
 
EXAMENSARBETE 

Våren 2013 
Sektionen för hälsa och samhälle 

                                                                          Omvårdnad 
 
 

Livet med bensår 
En allmän litteraturstudie 

 
 
 
 
 
 

 

 

Författare 

Pámela Jofré 

Merita Selaci 

 
Handledare 

Elisabeth Ekberg 
Examinator 

Inga-Britt Lindh 

 



Livet med bensår 

En allmän litteraturstudie 

 
Författare: Pámela Jofré och Merita Selaci 

Handledare: Elisabeth Ekberg 

Litteraturstudie 

Datum 2013-01-15 

 

Sammanfattning 
Bakgrunden visar att personer som lever med venösa bensår står inför stora 
förändringar i sitt dagliga liv, förutom en mängd olika behandlingar står 
personerna även inför betydande förändringar i sin livsstil, prioriteringar och 
beteende. Forskning visar att personer med venösa bensår har en sänkt 
livskvalitet, lider av smärta, påverkas av oro samt depressioner. I Sverige lider 
cirka 50 000 personer av bensår. Framför allt äldre personer drabbas och 
incidensen ökar med åldern. Syftet är att beskriva personers upplevelser av att 
leva med venösa bensår. Metoden som vi använt är en "allmän litteraturstudie" 
där artiklar söktes i olika ämnes databaser samt manuella sökningar. 15 artiklar 
hittades, varav 12 stycken inkluderades i detta arbetet.  
Resultatet visar att framförallt smärta är en negativ faktor hos personer med 
bensår. Andra faktorer som påverkar livssituationen är: hygien, rörlighet, 
ekonomi,val av kläder, stöd, samt hopp och förtvivlan. Diskussion: i metod 
diskussionen diskuteras svagheter och styrkor med arbetet. Under resultat 
diskussionen diskuteras 3 huvudfynd: smärta, ekonomi och lukt & läckage, 
fynden disskuteras med hjälp av Carnevalis teori om det dagliga livet samt ny 
forskning. Slutsats: som sjuksköterska är det viktigt att se hela personen och 
förstå vad det är som inverkar på det dagliga livet. Kunskap om smärtstillning och 
adekvat omvårdnad av huden krävs för att hjälpa personerna i sitt dagliga liv. 
 
Nyckelord: litteraturstudie, venösa bensår, upplevelser, känslor, 

livsförändringar i den fysiska, psykiska och sociala dimentionen. 
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Abstract 
The background shows that people living with venous leg ulcers is facing major 
changes in their daily lives, in addition to a variety of treatments persons are also facing 
significant changes in their lifestyle, priorities and behavior. Research shows that 
people living with venous leg ulcers have a reduced quality of life, suffers from pain, is 
affected by anxiety and depression. In Sweden,  about 50 000 persons are living with 
leg ulcers. Especially older people  are affected and the incidence increases with age. 
The aim is to describe people's experiences of living with venous leg ulcers. The 
method we used is a "general literature study" in which articles were searched in 
various subject databases and manual searches. 15 articles were found, of which 12 
pieces included in this work. The results shows that above all, pain is a negative factor 
in people living with leg ulcers. Other factors that affect the life situation are: hygiene, 
mobility, economy, choice of clothing, support, and hope and despair . Discussion: in 
the method discussion we discuss weaknesses and strengths in the work. During the 
results discussion we discuss three main findings: pain, economy and smell & leakage, 
findings are discussed with Carnevali theory of everyday life as well as new research. 
Conclusion: As a nurse, it is important to see the whole person and understand what it 
is that affects daily life. Knowledge of pain relief and adequate care of the skin is 
needed to help people in their daily lives. 
 
Keywords: Literature review, venous leg ulcers, experiences, 

emotions, life changes in the psychological, physical and social 

dimension.
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BAKGRUND 
 

Personer som lever med venösa bensår står inför stora förändringar i sitt dagliga liv. 

Förutom regelbundna behandlingar står personerna även inför betydande förändringar i 

sin livsstil, prioriteringar och beteende (Augustin et al. 2012). Forskning visar att 

personer med venösa bensår har en sänkt livskvalitet, lider av smärta, påverkas av oro 

samt depressioner (Finlayson, Edwards & Courtney, 2011; Augustin et al., 2012). I 

Sverige lider cirka 50 000 personer av bensår, av dessa är minst hälften venösa bensår. 

Även om venösa bensår är den största kategorin av bensår handlar de flesta 

forskningsmaterial och review artiklar idag om blandade etiologier, nämligen arteriella 

bensår, venösa bensår, diabetes bensår och blandbensår. Det är därför viktigt att som 

sjuksköterska ha god kunskap om bensår och framförallt om venösa bensår eftersom 

detta är den största kategorin.  

 

Sårbehandling är en mycket gammal kunskap, redan för cirka 25000 år sedan har man 

hittat grottmålningar som visar sårbehandling, dock har vi än idag långt att gå för att 

läka alla bensår, men det är möjligt (Lindholm, 1993). Forskningen visar att, för att på 

bästa sätt läka och behandla bensår är det viktigt att personerna själva är involverade i 

sin behandling. Det är därför viktigt att ge information till personerna angående anatomi 

och patofysiologi, vikten av god nutrition samt om en hälsosam livsstil. När personerna 

har kunskap om sin sjukdom leder detta till en bättre förståelse och en bättre medverkan 

i den egna behandlingen (Lindholm, 1993; Smith & Nephew, 2012). En person som 

förstår vad sin sjukdom innebär och är involverad i sin behandling ökar inte bara 

chansen för läkning och välbefinnande utan minskar även kostnaderna för bensåren.  

 

Bensår drabbar framförallt personer från 60 år och uppåt (Reishenberg & Davis, 2005) 

och insjuknandet ökar med stigande ålder (Weller, Evans, Reid, Wolfe & McNeil, 

2010). Anledningen till att venös insufficiens uppkommer kan variera, men i cirka 

hälften av fallen beror på att personen drabbats av en blodpropp. När en propp i benet 

uppkommer förstör den klaffarna i området där proppen har suttit, vilket resulterar i att 

muskelpumpens förmåga att pumpa fram blodet blir nedsatt. Andra orsaker till venös 

insufficiens är: ärftlighet, vidgning av venerna, så att klaffarna inte längre håller tätt, 
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samt i ovanliga fall kan även missbildning på kärlen förekomma (Fagrell, 2005). 

Underbensödem är ofta det första tecknet till venös insufficiens. Blodet stockar sig i 

venerna och vandrar ut i vävnaderna runt om kring. Svullnaden gör att 

mikrocirkulationen till huden försämras. Detta leder till att näring till hudens celler blir 

nedsatt vilket i sin tur leder till att huden kan bli skör, hårlös, få förhårdnader, bli 

brunfläckig och att eksem bildas. Andra symtom på venösa bensår är ytliga blodkärl, 

tyngdkänsla och varierande smärta (Lindholm, 2012; Ericson & Ericson, 2008). Venösa 

bensår är oftast lokaliserade mellan knä och malleoler (ibid.) och är ofta bara ett till 

antalet. I vissa fall kan det ta månader eller till och med år innan såret är läkt (Finlayson 

et al. 2011). För att påskynda sårläkning är det betydelsefullt med fysisk aktivitet, äta 

näringrikt, undvika övervikt samt att inte röka (Lindholm, 2012). Sår som inte har läkt 

på mer än 6 veckor kallas för långsamläkande sår. Bensår som inte har läkt inom 3 

månader ska remiteras till hudläkare för utredning och biopsi (Lindholm, 2012).  

 

Eftersom venösa bensår är något som tar lång tid att läka är det viktigt att se personen 

bakom såren. Vid omvårdnad av personen är det av vikt att kunna förstå vad det är som 

påverkar det dagliga livet. Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005a) bör en sjuksköterska kunna kommunicera med personen och 

närstående på ett empatiskt och respektfullt sätt. Det är viktigt att möta personen på 

hennes egen nivå och kommunicera med henne på hennes eget plan. Sjuksköterskan bör 

vara uppmärksam och ha förmåga att kunna fånga in personens sjukdomsberättelse och 

lidande och inte bara lägga om såret (Biggs & Fleming 2007). I forskningen har det 

framkommit att personer med venösa bensår tyckte att det var av stor vikt att känna 

förtroende och trygghet i sin relation till sjuksköterskan (Van Hecke, Verhaeghe, 

Grynpdonck, Beele & Defloor, 2011). Personen ska ses som en helhet, och både det 

fysiska, psykiska, andliga och sociala faktorer bör behandlas (Jahren Kristoffersen, 

1998). Att tillmötesgå personens önskningar och behov, i största möjliga mån, kan i 

många fall underlätta omvårdnadsarbetet och behandlingarna (ibid.). Forskare 

oberoende av varandra har kommit fram till ungefär samma saker vad gäller omvårdnad 

av huden. Enligt socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2005, b) är det blandannat viktigt att 

jobba enligt de basala hygienrutinerna. Lindholm, Rorsman, Björnberg och Vahlqvist  

(Rorsman, Björnberg & Vahlquist, 2007; Lindholm, 2012) tar upp att hudens utseende 
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bör studeras. Finns eksem? Är huden torr eller fjällig? Hur stor del av huden är 

förändrad? Samt, var går gränsen för sjuk hud? De skottska riktlinjerna för bensår 

lägger till att även lokalisation, form och lukt bör studeras (S.I.G.N, 1998).  

 

Eftersom venösa bensår är något som påverkar hela personen, både psykiskt och fysiskt, 

är det därför viktigt att som sjuksköterska kunna se personen bakom såret samt visa 

empati och förståelse (Socialstyrelsen, 2005a).  Doris Carnevalis teori om det dagliga 

livet (1996) kan därför vara en hjälp till sjuksköterskan vid omvårdnadsåtgärderna. 

Enligt Carnevali är det dagliga livet och det funktionella hälsotillståndet beroende av 

varandra. Det dagliga livet påverkar hur personen och familjen fungerar, vilket i sin tur  

påverkar det funktionella hälsotillståndet. För att hålla en balans mellan det dagliga livet 

och de inre och yttre resurserna krävs en balans i personens livskvalitet. De inre 

resurserna är sådant som personer har i sig själv, resurser för att kunna möta kraven i 

det dagliga livet så väl i hälsa som i sjukdom. Inre resurser är: styrka, uthållighet, 

sinnesförnimmelser, sinnesstämning, kunskap, motivation, mod, färdigheter samt 

kommunikations förmåga. Yttre resurser är sådant som finns utanför personen och 

gruppen, såsom: bostad, husdjur, grannskap, människor, ekonomi, kommunikations 

möjligheter (förmåga att kunna komma i kontakt med vården och familjen, exempelvis 

via telefon eller data, hörapparater och glasögon hör också hit), tekniska hjälpmedel, 

teknologi, transport och material. Aktiviteter och upplevelser påverkar hälsotillståndet 

men även hälsotillståndet kan påverkar aktiviteterna och upplevelserna. De kan vara en 

daglig sak som att promenera, men när individen får ett sjukdomstillstånd, till exempel 

ett venöst bensår är detta inte längre möjligt (i samma mån som innan), således påverkar 

alltså hälsotillståndet förmågan till aktivitet och upplevelse. Resurserna bör bidra till 

välbefinnande, oavsett i vilket hälsotillstånd personen befinner sig i. Att leva med 

venösa bensår påverkar hela personen och allt i det dagliga livet, upplevelser förändras 

och vardagen behöver nya lösningar för att klara de nya kraven som venösa bensår 

medför.  
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SYFTE 
Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med venösa bensår. 

 
 
METOD 
 

Design 
Studien är utformad som en allmän litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2006) innebär 

detta en sammanfattning av den kunskap som finns samlad inom ett forskningsområde.  

 

Urval 
Litteraturstudien baseras på kvalitativa och kvantitativa original artiklar. 

Inklusionskriterierna var: artiklar som handlar om personer med venösa bensår och 

deras upplevelser, samt artiklar skrivna ur ett patientperspektiv. Exklusionskriterierna 

var: ben- och fotsår orsakade av diabetes, blandbensår, arteriella bensår samt artiklar 

med medicinsk inriktning. 

 

Genomförande 
Datainsamlingen började genom identifiering av sökord relevanta till syftet. De sökord som 

användes var: leg ulcer, chronic leg ulcer, venous leg ulcer, venous, patients, experience, 

insight, living, feeling, life experience, living with samt lived experience. De databaser som 

användes var: Cinahl, PubMed, PsycINFO, SienceDirect och SWEMED. Begränsningar var: 

peer reviewed, human, English och abstract. För att kvalitetsäkra sökningen användes MeSH 

och Thesaurus termer, booleska operatorer AND samt trunkering* av orden: venous leg ulcer, 

patient, leg ulcer, experience och  living with  (bilaga 1). Totalt resulterade databassökningen 

i tolv artiklar, genom manuell sökning hittades ytterligare tre artiklar. Totalt användes 15 

artiklar till granskningen. En artikel var kvantitativ, en artikel var både kvalitativ och 

kvantitativ och resterande artiklar var kvalitativa.  
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Granskning av artiklar 
Artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna och granskades med inspiration av 

Fribergs (2006) granskningsmall (bilaga 2). Artiklarnas kvalité bedömdes som hög, 

medel eller låg. Kriterierna som användes var att studien skulle innehålla ett klart 

formulerat syfte, en adekvat analys av data, en väl formulerad metodbeskrivning samt 

ett trovärdigt resultat. De artiklar som uppfyllde dessa kriterier fick hög kvalitet. De 

artiklar som bedömdes ha en medel kvalitet hade en bristfällig beskrivning av analys 

och metod. Låg bedömning fick de artiklar som hade en otillräcklig beskriven metod 

och analys. Resultatet blev att fem artiklar klassificerades som hög kvalité, åtta som 

medel kvalité och två som låg kvalité. Av dessa exkluderades tre artiklar eftersom de 

inte stämde överens med syftet. Således användes tolv artiklar till resultatet (bilaga 3) 

 

Bearbetning  
För att bearbeta artiklarnas resultat började författarna med att noga läsa igenom varje 

artikel och översätta innehållet för att få en första blick av materialet (Friberg, 2006). 

Materialet delades upp i meningsbärande enheter som sedan delades in i koder. I varje 

artikel färgmarkerades koderna med en unik färg. Därefter jämfördes koderna för att se 

skillnader och likheter mellan de olika studierna. Tre kategorier framkom efter analysen 

av materialet (dagliga livets fysiska omfattning, dagliga livets psykiska omfattning och 

dagliga livets sociala omfattning). Kategorierna framkom genom att studera hur 

upplevelser påverkade personerna, författarna såg likheter och skillnader mellan 

upplevelserna och kunde således dela in dem i kategorier. Förutom katergorier framkom 

även sju subkategorier. 

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som användes i studien har på något sätt förklarar sitt etiska 

ställningstagande genom att exempelvis vara godkända av etiska kommittéer eller att 

etiken är väl beskriven i studiens text. Forskarna i studierna bör även ha tagit hänsyn till 

de regler och riktlinjer som utformats för att skydda deltagarna (Polit & Beck 2006). 

Alla artiklar som överensstämmer med syftet i denna allmänna litteraturstudie användes. 

Detta medför att även artiklar med eventuella motsägelsefulla fynd användes för att 

göra studien så etisk korrekt som möjligt. Författarnas förförståelsen har disskuterats  
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och gemensamt skrivits ner innan studien påbörjades. Författarna trodde att personer 

med venösa bensår framförallt var drabbade av smärta, och att detta var det första de 

ville ta upp med sjuksköterskan och läkaren. Under arbetets gång har författarna 

diskuterat igenom innehållet i studierna för att på så sätt minska risken att förförståelsen 

påverkar resultatet, samt att innehållet bearbetats med öppna sinnen för vad som kan 

visa sig. 
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RESULTAT 
 
Venösa bensår är något som påverkar hela personens liv. Personerna påverkas av smärtor 

såväl som av ekonomiska problem och hopplöshet. Resultatet kommer därför att delas in i tre 

kategorier som följer personernas dagliga liv och upplevelserna kring dessa. Den första 

kategorin är den dagliga livets fysiska omfattning, där det finns tre tillhörande subkategorier. 

Kategori två inbegriper det dagliga livets psykiska omfattning och innehåller en subkategori. 

Den sista kategorin är det dagliga livets sociala omfattning, och innehåller tre subkategorier.  

 
Kategori: Dagliga livets fysiska 

omfattning  
Dagliga livets psykiska 
omfattning  

Dagliga livets sociala 
omfattning. 

Subkategori: Att leva med smärta 
Att inte kunna sköta sin 
hygien 
Att ha en begränsad 
rörlighet 

Att leva mellan hopp 
och förtvivlan 
 

Stöd 
Val av kläder 
Ekonomi 
 

 

Dagliga livets fysiska omfattning 
I den här kategorin presenteras upplevelser av hur personer med venösa bensår upplever att 

deras dagliga liv påverkas fysiskt. 

Att leva med smärta 
Ett av de främsta symtomen vid venösa bensår är smärta. Smärtan yttrar sig på flera 

olika sätt (Ebbeskog & Ekman, 2001; Douglas, 2001; Chase, Whittemore, Crosby & 

Freney, 2000; Husband, 2001; Walshe, 1995). Smärtan beskrivs som brännande, 

kliande, glödande nålar, ömmande och stickande (Walshe, 1995). Smärtan upplevs som 

svår att hantera och majoriteten av personerna tog smärtstillande (Douglas, 2001). I en 

studie gjord av Douglas (2001) framkom att flertalet av personerna var missnöjda med 

smärtstillningen och upplever att deras smärta inte togs på allvar. Vidare berättar 

majoriteten av personerna att de inte tog upp smärtan med läkarna eller 

sjuksköterskorna, eftersom det redan nämnts en gång och den behandling de fick då inte 

hjälpte (ibid.). Smärtan från såren hindrar personerna att göra saker som de ville göra, 

en kvinna som älskade att sy, hade därför ordnat så att hon inte längre behövde använda 

fotpedalen till sin symaskin, utan istället använda hon sig av en pedal som styrdes med 
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armbågen (Chase et al. 2000). Ofta skiftar smärtan över tid, varierar i intensitet 

(Husband, 2001) och orsakar många sömnlösa nätter hos personerna (Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Douglas, 2001; Husband, 2001; Walshe, 1995). Sömlösheten är ofta 

relaterad till värmen från sängkläderna eller förmågan att hitta en position i sängen som 

inte är smärtsam för personen (Husband, 2001) 

 
”When I used to go to bed at night if you were laid like that with your heel 
resting on bed it were painful. You couldn't turn it that way for the other one 
[leg ulcers on both legs] It used to be sometimes a real painful job! Oh, I 
coulden't sleep...” (Husband, 2001, s.37) 

 

Smärta i rörelse var påtaglig hos merparten av personerna. Detta resulterade i många 

fall att smärtan begränsade personerna i deras vilja att gå ut för en promenad. Att resa 

och träffa vänner var andra aktiviteter som personerna fick avstå från på grund av 

smärtan (Ebbeskog & Ekman, 2001). I det dagliga livet leder smärtan i många fall till 

att personerna måste har sina ben i högläge för att minska smärtan och ödemen 

(vätskeansammlingar) vilket i sin tur påverkar deras normala rörelsemönster. 

Behandlingen är en annan del som listas som smärtsam av personerna med venösa 

bensår (Douglas, 2001) 

 

Att inte kunna sköta sin hygien 
Upplevelsen av att inte kunna sköta sin hygien var framträdande hos många av 

personerna, flertalet varken kunde eller ville gå och bada i badhus med sina venösa 

bensår, att bada badkar var en annan sak som personerna inte kunde göra och detta 

upplevdes av några som en stor förlust (Chase et al., 1997).  Sommartid beskrevs som 

den värsta årstiden eftersom såren gjorde sig extra påminda då personerna inte kunde gå 

och bada i sjön (Krasner, 1998). Även sättet att tvätta sig på, var personerna tvingade att 

förändra och anpassa för att sättet skulle passa såren (Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Walshe, 1995). Fotbad var en annan sak som de var tvungna att avstå från (ibid.). I 

Douglas studie (2001) beskriver personerna deras problem att uppehålla sin dagliga 

hygien vilket leder till negativt självförtroende och att aldrig kände sig rena. 

 

Hygienen påverkades också genom att det i många fall börjar läcka luktande sårsekret 

från benet. Lukten var enligt många studier ett stort problem hos många av personerna, 
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de kände sig äcklade av att känna lukten och att alltid känna att de luktade illa (Jones, 

Robinson, Barr & Carlisle, 2008; Rich & McLahalan, 2003; Douglas, 2001:Walshe 

1995). Många personer beskriver lukten från såren som ruttet kött (Rich & McLahalan, 

2003; Douglas, 2001; Jones et al. 2008).  I Douglas studie (2001) berättar personerna 

om problemen att behandla lukt och läckage på jobbet, en deltagare berättar att han var 

tvungen att använda gummistövlar på jobbet för att dölja läckaget för andra. 

 

”We were going on holiday to Comwall and as the air conditioning was working 

in the car you could  get this drift of a smell coming up from your leg... it was 

disgusting... like something decaying... like a dead rat” (Jones et al. 2008, s.3) 

 

Personerna i Rich och McLachlans studie (2003) och Walshe studie (1995) oroade sig 

att andra personer skulle kunna känna lukten och vad de då skulle tänka. Förband som 

skulle täcka lukten har beskrivits som otillräckliga (Walshe, 1995). Känslor av skam, 

äckel och självförakt var relaterat till det illaluktande och vätskande såret. Många 

personer var oroliga för hur sjuksköterskorna skulle behandla lukten. Om 

sjuksköterskorna kunde behandla lukt och läckage på ett bra sätt kändes det mycket 

bättre för personerna, och de kände sig mer tillfreds (ibid.). 

Att ha en begränsad rörlighet 
Rörelseförmågan förändrades hos merparten av personerna, och ledde till begränsningar i 

många av personernas liv (Rich & McLachlan, 2003; Philips et al. 1994; Douglas, 2001; 

Chase 1997; Rolandsen 2011). I Philip et al. studie (1994) berättar 81 % att de upplever att 

deras rörlighet var förminskad, 57 % upplevde att rörligheten var grovt begränsad, hos de 

personer som upplevde grov begränsning var merparten män, överviktiga samt hade mycket 

svullna ben. Personerna med venösa bensår kunde inte längre stå och gå som de ville, utan 

måste ta hänsyn till sina bensår (Chase et al., 2000; Walshe, 1995).  För en del personer var 

det svårt med transporten, relaterat till att sjukhusen låg långt bort och att de inte kunde gå dit, 

(Rich & McLachlan, 2003; Chase et al. 1997). Personer med förståelser för de positiva 

effekterna som fysisk aktivitet har, använder sig av den fysiska aktiviteten som en metod för 

att klara av såren (Roaldsen, 2011). Vidare beskriver forskaren att den fysiska aktiviteten gav 

personerna en känsla av ansvar och att vara delaktig i sin behandling. Rörligheten 

begränsades även av, problem med skor, bandagering samt brist på tid på grund av 
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tidskrävande sårvård. Personerna upplevde att informationen från vårdgivare om fysisk 

aktivitet var otillräckligt. Det tydligaste rådet som gavs var ”lev som vanligt” (ibid.). 

 

Dagliga livets psykiska omfattning  
Under den här kategorin presenteras den psykiska omfattning i det dagliga livet, där 

upplevelser av de subjektiva känslorna behandlas. 

Att leva mellan hopp och förtvivlan 
Många personer upplevde rädsla för att såret inte någonsin skulle läka, men även rädsla 

för hur andra skulle uppfatta såren och rädsla och oro för att inte få sitt utseende 

accepterat (Douglas, 2001; Jones et al. 2008; Ebbeskog & Ekman, 2001). En del av 

personerna upplevde även stor rädsla för amputation (Chase, Mellani & Savage, 1997; 

Ebbeskog & Ekman, 2001). Enligt Rich och McLachlan (2003), Walshe (1995) och 

Douglas (2001) upplever personerna stor rädsla för att slå i sitt ben, att andra skulle slå i 

det, eller att redskap som exempelvis kundvagnen skulle kunna skada deras ben. Känsla 

av att tappa bort sig själv och inte ha kontroll över sin kropp ledde till att personerna 

kände sig otrygga (Ebbeskog & Ekman, 2001). För många personer var lukten och 

läckaget relaterade till känslor som oro, ilska, depression och negativ 

kroppsuppfattning. Hopp är en annan faktor som betyder mycket för personerna. I 

Philips et al. (1994) studie berättar endast 3 % att de inte var rädda för att såret skulle 

förbli oläkt medan personerna i Walshe studie (1995) hade en mer missmodig syn till 

hopp om läkning. Frustration på grund av den långa läkningstiden och att såret alltid ser 

likadant ut kunde leda till att en del personer kände sig deprimerade (Krasner, 1998). I 

en studie gjort av Rich och McLachlan (2003) framkom att oron för den långa 

läkningsprocessen leder till psykisk ohälsa för personerna. 

 

Dagliga livets sociala omfattning 
I den här kategorin presenteras upplevelser av den sociala omfattningen, hur denna kan 

förändras och påverkas när personerna drabbas av venösa bensår. 

Stöd  
Det sociala livet hos personer med venösa bensår kunde i vissa fall upplevas som förändrad, 
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då stöd från omgivning och familj kunde förändras när personerna drabbades av bensår. En 

del personer upplevde att de fick hjälp och stöd från sin familj. Hjälpen kom i den form de 

behövde och just när de behövde den. Andra personer berättar att de inte har något stöd från 

familjen över huvud taget. Vidare berätta majoriteten av personerna att de tog hand om sina 

sår helt själva bortsett från stöd av sjukvårdspersonalen (Chase et al. 1997). Även personerna i 

Jones et al. studie (2008) berättar att de tog hand om sina sår själva, detta var dock framförallt 

relaterad till att närstående skulle slippa känna lukten. 

Information och bristen på information tas upp i Walshes studie (1995) där berättar 

personerna att de upplever stor skillnad mellan den information som rör behandling och den 

information de fick rörande begränsningar. I flertalet studier framkom det att personerna hade 

otillräcklig information om sina bensår, de visste inte vad som orsakar såren eller vad det kan 

leda till (Douglas, 2001; Walche, 1995; Chase et al., 1997; 2000). Ovissheten kunde i vissa 

fall leda till att personerna inte sökte vård i rätt tid, tog hand om sina sår på rätt sätt eller tog 

hjälp av vårdpersonalen i rätt tid. Samtidigt berättar personerna att de är mycket tacksamma 

för sjukvårdspersonalen och känner stor tilltro till dem (Douglas, 2001), en manlig deltagare 

berättar att det enda positiva med bensår var att han fick träffa sjuksystrarna (Chase et al., 

1997). Några personer valde att helt ge över kontrollen till sjukvårdspersonalen, eftersom de 

själva inte ville ta något ansvar, eller ha någon del i behandlingen. 

 
För att klara av sitt liv med bensår gäller det för personerna att hitta olika strategier. 

Aktiviteter som inte kräver så mycket stående, fysisk aktivitet eller risk för skada. Handarbete 

kunde vara ett sätt att klara av sitt liv med bensår. Det gäller för personerna att hitta något det 

trivs med och kan finna ro i att göra (Krasner, 1998). Många personer fann att olika sorters 

hantverk fick dem att tänka på andra saker än såren (ibid.). I Rich och McLachaln (2003) samt 

i Walshe (1995) studie berättades vikten av att normalisera och accepteras sitt sår så att såret 

inte blir det som styr livet och därmed livskvalitén. Rädsla för att träffa nya människor och 

inleda nya förhållanden var stor hos framförallt yngre personer, där känsla av skam gjorde 

dem återhållsamma mot kontakt med människor (Rich & McLachlan, 2003) . I en del fall 

kunde lukten och läckaget driva personerna till social isolering (Philips, Stanton, Provan, & 

Lew, 1994). Den sociala isoleringen kunde även vara relaterad till svårigheter att gå och stå 

samt rädslan för att slå i såret (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001). 
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Val av kläder 
Det sociala livet kunde också påverkas när personer med bensår skulle välja kläder, en 

vanlig vardaglig sak som att klä sig kunde genast ha blivit problematisk, många 

personer upplevde att de fick förändra sitt klädmönster helt när de fick sina bensår 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). I flertalet fall beskriver personerna med venösa bensår sin 

problematik vad gällande skor, många fick använda utslitna gamla skor som de klippte 

upp, eller använda sig av sandaler eller gummistövlar för att kunna ha några skor alls 

(Walshe, 1995; Ebbeskog & Ekman 2001; Rich & McLachlan, 2003; Chase et al., 1997; 

Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee & Defloor, 2010). Många personer var 

oroliga att sårsekretet kunde förstöra deras kläder och möbler, (Rich & McLachlan, 

2003) läcka igenom skor, strumpor och kläder (Walshe, 1995). Några personer 

beskriver sitt sökande efter en bra sko som en mardröm (Van Hecke et al., 2010), det 

var svårt att veta vilka skor och vilken skostorlek som skulle passa när bandagen var på. 

Många personer refererar till sitt bandage som stickande, kliande, smärtsamma och 

obekväma (Douglas, 2001), varav många av personerna gärna skulle vilja slippa dem 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). För att hantera bandagen valde många personer att täcka 

sina ben med heltäckande kläder, och ofta ville personerna inte visa sina bandagerade 

ben för andra människor. Ett annat problem uppkom vid regn och snö, eftersom 

bandagen inte får lova att bli blöta kunde personerna inte gå ut i dessa väder (Chase et 

al., 1997).  

It’s just so disgusting... I feel so dirty... Don’t want anyone to see these awful bandages. 
I can’t even go shopping now... So embarrassing. I have to buy clothes and shoes from 
mail order... (Douglas, 2001, s. 358) 

 

Ekonomi 
Det sociala livet kunde påverkas genom att ekonomin i vissa fall blev ansträng och förändrad. 

Ofta är materialen och behandlingarna dyra, sjukskrivning kostar samt dyra 

transportkostnader (Philips et al. 1994). I Chases et al. studie (1997) berättar en hemlös man 

att han inte hade råd och köpa nya förband när den gamla gått sönder. Många personer hade 

problem att behålla sina jobb eftersom flertalet jobb kräver att personerna måste stå och sitta 

mycket, men att ha sina ben i upphöjt läge är i många jobb omöjligt (Krasner, 1998; Chase et 

al., 1997). Problem med jobb var framförallt sant när det gällde den yngre populationen 
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(Philips et al. 1994). En person berättar att han förlorade sitt jobb som lastbilschaufför 

eftersom han inte kunde växla då han inte kunde trycka ner kopplingens pedal (Chase et al. 

1997)  
 

"Well, my leg felt better when I was off it, but when you go to work... I 
do have to work you know... like a little foot stool, but that's the best I can do at work. 
Many, times I've been told, well you should keep your foot elevated, but you know I 
can't stay home from work to keep my foot elevated." (Krasner, 1998, s.44) 
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METODDISKUSSION 
 

Valet att skriva enbart om venösa bensår kan ha lett till att författarna missat en del viktigt 

information om bensår. Detta eftersom forskningsmaterial om enbart venösa bensår inte är 

lika stort som material om blandade etiologier. Om författarna istället hade valt skriva om 

bensår i allmänhet hade resultatet således sett annorlunda ut, och möjligen innehållit mer 

information om hur upplevelserna av att leva med bensår är. 

 

Studien är gjord som en allmän litteraturstudie, detta är enligt Friberg (2006) en metod som är 

lämplig för att sammanställa aktuell forskning inom valt område. Studien innehåller material 

från både kvalitativt och kvantitativt material. Både de kvalitativa och de kvantitativa 

studierna har analyserats på samma sätt, varav kvalitativ data har tagits ut från det kvantitativa 

materialet. Om de kvantitativa materialet hade bearbetas på ett annat sätt så kanske detta 

skulle ha medfört att materialet sett annorlunda ut. Kanske skulle författarna ha kunnat 

använda sig av enbart kvalitativt material, då detta är mer lämpat när studier av upplevelser 

görs, dock anser författarna att de då skulle ha missat viktigt material. De kvantitativa 

artiklarna tillförde framförallt material angående hopp och gav en tydligt bild om hur många 

procent som upplevde hopp och hur många som inte upplevde det. Vidare tillförde även de 

kvantitativa artiklarna information angående rörelseförmågan.  

 

De sökorden som användes var: leg ulcer, chronic leg ulcer, venous leg ulcer, venous, 

patients, experience, insight, living, feeling, life experience, living with, lived experience samt 

bensår sökorden har varierats på olika sätt för att få fram så många resultat som möjligt. 

Kanske kunde andra sökord kombinerade på ett annat sätt ha lett fram till ett annorlunda 

resultat, exempel på sökord skulle kunna vara: daily life, venous insufficiency samt quality of 

life. De databaser som har använts var, PubMed, Cinahl, PsycINFO, SWEMED+ samt 

SienceDirect. Dessa databaser användes då de har ett omvårdnadsfokus. MeSH termer och 

Thesaurus har används för att säkerhetsställa tillförlitligheten i sökningarna. Dessa sökningar 

gjordes i efterhand vilket resulterade i att en ny artikel kom fram, denna beställdes men hann 

inte komma fram i lämplig tid för att kunna användas i resultatet.  
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Valet att inte använda en tidsbegränsning vid sökningarna ses som en fördel eftersom även 

patienternas upplevelser långt tillbaka i tiden kom med. Dock har behandlingsmetoder och 

smärtstillning förändrats under tidens gång, vilket kan ha påverkar upplevelserna. Vi antar att 

detta har lett till att personernas upplevelser har förändrats sig till det bättre håller, dock anser 

författarna att det fortfarande är relevant att inte använda någon tidsbegränsnings eftersom 

smärta och behandlingsobehag fortfarande är mycket påtagliga hos personer med venösa 

bensår. 

 

Fribergs strukturerade frågeställningar (2006) har används för att granska materialtet. Detta 

anses vara ett val som ger trovärdighet till granskningarna. Mallen har varigt lätt att följa och 

innehåller frågor som är relevanta för att få kunna granska materialet. Skulle studien ha gjorts 

om, skulle dock författarna valt att använda sig av ytligare en granskning mall för att 

ytterligare säkerställa kvalitén på artiklarna.  

 

Vid bearbetning av materialet har författarna valt att dela in materialet i meningsbärande 

enheter och därefter koder som har färgmarkerats, valet att göra på detta sättet kan ha 

påverkat arbetet både negativt och possitivt. Negativt på det sättet att detta kanske inte har 

varit det ultimata sättet att genomföra bearbetningen på. Kanske skulle författarna istället ha 

valt att arbeta utifrån exempelvis Friberg metod (2012), att dela in meningar och fraser till 

bärande ord och därefter kondensera och koda materialet. Styrkor med bearbetningen kan ha 

varit att ordbok för översättningen har används, att författarna hela tiden har varit medvetna 

om sin förförståelse och disskuterat denna samt att koderna färgmarkerats vilket gjorde det 

lätt att hitta i texterna. 

 

De artiklar som inkluderades var på engelska, vilket kan vara en nackdel eftersom detta inte är 

författarnas modersmål. Detta kan ha lett till att texterna misstolkats eller att något missats. 

Översättningarna gjordes med stöd av engelska ordböcker. Det kan även ses som en fördel då 

det engelska språket behärskas inom forskningsvärlden i de flesta länder, därför finns det 

artiklar representerade från många olika världsdelar i de olika databaserna. Andra stora språk 

inom forskningsvärlden är tyska, franska, spanska och japanska, hade även dessa språk 

behärskats skulle artikelmängden kunna ha blivit större. Skillnader mellan länderna ses 

framförallt inom de ekonomiska faktorerna där till exempel USA och Sverige skiljer sig åt. 
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RESULTATDISSKUSSION  
 

Personer med venösa bensår upplevde förändringar i det fysiska, sociala och psykiska 

tillståndet i det dagliga livet. I resultatdiskussionen kommer tre fynd att diskuteras, 

nämligen: smärta, lukt och läckage samt ekonomi. Fynden kommer att disskuteras 

utifrån studiens resultat, ny forskning samt Carnevalis teori om det dagliga livet 

(Carnevali, 1996).  

 

I studiens resultat tas det upp att smärta är en av de faktorer som inverkar på personers 

liv mest. Artiklarna tar upp att personerna ofta håller inne med sina smärtupplevelser. 

Detta är något som skiljer sig från författarnas förförståelse, då förförståelsen var att 

smärta var ett av de första symtomen som individerna ville prata om. Smärta som inte 

tas upp anses vara ett stort problem, eftersom detta påverkar personerna mycket. Därför 

anser författarna att det är viktigt att som sjuksköterska alltid fråga efter 

smärtupplevelserna och om personerna är väl smärtstillande. I studierna visade det sig 

att många sjuksköterskor inte frågar om smärtan eftersom de antog att läkarna hade 

gjort detta. Ofta togs inte frågan om smärta upp, eftersom personerna ansåg att 

sjuksköterskorna var stressade och ville inte besvära. I Morris och Sander (2007) review 

artikel ses det att smärtan varjerade över tid, berodde ibland på vädret och var 

annorlunda för varje person. För många personer var den nattliga smärtan den värsta 

och ledde till många sömnlösa nätter. Eftersom rörelse och att stå upp ökade smärtan 

var detta något som många personer undvek. Ebbeskog och Emani (2005) berättar i sin 

artikel om smärtan vid omläggningar. Många av personerna i studien upplevde stor 

smärta vid omläggningarna och ofta bedömdes sjuksköterskans skicklighet genom hur 

smärtfritt hon kunde göra omläggningarna. Emla® kräm är något som skulle kunna 

användas innan rengöring av såret och har då en signifikant smärtstillande effekt 

(Heinen et al. 2003). Sjuksköterskor bör ha en god kunskap om patofysiologi, anatomi 

och fysiologi men förutom det bör de även veta behovet av yttre resurser och om vilka 

områden i det dagliga livet som påverkas när personerna får ett venöst bensår. 

Smärtstillningen gör livet mer behagligt för personerna och kan hjälpa dessa att bli mer 

aktiva i det dagliga livet (Carnevali, 1996). 

 20



 

 

Lukt och läckage är faktorer som personer upplever mycket störande i sitt liv. Många 

personer hade illaluktande sår och upplever dessa som en mardröm. Lukten och 

läckaget fick personerna att känna sig äcklade och orena. Att bensår vätskar och luktar 

var något som författarna kände till, men att personerna upplever det så störande och 

förfärligt var en ny kunskap för författarna. I Lindahl, Nordberg och Söderberg studie 

(2005) berättas att de vätskande och illaluktande såren ofta leder till förlorat hopp, 

förändrad självbild, känsla av smuts och skam, vara fångad i sin kropp och frustration. 

Även om sjuksköterskor inte kan få lukt och läckage att försvinna kan de hjälpa 

personerna att förbättra sitt liv. Som sjuksköterska är det därför viktigt att arbeta enligt 

basala hygienrutiner och ren rutin för att på så sätt påskynda sårläkning och minska 

sårinfektioner (vårdhandboken.se; SOSFS 2007:19) och därmed även kunna bidra till ett 

luktfritt sår. För många personer var känslan av att få tröst och någon som accepterar 

såret en stor hjälp, och många personer kunde då känna sig renade trots deras sår (ibid.). 

Psykisk, fysisk och andligt välbefinnande leder till en optimal hälsa för personen. 

Därför bör sjuksköterskan inte bara ha kunskap om patienten utan även kunna se alla 

upplevelser runt omkring personen och behandla detta som en helhet (Carnevali, 1996). 

 

En bristande ekonomi kan bidra till en försämrat hälsa i det dagliga livet. Därför är det 

viktigt att som sjuksköterska vara medveten om personens tillstånd samt hur ekonomin 

kan inverka på deras liv (Carnevali, 1996). Detta kan göras genom att sjuksköterskan 

helt enkelt frågar personen om deras tillstånd, och vid behov erbjuder sig att koppla in 

exempelvis en kurator. Enligt Westerholm (2009) och sårcentrum i Blekinge bör 

vårdpersonalen erbjuda en kontinuerlig behandling samt ha kunskap om omläggning 

och behandlings metoder för att på så sätt kunna spara samhället en halv miljard 

svenska skattekronor. Behandlingsmetoder är dyra, och det finns en uppsjö av olika 

behandlingar, det viktiga vid valet av behandlingsmetod är inte bara kostnaderna utan 

även hur väl fungerande metoden är (Langer & Rogowski, 2009). För den personliga 

ekonomin är det framförallt yngre personer som upplevde begränsningar i sina jobb, 

relaterat till de venösa bensåren. I många fall kunde bensåren leda till långa 

sjukskrivningar eller till och med förtidspensionering. Hos det personer som inte hade 

något jobb var bensår en bidragande faktor till att fortsatta att inte ha jobb (Herber., 
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Schnepp & Rieger, 2007). En effektiv och kontinuerlig smärtstillning tillsammans med 

basala hygienrutiner och god hygien främjer hudens barriärfunktion vilket kan leda till 

att sårläkningen gynnas, lidandet för personen miskas samt att både de personliga och 

de ekonomiska kostnaderna kan bli lägre (Lindholm, 2012). 

 

Slutsats 
Venösa bensår är en stor grupp personer i Sverige och det krävs därför mer kunskap 

bland vårdgivare om venösa bensår framförallt om smärtlindring. Det är viktigt att 

komma ihåg att upplevelsen av smärta är individuell och bör aldrig generaliseras. 

Personer med venösa bensår är inte bara fysiskt drabbade, med ett sår, utan även 

psykiskt då de venösa bensåren påverkar deras vardag på många sätt.  En ond cirkel kan 

uppkomma då såret kan leda till obalans i hudens normal flora vilket kan orsaka 

obehaglig lukt och kan då leda till social isolering och psykisk ohälsa, allt detta är 

faktorer som påverkar sårläkningen negativt. Sjuksköterskan bör se hela personen och 

förstå hur det dagliga livet påverkas när personerna drabbas av ett venöst bensår. 

Förutom de sjukdomsbehandlade åtgärder som utförs bör sjuksköterskan också lyssna, 

stödja och ge information för att skapa tillit och trygghet hos personerna. Tillit och 

trygghet är centrala begrepp inom vården och som sjuksköterska är det viktigt att visa 

empati och bemöta personerna på ett bra sätt vilket kan leda till att de känner sig trygga 

med den omvårdnad de får.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning 
Datum Databas Sökord och boolesk 

operator  
Begränsningar Typ av sökning  Antal 

träffar 
Motiv till 
exklusion av 
artiklar 

Utvalda artiklar  

12/12 Cinahl Insight AND Patient AND 
chronic leg ulcer 

English, human, peer-
review 

Abstract 0  0 

12/12 Cinahl Living AND venous leg 
ulcer* AND patients* AND 
experience 

English, humnan, peer-
review 

Abstract 4 Diabetes, 
Blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskt fokus 
& behandling, 
stämmer inte med 
syftet 

Living with a venous 
leg ulcer: a 
descriptive study of 
patients experiences 
 
 

12/12 Cinahl Leg ulcer* AND living 
AND patient AND feeling 

English, human, peer-
review 

Abstract 
 

0   

19/12 Cinahl Venous ulcer ( thesaurus) 
AND life experiences 
(thesaurus)  

  1 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

0 

19/12 Cinahl Venous leg ulcer* AND 
patient* AND experience 

English, Human, 
Abstract, Peer-reviewed 

Abstract 15 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Older patients 
experience of dressing 
changes on venous 
leg ulcers: more than 
just a docile patient 
 
Dublett 
 
Dublett 
 
Dublett 

29 



 

19/12 Cinahl Leg ulcer* AND venous* 
AND experience* AND 
living with 

English, Human, 
Abstract, peer-reviewed 

Abstract 12 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Dublett 
 
Dublett 
 
Dublett 
 

19/12 Cinahl Leg ulcer* AND venous 
AND lived experience* 
AND patients* 

English, Human, 
Abstract, peer-reviewed 

Abstract 3 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Dublett 
Dublett 

10/9 Manuell sökning 
via artikels 
referenslista och 
sedan PubMed och 
Cinahl mha titel 

   3  Venous ulceration: 
the pattern of pain and 
the paradox 
 
Elderly  persons of 
living with venous leg 
ulcer: living in 
dialectal relationship 
between freedom and 
imprisonment 
 
The meaning of living 
with malodourus 
exuding ulcers 
 

12/12 PubMed Insight AND Patient AND 
chronic leg ulcer 

English, Human, abstract 
available 

Title/abstract 1 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 

Living with a chronic 
leg ulcer: an insight 
into patients 
experiences and 
feelings 

30 



 

vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

12/12 PubMed Living AND venous leg 
ulcer AND patients AND 
experience 
 

English, Human, Abstract 
available 

All fields 28 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Dublett 
 
Painful venous ulcers: 
themes and stories 
about their impact on 
quality of life 
 
A forever healing: the 
lived experience of 
venous ulcer disease 
 
Dublett 
 
 
 

12/12 PubMed Leg ulcer* AND living 
AND patient AND feeling 
 
 

English, Human, Abstract 
available 

All fields 25 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact of exudates 
and odour from 
chronic venous leg 
ulceration. 
 
How living with a leg 
ulcer affects peoples 
daily life: a nurse led 
study 
 
Dublett 
 
A Study of the impact 
of leg ulcers on 
quality of life: 
financial, social and 
psychological 
implications 
 
 

31 



 

  
19/12 PubMed Leg ulcer* (MeSH Terms), 

AND venous* 
(title/abstract) AND 
experience* (title/abstract) 
AND living with* (all 
fields) 

English, Human, Abstract 
available, all fields 

Title/abstract, 
MeSH-terms,  

41 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Dublett 
Dublett 
Dublett 
Dublett 
Dublett 
Dublett 
Dublett 
Dublett 
 

19/12 PubMed Leg ulcer* (MeSH Terms), 
AND venous (title/abstract) 
AND lived experience* 
(title/abstract), AND 
patients* (all fields) 

English, Human, Abstract 
available  all fields 

Title/abstract, 
MeSH-terms,  

3 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Dublett 
 
Dublett 

19/12 PubMed Venous leg ulcer* AND 
patient* AND experience 

English, Human, Abstract 
available 

Title/abstract 27 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Dublett 
Dublett 
Dublett 
Dublett 

19/12 PubMed Venous ulcer AND life 
experiences 

English, Human, Abstract 
available 

Title/abstract 0   

12/12 PsychINFO Insight AND Patient AND 
chronic leg ulcer 

English, human, peer-
review 

Abstract 0  0 

12/12 PsychINFO Living AND venous leg 
ulcer* AND patients* AND 
experience 

English, human, peer-
review 

Abstract 0  0 

12/12 PsychINFO Leg ulcer* AND living 
AND patient AND feeling 

English, human, peer-
review 

Abstract 
 

0   

 
12/12 

PsychINFO Venous leg ulcer English, human & peer 
reviewed 

Abstract 28 Diabetes, 
blandsår, 

Physical activity in 
patients with venous 

32 



 

arteriella sår, 
stämmer ej med 
syftet 
medicinskfokus, 
behandling. 

leg ulcers—Between 
engagement and 
avoidance. A patient 
perspective. 
 
Adherence to leg 
ulcer lifestyle advice: 
Qualitative and 
quantitative outcomes 
associated with a 
nurse led intervention. 
 
Relationships 
between  preventive 
activities 
psychosocial factors 
and recurrence of 
venous leg ulcers: a 
prospective study 
 
Dublett 

19/12 PsychINFO Leg ulcer* AND venous* 
AND experience* AND 
living with 

English, human & peer 
reviewed 

Abstract 1 Diabetes, 
Blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskt fokus 
& behandling, 
stämmer inte med 
syftet 

0 

19/12 PsychINFO Leg ulcer* AND venous 
AND lived experience* 
AND patients* 

English, human & peer 
reviewed 

Abstract 0   

12/12 SienceDirect Living AND venous leg 
ulcer* AND patients* AND 
experience 

Journals, patient All fields 108 Diabetes, 
Blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskt fokus 
& behandling, 
stämmer inte med 
syftet 

0 

12/12 SienceDirect Insight AND Patient AND Patients, journals All fields 74 Diabetes, 0 

33 



 

chronic leg ulcer Blandsår, 
arteriella sår, 
stämmer inte med 
syftet medicinskt 
fokus samt 
behandling, 
stämmer inte med 
syftet 

12/12 SienceDirect Leg ulcer* AND living 
AND patient AND feeling 

Patients, journals All fields 
 

47 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
stämmer inte med 
syftet, 
medicinskfokus, 
behandling, 
stämmer inte med 
syftet 

0 

 
19/12 

SienceDirect venous leg ulcer AND 
patients, experience 

 Abstract/Title/key
words 

17 Diabetes, 
blandsår, 
arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, inte 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

Venous ulceration: 
the pattern of pain and 
the paradox 

 
Dublett 
 
 

19/12 SienceDirect Venous leg ulcer* AND 
patient* AND experience 

Human, journals, articles Title/abstract/key
words 

18 Diabetes, 
blandsår, 

Dublett 
Dublett 

34 



 

35 

arteriella sår, 
medicinskfokus, 
behandling, ej 
vetenskapligt 
granskade, 
stämmer inte med 
syftet 

19/12 SienceDirect Leg ulcer* AND venous* 
AND experience* AND 
living with 

Human, journals Title/abstract/key
word 

0   

19/12 SienceDirect Leg ulcer* AND venous 
AND lived experience* 
AND patients* 

Human, journals Title/abstract/key
word 

0   

 



 

Bilaga 2 
Fribergs strukturerade frågeställningar (2006) 
 
Kvalitativa studier: 
 
Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? 
Hur är denna i så fall beskriven? 
Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
Är metoden beskriven? 
Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 
Hur analyserades data? 
Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 
Vad visar resultatet? 
Hur har författarna tolkat studiens resultat? 
Vilka argument förs fram? 
Förs det något etiskt resonemang? 
Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
Sker en återkoppling till teoretiska antagande, tillexempel vårdvetenskapliga antagande? 
 
Kvantitativa studier: 
Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 
Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 
Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 
Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex vårdvetenskapliga antagande? 
Vad är syftet? Är det klart formulerat? 
Hur är metoden beskriven? 
Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions respektive exklusionskriterier)? 
Hur analyserades data? 
Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 
Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur hänger de ihop? 
Vad visar resultatet? 
Vilka argument förs fram? 
Förs det några etiska resonemang? 
Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, tex vad gäller 
generaliserbarhet? 
Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antagande

36 



 

Bilaga 3 

Artikelöversikt      
Författare 
Land 
År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Chase, S., 
Mellany, M & 
Savage, A 
 
USA 
 
1997 

A forever 
healing : the 
lived experience 
of venous ulcer 
disease 

Vad är den levda 
erfarenheten av 
att läka venösa 
bensår för 
patienter som 
behandlas på 
vårdcentral 

54 patienter vars sår lades 
om en gång i veckan på 
kliniken blev inbjudna att 
medverka i studien. 37 
patienter accepterade 

Intervjuarna spelades in och 
transkriberades. Analys för att få ut 
teman gjordes med hjälp av Van 
Manens syn på fenomenologisk 
analys. Intervjuer, anteckningar 
data, smärtdagbok, aktivitets dagbok 
blev alla kodade för teman. Teman 
slogs sedan ut på kategorier. 
Patienterna fick sedan godkänna 
kategorierna. 4 huvudteman 
upptäcktes.  

*Lång läkningstid: medeltiden för 
sårläkning var 31,37 veckor. Många 
patienter tyckte att 
sårläkningsprocessen tog väldigt 
lång tid. Smärta påverkade 
patienterna mycket. 
* Begränsningar: många hade 
problem med rörligheten och att 
fortsätta jobba. Patienterna var 
rädda att skämma ut sina familjer. 
*Vem bryr sig? en del patienter 
hade problem att tillgodose sig 
behandlingen eller ens söka vård. 
Att inte förstå sin sjukdom kunde 
leda till förlängd tid innan 
vårdsökning. 
*Maktlöshet: resignation över den 
långsamma läkningen, oförståelse 
till vad som orsakad såren, 
osäkerhet att såren kommer att läkas 
eller få recidiv. 

Medel 

37 



 

Chase, S., 
Whittemore, 
R., Croby, N.,  
Freney, D., 
Howes, P & 
Philips,T 
 
USA 
 
2000 

Living with 
chronic venous 
leg ulcers: a 
descriptive study 
of knowledge 
and functional 
health status 

Undersöka det 
funktionella 
hälsotillståndet 
hos patienter 
med venösa 
bensår i 
öppenvården 

21 patienter som 
behandlades på en stor 
öppenvårdsklinik i 
Boston. 13 män och 8 
kvinnor deltog.  88 % var 
överviktiga och  medel 
BMI låg på 28,3. 

Efter att informerat samtycke hade 
givits fick deltagarna fylla i ett 
demografisk frågeformulär, ett 
venöst bensårs kunskaps test, samt 
de fick mäta sin funktionella status. 
En deskriptive design användes för 
att identifiera den funktionella 
hälsostatusen  
 

Begränsningar i fysiska funktioner 
och vitalitet var svår till medel och 
påverkade patienterna produktiva 
aktiviteter och deras aktiviteter i 
dagliga livet. 

Medel 

Douglas,V 
 
England 
 
2001 
 
 
 
 

Living with a 
chronic leg 
ulcer: an insight 
into patients' 
experiences and 
feelings. 

Fastsälla 
patientens behov 
samt att hjälpa 
hälsosjukvårds 
personal att 
bättre förstå 
patienter med 
venösa bensår ur 
ett patient 
perspektiv. 

8 patienter valdes. Dessa 
patienter skulle vara 
behandlat av en 
distriktssköterska och haft 
ett sår i minst ett år. 6 
kvinnor och 2 män valdes. 
Dessa var mellan 65-94 år 
gamla. 

Ostrukturerade intervjuer med 
följdfrågor gjordes. Analysen 
gjordes med hjälp av GT. 100 öppna 
koder identifierades vilket 
resulterade i 16 kategorier och 5 
stycken huvudkategorier. 

* Fysiska upplevelser: Smärta 
styrde patienternas liv, många led av 
sömlösa nätter, lukt och läckage var 
ett stort problem, de hade svårt att 
röra på sig. 
*Synen på framtiden: De allra flesta 
var pessimistiska om att deras sår 
skulle läka, skuld, besvikelse och 
sorg präglade livet.*Personal och 
patient: Motsägelsefulla råd , många 
visste inte vad deras sjukdom 
berodde på .Sjukvårdspersonal hade 
ont om tid. 
*Förlust av kontroll: Dåligt 
självtroende. Lukt, känsla av smuts 
och svårt att göra hushållsarbete. 
*Sjukvårdens perspektiv 

Medel 

38 



 

 
Ebbeskog, B 
& Ekman, S-
L 
 
Sverige 
 
2001 
 
 
 
 

Elderly persons' 
experience of 
living with 
venous leg 
ulcer: living in a 
dialectal 
relationship 
between 
freedom and 
imprisonment 

Att belysa äldre 
personers 
erfarenhet av att 
leva med venösa 
bensår. 

15 personer valdes varav 3 
var män. Ålder 74-89. De 
skulle ha haft bensår i 
över två månader. Valdes 
från primärvården i 
Stockholm och inbjöds via 
brev och därefter 
kontaktades via telefon.  

Intervjuerna spelades in i 
deltagarnas hem. Däremot valde 4 
deltagare att bli intervjuad på 
kliniken. Informerat samtycke gavs. 
Intervjuerna transkriberades och 
analyserades med hjälp av 
fenomenologisk och hermeneutisk 
metod. 4 teman sågs. 

Smärta framstod som ett stort 
problem för de äldre, deras sätt att 
leva och gå tillväga i sitt dagliga liv 
hade radikalt ändrats. Svårt att 
bibehålla sin hygien. Många 
deltagare kände sig fångna av sin 
sjukdom, svårt att hitta coping 
strategier. Viktigt med sjukvårdens 
stöd. 
 

Hög 
 

Husband L-L 
 
England  
 
2001 
 
 

Venous 
ulceration: the 
pattern of pain 
and the paradox 

Att undersöka 
(a) personliga 
erfarenheter från 
patienter som 
bedömdes ha 
venösa bensår 
och (b) deras 
professionella 
hantering av 
sjuksköterskor 
och läkare 

39 patienter, 33 
sjuksköterskor och 14 
läkare intervjuades. 
Patienterna valdes från 
distriktssköterskorna och 
vårdcentralen på två stora 
sjukhus områden. 
inklusionskriterier: 
engelsk språkiga, villighet 
att delta i studien och att 
de hade venösa bensår. 

Djupgående inspelade intervjuer 
gjordes med alla patienterna i deras 
hem. Intervjuerna transkriberades 
och därefter lästes de om och om 
igen tillsammans med 
anteckningarna. Kvalitativ GT 
studie gjordes. Hypoteser och 
testande av hypoteserna gjordes 
under två år, data insamlingen 
pågick tills saturation. 

Det som gjorde att patienterna  
sökte vård var smärta. Smärtan är 
mest problematisk i början av 
bensåren och mest svår att stå ut 
med under nätterna. Den ökade 
smärtan gör att patienterna till slut 
söker hjälp. 

Medel 

39 



 

Jones, J-E., 
Robinson, J., 
Barr, W., & 
Carlisle, C 
 
England 
 
2008 

Impact of 
exudates and 
odour from 
chronic venous 
leg ulceration 

Att undersöka 
depression hos 
patienter som 
behandlas för 
kronisk venösa 
bensår, samt att 
utvärdera 
effekterna av 
överdrivet 
exudat vilket 
leder till lukt 
och läckage, för 
deras vardag, 
hälsa och 
livskvalitet 

Fas1: 196 patienter deltog, 
dessa var alla som just då 
var diagnostiserade med 
venös insufficiens på den 
kliniken. 
 
Fas 2: 20 patienter av de 
196 ovannämnda personer 
valds ut pga. deras stora 
kunskap och erfarenhet 
om venösa bensår. 12 
kvinnor och 8 män valdes. 
Ålder 52-86. 12 var gifta, 
8 ensamstående. 2 
patienter jobbade 
fortfarande.  

Fas 1) Depression 
Deltagarna fick ett frågeformulär 
"HADS"- sjukhusets ångest och 
depressions skala. Detta kunde de 
fylla i på plats på sjukhuset eller i 
hemmet och skicka in senare.  
 
 Fas 2) Dagliga liv: 
Intervjuerna gjordes i patienternas 
hem och spelades in och 
transkriberades. Deltagarna fick 
pseudonymer för att garantera 
anonymitet 
De 20 utvalda patienterna 
kontaktades först via brev och 
därefter via telefon. En 
hermeneutisk fenomenologisk 
studie. 

Fas 1: 
27 % hade ångest och 26 % var 
deprimerade. Ångest och depression 
tycktes i de flesta fall vara 
associerade med smärta, läckage 
och/eller lukt. 83 % rapporterade att 
de hade lite till medel mängder av 
sårsekret. 
 
Fas 2: många patienter tyckte att 
lukten och läckagen var förfärliga 
och skämdes för dem. Rädslan av att 
andra skulle se eller känna lukten 
var stor. En del patienter tyckte att 
såren lukten och läkaget var så 
äckligt att de valde att isolera sig. 

Hög 

 
Krasner, D  
 
USA 
 
1998 
 
 

Painful venous 
ulcers: themes 
and stories about 
their impact on 
quality of life. 

Beskriva, förstå 
och tolka 
betydelsen av att 
leva med 
smärtsamma 
venösa bensår 

Intervjuer med 14 stycken 
patienter. Dessa patienter 
skulle vara vältaliga, 
reflekterande och kapabla 
att föra en engagerad 
dialog med forskaren. Det 
var sju manliga patienter 
och sju kvinnliga, ålder 
30-86.  

Intervjuerna spelades in samtidigt 
som anteckningar gjordes. 
Informerat samtycke gavs. Alla 
deltagarna gavs pseudonymer för att 
garantera deras anonymitet. 
Intervjuarna gjordes inom 
öppenvården. Intervjuerna var 
utsprida på en 20 månaders period. 
48 tema identifieras varav 8 nyckel 
teman. 4 teman var relaterade till 
livskvalitet. En fenomenologisk 
analys använde 

Fyra nyckel teman rörande 
livskvalitet. 
*Frustration: Frustration över att 
inte kunna göra samma saker som 
de gjorde innan. 
*Jobb: Svårt att jobba eftersom 
stående ökade svullnade i deras ben 
& orsakade smärta 
*Förändringar i livet: Det allra flesta 
patienterna fick göra betydande 
förändringar i livet när de fick 
venösa bensår. 
*Hitta nya aktiviteter: Hitta 
meningsfulla nya aktiviteter som 
inte krävde fysisk aktivitet eller risk 
för skada. 
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implications 

Belysa 
ekonomiska, 
sociala och 
psykiska 
aspekter av 
bensår 

73 patienter intervjuades, 
62 fullföljde inklutions 
kriterierna, 25 stycken var 
män, 37 var kvinnor ålder 
33-90 år. Personerna var 
patienter på kärlkirurgen 
eller hud avdelning på 
Bostons universitets 
sjukhus. 
Exklusionskriterier var: 
diabetes, alkohol- eller 
drog beroende, psykisk 
sjukdom, AIDS, okunskap 
i engelska språket 

Data samlades via intervjuer 
därefter gjordes en statistisk analys 
på detta.  

Ett signifikant nummer patienter 
hade medel till svåra problem, 
framförallt smärta relaterat till 
bensåren. 81 % tyckte att deras 
rörelseförmåga var kraftigt 
förminskad pga. såren, framförallt 
berodde detta på svullnaden av 
benet. Framförallt yngre, arbetande 
deltagare tyckte att bensåren ledde 
till att de inte kunde jobba och 
därför påverkade detta ekonomin 
mycket.   
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How living with 
a leg ulcer 
affects people's 
daily life: a 
nurse -led study 

Undersöka 
patienters 
upplevelse av att 
leva med bensår 

8 patienter valdes varav 3 
var män Patienterna 
valdes efter deras förmåga 
att generera rik data. Ålder 
55-89. 

Intervjuerna spelades in och 
transkipterades. En deskriptive 
fenomenologis studie gjordes med 
semi strukturerade intervjuer. 4 
huvudkategorier med vardera 3 
subkategorier fanns. En intervju 
sammanfattning gjordes som lästes 
och godkändes av deltagarna. 

*Symtom: Smärta, obehag, läckage 
och lukt. 
*Behandling och hantering: 
Kompression, bandage och 
hantering från sjukvårdpersonal. 
*Uppfattningar, emotioner och 
coping strategier 
*Restrektioner pga. bensår: Socialt, 
kläder, skor och psykiskt. 
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Physical activity 
in patients with 
venous leg 
ulcer-between 
engagement and 
avoidance. A 
patient 
perspective 

Identifiera och 
beskriva de 
kvalitativa 
skillnaderna i 
hur fysisk 
aktivitet 
uppfattas och 
förstås av 
personer med 
pågående eller 
tidigare venösa 
bensår 
 

Alla patienter mellan 60-
85 med kronisk venös 
insufficiens och med 
pågående eller tidigare 
venösa bensår vid 
karolinska universitets 
sjukhus hade deltagit i  en 
tidigare studie(98 
deltagare) 69 av dessa 
hade get sitt samtycke att 
bli kontaktade igen. Dessa 
blev tillskickade ett brev 
där de tillfrågades att delta 
i studien, 29 accepterade. 
Två stycken patienter 
valdes direkt från hud 
mottagningen, alla dessa 
patienter kontaktades via 
telefon, två exkluderades. 

Semistrukturerade intervjuer gjordes 
med patienterna tills saturation 
vilket resulterade i att 22 patienter 
intervjuades och spelades in. 
Intervjuerna transkriberades och 
analyserades, transkriptet bestod av 
330 sidor. Patienterna benämndes 
som P1, P2 osv. Korta 
sammanfattningar gjordes på varje 
intervju. 4 kategorier identifierades 

*Egenvård: här sågs fysisk aktivitet 
som en lång behandlings strategi för 
att öka blodcirkulationen. Viktigt 
var att hitta sätt att göra sina 
aktiviteter utan att skada sig. 
*Instruktioner och stöd: här förstod 
deltagarna behovet av fysisk 
aktivitet men saknade förmågan att 
utföra det. Patienterna här ville ha 
klart skrivna träningsprogram. 
*Rädsla från skada: Patienterna var 
rädda för skador och förstod inte 
varför detta drabbats dem, smärtan 
gjorde att de inte ville träna. 
*Vilja att förbli normal: patienterna 
vill inte att någon ska veta om deras 
sjukdom och såg varje nytt sår som 
en förbannelse. 
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Adherence to 
leg ulcer  
lifestyle advice: 
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outcomes 
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intervention 

Undersöka det 
upplevda 
förändring i 
samband med en 
omvårdnadsåtgä
rd, för att öka 
följsamheten till 
bensårs 
livsstilsråd. 

26 patienter med venösa 
bensår deltog i studien, 
deltagarna inkluderades 
om de hade venösa bensår, 
pratade tyska kunde läsa 
och skriva, fick 
behandling av kommunal 
ssk samt hade svårt att 
följa sin behandling. 15 
patienter var kvinnor, 11 
var män. 10 patienter 
levde ensamma. 
Medelåldern var 79 år.  

Semistrukturerade intervjuer hölls 
med 25 patienter i deras hem (1 pat 
var inlagd på sjukhus). En generell 
fråga ställdes till alla därefter 
berodde frågorna på svaren. 
Informerat samtycke gavs. 
Intervjuarna spelades in och 
transkriberades och lästes därefter 
många gånger, därefter kodades 
materialet och sattes in i kategorier. 
Studien var både kvalitativ och 
kvantitativ 

Att utbilda patienterna om sin 
sjukdom ledde till att de lättare och 
mer frekvent följde sina råd och sin 
behandling. Patienterna fick nya sätt 
att hitta coping strategier. Patienter 
som var fysisk aktiva och hade sina 
ben hög ibland ökade chansen till 
snabbare läkning 
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Beskriva 
upplevelserna av 
att leva med 
venösa bensår 
från ett patient 
perspektiv 
genom att svara 
på frågan " Hur 
är det att leva 
med venösa 
bensår?" 

26 deltagare drogs 
slumpmässigt från en lista 
skriven av 
distriktssköterskorna där 
alla hade venösa bensår. 
Av dessa gick 13 med på 
att intervjuas. 12 kvinnor 
och 1 man. Alla var äldre 
med en medelålder på 85 
år.  

Ostrukturerade intervjuer 
genomfördes med 13 personer i 
deras hem. Intervjuerna utgick från 
frågan hur är det att leva med 
venösa bensnår? Informerat 
samtycke gavs. Fenomenologisk 
studie gjordes. Kvalitativ. 4 
kategorier uppkom. 

* Beskrivning av symptom: smärta, 
lukt och läckage 
* Beskrivning av behandling: 
upplevd inkonsekvens 
* Restriktioner orsakade av såren 
* Uppfattningar om och hantering 
av såren: läkning, coping strategier 
och förståelse av bensåret. 
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