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Sammanfattning 
Bakgrund: I Sverige lever cirka 50 000 personer med svårläkta bensår och risken att drabbas ökar med 

åldern. Sår är ett symptom och ett tecken som har en bakomliggande orsak exempelvis olika diagnoser 

av bensår. Oavsett vilken sårdiagnos personen har påverkar såret den person som drabbas. Flera av de 

personer som kommer till primärvården har också kontakt med kommunens hälso- och sjukvård och 

behöver stöd från kommunen som kan vara av betydelse för dennes hälsa. Syftet var att beskriva övre 

medelålders och äldre personers upplevelser av att leva med svårläkta bensår inom ordinärt boende. 

Metod: Allmän litteraturstudie med åtta kvalitativa artiklar från omvårdnadsrelaterade databaser. 

Artiklarna kvalitets-granskades utifrån HKR:s granskningsmall. Analysen gjordes med inspiration från 

Friberg (2017b). Resultat: I resultatet framkom fyra huvudkategorier: Upplevelsen av att sakna mitt gamla 

jag, Upplevelsen av att vara tvingad till vård, Upplevelsen av att vara begränsad samt Upplevelse av 

trygghet och otrygghet Diskussion: Metoddiskussionen utgick från Shenton (2004) fyra 

trovärdighetsbegrepp. Fynden som diskuterades i resultatdiskussionen var: smärta i benet orsakade ett 

stort lidande, en plågsam såromläggning och upplevelse av att inte kunna göra det jag vill.  Fynden 

diskuterades utifrån McCormack och McCance (2017) modell för personcentrerad vård. 
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Inledning 

I Sverige lever cirka 50 000 personer med svårläkta bensår (Lindholm, 2018) och risken 

att drabbas av bensår ökar med åldern (SBU, 2014). Omvårdnad av personer med bensår 

är komplex (Lindholm, 2018) och har en inverkan i det dagliga livet för personer med 

bensår. En inverkan i den vuxnas liv med bland annat omläggningar av sår varje vecka 

(Lindholm & Searle, 2016). Personer med svårläkta sår som tillexempel bensår tillhör en 

lågprioriterad grupp med kostnadskrävande vård under en lång tid och personerna är 

oftast över 65 år och multisjuka (Rikssår, 2019). Svårläkta bensår förekommer även i 

yngre ålder (Morgan & Moffatt, 2008a). I denna studie ingår personer från 50 år och 

uppåt som lever med svårläkta bensår. Intressant var att undersöka hur personer från 50 

år och uppåt upplever hur det är att leva med svårläkta bensår inom ordinärt boende. 

 

Bakgrund 

För att förstå personers vårdbehov av exempelvis svårläkta bensår ska omvårdnad bygga 

på personcentrerad vård och evidensbaserad kunskap (McCormack & McCance, 2010). 

Det kan vara svårt att förstå en annan persons upplevelser. Birkler (2007) menar att 

upplevelse både kan var subjektiv och objektivt. Med subjektivitet menar han det handlar 

om individens egen upplevelse medan ur ett objektivt sätt är när man ser det ur ett 

medvetande perspektiv. Sår är ett symptom och ett tecken som har en bakomliggande 

orsak. Oavsett vilken sårdiagnos personen har påverkar såret den person som drabbas 

(Lindholm, 2018). Enligt statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (SBU, 

2014) läker sår på benen långsammare än sår i ansiktet eller bålen. Svårläkta bensår avser 

sår nedanför knäet som inte har läkt inom sex veckor. Det finns flera bakomliggande 

orsaker till att ett bensår uppstår och kan bland annat vara rökning, högt blodtryck samt 

höga blodfetter. De olika bensår som ingår i denna litteraturstudie är venösa, arteriella 

samt blandsår. Arteriella sår beror oftast på förträngningar i benens artärer och är oftast 

smärtsamma. Vid venösa bensåren är den vanligaste orsaken venös insufficiens orsakat 

av åderbråck. Detta uppstår när venklaffarna i benen är skadade. Med otillräcklig funktion 
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i venklaffarna rinner inte blodet vidare som normalt, vilket gör att benen svullnar och 

huden skadas inifrån och ett sår uppstår. Blandsår innebär att vara drabbad av både 

arteriella samt venösa bensår (SBU, 2014). Enligt Harrison et al. (2001) läker 60 procent 

av såren inom sex månader, 33 procent läker inom ett år och sju procent läker aldrig. 

Bensår kan leda till olika komplikationer. Lindholm et al. (1999) skriver om olika 

komplikationer av att ha bensår. Exempel på komplikationer kan vara bakterietillväxt. I 

artikeln beskrivs att cirka 88 procent av personerna hade bakterier i sina bensår. Bakterier 

i bensåren gjorde att 26 procent av deltagarna med bensår hade under tiden för studien 

ätit penicillin för det. Vidare skriver de att omläggning av bensår av deltagarna i studien 

skedde cirka tre gånger i veckan i genomsnitt. I en studie av Öien et al. (2013) där 50 

deltagare med bensår deltog var det 81 procent som upplevde sårsmärta och 47 procent 

tyckte att den smärtan orsakade sömnsvårigheter. Bensår orsakade även gångsvårigheter 

hos personer med bensår vilket gjorde att gånghjälpmedel behövdes. Hos deltagarna var 

det 38 procent som använde gånghjälpmedel och 16 procent satt i rullstol. 

I Hälso- och sjukvårdslagen står det att primärvården ska svara på behovet av 

grundläggande medicinskt behov, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering 

som inte kräver sjukhusets medicinska och tekniska resurser eller annan kompetens. De 

skriver även att primärvården ska präglas av en helhetssyn och se personen i sitt 

sammanhang och identifiera problem som påverkar dennes hälsa (Socialstyrelsen, 2016). 

Primärvården kännetecknas av teamarbete och samverkan mellan olika aktörer till 

exempel hemsjukvården. Flera av de personer som kommer till primärvården har också 

kontakt med kommunens hälso- och sjukvård och behöver stöd från kommunen som kan 

vara av betydelse för dennes hälsa. Primärvården kännetecknas av en helhetssyn på 

personen och arbetet bedrivs ofta i team med flera olika professioner (Wästberg & 

Ardenvik, 2013). Personer med bensår kan få behandling inom primärvården för svårläkta 

bensår men regionen kan överlåta ansvaret att erbjuda hälso- och sjukvård det vill säga 

hemsjukvård till kommunen i regionen (Socialstyrelsen, 2020). Med hemsjukvård menas 

medicinska insatser, rehabilitering, och omvårdnad som utförs av legitimerad personal 

eller annan vårdpersonal som fått delegering (Sveriges riksdag, 2010). För att bli beviljad 

hemsjukvård ska vissa krav uppfyllas. Några av dessa krav är att personerna inte kan ta 
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sig till primärvården samt att vården i hemmet kan genomföras tryggt och säkert (Bökberg 

& Drevenhorn, 2010). Hälso- och sjukvårdspersonal är gäst i personernas hem och därför 

är det viktigt att kunna kommunicera med personerna som besöks, kunna reflektera samt 

kunna ta självständiga beslut (Nilsson, 2001). Vården i hemmet ska grunda sig i ett 

holistiskt synsätt. Holistiskt synsätt innebär att sjuksköterskan ser hela personen och att 

alla hens behov; fysiska, psykiska och sociala tillgodoses. Sjuksköterskan har det 

övergripande omvårdnadsansvaret och har den högsta medicinska kompetensen eftersom 

inga läkare är anställda inom hemsjukvården (Bökberg & Drevenhorn, 2010). Däremot 

finns det alltid en läkare som har det medicinska ansvaret över personerna som får vård i 

hemmet och det är läkaren som personen är listad hos inom primärvården (Wästberg & 

Ardenvik, 2013) I hemsjukvården har också sjuksköterskan det medicintekniska ansvaret 

och vanligt förekommande uppgifter är att ta olika prover som tillexempel blodprover 

och ge injektioner. 

En tidskrävande och komplex arbetsuppgift är när personer har bensår. Personer med 

symptomet sår kan ha behov av omläggningar i hemmet. Omläggning av sår är en vanligt 

förekommande uppgift för sjuksköterskan i hemsjukvården. Särskilt svårläkta bensår med 

olika diagnoser innebär en komplex omvårdnad i personens hem (Lindholm, 2018). 

Personer med bensår som är delaktiga i sin egen vård når bättre resultat än personer som 

inte är införstådda med behandlingen därför är viktigt att sjuksköterskan ser hela personen 

bakom bensåret och förstår hur det påverkar just denna person (Smith & Nephew, 2012). 

För att kunna få förståelse är det viktigt att arbeta personcentrerat och personcentrerad 

vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Personcentrerad vård innebär att vården 

ska var respektfull och svara mot personens behov, värderingar och förutsättningar samt 

ska personens värderingar vara i fokus i de beslut som tas inom vården. Sjuksköterskan 

ska även planera och genomföra omvårdnaden tillsammans med personen. Att arbeta 

personcentrerat optimerar chansen att få patienten delaktig i sin vård (McCormack & 

McCance, 2010). 

Personer som lider av svårläkta bensår har ofta fler bakomliggande sjukdomar och som 

sjuksköterska träffar man dessa personer inom hela sjukvårdssystemet (Lindholm, 2018). 

Morgan & Moffatt (2008b) skriver om sjuksköterskors upplevelser av att behandla 
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svårläkta bensår inom hemsjukvård. Det visade sig att flera av sjuksköterskorna tyckte 

att personer med bensår skulle följa anvisningarna de fått, vara positiva och delaktiga i 

sin vård trots att sårläkning uteblev. Flera av sjuksköterskorna tyckte också synd om 

personerna när önskat resultat uteblev, de blev för känslomässigt engagerade även om de 

blivit tillsagda att inte vara det och hade svårt att hantera dessa känslor. I motsats till detta 

fanns det sjuksköterskor som hade lärt sig hantera sina känslor och kunde leva med att de 

tyckte synd om personerna, det besvärade inte dem så mycket. Vidare var det 

sjuksköterskor som kände sig inkompetenta, frustrerade och upplevde hopplöshet för att 

såren inte ville läka trots att de gjorde allt de kunde. Vissa av sjuksköterskorna tyckte 

även att det var personens eget fel att såren inte läkte då personen med bensår inte ville 

vara engagerad i sin vård utan struntade i sjuksköterskans rekommendationer. Eskilsson 

och Carlsson (2010) skriver att som sjuksköterska i hemsjukvården kan det vara 

betungande att komma hem till personerna eftersom de måste acceptera miljöer som 

ibland kan vara olämpliga att arbeta i som exempelvis rökig miljö, smutsigt, dålig hygien 

och ergonomiskt opraktiskt. I en sådan miljö kan omläggning av bensår ta längre tid och 

göra det fysiskt jobbigt för sjuksköterskan. Detta kan påverka hela mötet då 

sjuksköterskan kan känna det betungande att besöka personerna. En del sjuksköterskor 

tyckte också att det var svårt att skilja mellan att vara personlig och privat vid hembesöket. 

Studier visar att personer med bensår upplever många känslor kring behandlingen av 

bensår (Morgan & Moffatt, 2008a). Dessa upplevelser skiljer sig från person till person 

och som behandlande sjuksköterska är det viktigt att ha förståelse för upplevelsen av 

dessa känslor. Betydelsen av att förstå upplevelser av att leva med svårläkta bensår inte 

bara ur sjuksköterskans perspektiv utan även ur personens perspektiv i ordinärt boende är 

viktigt. Sådan kunskap kräver undersökning av vilka upplevelser personen med svårläkta 

bensår har i sitt dagliga liv i kontexten ordinärt boende. Genom kunskap om personers 

upplevelser av svårläkta bensår och på så sätt utgå ifrån dennes upplevelser och 

förställningar om sin situation är grundläggande inom personcentrerad omvårdnad 

(McCormack & McCance, 2010).  
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Syfte 

Syftet var att beskriva övre medelålders och äldre personers upplevelser av att leva med 

svårläkta bensår inom ordinärt boende.  

Metod 

Design 

Designen var en allmän litteraturstudie. En allmän litteraturstudie innebär att skapa en 

överblick över befintlig kunskap för att få ökad förståelse inom det åsyftade området. 

Befintlig kunskap, data till studien baseras på ett urval av vetenskapliga kvalitativa 

originalartiklar. Vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansatts eftersom personers 

upplevelser avsågs att beskrivas (Friberg, 2017a).  

Sökvägar och Urval 

Datainsamlingen började med en pilotsökning i databaserna Cumulative Index to Nursing 

and Allied Health Litterature (Cinahl), PubMed och PsycINFO. Att göra pilotsökning 

eller inledande informationssökning menar Östlundh (2017) är grunden för sökarbetet. 

Pilotsökning är till för att få fram tillräckligt med information för att kunna gå vidare till 

den systematiska blocksökningen. Den systematiska blocksökningen gjordes även den i 

databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Cinahl innehåller artiklar som berör 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi, PubMed är en databas som innehåller 

artiklar inom medicin, omvårdnad och tandvård och PsycINFO är en databas som 

innehåller artiklar inom beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). 

Den systematiska blocksökningen som är till för att hitta relevanta artiklar till studien 

(Friberg, 2017b) börjades med att identifiera nyckelord från syftet. I den systematiska 

blocksökningen var nyckelorden  upplevelser, bensår och ordinärt boende. Nyckelorden 

översattes sedan till engelska för att få ett större resultat av sökningen och för att få fler 

relevanta artiklar.  För att får en bredare sökning valdes flera synonymer ut till sökorden 

med hjälp av Medical Subject Headings (MeSH) (Bilaga 1) och sedan gjordes en 
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fritextsökning. Fritextsökning är enligt Karlsson (2012) den vanligaste sökningen och 

görs genom att skriva ett ord i sökrutan. För att få träff på specifika artiklar användes 

ämnesord i varje databas. Ämnesord är ord som beskriver vad artiklar bäst handlar om 

och används för att göra sökningen bredare. Ämnesord i Cinahl hittades via Cinahl 

Headings, i PubMed hittades ämnesord via Swedish Medical Subject Headings (Swedish 

MeSH) och i PsycINFO hittades ämnesorden via Thesaurus (Karlsson, 2012). Sedan 

lades ämnesorden och fritextorden ihop med hjälp av OR. Denna funktion kallas enligt 

Karlsson (2012) för boolesk operator och innebär att endast ett av orden behöver finnas 

med för att få en sökträff. För att få fler artiklar med i sökningen användes trunkering och 

frassökning. Trunkering ”*” innebär att man söker på alla ord fast med olika böjningar 

till exempel car* blir care, caring och så vidare. Frassökning görs genom att sätta 

citationstecken om två eller fler ord och används för att hålla ihop begreppet så 

databaserna inte söker på alla ord utan hela frasen. Trunkering och frassökning användes 

i Cinahl och PsycINFO. När tre block hade skapats, ett med allt som rör upplevelser, ett 

med bensår och ett med ordinärt boende gjordes en sökning med AND. AND är också 

en boolesk operator som innebär att två eller fler block läggs ihop och att alla orden måste 

finnas med för att få en sökträff, exempel; bensår AND ordinärt boende (Karlsson, 2012). 

Förutom att söka i Cinahl, PubMed och PsycINFO har en manuell sökning gjorts. 

Manuell sökning menar Karlsson (2012) en sökning som görs genom att söka i böcker 

eller artiklar för att hitta nya referenser. Vi har genom att läsa studentlitteratur, böcker 

och andra uppsatser fått tips på nya referenser och på så vis hittat artiklar manuellt. 

För att hitta vetenskapliga artiklar samt att de var skrivna på engelska användes 

begränsningarna engelskspråkig i alla tre databaserna. Engelska språket valdes som 

begränsning eftersom vi som författare behärskar språket. De olika databaserna hade 

olika regler vad gäller begränsningar av ålder, exempelvis 18+. För att studier med 

personer över 50 år ska inkluderas i den sammanslagna blocksökningen med AND skiftar 

åldersbegränsningen i de olika databaserna. I Cinahl användes även begränsningarna 

peer-reviewed, forskningsartikel och all adult. I PsycINFO användes begränsningarna 

peer-reviewed och 18+. I PubMed användes begränsningen 19+. I alla tre databaserna 

begränsades även sökningarna till artiklar från 2001–2021 (Bilaga 1). 



B
i
l
a
g
a 
1 

11 

 

 Resultatet av sökningen i Cinahl blev 69, i PubMed 120 och i PsycINFO tretton (Bilaga 

1). Genom manuell sökning hittades fem artiklar. Totalt hittades 207 artiklar och efter att 

ha läst titel och abstracts var det femton artiklar som gick vidare till granskning då 

resterande inte besvarade syftet.  

Granskning och Analys 

Granskningen av de femton artiklarna granskades med hjälp av HKR:s granskningsmall 

av Blomqvist et al. (2016) för kvalitativa artiklar (Bilaga 2). Kvalitativa artiklar valdes 

eftersom de beskriver personers upplevelser och det är syftet i denna studie (Henricson 

& Billhult, 2012). Granskningen utfördes var för sig av författarna och efteråt gjordes en 

gemensam genomgång om vilka artiklar som var relevanta. Efter granskningen av de 

femton artiklarna var det 7 som sållades bort varav två var från manuell sökning. 

Anledningen till att 7 sållades bort var att en inte var etiskt godkänd, en hade deltagare 

som var under 50 år, två var för gamla och tre svarade inte på syftet. 

Till analysen återstod åtta artiklar varav tre var från manuell sökning. Analys av texten i 

resultatet analyserades med inspiration av Friberg (2017a). Analysen började med att 

båda författarna läste igenom valda artiklar med fokus på resultatet enskilt, sedan lästes 

artiklarna gemensamt flera gånger för att förstå innehållet och sammanhanget i artiklarna. 

Innehållet i resultatet som svarade på syftet översattes med hjälp av engelsk, svenska 

ordböcker och lexikon. Efter detta identifierades alla meningsenheter med upplevelser ut 

ur artiklarnas resultat och sammanställdes i ett dokument. De meningsenheter med 

upplevelser som var liknande lades ihop i olika grupper. Efter hand växte fyra 

huvudkategorier fram och nio subkategorier. De artiklar som ingick i analysen 

presenteras i översiktstabell (Bilaga 3). Författarna arbetade tillsammans under 

analysprocessen och fick handledning av medstudenter och handledare. 
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Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid analysen. 

Område Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 
Kodning Kategori 

Upplevelse av 

smärta 
”Some described 

the pain as coming 

and going but 

reported 

experiencing some 

sort of pain all the 

time” 

Känslan av att lida Lidande Mitt ben gör att 

jag lider 

Etiska överväganden 

Forskningsetik är ett etisk övervägande som görs inför och under genomförandet av ett 

vetenskapligt arbete. I litteraturstudien var det viktigt att personerna som deltog i 

artiklarna inte skulle utnyttjas skadas eller såras. För att undvika detta kan hjälp tas av 

etiska principer (Kjellström, 2012). De etiska principerna i detta arbete bygger på 

Beauchamp och Childress etiska principer; autonomiprincipen, göra-gott-principen, 

icke- skada- principen samt rättviseprincipen (Kjellström, 2012). Autonomiprincipen 

innebär att varje person har rätt att bestämma över sitt eget liv. Det innebär också att varje 

person har rätt att få den information som behövs inför en studie för att själv kunna avgöra 

om de vill delta eller inte. Autonomiprinciper kan göras praktiskt via informerat samtycke 

som bygger på information, det vill säga att personen har förstått informationen och 

eventuella konsekvenser. Göra gott principen innebär att värna om personers 

välbefinnande och innebär bland annat att deltagarna i studien inte ska skadas. Det 

innebär också att via en riskanalys väga risker med forskningen mot de vinster 

forskningen kan ge (Sandman & Kjellström, 2013). Icke -skada principen sägs vara den 

historiskt äldsta principen och innebär att inga personer ska komma till skada och får inte 

orsakas lidande eller väcka anstöt samt ska personens integritet värnas om.  

Rättviseprincipen handlar om alla människors lika värde. Det handlar också om att kunna 

rättfärdiga varför deltagarna i studien är utvalda (Kjellström, 2012). Genom att dessa 

principer används kommer det att kunna fastställas om artiklarna har etiska brister. 

Artiklarna i denna litteraturstudie är etiskt godkända, detta för att ytterligare säkerställa 

etiska aspekter i studien (Sandman & Kjellström, 2013). Andra etiska krav vi hade på 
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artiklarna var att vi ansåg att författarna till artiklarna hade tagit hänsyn till de etiska 

principerna där bland annat samtycke från deltagarna fanns, att de fått tillräckligt med 

information om studien samt att deltagarna när de ville kunde dra sig ur studien. Andra 

etiska överväganden som gjordes vid utsållning av artiklar var att ta med alla artiklar 

oberoende av kön och bensårdiagnos. Författarnas förförståelse har inte heller påverkat 

valet av artiklar. 

 

Förförståelse  

Efter att ha arbetat i flera år inom äldreomsorgen på särskilt boende och hemtjänsten men 

även på sjukhus med äldre och multisjuka har vi märkt att det finns mycket skuld och 

skam angående att ha drabbats av bensår. Vi upplevde att det var vanligt att personerna 

med bensår tyckte att det var deras eget fel att de fått bensår och det gjorde att de isolerade 

sig och blev mindre aktiva. Vi upplevde också att bensår kunde leda till komplikationer 

som till exempel amputation. Vi uppmärksammade att personerna med bensår led mycket 

av smärta, illaluktande sår och hade täta såromläggningar av sjuksköterskan. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) märkte vi att många personer inte förstod varför 

de fått bensår eller allvaret av såret. Detta gjorde att vi blev intresserade av ämnet och 

ville fördjupa oss i hur det är att leva med svårläkta bensår 

Resultat 

Studiens resultat baseras på åtta kvalitativa artiklar utförda i Sverige, England, Kanada 

och Norge. Personers upplevelser av att leva med svårläkta bensår presenteras i resultatet. 

I resultatet beskriver personer med bensår upplevelser av att leva med bensår som 

smärtsamt med plågsamma omläggningen och att inte längre kunna göra vad man vill 

men både en otrygghet och en trygghet till vårdpersonalen. Resultatet presenteras som 

fyra huvudkategorier: Upplevelsen av att sakna mitt gamla jag, Upplevelse av att vara 

tvingad till vård, Upplevelsen av att vara begränsad samt Upplevelse av trygghet och 

otrygghet (Figur 1). 
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Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier. 

1 Upplevelsen av att sakna mitt gamla jag 

Huvudkategorin Upplevelsen av att sakna mitt gamla jag inkluderar fyra subkategorier. 

Övre medelålders och äldre personer med svårläkta bensår upplevde sig ensamma, att de 

inte fick förståelse från närstående men också att de kände sig oattraktiva för att de nu 

hade svårt att sköta sin hygien. Personerna med bensår upplevde även stor skam på grund 

av omläggningen och en påtaglig smärta som orsakade stort lidande.  

1:1 Den valda och ovalda ensamheten 

Personer med bensår uttryckte att de kände sig isolerade. Isolering kunde upplevas på 

olika sätt till exempel att de inte kände sig som en del i samhället vilket gjorde att de drog 

sig undan (Brown, 2005b; Douglas, 2001; Taverner et al., 2014). Upplevelsen av 

ensamhet förekom också hos personer med bensår. Upplevelsen av ensamhet visade sig 

genom att vänner dragit sig tillbaka och inte besökte dem mer, men ensamheten kunde 

också beror på att de själva valt att dra sig tillbaka på grund av bensåret vilket ledde till 

minskat socialt nätverk och en upplevelse av ensamhet (Brown, 2005b; Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Emami 2005) Personer med bensår uttryckte en upplevde av ensamhet när 

de saknade stöd och förståelse från närstående. Detta gjorde att personerna med bensår 
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kände sig ledsna och frustrerade (Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005). 

Ensamheten gjorde också att personerna med bensår kände sig deprimerade, men dolde 

detta då de tyckte att det var pinsamt att prata om (Brown, 2005b; Ebbeskog & Ekman, 

2001). 

1:2 Jag känner mig oattraktiv 

Personer med bensår upplevde att de kände sig äckliga och illaluktande på grund av att 

de nu hade svårt att sköta sin hygien. Genom att inte längre kunna sköta sin hygien som 

innan orsakade det ett dåligt självförtroende för personerna med bensår (Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001). Upplevelsen av att inte känna sig snygg förekom bland 

personer med bensår. Anledningen till att de inte kände sig snygga berodde dels på 

bensåret och dess omläggning men även att de upplevde att det var ett tecken på att de 

började bli gamla (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Flaherty, 2005). 

1:3 Jag skäms och känner mig rädd 

Personer med bensår upplevde skam. Skammen grundade sig i att personerna skyllde på 

sig själva, vilket de gjorde för de ansåg sig vara klumpiga, slagit i benet eller att de lider 

av övervikt vilket har lett till att de fått symtomet svårläkta bensår (Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Flaherty, 2005). Skammen kunde också bero på att de 

skämdes för sina sår och omläggningar och var rädda för att bli uttittade (Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Flaherty, 2005; Woo et al., 2017). Rädsla för komplikationer var också en 

upplevelse personer med bensår kände. Komplikationer de kunde vara rädda för var att 

inte längre kunna ta hand om sig själv, amputation och rädsla för nya bensår (Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Flaherty, 2005; Haram & Dagfinn, 2003; Woo et al., 2017) 

1:4 Mitt ben gör att jag lider 

Personerna med bensår upplevde en påtaglig smärta i såret (Brown, 2005b; Douglas, 

2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Flaherty, 2005; Haram & 

Dagfinn, 2003; Taverner et al., 2014; Woo et al., 2017). Smärtan i bensåret upplevdes på 

olika vis, den kunde vara konstant, huggande, dunkande men även smärta som kom och 

gick (Douglas, 2001; Taverner et al., 2014). Smärtan i benet kunde kräva smärtlindrande 
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läkemedel, men det var inte alltid den hjälpte (Ebbeskog & Ekman, 2001; Taverner et 

al.,). Oro för förstoppning var en annan känsla personerna hade, anledningen till denna 

oro grundade sig i att personerna ibland behövde ta opiater på grund av smärtan och en 

vanlig biverkning är just förstoppning på opiater (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram & 

Dagfinn, 2008; Taverner et al., 2014). Ibland var smärta så fruktansvärd så längtan efter 

amputation av benet fanns samt en dödslängtan (Taverner et al., 2014). Smärta i benet 

orsakade även fatigue, utmattning, energibrist, koncentrationssvårigheter och klåda (Woo 

et al., 2017). Smärtan orsakade sömnsvårigheter med dålig nattsömn och som ett resultat 

av detta gjorde det personerna även trötta på dagen (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 

2001; Haram & Dagfinn, 2003; Taverner et al., 2014). 

2 Upplevelse av att vara tvingad till vård 

Huvudkategorin Upplevelse av att vara tvingad till vård inkluderar två subkategorier och 

beskriver hur personer med svårläkta bensår upplevde omläggningen som plågsam och 

en rädsla att förbandet på såret skulle läcka sårvätska. Personerna med bensår tyckte också 

att det var jobbigt att vänta på när personal skulle komma för omläggning av bensåret 

vilket gjorde att de kände sig som fånge i sitt eget hem. 

2:1 Den plågsamma omläggningen 

Omläggningen uttryckets som väldigt plågsam (Ebbeskog & Emami, 2005; Haram & 

Dagfinn, 2003; Taverner et al., 2014). Personerna beskrev att det var jobbigare med 

omläggningen än att ha ett sår på benet (Brown, 2005b; Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Omläggningen gjorde ont (Ebbeskog & Emami, 2005; Haram & Dagfinn, 2003; Taverner 

et al., 2014). Vidare beskrev personerna med bensår att det fanns en rädsla för att 

förbandet på såret skulle läcka sårvätska (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Flaherty, 2005; Woo et al., 2017). Läckage av sårvätska gjorde att personen med bensår 

skämdes över förbandet (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Kompressionsstrumpor upplevdes som besvärligt. Dels var det jobbigt och varmt att ha 

dom hela dagen men det var även svårt att ta på strumporna (Ebbeskog & Emami, 2005; 

Flaherty, 2005; Woo et al., 2017). En annan del som var plågsam med omläggningen var 

de dyra kostnaderna för transport till och från behandling (Ebbeskog & Emami, 2005; 
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Woo et al., 2017). Känslan av hopplöshet växte fram när tecken på läkning av såret var 

osynliga vid omläggningen. Vidare minskade hoppet om att såren skulle läka när 

omläggning av sår drog ut på tiden från veckor till månader och ibland år (Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Emami, 2005) 

2:2 Jag upplever att jag blir fånge i mitt eget hem 

Bensår gjorde personerna med bensår beroende av sjukvården och de beskrev det som 

påfrestande. Påfrestande genom att de numera var tvungna att stanna hemma och vänta 

på att sjuksköterskan skulle komma och lägga om bensåret. Upplevelse av att känna sig 

hjälplös uttryckte de också, och det grundande sig i att de inte kunde påverka när 

personalen skulle komma och kände sig fångna i sitt eget hem (Brown, 2005b; Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Haram & Dagfinn, 2003). 

3 Upplevelsen av att vara begränsad 

Huvudkategorin Upplevelsen av att vara begränsad inkluderar en subkategori och 

beskriver hur personer med svårläkta bensår kände sig begränsade på grund av 

omläggningen och inte längre kunde vara lika aktiva som förr. 

3:1 Jag kan inte längre gör det jag vill 

Personer med bensår uttryckte en upplevelse av att de inte kunde röra sig som förr 

(Ebbeskog & Ekman, 2001; Taverner et al., 2014). Personerna med bensår beskrev att de 

kände sig begränsade på grund av omläggningen. Omläggningen gjorde att benet blev 

klumpigt och de fick svårt att röra på sig (Brown, 2005b; Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Upplevelsen av klumpighet gjorde att de numera får avstå roliga aktiviteter som de 

brukade göra innan som tillexempel gå och simma eller träffa vänner. De tyckte också att 

det var svårt att duscha, laga mat, rasta hunden och sköta hem och trädgård det gjorde att 

de kände sig beroende av andra människors hjälp för att klara av saker de tidigare skött 

själva (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Taverner et al., 2014; Woo et al., 

2017). Ett annat sätt beroende av andra gjorde sig uttryck i var att personer med bensår 

nu behövde andras hjälp för att ta sig till primärvården för omläggning flera dagar i 

veckan (Ebbeskog & Emami, 2005; Woo et al., 2017). Tvingad till en livsstilsförändring 
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uttryckte personer med bensår som påfrestande (Brown, 2005b; Douglas, 2001; Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Taverner et al., 2014; Woo et al., 2017). 

Exempelvis kände de sig nu tvingade till att vara fysiskt aktiva för att lindra smärta och 

öka sårläkningen (Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Woo et al., 2017). 

Personerna kände också sig tvingade att iaktta försiktighet för att inte orsaka nya bensår. 

Nu behövde de vara försiktiga när de lekte med barnbarn eller besökte matvarubutiken 

(Brown, 2005b; Woo et al., 2017). 

 De upplevde också sig tvingade att ändra sko och klädval.  På grund av omläggning och 

bandagering passade inte skor och kläder längre och kvinnor som alltid haft kjol var nu 

tvingade att ha långbyxor (Ebbeskog & Ekman, 2001; Taverner et al., 2014). 

4 Upplevelse av trygghet och otrygghet 

Huvudkategorin Upplevelse av trygghet och otrygghet inkluderar två subkategorier och 

beskriver upplevelsen av både trygghet och otrygghet till vårdpersonalen. Personerna 

med bensår uttryckte också att de tyckte de fått för lite information om bensår. 

4:1 Jag känner trygghet till vårdpersonalen 

Personer med bensår upplevde en trygghet till vårdpersonalen när de kände att de fått 

tillräckligt med information om varför de fått bensår, vilka riskfaktorer som kan orsaka 

bensår och vikten av att ha benen i högläge för att lindra smärta och svullnad speciellt vid 

venösa bensår (Haram & Dagfinn, 2003; Woo et al., 2017). De uttryckte också en trygghet 

när det var kontinuitet bland personalen som behandlade bensåret (Brown, 2005b; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram & Dagfinn, 2003) och när de upplevde att 

sjuksköterskan var engagerad och ansträngde sig för att göra omläggningen så bra som 

möjligt (Brown, 2005b; Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Flaherty, 2005; Woo 

et al., 2017). 

4:2 Jag känner mig otrygg med vårdpersonalen  

Otrygghet och rädsla beskrevs av personer med bensår. Otryggheten och rädslan 

grundade sig i att det var flera olika personal som behandlade benet, och de var rädda att 
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bli behandlade av okunnig personal (Brown, 2005b; Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram 

& Dagfinn, 2003). Otryggheten gav sig uttryck i att personerna med bensår själva fick 

berätta för sjuksköterskan om vad hen skulle göra och vilket material som skulle användas 

vid omläggningen av såret (Haram & Dagfinn, 2003).  Personerna med bensår kände sig 

ignorerade av läkare och sjuksköterskor. Detta berodde på att de upplevde att läkarna och 

sjuksköterskorna inte lyssnade till deras behov av mera smärtlindring. På grund av att de 

inte blev lyssnade på tog de till egna metoder för att lindra smärtan i bensåret exempelvis 

genom att lägga isbitar på såret och smörja med salva (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram 

& Dagfinn, 2003; Taverner et al., 2014). Personer med bensår uttryckte också att de kände 

sig osynliga. Osynliga då sjuksköterskan bara såg såret och inte personen bakom såret. 

Sjuksköterskan upplevdes som stressad vid omläggning och ointresserad av vad som 

skulle göras (Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Haram & Dagfinn, 2003; 

Taverner et al, 2014). 

Brist på information upplevdes av personer med bensår. De tyckte inte att de hade fått 

tillräckligt med information och kunskap om varför bensåret hade uppstått, varför det är 

viktigt med behandling och varför det inte läker (Brown, 2005b; Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Flaherty, 2005; Haram & Dagfinn, 2003). De hade inte själva 

motivationen till att fråga om varför, utan tyckte att det var läkarens ansvar att berätta 

(Ebbeskog & Emami, 2005; Flaherty, 2005). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då studien är av kvalitativ art kommer metoddiskussionen att utgå från Shenton (2004) 

kvalitativa trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet. 

Enligt Shenton (2004) ökar tillförlitligheten om syftet besvaras. Syftet i denna 

litteraturstudie var att beskriva övre medelålders och äldre personers upplevelser av att 

leva med svårläkta bensår inom ordinärt boende. Resultatet visar på både negativa och 

positiva upplevelser av att leva med svårläkta bensår och därigenom besvarar 
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kategorierna på syftet. Att använda fler databaser vid artikelsökning menar Shenton 

(2004) ökar tillförlitligheten. Tillförlitligheten ökas genom att vi i denna studie har använt 

tre databaser; Cinahl, PubMed och PsycINFO vilket gjorde att fler artiklar kunde hittas. 

Även manuell sökning har gjorts vilket också ökar tillförlitligheten enligt Shenton (2004). 

En litteraturstudie bygger på andra författares forskning, vilket gör att vi inte får tillgång 

till originaldatan. Detta kan göra att misstolkningar uppstått vilket sänker 

tillförlitligheten.  Under sökning och granskning av artiklar har båda författarna hjälpts 

åt, detta ökar också tillförlitligheten (Shenton, 2004). Vi har även fått hjälp av 

bibliotekarien på Högskolan Kristianstad (Hkr) för att göra artikelsökningen bättre. 

Förutom detta har handledare, examinator och medstudenter gett återkoppling under hela 

arbetets gång, vilket ytterligare stärker tillförlitligheten (Shenton, 2004).   

Shenton (2004) menar att verifierbarhet handlar om hur det går att avgöra om resultatet 

skulle bli detsamma om studien gjordes om av någon annan person. I vårt arbete har vi 

försökt beskriva metoden, urval, sökvägar och analys så tydligt som möjligt. Även en väl 

beskriven litteratursökning finns vilket ytterligare stärker verifierbarheten. Ett utdrag ur 

analysen visas i en tabell vilket Shenton (2004) menar stärker verifierbarheten. Fördelen 

med manuell sökning var att fler artiklar kunde hittas men författarnas förförståelse kunde 

ha påverkat valet av artiklarna som hittades via manuell sökning. Författarna försökte 

bortse från sin förförståelse och tog de artiklar som svarade på syftet. 

Författarna förförståelse finns beskriven, vilket stärker pålitligheten (Shenton, 2004). I 

resultatet i denna studie framkom resultat som överraskade författarna, detta stärker 

pålitligheten (Shenton, 2004). Fynd som överraskade författarna var att graden av skam 

och smärta var mycket större än vad de kunde ana. Pålitligheten stärks ytterligare i denna 

studie då författarna tillsammans analyserat alla artiklars resultat vilket minskar risken 

för misstolkningar och missad information (Shenton, 2004).  

Överförbarhet menas om det går att överföra hela eller delar av resultatet i studien till ett 

annat sammanhang (Shenton, 2004). Artikelöversikten i denna litteraturstudie är väl 

beskriven vilket tydliggör kontexten. Delar av resultatet kan överföras till andra 

sammanhang för personer inom samma åldersspann exempelvis för personer som vårdas 

inom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det bedömdes att 
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upplevelsen av att leva med bensår kunde vara liknande inom dessa kontexter. Resultatet 

kunde även vara överförbart till andra länder som har hälso- och sjukvården uppbyggd 

med samma organisation med hemsjukvård och primärvård. Däremot kunde det vara 

svårt att överföra alla resultat då vissa upplevelser var i en specifik kontext. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen bygger på tre utvalda fynd ur resultatet. Fynden handlar om att 

smärta i benet orsakade stort lidande, en plågsam såromläggning och upplevelsen av att 

inte kunna göra det jag vill. Fynden kommer att diskuteras utifrån McCormack och 

McCance (2017) teori om personcentrerad vård. 

Första fyndet som kommer att diskuteras är att smärta i benet orsakar stort lidande hos 

personer med bensår. Denna litteraturstudie visar tydligt hur smärtan i såret påverkade 

personerna med bensår och orsakade lidande. Smärtan beskrevs som huggande och 

konstant vilket orsakade störd nattsömn. Dessutom beskrevs smärtan som irriterande och 

inte så påtaglig medan andra upplevde den som hemsk och orsakade stort lidande som 

exempelvis förvirring. Vidare beskrevs en önskan att dö på grund av smärtan. Smärtan 

orsakade även fatigue, sjukdomskänsla, koncentrationssvårigheter och klåda. I en studie 

av Fox (2002) uttryckte personer som drabbats av trycksår också att smärta orsakade 

lidande. De uttryckte att smärtan varierade från lätt till svår, men den kunde även vara 

konstant. Smärtan för personer drabbade av trycksår orsakande också sömnstörningar. 

Även Jackson et al., (2017) beskriver hur personer som drabbats av trycksår upplevde 

smärta.  De beskriver att smärtan var fruktansvärd och det spelade ingen roll vad de gjorde 

för smärtan försvann inte. 

Sjuksköterskan i sitt arbete med att behandla svårläkta bensår måste ha en professionell 

kompetens i sårbehandling där smärtlindring är en del av behandlingen (McCormack & 

McCance, 2017). Smärtsamma sår läker sämre och kan även göra att personerna med 

bensår blir deprimerade och påverkar personers livskvalitet. Detta i sin tur kan göra att 

personerna med svårläkta bensår rör sig mindre och äter sämre vilket också hämmar 

sårläkning (Lindholm, 2018). För att få en ökad förståelse för personers smärta vid bensår 

är det viktigt att sjuksköterskan gör en smärtanamnes och följer smärtans utveckling i 



B
i
l
a
g
a 
1 

22 

 

såret. Ett sätt att göra smärtanamnes är att använda sig av visuell analog skala (VAS). 

VAS är en visuell skala där personen med bensår får visa på ansiktsuttryck hur stark 

smärtan är (Lindholm, 2018). Det är även viktigt som sjuksköterska att lägga märke till 

andra tecken på smärta som exempelvis grimaser, tårar och tecken på oro. Att lyssna på 

personens smärta är att vara närvarande och bjuda in personen till att vara delaktig i sin 

egen vård om hur smärta ska behandlas och på så vis lindra lidandet för personer med 

svårläkta bensår (McCormack & McCance, 2017).  

Andra fyndet som kommer att diskuteras är att personer med bensår upplever 

omläggningen av bensåret som plågsam. Litteraturstudien beskriver att personerna med 

bensår tyckte att användning av kompressionsstrumpor var fruktansvärt. Denna 

upplevelse grundade sig i att personerna tyckte att de var varma och obehagliga att ha på 

sig hela dagen men även svåra att ta på. Personerna med bensår uttryckte även att det var 

jobbigare med omläggningen av bensåret än själva bensåret och var rädda att förbandet 

skulle läcka vilket gjorde att de skämdes över förbandet. Vidare beskrev personerna med 

bensår en känsla av oro och hur den växte när de märkte att sjuksköterskan bara såg såret 

som objekt och bytte förband på rutin. Detta gav en upplevelse av att inte vara delaktig i 

sin vård. Upplevelse av en plågsam såromläggning uttrycktes även hos personer som 

drabbats av trycksår men uttrycktes på ett annat sätt. Personerna upplevde att det var 

smärtsamt att byta förband och att omläggningsmaterialet kunde orsaka allergi men även 

att det var svårt att fästa omläggningsförbandet (Spilsbury et al., 2007). Även Jackson et 

al., (2017) beskrev att personer som drabbats av trycksår uttryckte att omläggningen var 

plågsam. Plågsam genom att det dels var smärtsamt att byta förband men även att de 

aldrig visste när sjuksköterskan skulle komma så de kunde inte ta premedicinering. 

Som sjuksköterska är det viktigt att göra såromläggningen av bensår så lite plågsam som 

möjligt. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har god självkännedom och bra med 

kunskaper för att kunna förstå och hjälpa personerna med bensår samt vara närvarande. 

Genom att sjuksköterskan är engagerad och kommunicerar med personerna med bensår 

kan hen få dem att förstå vikten av omläggningen och varför den kan upplevas som 

plågsam (McCormack & McCance, 2017). En plågsam behandling kan innebära att fel 

dos kompressionsbehandling har använts eller fel omläggningsmaterial vid omläggning 
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av bensåret (Lindholm, 2018). Vidare menar Lindholm (2018) att smärtsamma 

omläggningar ska undvikas i största mån. Detta kan undvikas genom att ge 

lokalbedövning före omläggning men även systematisk smärtlindring vid behov bör ges 

i god tid före omläggning. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att 

sjuksköterskan är skyldig att bidra till en hög patientsäkerhet. Som sjuksköterska kan man 

uppnå det genom att dokumentera och utvärdera smärtnivån före och efter varje 

såromläggning. Detta kan göra omläggningen av svårläkta bensår mindre plågsam och 

skapar en överblick av personers upplevelse och därmed ökar patientsäkerheten och 

stärker personens livskvalitet. 

Tredje fyndet som kommer att diskuteras visar att personer med bensår upplever att de 

inte längre kan göra det de tidigare gjort. Litteraturstudien visade att personer som 

drabbats av bensår upplevde att de nu inte längre kunde gå till badhuset och simma, rasta 

hunden, träffa vänner eller själva ta sig till primärvården. Även den dagliga hygienen blev 

problematisk att utföra och de blev nu beroende av andra människor för att klara av saker 

de tidigare klarat av själva. Resultatet visade också att både kvinnor och män blev tvungna 

att ända sitt klädval och val av skor. Detta kände de sig tvingade till på grund av 

kompressionsstrumpor och omläggning gjorde att de inte längre kunde ha samma skor 

och kläder som innan. Upplevelsen av att inte kunna göra saker som man tidigare gjort 

beskrivs även av personer som fått sitt ben amputerat (Abouammoh et al., 2021). 

Personerna beskrev att de numera inte kunde besöka shoppingcenter som innan eller 

fortsätta med sina studier för de skämdes så mycket. Även personer med benamputation 

beskrev en upplevelse av att vara beroende av andra för att klara av sin vardag 

(Abouammoh et al., 2021).  

Vårdmiljön är viktig för att kunna ge en personcentrerad vård (McCormack & McCance, 

2017). Genom en anpassad vårdmiljö för personer med bensår är det lättare för de att 

klara av vardagen. Sjuksköterskan kan hjälpa personerna med svårläkta bensår att köpa 

en duschstövel så att personen till exempel kan duscha och på det sätt lättare kunna klara 

sin vardag. Som omvårdnadsansvarig sjuksköterska är det också viktigt att ta hjälp av 

andra professioner. Andra professioner kan vara fysioterapeut och arbetsterapeut som kan 

hjälpa personerna med bensår exempelvis genom att få hjälpmedel och på vis klara av 
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vardagliga sysslor lättare. Detta kan leda till att personerna med svårläkta bensår kan göra 

det de tidigare gjort och känner sig mer självständiga i sin vardag och inte lika beroende 

av andra personer och där igenom får en ökad livskvalitet.  

Samhället kräver stora resurser för behandlingen av bensår. År 2012 var kostnaden i 

Sverige 20 496 kronor per patient (Rikssår, 2020). Kunskaper om behandlingsalternativ 

och vilka resurser och material som behövs vid bensårsbehandling saknas i stor 

utsträckning. I denna litteraturstudie såg vi att personer med svårläkta bensår led av 

smärta. Mer forskning och utveckling inom området hade behövts för att öka förståelsen 

för deras smärta och lidande. Även brister i kommunikation orsakade stort lidande för 

personer med bensår. Undervisning till personer med bensår om vilka aktiviteter som är 

bra, rätt näringsintag, mer information om såruppkomsten samt om läkningsprocessen är 

områden som behöver mer forskning för att få en ökad förståelse för hur det är för 

personer att leva med svårläkta bensår. RiksSår har som ambition att tidigt säkerställa rätt 

diagnos och ge patienter med svårläkta sår en god, jämlik och kostnadseffektiv 

behandling. Genom deras mål öppnas nya perspektiv, som direkt kan leda till 

kvalitetsförbättringar och en jämlik vård för patienter med svårläkta sår (Rikssår, 2020). 

Slutsats 

Målet med personcentrerad vård är bland annat att uppnå livskvalitet (McCormack & 

McCance, 2017). Denna litteraturstudie visar att personer med svårläkta bensår får 

nedsatt livskvalitet. Nedsatt livskvalitet på grund av smärta i bensåret, plågsamma 

såromläggningar och en upplevelse av att inte kunna göra det de tidigare har gjort. 

Sandman & Källström (2013) beskriver livskvalitet som ett gott liv och är individuellt för 

varje person. Genom att lindra smärta, minimera obehag av omläggning och anpassa 

hemmiljön så personerna med svårläkta bensår kan bli mer självständiga kan 

sjuksköterskan hjälpa personerna att få en ökad livskvalitet. 

Denna litteraturstudie kan leda till en ökad förståelse för hur personer med bensår 

upplever hur det är att leva med svårläkta bensår. Eftersom sjuksköterskor möter dessa 

personer ofta i vården är det av stort intresse att förstå personens perspektiv. Om 

sjuksköterskor får bättre förståelse kan det leda bättre personcentrerad vård och att 
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personen med bensår bli mer delaktig i sin vård vilket kan leda mindre lidande och 

snabbare läkning för personen. Genom att arbeta som ett team över professionerna kan 

det leda till att personerna med bensår blir mindre beroende av andra och ökar deras 

livskvalitet. Med ökad livskvalitet kan personerna med bensår få tillbaka sitt sociala 

nätverk och bli mer integrerade i samhället igen. Mer forskning om personers upplevelse 

av att leva med svårläkta bensår behövs då det inte finns så mycket aktuell forskning 

kring detta ämne. Människan blir allt äldre vilket innebär att fler kommer att drabbas av 

svårläkta bensår och få nedsatt livskvalitet. Behandling av bensår kommer att fortsätta 

vara en vanlig arbetsuppgift för sjuksköterskor och därför är det av stor vikt att förstå 

personens upplevelse av att leva med svårläkta bensår. 
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Sökschema 

Databas: Chinal 

Datum: 2021-04-07 

Syfte: Syftet var att beskriva övre medelålders och äldre personers upplevelser av att leva med 

svårläkta bensår inom ordinärt boende.  

 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Block 1 

Upplevelser 

”qualitative studies” [MH] OR 

”qualitative stud*”[fritext] OR 

experience*[fritext] OR 

hermenutic* [fritext]OR 

phenomenolog*[fritext] OR 

”person* experienc*”[fritext] OR 

”living with”[fritext] OR 

”daliy life” [fritext]OR 

”quality of life”[fritext] OR 

”lived experienc*”[fritext] 

 

1,000,875  

Block 2 

Bensår 

”venous ulcer”[MH] OR 

”leg ulcer” [MH] OR 

”leg ulcer*”[fritext] OR 

”venous leg ulcer*”[fritext] OR 

”venous ulcer*”[fritext] OR 

”chronic leg ulcer*”[fritext] OR 

”hard to heal leg ulcer*”[fritext] OR 

”hard to heal ulcer*”[fritext]OR 

”slow heal* ulcer*”[fritext] OR 

”slow heal* leg ulcer*”[fritext] OR 

”variocose leg ulcer”[fritext] OR 

”arterial ulcer*”[fritext] OR 

”lower extremity arterial ulcer*”[fritext] OR 

”vascular ulcer*”[fritext] OR 

”lower extremity arterial ulcer*”[fritext] OR 

”arterial insufficiency ulcer*”[fritext] OR 

”non heal* ulcer*”[fritext] OR 

”non heal* leg ulcer*” [fritext]OR 

”arterial leg ulcer*”[fritext] OR 

”vascular leg ulcer*”[fritext] 

7,243  

Block 3  

Ordinärt boende 

”home health care” [MH] OR 

”primary health care”[MH] OR 

”home health car*”[fritext] OR 

”ordinary housing ”[fritext] OR 

”municipal home health car*”[fritext] OR 

”primary care”[fritext] OR 

”ordinary home car*”[fritext] OR 

”primary health car*[fritext]OR 

”home car* service”[fritext] OR 

”home visit*”[fritext] OR 

245,819  
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”community health nursing”[fritext] OR 

”nursing car*”[fritext] 

4 Block 1 AND Block 2 AND Block 3  121  

Begränsningar Engelskspråkiga, forskningsartiklar, peer-reviewed, 

all adult 

69 1 
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Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 2021-04-07 

Syfte: Syftet var att beskriva övre medelålders och äldre personers upplevelser av att leva med 

svårläkta bensår inom ordinärt boende. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Block 1 

Bensår 

leg ulcer [MeSH] OR 

wound healing [MeSH] OR 

leg ulcers [MeSH] OR 

slowly healing ulcers [Title/Abstract] OR 

chronic wounds [Title/Abstract] OR 

hard to heal ulcer [Title/Abstract] OR 

hard to heal leg ulcer [Title/Abstract] OR 

leg ulcer [Title/Abstract] OR 

wound healing [Title/Abstract] OR 

chronic leg ulcer [Title/Abstract] OR 

venous leg ulcer [Title/Abstract] OR 

slow heal ulcer [Title/Abstract] OR 

slow heal leg ulcer [Title/Abstract] OR 

non healing leg ulcer [Title/Abstract] OR 

vascular leg ulcer [Title /Abstract] OR 

lower extremity ulcer [Title/Abstract] OR 

lower extremity leg ulcer [Title/Abstract] OR 

lower extremity arterial leg ulcer [Titel/Abstract] 

OR 

arterial insufficiency ulcer [Title/abstract] OR 

arterial leg ulcer [Title/Abstract] OR 

varicose ulcer [Title/Abstract] 
 

159,122  

Block 2  

Upplevelser 

qualitative researsh [MeSH] OR 

qualitative study [Title/Abstract] OR 

hermeneutic [Title/Abstract] OR 

phenomenology [Title/Abstract] OR 

experience [Title/Abstract] OR 

interview [Title/Abstract] OR 

patient experience [Title/Abstract] OR 

living with [Title/Abstract] OR 

action researsh [Title/Abstract] OR 

phenomenology-hemenutic [Title/Abstract] OR 

patients perspective [Title/Abstract] OR 

daliy life [Title/Abstract] OR 

quality of life [Title/Abstract] OR 

Lived experience [Title/Abstract] 

 

  

1,082,296  

Block 3 

Ordinärt boende 

home nursing [MeSH] OR 

community health nursing [MeSH] OR 

community health nursing [MeSH]OR 

340,117  
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primary health care [MeSH]OR 

primary healthcare [MeSH] OR  

community health care [Title/Abstract] OR 

home care [Title/Abstract] OR 

home caring [Title/Abstract] OR 

home health care [Title/Abstract] OR 

ordinary housing [Title/Abstract] OR 

municipal home health care [Title/Abstract] OR 
home care service [Title/Abstract] OR 

community health nursing [Title/Abstract] OR 

nursing care [Title/Abstract] OR  

primary care [Title/Abstract] OR 

ordinary home care [Title/Abstract]  

4 Block 1 AND Block 2 AND Block 3 315  

Begränsningar Engelskspråkiga, adult 19+, 2001–2021 120 4 
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Sökschema 

Databas: PsycINFO   

Datum: 2021-04-14 

Syfte 

Syftet var att beskriva övre medelålders och äldre personers upplevelser av att leva med svårläkta 

bensår inom ordinärt boende. 

Sökning nr och 

namn 

Sökord  Antal 

träffar 

Valda 

artiklar  

1 - Bensår “leg ulcer*” [Fritext] OR 

“wound healing” [Fritext] OR 

“slow* healing ulcer*” [Fritext] OR 

“chronic wound*” [Fritext] OR 

”hard to heal ulcer*” [Fritext] OR 

”chronic leg ulcer*” [Fritext] OR 

”venous leg ulcer*” [Fritext] OR 

”arterial leg ulcer*” [Fritext] OR 

”varicose ulcer*” [Fritext] OR 

884  

2 - Upplevelser “life experiences” [Thesaurus] OR 

“qualitative methods” [Thesaurus] OR 

”qualitative stud*” [Fritext] OR 

”hermeneutics” [Fritext] OR 

”phenomenology” [Fritext] OR 

”experienc*” [Fritext] OR 

”interview*” [Fritext] OR 

”patient* experienc*” [Fritext] OR 

”living with” [Fritext] OR 

684,905  

3 – Ordinärt boende “community health” [Thesaurus] OR 

“home care” [Thesaurus] OR 

“primary health care” [Thesaurus] OR 

”community health care” [Fritext] OR 

”home nurs” [Fritext] OR 

”home care” [Fritext] OR 

”ordinary housing” [Fritext] OR 

”municipal home health care” [Fritext] OR 

”home care service” [Fritext] OR 

”community health nursing” [Fritext] OR 

79,403  
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”nursing care” [Fritext] OR 

”primary care” [Fritext] OR 

4 Block 1 AND Block 2 AND Block 3  13  

Begränsningar 

 

 Engelskspråkig + peer-rewied + 2001–2021+ 18+ 13 0 
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HKR:s granskningsmall för KVALITATIVA studier  
1. Författare, titel, land och publikations år   

a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 
b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad 

studien kommer att handla om? 
c. I vilket land genomfördes studien? 
d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  

a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska? 
b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  

a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 
b. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En 

problematisering är ett stycke där forskarna ger sina motiv till 
varför denna studie behövs. 

c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar 
denna forskning om? Någon forskning som saknas? 

d. Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i 
bakgrunden? Vilken/vilket? 

e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade 
passat att ta med i bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Datacollection)  

a. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga 
begreppet. 

b. Hur många personer ingick i studien?  
c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 
d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 
e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 
f. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 
g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det vetenskapliga 

begreppet. 
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5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  

a. Vem rekryterade deltagarna? 
b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt till 

väga vid datainsamlingen? Tidsaspekter? Utskrifter? 
c. Vilka frågor ställdes? 
d. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp. 
e. Vem/vilka genomförde analysen? 
f. Redovisas forskarnas förförståelse? 
g. Hur gick analysen till? 
h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt 

tillstånd? 

 

6. Fynd (Findings)  

a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier & subkategorier 
alt. teman & subteman)? 

 

7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  

a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 
b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i 

diskussionen? 

 

8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical 
implications) 

 

a. Vilka slutsatser drar forskarna? 
b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 
c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  

a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)? 
b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet b) (Dependability)? 
c. Hur bedömer du studiens pålitlighet c) (Confirmability)? 
d. Hur bedömer du studiens överförbarhet d) (Transferability)? 

 

a) En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten som redovisas antyder att intervjuerna blivit djupa dvs. 

verkligen speglar deltagarnas upplevelser samt av urvalet. 
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b) En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, genomförandet, analysen) är beskriven på ett sätt som gör att det 

skulle gå att göra om studien.  

c) En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i analysen, om forskarna har beskrivit sin förförståelse, om de 

visar att de inte bara har sett det de trodde och hoppades att de skulle finna samt av vilken relation det finns mellan forskarna och deltagarna. 

d) En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien genomfördes (kontexten) är väl beskrivet och av 

kategorierna/temanas abstraktionsnivå. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande 

Analys 
Resultat Kvalitet 

Brown, A 

Chronic leg ulcer, 

part 1&2: do they 

affect a patient´s 

social life 

England, 2005 

 

Syftet var att 

undersöka om 

kroniskt venöst 

bensår påverkar 

patientens sociala liv 

negativt.  

Bekvämlighetsurval. 

Inklutionskriterier: Man alt kvinna, 

65+, venöst bensår, bo ensam, lågt 

socialtnätverk, engeslskpråkig, viljan 

att deltaga. 

Exklussionskriterier:  Osäker 

sårdiagnos, kognitiv svikt, ingen 

kontakt med psykolog, Haft sorg 

inom sex månader,8 deltagare från 

kommunal vård och omsorg 

tillfrågandes, Semistruktrurerade 

intervjuer med intervju guide som ej 

visas. 

Genomförande: 

Förförståelse finns ej. 

pilotstudie gjordes 

först. Deltagarna fick 

prata fritt. Intervjuer 

transkriberades. 

Tematisk 

innehållsanalys 

 

Upplevde smärta, 

socialt isolerade, 

vänner drar sig 

tillbaka, upplevde 

ensamhet, 

immobilisering, 

förstod ej orsak till 

bensår. Upplevde 

bra relation till ssk. 

Citat finns 

Tillförlitlighet: stärkt då syftet 

besvaras & citat finns. Sänks av 

att intervjuguide saknas. 

Verifierbarhet: stärks av analys 

och metod beskrivs, sänks v 

intervjufrågor ej visas. 

Pålitlighet: Sänks av 

förförståelse ej beskriven. 

Överförbarhet: Väl beskriven 

kontext gör att överförbarhet till 

samma kontext är möjlig. 

Douglas, V 

 

Living with a 

chronic leg ulcer: 

an insight into 

patients´experienc

es andfeelings. 

 

England, 2001 

Syftet var att 

fastställa patienters 

behov och hjälpa 

vårdpersonal att 

förstå effekterna av 

att ha kroniskt bensår 

från patientens 

perspektiv. 

 

Ändamålsenligt urval 

Inklussionskriterier: Haft bensår mer 

än ett år, ha diagnosen venöst bensår, 

ha behandling av dsk i hemmet, 

kunna ge medgivande till deltagande 

i studien. 8 Deltog (6 kv & 2 män), 

65–94 år. 

Ostrukturerade intervjuer med 

uppföljande intervjuer med 

semistruktirerad intervju. 

Intervjufrågor visas ej 

  

Genomförande: 

Förförståelse finns ej. 

Intervjuer i 

personernas hem och 

spelades in. 

Längd och 

intervjuguide anges ej. 

Analys och 

datainsamling skedde 

samtidigt i 3 steg. 

1 som analyserat 

texten. 

 

Deltagarna hade 

okunskap om 

varför sår 

uppkommit, smärta, 

jobbigt med 

omläggning, 

smärtstillande 

hjälpte ej, 

sömnsvårigheter. 

Citat finns 

 

Tillförlitlighet: Stärks då syftet 

besvaras och citat finns. Sänks av 

att intervjufrågor ej redovisas.  

Verifierbarhet: Stärk av metod 

och analys beskrivs väl. Sänks av 

genomförande dåligt beskrivet 

Pålitlighet: Sänks av 

förförståelse ej beskrivs 

Överförbarhet: väl beskriven 

kontext, överförbar till liknande 

kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande 

Analys 
Resultat Kvalitet 

Ebbeskog,B., 

Ekman, S-L 

Elderly 

persons´experienc

es of living with 

venous leg ulcer: 

living in a 

dialectal 

relationship 

between freedom 

and 

imprisonment.  

Sverige, 2001  

 

Syftet var att belysa 

äldre personers 

upplevelse av att 

leva med venösa 

bensår. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Rekryterades från primärvården i 

Sthlm. Inklussionskriterier: Över 

65 år, bo hemma, diagnosticerat 

venöst bensår, ankelindex tryck> 

0.8 i mer än 2 mån. 15 deltagare, 

12 kvinnor, 3 män, 74–89 år  

Datainsamling: En öppen fråga 

med diskussions möjligheter. 

Frågor visas ej. 

Genomförande:Förförståe

lse finns.11 intervjuades i 

hemmet. 4 i anslutning till 

VC av författaren. Varade 

45–120 min, öppen 

intervju med möjlighet till 

att prata fritt om hur de 

upplevde att leva med 

venösa bensår, 

anonymitet finns. 

Intervjun transkiberades- 

Analys: fenomenologisk-

hermeneutisk analys 

inspirerad av Umeå 

universitet och Tromsö 

universitet i 3 steg 

Upplevde förändrad 

kroppsuppfattning, 

levde ett begränsat liv, 

smärta, fick avstå 

aktiviteter, 

sömnsvårigheter, 

hopplöshet pga 

långvarig 

läkningsprocess. Citat 

finns 

 

Tillförlitlighet: Stärks, svarar 

på syftet och att citat finns, 

sänks av att intervjufrågorna 

inte är beskrivna. 

Verifierbarhet: Metod och 

analys välbeskrivet, stärks, inga 

intervjufrågor finns, sänks 

Pålitlighet: Stärks av 

förförståelse finns  

Överförbarhet: kontexten 

välbeskriven, hög 

abstraktionsnivå, stärks, går att 

överföra till andra kontexter,  

Ebbeskog, B., 

Emami, A. 

Older 

patients´experienc

e of dressing 

cahnges on 

venous leg ulcer: 

more than just a 

docile patient. 

Sverige, 2005 

 

Syftet var att 

beskriva upplevda 

erfarenheter av 

äldre personer med 

venösa bensår, 

under 

såromläggning, 

med fokus på deras 

oro av vård 

interventionen. 

 

Ändamålsenligt urval. 

Inklussionskriterier: Bensår minst 

2 månader, 65+ och bodde 

hemma, diagnos av venös 

insuffinens, ABPI över 0,8. 

12 kvinnor 3 män mellan 74–89 år 

alla kom från en storstad i 

Sverige. 

Datainsamling:Forskningsintervju 

baserat på Kvale – 96 samt 

individuella intervjuer, fler 

efterföljande frågor ställdes under 

intervjuerna (redovisas ej) 

Genomförande: 

Förförst finns. 11 

intervjuades hemma och 4 

i anslutning till 

vårdcentralen av 

Ebbeskog. En öppen 

fråga, alla fick tala fritt 

och ge konkreta exempel 

på omläggning, rengöring 

och bandagering. varde i 

45–120 minuter. 

Djupgående tematisk 

analys 

Deltagarna var 
tillfredsställda med 

personalen. De var 

rädda och oroliga för 

omläggning, ssk ser ej 

personen bakom såret, 

upplevde sig 

ignorerade, kontinuitet 

var viktigt, ingen 

förstod deras smärta. 

Citat finns 

Tillförlitlighet: Syftet besvaras, 

citat finns, Sänks av att frågorna 

inte redovisas. 

Verifierbarheten: Stärks av att 

analysen och metoden är 

välbeskriven, Sänks av att alla 

intervjufrågor inte finns. 

Pålitligheten: Sänks av att inte 

förförståelsen är beskriven. 

Överförbarheten: Kontext 

välbeskriven gör den överförbar 

till liknande kontext. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande 

Analys 
Resultat Kvalitet 

Flaherty, E. 

 

The views of 

patients living 

with healed 

venous leg ulcers. 

 

England, 2005 

 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser hos 

patienter med 

diagnosen venös 

insufficiens och som 

hade upplevt minst 

en episod av sår som 

hade behandlats och 

läkts. 

Ändamålsenligt urval. 41 patienter 

rekryterades från klinik, 10 av dessa 

valdes ut till intervjun. 5 kv, 5 män, 

52-91 år. 

Semistrukturerad intervju gjordes. 

Genomförande:  

Förförståelse finns ej- 

Alla deltagare gav 

skriftligt godkännande 

till intervjun. Framgår 

ej var intervjun gjordes 

ej heller frågorna 

redovisas. Data 

transkriberades. 

Analys: Av författaren 

inspirerad av Morse 

och Field, 1996. 

Kategorier växte fram 

som blev 3 teman och 

11 subtema. 

 

Deltagarna 

upplevde smärta, 

kroppsförändring, 

rädsla att nya sår 

ska uppkomma, 

jobbigt m 

kompressionsstrum

por, förtroende för 

vården,  

Citat finns 

Tillförlitlighet: Stärks av syftet 

besvaras, citat finns. Sänks av 

intervjufrågor ej beskrivs 

Verifierbarhet: Sänks av 

genomförande dåligt beskriven. 

Pålitlighet: Sänks av 

förförståelse beskrivs ej 

Överförbarhet: Kontext väl 

beskriven, överförbar till 

liknande kontext. 

Haram, R.B. & 

Dagfinn, N. 

 

Errors and 

discrepancies: a 

patient 

perspective on leg 

ulcer treatment at 

home. 

 

Norge, 2003 

Syftet var att 

undersöka 

behandlingsupplevels

er av 9 patienter med 

bensår som bodde 

hemma 

 

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Inklussionskriterier: män och kvinnor 

över 60 år med ett eller fler bensår 

som varat över 6 veckor och 

behandlades i hemmet. 9 pat valde att 

delta (5 kv, 4 män). 

Intervju. Redovisas ej. 
 

Intervjun genomfördes 

i deltagarnas hem, de 

spelades in och varade 

mellan 60–90 min. 30 

Öppna frågor ställdes. 

(Redovisas ej). 

Förförståelse finns ej. 

Analys: Teoretisk 

analys inspirerad av 

Martinsen. 

 

Deltagarna 

upplevde att ssk 

bytte beh.metod 

ofta, att såren 

kliade, 

behandlingen 

gjorde ont, 

upplevde ssk 

osäkra och 

okunniga, upplevde 

rädsla att bli 

smittade av ssk 

Tillförlitlighet: Stärks då syfte 

besvaras och citat finns. 

Verifierbarhet: Sänks av dåligt 

beskriven metod, analys och 

avsaknad av intervjufrågor. 

Pålitlighet: Stärks av fler 

deltagare i analys, sänks av ingen 

förförståelse beskriven. 

Överförbarhet: Väl beskriven 

kontext gör den överförbar till 

liknande kontext 
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Författare 

Titel 

Land, år 

Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 
Genomförande 

Analys 
Resultat Kvalitet 

Taverner, T., Closs, J & 

Briggs, M. 

 

The journey to chronic pain: 

Agrounded theory o folder 

adult´s experiences of pain 

associated with leg 

ulceration. 

 

England 2012 

 

Syftet var att 

beskriva och 

förklara 

smärtan och 

dess påverkan 

på individen 

som lever med 

kroniska 

bensår. 

 

Ändamålsenliga urval. 

Inklussionskriterier: Över 65 år, 

behandlas för bensår i hemmet, 

diagnoserats med kroniskt bensår, 

engelskspråkiga. Bjöds in från 

Leeds i norra England via 

hemsjuksköterskan, 12 tillfrågade 

11 deltog, semistrukturerade 

intervjuer. Inga intervjufrågor 

finns.  

 

Intervjuerna gjordes i hemmet 

mellan feb-sep -15 av alla 

författare med öppna frågor. 

grounded teorin användes vid 

analysen. Förförståelse finns 
ej. 
 

Upplevde 

smärta, jobbigt 

med 

omläggning, 

sömnsvårigheter

, nedsatt ADL, 

kände sig 

isolerade, 

beroende av 

andra 

Citat finns 

 

Tillförlitlighet: Stärks då 

syftet besvaras och citat 

finns. 

Verifierbarhet: Sänks av 

inga intervjufrågor finns. 

Stärks av att analys finnes.  

Pålitlighet: sänks av att 

ingen förförståelse finns.  

Överförbarhet: Kontext 

välbeskriven, går att 

överföra till samma 

kontext.  

 

Woo, K.Y., Wong, J., Rice, 

K., Coelho, S., Haratsidis, E., 

Teague, L., Rac, V.E. & 

Krahn, M. 

 

Patients´and 

clinicans´experiences of 

wound care in Canada: a 

descriptive qualitative study. 

 

Kanada, 2017. 

Syftet var att 

beskriva 

patienters och 

klinikers 

uppfattningar 

och 

erfarenheter av 

sårvård av 

hemssk eller av 

sårvårdsteam 

 

Ändamålsenligt urval. 

16 pat intervjuades. (6 kv & 10 

män) med olika typer av sår. Alla 

fick sårvårdsbehandling i hemmet 

av ssk. Deltagarna kom från 

Toronto. 

Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjufrågor redovisas. 

Genomförande: i pats hem, på 

klinik eller annan lämplig lokal 

av doktorstudent. Intervjuerna 

spelades in och transkiberades. 

Teoretisk innehållsanalys i 5 

steg. Förförståelse finns ej. 

Upplevde sig 

beroende av 

andra, 

immobiliserade, 

jobbigt m 

transport till 

primärvården, 

sömnsvårigheter

, jobbigt med 

stödstrumpor, 

ensamhet 

Citat finns. 

Tillförlitlighet: Stärks så 

syftet besvaras, citat finns 

och intervjufrågor 

redovisas. 

Verifierbarhet: stärks då 

genomförande och analys 

beskrivs väl. 

Pålitlighet: Sänks av 

förförståelse ej beskriven. 

Stärks av många deltagit i 

analys. 

Överförbarhet: Kontext 

väl beskriven. Överförbar 

till liknande kontext 

 


