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ABSTRAKT  

Bakgrund: Många personer lever idag med någon typ av bensår, varav venösa 

bensår är de allra vanligaste. Bensåret uppkommer ofta till följd av ett yttre 

hudtrauma hos de med venös insufficiens. Sjuksköterskan har en viktig roll när det 

kommer till omhändertagande och behandling av patienter i denna grupp. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka patienters upplevelser av att leva med 

svårläkta venösa bensår. Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats där tio 

studier analyserats. Resultat: Litteraturstudien utmynnade i fyra kategorier samt 

tio underkategorier. Svårläkta venösa bensår påverkar patienters förmåga att utföra 

vardagliga aktiviteter, dels på grund av de fysiska symtomen och dels på grund av den 

negativa psykiska inverkan som känslor av skam och nedstämdhet har. Såret innebär 

att ingå i ett förhållande med sjukvården, där kontinuitet och delaktighet är viktigt 

för patienterna. Olika metoder för att hantera situationen framkom. Konklusion: 

Resultaten visar på vikten av att se på patienten och omvårdnaden ur ett 

helhetsperspektiv, där inga aspekter får glömmas bort. Reflektioner över 

litteraturstudiens resultat leder till en bredare kunskap om hur vården kan förbättras 

för dessa patienter. 

 

Nyckelord: Upplevelse, svårläkta, venösa bensår, kvalitativ. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

Background: Many persons are affected by hard-to-heal wounds with venous leg 

ulcers being the most common. The ulcer is usually caused by trauma to the leg in 

patients suffering from venous insufficiency. Nurses carry an important role in caring 

for this group of patients. Aim: The aim of this literature study was to explore 

patients’ experiences of living with hard-to-heal venous leg ulcers. Method: 

Literature study with a qualitative approach, where ten studies have been analyzed. 

Results: Four categories and ten subcategories emerged. Hard-to-heal venous ulcers 

greatly affect patients’ everyday life, partly due to the physical symptoms and partly 

to the psychological impact of feelings of shame and depressive thoughts. Developing 

an ulcer means entering into a relationship with health care professionals, such as 

nurses, and the study found that patients place a high value on the continuity of care 

and involvement. Different strategies to cope with the situation emerged. 

Conclusion: The results point to the importance of holistic care and provide a broad 

understanding of the experiences of patients’ living with hard-to-heal venous ulcers; 

the results can be used to improve care for these patients. 

 

Key words: Experience, venous leg ulcer, chronic, hard-to-heal, qualitative.  
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BAKGRUND  

Långvarig sjukdom är idag ett stort problem i samhället och orsakar påtagligt 

lidande. Venös insufficiens finns framförallt i den äldre befolkningen och utgör en 

stor riskfaktor för utveckling av svårläkta sår. Litteraturstudien ämnar utforska hur 

det är att leva med svårläkta venösa bensår.  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) (2013) beskriver långvarig sjukdom som kronisk 

och icke smittsam. Den har vanligtvis lång duration med långsam progression. Öien 

(2009, 49) skriver att sår som inte läkt inom sex veckor tidigare benämnts för 

kroniska sår, termen har idag ersatts med begreppet svårläkande eller svårläkta sår.  

 

Venös insufficiens kan uppstå i både det ytliga och i det djupa vensystemet, eller i 

perforanterna som binder de två systemen samman. En av de vanligaste orsakerna 

beror på dysfunktion i vadmuskel-pumpen, där förstörda klaffar leder till 

refluxproblem samt hypertension (Stranden 2004, 61-62). Ett sår uppkommer ofta 

till följd av ett yttre hudtrauma, som på grund av den bakomliggande problematiken 

kan bli svårläkt (Nelzén 2004, 72). Såret utvecklas vanligtvis kring malleolerna, har 

för det mesta oregelbundna kanter och är gulsmetigt (fibrinbelagt) men är sällan 

nekrotiserat. Sårsekretion och dålig lukt från såret kan förekomma (Lindholm 2012, 

104). 

 

Prevalensen av venösa sår i Sverige låg år 1996 på 0,05 % (Ebbeskog, Lindholm & 

Öhman 1996). Enligt Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) (2012a) är 

cirka 40 000 personer i Sverige drabbade av svårläkta sår, varav 40 % av dessa sår 

utgörs av venösa bensår. I en prospektiv prevalensstudie utförd i London framkom en 

prevalens på 0,45/1000 (0,045 %), av dessa var prevalensen 0,34/1000 för män och 

0, 54/1000 för kvinnor. I åldersgruppen över 85 år låg prevalensen på 8,29/1000 för 

män och 8,06/1000 för kvinnor. Venös etiologi framkom hos 43 % av deltagarna 

(Moffatt, Franks, Doherty, Martin, Blewett & Ross 2004). Finlayson, Edwards och 

Courtney (2009) fann recidiv på 68 % (n=122) efter läkning inom de första tre 

månaderna. Fernandes Abbade, Lastória, de Almeida Rollo & Ometto Stolf (2005) 

fann att 47,5 % av deltagarna (n=120) hade en historia med sår och recidiv på över tio 

år. 
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Vid venösa bensår finns olika behandlingsalternativ att tillgå så som kärlkirurgi, 

pinch grafting, ödem- och kompressionsbehandling samt intermittent pneumatisk 

kompression så kallad ”pumpstövel”. Kompressionsbehandlingen består av 

kvarliggande bandage, hög- eller lågelastisk flerkomponentskompression, reducerad 

kompression eller kompressionsstrumpor (Lindholm 2012, 107-109, 113).  

 

Kroppens egna läkningsmekanismer underlättas genom att såret hålls fuktigt och att 

bandagebyten inte sker alltför ofta (Lindholm 2012, 134). Det blir ofta nödvändigt att 

rensa upp såret för att gynna läkning. Debridering (upprensning) definieras som den 

handling som vidtas med syfte att främja sårläkning, som avlägsnar till exempel: 

nekrotisk, devitaliserad och infekterad vävnad, sårskorpor, var, eller andra 

främmande föremål (Strohal, Apelqvist, Dissemond, Jordan O’Brien, Piaggesi, 

Rimideika & Young 2013). 

 

I omvårdnaden av patienter med venösa bensår är noggrann dokumentation av såret 

av stor vikt och helst ska sårjournal användas (Ingebretsen & Storheim 2011, 377). 

Såret bör bedömas med avseende på utseende, eventuell sekretion, lukt samt smärta. 

Även bedömning av ödem, eksem, lipodermatoskleros och atrophie blanche bör ske. 

Såret ska även fotograferas. När såret har stor inverkar på det dagliga livet bör 

kartläggning av ADL-status ske med till exempel Katz ADL-index. Vid bedömning av 

smärta kan VAS-skalan (Lindholm 2012, 435-439) eller McGill pain questionnaire 

(Melzack 1987) användas.  

 

Gällande omvårdnaden så ska en sjuksköterska kunna tillvarata det friska hos 

patienten och tillgodose dennes omvårdnadsbehov. Patientens sjukdomsupplevelse 

samt lidande ska uppmärksammas, mötas och om möjligt lindras. Sjuksköterskan ska 

kunna kommunicera på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt, samt ge stöd, 

vägledning och uppmuntran till delaktighet till patienten. Information ska ges på ett 

adekvat sätt (Socialstyrelsen 2005, 11). Lindholm (2012, 428) poängterar vikten av 

att omvårdnaden av patienter med svårläkta sår utgår från en helhetssyn på 

patienten istället för på såret, vilket stöds av Green och Jester (2009).  
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Olika fysiska symtom har studerats bland personer med svårläkta bensår. 

Kvantitativa enkätstudier visar att smärta är ett allvarligt fysiskt symtom. 

Hareendran, Bradbury, Budd, Geroulakos, Hobbs, Kenkre och Symonds  

(2005) fann att 80,5 % (n=36) av personer med bensår rapporterade smärta. Jones, 

Barr, Robinson & Carlisle (2006) rapporterade mild till överväldigande smärta hos 73 

% (n=190) av personerna med bensår. Heinen, Persoon, van de Kerkhof, Otero och 

van Achterberg (2007) redovisade smärta hos 85 % (n=141) av personerna med 

bensår som det problem som hade störst inverkan på deras liv. En ytterligare studie 

på patienter med bensår av Palfreyman (2008) visar liknande resultat där 80 % 

(n=152) av deltagarna rapporterade smärta.  

 

Hareendran et al. (2005) rapporterade sårvätska hos 77,8 % (n= 36) och kliande hos 

69,4 % av personerna med bensår. Jones et al. (2006) redovisade små till medelstora 

mängder sårvätska hos 83 % och kraftiga mängder hos 12 % (n=190) samt lukt från 

såret rapporterades av 57 % av deltagarna. Palfreyman (2008) rapporterade 

sårvätska hos 75 % (n=152) och lukt hos 56 % av personer med bensår. Hareendran et 

al. (2005) fann sömnproblem hos 66,6 % (n=36) av deltagarna. Heinen et al. (2007) 

redovisade sömnproblem hos 40 % (n=141) av deltagarna, smärta och kliande 

rapporterades vara bidragande till sömnproblemen. Palfreyman (2008) fann att 65 % 

(n=152) av deltagarna hade sömnproblem. Hareendran et al. (2005) rapporterade att 

66,7 % (n=36) upplevde missnöje med sitt utseende. 

 

Fysiska begränsningar och psykosociala aspekter av att leva med bensår framkom i 

tidigare forskning där Hareendran et al. (2005) fann negativa psykologiska aspekter 

som symtom av bensåret då 44,4 % av deltagarna (n= 36) uppgav att bensåret 

orsakade känslor av depression och 30,6 % uppgav känslor av förlorad självkänsla. 

Emotionella symtom så som ilska och irritabilitet rapporterades av 19,4 % respektive 

13,9 % av deltagarna (n=36). Heinen et al. (2007) fann att 74 % (n=141) upplevde 

negativa känslor relaterade till bensåret, bland annat rapporterades känslor av 

maktlöshet av 37 % (n=141), känslor av att vara beroende av 48 % (n=141) samt sorg 

av 41 % (n=141).  Jones et al. (2006) rapporterade att 27 % av deltagarna (n=190) 

uppgav att de kände sig deprimerade på grund av såret och 26 % (n=190) kände 

ångest. Palfreyman (2008) rapporterade att 65 % (n=152) av deltagarna kände sig 

deprimerade och relaterade känslorna till bensåret. Hareendran et al. (2005) fann att 
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58,3% (n=36) upplevde att bensåret orsakade funktionella hinder i vardagen. Heinen 

et al. (2007) redovisade att 48 % av deltagarna (n=141) kände sig begränsade i det 

vardagliga livet. 

 

Problemformulering 

Enkätstudierna ovan visar på att det svårläkta bensåret utgjorde ett förändrat liv med 

fysiska symtom så som smärta, vätskande och kliande sår, samt psykiska symtom så 

som depression, ångest och sorg. Dessa symtom skapade begränsningar i vardagen. 

Patienter med venösa bensår är relativt vanliga inom vården, nyblivna sjuksköterskor 

kan därför antas träffa denna patientgrupp snart efter avslutad utbildning. 

Omvårdnad ska ges utifrån evidens och klinisk erfarenhet. Kunskapen som behövs 

för att utföra uppgiften att ta hand som såret är kunskap som en nybliven 

sjuksköterska relativt lätt kan förvärva. Dock kan det tänkas att förståelse för 

patientens situation inte är något som den nyblivna sjuksköterskan kan ta till sig lika 

enkelt.  

 

Författarna vill med denna litteraturgenomgång därför utforska vilka levda 

erfarenheter denna patientgrupp har för att bättre kunna bemöta denna grupp och 

sprida information. Patienterna är experter på sin sjukdom och hur det är att leva 

med ett visst tillstånd, vilket är något som författarna anser bör tas hänsyn till. 

Författarna vill genom denna litteraturstudie erhålla svar på frågorna: ‘Hur påverkas 

patienter som lider av venösa bensår i vardagen?’, ‘Hur ser patienterna på vården de 

får?’ ’Hur hanterar patienterna sin situation?’ och ‘Kan omvårdnaden för denna 

grupp förbättras?’. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

svårläkta venösa bensår. 
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METOD  

Sökmetoder 

De databaser som har använts är CINAHL with Full Text, PsycINFO och Scopus. 

Experience, chronic, leg ulcer, venous leg ulcer och therapy är de sökord som använts 

i olika kombinationer med hjälp av de olika booleska operatorerna. Avgränsningarna 

var English language, journal subset/subject area: nursing, årtal 2000 -2014. En 

artikel har hittats genom manuell sökning. Sökvägar redovisas i bilaga 1. 

 

Urval  

Kvalitativa studier ämnar beskriva, tolka, förstå och förklara en upplevelse eller en 

erfarenhet (Forsberg och Wengström 2013, 129). En kvalitativ ansats valdes då den 

bäst besvarar syftet med studien. Artiklar som inkluderats belyser en eller flera 

aspekter av att leva med ett svårläkt venöst bensår. Kriterier för inklusion var att 

artiklarna skulle ha en kvalitativ ansats, att de skulle beskriva patienters upplevelser 

av att leva med svårläkta venösa bensår, samt att deltagarna skulle vara över 18 år. 

Exklusionskriterierna var artiklar med kvantitativ ansats, artiklar som belyser ämnet 

från en annan synvinkel än patientens, artiklar som innefattar personer med sår 

andra än venösa, artiklar som handlar om sårläkning samt artiklar som redogör för 

sårläkningsmateriel. 

 

Artiklarnas abstrakt granskades och de som ansågs relevanta mot syftet behölls och 

kvalitetsgranskades. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, 108) kan en 

granskningsmall användas som stöd vid granskning av artiklarnas vetenskapliga 

kvalitet. SBU:s (2012b) mall för granskning av kvalitativa studier har använts (bilaga 

2) och artiklar med hög eller medelhög kvalitet har inkluderats. Resultatet av 

kvalitetsgranskningen redovisas i bilaga 3. Urvalet bestod av tio artiklar med totalt 

121 deltagare. Åtta av tio artiklar redovisade könsfördelning som totalt var 60 kvinnor 

och 36 män. 

 

Analys  

Analysmetoden som använts var inspirerad av innehållsanalys (Forsberg & 

Wengström 2013, 151). Meningsenheter från artiklarnas resultattext identifierades 
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och valdes ut individuellt. Meningsenheterna flyttades till Microsoft Word och varje 

artikel och tillhörande meningsenheter tilldelades ett nummer för identifiering. Detta 

innebar att meningsenheterna och de kondenserade meningsenheterna, under hela 

analysprocessen, kunde kopplas till rätt artikel. Kondensering av meningsenheterna 

samt kodning skedde också individuellt. Fortsättningsvis gjordes en sammanställning 

av fynden gemensamt, och kategorier och underkategorier bildades i Microsoft Word. 

Vid oklarheter kring meningsenheternas innehåll eller relevans fördes en diskussion 

mellan författarna. Den sammanställda datan flyttades sedan till Microsoft Excel 

vilket förenklade grupperingen av datan, utan risk för förlorad data. 

Meningsenheterna grupperades nu efter kategori och subkategori. Diskussion kring 

optimering av kategorier och subkategorier fördes mellan författarna.  

 

En form av forskartriangulering skedde genom att först individuellt läsa, kondensera 

och koda resultatet för att sedan jämföra och kategorisera gemensamt. 

Forskartriangulering beskrivs av Forsberg och Wengström (2013, 59) som att flera 

forskare är involverade i datainsamling och analys i samma studie. 

 

Forskningsetik  

Helsingforsdeklarationen redogör för den etiska standarden som ska säkerställa 

respekt för människor och skydda de mänskliga rättigheterna. Forskaren har en plikt 

att skydda liv, hälsa, värdighet, integritet, rätt till självbestämmande, privatliv och 

konfidentialitet av personlig information. Deltagarna måste frivilligt ge sitt samtycke 

till att vara med i studien. Deltagaren har alltid rätt att tacka nej till att medverka 

eller dra sig ur studien, vilket inte får påverka relationen till forskaren (World 

Medical Association 2013, 2191-2193). 

 

De etiska aspekter som bör beaktas vid genomförande av litteraturstudier innefattar; 

redovisning av alla artiklar som ingår i studien, presentation av alla resultat även de 

som inte stödjer en specifik åsikt eller hypotes samt att välja studier som blivit 

granskade av en etisk kommitté och fått tillstånd (Forsberg och Wengström 2013, 69-

70). Artiklarna som inkluderats har granskats gällande sitt etiska resonemang, åtta av 

tio skriver om det etiska förfarandet, den två som inte gör det är publicerade i 

tidskrifter som kräver intyg på etiskt godkännande för publikation. 
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RESULTAT  

Bensårets påverkan på kroppen och det vardagliga livet 

Litteraturstudien visar att patienter med venösa bensår upplever dels fysiska symtom 

som domineras av smärta, dels 

känslomässiga och 

psykologiska svårigheter vilka 

leder till begränsad mobilitet 

och socialt utanförskap. 

 

Fysiska symtom 

Studier visar att smärta var 

enligt många det symtom som 

påverkade dem mest (Krasner 

1998; Douglas 2001; Rich & 

McLachlan 2003; Ebbeskog & 

Emami 2005; Byrne & Kelly 

2010; Green, Jester, McKinley 

& Pooler 2013). Det beskrevs som det värsta symtomet (Byrne & Kelly 2010) och som 

ett invalidiserande symtom (Green et al. 2013). Smärtan upplevdes både som akut 

och kronisk, varav det kroniska elementet var mest plågande (Krasner 1998). 

Smärtans karaktär beskrevs som brännande, strålande och huggande (Byrne & Kelly 

2010). Exacerbation av smärtan ansågs uppkomma på grund av bensvullnad, 

infektion eller tecken på läkning (Krasner 1998).  

 

Smärtan beskrevs som svårkontrollerad och analgesian som otillräcklig (Douglas 

2001). Analgesian upplevdes ofta vara ineffektivt för typen av eller intensiteten av 

smärtan (Green et al. 2013). Smärtan rapporterades förvärras kväll- och nattetid 

(Krasner 1998; Green et al. 2013) vilket orsakade sömnproblem (Krasner 1998; 

Douglas 2001; Green et al. 2013). Även kliande försvårade sömnen. Sömnproblemen 

beskrevs orsaka en känsla av förtvivlan (Byrne & Kelly 2010). Den mest intensiva 

smärtupplevelsen som beskrevs var relaterad till debridering (Krasner 1998), och 

smärtan ansågs vara relaterad till behandling snarare än såret (Douglas 2001). 

Tabell 1. Resultatöversikt. 

Kategorier Underkategorier 

Bensårets påverkan 

på kroppen och det 

vardagliga livet 

 Fysiska symtom 

 Känslomässiga och 

psykologiska upplevelser 

 Begränsad mobilitet och 

socialt utanförskap 

Patienters kunskap 

om och förståelse för 

bensår och 

behandling 

 Kunskap om sår och 

sårbehandling 

 Patienters syn på 

behandling 

Det vårdande 

förhållandet 

 Betydelsen av kontinuitet 

 Relationen mellan 

patienten och 

sjuksköterskan 

 Vikten av delaktighet 

Hanteringsstrategier 

och tankar om livet 

 Acceptans 

 Inre styrka, välmående 

och tankar om framtiden 
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Debridering utan analgesia ifrågasattes (Krasner 1998; Ebbeskog & Emami 2005). 

Den smärtsamma upplevelsen ledde till att deltagare agerade känslomässigt vilket 

beskrevs som pinsamt (Krasner 1998). Behandlingen störde såret och orsakade 

smärta som varade i flera dagar, vilket även fast det var väntat, medförde negativa 

konsekvenser för det sociala livet (Hopkins 2004). Smärta i samband med 

behandling ledde till reflektioner kring den långsamma läkningsprocessen (Ebbeskog 

& Emami 2005). En del deltagare var mer plågade av den långvariga smärtan från att 

stå eller från upprepade förbandsbyten, en procedur som associerades med att 

smärtan började om igen (Krasner 1998). Smärtan förde tankarna till såret (Hopkins 

2004) och de fysiska symtomen hade således en direkt påverkan på det psykiska 

välmåendet (Byrne & Kelly 2010). 

 

Deltagare beskrev även smärtan som en normal eller förväntad del av upplevelsen av 

att leva med bensår (Krasner 1998) och en del såg det som en normal del i 

åldringsprocessen vilket innebar att smärtan inte alltid rapporterades, dock så 

användes ibland kroppsspråk för att kommunicera smärtupplevelsen (Douglas 2001).  

 

Sårvätskeläckage och lukt orsakade många problem (Douglas 2001) och det sågs som 

en signifikant del av upplevelsen av bensår (Hopkins 2004). Kliande framkom också 

som symtom och beskrevs som ett försvårande symtom till läckage (Byrne & Kelly 

2010). 

 

Känslomässiga och psykologiska svårigheter 

En förändrad kroppsbild innebar förlorad självkänsla. Känslan av förlorad identitet 

och frustration var särskilt påtaglig bland de kvinnliga deltagarna då de kände sig 

oförmögna att fullgöra sin traditionella roll. Känslor av att förlora kontrollen 

framkom (Douglas 2001). En upplevelse av en omfördelning av familjeroller (Douglas 

2001; Green et al. 2013). Kroppen förändrades från en förutsägbar till en osäker 

kropp (Jones, Robinson, Barr & Carlisle 2008) och bensåret sågs som en hot mot 

identiteten som en frisk person (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). 

 

Specifikt orsakar odör och sårvätskeläckage känslor av skam (Douglas 2001; Rich & 

McLachlan 2003; Hopkins 2004; Green et al. 2013), avsky, självhat (Jones et al. 

2008), minskad självkänsla (Byrne & Kelly 2010) och stress (Green et al. 2013). För 
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deltagare som upplevde sitt första bensår hade sårvätskeläckaget en tärande 

påverkan på livet (Jones et al. 2008). En oro över att sårvätskan skulle komma i 

kontakt med kläder och hushållsföremål beskrevs (Rich & McLachlan 2003; Jones et 

al. 2008). Oro över att såret skulle smitta framkom också (Hopkins 2004). Det fanns 

även en oro över att sårrengöring och bandagering skulle skapa obehag (Ebbeskog & 

Emami 2005). Rädsla att andra ska känna lukten av såret eller se de blöta bandagen 

samt upplevelsen av blöta bandage och sårvätska i sig orsakade en självvald isolation 

(Hopkins 2004; Jones et al. 2008; Green et al. 2013). Den oförutsägbara naturen av 

sårvätskeläckageflödet var något som särskilt orsakade ångest och skam vilket 

resulterade i försök att i smyg hålla bandagen torra (Byrne & Kelly 2010). 

Självmedvetenhet och rädsla att andra kunde känna lukten innebar att ständigt 

kontrollera med närstående om de kände lukten (Rich & McLachlan 2003; Hopkins 

2004). Odör antogs komma från dem och andra alternativ utforskades inte. En del 

uttryckte en känsla av förruttnelse (Jones et al. 2008) eller leprasjuka vilket 

resulterade i undvikande av sociala situationer (Byrne & Kelly 2010). Deltagarna 

beskrev en medvetenhet om andras åsikter om sjukdomen (Rich & McLachlan 2003) 

och en rädsla för andras åsikter (Green et al. 2013). Ett behov att dölja sina ben och 

bandage (Rich & McLachlan 2003) och att klä sig för att dölja sina ben beskrevs 

också (Green et al. 2013). Såret sågs som något som skulle hållas hemligt (Skavberg 

Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Skammen över bensåret förvärrades i nya (Rich & 

McLachlan 2003) och intima förhållanden (Green et al. 2013).  

 

Depressionsliknande symtom beskrevs som en negativ konsekvens (Brown 2005; 

Byrne & Kelly 2010; Green et al. 2013) och känslan relaterades till det svårläkta sårets 

kroniska natur (Brown 2005). Hos vissa var det smärta och rädsla som gav upphov 

till de depressionsliknande symtomen (Krasner 1998). Andra psykologiska 

upplevelser som beskrevs var sårbarhet (Ebbeskog & Emami 2005), frustration, ilska, 

nedstämdhet, självmordstankar (Jones et al. 2008; Byrne & Kelly 2010) och ångest 

(Green et al. 2013). En sorgeprocess över det förlorade fulla och aktiva livet beskrevs 

(Byrne & Kelly 2010).  

 

Många hade upplevt episoder av sårläkning, men inte alla, och för en del tog det 

åratal (Green et al. 2013). Maktlösheten inför att inte kunna förändra situationen 

beskrevs som oförklarlig och frustrerande (Hopkins 2004) och en överväldigande 
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känsla av att förlora kontrollen beskrevs, särskilt då deltagarna misslyckats med att 

själva klara behandling (Jones et al. 2008; Byrne & Kelly 2010). Vissa deltagare 

uttryckte känslor av skuld, besvikelse och sorg över att såret inte hade läkt eller 

recidiverat (Douglas 2001), samt hopplöshet och förtvivlan över sannolikheten för 

sårläkning (Rich & McLachlan 2003). Recidiv efter läkning upplevdes som 

frustrerande och nedslående (Green et al. 2013). 

 

Begränsad mobilitet och socialt utanförskap 

Sociala begränsningar av varierande grad beskrevs, de upplevdes som vanligt 

förekommande (Rich & McLachlan 2003). Bensåret rapporterades störa det sociala 

livet (Hopkins 2004;) och vardagliga aktiviteter (Green et al. 2013). Livet beskrevs 

som en process av förändring till ett introvert och social begränsat liv efter sårets 

uppkomst (Hopkins 2004; Byrne & Kelly 2010) samt en känsla av att vara ensam och 

inte längre en del av samhället (Brown 2005).  

 

Social isolation orsakades också av smärta och sömnproblem, vilka också försvårade 

vardagliga aktiviteter (Hopkins 2004; Green et al. 2013) särskilt då smärta sågs som 

ett hot mot läkning vilket resulterade i undvikande av aktiviteter (Skavberg Roaldsen, 

Biguet & Elfving 2011). Behandlingen av såret var en annan orsak till ett begränsat 

socialt liv (Rich & McLachlan 2003). Social isolation beskrevs uppstå som ett indirekt 

resultat av sårläkningsbehandling och möten med sjuksköterskan, antingen i hemmet 

eller på hälsocentral. Deltagarna beskriver hur väntan på sjuksköterskan, utan att 

veta när denne kommer var en orsak till isolation (Ebbeskog & Emami 2005; 

Hopkins 2004; Green et al. 2013). Svårigheter med transport till och från 

hälsocentralen eller sårkliniker, samt långa väntetider beskrivs som en stor olägenhet 

(Green et al. 2013). 

 

Deltagare beskrev svårigheter med att få tag på kläder och skor (Rich & McLachlan 

2003; Green et al. 2013). Klumpiga bandage nämndes också som anledning till att 

deltagarna upplevde begränsningar i vardagen (Brown 2005). Att leva med 

begränsad mobilitet förvärrade förmågan att leva ett fullt och dugligt liv (Byrne & 

Kelly 2010). Oförmågan att underhålla sin personliga hygien påverkade deltagarnas 

känsla av välmående och bidrog till en känsla av att vara smutsig (Douglas 2001). En 
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vilja av att få tvätta benen mellan bandagebyten uttrycktes. Sårvätskeläckage 

påverkade förmågan att utföra vardagliga aktiviteter negativt (Green et al. 2013). 

 

Kompressionsbehandling och att ha benen i högläge reducerade smärtan vilket 

påverkade mobiliteten. Oförmågan att kunna stå påverkade livet negativt (Krasner 

1998; Douglas 2001). Rädsla att kompressionsbehandlingen och bandagen 

förhindrade muskelaktivitet gjorde att aktivitet undveks (Skavberg Roaldsen, Biguet 

& Elfving 2011), men även obehag från bandagen påverkade aktivitetsnivån (Green et 

al. 2013). Rädsla att orsaka skada genom fall, eller att andra ska orsaka skada var 

orsaker till självvald isolation (Douglas 2001; Brown 2005; Skavberg Roaldsen, 

Biguet & Elfving 2011; Green et al. 2013). Svårigheter med att initiera eller utföra 

träning på egen hand beskrevs också (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). 

Även fast mobiliteten orsakade problem, berodde det till viss del på hur väl 

symtomkontroll kunde uppnås (Douglas 2001). När kontroll inte kunde uppnås 

uppstod en självvald isolation. Även känslan av att inte kunna göra det man brukade 

orsakade isolation (Hopkins 2004.).  

 

Positivt var att få beskrev att de kände sig ensamma. Avsaknad av familj eller få 

sociala kontakter influerade inte känslor av ensamhet (Brown 2005). Vissa deltagare 

beskrev ett aktivt socialt liv trots smärtan (Hopkins 2004). Även fast vardagen 

förändrats så försökte deltagare att fortsätta med sociala aktiviteter som vanligt 

(Green et al. 2013).  

 

Patienters kunskap om och förståelse för bensår och behandling 

Litteraturstudien fann att patienter med venösa bensår upplevde symtomlindring 

som en viktig del av behandlingen, ibland viktigare än total sårläkning. Varierande 

kunskapsnivåer gällande såruppkomst och bakomliggande faktorer framkom, där de 

med begränsad kunskap hade sämre följsamhet och svårare att förstå samband 

mellan orsak, behandling och effekt.  

 

Kunskap om sår och sårbehandling 

Sjukdomens natur beskrevs på olika sätt. En del upplevde såret som ett enskilt akut 

tillstånd som skulle försvinna när såret läkt (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 
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2011), medan andra beskrev det som ett långvarigt cykliskt tillstånd (Douglas 2001; 

Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). 

 

Utveckling av sår samt de bakomliggande orsakerna till detta beskrevs. För en del var 

orsaken tydlig (Green et al. 2013) medan andra tyckte att såret hade utvecklats helt 

plötsligt utan förståelse för bakomliggande sjukdom (Douglas 2001; Hopkins 2004; 

Brown 2005; Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011; Green et al. 2013). Vissa 

ansåg att såret hade uppkommit på grund av ett trauma på benet (Hopkins 2004; 

Brown 2005), andra på grund av infektioner (Hopkins 2004). Hos de som hade 

släktingar med bensår föll det sig naturligt att tro att det till största del handlade om 

ett ärftligt tillstånd (Rich & McLachlan 2003; Hopkins 2004; Green et al. 2013). Även 

recidiv sågs som något ärftligt (Douglas 2001). I denna grupp fanns ofta en 

uppgivenhet som innebar implikationer för hopp inför framtiden (Hopkins 2004). 

Andra faktorer som ansågs ligga bakom sårutveckling var relaterade till yrke (Green 

et al. 2013).  

 

Vissa patienter visade på stor kunskap om och förståelse för sårbehandlingen och vad 

den skulle leda till (Krasner 1998; Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Andra 

patienter kunde inte följa logiken bakom behandling och effekt (Brown 2005). 

Okunskap om sjukdomen samt att behandlingen hotade identiteten av att vara 

normal ledde i vissa fall till nedsatt följsamhet (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 

2011). Många patienter tyckte det stora utbudet av behandlingsalternativ och 

produkter var ett problem (Douglas 2001), andra hade god kunskap om de 

behandlingsprodukter som fanns och vad de tidigare hade använt (Green et al. 2013). 

 

Patienters syn på behandling 

Läkning av såret sågs av en del patienter som målet med behandling. Det upplevdes 

ofta som svårt att uppnå samt problematiskt att underhålla (Green et al. 2013). För 

andra patienter var symtomlindring och lindring av obehag från behandling viktigare 

än fullständig läkning av såret (Brown 2005). Många patienter ville inte använda sina 

kompressionsbandage (Rich & McLachlan 2003) på grund av obehag trots att de 

visste att detta skulle leda till sämre läkning. Recidiv upplevdes oundvikligt och var 

en anledning att inte använda kompressionsbandagen (Brown 2005). 
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Många patienter litade på sina erfarenheter och upplevelser av sjukdomen till 

exempel vid smärtbehandling (Ebbeskog & Emami 2005), fysisk aktivitet (Skavberg 

Roaldsen, Biguet & Elfving 2011) och att söka professionell hjälp. Att behöva söka 

professionell hjälp upplevdes som ett nederlag efter att ha tagit hand om såret själva 

under en tid (Green et al. 2013). Vissa ifrågasatte läkarens kunskaper och litade på 

sina egna erfarenheter när såret inte läkte (Hopkins 2004). Positiva erfarenheter av 

kompressionsterapi beskrevs också (Krasner 1998). Positiva erfarenheter av fysisk 

aktivitet samt rädsla för funktionsnedsättningar fungerade som motivation för många 

att vara fysiskt aktiva (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). 

 

Många uttryckte att hälso- och sjukvårdspersonal saknade förståelse för sjukdomen. 

De råd som patienterna fick från hälso- och sjukvårdspersonal var ofta motstridiga de 

råd de fick från samhället vilket ledde till nedsatt följsamhet och utforskande av 

alternativa behandlingar (Douglas 2001). De som ville följa givna råd efterfrågade 

ytterligare tydlighet när det gällde instruktioner om exempelvis träningsprogram, 

eftersom otydlighet lett till förvirring. Otillräcklig och motsägande information ledde 

ofta till försämrat initiativtagande och disciplin (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 

2011). När situationen blev för tung förekom perioder av undvikande av professionell 

behandling samt nedsatt följsamhet (Green et al. 2013). 

 

Det vårdande förhållandet 

Det svårläkta såret innebär ett oundvikligt förhållande med sjukvården och 

framförallt med sjuksköterskan. Denna relation önskas bygga på kontinuitet, respekt 

och delaktighet där tillit och uppriktighet är fundamentala för en god relation. 

 

Betydelsen av kontinuitet 

Det fysiska omhändertagandet av såret upplevdes som en viktig aspekt. Att träffa 

samma sjuksköterskor och doktor var viktigt för många patienter (Green et al. 2013) 

eftersom de format förhållanden med varandra (Brown 2005) baserade på tillit 

(Byrne & Kelly 2010), samt att personalen kände till deras sjukdomshistoria 

(Hopkins 2004; Ebbeskog & Emami 2005). Att inte kunna sjuksköterskans namn 

beskrevs inte som ett uttryck för otillfredsställelse med vården (Hopkins 2004). 
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Patienter hoppades alltid få möta kompetenta sjuksköterskor de var bekanta med och 

som visade förståelse (Ebbeskog & Emami 2005).  

 

Att bli vårdad av okänd personal upplevdes av många vara en stor nackdel (Hopkins 

2004). Brist på kontinuitet i vårdkedjan ledde till förvirring (Rich & McLachlan 

2003) och ångest (Brown 2005). En del upplevde att en flytt mellan vårdenheter 

skapade osäkerhet och missnöje på grund av otillgänglighet till den behandling de 

haft tidigare som fungerat bra (Ebbeskog & Emami 2005). Bristande kontinuitet i 

vårdhandlingarna upplevdes som negativt, så som variationer i kompressions-

behandling som hur hårt eller löst lindorna sitter resulterade i antingen smärtor om 

lindat för hårt eller glipor om de lindats för löst (Brown 2005) samt olikheter i 

utförandet av såromläggning (Ebbeskog & Emami 2005). Vissa patienter hade 

utvecklat strategier för att upprätthålla kontinuiteten, vilket hade lett till ökade 

problem (Brown 2005). 

 

Relationen mellan patienten och sjuksköterskan 

Det vårdande förhållandet med sjuksköterskan upplevdes som djupt (Hopkins 2004; 

Brown 2005), att det hade en positiv inverkan på förmågan att hantera situationen 

(Hopkins 2004) och beskrevs som unikt och speciellt (Byrne & Kelly 2010; Green et 

al. 2013). Relationen med sjuksköterskan värderades högt (Brown 2005; Ebbeskog & 

Emami 2005; Green et al. 2013) och sjukvårdspersonalen hade en central roll i 

sjukdomsprocessen (Green et al. 2013). Patienterna hade en tillit till 

sjuksköterskornas förmågor och var tillfredsställda trots att målet med behandling 

inte hade uppnåtts (Rich & McLachlan 2003; Brown 2005). De beskrev en 

tacksamhet till sjuksköterskorna för vården och upplevde att de var i goda händer 

(Byrne & Kelly 2010).  

 

Patienter beskrev ofta sjuksköterskans egenskaper när de frågades om sårbehandling 

(Hopkins 2004). Goda kommunikativa färdigheter hos sjuksköterskan, så som hur de 

pratade, ordval och hur de reagerade när patienterna velat prata om sina upplevelser 

beskrevs. Andra färdigheter som var av vikt var röstläge, blick, beröring, lyssnande, 

ögonkontakt samt att de uppträdde på ett lugnt och mjukt sätt. Förtroende upplevdes 

som närhet, välvilja, hopp och tillit. De upplevde att sjuksköterskorna förstod deras 
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kroppsspråk, att de blev sedda som individer, med fokus på andra aspekter än såret 

(Ebbeskog & Emami 2005). Även att sjuksköterskorna gjorde mer än vad som var 

förväntat (Hopkins 2004), använde sig av kroppskontakt och att de frågade upp hur 

de upplevde behandling samt tog patientens uppfattning i beaktning (Ebbeskog & 

Emami 2005) beskrevs som något positivt. Många patienter och sjuksköterskor 

kände varandra vid förnamn vilket innebar att de hade ett förtroende för varandra 

(Hopkins 2004; Ebbeskog & Emami 2005). Det var viktigt att de kom överens, att 

relationen baserades på uppriktighet och glädje (Hopkins 2004) och att de blev 

lyssnade på (Brown 2005). För att vården skulle upplevas som god var en viktig 

faktor att sjuksköterskan och patienten kände varandra samt att relationen byggde på 

tillit (Byrne & Kelly 2010). 

 

Trots förlorad tid på grund av hembesök upplevdes den sociala kontakten väldig 

viktig (Hopkins 2004; Brown 2005). En del upplevde en oro över hur såret påverkade 

sjuksköterskan (Hopkins 2004). Sjuksköterskorna hade prövat olika behandlingar för 

att läka såret (Brown 2005). De sjuksköterskor som arbetade rutinmässigt, 

oengagerat och endast fokuserade på såret skapade viss ångest (Ebbeskog & Emami 

2005) samt ett sämre förhållande (Ebbeskog & Emami 2005; Skavberg Roaldsen, 

Biguet & Elfving 2011). Många upplevde att stämningen vad god, men de märkte av 

personalens stora arbetsbörda. Patienterna upplevde att när personalen var stressade 

fokuserade de mest på såromläggning, vilket ledde till att en kände sig objektifierade 

(Ebbeskog & Emami 2005). Vissa oroade sig för personalen samt försvarade dem i 

relation till de problem den stora arbetsbelastningen skapade (Douglas 2001; 

Ebbeskog & Emami 2005). 

 

Det uppskattades när personalen informerade och förklarade om sjukdomen, 

läkningsprocessen och behandlingen, men deras kompetens ifrågasattes av vissa 

patienter när de inte blev informerade (Ebbeskog & Emami 2005). Vissa upplevde 

bristande förtroende för sjuksköterskans bedömning (Rich & McLachlan 2003; 

Hopkins 2004; Ebbeskog & Emami 2005) samtidigt som det fanns ett behov av att 

respektera deras kunskap (Hopkins 2004). Det upplevdes negativt när 

sjuksköterskan inte lyssnade på eller ignorerade patienternas förslag (Ebbeskog & 

Emami 2005) och när patienterna inte hade någon kontroll över behandlingen 

(Douglas 2001). Vissa kände sig förolämpade när de upplevde att behandling var 
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påtvingad (Rich & McLachlan 2003), när sjuksköterskor uttryckte att de var 

smutsiga, samt när de blivit tillrättavisade av sjuksköterskan för att de inte följt 

behandlingsstrategin. I de fall då patienterna kände sig stämplade som ’icke 

följsamma’ utvecklades ett sämre förhållande (Green et al. 2013). 

 

Vikten av delaktighet 

Delaktighet i vården upplevdes av många och var något positivt. Många patienter var 

involverade i sin behandling (Ebbeskog & Emami 2005). Delaktigheten ökade 

självkänsla och självkontroll hos patienterna (Douglas 2001). När de kände varandra 

uttrycktes tillit dels till sjuksköterskans kompetens och deras egen förmåga att 

uttrycka sig (Hopkins 2004). Delaktighet ingav en känsla av samhörighet och de 

kände ett visst eget ansvar för sårläkningsprocessen. När patienterna involverades i 

vården upplevde de att sjuksköterskan visade kompetens och hänsyn (Ebbeskog & 

Emami 2005). Att bli personligt involverade och att få ett explicit mål gjorde att 

aktivitet upplevdes som meningsfull och givande trots svårigheter. Fysisk aktivitet 

gav en känsla av ansvarstagande och delaktighet i sårläkning (Skavberg Roaldsen, 

Biguet & Elfving 2011). 

 

Andra upplevde inte delaktighet, vilket ledde till svårigheter att forma en god relation 

med personalen (Ebbeskog & Emami 2005). Även svårigheter med att ifrågasätta den 

vård som erhölls framkom (Jones et al. 2008). Där ansvaret för viss behandling låg 

på patienterna fanns en önskan om att ansvaret skulle delas med dem eller att någon 

annan skulle ta över ansvaret (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Det 

uttrycktes även en önskan om stöd till att hitta egna lösningar på alternativa 

behandlingsmetoder (Ebbeskog & Emami 2005) samt stöd och uppmuntran till fysisk 

aktivitet, när initiativ och disciplin saknades (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 

2011).  

 

Hanteringsstrategier och tankar om livet 

I litteraturstudien framkom att det venösa bensåret har en allvarlig påverkan på 

patienters liv, varvid de har utvecklat olika strategier för att hantera situationen så 

som acceptans av såret som en del av livet. En strävan framåt och en positiv 

inställning utgör andra strategier.  
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Acceptans 

En av de hanteringsstrategier som beskrevs var acceptans av situationen så som den 

var (Hopkins 2004). Såret hade blivit en integrerad del av livet hos många och sågs 

som någonting helt normalt, och inte en sjukdom (Rich & McLachlan 2003; Hopkins 

2004). En del kunde inte föreställa sig ett alternativt liv utan såret. Några upplevde 

inte att det var ett problem om såret inte läkte och vissa trodde inte att livet skulle 

förändras om såret faktiskt läkte (Hopkins 2004). Vissa begränsningar ansågs vara 

något som var en oundviklig del av åldrandet, så som recidiv (Douglas 2001), nedsatt 

fysisk förmåga (Rich & McLachlan 2003) samt kronisk sjukdom (Brown 2005).  

 

Inre styrka, välmående och tankar inför framtiden 

Inre styrka innebar för många en förmåga att kunna fortsätta framåt trots smärta och 

andra obehag. De beskrev en strävan efter att ha en positiv inställning (Krasner 1998; 

Hopkins 2004), samt att om de hade en negativ inställning skulle de inte kunna 

fortsätta framåt (Hopkins 2004). En förändrad inställning från negativ till positiv 

innebar en återfunnen kontroll och en känsla av välbefinnande (Douglas 2001). En 

känsla av välbefinnande trots smärta beskrevs (Hopkins 2004) samt att fysisk 

aktivitet användes för att distrahera smärta och öka välbefinnande (Skavberg 

Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Flera beskrev även en vilja att leva ett normalt liv 

(Hopkins 2004; Byrne & Kelly 2010; Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011), 

hopp och att inte ge upp (Hopkins 2004; Byrne & Kelly 2010) och att de valt att inte 

vara passiva trots osäkerhet om behandling, utan fortsätta framåt (Skavberg 

Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Även stöd från familjen och sjuksköterskan var 

viktigt (Byrne & Kelly 2010). 

 

Flera personer använde sig av jämförelser med andra personer eller andra dagar för 

att beskriva hur bra de hade det och att det kunde vara värre (Hopkins 2004; Brown 

2005). Att inte tänka på såret, eller att minska den tid som tankar och oro tog upp i 

det dagliga livet beskrevs (Rich & McLachlan 2003; Hopkins 2004) vilket gjorde 

situationen hanterbar (Hopkins 2004). Fysisk aktivitet ansågs vara en nödvändighet 

för att kunna återfå och behålla funktion och hälsa. För att förhindra skador lärde sig 

en del att identifiera vanliga faror som kunde skada dem, samt använde sig av 

hjälpmedel för att skydda sin kropp och hålla personer och föremål på avstånd 



18 
 

(Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). När hinder uppkom var det viljestyrka 

som hjälpte personerna tillbaka till normal funktion (Skavberg Roaldsen, Biguet & 

Elfving 2011; Green et al. 2013).  

 

Blandade känslor inför framtiden sågs. Det framkom både beskrivningar av hopp och 

av pessimism om såret skulle läka eller inte (Douglas 2001). Trots de negativa 

psykologiska effekterna framkom även hopp (Green et al. 2013). 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Valet av kvalitativ metod för litteraturstudien anses varit ett bra val då den hjälpt 

författarna svara på syftet vilket var att beskriva patienters upplevelser av att leva 

med svårläkta venösa bensår. Databassökningarna började brett för att sedan 

begränsas med specifika sökord och årtal, vilket kan ha föranlett att studier 

utelämnats. Först söktes artiklar publicerade 2007-2014, då endast ett fåtal hittades 

utökades årtalen till 2000-2014. En artikel hittades manuellt och valdes trots sitt 

något äldre publiceringsår in (1998) då den svarade mot syftet. Varken kön eller 

ursprungsland har utgjort exklusionskriterier då det är relevant att täcka alla 

patienters upplevelser oavsett kön eller etnisk tillhörighet. De valda artiklarna 

kommer dock från nord- och västerländska industrialiserade länder (Irland, 

Storbritannien, Sverige, USA). Detta kan leda till begränsad överförbarhet dels på 

grund av socioekonomiska och kulturella skillnader mellan länder och dels på grund 

av olikheter i sjukvårdsystemen och synen på sjukdom och vård. Den tidigare 

redovisade överrepresentationen av kvinnor kan tolkas som att det finns en avsaknad 

av männens upplevelser. Dock är kvinnor överrepresenterade som patienter och det 

finns teorier om att graviditet kan vara en riskfaktor. Detta stöds av Fernandes 

Abbade et al. (2005) som fann att kvinnor med venösa bensår hade genomgått 

flertalet graviditeter.  

 

Styrkan i litteraturstudien grundar sig i ett brett urval som svarar mot syftet att 

beskriva upplevelsen av att leva med svårläkta venösa bensår vilket ger en bra insikt 

och en bra grund för förståelse och för fortsatt forskning. Analysmetoden med en 

form forskartriangulering av resultaten ses också som en styrka. Under 
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analysprocessen översattes endast ett fåtal, för författarna, okända ord för att behålla 

den ursprungliga innebörden i artiklarna. Graneheim och Lundman (2004) skriver 

att trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är olika aspekter som hänger samman 

och tillsammans leder till tillförlitlighet. Analysförfarandet utgjorde ett moment för 

att åstadkomma tillförlitlighet. Dock kan det inte uteslutas att författarna på grund av 

sin förförståelse tolkat viss resultattext. 

 

En svaghet med studien är att det endast är ett begränsat antal artiklar som 

sammanställts. Det kan finnas artiklar som inte hittats under sökperioden, dels på 

grund av begränsningar gällande publiceringsår och dels på grund av exklusion av 

forskning på andra språk än de författarna behärskar samt litteraturstudiens 

begränsade tidsram. En annan svaghet är att ett fåtal personer i de granskade 

studierna hade läkta sår, vilket kan ha påverkat deras beskrivning av upplevelsen.  

 

Fyra av studierna har fokuserat mot specifika ämnen; smärta, bandagebyten, 

sårvätska och odör samt fysisk aktivitet. Trots detta svarar resultaten väl mot 

litteraturstudiens syfte då de beskriver flera aspekter av att leva med svårläkta venösa 

bensår, samt bidrar till en bättre insikt om hur bensåret påverkar patienternas liv. 

 

Forskningsetisk diskussion  

Författarnas etiska ansvar var att granska de valda artiklarna utifrån ett etiskt 

perspektiv. Enbart studier som blivit etiskt godkända av en nämnd eller kommitté 

har inkluderats. Anonymitet, konfidentialitet och samtycke beskrevs i varierande 

grad. Fem artiklar nämnde anonymitet, fyra nämnde konfidentialitet, två nämnde 

informerat samtycke och en nämnde frivilligt deltagande. En nämnde att de 

exkluderat deltagare på grund av kognitiv nedsättning, en reflekterade över att 

metodvalet (dagbok) kan ha upplevts som stressande för deltagarna, en skrev att de 

avsatt tid för diskussion och en nämnde principen att deltagarna när som helst hade 

rätt att avbryta studien.  

 

Vid oenigheter angående översättningar mellan det engelska och svenska språket har 

författarna diskuterat mellan sig, återvänt till ursprungsmaterialet samt använt olika 
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lexikon för att finna den mest korrekta översättningen. All resultattext som svarat 

mot syftet har använts och redovisats. 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med 

svårläkta venösa bensår. Litteraturstudien utmynnade i fyra kategorier samt tio 

underkategorier. Resultaten visar på att det svårläkta venösa bensåret omfattar 

upplevelser av olika fysiska och psykiska symtom som påverkar patienters förmåga 

att genomföra aktiviteter. Ett förhållande med vården och vårdpersonal formas där 

patienterna upplever varierande grad av delaktighet och kontinuitet. Olika 

hanteringstrategier som personer använder sig av för att leva med tillståndet 

framkom också.  

 

I studiens problemformulering ställdes frågorna: ‘Hur påverkas patienter som lider 

av venösa bensår i vardagen?’, ‘Hur ser patienterna på vården de får?’ ’Hur hanterar 

patienterna sin situation?’ och ‘Kan omvårdnaden för denna grupp förbättras?’. 

Resultatdiskussionen kommer att utgå från dessa frågeställningar. Litteraturstudiens 

resultat kommer att kopplas till empiriska studier, Toombs (1993) teori om långvarig 

sjukdom och slutligen till Umeå-modellen för omvårdnad.  

 

‘Hur påverkas patienter som lider av venösa bensår i vardagen?’ 

I litteraturstudien framkom en mångsidig bild av hur de fysiska och psykiska 

påfrestningarna på grund av det venösa bensåret var en del av patienternas liv. 

Smärta influerade många aspekter i patienternas vardag och var i sig själv ett centralt 

fysiskt symtom, som även skapade efterdyningar inom den psykosociala 

dimensionen. Känslor av nedstämdhet, ångest, oro och skam ledde till begränsningar 

i vardagen och socialt utanförskap. För de flesta var läkningen av bensåret en väldigt 

långdragen process, som i många fall hade en cyklisk natur med flertalet recidiv. I 

litteraturstudien framkom en stor variation i sårduration, varav 45 år var den längsta 

dokumenterade durationen. Toombs (1993, 223, 226) skriver att långvarig sjukdom 

påverkar patienter på flera olika dimensioner. Det är inte bara ett antal fysiska 

symtom som definierar sjukdomen, utan även de störningar som sker av det egna 

jaget och världsbilden. 
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I litteraturstudien framkom smärta som ett särskilt påfrestande symtom, detta 

speglar resultat från tidigare studier (Walshe 1995; Chase, Melloni & Savage 1997; 

Morgan & Moffatt 2008). Smärtans karaktär och svårigheter att erhålla adekvat 

smärtlindring framkom också i litteraturstudien, vilket stöds av en studie (Walshe 

1995). I litteraturstudien framkom smärta i samband med behandling som en särskilt 

jobbigt upplevelse, vilket har påvisats i tidigare studier (Walshe 1995; Chase, Melloni 

& Savage 1997). 

 

Litteraturstudien fann att sårvätska, lukt och läckage hade negativ påverkan, både 

fysiskt och psykiskt, i patienternas liv. Känslor av skam och rädsla att andra ska 

känna dålig lukt från dem var ett stort problem, vilket samstämmer med tidigare 

studier (Walshe 1995; Lindahl, Norberg & Söderberg 2007; Morgan & Moffatt 2008). 

I hälften av artiklarna i litteraturstudien framkom negativa emotionella upplevelser 

bland annat depression som även har beskrivits av Morgan och Moffatt (2008). 

Litteraturstudien har även funnit beskrivningar av självmordstankar och sårets 

negativa påverkan på intima relationer, vilket inte beskrivits i den litteratur som 

hittats. 

 

Långvarig sjukdom beskrivs av Toombs (1993, 224) som ett konstant hot mot självet. 

Litteraturstudien visar att bensåret orsakat nedsatt självkänsla och sågs som ett hot 

mot identiteten som en frisk person. Bensåret kan dels på grund av sin långvariga och 

svårläkta natur vara ett hot medan såret i sig är en yttre manifestation av den 

bakomliggande sjukdomen.  

 

De funktionella begränsningar som uppkommer för hela tiden tankarna till 

sjukdomen (Toombs 1993, 225). Litteraturstudien visar på att personer med 

svårläkta venösa bensår upplever begränsad mobilitet och socialt utanförskap. I 

litteraturstudien framkom begränsningar på grund av fysiska och psykiska symtom, 

samt bandage och problem med kläder. Dessa resultat samstämmer med tidigare 

studier (Walshe 1995; Chase, Melloni & Savage 1997; Lindahl, Norberg & Söderberg 

2007). Problem med upprätthållande av personlig hygien framkommer även i 

litteraturstudien och beskrivs också av Walshe (1995). Beskrivningar av att inte 

kunna gå ut, och därmed bli isolerad har beskrivits i tidigare studier (Lindahl, 

Norberg & Söderberg 2007; Morgan & Moffatt 2008). Sociala begränsningar uppstod 
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även i mötet med sjuksköterskan då patienterna beskrev den tid som går åt till att 

sitta hemma och vänta på att någon ska komma, eller den tid som spenderas på 

hälsocentraler. Även resorna till och från hälsocentralen var associerade med 

tidsåtgång samt en rädsla att något ska hända benet. Detta framkom även i en studie 

av Lindahl, Norberg och Söderberg (2007).  

 

Beskrivningar av en kropp som förändrats från en förutsägbar till en osäker, är något 

som beskrivs som en del av att leva med ett svårläkt sår i litteraturstudien. Toombs 

(1993, 224) beskriver att vid långvarig sjukdom förvandlas kroppen från en väl 

fungerande kropp till en sjuk kropp, vilken patienten måste anpassa sig till och som 

tillslut blir till det normala. Även Lindahl Norberg och Söderberg (2007) som 

undersökte hur det var att leva med illaluktande sår, beskrev upplevelsen av en 

förändrad kroppsbild. 

 

Litteraturstudien fann att det venösa bensåret påverkar patienters intima 

förhållanden, en kvinna och en man av 121 deltagare beskrev detta. Författarna har 

reflekterat över om avsaknaden av fler liknande resultat beror på att frågor om 

intimitet inte tas upp i diskussion med patienter i den här åldersgruppen.  

 

‘Hur ser patienterna på vården de får?’ 

Kontinuitet inom vården beskrevs vara av stor vikt för patienterna, vilket även 

framkommit i tidigare studier (Lindahl, Norberg & Söderberg 2007; Morgan & 

Moffatt 2008). Att bli lyssnad på och känslan av att bli tagen på allvar framkom som 

en bidragande faktor till ett fungerande förhållande mellan patient och sjuksköterska, 

vilket samstämmer med en tidigare studie (Lindahl, Norberg & Söderberg 2007). 

Förhållandet mellan patient och vårdare ska bygga på samarbete, ömsesidigt 

förtroende och effektiv kommunikation (Toombs 1993, 229, 230). I tidigare forskning 

av Walshe (1998) beskrevs att patienterna sällan deltog i sin vård och tenderade att 

lägga över ansvaret för vården på sjukvårdspersonalen, i motsats framkom i 

litteraturstudien vikten av delaktighet, vilket också stöds av Lindahl, Norberg och 

Söderberg (2007). 

 

Litteraturstudien visar på att symtomlindring uppfattas som lika viktigt som läkning 

av många patienter. Många ville inte använda kompressionsbehandling på grund av 
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obehag trots kunskap om risk för försämrad läkning och recidiv, dock så framkom 

både i litteraturstudien och i en annan studie att patienter ofta blir stämplade som 

‘icke följsamma’ när de tagit av bandagering (Morgan & Moffatt 2008).  

 

Många visste inte orsaken till sårutvecklingen, vilket samstämmer med tidigare 

studier (Morgan & Moffatt 2008; Van Hecke, Beeckman, Grypdonck, Meuleneire, 

Hermie & Verhaeghe 2013). Litteraturstudien fann också att en del patienter trodde 

att såret var ett akut tillstånd och fokuserade på läkning, medan vissa förstod sårets 

kroniska natur och bakomliggande orsaker vilket också stöds av Van Hecke et al. 

(2013).  

 

‘Hur hanterar patienterna sin situation?’ 

Toombs (1993, 224, 227) beskriver att den permanenta naturen av långvarig sjukdom 

föranleder att sjukdomen är en del av patienten och inte något som denne kan 

separera sig från, patienten måste alltså sträva efter välmående trots sjukdom. I 

litteraturstudien framkom att acceptans av såret som en del i det vardagliga livet var 

vanligt vilket stärks av Morgan och Moffatt (2008) samt Walshe (1995) vars deltagare 

beskrev att det var en integrerad del i livet och sågs som något normalt. Även Van 

Hecke et al. (2013) fann att såret sågs som en central del av livet. 

 

‘Kan omvårdnaden för denna grupp förbättras?’ - betydelsen för omvårdnad 

Toombs (1993, 227, 229) skriver att för att lindra lidande måste fokus för behandling 

ligga på hur patienten tycker att sjukdomen påverkar denne och dennes liv. Patienter 

är expert på sin sjukdom från egen erfarenhet.  

 

Författarna anser att ett större fokus bör vila på vetskapen om att detta är en 

långvarig sjukdom som dessa patienter lever med varje dag och som formar deras 

tillvaro. Personcentrerad omvårdnad baseras på patientens erfarenheter och 

upplevelser, vilka sjuksköterskan kan ta till sig via patientberättelsen (Kristensson 

Uggla 2014, 42). Personcentreringen innebär att inte fokusera på den medicinska 

diagnosen utan se personen som en individ (Lidén & Svensson 2014, 141). 

Författarna anser således att omvårdnaden bör ta ett helhetsperspektiv och utformas 
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i samråd med patienten, exempelvis gällande symtomlindring, för att åstadkomma en 

önskvärd livssituation.  

 

Sjuksköterskan som kommer i kontakt med den här patientgruppen får en 

mångfasetterad uppgift, där optimering av smärtlindring ingår, vilket upplevs som ett 

problematiskt område då det i litteraturstudien framkommit att smärtan varit av 

olika karaktär och intensitet. En annan viktig aspekt att uppmärksamma är de 

psykologiska påfrestningarna orsakade av de fysiska symtomen, till exempel lukt och 

sårvätska, vilka förorsakar ett stort psykiskt lidande. De fysiska och psykiska 

symtomen leder till ett socialt utanförskap, vilket sjuksköterskan bör hjälpa 

patienterna hantera. Sjuksköterskan kan avhjälpa genom att ge tydlig och konkret 

information gällande positiva och negativa aspekter för sårläkning. Sjuksköterskor 

inom hemsjukvården bör särskilt beakta den tid patienterna förlorar när de inte vet 

tiden för hembesöket. 

 

Målet med omvårdnaden är att främja hälsa och välbefinnande för patienten och 

omvårdnaden ska utgå från den enskilda 

individens behov. Bristande delaktighet och 

ett oengagerat förhållningssätt från 

sjuksköterskan lyftes fram som en negativ del 

i omvårdnaden. Umeå-modellen för 

omvårdnad kan vara ett verktyg för 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. 

Modellen är en visualisering av teorin att all 

omvårdnad utförs enligt en uppgifts- och 

relationsteori mellan patient, närstående och 

vårdare. Modellen baseras på att hänsyn tas 

till vilken miljö patienten befinner sig, att 

sjuksköterskan ser sin roll i organisationen och har förståelse för det samhälle hen 

befinner sig i (Rasmussen & Strandberg 2012). När sjuksköterskan handlar enligt 

modellen och ser sig, patienten och omvårdnadshandlingarna i relation ter det sig 

naturligt att agera på ett personcentrerat och holistiskt sätt för att främja hälsa.  
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KONKLUSION OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Patienter med svårläkta venösa bensår påverkas av både fysiska symtom som smärta, 

sårvätskeläckage och lukt och av psykiska symtom som depression och skam. De 

fysiska symtomen upplevs förstärka de psykiska upplevelserna, särskilt sårvätskan, 

men även bandagen väcker en känsla av skam hos patienterna. Både de fysiska 

symtomen och de negativa psykiska upplevelserna leder till begränsningar i det 

vardagliga livet. Med anledning av detta är det viktigt att se på patienten ur ett 

helhetsperspektiv, där inga aspekter får glömmas bort (jfr. Rasmussen & Strandberg 

2012; Kristensson Uggla 2014, 42) . Fortsatt forskning bör fokusera på att få en 

djupare förståelse för hur såret påverkar de intima aspekterna i ett förhållande och 

vilka konsekvenser detta kan få. Mer forskning behövs också gällande nedstämdhet, 

depression och självmordstankar i den här patientgruppen. 
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Bilaga 3, Artikelöversikt. 
Författare,  

År, Tidskrift,  
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Titel Syfte Metod Urval 

(bortfall) 
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Krasner, D. 

(1998). 

 

Journal of 

Wound, Ostomy 

and Continence 

Nursing, 25(3), 

158-168. 

 

Maryland, 

U.S.A. 

 

 

Painful 

venous leg 

ulcers: 

themes and 

stories about 

living with 

the pain and 

suffering. 

 

Att beskriva och 

utforska 

innebörden i 

upplevelsen av 

att leva med ett 

smärtsamt 

venöst sår. 

 

 

Heideggeriansk 

hermeneutisk-

fenomenologisk 

datainsamlingsmetod. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer, över 20 

månader. Intervjuerna 

utgick från två 

specifika frågor. 

Anteckningar och 

ljudinspelningar 

användes. 

 

Diekelmanns 

fenomenologiska 

analysmetod. 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Deltagare: 14 patienter, 

7 kvinnor och 7 män, 

samt 6 personal. 

Rekryteringen via 

sårvårdsmottagning. 

 

Bortfall ej redovisat. 

 

Ålder: 30-86, (medel 

<50). 

 

Sårduration: 2-84 

månader. 

 

 

Fyra kategorier 

redovisades. Kategorierna 

lyfte fram att smärta var 

något normalt eller en 

förväntad del i upplevelsen 

av att ha ett bensår, ett 

upplevt samband mellan 

svullnad och smärta samt 

förståelse för 

behandlingseffekter, och 

att inte kunna stå upp 

någon längre tid. 

Debridering gör smärtan 

värre. En positiv attityd 

och att kämpa framåt trots 

smärta.  

 

Hög. 

 

Douglas, V. 

(2001). 

 

Journal of 

Wound Care, 

10(9), 355-

360. 

 

England, 

Storbritannien. 

 

Living with a 

chronic leg 

ulcer: an 

insight into 

patients’ 

experiences 

and feelings. 

 

Att utforska och 

beskriva 

känslorna och 

erfarenheterna 

hos patienter 

som lever med 

ett kroniskt 

venöst bensår. 

 

Formella, 

ostrukturerade 

intervjuer, semi-

strukturerade 

intervjuer samt 

användande av en 

aide-mémoire. 

 

Grounded theory 

analysmetod. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Deltagare: 8 patienter, 

6 kvinnor och 2 män. 

Rekrytering via 

hälsocentral. 

 

Bortfall ej redovisat. 

 

Ålder: 65-94 år. 

 

Sårduration: minst 1 år. 

 

Fem huvudkategorier 

framkom. De lyfte fram 

den fysiska påfrestningen, 

hur personerna ser på 

framtiden, förhållandet 

mellan vårdare och patient 

samt vårdarnas 

perspektiv. Även 

psykologiska aspekter 

framkom så som att 

förlora kontrollen. 

 

 

Hög. 
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År, Tidskrift,  
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Titel Syfte Metod Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Rich, A. & 

McLachlan, L. 

(2003). 

 

Journal of 

Wound Care, 

12(2), 51-54. 

 

England, 

Storbritannien. 

 

How living 

with a leg 

ulcer affect 

people’s 

daily life: a 

nurse-led 

study. 

 

Att utforska 

patienters 

erfarenheter av 

att leva med ett 

bensår. 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer. Två 

testintervjuer 

genomfördes för att 

säkra datamängd med 

förutbestämda 

intervjuteman. 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades.  

 

Deskriptiv 

fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Deltagare: 8 patienter, 

5 kvinnor och 3 män. 

Rekrytering via 

sårmottagning. 

 

Bortfall ej redovisat 

 

Ålder 55-89 år (medel: 

77). 

 

Sårduration: 5 månader 

- 34 år. 

 

 

Fyra kategorier framkom. 

De lyfte fram 

problematiken med 

symtom, behandling och 

omvårdnad, uppfattningar 

om orsaker, känslor samt 

hanteringsstrategier. Även 

restriktioner i livet på 

grund av bensåret 

framkom. 

 

 

 

 

 

 

Medel-

hög. 

 

Hopkins, A. 

(2004). 

 

British Journal 

of Nursing, 

13(9), 556-

563. 

 

England,  

Storbritannien. 

 

 

Disrupted 

lives: 

investigating 

coping 

strategies for 

non-healing 

leg ulcers. 

 

Att utforska den 

levda 

erfarenheten av 

personer som 

har oläkta 

venösa bensår. 

 

Hermeneutik/tolkande 

fenomenologi, enligt 

Heideggers filosofi - 

för datainsamling. 

Ostrukturerade 

intervjuer samt 

dagbok förd över 2 

veckor.  

 

Interpretativ 

fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Urval:8 Bortfall:3 

Deltagare:5 patienter. 

 

Rekrytering via 

distriktsköterske-

mottagning.  

 

Ålder 47-78 (medel: 75 

år) 

 

Sårduration: 3-45 år. 

(medel:10 år). 

 

Fyra huvudteman 

framkom. Det första temat 

handlar om livet med 

såret, orsaker, hopp och 

välmående. De andra tre 

temana beskriver 

hanteringsstrategier, 

psykosociala problem och 

förhållandet mellan 

vårdare och den vårdade. 

 

 

 

 

 

Medel-

hög. 

 



 

Bilaga 3, Artikelöversikt. 
Författare,  

År, Tidskrift,  

Land 
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(bortfall) 
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Brown, A. 

(2005).  

 

British Journal 

of Nursing, 

14(18), 986-

989. 

 

England, 

Storbritannien. 

 

 

Chronic leg 

ulcers, part 

2: do they 

affect a 

patient's 

social life. 

 

Att undersöka 

om förekomsten 

av ett kronsikt 

bensår påverkar 

patientens 

sociala liv 

negativt, samt 

att utröna om 

’the knitting 

kneedle 

syndrome’ 

existerar. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Det här är del 2 av en 

studie i två delar. 

  

Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Ändamålsenligt urval.  

Deltagare: 8 patienter. 

 

Rekrytering via 

distriktsjuksköterska.  

 

Bortfall ej redovisat.  

 

 

 

Tre teman framkom, varav 

ett, smärta, inte togs upp i 

artikeln på grund av att 

författarna ansåg att det 

fanns nog stor del 

forskning om det. De 

andra två temana var 

socialt utanförskap, samt 

hanteringsstrategier. 

 

Hög. 

 

Ebbeskog, B. & 

Emami, A. 

(2005). 

 

Journal of 

Clinical Nursing, 

14(10), 1223–

1231 

 

Sverige. 

 

Older 

patients’ 

experience 

of dressing 

changes on 

venous leg 

ulcers: 

More than 

just a docile 

patient. 

 

 

Att beskriva den 

levda 

erfarenheten av 

äldre patienter 

med venösa 

bensår, under 

bandagebyte i 

öppenvård med 

fokus på deras 

oro inför 

behandlings -

interventioner. 

 

Öppna intervjuer. 

 

Interpretativ 

fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Ändamålsenligt urval.  

Deltagare: 15 patienter, 

12 kvinnor och 3 män.   

 

Rekrytering via 

distriktssköterske- 

mottagning. 

 

Bortfall ej redovisat.  

 

Ålder: 74-89 år 

(median: 79,4 år).  

 

Sårduration: 4-29 

månader. 

 

 

Tre teman framkom. Det 

första handlade om 

relationen till 

sjuksköterskan och 

upplevelser i bemötandet. 

Det andra fokuserade på 

samhörighet och 

kontinuitet i 

vårdförhållandet. Det sista 

temat beskriver känslan av 

att förlora kontrollen, 

vilket kan leda till 

osäkerhet och obehag. 

 

 

Hög. 

 



 

Bilaga 3, Artikelöversikt. 
Författare,  

År, Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Jones, J, E., 

Robinson, J., 

Barr, W. & 

Carlisle, C. 

(2008). 

 

Nursing 

Standard, 

22(45), 53-61.  

 

England, 

Storbritannien. 

 

 

Impact of 

exudate and 

odour from 

chronic 

venous leg 

ulceration.  

 

 

Att undersöka 

depression hos 

människor som 

behandlas för 

venöst bensår, 

och att bedöma 

inverkan på det 

dagliga livet, 

övergripande 

hälsosituation 

och livskvalitet 

som ett 

överdrivet 

vätskande, 

läkande och 

illaluktande sår 

har. 

 

 

Blandad metodologi. 

Först användes ett 

frågeformulär för att 

identifiera prevalens 

av ångest och 

depression hos 196 

patienter.   

Ostrukturerade 

intervjuer med 

hermeneutisk-

fenomenologisk ansats 

genomfördes sedan 

med 20 patienter. 

 

Colaizzi’s (1978) och 

Manen’s (1990) 

analysmetoder. 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Deltagare: 20 patienter, 

12 kvinnor och 8 män.  

 

Rekrytering via 

deltagande i tidigare 

studie.  

 

Bortfall ej redovisat. 

 

Ålder: 52-86 år (medel 

68 år).  

 

Sårduration minst 3 

månader.  

 

Tre teman hittades. Det 

första beskrev de 

känslomässiga 

reaktionerna som den 

dåliga lukten väckte. Det 

andra temat beskrev hur 

det vätskande och 

illaluktande såret satte 

restriktioner på sociala 

aktiviteter. Även 

omhändertagande av såret 

och behandling togs upp 

som ett tema. 

 

Medel-

hög. 

 

Byrne, O. & 

Kelly, M. 

(2010). 

 

Journal of 

Community 

Nursing, 24(5), 

46-54.  

 

Irland. 

 

Living with a 

chronic leg 

ulcer. 

 

Författarna 

diskuterar en 

studie som 

utforskade äldre 

irländska 

personers 

upplevelse av att 

leva med 

kroniska venösa 

bensår. 

 

 

Fenomenoloigsk- 

hermeneutisk ansats.  

 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Giorgi's ramverk för 

tematisk analys. 

 

Deltagare: 12 patienter.  

 

Bortfall ej redovisat. 

 

Fyra huvudteman 

framkom. Dessa var den 

fysiska upplevelsen av 

såret, den psykologiska 

upplevelsen av såret, de 

sociala implikationer såret 

har samt förhållandet 

mellan vårdare och den 

vårdade. 

 

Medel-

hög. 

 



 

Bilaga 3, Artikelöversikt. 
Författare,  

År, Tidskrift,  

Land 

Titel Syfte Metod Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

 

Skavberg 

Roaldsen, K., 

Biguet, G. & 

Elfving, B. 

(2011). 

 

Clinical 

Rehabilitation, 

25(3), 275–

286. 

 

Sverige. 

 

 

Physical 

activity in 

patients with 

venous 

leg ulcer – 

between 

engagement 

and 

avoidance. 

A patient 

perspective. 

 

 

Att identifiera 

och beskriva de 

kvalitativa 

variationerna i 

hur fysisk 

aktivitet 

uppfattas och 

förstås av 

individer som har 

eller har haft 

venösa bensår. 

 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer, med en 

intervjuguide. 

 

Fenomenografisk 

analysmetod. 

 

 

Deltagare: 22 patienter 

(7) 13 kvinnor, 9 män. 

Rekrytering via 

dermatologimottagning.  

 

Ålder: 60-85 år 

(median: 75 år). 

 

 

Fyra teman framkom. 

Dessa handlande om 

självomhändertagande, 

instruktioner och stöd, en 

rädsla för att göra sig illa 

och en önskan att förbli 

normal. 

 

Hög. 

 

Green, J., 

Jester, R., 

McKinley, R. & 

Pooler, A. 

(2013). 

 

Journal of 

Wound Care, 

22(2), 58-66. 

 

England, 

Storbritannien. 

 

Patient 

perspectives 

of their leg 

ulcer 

journey.  

 

 

Att förstå den 

personliga 

påverkan av 

venösa bensår, 

från patientens 

perspektiv. 

 

 

Fenomenologisk 

datainsamlingsmetod 

med ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Tematisk 

analysmetod. 

 

 

Ändamålsenligt urval. 

Deltagare: 9 patienter. 

5 kvinnor, 4 män. 

 

Rekrytering via 

distriktssköterskan. 

 

Bortfall ej redovisat. 

 

Ålder: 39-99 år 

(median: 76 år).  

 

Sårduration: 2-40 år. 

 

 

Fyra huvudteman 

framkom. Det första 

handlade om såret och 

beskrev bakgrund och 

orsaker. Det andra temat 

beskrev fysiska symtom 

och psykiska upplevelser. 

Det tredje temat handlade 

om omvårdnad och det 

fjärde handlade om vilken 

påverkan såret har på det 

dagliga livet. 

 

Hög. 

 


