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Abstrakt/sammanfattning 

Bakgrund: Patienter som behandlas med kompressionsbandage på grund av venösa bensår 

finns i samtliga delar av sjukvårdssystemet. Mötet med dessa patienter ställer krav på relevant 

kunskap om fysiologi, val av material och det krävs teknik i utförandet av lindningen. I mötet 

är det också essentiellt att vara lyhörd inför patientens upplevelse av sjukdom och behandling. 

Förståelse för den enskilda individen skapas då vårdgivaren söker insikt i patientens livsvärld.  

Syftet var därför att ur ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelser av kompressionsbandage hos 

patienter med diagnosen venösa bensår. Metod: Uppsatsen utfördes som en systematisk 

litteraturstudie och tillvägagångssättet utgjordes av bestämda steg som koncentrerades på att 

söka och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.  Alla steg utfördes med en strävan om 

tydlighet och att samla all relevant litteratur.  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier 1) 

Begränsningar, 2) Vårdlidande och 3) Lindrat lidande. Slutsats Uppsatsens presenterar ett 

resultat som kan bidra till ökad kunskap, förståelse och lyhördhet för denna patientgrupp. 

Uppsatsen ger insikt i patientens upplevelse av kompressionsbandagering, vilket kan främja 

vårdgivarens yrkesutövande i förhållande till att inta ett följsamt förhållningssätt och därmed 

även bidrar till hens förmåga att tillgodose patientens behov. Lindra lidande och således leda 

till minskat vårdlidande för patienten och den vårdande relationen får vara vårdande. 

 

 

Nyckelord 

Kompressionsbandagering, venösa bensår, upplevelse, livsvärld, vårdlidande och lindrat 

lidande. 

 

 

 

Tack till! 

Vår handledare Kerstin Andersson. 
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1. Inledning 

Patienter med venösa bensår förekommer i olika delar av sjukvårdssystemet. Venösa bensår 

innebär en långdragen läkningsprocess, täta omläggningar och smärta. En central åtgärd vid 

venösa bensår är kompressionsbandage, något vi läst om under vår utbildning och utfört i 

praktiken. I samband med omvårdnad av patienter med venösa bensår förstod vi att flera av 

dem hade en negativ inställning kopplat till kompressionsbandage. Tidigare forskning visar att 

det finns misstro och motvilja hos patienter inför kompressionsbandage vilket primärt berodde 

på negativa upplevelser i samband med denna behandling (Annells, O'Neill, & Flowers, 2008). 

För att fördjupa vår uppfattning om vad som föranlett till patienters negativa inställning 

gentemot denna behandling vill vi utifrån livsvärldsteorin bringa klarhet i den subjektiva 

upplevelsen av kompressionsbandagering vid diagnosen venösa bensår. Vidare genom 

uppsatsen kommer venösa bensår betecknas som VLU vilket är en förkortning av den engelska 

benämningen Venous Leg Ulcer. Kompressionsbandagering kommer att betecknas CB vilken 

motsvarar den engelska termen Compression Bandaging.  

 

2. Bakgrund 

Sår på ben och fötter som inte har läkt inom ramen för sex veckor klassificeras som bensår 

(Gånemo & Lindholm, 2009). Patienter med komplicerade fall av bensår sköts av hudkliniker, 

kärl- infektions- och plastkirurgiska kliniker. Eftersom patienter med svårläkta bensår ofta har 

andra sjukdomar återfinns dessa patienter inom hela sjukvårdsystemet. Av alla förekommande 

bensår utgör VLU 50 % och 70 % av sår ovanför malleolerna är venösa (Lindholm, 2012).  

  

2.1 Anatomi 

I de nedre extremiteterna finns både ett ytligt och ett djupt vensystem. Det ytliga systemet 

består av en kort ven, vena saphena magna och en lång ven, vena saphena parva. Dessa vener 

ligger utanför den djupa muskelhinnan och transporterar venöst blod från det ytliga 

kapillärsystemet i huden in mot underbenets djupa vener. Transporten av venblodet sker under 

lågt tryck och slutar i underbenets djupa vener. I dessa vener finns klaffar som förhindrar reflux 

av venblodet ner mot foten. Det ytliga och det djupa vensystemet förenas med perforanter, som 

går genom muskelhinnan. Normalt fungerande klaffar i perforanterna är avgörande för att blod 

ska kunna förflyttas från de ytliga till de djupa venerna (Lindholm, 2012).   

 

De djupa venerna har till uppgift att transportera blodet tillbaka till hjärtat, bidragande till 

hjärtats återfyllnad är också perifera mekanismer som muskler i lår, underben och fot. Dessa 
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bildar tillsammans något som benämns muskelpumpen. Blodet transporteras i riktning mot 

hjärtat, framförallt då foten pumpas respektive avvecklas mot underlaget. Medverkar gör även 

de olika tryck som människan har i bröstkorg och bukhåla (Lindholm, 2012).  

 

2.2 Patofysiologi 

VLU- Ulcus cruris venosum innefattar de bensår där objektiv metodik kunnat påvisa nedsatt 

venös funktion. Således ska inga arteriella besvär, diabetes, vaskulit eller malignitet förekomma 

vid denna sjukdomsbestämning (Lindholm, 2012). Cirka hälften av alla venösa sår orsakas av 

en nedsatt funktion i det djupa vensystemet.  Venös insufficiens i det ytliga vensystemet eller i 

perforanterna kan också ge upphov till VLU (Ericson & Ericson, 2013).   

 

Om klaffarna i de djupa venerna blir insufficienta leder det till venös stas, som ger ödem och 

bensår. Hur många och storleken på de vener som får nedsatt funktion medverkar till hur 

allvarlig den venösa insufficiensen är. Om klaffarna i perforanterna får nedsatt funktion, läcker 

blod tillbaka ut mot de ytliga venerna som överfylls. Detta leder till att fler klaffar förstörs och 

till slut uppstår synliga åderbråck (Lindholm, 2012). Järhult och Offenbartl (2013) förklarar att 

först kan nedsatt venös funktion ses som ett fjällande, torrt och brunpigmentrat eksem. Efter en 

tid utvecklas sår, som oftast är belägna ovanför den inre mediala malleolen på underbenet. 

Lindholm (2012) tydliggör att eksemet kan bero på det mikroödem som förekommer kring 

hudens kapillärer, eftersom det verkar hindrande för tillförsel av näring till huden.  

 

2.3 Tydliggörande av begrepp 

Kompressionsbehandling inbegriper flera tekniker som riktar sig till att motverka ödem. 

Pumpstövel, AV- fotpulsator och stödstrumpor ingår i begreppet (Lindholm, 2012). Vi har valt 

att titta på CB, vilket är den mest beprövade åtgärden för patienter med bekräftade VLU 

(Stephen-Haynes, 2006). Lindholm (2012) förklarar att CB verkar i samma syfte som övriga 

åtgärder men berör endast bandageringen. CB klassificeras som kvarliggande bandagering och 

innefattar bandagering som avses ligga kvar mer än sju dagar och omlindningar som behövs 

under den tiden.  

 

2.4 Kompressionsbandagering  

CB ger stöd till muskelpumpen, vilket förebygger dilation av vener och leder till att hastigheten 

på venöst återflöde ökar (Todd, 2011). Då venöst återflöde förbättras gynnas hudens 

näringstillförsel därmed blir huden mindre torr och känslig. Trots goda effekter är CB inte ett 
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botemedel för VLU, avlägsnas lindor så ökar backflöde, ödem bildas och sårläkning försämras 

(Anderson, 2008).  

 

2.4.1 Material som används vid kompressionsbandagering 

Det finns olika sorters lindor som kan användas vid CB. Adhesiva lindor som har en 

klistermassa används som regel på hudkliniker. De är svåra att använda och kräver god vana 

vid hantering. Det finns lindor som har en vidhäftande hinna på ena sidan, Kohesiva lindor 

vilka gör att hela appliceringen hålls på plats. Dessa är lättare att applicera men 

kompressionseffekten är mindre i jämförelse med adhesivt bandage. Lågelastiska lindor även 

kallade kortsträckta lindor är tillverkade av bomull och ger störst kompressionseffekt då 

patienten går. Dessa lindor är bra då patienten har arteriella inslag i sin insufficiens då det ger 

ett lågt tryck under vila. Högelastiska lindor är främst avsedda för dagliga omläggningar, där 

en ny linda appliceras på morgonen. För att skydda mot skav appliceras polster innan lindning. 

Det finns olika sorters material som kan fungera som polstring tillexempel kan 

skumgummimaterial klippas till och användas flera gånger. Vilket material som används styrs 

av patientens individuella behov och mobilitet (Lindholm, 2012). 

 

2.4.2 Sjuksköterskans uppgift 

Ankel Brachialis Index (ABPI) är en uträkning som fastslår arteriell funktion i underbenet. För 

att komma fram till patientens ABPI delas systoliskt ankelblodtryck med systoliskt 

armblodtryck. Detta ger ett referensvärde som sedan ligger till grund för adekvat behandling. 

Vid ankeltryck under 80 mm Hg eller med ankel/armtryckindex under 0,8 ska inte CB 

genomföras utan ordination från läkare. Ordineras CB vid ankel/armtryckindex under 0,7 ska 

CB ske med försiktighet (Lindholm, Tammelin, & Häggström, 2013).   

 

Det är viktigt att ha relevant kunskap rörande teknik och lindor för att kunna ge säker och 

effektiv behandling (Todd, 2011). Appliceras lindor med fel teknik kan det ge upphov till sår 

och skavsår. Omläggningar ska ske regelbundet så att inte sårexsudat gör lindor blöta, eftersom 

det orsakar uppmjukning av vävnader och ökar risken för sårbildning (Chamanga, 2014). Det är 

viktigt att dokumentera detaljer kring sår. De ska beskrivas tydligt så att förutsättning för 

utvärdering av CB läggs. Ändring av hudstruktur är viktigt att vara uppmärksam på då det kan 

kräva anpassning av lindningstekning och/eller lindor (Todd, 2011). Tidigare forskning visar 

att sjuksköterskor inte använder evidensbaserad omvårdnad i tillräcklig utsträckning för att 

stödja patienter med VLU:s läkningsprocess och välbefinnande. Ofullständig sårvård utförs, 
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något som kan bero på otillräcklig utbildning i fysiologi och bristande kunskap rörande 

vårdvetenskap och omvårdnad (Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi, & Suhonen, 2013). 

 

2.5 Teoretiskt ramverk 

2.5.1 Livsvärldsteori 

För att kunna jobba teoristyrt genom uppsatsen valde vi vår teoretiska referensram. Det kan 

liknas med de glasögon vi tog på oss i arbetet med uppsatsen, med vilka analys, resultat och 

diskussion skulle förstås. För att se på dessa delar på ett sätt som belyser individen bakom 

diagnos och behandling valde vi livsvärldsteorin. Eftersom livsvärlden enligt Dahlberg och 

Segesten (2010) inte kan inte skiljas från individen. De förklarar att genom livsvärlden 

upplever personer livet vilket gör att saker ter sig olika för olika individer. Livsvärlden präglas 

av tid och rum eftersom den innehåller det förflutna, nuet och framtiden. Livsvärldsteorin ger 

vårdgivaren en helhetssyn som bidrar till förståelse för individens upplevelse eftersom 

livsvärldsteorin nyanserar och fördjupar patientperspektivet.  Kroppen är centrum för 

livsvärlden och genom livsvärlden kan vårdgivaren förstå patientens subjektiva upplevelse av 

kroppen, det vill säga som levd. Den levda kroppen har känslor, erfarenheter och minnen vilket 

är meningsskapande och meningsbärande. Den levda kroppen förenar det själsliga med det 

kroppsliga genom att vara fysisk, psykisk och livskraftig på samma gång.  

 

2.5.2 Vårdlidande 

För att ställa in skärpan ytterligare på våra glasögon och därmed i högre grad kunna förstå 

patientens upplevelse och även vårdgivarens roll i analys, resultat och diskussion. Fördjupar vi 

vår referensram med ytterligare ett begrepp med stor relevans för livsvärldsteorin och 

omvårdnad, närmare bestämt vårdlidande. Inom livsvärldsteorin belyses vikten av att 

vårdgivaren ”svarar an” och på så vis visar följsamhet inför patientens livsvärld och levda 

kropp. Gör inte vårdgivaren det kan vårdlidande uppstå. Vårdlidande kännetecknas av att 

relationen mellan vårdgivare och patient inte är hälsobringande.  Patienten känner sig 

försummad och fråntas rätten att vara delaktig i sin vård vilket sedermera leder till känslan av 

maktlöshet. Är den vårdande relationen inte vårdande kan vårdgivaren få patienten att uppleva 

det som kränkande av vara i behov av vård, eller så kan vårdandets fokus förflyttas från 

patienten och patienten blir istället ett objekt (Dahlberg & Segesten, 2010).  

 

För att kunna förstå vårdlidandets rymd fördjupade vi Dahlberg och Segestens (2010) 

livsvärldsteori med Erikssons (2015) teori om vårdlidande. Som menar att kränkning är den 
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vanligaste orsaken till att vårdlidande upplevs, det leder till att patienter berövas rätten att vara 

människa. Nonchalans, slarv, vårdgivare som inte bevarar patienters integritet och autonomi är 

kränkande. Vårdlidande skapas då vårdgivare inte ser till patienters behov eller ger dem plats 

att vara sig själva. Att inte bli sedd eller bekräftad som människa ger upphov till skam och 

skuld hos patienten.  

 

Vårdlidande uppstår då vårdgivare fördömer och straffar patienter, detta kan vara genom att 

inte torka patienten om munnen under en måltid då hen själv inte längre förmår. Att ignorera en 

kontaktsökande blick eller att inte svara på tilltal. Vårdlidande kommer då vårdgivare 

förminskar patienter och utövar makt genom tvingande handlingar, vilka ofta kommer av att 

vårdgivare inte förstår patienters livsvärld. Utebliven vård är också en orsak till vårdlidande, 

den sträcker sig från slarv till medveten vanvård. Utebliven vård är alltid en kränkning och ett 

sätt att utöva makt över en person i en beroendesituation. Men vårdlidande kan hindras och 

lidande kan lindras genom att skapa en vårdande relation där patienten respekteras och kan 

känna att hen tillåts vara patient (Eriksson, 2015). 

 

3.  Problemformulering 

Sjuksköterskan kan möta patienter som behandlas med CB i samtliga delar av 

sjukvårdssystemet. Vissa sjuksköterskor kommer ha kontinuerlig kontakt med dessa patienter 

och andra kommer att möta dem någon gång under sitt yrkesverksamma liv. Detta möte ställer 

krav på relevant kunskap om fysiologi, val av material och det krävs även teknik i utförandet av 

CB. Information om fysiologi finns lätt tillgänglig, även fakta om material och förfaringssätt. 

Diagnosen VLU och behandlingen CB förenar denna patientgrupp, men hur de upplever sig 

själva och sin hälsa är individuellt.   

 

Patienten är en kännande och tänkande person som utifrån sin livsvärld upplever sin 

hälsosituation. Inom vården finns alltid en risk för att fokus riktas till sjukdom och behandling. 

Detta kan leda till att vården inte individanpassas i tillräcklig utsträckning för att förhindra att 

patienten blir objektifierad och kränkt. För att bekräfta patienten och ”svara an” för hens behov 

är det nödvändigt att vara öppen inför att se individen som mer än sin sjukdom. Följaktligen är 

det betydande att skapa förståelse för den enskilde individens upplevelse av CB då det kan leda 

till ökad förståelse och sedermera förmåga att bekräfta människans upplevelse av behandlingen. 

I sin tur kan detta leda till att vårdlidande förhindras, den vårdande relationen blir vårdande och 

patienten tillåts vara patient.  
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4. Syfte 

Syftet är att ur ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelser av kompressionsbandagering hos 

patienter med diagnosen venösa bensår.  

 

5. Metod 

Uppsatsen utfördes som en systematisk litteraturstudie utifrån Kristenssons (2014) 

metodlitteratur. Det är en tydlig handbok för uppsatsskrivande, men som enligt Kristensson 

(2014) inte gör anspråk på att vara heltäckande.  Därav använde författarna även Forsberg och 

Wengströms (2008) samt Granskär, och Höglund-Nielsens, (2012) metodlitteratur som 

komplement. Tillvägagångssättet utgjordes av bestämda steg och koncentrerades på att söka 

och kritiskt granska vetenskaplig litteratur.  Alla steg utfördes med en strävan om tydlighet och 

att samla all relevant litteratur. Eftersom en väl genomförd systematisk litteraturstudie har ett 

högt vetenskapligt värde eftersträvades en tydlig problemformulering och ett tydligt syfte som 

grund till de kommande stegen i processen (Kristensson, 2014).  En studies metodologiska 

ansats kan vara deduktiv eller induktiv. Deduktiv ansats innebär att insamlat material 

analyseras utifrån en förutbestämd mall, modell eller teori. Induktiv ansats innebär att insamlat 

material analyseras förutsättningslöst.  Vi analyserade patienter med VLU:s upplevelse av CB 

ovetande om vilka kategorier som skulle uppstå under analysprocessen. Uppsatsen utfördes 

således med en induktiv ansats (Granskär, & Höglund-Nielsen, 2012).  

 

5.1 Urval  

Inklusionskriterier  

 Artiklarna skulle inkludera personer med bekräftade VLU. 

 Artiklarna skulle vara godkända av etisk kommitté eller föra tydligt etiskt 

resonemang. Informerat samtycket vid enkät- och intervjustudier. 

 Artiklarna skulle vara publicerade från år 2000.  

 Artiklarna skulle vara peer reviewed. 

 Artiklarna skulle vara publicerade på engelska. 

 

Exklusionskriterier 

 Artiklar som inte beskrev kompressionsbandagering ur ett patientperspektiv. 

 Artiklar som handlade om jämförelser av upplevelsen hos respondenter/informanter av 

olika slags bandage, förband eller medicinska substanser som zink eller komplementära 

alternativ som honung. 
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5.2 Datainsamling 

Vi identifierade de nyckelbegrepp som användes i sökningen, 1) VLU, 2) CB och 3) Patientens 

upplevelse. Detta är enligt Kristensson (2014) avgörande för att kunna strukturera sökningen 

och möjliggöra sållning bland forskningen. Kristensson belyser också vikten av att utvärdera 

ord med samma betydelse och närliggande begrepp. Något författarna gjorde i den preliminära 

sökningen som genomfördes var för sig. 

 

5.2.1 Preliminär sökning 

Genom att utföra en omfattande pilotsökning under perioden 2016-01-20 till och med 2016-01-

29 på nyckelbegreppen och analysera träffarna som erhölls fick författarna en överblick av 

vilka ämnesord som beskrev uppsatsens syfte. Då relevanta ämnesord utifrån diagnos och 

behandling fastställts kunde författarna sedan försöka hitta de ämnesord som beskrev patientens 

upplevelse. Kristensson (2014) förklarar att det är viktigt att gå igenom vilka ämnesord som 

passar till litteraturstudiens nyckelbegrepp. Ämnesorden förenklar sökningen genom att den 

blir mer specifik. Då passande ämnesord identifierades utgick författarna från den enskilda 

databasens struktur, och sökte finna det ämnesord som beskrev området tydligast i varje enskild 

databas. Bibliotekarie gav värdefulla råd under perioden och handledarens feedback togs i 

beaktning. 

 

5.2.2. Slutgiltig sökning  

5.2.2.1 Slutgiltig sökning Cinahl 

Vid sökning med Exact Subject Heading (MH) användes inte major concept, då vi ville hitta så 

många artiklar som möjligt. Explode användes inte eftersom avsikten var att begränsa 

sökningen till valt MH. Fritextsökning användes för att få tillgång till samtliga relevanta 

artiklar, även där sökord inte är indexerade. Kristensson (2014) belyser att en fritextsökning 

inte är bunden till något indexord och därmed ökar sökningens känslighet och ger flera artiklar. 

Dock minskar sökningens specificitet då det kan generera irrelevanta artiklar.  

 

Vi valde att söka på "patients experiences" som ett nyckelord för att erhålla artiklar där dessa 

ord står tillsammans. För fritextorden användes trunkering vilket innebär i detta fall att slutet av 

sökorden ersattes med *. Genom att vi utförde detta på leg ulcer* fick vi träffar som innefattade 

leg ulceration, ulcers osv. Förfarandet täckte således in flera varianter av samma begrepp något 

som enligt Forsberg och Wengström (2008) breddar sökningen.  
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Då sökning utförts på samtliga sökord och ämnesord gällande ett nyckelbegrepp användes de i 

kombination med den booleska operatorn OR. En funktion som enligt Forsberg och Wengström 

(2008) vidgar sökningen och därmed ger ett bredare resultat. Detta utfördes konsekvent för 

varje nyckelbegrepp och slutligen kombinerades sökresultaten för nyckelbegrepp 1) VLU, 2) 

CB och 3) patientens upplevelse med AND för att begränsa sökningen. Tills sist avgränsades 

resultatet med valda begränsningar (se Bilaga 1). 

 

5.2.2.2 Slutgiltig sökning PsycInfo 

En fritextsökning utfördes för uppsatsens nyckelbegrepp 1) VLU och 2) CB. Sedan kombineras 

fritextorden för respektive nyckelbegrepp med OR och sedermera resultatet av detta med AND 

(se Bilaga 2).  

 

5.2.2.3 Slutgiltig sökning PubMed 

Sökning på MeSH Terms (MH) utfördes utan major topic eftersom underkategorier till vårt 

valda ämnesord inte ska sorteras bort. Samtliga fritextord trunkeras och då nyckelbegrepp 

ringats in sker sökningsförfarandet systematisk på samma sätt som i Cinahl. Slutligen reduceras 

resultatet av sökningen med valda begränsningar (se Bilaga 3). Författarna läste sedan 

individuellt 179 titlar och 164 abstrakts från databassökningen, initialt validerades således 

dessa enskilt av oss i förhållande till relevans för att svara mot syftet. Enligt Kristensson (2014) 

ska båda författarna läsa samtliga titlar och abstrakt för att sedan jämföra sitt resultat av vilka 

som ska inkluderas respektive exkluderas. Vi jämförde resultaten och hade likande åsikter om 

vilka som var irrelevanta. Således kunde läsningen av 32 artiklar i fulltext börja. De artiklar 

som utifrån fulltext var utan intresse för vårt syfte sorterades bort då vi nått samförstånd, det 

resulterade i 27 stycken artiklar. Dessa artiklar exkluderades för att de svarade mot uppsatsen 

exklusionskriterier.  

 

5.2.2.4 Manuell sökning 

Enligt Kristensson (2014) finns det alltid risk för att sökningen i databaser inte genererar all 

relevant litteratur, därför togs beslut om att utföra en sökning med snowballing strategi.  Detta 

utförde en av oss, som utgick från referenslistorna i de 5 artiklarna som erhölls vid den 

slutgiltiga databassökningen. En gallring av 147 titlar och 26 abstrakt utfördes utifrån samma 

relevansbedömning som vid databassökningen, och artiklar kontrollerades så att de stämde med 

uppsatsens urvalskriterier. De artiklar som bedömdes kunna ha relevans presenterades för den 

andra författaren, således uppvisades 9 artiklar. Efter att båda författarna läst samtliga 9 artiklar 

i fulltext kunde 6 sorteras bort eftersom de svarade mot uppsatsen exklusionskriterier.  
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Sammantaget erhölls 5 artiklar från den slutgiltiga databassökningen artikel nr56, nr59, nr60 

från Cinahl och artikel nr64 och nr74 från PubMed. Artikel 56 presenterade även 2 artiklar med 

relevans för resultatet i den manuella sökningen, referens 5 och 6. Artikel 60 gav 1 relevant 

artikel som utgjordes av referens 12 i den manuella sökningen. Artikel nr64 och nr74 från 

PubMed gav inga förut okända relevanta artiklar i den manuella sökningen. Sammantaget 

genererade den manuella sökningen 3 artiklar således gick 8 artiklar vidare till 

kvalitetsgranskningen. Kristensson (2014) förklarar att det är där artiklarnas kvalitet ska 

bedömas. Kvalitativa artiklars trovärdighet och kvantitativa artiklars validitet. Genom denna 

bedömning granskas också förekomst av systematiska fel. 

 

5.2.4 Kvalitetsgranskning 

För att kunna genomföra en systematisk granskning med tydlig struktur sammanställdes 

granskningsmallar utifrån Kristensson (2014). Kristensson har formulerat granskningsfrågor 

med utgångspunkt i vad han anser vara särskilt viktigt med hänsyn till att bedöma kvalitativa 

studiers, tvärsnitts- och, kohortstudiers kvalitet. Författarna använde dessa frågor till sina 

modifierade granskningsmallar och kompletterade dem med ytterligare en fråga som var viktig 

med hänsyn till uppsatsens inklusionskriterier och etiska ställningstagande. Granskningsmallen 

för analys av tvärsnitts-och kohortstudier utökades med fråga 2 Är studien godkänd av etisk 

kommitté eller för tydligt etiskt resonemang eller har informerat samtycke vid enkät och 

intervjustudier? Granskningsmallen för analys av kvalitativa artiklar kompletterades med fråga 

2 Är studien godkänd av etisk kommitté eller för tydligt etiskt resonemang?  

 

Kristensson (2014) förklarar att det är viktigt att författarna bestämmer vilken kvalitet 

artiklarna ska ha för att ingå i uppsatsen resultat. För att göra detta modifierades 

granskningsmallarna ytterligare av författarna med svarsalternativ ja, delvis och nej. 

Svarsalternativen tilldelades poäng, ja gav 3 poäng, delvis gav 1,5 poäng och nej gav 0 poäng. 

Innan granskningen påbörjades beslutade vi vilket poängresultat som gav vilken kvalitet. 

Maxpoäng för analys av tvärsnitts-och kohortstudier var 45 poäng. För att en artikel skulle få 

hög kvalitet beslutade författarna att artikeln skulle få minst 80 % av maxpoäng som innebär 36 

poäng. Medel kvalitet skulle innebära att artikeln fick minst 60 % av maxpoäng som innebär 27 

poäng. Låg kvalitet skulle de artiklar som fick mindre än 60 % av maxpoäng få, alltså mindre 

än 27 poäng. Maxpoäng för analys av kvalitativa artiklar var 42 poäng, därav skulle en artikel 

ha minst 33,6 poäng av 42 poäng för att motsvara 80 %. Medel kvalitet skulle artiklar som fick 
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minst 60 % av maxpoäng få, alltså 25,2 poäng. Låg kvalitet skulle de artiklar som hade mindre 

än 25,2 poäng således mindre än 60 % av maxpoäng få.  

 

Innan granskningen påbörjades fastslog vi att artiklar som erhöll hög kvalitet eller medelhög 

kvalitet skulle gå vidare till analysprocessen och de som erhöll låg kvalitet skulle exkluderas. 

Sedan granskades samtliga artiklar individuellt av författarna. Kristensson belyser betydelsen 

av att författarna gör hela granskningsprocessen enskilt och sedan diskuterar sitt resultat. Det är 

då samförstånd nåtts rörande artiklarnas kvalitet som beslut kan tas gällande vilka artiklar som 

ska ligga till grund för resultatet. Således resonerade författarna med varandra angående sin 

individuella kvalitetsgranskning och då samförstånd nåtts påbörjades arbetet med analysen. 

Sammantaget kvarstod samtliga åtta artiklar till analysen då ingen av artiklarna fick låg kvalitet 

i granskningen. Exempel på Kristensson modifierade granskningsmallar (se Bilaga 4 - 5). 

 

5.2.5 Analys 

Uppsatsens resultat utgår sammantaget från åtta artiklar. Två kvantitativa studier med hög 

kvalitet. Sex kvalitativa studier, varav tre har hög kvalitet och tre har medelhög kvalitet. 

Uppsatsens resultat sammanställdes med en integrerad analys enligt Kristensson (2014). Som 

menar att en integrerad analys gör att författarna kan sammanställa resultatet av flera artiklar 

till en förenad helhet och därmed göra det mer överskådligt. Författarna skaffar sig enskilt en 

grundlig uppfattning om artiklarnas resultat och dess kontext innan analysen utförs gemensamt. 

Granskär, och Höglund-Nielsen, (2012) förklarar att kontexten är det sammanhang vilket 

studien är genomförd. Kontext innefattar även de sammanhang som omger texten, med det 

menas att texten måste förstås utifrån det som skrivs innan och efter. En del av texten kan 

således inte plockas ur sitt sammanhang utan måste förstås som en del i en helhet.  

 

För analysförfarandet följdes de steg som Kristensson (2014) rekommenderar. Dessa är att 

initialt identifiera övergripande likheter eller olikheter i varje enskild artikels resultat. Likheter 

och olikheter kan beskrivas utifrån det som Granskär, och Höglund-Nielsen, (2012) kallar 

domän. Det är således delar av texten som handlar om vårt valda område som är möjliga att 

identifiera med låg grad av tolkning. Resultatdelar med betydelse för att svara mot uppsatsen 

syfte identifierades, likheter kännetecknades med en gemensam färgkod olikheter fick olika 

färgkoder. Sedan översatte vi färgkoderna till meningsbärande enheter. Ett steg som 

Kristensson (2014) inte förklarar i sin metod, men som Granskär, och Höglund-Nielsen, (2012) 

beskriver vara delar av texten som hör ihop i sin kontext. Det finns således domän och 
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meningsbärande enheter i varje enskild artikel som liknar varandra och det finns de som skiljer 

sig åt. Det är detta Kristensson (2014) beskriver förenklat som likheter och olikheter.   

 

Vidare tilldelades färgkoderna vad Kristensson (2014) kallar för etikett, vilket Granskär, och 

Höglund-Nielsen, (2012) klargör vara en kod som kortfattat beskriver dess innehåll. Därmed 

har författarna skapat sig en bild av varje enskild artikel och kan gå vidare med att identifiera 

de etiketter från artiklarna som kunde relateras till varandra, eller skilja sig från varandra. Det 

är detta steg i analysförfarandet som exemplifieras nedan. Artiklarna bidrog med sina etiketter 

vilka således integrerades under kategorier. Granskär, och Höglund-Nielsen, (2012) förtydligar 

att kategorier utgörs av det som Kristensson (2014) kallar etiketter, med liknade innehåll. 

Således ska det som integrerades under samma kategori ha ett innehåll som är närbesläktat och 

skiljer sig från innehållet i en annan kategori.  Etiketterna ligger till grund för de kategorier som 

presenteras i resultatet, ingen kategori uppstod, och ingen av artiklarnas resultatdelar hamnade 

under någon kategori såvida författarna inte nått samförstånd gällande dess kontext.  

 

5.2.6 Exempel ur analysförfarandet: sammanställning av samtliga artiklar 

Artiklarnas resultat Etikett Likheter  Olikheter  Kategori 

Artikel 56 

Majoriteten av informanterna tyckte 

det var svårt att hitta välsittande skor, 

på grund av bandagen.  

Specialskor ansågs vara för dyrt. 

Detta ledde till att de använde tofflor 

istället både inomhus och utomhus. 

 

   

26 % upplevde begränsningar i 

sociala aktiviteter. På grund av 

begränsad rörlighet och skam inför 

att inte kunna bära '' trevliga 

kläder eller skor '' 

 

Artikel 64 

Problemen kring att hitta skor var 

bidragande till respondenternas 

negativa kroppsbild och att de 

upplevde skam i vissa miljöer. Detta 

begränsade dem från att kunna njuta 

av att vara i sociala sammanhang. 
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6. Forskningsetiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är ett styrdokument för medicinsk forskning som involverar 

människor och har bearbetats sedan 1964 (Kristensson 2014). Enligt Helsingforsdeklarationen 

(2013) ska vetenskapligt arbete vara etiskt godkänt för att öka forskarnas ansvar gentemot 

deltagarna. Forskningen ska utföras patientsäkert och inför forskningen ska risken med 

förfarandet vägas gentemot nyttan med studien och informerat samtycke ska finnas från 

samtliga deltagare. I arbetet med uppsatsen gjorde vi etiska ställningstagande i enlighet det som 

Forsberg och Wengström (2008) menar är möjligt i en systematisk litteraturstudie. De förklarar 

att artiklar som ska ligga till grund för uppsatsen resultat ska ha tillstånd av etiskt kommitté 

eller föra tydligt etiskt resonemang. Därav fick detta bli ett av uppsatsen inklusionskriterier och 

vi modifierade således våra granskningsmallar med en fråga rörande detta inklusionskriterium. 

Vi ansåg det vara betydande för en artikels kvalitet huruvida detta kriterium uppfylldes 

respektive inte uppfylldes.  Artiklarnas etiska ställningstaganden granskades kritiskt och vi 

inkluderade endast de studier som följer uppsatsen inklusionskriterier vilka speglar uppsatsen 

etiska ställningstagande som sådant.  

 

Forsberg och Wengström (2008) upplyser om vikten av att artiklarna som inkluderas i resultatet 

ska förvaras på ett säkert sätt i minst tio år. Därav har samtliga artiklar skrivits ut och finns i sin 

helhet samt förvars på ett skäligt vis av en av författarna. Forsberg och Wengström (2008) 

förklarar att resultatet inte ska skildrar författarnas egna åsikter. Något vi medvetet eftersträvat i 

analysprocessen genom att lägga egna värderingar åt sidan.  Syftet med uppsatsen var att ur ett 

livsvärldsperspektiv belysa upplevelser av kompressionsbandagering hos patienter med 

diagnosen venösa bensår. Detta hade vi med oss under analysprocessen för att hela tiden 

medvetengöra vad syftet var och således vad vi avsåg svara mot. Vår avsikt var att låta varje 

resultatdel med betydelse för uppsatsen syfte få tala för sig själv.  

 

Eftersom vi inledningsvis analyserade artiklarnas resultat fristående från varandra, fick vi en 

klar förståelse för varje artikels kontext. Varje artikel fick således helt fristående ge upphov till 

etiketter. Genom detta minskades även risken att artiklarnas resultat påverkade varandra eller 

att en artikel styrde de kategorier som uppkom.  Genom att ha ett induktiv ansats och vara klara 

över dess innebörd kunde detta bidra till att vi tolkade resultat förutsättningslöst vilket såldes 

även bidrar till att författarnas egna åsikter inte färgar resultatet. Slutligen presenteras samtliga 

artiklar som svara mot uppsatsen syfte i resultatet.  
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7. Resultatredovisning 

Syftet med uppsatsen var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelser av 

kompressionsbandagering hos patienter med diagnosen venösa bensår. Analysförfarandet 

resulterade i tre övergripande kategorier. 1) Begränsningar, 2) Vårdlidande och 3) Lindrat 

lidande.   

 

7.1.1 Begränsningar 

Patienters upplevelse av att vara begränsad och instängd kom av att bandagen orsakade 

konstant obehag och gav känslan av att ha rustning kring benet. Begräsningen bottnade också i 

skam över sitt klumpiga ben. Kvinnorna med VLU upplevde begränsningar i klädesval. 

Skamkänslan ledde också till begränsning, de beskrev att det kändes som om människor iakttog 

bandagen (Ebbeskog, & Ekman, 2001). Bandagen ledde till försämrad självbild då patienter 

med VLU ville dölja vad de beskrev som ”de hemska bandagen” (Douglas, 2001). Detta ledde 

till att de kvinnor som vanligtvis ville använda kjol begränsades till att ha byxor för att dölja 

bandagen (Ebbeskog, & Ekman, 2001). Kvinnorna beskrev att byxor gav dem känslan av att 

vara mindre feminin och attraktiv, men att de likväl valde att anpassa sina klädesval (Mudge, 

Holloway, Simmonds, & Price, 2006).  

 

Att vara begränsad i att utföra och upprätthålla en god hygien, grundades i oro för att bandagen 

skulle bli blöta eller förstörda. Detta stärkte upplevelsen av att vara fången i sin kropp, sin 

situation samt känslan av att vara begränsad (Ebbeskog, & Ekman, 2001). Ansträngningarna 

med att knyta påsar över benen eller köpa vattentäta strumpor för att hålla bandagen torra, 

fungerade inte. Något som sedermera ledde fram till motvillig acceptans av begränsningen i att 

aldrig kunna ta ett bad eller en dusch (Mudge et al, 2006). 

 

CB gjorde det svårt för patienterna att hitta välsittande skor (Heinen, Persoon, van de Kerkhof, 

Otero, & Achterberg, 2007; Ebbeskog, & Ekman, 2001 & Mudge et al. 2006). Bandagens 

volym var det som orsakade problemen, samt att den ena foten i vissa fall på grund av 

bandagen då också är större än den andra. (Heinen et al. 2007 & Mudge et al. 2006). 

Specialskor ansågs vara för dyrt, vilket resulterade i att patienter med VLU begränsades till att 

använda tofflor både inomhus och utomhus. Detta begränsade deras rörlighet, något som 

resulterade i upplevelsen av att vara oförmögen att delta i sociala aktiviteter (Heinen et al, 

2007).  
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Att vara begränsad till att endast kunna använda tofflor gjorde det också svårt att köra bil och 

då det regnade begränsades således patienterna till att stanna inomhus (Ebbeskog, & Ekman, 

2001). Begränsad rörlighet och skam inför att inte kunna bära '' trevliga kläder eller skor '' ledde 

inte endast till begränsningar i det vardagliga livet, utan är även en bidragande del till att 

personer med VLU upplever en negativ kroppsuppfattning. Detta leder till upplevelse av skam i 

vissa miljöer vilket begränsade patienternas förmåga att njuta av att vara i sociala sammanhang 

(Mudge et al, 2006).  

 

7.1.2 Vårdlidande 

Patienterna beskrev att smärta kunde uppstå beroende på vem som applicerade bandagen, och 

dålig applikation ansågs vara orsaken till smärta. Smärtupplevelsen hos patienterna varierade 

följaktligen beroende på vårdgivares kompetens att applicera bandagen (Edwards, 2003).  En 

patient berättar om ett tillfälle då en vårdgivare applicerat bandagen direkt på huden. Detta 

resulterade i en fruktansvärd upplevelse, som på grund av smärta ledde till sömnlösa nätter i en 

veckas tid (Mudge et al, 2006).  

 

Smärtupplevelsen vid CB beskrevs i många fall som så hemsk att den inte kunde tolereras, då 

smärtan blev outhärdlig avlägsnade därför patienterna bandagen (Edwards, 2003).  Detta ansåg 

av vårdgivaren vara bristande följsamhet inför behandling, en bristande följsamhet som således 

berodde till övervägande del på den outhärdliga smärtupplevelsen (Briggs, & Closs, 2006). 

Smärtupplevelsen kom av att bandagen applicerats för hårt (Heinen et al, 2007).  

 

Patienterna beskrev att vårdgivare inte alltid applicerade bandagen ordentligt, det kunde sitta 

för hårt och ibland trillade de av då vårdgivaren gått. Bandagen upplevdes varma och det gav 

klåda på benen då det var varmt ute (Heinen et al, 2007). I vissa fall applicerades bandagen 

knöligt och dålig applikation har lett till nya sår. Flera patienter med VLU ansåg det vara 

viktigt att bandagen är ordentlig applicerade. En patient berättade att det var viktigt för honom 

att bandagen var släta och att det inte var knöligt. Då vårdgivaren inte tog hänsyn till detta gav 

det vårdlidande (Haram, & Dagfinn, 2003).  

 

Dålig applicering av bandagen ledde också till upplevelse av frustration och misstro. Kunde 

inte vårdgivaren applicera bandagen ordentligt eller använda rätt material, riktade patienterna 

misstro mot vårdgivaren och sedermera miste patienterna sitt förtroende för de vårdgivarna. 

Misstron bottnade också i upplevelsen av att vårdgivaren hade förvärrat deras tillstånd (Mudge 

et al, 2006). 
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Rädsla och känslan av att vara åsidosatt uppstod hos patienterna då bandagen applicerades utan 

empati eller medkänsla. Vissa vårdgivare arbetade på rutin, visade ingen hänsyn. Patienterna 

beskrev att ibland tycktes vårdgivare inte veta vad de gjorde. Dessa upplevelser blev extra 

starka då vårdgivaren var avståndstagande. Personer med VLU uttryckte oro inför att bandagen 

skulle förorsaka obehag (Ebbeskog, & Emami, 2005). Vissa uttryckte även oro inför 

vårdgivarens arbetsbörda i samband med omläggningen. Eftersom vårdgivaren hade en tung 

arbetsbörda kunde personer med VLU förstå att vårdgivaren inte hade tid att upprätthålla en 

god kommunikation eller vara lyhörd inför hens behov (Douglas, 2001). 

 

Upplevelsen av hopplöshet infann sig om vårdgivaren inte var lyhörd inför förslag som 

patienterna kom med om förändring. En patient beskriver att hon vid upprepade tillfällen 

försökt få vårdgivaren att förstå att CB förvärrade hennes tillstånd. Hon upplevde att bandagen 

var applicerade för hårt och då vårdgivaren inte lyssnade mådde hon mycket dåligt. Inte förrän 

flera månader senare undersöktes ABPI som visade att hon hade arteriella inslag i sin venösa 

insufficiens och därmed inte skulle lindas så hårt (Ebbeskog, & Emami, 2005).  

 

7.1.3 Lindrat lidande 

Delaktighet ledde till lindrat lidande eftersom det resulterade i känslor som tillfredsställelse och 

välbehag. Detta upplevde patienterna då vårdgivaren tog av bandagen och samtidigt berättade 

hur benet, såret såg ut eller om vårdgivaren frågade hur bandagen kändes. En patient belyste 

betydelse av att få bandagen bytta med känsla och professionalitet då detta lindrade lidande 

genom att han upplevde självsäkerhet och trygghet. Patienterna beskrev även lindrat lidande 

och positiva känslor i samband med att de fick information om bandagens funktion. Lidande 

lindrades eftersom de kände delaktighet då vårdgivaren svarade på frågor och berättande om 

möjlighet till smärtlindring (Ebbeskog, & Emami, 2005). Upplevelsen av lindrat lidande var då 

känslor av frihet och välbefinnande infann sig, detta skedde så bandagen avlägsnades och luften 

fick stryka över benet (Ebbeskog, & Ekman, 2001). 

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  

Att utföra en systematisk litteraturstudie enligt Kristensson (2014) föreföll vara en god metod 

för att besvara uppsatsens syfte. För att kunna värdera Kristensson metod i förhållande till 

annan metodlitteratur användes Forsberg och Wengström (2008) och Granskär, och Höglund-
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Nielsens, (2012) som ett komplement. Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör en 

litteraturstudie som baseras på empirisk forskning grunda sitt resultat i nyare forskning. Det kan 

därmed ses som en svaghet i uppsatsen att artiklarna är publicerande från år 2000. Emellertid 

fastslogs detta inklusionskriterium efter omfattande pilotsökningar i Cinahl, PubMed och 

PsychInfo vilka bekräftade att detta publiceringsdatum var nödvändigt för att kunna besvara 

uppsatsens syfte.  

 

Pilotsökningen kan därmed ses som en styrka då den bidrog till att syftet kunde besvaras på ett 

tillfredställande sätt. Forsberg och Wengström (2008) betonar även vikten av att i kvalitativ 

forskning inkludera artiklar som beskriver personers upplevelser av olika fenomen inom 

omvårdnad. Det kan således se som en styrka i uppsatsen att syftet berör ett väl avgränsat 

område eftersom detta kan leda till att upplevelser beskrivs på ett djupgående och uttömmande 

sätt.  

 

8.1.1 Sökstrategi 

Pilotsökningen kan ses som en styrka i uppsatsen eftersom vi strävat efter att ringa in det som 

beskriver vårt syfte och att vi sökt finna all relevant litteratur. Pilotsökningen reviderades 

genom att författarna diskuterade och analyserade relevans och alternativ av ämnesord, vilken 

också kan ses som en styrka i uppsatsen. Dock har inte vårdvetenskapliga begrepp som 

livsvärld eller vårdlidande inkluderats i sökningen eftersom dessa blev synliga för oss först 

senare i analysen. Istället fokuserade vi på att finna sökord som beskrev patientens individuella 

upplevelse av vårt fenomen. Det kan ses som en styrka att vi inte föregått resultatet och gjort 

antaganden gällande begrepp som visade sig vara betydande för beskrivningen av vårt 

fenomen. Det kan även ses som en svaghet eftersom relevant litteratur kan ha missats. 

Tillämpningen med ämnesordsökning och fritextsökning kan ses som en styrka då detta ger en 

vidd på sökresultatet. Pilotsökningen låg till grund för beslut om att använda trunkering något 

som kan ses som en styrka eftersom det ringar in flera varianter av ett begrepp.  

 

8.1.2 Urval 

Kristensson (2014) betonar vikten av författarna läser samtliga abstrakt enskilt och sedan 

jämför sitt resultat.  Det kan därmed ses som en styrka i uppsatsen att författarna har gjort 

samtliga bedömningar individuellt och efter enskild genomläsning av abstrakt gjort sin 

bedömning rörande relevans.  Slutligen efter gemensam genomläsning validerades relevans åter 

igen i förhållande till att svara mot syftet. Den initiala analysen av artiklarna från den manuella 

sökningen utfördes av en författare. Det kan ses som en svaghet eftersom en författare har gått 
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igenom materialet och endast de artiklar som hon ansåg vara relevanta presenterades för den 

andra författaren. Trots att relevansbedömningen utfördes på samma sätt som tidigare utifrån 

att svara syftet och stämma överens med inklusionskriterierna, skulle möjligen detta förfarande 

kunna riskerat att författaren förbisåg artiklar vilka den andra skulle funnit relevanta.  

 

8.1.3 Granskningsprocess 

Artiklarna granskades enskilt av båda författarna vilket Kristensson (2014) beskriver som en 

styrka, eftersom båda då gavs möjlighet att initialt göra sin egen bedömning. Vi fastslog vilket 

poäng artiklarna skulle uppnå för att få respektive kvalitet innan granskningen påbörjades vilket 

kan ses som en styrka. Då båda sedermera följde denna systematiska struktur i sin granskning. 

Det kan också ses som en svaghet eftersom det ligger en grad av tolkning även i 

granskningsprocessen och därmed kunde författarna i högre grad vara motiverade till att 

påverka utfallet av artiklarnas kvalitet. Uppsatsen innefattar både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar vilka har sammanställdes med en integrerad analys som enligt Kristensson (2014) är ett 

fördelaktigt sätt att ordna resultatet i en litteraturstudie.  

 

Denna uppsats utförs med kvalitativ metod vilken enligt Granskär, och Höglund-Nielsens, 

(2012) avser beskriva mänskliga upplevelser. Syftet med uppsatsen var att ur ett 

livsvärldsperspektiv belysa upplevelser av kompressionsbandagering. Det kan således ses som 

en styrka att det är övervägande kvalitativa artiklar som ligger till grund för resultatet. För att 

fördjupa den kvalitativa metoden avser vi även framhäva de fenomenologiska aspekterna av 

upplevelserna genom att således också intressera oss för patienternas olika upplevelser. Då 

fenomenologin enligt Granskär, och Höglund-Nielsens, (2012) syftar till att urskilja olika 

aspekter av samma fenomen. Således de olika upplevelserna av kompressionsbandage detta för 

att få fenomenet att framträda tydligare. De kvalitativa artiklarnas resultat baseras till största del 

på ostrukturerade intervjuer som enlig Forsberg och Wengström (2008) är bra för att lyfta 

relevans genom följdfrågor som är specifikt anpassade till situationen. Detta kan således 

bedömas vara fördelaktigt för vår uppsats att resultatet i valda artiklar baserats på denna 

datainsamlingsmetod, eftersom vi eftersträvade presentera ett uttömmande resultat rörande vårt 

specifika fenomen. 

 

8.1.4 Analysprocess 

Resultatet sammanställdes utifrån artiklar med en kontext där CB var mer eller mindre central. 

I analysen strävande vi efter att endast ta med delar där CB kunde utläsas vara den essentiella 

orsaken till upplevelsen. Det var svårt vid vissa tillfällen att i sammanhanget utläsa om det var 
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såret, omläggningsmaterialet närmast såret eller bandagen som personerna i artiklarna 

refererade till. Konsekvent sorterades därav de delar där osäkerhet infunnit sig hos oss bort. Det 

kan ses som en stryka i uppsatsen att de upplevelser som presenteras i resultatet endast kommer 

från upplevelser av CB hos personer med VLU. Men eftersom detta gjordes enligt vår 

bedömning finns det en risk för att relevant material kan ha sorterats bort i översättningen av 

texten eller under analysförfarandet. Detta har författarna medvetet försökt förhindra genom att 

ingen etikett tilldelades någon kontext och ingen kategori uppstod såvida författarna inte nått 

samförstånd. De artiklar som inte matchade vår valda population eller svarade mot uppsatsens 

syfte inkluderades således inte.  

 

8.1.5 Etiska överväganden 

För oss var det mycket viktigt att artiklarna som skulle ligga till grund för uppsatsens resultat 

redovisade etiska ställningstagande på ett tydligt sätt. Därför modifierade vi Kristensson 

granskningsmallar med ytterligare en fråga som gav 3 poäng då svarsalternativ ja uppfylldes.  

Något som således blev mycket betydande för artiklarnas slutgiltiga kvalitet och om de kunde 

ligga till grund för resultatet.  

 

Artiklarnas etiska ställningstaganden granskades kritiskt individuellt av författarna och vi 

inkluderade endast de studier som följer uppsatsen inklusionskriterier. Detta kan ses som ett 

etiskt ställningstagande i denna uppsats och det speglar uppsatsen etiska ställningstagande som 

sådant. Dock hade vi inte samma förståelse för forskningsetiken initialt utan det är en förståelse 

som utvecklats under uppsatsens gång. Därmed kan feltolkningar gjorts rörande artiklarnas 

etiska resonemang något som kan ses som en svaghet i uppsatsen.   

 

I uppsatsen inkluderades endast de artiklar som svarade mot inklusionskriterierna och 

författarna bedömde enskilt huruvida artiklarna redogjorde för etiska ställningstagande. Detta 

kan ses som en styrka eftersom vi införskaffat en oberoende uppfattning som sedan kunde ligga 

till grund för diskussion kring ämnet. Under arbetet med uppsatsen har vi strävat efter att lägga 

egna värderingar åt sidan. Detta gjorde vi dels genom att ha syftet framför oss under hela 

processen samt att vi hela tiden påminde varandra om vad vi syftade att svara mot och med 

vilka glasögon vi skulle tolka texten.  Vår intention var att låta varje resultatdel med betydelse 

för uppsatsen syfte få tala för sig själv. Vilket kan ses som en styrka i uppsatsen, eftersom 

medvetenhet kring egna värderingar därmed tagits i beaktning.  
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8.1.6 Uppsatsens kvalitetsindikatorer 

Granskär och Höglund-Nielsen, (2012) förklarar att trovärdighet värderas genom reflekterande 

resonemang och konsensusförfaranden. Något vi redogjort för i uppsatsen, i inledningen 

beskriver vi hur vår förförståelse kring patienters upplevelser av CB har föranlett till syftet. En 

förståelse som kan ha färgat uppsatsen resultat, dock menar vi att det inte kan ha gjort det i hög 

grad. Eftersom författarna inte hade någon egentlig uppfattning eller föreställning om varför 

patienter hade negativ inställning till CB. Vi var snarade ovetande om vilka upplevelser som 

skulle komma fram under analysen, något som kan ses som både en trovärdighet samtidigt som 

en nackdel. Detta eftersom författarnas förståelse kan vara viktigt för att kunna tolka kontexten 

som ska ligga till grund för resultatet.   

 

För att resultatet ska vara tillförlitligt förklarar Granskär och Höglund-Nielsen, (2012) att det är 

viktigt att författarna gjort flertalet av delarna i uppsatsprocessen enskilt för att sedan 

sammanställa resultatet tillsammans. Deras ord tolkar vi som att vi har ett resultat som är 

tillförlitligt eftersom vi enskilt gjort flera ställningstagande genom processen och således också 

uppvisat dessa i uppsatsen. Detta exemplifieras då vi beskriver att författarna nått samförstånd 

eller konsensus. Dessa diskussioner har gjort att vi har i högre grad dessutom reflekterat kring 

tolkningsmöjligheter under processen, vilket således har bidragit till diskussion och sedermera 

kanske även gjort att resultatet utformats på ett stringent vis. För att läsaren själv ska kunna 

bedöma huruvida vårt resultat är överförbart till andra grupper, har vi strävat efter att beskriva 

uppsats processen på ett metodiskt vis. Vi har inte begränsat resultatet med någon specifik 

kontext, utan var intresserade av att veta hur CB upplevdes av olika patienter med VLU. 

Genom att göra avgränsningen med VLU kunde vi få ett överskådligt material att arbeta med 

och vi kunde utforma ett väl avgränsat syfte. Något vi anser vara till läsarens fördel då hen kan 

få en djupgående förståelse för just den population det gäller.  

 

Vi valde att inte göra avgränsningar gällande genus, ålder eller geografi för att det var 

patienters specifika upplevelse som var i fokus.  Vår uppfattning såhär i efterhand är att det 

torde bli mycket svårt att avgränsa detta fenomen ytterligare eftersom vi redan upplevt att det 

finns begränsat material att jobba med som rör detta område. Således menar vi att ytterligare 

försök att specificerade detta fenomen hade lett till att ett resultat inte existerat. Huruvida 

resultaten kan vara överförbara till en annan population överlåter vi till läsaren med kunskap 

om den populationen att avgöra.  Enligt vår egen rimlighetsbedömning torde detta resultat 

kunna vara överförbart till de som lever med kompressionsbandage på grund av andra 

medicinska tillstånd. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Uppsatsens syfte var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelser av CB hos patienter med 

VLU. Resultat ringar in tre kategorier 1) Begränsningar, 2) Vårdlidande och 3) Lindrat 

lidande.  

 

Enligt livsvärldsteorin är det vårdgivarens ansvar att den vårdande relationen mellan patient 

och vårdgivare blir vårdande. Detta ansvar tas delvis genom att införskaffa rätt kunskap om 

patientens tillstånd och en viktig del är att ”svara an”. Detta gör vårdgivaren genom att visa 

följsamhet inför patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010).  Då vårdgivaren i samband 

med CB inte var följsam inför patientens förslag och upplevelser gav detta känslor som 

hopplöshet, rädsla och objektifiering. En vårdande relation som borde främja hälsa skapade 

istället vårdlidande.  Något som kom av att bandagen applicerades utan eftertanke, empati och 

följsamhet.  

 

Bandage som konstant orsakar obehag för patienten ledde till oro och utöver denna oro 

illustrerade resultatet att patienterna även var oroliga för vårdgivarens arbetsbörda i samband 

med omläggningen. Detta är enligt Dahlberg och Segesten (2012) utmärkande för att 

vårdandets fokus har förflyttats från patienten till vårdgivarens behov. Detta kan uppstå då 

kommunikationen inte är ändamålsenlig i förhållande till att främja patientens hälsa. Den blir 

istället något som leder till ytterligare skuldkänslor hos patienten och därmed ökat vårdlidande.  

Detta anser vi tydliggör vikten av att vårdgivaren har ett reflekterande förhållningssätt i den 

vårdande relationen, då syftet med omvårdnad är att stödja patientens hälsa och välbefinnande. 

Som Dahlberg och Segesten (2012) belyser är vårdande med utgångspunkt i vårdvetenskap 

preciserat av att vårdgivaren intar en öppen och följsam hållning inför personen som är patient. 

 

Dålig applicering av bandagen gav upphov till nya sår, ibland var det knöligt och ibland trillade 

bandagen av då vårdgivaren gått. Dessa upplevelser ledde till frustration och misstro mot den 

enskilda vårdgivaren men riktade även ett missnöje mot vården som helhet. Smärtupplevelsen 

påverkades beroende av vem som applicerade bandagen, och smärtupplevelsen vid CB 

beskrevs i många fall som outhärdlig och därför avlägsnade patienterna bandagen. Något som 

vårdgivaren såg som bristande följsamhet inför behandling. Dessa upplevelser anser vi 

exemplifierar tillfällen där vårdgivaren har brustit i sin skicklighet i att svara an för patientens 

behov, oavsett orsaken blir resultatet av vården inte vårdande. Genom adekvat sakkunskap om 

material och förfaringssätt skulle några av upplevelserna kunna förhindras och genom att 
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diskutera smärta och smärtlindring kan denna känsla beaktas i tid innan misstro skapas vilket 

försvårar den vårdande relationen.  

 

Att given behandling inte fyller någon funktion för att patienten tar av sina bandage ses av 

vårdgivaren som bristande följsamhet, dock bär som ovan nämnt vårdgivaren ansvar för att 

vården ska bli vårdande. Det är därav viktigt att ha en reflektion kring hur detta hade kunnat 

hindras. Dahlberg och Segesten (2010) belyser att patientcentrerad omvårdnad inte är en 

enkelriktad rörelse. Patientens svar på inviten till en vårdande relation är minst lika viktig för 

utbytet av vården. För detta krävs en ömsesidig tillit där patienten måste uppmuntras till att 

berätta om sina behov. Detta relaterar vi till att patienten måsta få ge uttryck direkt till 

vårdgivaren att hen tillexempel inte vill ha buckligt bandage och hur hen upplever smärta. 

Detta är således sådant som patienten ska stimuleras att berätta om. 

 

Upplevelsen av att vara begränsad på grund av bandagen berodde på konstant obehag, och 

bandagen gav en känsla av att ha rustning kring benet. Men begränsningarna bottnade också i 

upplevelsen av skam över klumpiga ben och ”de hemska bandagen”. Sammantaget påverkar 

CB patientens självbild på ett negativt sätt. Upplevelsen av att vara fången i sin kropp stärktes 

av begränsningen av att inte kunna utföra personlig hygien och hindras i att duscha eller ta ett 

bad. Flera försök utan resultat att klara det på egen hand ledde till CB en känsla av hopplöshet.  

Detta betonar vikten av att vårdgivaren visar följsamhet inför patientens livsvärld då detta gör 

att hen kan identifiera individuella behov. Enligt Eriksson (2015) ökar möjligheten att kunna 

motverka känslor som hopplöshet, maktlöshet och begränsning om vårdgivaren visar 

följsamhet inför patienters livsvärld. Först då kan vården bli mer vårdande och vårdlidande kan 

hindras.  

 

Något som vi slutligen vill diskutera ur resultatet är de positiva upplevelserna som patienterna 

skildrade. Dessa upplevelser är mycket betydande eftersom de leder till lindrat lidande hos 

patienten. Som Eriksson (2015) belyser så kan även det svåraste lidande lindras av endast en 

ödmjuk blick och uppsatsens resultat belyser andra mycket enkla åtgärder resulterade i positiva 

upplevelser hos patienterna som bidrar till lindrat lidande. Tillfredsställelse och välbehag 

upplevdes då vårdgivaren tog av bandagen och berättade hur det såg ut.  

 

Lidandet lindrades genom att vårdgivaren frågade hur bandagen kändes. En litet handling ledde 

till att patienten upplevde delaktighet i den vårdande relationen. En patient kände självsäkerhet 

och trygghet då vårdgivaren bytte bandagen med något som hen beskrev som känsla och 



16 VT-2VÅ60E: Systematisk litteraturstudie av Mirna Boulos och Lise-Lott Johansson

   

 

25 
 

skicklighet. Sammantaget belyser detta vikten av att patienten får vara delaktig i den vårdande 

relationen och att lidande kan lindras. Information om bandage och dess funktion och då 

vårdgivaren svarade på frågor gav också en känsla av delaktighet, Eriksson (2015) upplyser om 

att lindrat lidande minskar patientens ängslan och oro. Således kan vårdgivaren främja 

patientens inre resurser att verka för sin egen hälsa genom att svara på frågor, visa att patienten 

får ta plats och vara patient samt att ge människan vård utifrån sina individuella behov. 

 

Dahlberg och Segesten (2010) upplyser om vikten av delaktighet, särskilt vid långa och 

krävande sjukdomstillstånd. De förklarar att patienten ofta hamnar ur balans vilket gör det svårt 

att hitta livsrytm och harmoni som fungerar i vardagen. Då personen hamnar utanför sitt 

vanliga sammanhang kan det leda till avstånd från mellanmänskliga relationer och livet runt 

omkring. I en sådan situation blir patienten mycket sårbar och upplevelsen kan leda till ett 

vårdlidande.  

 

Det är viktigt för patienten att vara en del av det som sker således vara delaktig i sitt vårdande. 

Vårdgivaren har skyldighet att så långt som möjligt utforma vården tillsammans med patienten.  

Och det finns lagenliga krav på att detta genomförs, enligt patientlagen (2014:821) ska hälso- 

och sjukvård syfta till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Patientlagen ska följaktligen följas av vårdgivare för att 

patienterna ska kunna gynnas av den effekt som lagen eftersträvar.  

 

Sammantaget bestyrks de observationer som föranledde till syftet för denna uppsats och 

uppsatsen i sig visar att det finns ett behov av att skapa förståelse inför upplevelsen av denna 

behandling. Något som också motiverar vidare forskning inom området. Utifrån uppsatsens 

resultat kan vi se att det finns ett behov av att utveckla vårdmiljön kring dessa patienter. Det 

finns ett behov av att öka förståelsen för kompressionsbandagering eftersom det enligt tidigare 

forskning råder en bristande kompetens gällande området bland sjuksköterskor. Det finns även 

behov av att ta fram alternativa lösningar för att komma till rätta med vardagliga problem som 

leder till begränsningar och onödigt lidande.  

 

Resultatet indikerar även om att det finns behov av att utveckla material som underlättar 

patientens egen förmåga att upprätthållande sin personliga hygien. Flera faktorer leder till 

lidande för denna patientgrupp, genom att utforma alternativ för att övervinna begränsningarna 

i det vardagliga livet skulle självkänsla förbättras och CB skulle kanske inte förknippas med 

skam.  
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9. Slutsats 

Syftet var att ur ett livsvärldsperspektiv belysa upplevelser av kompressionsbandagering hos 

patienter med diagnosen venösa bensår. Resultatet presenterade tre övergripande kategorier. 1) 

Begränsningar, 2) Vårdlidande och 3) Lindrat lidande.  Dessa kategorier kan bidra till ökad 

kunskap, förståelse och lyhördhet i bemötandet av denna patientgrupp. Genom att skapa 

förutsättning för insikt i patientens upplevelse av CB, kan detta främja vårdgivarens 

yrkesutövande i förhållande till att inta ett följsamt förhållningssätt och därmed även bidrar till 

hens förmåga att tillgodose patientens behov, lindra lidande vilket således leder till minskat 

vårdlidande för patienten. Den vårdande relationen tillåts vara vårdande.  

 

Pettersson och Vahlne (1997) Förklarar att sjuksköterska och patient delar kunskap, upplevelser 

och erfarenheter. Sjuksköterskan ska utföra åtgärder grundade i sakkunskap men även med 

inlevelse.  Distans genom sakkunskap, medkänsla genom delade upplevelser ger sjuksköterskan 

möjlighet att förstå vad patienten uttrycker och behöver. Delade upplevelser leder således till 

att vårdgivaren medvetet kan agera för att främja patientens välbefinnande. Vi anser oss med 

denna uppsats bidra till att belysa vikten av sakkunskap men främst att på detta vis skildra 

patienters upplevelse och därmed bidra till reflektion hos vårdgivare som gynnar patienten i 

detta möte. Som Dahlberg och Segesten (2010) skriver bör sjuksköterskan alltid sträva efter att 

nå kunskap om patientens livsvärld, då det skapar följsamhet inför att upplevelsen av den levda 

kroppen är lika individuell som personen som besitter den. 
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Bilaga 1 Databassökning: Cinahl och Cinahl Headings. Datum för sökningen: 2016-02-02 

 Sök Sökord och kombinationer Begränsningar 
Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 
Granskade artiklar 

Inkluderade 

i resultat 

1. MH Venous Insufficiency   596     

2. Leg Ulcer*  3,532     

3. MH Leg Ulcer  2,414 

 

   

4. Venous Ulcer*  2,597     

5. MH Venous Ulcer  1,605     

6. S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5  4,947     

7. Compression Therapy*  4,783     

8. MH Compression Therapy  1,606     

9. Compression Bandag*  993     

10. MH Bandaging Techniques  416     

11. S7 OR S8 OR S9 OR S10  5,133     

12. "Patients Experiences"   1,198     

13. MH Life Experiences  11,660     

14. MH Quality of life  45,961     

15. MH Patient Satisfaction  27,171     

16. MH Patient Attitudes  21,577     

17. MH Health Behavior  25,186     

18. MH Attitude to Life  2,484     

19. MH Adaptation, Psychological  14,218     

20. MH Reflection  6,431     

21. S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR 

S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR 

S20 

 143,489     

22. S5 AND S10 AND S19  102     

23. S5 AND S10 AND S19 Published Date: 2000;  

Peer Reviewed; 

Language: English 

84 84 84 

 

nr56, nr59, nr60. 3 
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Bilaga 2 Databassökning: PsycInfo och Thesaurus. Datum för sökningen: 2016-02-02 

Artikel nr 2 och nr 7 förekom i Cinahl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök Sökord och kombinationer Begränsningar 
Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Granskade artiklar 

Dupletter (nr) 

Inkluderade i 

resultat 

1. Venous Insufficiency*  140     

2. Leg ulcer*  112     

3. Venous ulcer*  85 

 

   

4. S1 OR S2 OR S3  286     

5. Compression therapy*  271     

6. Compression bandag*  11     

7. S4 OR S5  278     

8. S3 AND S6  18     

9. S3 AND S6 Published Date: 2000;  

Peer Reviewed; 

Language: English 

18 18 3 (nr 2),( nr 7),  
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Bilaga 3 Databassökning: PubMed och MeSH. Datum för sökningen: 2016-02-02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sök Sökord och kombinationer Begränsningar 
Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakts 

Granskade artiklar 

 

Inkluderade i 

resultat 

1. Venous leg ulcer*  1,629     

2. Varicose ulcer*  4,274 

 

   

3. Varicose ulcer [MeSH]  4,200     

4. S1 OR S2 OR S3  4,985     

5. Compression bandag*  1,158     

6. Compression bandages [MeSH]  1593     

7. S5 OR S6  2,157     

8. Life change events [MeSH]  20,121     

9. Quality of life [MeSH]  131,812     

10. Patient satisfaction [MeSH]  67,243     

11. Attitude to health [MeSH]  322,482     

12. Adaptation, psychological [MeSH]  107,242     

13. Perception [MeSH]  352,269     

14. S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 

OR S13 

 886,930 

 

    

15. S4 AND S7 AND S14  88     

16. S4 AND S7 AND S14 Published Date: 2000;  

Language: English 

77 77 77 nr64, nr74 2 
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Bilaga 4 Exempel på modifierad granskningsmall för tvärsnitts- och kohortstudier. 

Poängsättning  3 p 1,5 p 0p 

Svarsalaternativ:  Ja Delvis Nej 

Syfte 

1. Finns det en tydligt formulerad forskningsfråga eller hypotes? 
   

Metod 

2. Är studien godkänd av etisk kommitté eller för tydligt etiskt resonemang eller har informerat samtycke vid enkät och 

intervjustudier? 

   

3. Beskrivs det var och när studien ägde rum?    

4. Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusions- och exklusionskriterier?    

5. Är det tydligt beskrivet hur urvalet rekryterades?    

6. Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberäkning)?    

7. Finns en tydlig beskrivning av utfallsmått, eventuella prediktorer och confounders?    

8. Finns det en tydlig beskrivning av hur data samlades in?    

9. Finns en tydlig beskrivning av hur eventuell risk för bias hanterades?    

10. Finns en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes och om metoderna var relevanta?    

Resultat 

11. Finns det en tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall? 
   

12. Finns det en tydlig beskrivning av relevanta bakgrundsvariabler och eventuellt bortfall för varje variabel?    

13. Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden och eventuellt bortfall för varje variabel?    

Diskussion 

14. Finns det en tydlig redovisning av relevanta risker för bias? 
   

15. Finns det en relevant bedömning av resultatets generaliserbarhet?    

Bedömningskriterier: Maxpoäng 45 Högkvalitet > 80 % (36 p). Medel kvalitet > 60 % (27 p). Låg kvalitet < 60 %. Summa:  
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Bilaga 5 Exempel på modifierad granskningsmall för kvalitativa studier 

Poängsättning 3 p 1,5 p 0p 

Svarsalaternativ:  Ja Delvis Nej 

Syfte 

1. Finns det ett tydlig formulerat syfte eller undersökningsfråga? 
   

Metod 

2. Är studien godkänd av etisk kommitté eller för tydligt etiskt resonemang? 
   

3. Är studiens design beskriven (i termer av fenomenologi, etnografi, grounded theory)?    

4. Finns det en tydlig beskrivning av teoretiska perspektiv?    

5. Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades?    

6. Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad?    

7. Finns en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in?    

8. Var datainsamlingsmetoden relevant?    

9. Beskrivs forskarens roll i relation till deltagarna?    

10. Finns det en beskrivning av forskarens förförståelse?    

11. Finns det en tydlig beskrivning av hur data analyserades och analysprocessen i termer av kodning, kategorisering eller 

tematisering relevant och transperant beskriven? 
   

Resultat 

12. Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 
   

13. Speglar resultatet data som samlades in?    

Diskussion 

14. Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppen? 
   

Bedömningskriterier: Maxpoäng 42 Högkvalitet > 80 % (33,6p). Medel kvalitet > 60 % (25,2p). Låg kvalitet < 60 %. Summa:  
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Bilaga 6 Artikelmatris Cinahl 

 

Författare 

 

Land

/år 

 

Design 

1. Population 

2. Inklusionskriterier 

3. Exklusionskriterier 

 

Urval/bortfall 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Gradering 

Artikel nr56 

Heinen, M. M., 

Persoon, A., 

van de 

Kerkhof, P., 

Otero, M., & 

van 

Achterberg, T. 

NLD/ 

2006. 

Kvantitativ. 

Tvär-

snittsstudie. 

Deskriptiv 

design. 

1. Respondenter med 

VLU eller venös och 

arteriell insufficiens. 

2. Öppna sår vid 

tidpunkten för studien. 

Kapabla att förstå tyska 

samt svara på frågor. 

Konsekutivt urval. 

180 ville delta. 17 

exkluderades pga. 

Läkta sår. 18 ville 

inte delta, 12 av 

dem uppgav ej 

orsak och 6 av dem 

tyckte det var för 

besvärligt. 4 hade 

svårt att ta sig till 

öppenvården för 

deltagandet. 

Frågeformulär, 

standardiserade 

intervjuer och 

strukturerade 

observationer av 

journaler och 

sår. 

80 % upplevde smärta. 47 

% av tyckte 

utomhusaktivitet var svårt. 

60 % hade svårt att hitta 

lämpliga skor. 

Respondenter med VLU 

och respondenterna med 

venös och arteriell 

insufficiens hade liknande 

erfarenheter. 50 – 70 % 

fick ingen hjälp med 

problem, dock var det bara 

ett fåtal som ansåg att 

hjälp som gavs var 

otillräcklig. 

Hög kvalitet. 

40,5 poäng. 
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Bilaga 7 Artikelmatris Cinahl 

 
Författare 
 

 
Land
/år 

 
Design 

1. Population 
2. Inklusionskriterier  
3. Exklusionskriterier 

 
Urval/bortfall 

 
Metod 

 
Resultat 

 
Gradering 

Artikel 

nr59 

Briggs, M., 

& Closs, S. 

 

 

GBR/

2006 

 

Kvantitativ 

Kohort-

studie. 

Prospektiv 

longitudinel

l design. 

 

1. 66 kvinnor och 30 

män i åldrarna 48 - 100. 

2. VLU eller mixtetiologi 

som behandlades av 

distrikts-SSK. Sår >1 cm 

i diameter belägna ovan 

malleolen eller under 

knät. 3. Vårdades 

palliativt eller som enligt 

distrikts-SSK hade 

kognitiva begränsningar. 

Konsekutivt 

urval. 

Inget redovisat 

bortfall 

Respondenterna förde 

ned sina tankar om 

behandling och smärt-

upplevelse i en 

dagbok. Ett 

frågeformulär 

besvarades efter varje 

omläggning av 

distrikts-SSK. 

22 % ansåg att rengöringen 

var smärtsam. 27 % ansåg att 

smärtan lättade vid rengöring. 

Endast 56 % kunde tolerera 

fullständig CB. Smärta var 

den vanligaste orsaken till 

bristande följsamhet för 

behandling 

Hög kvalitet 

36 poäng. 

Artikel 

nr60 

Ebbeskog, 

B., & 

Emami, A. 

SWE/ 

2005 

Kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

1.12 kvinnor och 3 män i 

åldrarna 74 - 89. 

2. Informanter med 

aktiva bekräftade VLU 

som varit i minst två 

månader. ABPI>0,8. Var 

över 65 år och bodde 

hemma. 

Strategiskt 

urval. Inget 

redovisat 

bortfall 

Individuella intervjuer 

som startades men en 

öppen fråga. FA skrev 

ned informanternas 

svar ordagrant. 11 

informanter intervjuas 

i hemmet. 4 valde att 

intervjuas efter 

behandling på 

öppenvården. 

Informanternas upplevelser 

varierade. Vissa var nöjda 

med behandlingen, andra 

missnöjda. 

Sammantaget ville 

informanterna ha värdig 

sårbehandling av skickliga, 

och ödmjuka sjuksköterskor 

som hade förståelse för 

patientens upplevelse. 

Hög kvalitet 

42 poäng. 
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Bilaga 8 Artikelmatris PubMed 

 

Författare 

 

 

Land

/år 

 

Design 

1.  Population 

2. Inklusionskriterier  

3. Exklusionskriterier 

 

Urval/bortfall 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Gradering 

Artikel 

nr64 

Mudge, E., 

Holloway, 

S., 

Simmonds, 

W., & 

Price, P. 

GBR/ 

2006. 

Kvalitativ 

Fenomenolo

gisk design. 

1. 4 Kvinnor och 2 män i 

åldrarna 64-86. 

2. Bekräftade VLU, där 

CB behövs som en del av 

behandlingen > 1mån.  

 

  

Strategiskt 

urval. Inget 

redovisat 

bortfall. 

Bandad, halv-

strukturerad 

intervju, i 

fokusgrupp. 

Informanterna 

diskuterade det 

som var 

betydelsefullt för 

dem. En moderator 

bistod för att 

stimulera 

informanterna till 

dialog när ämnen 

uttömts. 

 

Informanterna upplevde 

frustration över sjukvården och 

tyckte det var en utmaning att 

hantera smärta och praktiska 

saker i vardagen. Emotionellt 

förändrar diagnosen 

kroppsuppfattningen och hur 

informanterna upplever andra 

människor något som lett till 

undvikande beteende.  

Hög kvalitet 

33 poäng. 

 

 

 

 



 

 

38 
 

Bilaga 9 Artikelmatris PubMed 

 

Författare 

 

 

Land

/år 

 

Design 

1.  Population 

2. Inklusionskriterier  

3. Exklusionskriterier 

 

Urval/bortfall 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Gradering 

Artikel 

nr74 

Edwards, L. 

M. 

 

 

 

GBR/ 

2003 

Kvalitativ 

hermeneutis

k 

fenomenolo

gi. 

1.13 Kvinnor 1 man i 

åldrarna 50-96. 

2. Informanter i alla 

åldrar som enligt 

distrikts-SSK visade 

bristande följsamhet 

inför CB.  Behandlades 

hemma eller inom 

öppenvården. ABPI på < 

0,8.  

3. Mixetiologi, 

ABPI>0,8. Informanter 

som inte visar bristande 

följsamhet inför CB, tar 

hand om såren själva har 

diabetes, vaskulit eller 

inte behöver CB. 

Strategiskt urval.  

3 informanter 

exkluderades. 

1 pga. Minnes-

svårigheter. 1 pga. 

språk-förbristning 

och 1 nekade till 

intervju. 

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer som 

varade mellan 

35- 75min. 

Informanternas 

svar 

nedtecknades. 

Informanterna visade bristande 

insikt för diagnos och 

behandling. Besvär som smärta, 

läckage av exsudat och irriterad 

hud hade negativt effekt på livet 

vilket gav bristande följsamhet. 

Informanterna upplevde att 

vårdpersonal inte tog hänsyn till 

dessa problem vilket resulterade 

i en känsla av maktlöshet.  

 

Medel 

kvalitet 

28,5 poäng. 
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Bilaga 10 Artikelmatris Manuell sökning 

 

Författare 

 

 

Land

/år 

 

Design 

1. Population 

2. Inklusionskriterier  

3. Exklusionskriterier 

 

Urval/bortfall 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Gradering 

Artikel 

nr56 ref 5 

Douglas, V. 

 

 

 

 

 

 

GBR/

2001 

Kvalitativ 

Grounded-

theory. 

1. 6 kvinnor och 2 män i 

åldrarna 65-94. 

2. Diagnostiserade med 

VLU >1år som 

behandlades i hemmet av 

distrikts-SSK och kunde 

ge informerat samtycke. 

 

Teoretiskt 

homogent urval. 

Inget redovisat 

bortfall. 

Initialt utfördes 

bandade, 

ostrukturerade 

intervjuer, i 

informanternas 

hem. Sedan 

bandade 

semistrukturerad

e intervjuer. För 

att forskarna 

skulle få en bild 

av oreflekterade 

och personliga 

känslor 

användes en 

dagbok där 

informanterna 

skrev ned 

tankar. 

Fem huvudkategorier bidrog till 

deltagarnas upplevelser av 

behandlingen. 1. Fysiska 

erfarenheter, 2. Förlorad 

kontroll, 3. Framtidsvision,  

4 Vårdgivarens perspektiv  

och 5 Vårdrelationen. 

 

Medel 

kvalitet. 

33 poäng. 
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Bilaga 11 Artikelmatris manuell sökning 

 

Författare 

 

 

Land

/år 

 

Design 

1. Population 

2. Inklusionskriterier  

3. Exklusionskriterier 

 

Urval/bortfall 

 

Metod 

 

Resultat 

 

Gradering 

Artikel 

nr56 ref 6 

Haram, R., 

& Dagfinn, 

N. 

 

 

 

NOR/ 

2003 

Kvalitativ 

deskriptiv 

fenomenolo

gi. 

1.5 Kvinnor och 4 män i 

åldrarna 60-96. 2. > 60 år 

med bensårsduration > 6 

veckor och som 

behandlas hemma. 

 Strategiskt urval. 

Inget redovisat 

bortfall. 

Bandade 

halvstrukturerad

e intervjuer med 

30 öppna frågor, 

utfördes av en 

forskare i 

hemmet och 

varade 1-1,5 

tim.  

Informanterna ansåg att 

vårdpersonal inte utförde 

adekvat vård. Förseningar, 

okunskap, bristande hygien 

förekom dock hade 

informanterna förtroende för 

vården som gavs. 

Medel 

kvalitet. 

33 poäng. 

Artikel 

nr60 ref 

12 

Ebbeskog, 

B., & 

Ekman, S. 

SWE/ 

2001 

Kvalitativ 

hermeneutis

k design. 

1.12 Kvinnor och 3 män 

i åldrarna 74-89. 

2. >65 år, bodde hemma 

och hade diagnosen 

VLU. ABPI>8.0, och 

VLU-duration > 2 mån. 

Kapabla att uttrycka sig 

och föra dialog. 

Strategiskt urval. 

Inget redovisat 

bortfall. 

Individuella 

intervjuer med 

öppen fråga. FA 

skrev ned 

informanternas 

svar ordagrant. 

11 informanter 

intervjuas i 

hemmet. 4 

intervjuas efter 

behandling på 

öppenvården. 

Det är viktigt att ta hänsyn till 

den levda kroppen i vården av 

VLU.  Det är betydelsefullt att 

utforska patentens upplevelse av 

diagnos och behandling.  

 

 

 

 

Hög kvalitet  

39 poäng. 

 


