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Att leva med svårläkta bensår 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Många människor lider idag både psykiskt och fysiskt av svårläkta 

bensår och smärta är det mest påtagliga problemet. Tidigare genomförda studier 

vittnar om patienters svårigheter och påverkan på dagligt liv. För att få en helhetsbild 

av patienters livssituation ställs höga krav på sjuksköterskor och många gånger 

saknar personal rätt kunskap.  

Syfte: Syftet med denna studie var att belysa patienters perspektiv på att leva med 

svårläkta bensår. 

Metod: En litteraturstudie utfördes utifrån 12 kvalitativa empiriska studier. Studier 

som motsvarade syftet valdes ut, kvalitetsgranskades, analyserades och 

sammanställdes. Utgångspunkten var att få fram patienters upplevelser och 

erfarenheter. 

Resultat: Fem kategorier med underkategorier formulerades: Smärta (att vara styrd 

och att härda ut), begränsningar (att vara ensam och en inskränkt vardag), skam (att 

skämmas för sin kropp och att drabbas av låg självkänsla), kamp (lidande och hopp i 

läkningsprocessen och frustration över att inte veta) samt stöd (känna tillit och 

förtroende och känna brist på tillit och förtroende). 

Slutsats: Mer kunskap och utbildning krävs för att patienters lidande ska minskas 

samt att vårdpersonalen bättre ska kunna bemöta patienters behov. 

 

Nyckelord: Bensår, smärta, begränsningar, skam, patientupplevelse, 

litteraturstudie 

 

 

 

 

 

 

 

 



Living with slow- healing leg ulcers 

 

Abstract  

Background: Many people suffer today, both mentally and physically by slow-

healing leg ulcers and pain is the most obvious problem. Previous studies testify 

patients difficulties and impact on daily life. To get a complete picture of patients life 

situation put high demands on nurses and often they don’t have the right knowledge. 

Objective: The aim of this study was to examine patients perspectives on living with 

slow-healing leg ulcers. 

Method: A literature review was performed on the basis of 12 qualitative empirical 

studies. Studies that corresponded aim was selected, quality assessed, analyzed and 

compiled. The point of departure was to obtain patients experiences. 

Results: Five categories with subcategories were formulated: pain (to be controlled 

and to endure), limitations (to be alone and a restricted day), shame (to be ashamed 

of your body and suffer from low self-esteem), fight (suffering and hope in the healing 

process, and frustration not to know) and support (feel trust and confidence and feel 

a lack of trust and confidence). 

Conclusion: To reduce the patients suffering, more knowledge and training is 

required to better respond to patients needs. 

 

Keywords: Leg ulcers, pain, limitations, shame, patient experience, literature review 
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Bakgrund 

Bensår 

Det finns många olika sjukdomstillstånd som kan leda fram till svårläkta sår på 

underbenen. Många gånger handlar det om en rad olika faktorer som samspelar. Sår 

kan orsakas av ett relativt litet trauma och som av olika patologiska orsaker gör såret 

svårläkt. De flesta bensår orsakas av venös insufficiens, och sår på underbenen läker 

sämre än andra sår, då cirkulationen ofta är nedsatt perifert. Benen kan svullna och 

det i sig kan försämra läkningen. Andra orsaker kan vara arteriell sjukdom, 

neuropati, hypertoni, malignitet och blodsjukdomar. Vanligt förekommande är också 

blandsår, som innebär en kombinerad venös och arteriell orsak (Lindholm, 2012, 85-

87). Bensår definieras som ett sår som varat i minst 6 veckor, beläget nedanför knät 

eller på foten. Läkningsprocessen kan ta tid, från månader till decennier (Lagerin och 

Törnkvist 2013, 123). Cirka 50 000 människor i Sverige lider av svårläkta bensår och 

tillståndet klassas som en folksjukdom (Järnhult och Offenbartl, 2013, 440). 

 

Vem får bensår? 

Bensår är vanligast hos äldre personer och många kan gå med svårläkta sår upp till 

decennier och recidiv är vanligt förekommande. Medelåldern hos de som drabbas 

ligger mellan 75-80 år. Människor med tunga arbeten och yrken som innebär att 

personer står mycket, drabbas oftare av bensår. Det finns också en genetisk faktor 

som har betydelse. Graviditet, frakturer och kirurgiska ingrepp kan ge 

komplikationer i form av bensår och personer med diabetes ligger också i riskzonen 

för att drabbas (Lindholm, 2012, 85-86). I första hand är det den underliggande 

sjukdomen som måste behandlas innan ett sår kan börja läka. Sårläkningsprocessen 

kan påskyndas med en viss typ av material medan felaktiga material kan fördröja och 

skada läkningen (Lindholm, 2012, 133). Enligt SBU (2014) ökar risken för svårläkta 

sår med stigande ålder. Antalet äldre kommer att öka och även förekomsten av 

bensår. En av faktorerna som bidrar till att äldre drabbas i större utsträckning är 

ökad fallrisk orsakad av minskad muskelmassa och försämrad syn. Många äldre lider 

även av någon sjukdom som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom som i sin tur bidrar till 

nedsatt blodcirkulation, minskad rörlighet och svullnade extremiteter. Den 

komplicerade sjukdomsbilden kräver insatser från flera instanser. Utifrån detta är det 

enligt författarna rimligt att anta att sjuksköterskor och annan vårdpersonal i 

framtiden kommer möta ett större antal multisjuka äldre. Detta ställer höga krav på 
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personalen och svårigheter att få en helhet av patienters sjukdomsbild kan 

uppkomma. 

  

Konsekvenser för samhället 

Oläkta sår innebär en stor ekonomisk kostnad för sjukvården och om 

läkningsprocessen förkortas kan det medföra stora besparingar. 

Behandlingskostnaden innefattar en rad olika delar: behandlingstidens längd, 

såromläggningstiden, sårstorleken och sårets duration (Lindholm, 2012, 86-87). I 

Uppsala gjordes en studie om hur lång tid såromläggningarna tog under ett års tid. 

Tiden motsvarade 57 heltidsarbetande sjuksköterskor (Lindholm, Bergsten, 

Berglund, 1999). Det rapporteras också om patienters känslor av att vara kostsam för 

vården då sårläkningsprocessen är lång och utdragen (Wilson, 2004). Svårläkta sår 

är ett stort problem över hela världen. Kostnader för svårläkta sår beräknas utgöra 2-

4 procent av all hälso- och sjukvårdsbudget samt tenderar att öka med antalet äldre 

människor (SBU, 2014). Ragnarson Tennvall och Hjelmgren (2005) påtalar också att 

hälso- och sjukvårdsbudgeten drabbas hårt gällande vård av svårläkta bensår, både 

då det gäller sårbehandling och personalkostnader. En slutsats skulle kunna vara att 

patienter inte ges den bästa förutsättningen för läkning, trots välutvecklade förband 

och material. Det skulle möjligen kunna bero på en hårt ansatt ekonomi och borde 

prioriteras på annat sätt för att minska patienters lidande. 

 

Behandling 

Patienters bensår kan vara svårbedömda, och en av anledningarna är att patienterna 

vårdas på många kliniker inom sjukvården. I Skottland har specialistläkare, 

sjuksköterskor, apotekare med flera sammanställt riktlinjer utifrån evidensbaserad 

kunskap när det gäller bedömning av bensår. Trots att dessa riktlinjer inte måste 

följas i svensk sjukvård skulle de kunna utgöra en bas i bensårsbedömning 

(Lindholm, 2012, 88). Rekommendationer säger att en bedömning måste göras 

initialt och kan innefatta tryckmätning med ultraljudsdoppler. Sårkanter, sårbotten 

och sårets lokalisation bör även dokumenteras. Behandlingen sker med någon form 

av kompression, sårtvätt, förband, läkemedel och ibland även kirurgi. Beroende på 

underliggande sjukdom kan remiss skickas till aktuell specialist. Kontinuerlig 

bedömning av såret samt användning av kompressionsstrumpa även efter läkning 

rekommenderas (SIGN, 2010).  
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Upplevelser hos patienter 

En upplevelse innebär en enskild persons beskrivning av ett fenomen. När 

upplevelser ska studeras skapas förståelse för personens perspektiv genom dennes 

upplevda erfarenheter och känslor (Olsson och Sörensen, 2011, 171-172). Studier om 

upplevelser ska syfta till att synliggöra individers uppfattningar och hitta mönster och 

gemensamma kännetecken (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011, 52). 

 

I en litteraturstudie kommer uppgifter om att hälsorelaterad livskvalité kan 

definieras som patientens upplevelse av sjukdom och behandling. Det har visat sig att 

patienter med bensår har lite kunskap om sitt hälsotillstånd och sina 

behandlingsbehov. Patienter upplever ofta behandlingen som hopplös vilket kan leda 

till att de inte längre följer den upplagda behandlingsplanen. Detta kan i sin tur bidra 

till förseningar i läkningsprocessen (González - Consuegra och Verdú, 2010). Studier 

visar också att sjuksköterskor och läkare inte alltid behandlar smärtan utan bara 

fokuserar på själva såret. En obehandlad smärta kan ha negativ inverkan på 

sårläkning vilket i sin tur har negativ effekt på livskvaliteten. Ett riktmärke måste 

vara att ingripa snarast för att förhindra eller lindra smärta så att livskvalitet och 

funktionell förmåga optimeras (Maddox, 2012).  

 

Betydelse för omvårdnad 

Förståelse för patienters totala livssituation, som kan innefatta smärta, uppgivenhet 

och försämrad livskvalité är av stor vikt när det gäller omvårdnad. Patienter behöver 

ha god kommunikation med sjuksköterskan, bli entusiasmerade, uppmuntrade och 

känna förtroende. Helheten för den totala problematiken måste alltid vara 

utgångspunkt, inte det enskilda såret. Ofta är bensåret i sig inte det största problemet 

utan bakomliggande faktorer och efterföljande komplikationer måste utredas och 

behandlas. En viktig del i omvårdnad när det gäller svårläkta sår är god kunskap och 

individanpassning. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om 

sårläkningsprocessen, olika behandlingsmöjligheter och inneha en teknisk skicklighet 

(Lindholm, 2012, 427-431). Patienter känner sig ofta bortglömda som individer då 

sjuksköterskan enbart fokuserar på såret (Green och Jester, 2009). Patienter 

upplever också att sjuksköterskan har bristande förståelse för de frågor som dyker 

upp hos patienter kring deras upplevelse av att leva med bensår (Maddox, 2012). 

Studier vittnar om att vårdpersonal ofta har uppfattningen om att bensår inte är 
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smärtsamma och det finns för närvarande lite evidensbaserad forskning och tillgång 

av smärtbedömningsverktyg för bensår. Sjuksköterskan måste arbeta med patienter 

genom att möta de frågor som upplevs problematiska i det dagliga livet. Genom att 

lyssna och avsätta tid för patienters berättelser kan omvårdnaden förbättras (Wilson, 

2004). 

 

Det framgår tydligt att patienter med svårläkta bensår lider och har nedsatt 

livskvalitet på grund av detta. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan få mer kunskap 

om hur patienter upplever hela sin livssituation (Green, 2010). Syftet med denna 

studie är att belysa patienters perspektiv på att leva med svårläkta bensår. 

 

Metod 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie. Artiklar med kvalitativ ansats 

analyserades och bearbetades till ett nytt resultat. Enligt Friberg (2006, 115-117) 

handlar litteraturstudier om att samla in data och få en uppfattning om 

kunskapsläget i ett aktuellt ämne eller ett problem. En litteraturstudie kan visa på vad 

som finns forskat på sedan tidigare och vilka områden som behöver mer forskning. 

Den valda litteraturen, som vanligtvis är artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter granskas, analyseras och sammanställs i ett resultat. En 

problemformulering måste finnas med i en litteraturstudie liksom i en empirisk 

studie. Skillnaden är att i en litteraturstudie måste forskningsfrågan vara undersökt 

sedan tidigare. Forskningsresultaten från andra studier utgör datamaterialet för en 

litteraturstudie. 

 

Sökmetoder 

De vetenskapliga artiklar som användes söktes i databaserna PubMed och Cinahl 

(tabell 2, bilaga 1). Sökorden för att hitta artiklarna var: leg ulcer, venous ulcer, 

quality of life och psychosocial factors. I fritext söktes på patient experience och 

patients perspective då orden inte fanns som meshtermer eller cinahlheadings.  

  

En fördel med att använda fritextsökning är att, om titel och abstrakt inte är skrivna 

med indexord, kan viktiga studier falla bort i sökningen. En annan anledning med att 

använda fritexttermer är att hitta artiklar som ännu inte blivit indexerade (SBU, 
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2013). Litteratur om sår var till stor fördel i bakgrunden till studien för att ge 

information om bensårets etiologi, behandling och omvårdnadens betydelse. 

 

Urval  

Inklusionskriterier för litteraturstudien var att artiklarna skulle vara kvalitativa och 

svara på syftet. Anledningen till att inga exklusionskriterier användes var att fånga 

upp så mycket som möjligt av den tidigare forskningen. Begränsningar som användes 

vid sökningarna var: english, peer rewiev och abstract available.  

 

Varje sökning resulterade i ett varierat antal träffar där samtliga titlar lästes. Till 

urval ett lästes titlarna och de som motsvarade litteraturstudiens syfte valdes ut, 86 

artiklar. Sedan lästes abstrakten för urval två och de som svarade på syftet valdes ut, 

tolv artiklar. För att sedan kunna läsa artiklarna var PDF-format avgörande då inga 

artiklar valdes att köpas. Under urval tre avgjordes artiklarnas relevans för studien 

genom noggrann korrekturläsning och kvalitetsgranskning, se tabell 2, bilaga 1. I det 

slutliga resultatet ingår tolv artiklar. 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011, 278-286) kan en kvalitetsanalys göras enligt SBU-

metoden. Enligt kunskapscentrum för hälso- och sjukvård (SBU, 2013) står SBU för 

statens beredning för medicinsk utvärdering. Metoden används framförallt inom 

hälso-och sjukvården för att genomföra en kritisk granskning på vetenskaplig 

litteratur inom olika områden. Olsson och Sörensen (2011, 278-280) har utformat en 

mall som kan användas för att kontrollera artiklars kvalitet. Detta görs genom 

poängsättning där totalpoängen delas in i tre procentgrupper: låg (60%), mellan 

(70%) och hög (80%). Om en artikel hamnar under 60 procent efter en 

kvalitetsgranskning bör den exluderas från resultatet. 

 

Artiklarna klassificerades utifrån SBU-metoden och målet var att inkludera studier av 

så hög kvalitet som möjligt. Mallen för kvalitetsgranskning finns som bilaga 2. 

Artiklarna som inkluderades i litteraturstudien var samtliga utom en av hög kvalité. 

En artikel bedömdes vara av mellankvalité och valdes att inkluderas då den väl 

svarade på litteraturstudiens syfte.  

 

 



6 
 

Analys 

Friberg (2006, 110-144) skriver att det i analysen ingår att tolka det manifesta, 

uppenbara och det dolda i texten. För ämnet omvårdnad gäller det att innehållet ska 

kunna förstås ur en vårdande synvinkel. Bearbetning av text görs genom att 

strukturera upp innehållet så att resultatet blir synliggjort. Vidare betonar Friberg 

vikten av att noggrant läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en känsla för 

innehållet. Därefter identifieras det viktigaste i varje studies resultat som sedan 

sammanställs. Resultaten förs samman i olika kategorier och subkategorier och 

eventuella skillnader samt det gemensamma för artiklarnas resultat framträder. 

 

Artiklarnas resultat översattes och analyserades av båda författarna, både enskilt och 

gemensamt för att bekräfta att artiklarna förståtts på samma sätt. Under tiden 

artiklarnas resultat lästes plockades viktiga meningsenheter och stycken ut för att 

sedan kunna organiseras i olika delar och till en ny helhet. Gemensamma 

innehållsområden identifierades och utgjorde basen för de olika kategorierna. Texten 

sorterades under varje kategori och sedan skapades underkategorier inom varje 

kategori. Arbetet med att hitta de mest lämpade kategorierna och underkategorierna 

var tidskrävande och resultatet omarbetades flertalet gånger för att få fram kärnan i 

innehållet.  

 

Forskningsetik 

För att få bedriva forskning måste det genomföras respektfullt för varje individ. 

Forskarna ska se till människans rättigheter samt grundläggande friheter. Alla 

artiklar måste få ett godkännande av en etikprövningsnämnd innan dessa kan 

publiceras i medicin- och vårdvetenskapliga tidskrifter (Olsson och Sörensen, 2011, 

86-87). De artiklar som användes i studien var samtliga etiskt granskade. 

 

Vid tolkning av artiklar finns en risk att sammanhangen uppfattas på ett felaktigt 

sätt. Detta kan innebära att viktig information går förlorad eller framställs på ett 

missvisande sätt. Genom att använda lexikon, läsa artiklarna var för sig samt 

diskutera innehållet, minimerades risken för feltolkning. 
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Resultat 

 

I denna litteraturstudie inkluderades tolv vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Artiklarna belyste patienternas upplevelser av att leva med svårläkta bensår 

och hur det påverkade deras vardag utifrån deras perspektiv. Studierna är utförda i 

England, Kanada, Sverige och USA mellan år 1995 – 2014. Utförlig beskrivning av 

artiklarnas innehåll och kvalitet återfinns i tabell 3, bilaga 3. Genom noggrann 

bearbetning av artiklarna utifrån syftet formulerades fem kategorier med 

underkategorier. Se tabell 1. 

 

Tabell 1. 

Kategori Underkategori 

 

Smärta 

 

 

Att vara styrd 

Att härda ut 

 

Begränsningar 

 

 

Att vara ensam 

En inskränkt vardag  

 

Skam 

 

 

Att skämmas för sin kropp 

Att drabbas av låg självkänsla 

 

Kamp 

 

 

Lidande och hopp i läkningsprocessen 

Frustration över att inte veta 

 

Stöd 

 

 

Känna tillit och förtroende 

Känna brist på tillit och förtroende 
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Smärta 

 

Att vara styrd 

Smärta är det symtom som har den mest överväldigande påverkan på patienter med 

svårläkta bensår och smärtan styr tillvaron. Patienterna upplevde att smärtan var 

blandad och kunde orsakas av både nociceptiv smärta och neuropatisk smärta samt 

vara av akut och kronisk art (Walshe, 1995, Krasner, 1998). Många patienter 

berättade att smärtan ständigt var närvarande. Smärtan kunde komma och gå och 

variera i svårighetsgrad men en viss smärtproblematik rapporterades alltid 

(Taverner, Closs och Briggs, 2014). Det var den konstanta eller återkommande 

smärtan som gjorde patienterna mest upprörda och många gånger tog smärtan över 

hela tankeverksamheten. Upplevelse av smärta var individuell och i en artikel listades 

en rad ord om hur den beskrevs; värkande, irriterande, stickande, bultande, 

brinnande, varm och skarp. Äldre patienter med bensår berättade att deras dagliga liv 

hade förändrats och blivit underordnat såret och dess smärtnivå. Smärtan kunde få 

patienter att tappa kontrollen och behöva hjälp med vardagliga sysslor. Äldre 

patienter kände ilska, sorg och grät ofta av hopplöshet på grund av att bensåret 

kontrollerade deras existens (Krasner, 1998, Ebbeskog och Ekman, 2001).  

  

Att härda ut 

Det fanns olika sätt att hantera smärtan och livssituationen för att kunna härda ut. De 

flesta patienter hade accepterat situationen och använde sig av fraser som ”the way it 

is” och ”you get used to it”. Jämförelse med andra var vanligt förekommande för att 

försöka övertyga sig själva att det kunde varit värre och det gjorde att de kunde 

genomlida dagen. Några patienter grävde ner orostankarna och tillät inte sig själva 

att ge upp. Positivt tänkande var viktigt eftersom de negativa tankarna inte hjälpte de 

vidare. Hos flertalet patienter fungerade positivt tänkande som motståndskraft trots 

smärta, lidande och begränsningar i vardagen (Walshe, 1995, Krasner, 1998, 

Hopkins, 2004). 

 

Smärta var centralt i samtliga studier och smärtstillande läkemedel hade dålig effekt 

för i princip samtliga patienter (Krasner, 1998, Green et al., 2013, Taverner, Closs och 

Briggs, 2014). Oro inför polyfarmaci var vanligt eftersom många patienter hade 

flertalet olika sjukdomar som de redan medicinerade för. Patienter kände farhågor 
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inför att använda morfinpreparat eftersom förstoppning var vanligt förekommande 

och ansågs vara värre än smärtan. Flertalet tyckte att det kändes skrämmande att äta 

för många tabletter medan ett fåtal rapporterade önskan om mer medicinering, men 

nekades. Några patienter använde sig av distraherande eller icke-farmakologiska 

metoder för att hantera smärtan. En av patienterna provade att frysa benet med hjälp 

av en isbit men smärtan blev ännu värre och patienten ångrade sig efteråt (Taverner, 

Closs och Briggs, 2014). Lägesändringar och massage kunde ta bort smärtan för ett 

ögonblick och den glädjande upplevelsen av att vara smärtfri kunde beskrivas som att 

komma till himlen. Andra sätt att flytta fokus från smärtan var att aktivera sig. 

Genom att patienter klarade av deras dagliga vanor förbättrades även välmåendet och 

sårläkningen (Ebbeskog och Ekman, 2001). Andra sätt att ignorera smärtan var 

genom att reflektera över hur andras hälsa såg ut. På detta sätt kunde patienterna 

uppleva att de hade en god hälsa trots sina problematiska bensår (Brown, 2005). Det 

bästa för att minska smärta vid bensvullnad, som också var vanligt förekommande, 

var högläge, stödstrumpor och urindrivande läkemedel. Analgetika hade ingen effekt 

på svullna ben (Krasner, 1998). En av studiernas resultat vittnade om att det fanns 

stora svårigheter att lindra smärta och därför avstod många patienter från att 

använda smärtlindrande läkemedel. Det var lättare att undvika faktorer som 

triggande igång smärtan (Walshe, 1995). Behandling som användes för att förbättra 

läkningsprocessen resulterade alltid i ökad smärta. Patienter beskrev ofta att 

omläggningarna i kombination med kompressionslindning, var det moment som var 

svårast att hantera vid bensår. (Taverner, Closs och Briggs, 2014). 

 

Begränsningar 

 

Att vara ensam  

Enligt en studie beskrev patienter en känsla av vara inlåsta i sina hem och se på 

världen genom ett fönster. Uppfattningen av att inte vara en del av samhället var 

vanligt förekommande. Vänner slutade besöka patienterna och kontakt skedde 

endast genom en nickning eller en vink genom fönstret. När grannar flyttade från 

området kunde patienter uppleva sig som en ö mitt ute på havet. Patienter som 

befann sig på ett boende kunde höra hur andra inneboende spelade bingo, men själva 

kunde de inte ta sig till aktivitetslokalen. Ensamhet var ett komplext fenomen och 

varje individ hade olika sätt att se på upplevelsen. Vissa nekade till upplevd 
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ensamhet, de medgav dock att de var socialt hämmade och isolerade på grund av sitt 

tillstånd. Nekandet troddes kunna bero på att de inte ville erkänna ensamheten 

(Brown, 2005). Relationer med vänner försämrades i samband med bensårets 

uppkomst. Ingen ville inte utsätta sina vänner för stinkande sår och förband. De 

flesta resor avbokades och de enda vänner som blev kvar var ett fåtal av de närmaste. 

Om någon mot förmodan reste, var det till en nära vän eller familj och det vanligaste 

sättet att hålla kontakten var via telefon (Ebbeskog och Ekman, 2001). Långvarig 

stress i samband med sjukdom kunde resultera i att patienter anpassade sina 

förväntningar inför social kontakt genom att lura sig själva. Patienter kunde vända 

det modiga ansiktet utåt och detta minskade känslorna för ensamhet. De intalade sig 

själva att de var nöjda över att vårdpersonal kom en gång i veckan och att familjen 

ringde flera gånger. Klagomål och självömkan skulle ändå inte förändra situationen 

(Brown, 2005). 

 

Begränsningar av rörlighet och aktiviteter var djupgående och påverkade hela livet. 

Flera patienter påtalade att de inte kunde göra som de ville eller åka vart de ville och 

det hade blivit en del av vardagen för många. De blev begränsande mest på grund av 

smärtan som uppkom när benet var i nedsänkt läge. Patienter uppmanades att 

spendera dagarna med benet i högläge och det gjorde dem väldigt begränsade och 

ensamma (Chase, Melloni och Savage 1997). Många blev isolerade på grund av sina 

begränsningar och kände sig som fångar i hemmet. Om smärtlindringen förbättrades 

skulle patienters begränsningar i vardagen minskas och ensamheten förebyggas 

(Walshe, 1995, Brown, 2005, Taverner, Closs och Briggs, 2014).  

 

En inskränkt vardag  

Patienter hade svårt att hitta passande skor för sina bandagerade fötter och använde 

ofta sönderklippta gamla skor. Tofflor var ett annat alternativ, men då hade 

väderleken stor betydelse. Regnade det, blev fötter och bandage blöta, vilket gjorde 

att de flesta undvek sina dagliga promenader. En patient rapporterade svårigheter att 

köra bil då tofflorna kunde fastna i pedalerna (Ebbeskog och Ekman, 2001). Många 

patienter kände att de inte kunde använda vilka kläder som helst. Kvinnor hade 

använt byxor i flera år för att de inte vågat visa sina ben (Walshe, 1995). I en studie 

rapporterade samtliga patienter svårigheter med att hitta passande kläder. En kvinna 

berättade att hon aldrig använde sina fina kjolar under sommaren på grund av sitt 
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bensår och kände att hon inte kunde klä sig som hon ville (Green et al., 2013). De 

flesta patienter undvek att ta fotbad eller duscha varje dag på grund av förbandet. Oro 

fanns inför om bandaget skulle bli blött eller att den läkande processen skulle störas. 

Rutiner angående hygien och kroppsvård missades ofta och fotvård var något många 

längtade efter och skulle unna sig när bensåret hade läkt. Vänner och familj bidrog 

med praktiska råd och arrangemang för att hjälpa till med hygienen (Ebbeskog och 

Ekman, 2001). I en studie tyckte samtliga patienter att personlig hygien var extremt 

viktigt, men att svårigheterna fanns dagligen. Några hade provat olika skydd för att 

kunna duscha men dessa upplevdes otillfredsställande (Green et al., 2013). 

 

Vidare rapporterade patienter rädslan att falla när de var utomhus och de var oroliga 

över att orsaka mer skada. Promenadernas längd påverkades av att benet inte fick 

utsättas för överansträngning (Ebbeskog och Ekman 2001). Flera patienter fick 

dessutom avsluta sina arbeten och blev erhållna ersättning då bensåret räknades som 

funktionshinder. Andra fick byta jobb från exempelvis lastbilschaufför till 

kontorssekreterare (Chase, Melloni och Savage, 1997). En kvinna var tvungen att 

stänga sin firma eftersom hon inte orkade stå och arbeta (Wellborn och Moceri, 

2014). En patient berättade om sin 40-åriga erfarenhet av att leva med bensår. Han 

upplevde att bensåret blev en begränsning då han varje fredag var tvungen att lägga 

om det på kliniken (Morgan och Moffat, 2008).   

 

Studier visade att smärtgenombrott vid bensår oftast uppkom på kvällar och nätter 

och det påverkade i sin tur sömnen och gjorde att stora delar av dagen gick åt till att 

vila. Patienters energi och styrka begränsades och den dagliga funktionen försvårades 

på grund av sömnbrist (Krasner, 1998, Ebbeskog och Ekman, 2001, Green et al., 

2013). Patienter som inte kunde sova aktiverade sig med något i högt tempo tills de 

blev helt utmattade och somnade (Wellborn och Moceri, 2014). Den återkommande 

påminnelsen om trötthet påverkade kvinnornas ork att sköta städning och tvätt. 

Männen påverkades också, men anlitade hemhjälp istället (Ebbeskog och Ekman, 

2001). Vidare kunde även rollerna i hemmet förändras och en patient berättade att 

han inte längre kunde hjälpa sin fru när de var ute och handlade, något de tidigare 

gjort tillsammans (Green et al., 2013). 
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Vardagliga begränsningar uppstod ofta hos patienter som var hemlösa. Ett vardagligt 

problem var att kunna sitta med benet i högläge. Ofta fanns inga sittplatser 

tillgängliga eller lediga och vid dåligt väder kunde patienterna förhoppningsvis hitta 

ett tak att stå under. En man berättade att när hans kompressionsstrumpor blivit 

förstörda hade han inte råd att köpa nya. En enkel sak som att ta sig till kliniken blev 

svårt för de hemlösa och när de väl dök upp på kliniken blev sjuksköterskan irriterad 

eftersom de sällan kom på utsatt tid. Utöver detta påtalades även vikten av en god 

och sammanhållen kost för den bästa sårläkningen. Det blev ett ytterligare problem 

för de hemlösa patienterna då de varken hade pengar till mat eller logi (Chase, 

Melloni och Savage 1997). 

 

Skam 

 

Att skämmas för sin kropp 

Lukt och läckage ingår i sjukdomsbilden hos patienter med bensår. Många gånger 

blev situationer förknippade med skam och de skämdes ofta över sin kropp. Patienter 

berättade om att skor, sockar och kläder blev blöta av sårvätska. Den starka lukten 

från såren gjorde dem illamående och oro fanns om hur andra då skulle uppleva 

lukten (Walshe, 1995). Enbart känslan av att andra kunde känna lukten från benet 

gjorde att patienter fick ett inskränkt eller begränsat socialt liv. En del beskrev 

känslan av att ruttna bort eller som att känna doften av dött kött. Många gånger 

handlade det om överväldigande känslor av kontrollförlust som patienterna utan 

framgång lyckades dölja (Jones et al., 2008). En ständig oro över att såret skulle 

börja lukta kunde medföra att de upprepade gånger om dagen kontrollerade såret. 

Det kunde innebära att ta av bandagen, trycka och klämma på såret och sedan 

rengöra det (Ebbeskog och Ekman, 2001). Kraftig sårsekretion kunde leda till ökad 

känslighet för andras reaktioner och bidrog till att patienterna frivilligt drog sig 

undan offentliga platser. Sårsekretionen kunde också leda till en känsla av att vara 

oren trots försök att dölja lukten (Morgan och Moffat, 2008). I en studie ansåg en av 

patienterna att om hon fick komma och lägga om såret oftare än en gång i veckan 

kanske hon skulle slippa lukt och läckage. Patienter beskrev hur de hanterade sitt 

läckage vid sänggående genom att använda handdukar som skydd både på benen och 

i sängen. Trots ständiga försök att hålla torrt blev allt ändå genomblött (Jones et al., 

2008). Många isolerade sig i sina hem för att inte behöva bli påminda om att de 
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luktade. När såret luktade som värst brukade en kvinna linda in benet ytterligare och 

spruta sin favoritparfym på förbandet i ett försök att dölja lukten (Morgan och 

Moffat, 2008). 

                                                                                                           

I en studie beskrivs hur det privata blir offentligt. På utsidan kan personen se ut som 

vilken människa som helst, men när såret börjar lukta eller läcka drar det till sig 

oönskad uppmärksamhet. Det bidrog till att patienter undvek sociala sammanhang 

eller rörde sig på öppna gator. De kände rädsla över hur folk skulle reagera om såret 

luktade och detta gjorde att de skämdes. En av patienterna kände sig tvungen att 

neka till två bröllopsinbjudningar för att inte utsätta andra för hemsk lukt och 

avsmak (Hopkins, 2004). Våta och stinkande bandage fick dem ofta att känna sig 

som en vandrande sårklinik. De upplevde att deras ben luktade likadant som det 

gjorde på kliniken där de gjorde omläggningar. Det gick aldrig att förutspå när lukt 

eller läckage skulle eskalera och såret satte gränser för aktiviteter och gjorde att 

patienterna bara ville gömma sig (Jones et al., 2008). Flertalet fick förändrad 

kroppsuppfattning vid bensårets uppkomst. Patienter rapporterade att de fick avstå 

från vissa aktiviteter då känslor av skam uppstod, både gentemot sig själva och inför 

familj. Många i studien kände att de var tvungna att gömma sin kropp och det enda 

stället där patienterna visade sitt sår utan att känna skam var på kliniken vid 

omläggning. Sjuksköterskan var den enda personen som sa att såret såg bra ut 

(Chase, Melloni och Savage, 1997). Patienterna tappade kontrollen över sin kropp och 

den del som bensåret befann sig på, kändes som en defekt kroppsdel. Det var 

skrämmande att titta på såret och den dagliga påminnelsen om att det fanns där 

gjorde dem ledsna. Känslor av att känna sig instängda i sitt bandage var också vanligt 

förekommande och patienter kände sig klumpiga, uttittade och generade (Ebbeskog 

och Ekman, 2001). Parrelationer upplevdes problematiskt för många och patienter 

kunde använda sig av lögner för att inte avslöja sina tillstånd (Green et al., 2013). 

 

Att drabbas av låg självkänsla  

Mer än hälften av patienterna upplevde någon form av nedstämdhet och flertalet 

rapporterade känslan av att tappa kontroll. En patient påpekade att inget i livet var 

roligt längre och att hon blivit ett skal av sitt forna jag (Wellborn och Moceri, 2014). 

Många patienter ville inte visa att de var nedstämda och visade istället ett glatt 

ansikte utåt när de träffade vänner eller besökte kliniken. När de sedan kom hem 



14 
 

brast de ut i gråt i sin ensamhet eftersom det tog mycket energi att inte visa sina 

känslor offentligt. De ansåg att de var svårt att prata med nära vänner om deras 

smärtsamma sår (Ebbeskog och Ekman, 2001) Dålig självbild och rädsla över hur folk 

skulle reagera över patienternas bensår reflekterades över i en studie av Green et al. 

(2013). Självmordstankar uppmärksammades också i ett antal studier där en patient 

funderade på om han hade något rep att använda eller om han skulle stoppa ett finger 

i eluttaget. Andra tankar som uppkom var att ta sitt liv på grund av att smärta, 

sömnbrist och rädsla ständigt var närvarande. (Krasner, 1998, Morgan och Moffat, 

2008, Green et al., 2013, Taverner, Closs och Briggs, 2014).  

 

Kamp 

 

Lidande och hopp i läkningsprocessen 

Några patienter uttryckte hopp om läkning samtidigt som de egentligen inte trodde 

att bensåret skulle läka. Ålder spelade stor roll gällande förväntningar av läkning och 

oftast förekom negativa åsikter hos de äldsta patienterna. Tidigare erfarenheter av 

bensår präglades av en pessimistisk syn, mest på grund av svårigheter att uppskatta 

en tidsram för läkningsprocessen. Patienter blev frustrerade av att inte kunna se ett 

slut på sitt lidande (Walshe, 1995, Hopkins, 2004). I en annan studie fanns hoppet 

kvar hos många trots den långsamma läkningsprocessen. Hopp om läkning var 

baserat på patienters syn på bensåret och en jämförelse med tidigare läkning då 

kroppen skickade ut signaler som den tidigare gjort när såret var på väg att läka. 

Patienter uttryckte glädje över att snart bli av med sina bensår och gå tillbaka till sitt 

vanliga liv. Trots detta fanns en oro om att såret skulle förvärras och börja rinna igen 

och oro inför att behöva genomgå amputation fanns hos flertalet av patienterna 

(Ebbeskog och Ekman, 2001). Taverner, Closs och Briggs (2014) skriver i sin studie 

om hur patienterna ställde sig till amputation då många led av fruktansvärd värk och 

inte fick någon hjälp. Tankar om att hellre bli av med foten eller benet än att ha ont 

var vanligt förekommande. 

 

Frustration över att inte veta 

Patienter kände sig ofta uppgivna på grund av den långsamma sårläkning samt det 

oundvikliga att såret kom tillbaka. Många beskrev en bristande förståelse av vad som 

orsakade bensåret och oroade sig för om det någonsin skulle läka. Ena dagen kunde 
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såret förbättras medan det andra dagen blivit sämre igen och ingen kunde beskriva 

vad orsaken till bensåret var. Kommentarer om att bensåret styrde deras liv 

uppdagades också och patienter tog mer hand om bensåret än sig själva. Känslor som 

hopplöshet och frustration samt att inte ha någon kontroll på sårläkningen uppstod. 

De gick på sårkliniken för omläggning men kunde varken beskriva hur eller om det 

hjälpte (Chase, Melloni och Savage, 1997, Ebbeskog och Ekman, 2001). Vissa hade ett 

behov av att få tvätta benet i samband med omläggning, men detta skedde inte alltid. 

Sjuksköterskan klippte upp förbandet, tvättade av lite och lade snabbt på ett nytt 

förband utan att se till patientens önskemål (Green et al., 2013). Patienter beskrev 

ofta sin frustration och ilska över att sjuksköterskor och andra yrkesgrupper, inte 

trodde på hur svår smärtan var, eller att de behandlingar som användes för att läka 

såret gjorde deras smärta värre. En patient beskrev att vissa sjuksköterskor hade en 

avvisande attityd till hennes smärta, vilket gjorde henne arg då hon inte visste hur 

hon skulle hantera den. Det framkom även att en av patienterna kunde frukta vissa av 

sjuksköterskorna i samband med omläggningar då de inte tog det tillräckligt varsamt 

(Morgan och Moffatt, 2008).   

 

Kunskapsnivån om orsak och behandling varierade mellan patienter och orsakade 

frustration för många. Få visade förståelse för de patologiska orsakerna och för 

många kom bensåret som en överraskning. Patienter hävdade att det uppkommit på 

grund av trauma snarare än en underliggande sjukdom. Några funderade på om 

jobbet hade orsakat detta eftersom de stod mycket under sina arbetspass. Andra 

patienter förknippade bensåret med dålig blodcirkulation och vissa kom ihåg att det 

funnits bensår i familjen. Många frågade sig om varför de hade fått bensår och andra 

reflekterade över att om de inte hade utsatt sin kropp för hårt arbete kanske de aldrig 

blivit drabbade. Många accepterade sin situation och ansåg att bensår kom i samband 

med att bli gammal (Walshe, 1995, Ebbeskog och Ekman, 2001, Morgan och Moffatt, 

2008, Green et al., 2013). Majoriteten förstod vikten av kompressionslindning och 

uttryckte ofta frustrationer över bristande lindningsteknik hos sjuksköterskan. Trots 

att patienter inte visste vad såret berodde på, ville merparten ha kontroll och starka 

åsikter om hur bensåren skulle behandlas fanns (Morgan och Moffatt, 2008). 
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Stöd 

  

Känna tillit och förtroende 

För många var relationen med sjuksköterskan mycket speciell och hon sågs som en 

god vän med starka band (Green et al., 2013). Flertalet patienter talade mycket gott 

sina sjuksköterskor och de uttryckte en stor tilltro till hennes förmåga, trots 

misslyckade försök att få såret läkt. Patienter berättade att sjuksköterskan använde 

olika behandlingsalternativ, förband och sätt att linda kompression för att hitta bästa 

möjliga väg till läkning. Relationen rapporterades ofta som viktig och värdefull. 

Patienter hade möjlighet att ventilera farhågor och funderingar kring deras bensår 

med någon som förstod och kunde lugna dem (Brown, 2005). I en studie berättade 

patienter om vad som kännetecknade den goda sjuksköterskan. Det var en 

sjuksköterska som gjorde lite mer än vad som förväntades av henne. En viktig aspekt 

av upplevelsen med sjuksköterskan var att det präglades av skratt, ärlighet och att de 

lärde känna varandra. Några patienter bildade mycket starka relationer med sin 

sjuksköterska och kunde börja tycka synd om henne då såret inte läkte (Hopkins, 

2004). Många patienter uttryckte en önskan om att värderas som individ och ses som 

en unik person. Sjukvårdspersonal som gjorde lite mer än vad som minimalt krävdes 

uppskattades mycket. God omvårdnad uppgavs av patienter innefatta både 

professionell kunskap och teknisk skicklighet. Flertalet betonade vikten av 

kontinuitet i deras omvårdnad och det upplevdes betydelsefullt att samma personal 

skötte om deras bensår. Patienter var kritiska till när det skickades tillfällig 

vårdpersonal att göra omläggningen och många gånger fick patienterna lossa på 

förbandet då omläggningen inte var tillfredställande (Morgan och Moffatt, 2008). 

Fortsättningsvis tyckte patienter att goda relationer med sjukvårdspersonal hade en 

positiv inverkan på hur de hanterade sitt sjukdomstillstånd och gav patienterna 

trygghet. En stödåtgärd som hjälpte patienterna att hantera sina bensår var att känna 

sig hörda. De fick även assistans med dagliga aktiviteter, transport till och från 

kliniken, ömhet från partners eller makar samt förstående och omtänksamma 

relationer med deras sjukvårdare. Den bästa hjälpen för att hantera livssituationen 

med bensår var att få stöd av familjemedlemmar och/eller av sjukvårdspersonal. En 

av patienterna berättade att utan sin fru hade han tappat kontrollen och han kunde 

inte föreställa sig hur ensamma människor kunde hantera situationen (Wellborn och 

Moceri, 2014). 
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Känna brist på tillit och förtroende 

Sättet att ta kontroll över omvårdnaden varierade mellan olika patienter. Vissa 

rapporterade en frånkoppling eller objektifiering av sitt bensår. Uppgifter som att ta 

hand om sitt bensår mer än om sig själv, innebar att såret var skild från patienten. 

Många patienter tenderade att lämna över kontrollen av behandlingen till proffs. 

Patienter deltog sällan i den fysiska vården av såret trots att de upplevde ett missnöje 

med vissa val samt tvivlade på sig själva (Walshe, 1995). Brown (2005) berättar om 

patienter som agerade på motsatt sätt. En patient försökte att behålla samma 

omläggningsstrategi genom att berätta för den ”nya” sjuksköterskan hur det skulle 

göras på bästa sätt. Detta kunde resultera i att patienter hamnade i konflikt med sin 

sjuksköterska då det gällde att följa behandlingsstrategin eller inte. Vissa patienter 

kunde känna sig icke följsamma vilket minskade deras förtroende för vården. Morgan 

och Moffatt (2008) skriver också om patienters starka viljor att få allting korrekt 

genomfört. En patient berättade att hon kände sig ansvarig över omläggningen och 

såg till att allt material fanns uppdukat då sjuksköterskan kom på hembesök eftersom 

hon inte kände tillit till sjuksköterskan. En annan patient uppgav att hennes smärta 

försämrades ytterligare då hon uppfattades som en patient som inte ”uppfyllde 

kraven”. Hon hade då tagit av sig bandagen i ett försök att lindra smärtan. 

 

Många hade intrycket av att deras tillstånd inte var intressant eller viktigt för 

sjuksköterskan vilket försämrade patienternas tilltro till vården. En patient trodde att 

anledningen till detta var en uppfattning om att bensår var tråkiga sjukdomstillstånd. 

Många var kritiska till känslorna av att vara obetydlig och dessa upplevelser hade en 

stor inverkan på patienter och lämnade dem med en känsla av utsatthet och 

sårbarhet. Ett antal beskrev rädsla och brist på förtroende då de upplevde att 

sjuksköterskan hade lite kunskap om hur bensåret skulle behandlas. Många gånger 

hade patienter fått berätta för sjuksköterskan hur de skulle göra, vilket hon många 

gånger avvisade (Morgan och Moffatt, 2008). I en studie rapporterades om 

sjuksköterskor som ignorerade patienters smärta trots att de klagade över detta. 

Sjuksköterskorna hävdade att de inte kunna göra något åt smärtan och kunde säga att 

den enbart berodde på bandaget. För några patienter förklarade sjuksköterskan 

smärtan som ett gott tecken på bensåret läkningsprocess. Vissa patienter uppgav att 

de fått antibiotika när de klagat på smärta och att det inte fanns annat att göra för att 

minska den (Taverner, Closs och Briggs, 2014).  



18 
 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att belysa patienters perspektiv på att leva med svårläkta 

bensår. Det framgick tydligt att patienterna påverkades negativt inom många 

områden vad gällde det dagliga livet. Fem kategorier uppmärksammades och gav en 

inblick av hur patienter upplevde sin situation. Smärta var den komponent som 

påverkade alla delar i vardagen. Det handlade delvis om att bli begränsad i rörlighet, 

att lida av uttalad sömnbrist och att bli socialt isolerad. Lukt och läckage var också en 

bidragande orsak till problemen. Känslor av hopp och frustration var vanligt 

förekommande och relationen mellan patient och sjuksköterska ansågs vara av 

väsentlig betydelse. Merparten av patienterna hade ingen eller bristfällig kunskap om 

orsak och behandling av sitt bensår. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat kommer att diskuteras utifrån kategorierna och resultatets 

betydelse för omvårdnad och sjuksköterskans arbete integreras löpande i texten. 

 

Smärta 

Många gånger påverkade smärtan flertalet områden i patienters dagliga liv. Det 

kunde leda till försämrad sömn, sinnesstämning, daglig aktivitet och delaktighet. 

Patienter upplevde sig kontrollerade och styrda av smärtan vilket i sin tur kunde 

påverka arbete och fritid. Dessa faktorer resulterade i social isolering och minskad 

livskvalité (Mudge et al., 2008). I litteraturstudiens resultat framkom att smärta var 

det mest påtagliga problemet hos patienter och att många hade nedsatt livskvalité. 

Patienter kunde lida av långvarig smärta och samtidigt drabbas av akut smärta i 

samband med omläggning och kompressionslindning. Det framkom även att smärtan 

hade en stark negativ inverkan på patienters tankeverksamhet och styrde aktiviteter 

och dagligt liv. Smärtan på grund av bensåret kunde variera från dag till dag och det 

gjorde att dagsformen för patienter kunde skilja sig markant. Psykiska, fysiska och 

sociala faktorer påverkades också och många kände att bensåret styrde deras liv och 

kontrollerade hela deras existens. I en studie av Byrne och Kelly (2010) framkom 

också att smärta var det symtom som patienter upplevde som svårast och påverkade 

dem både fysiskt och psykiskt. Resultatet i författarnas litteraturstudie visade även 

att sjuksköterskor ofta misstrodde patienternas smärta och ingen effektiv 
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smärtlindring erbjöds. Enligt Mannheimer (2009) är smärtanalys en viktig del att 

genomföra hos patienter med långvarig smärta och utgör grunden för bedömning och 

behandling. Smärtan identifieras och utifrån orsak väljs lämpliga 

behandlingsstrategier ut. Det är vanligt att patienter med långvarig smärta även lider 

av andra sjukdomar, och detta bör vara i fokus vid smärtanalys, smärtbehandling och 

smärtrehabilitering. Det är av vikt att utreda om patienter lider av ett somatoformt 

smärtsyndrom, det vill säga ett tillstånd där smärtan har tagit över och styr hela 

patientens liv och omgivning. Vid långvarig smärta är det också viktigt att fråga om 

det finns psykosociala orsaker som påverkar patienten. Enligt Socialstyrelsen (2013) 

bör även läkemedelsgenomgångar utföras på patienter över 75 år och som är 

ordinerade fem läkemedel eller flera. En omfattande läkemedelsanvändning innebär 

en förhöjd risk för läkemedelsrelaterade konsekvenser. Hos de äldre patienterna 

finns den ökade risken främst på grund av åldersrelaterade förändringar i kroppen 

och en ökad känslighet för flertalet läkemedel. Författarna till litteraturstudien drar 

slutsatsen att patienterna inte blev tillräckligt smärtlindrade och någon smärtanalys 

presenterades inte. Läkare har ett ansvar att informera om polyfarmaci och utföra 

läkemedelsgenomgångar för att lindra patienters oro och förbättra smärtlindring. 

Hos en del patienter kan oro ha varit obefogad, då de kanske inte var i någon riskzon 

för interaktion av läkemedel. Många kände ängslan över att använda morfinpreparat 

eftersom förstoppning var en fruktad biverkan. Författarna bedömer att om 

patienterna fått bättre information om hur förstoppning kan förebyggas skulle de 

eventuellt vågat använda morfinpreparat och därmed blivit bättre smärtlindrade.  

 

Begränsningar 

Byrne och Kelly (2010) fann i sin studie att patienter upplevde en förlust av sitt 

tidigare liv och att de kunde sakna möjligheten att ta en promenad eller att besöka en 

vän på grund av sina symtom. Hyland, Ley och Thomson (1994) och Hyde et al. 

(1999) påvisade i sina studier att rörligheten begränsades på grund av smärta, tajta 

förband, svullna ben och läckage. Patienter undvek även fysisk aktivitet då oro fanns 

om att utveckla nya bensår. Meagher et al. (2012) kom i sin studie fram till att fysisk 

aktivitet som promenader däremot påskyndade läkningsprocessen. Författarna till 

litteraturstudien drar slutsatsen att patienter blir ensamma på grund av deras 

begränsade livssituation. Ett sätt som kan bidra till minskade begränsningar i 

vardagen kan vara genom att kartlägga svårigheterna. Sjukvårdspersonal måste 
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noggrant skaffa sig kunskap om varje enskild individs aktuella situation och behov. 

Flertalet professioner, som läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och dietist, kan 

behöva ingå i vården av patienter. Patienter bör uppmuntras till fysisk aktivitet 

utifrån egen förmåga. Det viktiga är att de rör på sig och intensiteten på aktiviteten 

spelar mindre roll. Enligt Björvell (1999) har behandlingsteamet runt patienten en 

viktig roll och kartläggning av situationen har en avgörande betydelse.  

 

Skam 

Lindahl, Norberg och Söderberg (2007) kom i sin studie fram till att svårläkta sår 

tenderade att lukta illa och känslan av att konstant vara smutsig var central. Patienter 

skämdes över lukten och sitt utseende, framförallt gentemot familjen som ständigt 

rörde sig i deras närvaro. Vidare skriver Hyde et al. (1999) att patienter drabbades 

hårt av illaluktande och läckande sår vilket ofta resulterade till social isolering. Låg 

självkänsla samt känslor av skam var vanligt förekommande. Författarnas resultat 

stämde överens med tidigare vetenskaplig forskning kring lukt och läckage. Det 

framkom även att sjuksköterskan saknade tillräcklig kunskap vad gällde behandling 

av bensår och hur lukt och läckage kunde förhindras. Utifrån detta drar författarna 

slutsatsen att sjuksköterskor måste erbjudas bättre kunskap om bensår, 

bensårsbehandling och vilka konsekvenser patienter drabbas av. Genom detta kan 

sjuksköterskan på ett bättre sätt underlätta det dagliga livet för patienter och minska 

känslor av skam. Som sjuksköterska är det viktigt med god kunskap om vilka förband 

som ska användas och om hur olika kompressionstekniker påverkar bensåret. Med 

rätt kunskap kan kraftig sårlukt och läckage minskas och känslor av skam förebyggas.  

  

Kamp 

Gemensamt för patienterna i litteraturstudien var att de kände en maktlöshet. En 

kamp mellan hopp och frustration var ständigt närvarande. Lindahl, Norberg och 

Söderberg (2012) fann i sin studie att känslan av maktlöshet hos patienter var 

överväldigande. Patienters kroppar förändrades och känslan av att inte kunna 

påverka förloppet var förödande. Enligt Hyde (1999) identifierades patienters hopp 

som en väsentlig del i läkningsprocessen. Byrne och Kelly (2010) presenterade i sin 

studie att en känsla av hopp gav patienter en styrka att uthärda livssituationen. 

Författarna tolkar att hoppet var viktigt för att patienter skulle hålla livsgnistan uppe 

och därmed styrks sjuksköterskans betydande roll. Sjuksköterskan måste vara 
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stöttande, verifiera framstegen i sårläkningen och fokus måste ligga på patienters 

totala livssituation.  

 

Stöd 

Relationen mellan patient och sjuksköterska visade sig i litteraturstudiens resultat 

vara av stor betydelse. Sjuksköterskans bristande kunskap om bensår bidrog dock 

ofta till en försämrad relation. Byrne och Kelly (2010) kom även de fram till att 

relationen spelade en viktig roll. Känslan av att bli omhändertagen av en 

sjuksköterska som patienter kände väl, uttrycktes positivt. Patienter kände 

tacksamhet och upplevde att vården gavs med trygga händer. Förtroende och 

kontinuitet lyftes som ytterligare positiva aspekter för en god relation. Enligt 

Ebbeskog och Emami (2005) hade sjuksköterskans intresse för bensåret en 

betydande roll. Även omdöme, kunskap om sårläkning och sjuksköterskans 

personlighet påverkade förtroendet. När sjuksköterskan utförde sitt arbete 

rutinmässigt, var det inte samma som när hon var genuint intresserad. Patienter 

kunde känna sig ignorerade och det gjorde dem sorgsna. Björvell (1999) menar att i 

en god relation måste sjuksköterskan och patienter arbeta tillsammans för bästa 

möjliga vård. En omvårdnadsplan kan upprättas och bör innehålla enkla mål som kan 

verkställas, utvärderas och följas upp. Innan målen sätts upp måste sjuksköterskan 

utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt fördjupa sig i patienters totala 

livssituation. Författarna drar slutsatsen att vården måste individualiseras och ges 

utifrån ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskan måste ta hänsyn till patienters 

självbestämmanderätt och lyfta deras egna förmågor till självständigt liv. 

 

Sammanfattande tolkning 

Sammantaget kan sägas att svårläkta bensår resulterar i ett starkt lidande hos 

patienten. Det handlar om en komplex sjukdomsbild där orsaker går in i varandra 

och komplicerar omvårdnaden. Eriksson (1994, 82-95) menar att en av de viktigaste 

uppgifterna hos sjuksköterskan är att lindra lidande hos patienten. Däremot har 

utvecklingen gått mot att vården många gånger orsakar mer lidande. Lidandet är en 

del av människans liv och kan drabba alla någon gång i livet. Ofta orsakar sjukdom 

eller behandling ett lidande för patienten och vårdpersonal kan förvärra lidandet 

genom att inte tillgodose patientens behov. Eriksson pratar om tre olika typer av 

lidande; sjukdomslidandet, vårdlidandet och livslidandet. Med sjukdomslidande 
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menar Eriksson ett lidande som orsakas av sjukdom och behandling. Smärta är en 

vanlig orsak och den kan även övergå till en själslig smärta.  Sjukdom och behandling 

kan orsaka kroppslig smärta medan själslig smärta kan orsakas av förnedring, skam 

eller skuld som i sin tur ökar patientens lidande. Ett vårdlidande kan innebära en 

följd av vård eller utebliven vård. Det kan exempelvis röra sig om kränkningar av 

patienten eller maktutövning. Ett livslidande innebär att sjukdom eller ohälsa 

påverkar hela patientens livssituation. Ett livslidande är relaterat till människans 

existens och sättet att leva. Sjukvårdssystemet i sig, kan också innebära ett lidande 

för patienten genom att sitta i långa telefonköer, själv söka fram information och 

tvingas använda gemensamma utrymmen för vård och behandling. Eriksson betonar 

att vårdpersonal bör vara goda lyssnare och se varje möte med patienten som något 

unikt samt att undvika rutin och vanemässighet. Dempsey et. al (2014) skriver i sin 

artikel att yrkesverksamma sjuksköterskors roll inte är att göra patienterna glada 

eller nöjda, utan rollen är att minska lidandet och optimera patientens upplevelse. 

För att lyckas med uppdraget att förbättra patientens mående, måste sjuksköterskor 

tillämpa verktyg som förbättrar kommunikation, minskar ångest och förstärker 

samordningen av vården genom teamarbete.  

 

Patienter med svårläkta bensår kan drabbas av alla dessa olika lidanden. Dels 

handlar det om en kroppslig smärta som ofta övergår i en själslig. Till detta kommer 

ett livslidande som rubbar patientens totala livsvärld. Många gånger tvingas även 

patienten att rätta sig efter vården då det gäller att passa tider och träffa ny personal. 

I litteraturstudien framhölls sjuksköterskan som gav lite mer än vad hon behövde, 

som en stor trygghet. Detta tydliggör sjuksköterskan betydande roll för patienten. 

 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters perspektiv på att leva med 

svårläkta bensår. Friberg (2006, 87) menar att med hjälp av kvalitativ metod skapas 

en förståelse för ett visst fenomen och ger en fördjupad kunskap. För att på bästa sätt 

få fram patienters upplevelser och erfarenheter är kvalitativa studier en relevant 

informationskälla. Litteraturstudien svarade på syftet eftersom patienterna i 

studierna öppnade sig och delade med sig av sina upplevelser och erfarenheter. 

Resultatet bedöms vara relevant då patienterna i litteraturstudiens resultat beskriver 
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sin komplexa situation. Patienter lider i onödan och sjukvårdspersonal behöver 

ytterligare kunskap för att kunna ge god omvårdnad. 

  

Generaliserbarhet och överförbarhet kan ses på två sätt. Dels genom kvantitativa 

studier med ett stort urval och dels genom kvalitativa studier med ett mindre urval 

som studerar fenomen mer djupgående (SBU 2013). Totalt ingick 148 patienter i 

litteraturstudiens resultat där samtliga blivit intervjuade individuellt. Flertalet av 

patienterna var över 50 år men åldersspannet varierade mellan 30-100 år. Både män 

och kvinnor inkluderades och studierna var gjorda i olika länder vilket förstärker en 

överförbarhet. Resultatet stämmer även överens med läst litteratur och författarnas 

kliniska erfarenhet av svårläkta bensår och därför skulle resultatet kunna överföras 

och generaliseras till andra studier. Enligt Olsson och Sörensen (2011, 98) är 

användandet av flera oberoende mätinstrument ett sätt att minska feltolkning av 

material. I de empiriska studierna som ingått i litteraturstudien använde en del sig av 

triangulering, som intervjuer och observationer, vilket ökar resultatets trovärdighet.  

 

Kvalitetsgranskningen utfördes med hjälp av Olssons och Sörensens (2011, 285) mall 

(se bilaga 2). Författarna läste artiklarna var för sig flertalet gånger för att sedan 

tillsammans genomföra kvalitetsgranskningen. Genom detta tillvägagångssätt ökade 

trovärdigheten och tillförlitligheten att artiklarnas innehåll uppfattades på samma 

sätt. I samband med översättning av artiklarna upplevdes ibland svårigheter att hitta 

en korrekt översättning på svenska. För att minimera risken för feltolkning läste 

författarna artiklarna och översatte med hjälp av lexikon och genom att använda 

synonymer. Trots detta kan feltolkning ändå ha uppstått. 

 

Artikelsökningen gjordes med Cinahl headings, Meshtermer och fritextsökning. Ett 

inklusionkriterie var kvalitativa artiklar och begränsningar som användes var: peer 

rewiev, english och abstract avaliable. Ytterligare begränsningar, som årtal eller 

ålder, hade gjort sökningen mer precis. Anledningen till att dessa valdes bort var att 

författarna ville involvera samtliga artiklar som belyste ämnet. Det uppkom 

svårigheter att finna empiriska studier då flertalet var kvantitativa och merparten var 

rewievartiklar. Titlar och abstrakt kunde väcka intresse men föll bort då de inte fanns 

tillgängliga i PDF-format. Anledningen till att inga artiklar köptes in, var på grund av 

osäkerhet om artikelns relevans. Sökningen hade kunnat ge fler intressanta artiklar 
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om författarna tagit hjälp av bibliotekarie. Genom att studera titlar, abstrakt och 

korrekturläsa artiklar underlättades urvalet gynnsamt. Inledningsvis vid analysen 

översattes artiklarna och lästes av båda författarna flertalet gånger för att hitta 

kärnan i artiklarnas resultat och sammanställningar utfördes. Meningsenheter och 

koder plockades ut under läsningens gång och av artiklarnas resultat skapades 

gemensamma kategorier och underkategorier. Det sätt analysen utfördes på gjorde 

arbetet överskådligt och hanterbart, men vissa svårigheter fanns på grund av 

sjukdomsbildens komplexitet. Kategoriernas formulering var en relativt snabb 

process eftersom det tydligt framgick att patienterna hade dessa problem. Däremot 

upplevdes svårigheter i att bilda underkategorier då problemen gick in i varandra och 

var svåra att skilja åt. De psykiska, fysiska och sociala svårigheterna påverkade 

varandra.  

 

Forskningsetisk diskussion 

Forskare måste ha god kunskap och vara väl förberedd inför en kommande studie. 

Hänsyn måste tas till forskningens risker och vinster, även gentemot deltagarnas 

eventuella obehag. Fördelarna måste vara övervägande och forskningen måste 

generera ny kunskap (WMA, 2013). I litteraturstudier är undersökningsmaterialet 

sedan tidigare dokumenterad kunskap. Frågor ställs till litteratur och inte direkt till 

personer. Etiska överväganden görs genom att inte ta med artiklar som inte har fått 

tillstånd av etisk kommitté (Forsberg och Wengström, 2008, 78). Alla artiklar som 

ingick i denna litteraturstudie var etiskt godkända, dock innehöll inte alla artiklar en 

etisk diskussion. Trots detta inkluderades artiklarna ändå eftersom tillvägagångssätt 

och metod hade genomförts hänsynsfullt gentemot patienterna. God forskningssed 

hölls då resultatet är skrivet på ett neutralt sätt utan författarnas egna värderingar. 

Författarna till denna litteraturstudie har under arbetets gång tillsammans noggrant 

sammanställt litteraturstudiens resultat under ständig kommunikation. När det 

gäller översättningar från engelska till svenska, har litteraturstudiens författare 

använt sig av olika lexikon för att få den korrekta och mest överensstämmande 

översättningen. Engelska är dock inte författarnas modersmål och risken för 

feltolkning finns. Det kan också diskuteras om vi översatte i rätt fas under analysen. 

Risken att tappa väsentligt innehåll skulle kunna blivit mindre om vi behållit det 

engelska språket längre in i resultatanalysen. Då antalet artiklar i resultat uppgick till 

tolv i antalet, anser litteraturstudiens författare att eventuella missförstånd i språket, 
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ändå inte ska ha påverkat slutresultatet.  Referenslistan ger läsaren en möjlighet att 

fördjupa sig och granska underlaget för litteraturstudien. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visade det sig att patienter lider både psykiskt och fysiskt av 

svårläkta bensår. Både vården och samhället har en bidragande orsak till att 

situationen ser ut som den gör. Därför är det av stor vikt att både patienter och 

sjuksköterskor får mer kunskap inom samtliga områden. Författarna anser att det 

finns ett behov av forskning hur patienter ska bemötas och få sina behov 

tillgodosedda. Det skulle vara betydelsefullt att hjälpa patienter att förstå orsak och 

behandling samt hitta lämpliga copingstrategier, och patientutbildningar skulle leda 

till en ökad trygghet och förståelse. Sjuksköterskeutbildningen bör utveckla 

undervisningen om sår och behandling av sår, då den idag är knapphändig. Dagens 

sjuksköterskor måste även besitta kunskap om svårläkta bensår och bör i yrkeslivet 

erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling. 
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och patient var viktig. 

Hög 

Jones, E. J. 
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Barr, W. 
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England 

Impact of 

exudate and 
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the impact of 
excessive exudate, 
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fenomenologisk 
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12 kvinnor 
8 män 
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Många kände farhågor inför tre 

områden. Känslomässiga reaktioner 
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Många patienter vittnade om 
läckande sår och våta bandage. De 
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Kvalitativa 
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intervjuer 
Hermeneutisk- 

fenomenologisk analys 
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7 kvinnor 

7 män 
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Fyra teman presenterades. 
Smärtan var förväntad hos 

patienter med bensår. 
Bensvullnad var förknippad 
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svullnaden kunde minskas. 
Begränsningar i att kunna 
stå längre stunder hade en 
negativ inverkan på deras liv. 
Varje upprensning av såret 

var som att börja om på ruta 
ett. Trots att de visste att 

detta var för en god sak 
kändes det hopplöst. 
Depression var vanligt, men 
många hade ändå en positiv 
inställning och kände hopp 

om livet. 

Hög 

Morgan, A. P. 
Moffat, J. 
Christine 
2008 

England 

Non healing leg 
ulcers and the 
nurse-patient 
relationship. Part 

1: the patient’s 
perspective 

Explore the 
relationship 
between patients 
with non healing 

leg ulceration and 
the nurses 

providing their 
care in a 
community setting 
from the 
perspective of the 

patient’s 
experience 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer 
Tematisk trestegsanalys 

N=5 Patienterna upplevde att 
sjuksköterskan visade lite 
intresse och förståelse för den 
totala livssituationen. 

Patienterna kände sig mycket 
påverkade av sitt bensår, 

framförallt på grund av 
smärta och lukt. Många fick 
emotionella reaktioner som 
depression, sömnlöshet och 
ensamhet. 

Hög 
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Taverner, T. 

Closs, S. J. 
Briggs, M. 
2014 

Canada 

The Journey to 

Chronic Pain: A 
Grounded Theory 
of Older Adults’ 

Experiences of 
Pain Associated 
with Leg 

Ulceration 

Describe and explain 

the experience of 
pain and its impact 
as reported by the 

individuals who had 
pain associated with 
chronic leg ulceration 

Kvalitativa 

djupintervjuer 
Grounded theory 
analys 

N=12  

10 kvinnor 
2 män 
68-100 år 

Tre centrala teman hittades. 

Kronisk smärta vid bensår 
påverkade livskvaliteten. 
Smärthanteringen var 

otillfredsställande. Oftast hade 
analgetika ingen effekt och 
rädsla inför att ta för mycket 

läkemedel fanns. Konflikter 
uppstod. Patienterna upplevde 
att sjuksköterskor inte förstod 
deras smärta. Sjuksköterskorna 
ansåg att smärta var bra för 
läkandeprocessen medan 
patienter hellre skulle 

amputera benet för att bli av 

med den. 

Hög 

Walshe, C.  
1995 
England 

Living with a 
venous leg ulcer: 
A descriptive 
study of patients’ 

experiences 

Describe the 
experience of living 
with a venous leg 
ulcer from the 

patient’s perspective 

Kvalitativa 
ostrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk 

analys 

N=13  
12 kvinnor 
1 man 

Att leva med bensår innebär en 
påverkan i personens vardag 
när det gäller fyra områden: 
Upplevelse av symtom, 

behandling, begränsningar 
och hantering. Dominerande 
symtom var smärta, läckage 
och lukt. Smärtsamma 
förbandsbyten skapade oro. 
Nedsatt rörlighet, svårigheter 

med hygien, kläder och skor 

samt trötthet orsakad av störd 
nattsömn. Personerna hade 
olika hanteringsstrategier: 
Jämförelse med andra, känna 
sig frisk, olika förväntningar 
och positivism. 

Hög 
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Wellborn, J. 

Moceri, T., J. 
2014 
USA 

The Lived 

Experiences of 
Persons With 
Chronic Venous 

Insufficiency and 
Lower Extremity 
Ulcers 

Describe the lived 

experience of 
chronic venous 
insufficiency (CVI) 

and leg ulcer 
sufferers and to 
explore how this 

chronic disease 
effected their 
health-related 
quality of life 

Kvalitativa 

intervjuer 
1 fokusgrupp 
Fenomenologisk 

analys 

N=10  

6 kvinnor 
4 män 

Resultatet delades 

in i fyra teman. 
Deltagarna hade 
lite kunskap om 

sitt sår och sin 
situation. 
Obehagskänsla 

visade sig som 
smärta och klåda. 
Bensåret gjorde 
deltagarna 
inaktiva, skapade 
svårigheter med 
hygien och kläder. 

Hantering av 

bensåret skedde 
bäst genom stöd 
av familj och 
närstående. Många 
kände sig 
deprimerade och 

tomma inombords. 

Hög 

 

 

 


