relation och samarbete där sjuksköterskan 

inkluderar patienten i behandling och beslutsfattande är väsentligt i omvårdnad vid 

venösa bensår (Aune & Struksnes, 2019; Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 

2011), vilket förutsätter ett samarbete präglat av kommunikation, kompetens, 

förtroende samt ömsesidig respekt och engagemang från båda parter (Kyngäs et al., 

2000). För att stärka patientens självförtroende är det av vikt att sjuksköterskan 

känner sig självsäker i situationen genom kunskap, kompetens och erfarenhet 

(Eskilsson & Carlsson, 2010). Ingivandet av hopp och att lyfta fram patientens 

positiva attityd bidrar till välmående och främjar sårläkning, men när den uteblir 

infinner sig känslor av misslyckande och skuld hos sjuksköterskan, relaterat till 

vårdandet samtidigt som ansvaret upplevs mer betungande (Eskilsson & Carlsson, 

2010). Sjuksköterskan upplever frustration och hopplöshet över utebliven sårläkning 

trots fullföljande av rekommenderade åtgärder, trots att patienterna inte följer 

ordination (Eskilsson & Carlsson, 2010). Även känslor som minskad motivation kan 

upplevas när patienten inte vill följa ordinerad behandling eller misstror 

behandlingens effekt (Aune & Struksnes, 2019). Känslor av misslyckande och skuld 

hos sjuksköterskan samt en bristande självsäkerhet i situationen kan påverka 

vårdandet och patienten (Eskilsson & Carlsson, 2010). För att sjuksköterskan ska 

kunna främja sårläkning genom omvårdnad är det av vikt att känna till faktorer med 

betydelse för följsamhet till kompressionsbehandling.  
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Problemformulering  

I takt med en allt äldre befolkning ökar förekomsten av venös insufficiens och venösa 

bensår. Kompressionsbehandling har visat sig vara den mest effektiva 

behandlingsåtgärden. Enligt studier är följsamhet av kompressionsbehandling 

bristfällig. Det är därför viktigt att patienter följer ordinerad behandling. Eftersom 

behandlingen ska ge effekt och minska lidande hos patienten är det av vikt att belysa 

faktorer med betydelse för följsamhet vid kompressionsbehandling. 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer av betydelse för följsamhet vid kompressionsbehandling 

hos patienter med venös insufficiens.  

 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats enligt 

Forsberg och Wengström (2015). 

Datainsamling  

En inledande pilotsökning utfördes för att erhålla en överblick av forskning inom 

området samt för att kunna identifiera relevanta sökord inom kontexten (Karlsson, 

2017). Vidare genomfördes sökningar i databaserna CINAHL, Pubmed och 

PsycINFO, väsentliga för omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). Följande 

sökord valdes med utgångspunkt från syftet enligt Karlsson (2017): 

kompressionsbehandling (compression therapy), följsamhet (compliance), 

erfarenheter (experience), bensår (leg ulcer), venösa bensår (venous leg ulcer), 

sårvård (wound care), patient (patient) (Bilaga A). Till sökordet compliance valdes 

synonymerna adherence och concordence. Till sökorden patient och experience 

användes trunkering (*) för att få med flera varianter av ordet (Karlsson, 2017). 

Sökordet compression therapy användes även som frassökning för att hålla ihop 

begreppet och begränsa antalet träffar (Karlsson, 2017). Den booleska operatorn AND 

användes vid samtliga litteratursökningar för att avgränsa och specificera sökningen 

(Karlsson, 2017). Fritextsökning användes i alla sökningar förutom i en sökning, där 

MeSH-term användes. 

Inklusions- och exklusionskriterier  

Litteraturstudiens inklusionskriterier var att artiklarna skulle innefatta både män och 

kvinnor med venös insufficiens, med eller utan venösa bensår, som behandlades med 

kompression. Artiklar inkluderades som innefattade både patientens och 

sjuksköterskans perspektiv på följsamhet vid kompressionsbehandling. Studierna 

skulle vara etiskt granskade och godkända av etisk kommitté eller innehålla etiska 
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överväganden. Andra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, vara refereegranskade, vara publicerade mellan oktober år 2009 och oktober 

år 2019 samt uppnå grad ett eller två i Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall 

för vetenskaplig kvalitet. Titlar innehållande produktnamn eller som på annat sätt 

speglade jämförelse av olika produkter exkluderades.  

Sökningar i CINAHL 

CINAHL står för “Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature” och är 

en databas för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengstrom, 2015). Samtliga 

sökningar i CINAHL begränsades till artiklar publicerade mellan oktober 2009 och 

oktober 2019, författade på engelska och refereegranskade. Vid den första 

strukturerade sökningen i CINAHL användes följande sökordskombination i fritext: 

Compression therapy AND patient* AND compliance. Sökningen gav 98 träffar där 

samtliga titlar lästes. De rubriker som stred mot inklusionskriterierna valdes bort och 

38 abstract lästes, varav elva vetenskapliga artiklar ut och lästes i sin helhet 

gemensamt. Av dessa exkluderades sju vetenskapliga artiklar då de inte svarade på 

syftet. Resterande fyra granskades gemensamt med hjälp av Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Dessa fyra uppnådde grad I i vetenskaplig kvalitet och 

motsvarade därmed det sista inklusionskriteriet.  

I andra sökningen användes följande sökordskombination i fritext: Compressive 

therapy AND patient* AND experience* AND leg ulcer. Sökningen gav 41 träffar där 

samtliga titlar lästes. De rubriker som stred mot inklusionskriterierna valdes bort och 

21 abstrakt lästes. Fem vetenskapliga artiklar valdes ut och lästes i sin helhet 

gemensamt. Av dessa exkluderades två vetenskapliga artiklar då de inte svarade på 

syftet. Resterande tre granskades gemensamt med hjälp av Carlssons och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Dessa tre uppnådde grad I i vetenskaplig kvalitet. Två av 

dessa var dubbletter från tidigare sökning. 

I tredje sökningen användes följande sökordskombination i fritext: (venous leg ulcer 

or leg ulcer) AND (compliance or adherence or concordance) AND (compression or 

treatment). Sökningen gav 98 träffar där samtliga titlar lästes. De titlar som stred mot 

inklusionskriterierna valdes bort och 35 abstrakt lästes. Av dessa valdes 15 

vetenskapliga artiklar ut och lästes i sin helhet gemensamt, där sex vetenskapliga 

artiklar exkluderades då de inte svarade på syftet. Resterande nio granskades 

gemensamt med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och uppnådde 

grad I i vetenskaplig kvalitet. Fem var dubbletter från tidigare sökningar.  

I den fjärde sökningen användes följande sökordskombination i fritext: concordance 

AND experience* AND ”wound care”. Sökningen resulterade i nio träffar där 

samtliga rubriker lästes. De rubriker som stred mot inklusionskriterierna valde bort 

och fem abstrakt lästes, varav tre vetenskapliga artiklar lästes i sin helhet gemensamt. 

Av dessa exkluderades två vetenskapliga artiklar då de inte svarade på syftet. Den 
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återstående artikeln granskades gemensamt med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Artikeln uppnådde grad I i vetenskaplig kvalitet och motsvarade 

därmed det sista inklusionskriteriet. Tio vetenskapliga artiklar valdes totalt från denna 

databas. 

Sökning i Pubmed 

Pubmed är en bred databas som i stort består av vetenskapliga tidskriftsartiklar. De 

ämnesområden som innefattas är medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg och 

Wengström, 2015; Karlsson, 2017). Sökningen utfördes med följande 

sökordskombination: ”patient compliance”[MeSH] AND compression therapy AND 

patient*. Sökningen resulterade i 31 träffar där samtliga rubriker lästes. De rubriker 

som stred mot inklusionskriterierna valdes bort och 16 abstract lästes. Av dessa valdes 

fem vetenskapliga artiklar ut och lästes i sin helhet gemensamt, tre av dessa 

exkluderades då de inte svarade på syftet. Resterande två artiklar granskades 

gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. De två artiklarna 

uppnådde grad I i vetenskaplig kvalitet och motsvarade därmed det sista 

inklusionskriteriet. En artikel var dubblett från tidigare sökningar. En artikel valdes 

från denna databas. 

Sökning i Psychinfo 

Psycinfo är en databas innehållande främst psykologisk forskning inom medicin och 

omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015) och en sökning utfördes i denna databas. 

Sökningen bestod av följande sökordskombination i fritext: “compression therapy” 

AND “adherence”. Sökningen resulterade i fem träffar där samtliga rubriker lästes. 

De rubriker som stred mot inklusionskriterierna valdes bort och fyra abstract lästes. 

Av dessa valdes tre vetenskapliga artiklar ut och lästes i sin helhet gemensamt, där en 

exkluderades då den inte svarade på syftet. Resterande två artiklar granskades 

gemensamt enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och uppnådde grad I i 

vetenskaplig kvalitet och motsvarade därmed det sista inklusionskriteriet. Båda 

artiklarna var dubbletter från tidigare sökningar. Ingen artikel valdes från denna 

databas.  

Sammanfattning av litteratursökning 

Litteratursökningen utmynnade i sammanlagt 282 vetenskapliga artiklar där samtliga 

titlar lästes. Av dessa lästes 120 abstrakt och 25 vetenskapliga artiklar lästes i sin 

helhet. Till resultatet valdes elva vetenskapliga artiklar som överensstämde med 

inklusionskriterier, syfte och gick vidare till databearbetning. 

Databearbetning 

När samtliga elva resultatartiklar valts, påbörjades dataanalysen. Artiklarna lästes och 

granskades först var för sig och sedan gemensamt och artikelöversikter skapades 

(bilaga C) med information från respektive artikel (Friberg, 2017b). 
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Databearbetningen genomfördes utifrån Friberg (2017b) direktiv för allmän 

litteraturöversikt. Databearbetningen kan liknas vid en rörelse mellan en helhet till 

olika segment och till en ny helhet (Friberg, 2017a). Bearbetning av artiklarna 

utfördes först var för sig för att identifiera segment av resultat relevant för syfte och 

frågeställning och sedan gemensamt då analysen jämfördes. I samband med detta 

färgmarkerades valda segment. Vidare sönderdelades data relevant för syftet i mindre 

segment. Likheter och skillnader identifierades och genererade två huvudteman. 

Genom diskussion och jämförelse av relevanta segment, likheter och skillnader 

utvecklades preliminära subteman. Temana reducerades och sorterades allt eftersom 

olika samband återfanns och medförde slutliga subteman. Förförståelse till denna 

litteraturstudie bestod av klinisk erfarenhet i hälso- och sjukvård samt i 

sjuksköterskeutbildning, vilket diskuterades i förhållande till resultatet eftersom 

förförståelse kunde påverka pålitligheten i litteraturstudien (Forsberg & Wengström, 

2015). 

 

Figur 1. Flödesschema över databearbetning 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Kjellström (2017) är forskningsetik essentiellt för att värna om all livsform och 

försvara människans grundläggande rättigheter i forskning och därmed skydda 

deltagare i studien. Kjellström (2017) beskriver vidare hur frihet och 

självbestämmande är centrala värden i dagens samhälle och att detta bör spegla 

forskning. Forskningsetik förutsätter förmågan att reflektera över egna värderingar 

och värden i tankar, ord och handlingar samt att använda etiska principer i 

oförutsedda situationer (Kjellström, 2017).  

Det finns två nationella lagstiftningar som idag reglerar forskningsetiken, Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) samt General Data 

Protection Regulation (GDPR) (SFS 2018:218) vilken har ersatt den tidigare 
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Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). GDPR har till syfte att skydda människors 

grundläggande rättigheter och friheter samt rätten till skydd av personuppgifter (SFS 

2018:218). Forskning ska utföras med respekt för människovärdet och ta hänsyn till 

mänskliga rättigheter, grundläggande friheter, hälsa, säkerhet och personlig integritet 

(SFS 2003:460). 

Det finns en rad olika internationella riktlinjer som styr och reglerar forskningsetiken 

(Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen fokuserar på medicinsk forskning och 

centralt är balansen mellan risk och nytta för patient och samhälle (World Medical 

Association, 2018). Vidare uppkom idéen om oberoende etisk granskning av 

forskningsunderlag (World Medical Association, 2018). Belmontrapporten innehåller 

de grundläggande etiska principerna: respekt för personer, göra gott - och 

rättviseprincipen (Deparment of Health, Education, and Welfare, 1979). I dessa 

principer ingår att deltagare med begränsad autonomi ska skyddas och att forskaren är 

skyldig att förse med information för att deltagarna ska kunna fatta ett beslut. Här 

ingår också att informerat samtycke ska tillämpas (Deparment of Health, Education, 

and Welfare, 1979). Sjuksköterskornas internationella etiska kod innehåller fyra 

principer vilka bland annat handlar om att skydda patienten vid forskningsstudier 

(International Council of Nurses, 2012). Dessa är att värna om autonomi, 

konfidentialitet, rätten att dra sig ur studien samt rätten till information, anonymitet 

och privatliv (International Council of Nurses, 2012).  

Samtliga resultatartiklar i litteraturstudien var etiskt granskade antingen genom 

godkännande av etisk kommitté eller presenterade etiska överväganden. Då 

datainsamlingen skedde via databaser var risken att genom litteraturstudien skada 

människor liten. Enligt Kjellström (2017) kan etiska frågor uppkomma vid 

litteraturstudier, eftersom risk för feltolkning av artiklar föreligger. Detta kan bero på 

begränsad språklig förståelse och metodologi samt att grupper beskrivs nedlåtande på 

grund av feltolkning (Kjellström, 2017). Samtliga resultatartiklar är författade på 

engelska och har olika metoder, vilket medför att denna risk förekommer. 

Litteraturstudien kan bidra till ökad förståelse kring följsamhet vid 

kompressionsbehandling, vilket kan bedömas att nyttan med studien är större än 

riskerna. 

Resultat 

Elva artiklar med olika design valdes till resultatet, fyra kvantitativa, två mixad metod 

och fem kvalitativa. Studierna var genomförda i Australien, Belgien, Irland, Kanada, 

Nederländerna, Storbritannien, Sverige och USA. Databearbetningen resulterade i två 

huvudteman: Inre faktorer och yttre faktorer med tillhörande subteman. De inre 

faktorerna är personbundna och berör personens situation medan de yttre faktorerna 

beror på yttre omständigheter. Under de två huvudtemana framkom olika subteman. 

Huvudtemat inre faktorer består av sex subteman vilka benämns följande: motivation, 

psykisk ohälsa, kunskap och förståelse, obehag, självbild och självständighet. 
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Huvudtemat yttre faktorer består av tre subteman vilka benämns följande: utbildning, 

ekonomi och vårdrelation.   

 

Figur 2. Schematisk bild över resultat och teman 

Inre faktorer 

Följande inre faktorer av betydelse för följsamhet vid kompressionsbehandling hos 

patienter med venös insufficiens är personbundna och berör personens situation. 

Motivation 

Motivation har visats vara av betydelse för följsamhet av kompressionsbehandling i 

flera studier (Cullen & Phillips, 2009; Heinen et al., 2011; Lagerin, Hylander & 

Törnkvist, 2017; Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele & Defloor, 2011b). 

Motiverande samtal kunde vara en åtgärd för främjad följsamhet (Heinen et al., 2011). 

Tidigare erfarenheter av recidiv av bensår orsakat av bristande följsamhet samt insikt 

och acceptans över sjukdomstillstånd bidrog till ökad motivation och beslutsamhet att 

följa kompressionsbehandling (Kapp & Miller, 2015; Van Hecke et al., 2011b). 

Vidare framkom flera faktorer som bidrog till bristande motivation (Clarke-Moloney 

et al., 2012; Cullen & Phillips, 2009; Lagerin et al., 2017; Van Hecke et al., 2011b; 

Madden, 2015; Finlayson, Edwards & Courtney, 2010). En anledning till att patienter 

inte följde kompressionsbehandling var ovilja (Clarke-Moloney et al., 2012), men det 

förekom även att patienter identifierade sig med att ha svårläkta bensår och därför 

saknade motivation till sårläkning och därmed användning av 

kompressionsbehandling (Cullen & Phillips, 2009). Bristande följsamhet till 

kompressionsbehandling blev en norm och besök på vårdcentralen ett tillfälle att vara 

social (Cullen & Phillips, 2009), exempelvis var den enda sociala kontakten 
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sjuksköterskan vilken patienten inte ville förlora och detta resulterade i bristande vilja 

och motivation till läkning och behandling (Lagerin et al., 2017). Bristande 

motivation till följsamhet kunde bottna i rädsla för att orsaka skada vid applicering av 

kompressionsstrumpor (Van Hecke et al., 2011b) medan andra orsaker var relaterade 

till läkningsprocessen såsom utebliven läkning och tron att såret aldrig skulle läka 

(Lagerin et al., 2017). Misstro till behandlingens effekt bidrog till motstånd och sämre 

följsamhet (Madden, 2015), vilket kunde orsakas av tidigare erfarenheter av recidiv 

samt tro på att kompression inte är nödvändigt för prevention av bensår efter läkning 

(Finlayson et al., 2010).  

Hög ålder och tankar om att redan ha levt ett långt liv, resulterade i bristande 

motivation till att följa behandling (Van Hecke et al., 2011b), vilket hos äldre kunde 

bottna i tron på att såret aldrig skulle läka eller att de var för gamla för vidare 

utredning och behandling (Lagerin et al., 2017). Bristande ork och energi orsakat av 

ett problematiskt socialt liv kunde också medföra bristande motivation och följsamhet 

till behandling (Van Hecke et al., 2011b).   

Psykisk ohälsa 

Depression har visats signifikant öka risken för bristande följsamhet till 

kompressionsbehandling (Finlayson et al., 2010; Finlayson, Edwards & Courtney, 

2014). Sjuksköterskor har uppgett att patienter med ångest, depression och andra 

psykiatriska problem brister i följsamhet av kompressionsbehandling (Woo et al., 

2017). Den psykisk ohälsan bidrog till svårighet att ta in information på grund av 

bristande psykologiskt stöd och utbildning (Woo et al., 2017).  

Kunskap och förståelse 

Forskning visar att knappt 50 procent hade tillräcklig kunskap om vikten av 

kompressionsbehandling och därför regelbundet tillämpade behandlingen. Dessutom 

ökade följsamheten om patienten hade förståelse för sjukdomstillståndet och 

innebörden av (Finlayson et al., 2010). Förståelse om sjukdomstillstånd och varför 

kompressionsbehandling är av vikt ökar följsamheten (Cullen & Phillips, 2009; 

Lagerin et al., 2017; Van Hecke et al., 2011b). När patienter fick möjlighet att närvara 

på minst två uppföljningar per år bidrog det till ökad följsamhet och användning av 

kompressionsstrumpor (Finlayson et al., 2010; Finlayson et al., 2014), vilket kan bero 

på att patienterna förstod värdet och behandlingen (Van Hecke et al., 2011b). 

Kunskapsbrist om bakomliggande sjukdom ledde till att målet enbart var fokuserat på 

att såret skulle läka, vilket försämrade följsamheten av kompressionsbehandling efter 

att såret var läkt (Cullen & Phillips, 2009), men erfarenhet av konsekvenser av 

bristande följsamhet kunde generera förståelse för sjukdom och behandling (Van 

Hecke et al., 2011b). Patienters övertygelser och kunskap om behandlingen 

motsvarade inte alltid den verkliga ordinationen och istället sattes egna standarder upp 

för behandlingen vilka medförde en felaktig tro på följsamhet (Van Hecke, 

Grypdonck, Beele, Vanderwee & Defloor, 2011a). En orsak till bristande förmåga att 
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förstå och följa behandling kunde vara nedsatt kognitiv förmåga, som exempelvis 

patienter insjuknat i demenssjukdom och som tog av kompressionsbandaget (Lagerin 

et al., 2017).  

Obehag 

Patienter upplevde obehag av att strumporna var för åtsittande (Kapp & Miller, 2015; 

Lagerin et al., 2017; Clarke-Moloney et al., 2012). Vidare framkom att patienter 

upplevde kompressionsbandagering klumpigt, vilket hindrade rörelse, skapade 

immobilitet och en svårighet att få på sig skor, detta medförde en bristande följsamhet 

(Lagerin et al., 2017; Madden, 2015). Obehag som smärta (Van Hecke et al., 2011b; 

Woo et al., 2017; Madden, 2015) och extrem värme var anledningar till bristande 

följsamhet (Woo et al., 2017; Madden, 2015). Värk och klåda var andra faktorer som 

påverkade följsamheten negativt (Lagerin et al., 2017), men patienter besvärades även 

av lukt och trodde att lukten berodde på bandaget snarare än bensåret. De skämdes 

över att människor i deras närhet kunde känna lukten, vilket var avgörande för sämre 

följsamhet (Madden, 2015). Känslig hud var en orsak till bristande följsamhet, en 

patient med återkommande bensår beskrev att kompressionen orsakade hudirritation 

vilket medförde att hen inte följde behandlingen (Clarke-Moloney et al., 2012).  

Självbild 

En faktor av betydelse för följsamheten var att flera patienter hade svårt att acceptera 

sitt utseende och kroppsuppfattning vid användandet av kompressionsstrumpor 

(Finlayson et al., 2010; Madden, 2015). Patienterna själva la kommentarer såsom att 

det såg roligt ut, kände sig immobiliserade och att människor alltid frågade vad felet 

var (Finlayson et al., 2010). Patienter beskrev att färgen på 

kompressionsstrumporna var essentiell för viljan att använda dem (Kapp & Miller, 

2015; Madden, 2015). Patienter som vanligtvis var följsamma, uppgav att den brast 

vid tillfällen då de skulle vara finklädda (Van Hecke et al., 2011b).   

Självständighet 

En återkommande faktor som försvårade följsamheten, var oförmåga och svårighet att 

ta på sig kompressionsstrumporna självständigt (Lagerin et al., 2017; Finlayson et al., 

2010; Woo et al., 2017; Clarke-Moloney et al., 2017) till följd av svaghet, annan 

sjukdom eller immobilitetsproblem (Finlayson et al., 2010; Woo et al., 2017). Detta 

problem försvårades ytterligare om patienten inte hade hemtjänst (Lagerin et al., 

2017) och att vara beroende av hjälp samt att det var tidskrävande, var anledningar till 

bristande följsamhet (Finlayson et al., 2010). Patienter upplevde det besvärande att 

anpassa sin tid och justera sina dagliga aktiviteter efter sjuksköterskans arbetsschema 

(Kapp & Miller, 2015; Van Hecke et al., 2011b; Van Hecke et al., 2011a), det kunde 

vara en lättnad att inte behöva stiga upp tidigt varje morgon för att få hjälp, och 

självständigheten bidrog till ökad följsamhet (Van Hecke et al., 2011a). Att vara 

beroende av hjälp samt det faktum att det var tidskrävande, var anledningar till 
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bristande följsamhet (Finlayson et al., 2010). Självständighet genom användande av 

hjälpmedel vid på- och avtagning av kompressionsstrumpor var av betydelse för 

patienter bidrog till ökad följsamhet (Kapp & Miller, 2015; Van Hecke et al., 2011a), 

men det fanns patienter som emellertid uppgav svårighet att använda dessa 

hjälpmedel (Kapp & Miller, 2015).   

Yttre faktorer 

Följande yttre faktorer med betydelse för följsamheten av kompressionsbehandling 

hos patienter med venös insufficiens beror på yttre omständigheter. 

Utbildning 

Information och utbildning om venös insufficiens, ödem och om varför kompression 

har betydelse för patientens följsamhet till behandling (Heinen et al., 2011; Lagerin et 

al., 2017; Kapp & Miller, 2015). Patientundervisning medförde att patienterna blev 

mer medvetna om vikten av behandling (Van Hecke et l., 2011a) samtidigt som 

handledning och undervisning främjade egenvård och följsamhet (Kapp & Miller, 

2015).  

Ekonomi 

Det beskrevs att kompressionsbehandling kan vara ett finansiellt problem för patienter 

(Lagerin et al., 2017). Patienter hade inte råd att köpa flera par kompressionsstrumpor 

(Lagerin et al., 2017; Kapp & Miller, 2015), nya skor som passar över bandageringen 

eller finansiera hemtjänst för hjälp med applicering (Lagerin et al., 2017). 

Vårdrelation 

Förtroendefull relation, ömsesidigt engagemang och samarbete mellan patient och 

sjuksköterska bidrog till främjad egenvård och följsamhet (Cullen & Phillips, 2009; 

Kapp & Miller, 2015; Van Hecke et al., 2011b). Förtroende i relationen uppkom när 

sjuksköterskan tog patientens problem på allvar (Van Hecke et al., 2011b), och när en 

förtroendefull relation fanns tenderade patienten vara följsam till behandlingen trots 

en okunskap om varför den skulle följas (Van Hecke et al., 2011b). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien är relevant för ämnesområdet omvårdnad i både teori och 

praktik samt avgränsas till problemformulering, vara specifikt och välformulerat 

(Henricson, 2017b), med hänsyn till detta ansågs syftet uppnå dessa kriterier.   

Genom att sökningar genomfördes i flera databaser med omvårdnadsfokus stärks 

resultatets trovärdighet eftersom sannolikheten ökar att finna relevanta vetenskapliga 

artiklar (Henricson, 2017a). De utvalda sökorden kombinerades i databaserna Cinahl, 

Pubmed och PsychINFO och endast vetenskapliga originalartiklar (Karlsson, 2017), 

som uppfyllde inklusionskriterierna, valdes för att för att besvara syftet. En svaghet 

var att söksträngen inte var konsekvent i de olika databaserna, vilket kan ha medfört 

att artiklar som motsvarar syftet missades. För att täcka in bredden av betydande 

faktorer för följsamhet av kompressionsbehandling inkluderades vetenskapliga 

artiklar, som besvarade både patientens och sjuksköterskans perspektiv. Artiklar med 

rubriker där produktnamn ingick, där det framgick att produkter skulle jämföras och 

som samtidigt saknade begreppet följsamhet, exkluderades och därför var det ej 

aktuellt att läsa abstracten, eftersom de stred mot inklusionskriterier och syfte. Vid 

litteratursökningen användes de synonyma begreppen, compliance, adherence och 

concordance för att täcka in fler studier som berörde ämnet. Vid sökning i databasen 

Pubmed användes kombination av MeSH-term och fritextsökning, vilket ökade 

specificiteten i sökningen (Henricson, 2017a). Vid sökningarna uppkom samma 

studier vid ett flertal olika sökordskombinationer och databaser, vilket enligt 

Henricsson (2017a) ökar sensitiviteten och därigenom trovärdigheten med studien. 

Flera studier av samma design valdes vilket styrker trovärdigheten (Henricson, 

2017a).  

Kvalitetsgranskning av artiklar genomfördes först enskilt och sedan gemensamt enligt 

Carlsson och Eimans bedömningsmall för att säkerställa vetenskaplig kvalitet, där 

samtliga artiklar erhöll grad I, hög vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). 

Tidigare erfarenhet av granskning av artiklar med hjälp av Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall saknades, vilket kan ha haft inverkan på bedömning av 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades för att besvara syftet, vilket 

kan ses som en styrka (Forsberg & Wengström, 2015). De kvantitativa studierna 

innehöll ofta större urval och gav överblick av vilka faktorer som var mest relevanta 

medan de kvalitativa studierna innehöll beskrivning av faktorerna, vilket gjorde att de 

kompletterade varandra väl i en litteraturstudie där faktorer skulle belysas. 

Triangulering styrker trovärdigheten ytterligare och innebär att se fenomen i en studie 

ur olika synvinklar och perspektiv (Forsberg & Wengström, 2015). Det kan 

exempelvis innebära att flera forskare är inblandade i datainsamling och analys eller 
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att både kvalitativ och kvantitativ metod används samtidigt (Forsberg och 

Wengström, 2015). Flera av de valda kvalitativa studierna använde triangulering ur 

något perspektiv vilket styrker trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). I några 

studier har frågeformulär och självskattningsformulär kombinerats med intervjuer, 

vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) styrker resultaten i studierna. Att samla 

in data via självskattningsformulär kan ses som en svaghet, eftersom det är svårt att 

bedöma om svaren stämmer överens med verkligheten, det medförde bristfällig 

reliabilitet av studiernas mätinstrument (Billhult, 2017). Resultaten i de olika 

studierna överensstämde dock till stor del med varandra, vilket medförde att 

resultaten i dessa studier bedömdes trovärdiga.  

Tydligt utformade och avgränsade inklusions- och exklusionskriterier ökar 

bekräftelsebarhet och är därför av vikt i vetenskapliga arbeten (Henricson, 2017a). 

Vetenskapliga artiklar författade på annat språk än engelska exkluderades, vilket 

Wallengren och Henricson (2012) nämner som en svaghet, eftersom risken finns att 

artiklar med motsvarande syfte utesluts. Däremot hade det blivit en språklig utmaning 

för läsare med annat modersmål om dessa artiklar inkluderats (Östlundh, 2017). En 

artikel inkluderades där det ej stod angivet om godkännande av etisk kommitté, men 

det framgick att etiskt övervägande förekommit (Kjellström, 2017). Att exkludera 

artiklar vilka inte uppfyller krav på etiskt övervägande ses som ett kritiskt 

förhållningssätt och god kvalitetskontroll (Karlsson, 2017). 

Genom att beskriva och diskutera förförståelse och tidigare erfarenheter är 

pålitligheten hög (Mårtensson och Fridlund, 2017). För att ta hänsyn till och undvika 

att studien färgades av förförståelsen, lästes artiklarna flera gånger och innehållet 

hanterades och diskuterades i förhållande till tidigare forskning och riktlinjer samt 

granskades av utomstående. För att säkerställa god kvalitet och öka trovärdighet och 

bekräftelsebarhet har litteraturstudien vid flertal tillfällen granskats av handledare och 

studiekamrater, som studerat innehåll och överrensstämmelse mellan teman och 

subteman (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det är även av vikt att granska 

förförståelsen i de vetenskapliga artiklarna för att styrka pålitligheten (Forsberg och 

Wengström, 2015; Henricsson 2017a). Samtliga valda resultatartiklar beskrev och 

hänvisade till tidigare forskning, vilket begränsar förförståelsens inverkan på 

resultatet, enligt Forsberg och Wengström (2015). Däremot var forskarens egen 

förförståelse inte genomgående beskriven i samtliga artiklar, vilket anses vara en 

svaghet (Forsberg & Wengström, 2015). Metodbeskrivningarna i samtliga valda 

resultatartiklar var utförligt beskrivna, vilket Forsberg och Wengström (2015) betonar 

vikten av för möjlig repeterbarhet och vetenskaplig kvalitet. Semistrukturerade 

intervjuer används genomgående i de kvalitativa artiklarna. Vid dessa står 

informanten i fokus, vilket medför en minskad risk att förförståelsen påverkar 

analysen (Forsberg och Wengström, 2015). Pålitligheten i litteraturstudien styrks 

därmed, eftersom studier med god kvalitet inkluderats.  

 



 

 17 

Resultatartiklarna har sitt ursprung i ett flertal olika länder: Australien (3), Belgien 

(2), Irland (1), Kanada (1), Nederländerna (1), Storbritannien (1), Sverige (1) och 

USA (1). Enligt Henricson (2017a) ska studier från olika länder med försiktighet 

generaliseras, det bör bland annat tas hänsyn till olika kulturer och hälso- och 

sjukvårdssystem. Resultatet i de olika artiklarna överensstämde till stor del med 

varandra. Hälso- och sjukvården i de olika länderna skiljs till viss del åt, men då 

faktorerna till följsamhet till stor del överensstämde med varandra kan överförbarhet 

anses möjlig.  

Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien belyser faktorer av betydelse för följsamhet till 

kompressionsbehandling hos patienter med venös insufficiens. Faktorerna delades in i 

inre och yttre faktorer avseende hur de påverkar följsamheten. 

I resultatet under subtemat motivation framkom att patientens inre motivation till att 

följa behandlingen var en viktig faktor (Cullen & Phillips, 2009; Heinen et al., 2011; 

Lagerin et al, 2017; Van Hecke et al., 2011a), men att recidiv av bensår kunde 

påverka motivationen både positivt och negativt (Finlayson et al, 2010; Kapp & 

Miller, 2014; Lagerin et al., 2017; Van Hecke et al., 2011a). Fearns et al. (2017) 

bekräftar att patienter, vilka upplevt recidiv av bensår, drabbats av rädsla att behöva 

återuppleva det, vilket motiverar till att följa kompressionsbehandlingen. 

Sjuksköterskor uppger att en del i sårvården innebär att motivera patienten till att 

aktivt delta i behandling och återhämtning (Friman et al., 2011). Under subtemat 

motivation i resultatet, framgick att bristande motivation till sårläkning och ovilja till 

följsamhet kunde bottna i att patienter identifierade sig med att ha svårläkta sår. 

Patienter vilka levt med svårläkta bensår länge, hade accepterat såret likt en del av sig 

själva såsom att patientens sår var viktigt för den egna identiteten (Ebbeskog & 

Ekman, 2001), vilket i ett sådant fall kunde resultera i ovilja till behandling. 

Komplexiteten i omvårdnad blir påtaglig när patientens inställning och vilja inte 

överensstämmer med målet med behandlingen. Enligt Patientlagen (2014:821) ska 

patientens självbestämmande och integritet respekteras. Det uppstår ett etiskt dilemma 

hos sjuksköterskan när patienten motsätter sig behandling och har accepterat såret 

som en del av identiteten. För att undvika denna ovilja och komplexitet ligger det i 

sjuksköterskans kompetens att arbeta evidensbaserat och personcentrerat med en 

helhetssyn (Bergbom, 2013). Utifrån NANDA internationals kan 

omvårdnadsdiagnosen bristande följsamhet manifesteras likt ett beteende som visar på 

bristande följsamhet och misslyckande med att uppnå resultat, och kan relateras till 

bristande vårdarkontinuitet, bristande motivation och hälsouppfattning som skiljer sig 

från behandlingsplan (Herdman & Kamitsuru, 2015). Enligt Forsberg (2016) är en 

förutsättning för personcentrerad vård kontinuitet i vårdandet och omvårdnadsansvar. 

Evidensbaserade standardiserade vårdplaner i den generella omvårdnaden bidrar med 

trygghet och riktmärke för både patient och sjuksköterska, eftersom grunden för 

omvårdnaden är fastställd. Den skapar tid och möjlighet att identifiera och möta det 
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unika hos patienten och patientens situation. Det unika hos patienten och dess 

situation, det som avviker från den standardiserade vårdplanen bidrar med 

förutsättningar för att skapa en individuell vårdplan med personens berättelse och 

situation i fokus (Forsberg, 2016). En reflektion är att användning av standardiserade 

vårdplaner och individuella vårdplaner skulle kunna bidra med mål och riktlinjer för 

patienten och därmed öka motivationen, samtidigt som de kan bidra till en snabbare 

sårläkning och gör att problematiken kring ovilja relaterad till utebliven sårläkning 

och recidiv undviks. Det skulle också medföra minskat lidande hos patienten (Morgan 

& Moffat, 2008a), minskad läkningstid och därmed minskade kostnader för samhället 

(Korn et al., 2002). 

I resultatet under subtemat kunskap och förståelse framgick det att försämrad 

följsamhet associerades med brist på kunskap och förståelse kring bakomliggande 

sjukdom och kompressionsbehandling (Cullen & Phillips, 2009; Finlayson et al., 

2010; Lagerin et al., 2017; Van Hecke). Patienter i en annan studie beskriver 

erfarenheter av otillräcklig information och undervisning i egenvård vid venösa 

bensår (Žulec, Rotar-Pavlic, Puharic & Žulec, 2019). Bainbridge (2013) betonar 

patientens rätt till tillräcklig kunskap för att kunna fatta beslut att godta eller neka 

behandling. Det styrks av Patientlagen (2014:821) där det framkommer att patienten 

har rätt till information om hälsotillstånd, behandlingsmetoder och metoder för att 

förebygga sjukdom eller skada etcetera. Boxall et al. (2019) nämner vidare vikten av 

att identifiera patientens kunskapsbehov samt försäkra att patienten har tagit till sig 

informationen. I Orems teori om egenvård ingår olika sätt för sjuksköterskan att via 

omvårdnad möta patientens egenvårdsbrist och därmed omvårdnadsbehov, ett av 

dessa är genom undervisning (Kirkevold, 1994). Informationen bör vara individuellt 

framtagen för att motsvara patientens behov och förutsättningar som förändras över 

tid (Bainbridge, 2013). Det bekräftar ytterligare vikten av att sjuksköterskan förser 

patienten med relevant information och undervisning samt försäkrar sig om förståelse. 

Genom att låta patienten förutsättningslöst återberätta den mottagna informationen 

men egna ord, kan sjuksköterskan avgöra om budskapet nått fram.  

I resultatet under subtemat självständighet framkom att självständighet var en faktor 

som påverkade följsamheten hos patienter (Finlayson et al., 2010; Kapp & Miller, 

2014; Lagerin et al., 2017; Moloney et al., 2017; Van Hecke et al., 2011a; Woo et al., 

2017). Beroendet av andra kunde medföra brister i följsamhet samtidigt som 

oförmåga att klara egenvård självständigt på grund av annan sjukdom kunde bidra till 

brister i följsamheten (Finlayson et al., 2010; Kapp & Miller, 2014; Van Hecke et al., 

2011a; Woo et al., 2017). Orem beskrev i sin teori hur människan har en naturlig 

förmåga till egenvård (Kirkevold, 1994). När egenvårdsbehov och egenvårdskrav blir 

större än egenvårdskapaciteten uppkommer ett omvårdnadsbehov, som 

sjuksköterskan har till uppgift att identifiera och eliminera (Kirkevold, 1994). Det kan 

kopplas till det faktum att följsamhet och egenvård brast när patienten inte förmådde 

ta på sig kompressionsstrumporna självständigt, det vill säga inte hade 

egenvårdskapaciteten att klara ordinerad behandling. Utifrån Orems teori om 
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egenvård kan det anses centralt att belysa anledningar och faktorer vilka orsakar 

bristande följsamhet vid kompressionsbehandling för att öka patientens 

egenvårdskapacitet. Vidare är målet med omvårdnad enligt Orem självständighet hos 

patienten (Kirkevold, 1994).  

 

I resultatet under subtemat vårdrelation framgick att en förtroendefull relation mellan 

patient och sjuksköterska var en viktig faktor för god följsamhet hos patienten (Cullen 

& Phillips, 2009; Van Hecke et al., 2011a). Vårdrelation är en benämning på 

partnerskap mellan sjuksköterska och patient (Forsberg, 2016). Resultatet visade att 

god relation till sjuksköterskan bidrog till följsamhet trots otillräcklig förståelse kring 

varför behandlingen var viktig (Van Hecke et al, 2011a). Vårdaren måste förtjäna att 

bli inbjuden till att vårda den andra personen och på detta sätt få ta del av personens 

erfarenheter och lidande (Bergbom, 2013). En förutsättning för att skapa meningsfulla 

vårdrelationer är kontinuitet i vårdandet vilket innebär att vården ska bedrivas av 

några få personer (Forsberg, 2016). Kontinuitet krävs därför för att patienten ska 

kunna framträda som en person med egen identitet, situation samt för att tillit ska 

kunna byggas (Forsberg, 2016). Friman et al. (2011) bekräftar att ömsesidigt 

förtroende främjar motivation till följsamhet, särskilt när såret läker långsamt och när 

hinder uppstår i läkningsprocessen. Detta förstärks i en studie av Fearns et al. (2017), 

att tillit och samarbete i relation mellan sjuksköterska och patient bidrar till kontroll 

och hopp i behandlingen samt ökad självständighet, vilket medför förbättrad 

följsamhet. Utifrån detta kan en förtroendefull vårdrelation vara en viktig och stabil 

grund för att arbeta vidare mot ökad motivation, förbättrad förståelse och 

självständighet för främjad följsamhet.  

 

Konklusion och Implikation 

Forskning visar att kompression är essentiellt vid venös insufficiens. Däremot brister 

patienter i följsamhet av kompressionsbehandling. I denna litteraturstudie framkom 

inre faktorer som motivationens betydelse för följsamhet och hur recidiv av bensår, 

och att identifiera sig med såret bidrog till bristande följsamhet. Vidare framgick 

också betydelsen av patientens förståelse för sjukdomstillstånd och behandling samt 

vikten av att patienten kan klara sig självständigt. Det framkom även yttre faktorer 

med betydelse för följsamhet såsom en god och tillitsfull vårdrelation mellan patient 

och sjuksköterska.  

Då förståelsen för behandling och bakomliggande sjukdom framkom som 

betydelsefullt för följsamheten, är det av vikt att i sjuksköterskeutbildning och klinisk 

verksamhet betona hur sjuksköterskan kan anpassa undervisning till patienten för att 

främja förståelse samt hur patientens förståelse kan säkras. Vikten av kontinuitet i 

vården bör även fortsättningsvis belysas. För att kunna identifiera patienter, vilka har 

ökad risk för att brista i följsamhet av kompressionsbehandling, kan det vara relevant 
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att utforma riktlinjer och riskbedömningsblanketter för vårdpersonal att använda. För 

en ökad förståelse för patienters situation behövs vidare forskning för att belysa 

patienters erfarenheter, som senare kan utmynna i till exempel riktlinjer eller PM, där 

det bland annat kan framgå vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta för att 

förebygga samt hantera patienters ovilja till behandling.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed Psycinfo 

Kompressionsbehandling Compression therapy ”Compression therapy” Compression therapy 

Kompressionsbehandling (Compression or treatment)   

Följsamhet Compliance ”Patient compliance” 

[Mesh] 

 

Följsamhet Adherence  Adherence 

Följsamhet Concordance   

Erfarenhet Experience*   

Bensår Leg ulcer   

Bensår Venous leg ulcer   

Sårvård ”wound care”   

Patient Patient* Patient*  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum  Databas  Sökord/Limits/  
Boolska operatorer  

Antal 
träffar  

Lästa 
abstrakt  

Granskade 
artiklar  

Resultat 
artiklar  

191011  Cinahl  Sökord: Compression therapy 

AND patient* AND compliance  
Limits: Oktober 2009 - oktober 

2019, engelska, refereegranskade. 

  

98  38 11 4 

191011  
  

Cinahl  Sökord: Compression therapy 

AND patient* AND experience* 

AND leg ulcer  
Limits: Oktober 2009 - oktober 

2019, engelska och 

refereegranskade. 

41  21 5(3)* 1 

191011  Pubmed   Sökord: “patient compliance” 

[Mesh] AND “compression 

therapy” AND patient*  

Limits: 10 år och egnelska. 

31 16 5(3)* 1 

191016  Psycinfo  Sökord: Compression therapy 

AND adherence  
Limits: Oktober 2009 – oktober 

2019, engelska och 

refereegranskade.  

5  5  3(2)*  0 (2) 

191018  Cinahl  Sökord: (venous leg ulcer or leg 

ulcer) AND (compliance or 

adherence or concordance) 

AND (compression or treatment)   
Limits: Oktober 2009 - oktober 

2019, engelska och 

refereegranskade. 

98  35 15(7)*  4 

191018  Cinahl  Sökord: concordance AND 

experience* AND “wound care” 
Limits: Oktober 2009 - 

oktober 2019, engelska och 

refereegranskade. 

9  5 3(2)*  1 

      
  

  

*Siffror inom parantes visar antalet dubbletter av valda vetenskapliga artiklar att granska   



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Clarke-Moloney, M., Keane, N., O’Connor, V., Ryan, M. A., Meagher, H., Grace, P. A., … 

Burke, P. E. (2014). Randomised controlled trial comparing European standard class 1 to class 2 

compression stockings for ulcer recurrence and patient compliance. International Wound Journal, 

11, 404–408. doi:10.1111/j.1742-481X.2012.01108.x 

Land  

Databas 

Irland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att (1) jämföra effekten av European class 1 och 2 kompressionsstrumpor i att 

förebygga recidiv av venösa bensår och identifiera patienter där störst kompression har betydelse. 

(2) Undersöka faktorer som påverkar patientens följsamhet av kompressionsstrumpor.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie. 

Urval Hundra patienter med läkta venösa bensår rekryterades från sjukhus och kommunala kliniker i 

Mid-West area i Irland. Ett datorgenererat slumpmässigt urval genomfördes. Resultatet lades 

sekventiellt i numrerade förseglade kuvert. Kuverten delades ut succesivt efter samtycke. 

Patienterna slumpades till vilken kompressionsstrumpa de skulle använda. Undervisning och 

uppföljningar ingick i studien. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde vecka ett, tre, sex och nio samt efter tolv månader för att kontrollera 

eventuella återfall av bensår. Data samlades in under uppföljningstillfällena. Ett frågeformulär om 

följsamhet och upplevelse fylldes då i. Vidare genomfördes också en duplex-scan av benen för att 

bestämma grad av venös insufficiens.  

Dataanalys Programmet SPSS 18 användes för analys. Deskriptiv statistik beräknades till alla variabler för att 

bestämma frekvens, medelvärde, median och andra mått av betydelse. Flervariabelanalys 

beräknades med chi-2-test and Fischers exact tests. En relativ risk beräknades för oberoende 

riskfaktorer för recidiv. Studien var inte blindad.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studien visade att en anledning till bristande följsamhet var svårighet att ta av och på 

kompressionsstrumporna. Några av deltagarna angav bristande följsamhet relaterat till hög 

kompressionsgrad, andra nämnde överkänslig hud som en faktor samt ovilja att använda 

strumporna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår Grad I, 85 procent, enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 2 

Referens Cullen, G. H. & Phillips, T. J. (2009). Clinician’s perspectives on the treatment of venous leg 

ulceration. International Wound Journal, 6, 367–378. doi:10.1111/j.1742-481X.2009.00626.x 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att (1) utforska vårdpersonals erfarenhet av att vårda patienter med venösa bensår och 

(2) ge objektiv förståelse av vårdpersonalens utövande, övertygelser och åsikter i vården av 

patienter med venösa bensår.  

Metod:  

Design 

Mixad metod 
Grounded theory  

Urval Inför intervjuerna bestod urvalet av 27 vårdpersonal varav nio sjuksköterskor, sju allmänläkare 

och elva kirurger. I den kvantitativa delen bestod urvalet av 304 vårdpersonal som alla var 

utbildade och arbetade inom området. Deltagarna rekryterades via icke-sannolikhetsurval. 

Datainsamling Datainsamlingen utfördes via semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna var utforskande, vilket 

innebar att deltagarna också fick frihet att berätta om det som var viktigt för dem. De utfördes av 

en och samma forskare i centrala anläggningar. Intervjuerna varade mellan 40–60 minuter.  

Den kvantitativa delen genomfördes som en undersökning online.  

Dataanalys I den kvalitativa delen användes Grounded Theory vid analys av insamlade data för att fastställa 

generaliteter, mönster och vanligt förekommande attribut. Insamlade data i den kvantitativa delen 

av studien analyserades i SPSS, version 10.  Students t-test användes för att analysera 

procentskillnader och vid analys av skillnad i medelvärde användes z-test.  

Bortfall Ej relevant 

Slutsats Studien visade att vårdpersonal ansåg att motivation och utbildning är viktiga faktorer till 

följsamhet av kompressionsbehandling. Följsamheten kunde brista när målet enbart var fokuserat 

på sårläkning. Studien visade också att patientens ovilja till sårläkning och följsamhet kunde bli en 

norm och en del i patientens identitet. Ett bra samarbete och relation mellan sjuksköterska och 

patient främjade följsamhet av kompressionsbehandling. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår Grad I, 81 %, i vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 3 

Referens A Finlayson, K., Edwards, H. & Courtney, M. (2010). The impact of psychosocial factors on 

adherence to compression therapy to prevent recurrence of venous leg ulcers. Journal of Clinical 

Nursing, 19, 1289–1297. doi:10.1111/j.1365-2702.2009.03151.x 

Land  

Databas 

Australien  

Cinahl 

Syfte Syftet var att identifiera deltagarnas kunskap angående sjukdomstillstånd och egenvårdsaktiviteter 

för att förebygga återfall och fastställa vilka demografiska eller psykosociala faktorer som 

inverkar på följsamhet till kompressionsbehandling.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie och Retrospektiv studie 

Urval Patienter med venösa bensår som varit läkta i tolv till 36 månader och vårdats på två 

storstadssjukhus och i en kommunal klinik mellan åren 2004 – 2006 tillfrågades via post och 

samtyckespaket. 147 patienter mötte inklusionskriterierna och 122 av dessa rekryterades. 

Datainsamling Information om demografiska egenskaper, medicinsk historia, tidigare venösa bensår, 

uppföljningar och behandlingar efter läkta bensår samlades in från patientjournaler. 

Självskattningsformulär innehållande öppna och slutna frågor användes för att samla in 

information kring deltagarnas kunskap om sjukdomstillstånd, egenvårdsaktiviteter, dess frekvens 

och uppdaterad demografisk och medicinsk information.  

Dataanalys Data analyserades med SPSS v 15 och nyckelteman identifierades och grupperades enligt 

beskrivande analys. Beskrivande statistik användes vid samtliga variabler i studien, följt av 

korrelationer, chi-2-test, Mann-Whitney U eller one-way anova för att undersöka sambandet 

mellan att använda kompressionsstrumpor och demografiska, hälsorelaterade och psykosociala 

variabler. Multipel linjär regression användes för att undersöka de psykosociala variablernas 

oberoende påverkan för följsamhet av kompressionsbehandling.  

Bortfall 25 deltagare då de besvarat mindre än 83 % i formulären. 

Slutsats I resultatet framkom att kunskap om sjukdomstillstånd och psykosociala faktorer har inverkan på 

följsamhet av kompressionsbehandling. Vidare framkom det att sjukdom och svaghet samt 

erfarenhet av recidiv hade negativ inverkan på följsamhet. Patienter uppgav svårighet att acceptera 

sin kroppsbild vid användande av kompressionsstrumpor. Det faktum att det var tidskrävande och 

att det var svårt att använda normala skor, var också anledningar till att inte använda 

kompressionsstrumpor.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår grad I, 83 procent, i vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003).  
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Artikel 4 

Referens Finlayson, K. J., Edwards, H. E. & Courtney, M. D. (2014). Venous leg ulcer recurrence: 

deciphering long-term patient adherence to preventive treatments and activities. Wound Practice 

and Research, 22, 91–97.  

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att analysera data från en prospektiv longitudienell studie för att identifiera 

demografiska, fysiska och psykosociala faktorer associerade till följsamhet av egenvård för att 

förebygga recidiv av venösa bensår.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

Prospektiv longitudinell studie 

Urval Ett urval på 80 personer med läkta venösa bensår rekryterades till studien. Urvalet bestod av både 

kvinnor och män med en medelålder på 75 år. Exklusionskriterier var patienter som var helt 

sängbundna, ej engelskspråkiga och med kognitiv nedsättning. 

Datainsamling Data samlades in vid baseline inom två veckor efter läkt venöst bensår. Vidare samlades data in 

var tredje månad i tolv månader. Data samlades in från patientjournal och frågeformulär som 

fylldes i av patienterna i hemmet.  

Dataanalys Beskrivande statistisk beräknades för alla variabler och upprepad analys med varianstest användes 

för att identifiera faktorer som associeras med varje resultatmått. Multivariabelsanalys användes 

för att kontrollera signifikans. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Resultatet visade att depression och artros samt mindre än två uppföljningar per år medförde 

bristande följsamhet. Regelbundna uppföljningar och recidiv av sår ökade följsamheten. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår, Grad I, 87 procent, enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 5 

Referens Heinen, M., Borm, G., Van der Vleuten, C., Evers, A., Oostendorp, R. & Van Achterberg, T. 

(2012). The Lively Legs self-management programme increased physical activity and reduced 

wound days in leg ulcer patients: Results from a randomized controlled trial. International Journal 

of Nursing Studies, 49, 151–161. doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.09.005 

Land  

Databas 

Nederländerna 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka effektiviteten av The Lively Legs Program, ett sjuksköterskelett 

egenvårdsprogram, för att förstärka följsamheten av kompressionsbehandling och fysisk aktivitet. 

Programmets effekter på recidiv av bensår undersöktes. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Randomiserad kontrollerad studie 

Urval Patienter med bensår från elva olika hudkliniker bjöds in för att vara med i studien. Patienter 

slumpades till kontrollgrupp eller interventionsgrupp. Innan randomiseringen gjordes ett 

stratifierat urval för att säkerställa likvärdiga grupper med hänsyn till kön, ålder, etiologi etcetera.  

Datainsamling Data samlades in under 18 månader. Interventionsgruppen bedömdes och intervjuades enligt 

frågeformulär var sjätte månad i fysisk aktivitet, följsamhet till kompressionsbehandling och 

sårstatus. Under inklusionstiden hade deltagarna på sig en accelerator för att mätning av fysisk 

aktivitet. Under bedömningarna jämfördes deltagarnas svar angående fysisk aktivitet och 

mätarens, för tillförlitliga svar.  

Dataanalys Resultatet av variablerna under uppföljningarna utvärderades via en generaliserad linjär mixad 

modell med en tillagd länkfunktion och normal- och Bernoullifördelning. Vid upprepade 

bedömningar inkluderades patienterna som slumpmässiga faktorer. Effekter över tid på recidiv av 

bensår analyserades via en proportionell riskregression efter första såret läkt eller från baseline där 

inget sår existerade. Kaplan-Meier metoden användes för att mäta tid till återfall.   

Bortfall 48 patienter vilket motsvarar 26 procent. 

Slutsats Studien visade ingen signifikant skillnad mellan kontroll och interventionsgrupp relaterat till 

följsamhet av kompressionsbehandling. Utbildning om behandlingens effekt och funktion,  

diskussion kring patientens motivation och beteende samt hindrande och främjade faktorer för 

beteendeförändring medförde ingen verkan på följsamhet av kompressionsbehandling.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår grad I, 96 procent, i vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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Artikel 6 

Referens Kapp, S. & Miller, C. (2015). The experience of self-management following venous leg ulcer 

healing. Journal of Clinical Nursing, 24, 1300–1309. doi:10.1111/jocn.12730 

Land  

Databas 

Australien 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka äldre patienters upplevelser av egenvård efter läkning av venösa bensår.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Tematisk analys 

Urval Urvalet bestod av tio kvinnor och två män mellan 51-90 år. Inklusionskriterier var att de skulle 

vara engelsktalande, deltagit i Leg Ulcer Prevention Programme (LUPP), samt deltagit i en RTC-

studie, där de använt olika typer av kompressionsstrumpor. 

Datainsamling Data samlades in via djupintervjuer mellan juli och september 2010. En intervjuguide med 

förutbestämda frågor användes.  

Dataanalys De tre första transkripten granskades direkt efter intervjun för att kunna genomföra förändringar i 

intervjuguiden. En tematisk analys användes för att urskilja olika teman och hypoteser. Data från 

intervjutranskripten organiserades i koder och hypoteser antogs. Transkripten analyserades både 

för sig och jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Hypoteserna testades mot 

varje transskript för att säkra validitet. Analysen skedde manuellt med elektroniska och tryckta 

manuskript. När samtliga intervjuer genomförts granskades alla transskript till teoretisk mättnad.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Studier visade att deltagare med kunskap om kompressionsbehandling, använde sina 

kompressionsstrumpor mer frekvent. Vidare visar studien att recidiv och negativ attityd mot 

bensår ökade motivation till att följa kompressionsbehandling. Deltagare beskrev att 

självständighet i applicering är viktigt. Deltagare beskrev faktorer så som kostnad, svårighet vid 

applicering och klaustrofobisk känsla vid användandet påverka följsamheten.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår grad I, 92 procent, i vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Lagerin, A., Hylander, I. & Törnkvist, L. (2017). District nurses’ experiences of caring for leg 

ulcers in accordance with clinical guidelines: a grounded theory study. International Journal of 

Qualitative Studies on Health and Well-Being, 12, 1-12. doi:10.1080/17482631.2017.1355213 

Land  

Databas 

Sverige 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka distriktsköterskors upplevelser av att vårda patienter med bensår enligt 

kliniska riktlinjer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval  Urvalet bestod av 30 kvinnliga distriktssköterskor som arbetade på vårdcentral och hade klinisk 

erfarenhet av att vårda patienter med bensår.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes via semistrukturerade gruppintervjuer på distriktsköterskornas 

arbetsplats. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord. En intervjuguide med öppna 

frågor som ändrades efter hand och blev mer fokuserad. Forskaren diskuterade sina intryck med en 

observatör och detta antecknades. Sju intervjuer genomfördes, fem mellan 2006 och 2007 och två 

i januari 2015, detta för ökad variationen på data och för att uppnå en högre teoretisk mättnad i 

kategorierna.  

Dataanalys Grounded theory användes som analysmetod. Datainsamling och analys genomfördes parallellt 

genom konstant jämförelse mellan indikatorer och koder, mellan kategorier samt mellan 

huvudprocessen och stora utdrag från intervjuerna. Första steget bestod av öppen kodning, där 

transkripten från de tre första intervjuerna lästes ord för ord, analyserades och koder skapades. 

Likheter och skillnader mellan koderna analyserades och kategorier skapades. I det andra steget 

genomfördes en fokuserad kodning, kategorierna fylldes och aspekter och dimensioner av 

kategorierna skapades. I analysens tredje steg identifierades relationer mellan kategorier med hjälp 

av teoretiska koder. I det fjärde steget bands alla kategorier ihop. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Studien visar att en nedsatt kognition, hög ålder, fysiska obehag, oförmåga att ha på skor och 

upplevda hinder i sårläkningsprocessen påverkar följsamhet till kompressionsbehandling. Vidare 

beskrev sjuksköterskorna problematik kring applicering av kompressionsstrumpor, särskilt vid 

avsaknad av hemtjänst. Information och patientundervisning visade öka följsamheten medan 

finansiella aspekter påverkade den negativt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår grad I, 98 procent, i vetenskaplig kvalitet enlig Carlsson och Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Madden, M. (2015). The ghost of Nora Batty: A qualitative exploration of the impact of footwear, 

bandaging and hosiery interventions in chronic wound care. Chronic Illness, 11, 218–229. 

doi:10.1177/1742395314566824 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska inverkan av fotbeklädnad, bandagering och kompressionsstrumpor i 

vardagslivet hos män och kvinnor som behandlas för kroniska och komplexa sår.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Induktiv tematisk innehållsanalys  

Urval Urvalet skedde iterativt, preliminära analytiska upptäckter formade urvalen. Urvalet bestod av 19 

patienter, nio kvinnor och elva män, med sår på nedre extremiteter, varav åtta med venösa bensår. 

Samtliga hade erhållit ordination på antingen kompressionsstrumpor, bandagering eller 

fotbeklädnad.  

Datainsamling Intervjuerna skedde i deltagarnas hemmiljö med hjälp av ämnesguide mellan år 2010–2013. 

Intervjuerna varade mellan 25–60 min, spelades in och transkriberades ordagrant. Intervjun 

innehöll öppna och slutna frågor.  

Dataanalys Analysen fokuserade på samtalsinnehållet i intervjuerna. Transkripten och anteckningarna lästes 

upprepade gånger och teman identifierades och grupperades i begreppsramar eller index. 

Sammanfattning och förklaring skrevs under varje indexrubrik. Induktiv analys användes vid 

omprövning av ovanliga fall som inte passade några kategorier.  

Bortfall Ej relevant  

Slutsats Studien visade att deltagarnas följsamhet till kompressionsbehandling påverkades negativt på 

grund av bristande självbild, lukt, misstro på behandlingens effekt, färg på strumpor och svårighet 

att ha på sig skor.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår Grad I, 90 procent, i vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003). 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 
Referens  Van Hecke, A., Grypdonck, M., Beele, H., Vanderwee, K. & Defloor, T. (2011a). Adherence to leg 

ulcer lifestyle advice: qualitative and quantitative outcomes associated with a nurse-led 

intervention. Journal of Clinical Nursing, 20, 429–443. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03546.x 

Land   
Databas  

Belgien  

Cinahl  
Syfte  Syftet var att undersöka de förändringar som uppstår med interventionen “Följsamhet till 

livsstilsråd vid bensår”. (1) Identifiera bensårs patienters upplevelser av interventionen och 

(2) Utforska de kvantitativa effekterna av interventionen.   
Metod:   
Design  

Mixad metod 

Induktiv innehållsanalys och Interventionsstudie   
Urval  Fem sårsjuksköterskor ansvariga för 19 olika kommunala vårdavdelningar rekryterades till studien. 

Alla patienter med bensår från dessa avdelningar listades och 26 av dessa 

mötte inklusionskriterierna och fick delta i studien. Andra inklusionskriterier var att de skulle ha 

ordinerat kompressionshjälpmedel, prata holländska, kunna läsa och skriva, brista i följsamhet och 

ha Ankel-Brachialis Index 0,8–1,2  

   

Datainsamling  Datainsamlingen genomfördes mellan september 2008 till juli 2009. Både kvalitativa och 

kvantitativa data samlades in. Intervention genomfördes vid tre till fem tillfällen av sjuksköterskor 

och bestod i livsstilsråd. Varje patient fick först berätta hur det är att leva med bensår och fick 

sedan livsstilsråd gällande bensår. Slutligen sattes mål och utarbetades strategier för förbättrad 

följsamhet. Interventionen omfattades av utbildning, kognitiva och beteendemässiga aspekter. All 

kvantitativa data samlades in vid tre tillfällen i form av duration av 

kompression, benövningar och högläge, antal steg, antal vakna timmar på dygnet, smärta genom 

verbal skala och sårstorlek. Vid baseline fick deltagarna fylla i ett formulär om demografiska 

faktorer och sjukdomsrelaterade faktorer.  

Efter interventionen utfördes semistrukturerade intervjuer med hjälp av en ämnesguide med öppna 

frågor, i patienternas hem. 
Dataanalys  En induktiv innehållsanalys användes. Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flera gånger. 

Transkripten kodades, kategorier skapades och lades in under olika huvudrubriker. Triangulering 

användes. Kodningen och tolkningarna diskuterades med andra forskare. Resultatet verifierades 

mot insamlade data genom att utomstående forskare läste slumpmässiga delar av transkripten. 

Kvantitativa data analyserades genom SPSS version 15.0. Wilcoxon signed rank-test användes för 

att analysera hur signifikansen skildes åt mellan de olika mättillfällena.  
Bortfall  Sju deltagare vilket motsvarade 26 %.   
Slutsats  Studien visade att patientundervisning bidrog till att patienterna mer medvetet följde 

kompressionsbehandling. Studien visade också att patienter satte sina egna standarder för 

följsamhet, snarare än det rekommenderade samt att hjälpmedel för applicering 

av kompressionsbehandling ökade självständigheten hos patienterna.  Vidare framgick att 

sjuksköterskornas bristfälliga timing försvårade följsamheten.  

Vetenskaplig   
kvalitet  

Artikeln uppnår grad I, 83 procent, i vetenskaplig kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003).  

 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Van Hecke, A., Verhaeghe, S., Grypdonck, M., Beele, H. & Defloor, T. (2011b). Processes 

underlying adherence to leg ulcer treatment: a qualitative field study. International Journal of 

Nursing Studies, 48, 145–155. doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.001 

Land  

Databas 

Belgien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka bakomliggande processer till följsamhet hos patienter med bensår som 

genomgått interventionen “Adherence to leg ulcer lifesyle advice”.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tematisk analys 

Urval Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle ha venösa bensår och ankel-brachial index mellan 

0,8 och 1,2. Vidare skulle deltagarna ha, kompressionshjälpmedel ordinerat, kunna läsa och 

skriva, prata holländska, vårdas av kommunsjuksköterskor samt brista i följsamhet till behandling. 

26 fick interventionen “Adherence to leg ulcer lifestyle advice” och deltog i studien.   

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes i patientens hem med semistrukturerade intervjuer i form av öppna 

frågor och en ämnesguide. Nya frågor lades till efter analys av intervjuer och observationer. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord och fältanteckningar togs. 

Datainsamlingen genomfördes mellan september 2008 och juli 2009.  

Dataanalys Tematisk analys användes vid dataanalysen. Dataanalys och datainsamling skedde iterativt och 

transkripten lästes flera gånger. Insamlade data kodades och teman identifierades. 

Forskartriangulering användes. Data och transskript lästes igenom och granskades av flera 

forskare och resultatet granskades av två revisorer för att säkra att det stämde överens med 

transkripten.  

Bortfall Fem personer avböjde deltagande. Två personer fullföljde inte interventionen, men deras 

intervjuer inkluderades i resultatet.  

Slutsats En förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska bidrog till ökad följsamhet trots 

okunskap om behandlingens syfte. Recidiv av bensår bidrog till större motivation hos patienten till 

att följa behandlingen. Äldre personer tenderade att i mindre utsträckning följa behandling, även 

patienter med problematiskt socialt sammanhang brast i följsamhet. Smärta och behov av hjälp att 

applicera kompressionsbehandlingen bidrog till reducerad följsamhet. Uppföljning var viktigt för 

följsamheten.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår grad I, 92 procent i vetenskaplig kvalitet enligt Carlson och Eiman (2003).  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Woo, K. Y., Wong, J., Rice, K., Coelho, S., Teague, L. & Krahn, M. (2017). Patients’ and 

clinicians’ experiences of wound care in Canada: a descriptive qualitative study. Journal of 

Wound Care, 26, 4–13. doi:10.12968/jowc.2017.26.Sup7.S4 

Land  

Databas 

Canada  

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska patienters och vårdpersonals upplevelser av tillhandahållande av sårvård av 

enbart sjuksköterskor i hemsjukvården eller av multidisciplinära sårvårdsteam.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Tematisk innehållsanalys 

Urval Antal patienter som intervjuades var 16, sex kvinnor och tio män, med olika typer av sår, varav 

nio vårdades av multidisciplinära sårvårdsteam och sju av sjuksköterskor i kommunen. Nio av 

patienterna hade bensår, fem hade diabetesfotsår, en hade trycksår och en hade ett annat typ av sår.  

Antal vårdpersonal som intervjuades var tolv, sex sjuksköterskor, en läkare, en fotvårdsspecialist, 

en sjuksköterskeelev, en chef och två samordnare.  

Datainsamling Data samlades in via djupgående semi-strukturerade intervjuer med en ämnesguide. Intervjuerna 

spelades in, transkriberades ordagrant och fältanteckningar på observationer utfördes. Intervjuerna 

ägde rum i patienternas hemmiljö, vårdpersonalens kontor eller liknande lokal.  

Dataanalys Tematisk innehållsanalys med induktiv ansats användes. Likheter och skillnader identifierades och 

teman skapades genom kodning. Slutligen delades teman in i kategorier med beskrivning och 

slutsats.  

Bortfall Ej relevant  

Slutsats Studien visar att patienter upplevde kompressionsbehandling vara en utmaning och att de ibland 

brister i följsamhet på grund av smärta, obehag, värme, fysisk svaghet och svårighet att applicera 

bland annat stödstrumpor. Studien visade också att patienter ansåg att utbildning och rådgivning i 

kompressionsbehandling var av vikt. Vidare framkom ett samband mellan psykosociala faktorer 

och bristande följsamhet.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Artikeln uppnår Grad I, 100 %, i vetenskaplig kvalitét enligt Carlsson och Eiman (2003). 
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