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Sammanfattning 

Bakgrund: Primärvården har ansvar att erbjuda en tillgänglig och förebyggande 

sjukvård, vårdcentralen är en del av primärvården där diverse mottagningsarbete 

bedrivs, bland annat distriktssköterskemottagning. Dit kommer patienter med olika 

besvär för att få vård av en distriktssköterska. En vanlig patientgrupp är patienter 

med svårläkta bensår. Svårläkta bensår definieras som sår på underbenen som inte 

läker inom sex veckor från uppkomsten, och patienter kan behöva hjälp med 

omläggningen under hela sårläkningsprocessen. Patientens upplevelse vid 

behandling av bensår är individuell och för att få en inblick och förståelse i 

patientens situation är det viktig att utgå ifrån deras upplevelse. Syfte: att undersöka 

patientens upplevelse och erfarenhet av att leva med svårläkta bensår, och 

behandlas via en distriktssköterskemottagning på en vårdcentral. Metod: Studien 

genomfördes som en empirisk kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. 

Datainsamling genomfördes via semistrukturerade individuella intervjuer med nio 

deltagare. En kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans 

tillvägagångssätt med både manifest och latent tolkning användes. Resultat: Åtta 

underkategorier och två huvudkategorier framkom. En fysisk smärta och en psykisk 

smärta. Informanterna uppgav en känsla av att ständigt bli påmind om sårets 

närvaro, ha ett ökat behov av hjälp och att de inte längre kunde leva sina liv till 

fullo. Slutsats: Patienter som lever med svårläkta bensår påverkas i vardagen, 

fysiskt, psykiskt och socialt. Såret blir en begränsning som patienter till slut lär sig 

att leva med. Det är av vikt att tillgodose att patienterna får tillgång till den hjälp de 

behöver, för att säkerställa en god omvårdnad. 

Ämnesord 

Svårläkta bensår, patientupplevelse, behandling, dagligt liv, primärvård.  
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Inledning 
En stor del av distriktssköterskans arbete inom primärvården innefattar omläggning 

av bensår. En stor del av distriktssköterskans arbetstid går åt till sårdokumentation 

(Anskär et al., 2018) och behandling av bensår (Lindholm, 2018). Enligt en studie 

som gjorts av Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014) beräknades att år 

2030 kommer var fjärde person i Sveriges befolkning att vara 65 år eller äldre vilket 

kan medföra en ökad andel personer med risk för multisjuklighet och en ökad 

tendens till bensår. Äldre personer har enligt Bonkemeyer et al. (2019) en ökad risk 

för att utveckla bensår på grund av riskfaktorer så som hereditet, venös insufficiens, 

övervikt eller minskad rörelseförmåga. För att som distriktssköterska, på bästa sätt, 

kunna möta dessa patienter, bland annat inom primärvården, behövs en djupare 

förståelse för patientens upplevelse av livet med svårläkta bensår. 

Bakgrund 

Primärvård och vårdcentral 

Primärvården beskrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen som en del av 

öppenvården, där det inte får förekomma några begränsningar av vård gällande till 

exempel ålder, utan primärvården är en verksamhet som är öppen för alla (6 § hälso- 

och sjukvårdslagen (2017:30)). År 2010 blev det obligatoriskt för landsting och 

regioner att införa det fria vårdvalet inom primärvården, beslutet togs utifrån hälso- 

och sjukvårdslagen (Socialstyrelsen, 2009). Det fria vårdvalet innebär bland annat 

att ingen ska bli begränsad i sitt val av vård utifrån till exempel ett geografiskt 

område. Primärvården har som ansvar att erbjuda en tillgänglig och förebyggande 

vård samt sjukvård och rehabilitering som inte behöver utföras med 

sjukhusresurser. För att kunna uppfylla ansvaret att ge en förebyggande och 

behandlande vård finns det bland annat olika mottagningsverksamheter för hälso-

och sjukvård, både planerad och akut sådan (Socialstyrelsen, 2016). 

Vårdcentralen är en mottagningsverksamhet för hälso-och sjukvård och kan drivas 

av både regionala och privata aktörer efter upphandlingar med landstinget, vilket 

styrs av lagen om valfrihetssystem (SFS 2008:962). Vårdcentralen måste även 
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verka enligt tröskelprincipen, vilket innebär att om patienten självständigt eller med 

hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till öppenvården inom privat eller offentlig 

regi har regionen vårdansvaret för patienten. Således är då kommunal hemsjukvård 

ej aktuell (Statens Offentliga Utredningar, 2011). På en vårdcentral finns olika 

former av mottagningsarbete såsom läkarmottagning, provtagning/lab men även 

distriktssköterskemottagning, livsstilsmottagning, diabetesmottagning samt andra 

mottagningar. Dessa mottagningar drivs framför allt av distriktsköterskor men även 

allmänutbildade sjuksköterskor samt sjuksköterskor med annan 

specialistkompetens kan vara involverade. 

Distriktssköterskemottagning  

Till en distriktssköterskemottagning kommer patienter i alla åldrar och med olika 

besvär. Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor utgiven av Svensk 

Sjuksköterskeförening (2021) ansvarar distriktssköterskan för att leda 

omvårdnadsarbetet, samt att utveckla det. Fokus på hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande ligger i distriktssköterskans intresse för att kunna förbättra 

folkhälsan (Svensk Sjuksköterskeförening, 2021). Drevenhorn et al. (2018) 

beskriver därför att distriktssköterskan ska utgå från patienten i ett helhets-

perspektiv och anpassa sin kommunikation utifrån patientens fysiska, psykiska och 

sociala förmåga. Distriktssköterskan ska tillgodose patientens delaktighet i sin vård 

genom att stötta och förse patienten med kunskap att kunna hantera sin sjukdom 

och de åtgärder som sätts in (Drevenhorn & Österlund Efraimsson, 2018). Att ha 

kunskap inom medicinsk vetenskap är en förutsättning för att kunna utföra arbetet 

som distriktssköterska, då planläggning av omvårdnadsbehovet vid 

ohälsa/sjukdomstillstånd, eventuella behandlingar och hjälpmedel ofta utförs 

självständigt (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2021) ska distriktssköterskan arbeta för en jämlik 

fördelning av resurser och tillgångar inom vården, samt arbeta med hälsofrämjande 

processer som främjar en hållbar utveckling i samhället (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2021). I en studie av Öien et al. (2016) beskrivs hur 

behandling av svårläkta bensår kan bli mer kostnadseffektiv, och framför allt, bidra 

till en snabbare sårläkning genom en välutvecklad sårvårdsplan (Öien et al., 2016). 
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En patientgrupp som regelbundet besöker vårdcentralens distriktssköterske-

mottagning, är patienter med bensår, där de får en plan för sårbehandling samt hjälp 

med omläggning av såret. 

Svårläkta bensår 

Svårläkta bensår definieras som sår som är lokaliserade på underbenen och som inte 

läker inom sex veckor från uppkomsten (Praktisk Medicin, 2020). Orsaken till 

sårets uppkomst kan bero på en mängd olika bakomliggande sjukdomar men de 

vanligaste orsakerna är enligt Lindholm (2018) venös insufficiens, arteriell 

insufficiens eller en blandning av både venös och arteriell insufficiens. Vid venös 

insufficiens beskriver Neumann et al. (2016) att det finns ett förhöjt ventryck på 

grund av skador på venklaffarna i det ytliga eller djupa vensystemet, som gör att 

venklaffarna inte håller tätt. På grund av att venklaffarna inte håller tätt blir det 

venösa återflödet försämrat vilket kan leda till att det ansamlas vätska i den 

omkringliggande vävnaden och ett ödem kan uppstå. Det kan i sin tur kan leda till 

en försämrad syrgastransport till den omkringliggande vävnaden i det 

ödemdrabbade området vilket resulterar i försämrad sårläkning (Neumann et al. 

2016). Vid arteriell insufficiens blir det på grund av åderförkalkning eller 

blodproppar, förträngningar i artärernas lumen som minskar genomblödningen i 

den omkringliggande vävnaden. Det resulterar i att syrgasförsörjningen minskar 

eller försvinner vilket leder till utebliven sårläkning (SBU, 2014). Enligt Lindholm 

(2018) orsakas 70 procent av alla bensår av venös insufficiens medan ungefär 10 

procent orsakas av arteriell insufficiens och ungefär 20–25 procent beror på 

blandsår. Utöver blandsåren, som har sitt ursprung i arteriell och venös insufficiens, 

kan bensår även vara hydrostatiska sår, hypertensiva sår, diabetesrelaterade eller 

uppstå på grund av en bakomliggande infektion eller malignitet. I början och i slutet 

av sårbehandlingen kan många patienter ofta själva sköta omläggningen av sina 

bensår, andra kan behöva hjälp från sjukvården under hela sårläkningsprocessen 

och kommer till en distriktssköterskemottagning på en vårdcentral eller en 

hudmottagning för sårbehandling. För att kunna öka patientens delaktighet och 

insikt i läkningsprocessen är det viktigt att distriktsköterskan kan ta del av 



 9 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

patientens upplevelse och erfarenhet av sin bensårsbehandling, och på så vis få en 

djupare förståelse av patientens livsvärld. 

Patientens upplevelse 

Patientens upplevelse och erfarenhet vid bensårsbehandling är individuell. För att 

få en inblick och förståelse i en patients upplevelse och livsvärld är det viktigt att 

utgå från patientens situation, eftersom den kan skilja sig markant från den 

behandlande sjuksköterskans föreställning om hur sårbehandlingen uppfattas. 

Enligt Birkler (2007) är patientens livsvärld föränderlig och beroende på vilka 

situationer som uppstår i dennes vardag förändras upplevelsen (Birkler, 2007). I en 

studie gjord av Green et al. (2013), med syfte att med hjälp av tidigare forskning 

fastställa de faktorer som påverkar vardagen för människor som lever med venösa 

bensår, visade resultatet att bensåret kunde påverka patienterna starkt 

känslomässigt. De kunde uppleva bensåret som illaluktande eller att det vätskade 

rikligt. Det medförde att patienten ofta valde att avstå från socialt umgänge på grund 

av rädsla för omgivningens reaktion. I Heinen et al.:s (2007) studie, med syfte att 

identifiera de problem patienter med bensår beskrev, framkom att personer med 

bensår uttryckte försämrad livskvalitet på grund av den smärta samt de 

begränsningar i rörlighet som såren medförde. Patienter upplevde även att själva 

sårbehandlingen begränsade deras möjlighet att strukturera sin vardag, eftersom 

veckan behövde anpassas efter hur sårbehandlingen var planerad (Heinen et al., 

2007). För att som distriktssköterska kunna möta patienter med svårläkta bensår, är 

det av vikt att få kunskap sett utifrån deras livsvärld, hur det upplevs att leva med 

svårläkta bensår. 

Syfte 
Syftet är att undersöka patientens upplevelse och erfarenhet av att leva med 

svårläkta bensår, och behandlas via en distriktssköterskemottagning på en 

vårdcentral. 
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Metod 

Design 

Studien är en empirisk kvalitativ studie med induktiv ansats då kunskapen som 

inhämtats är subjektiv information från ett berättande perspektiv (Polit & Beck, 

2008). Då syftet varit att undersöka patienters upplevelser av fenomenet svårläkta 

bensår användes denna ansats då den enligt författarna gav möjligheten att ta reda 

på patientens subjektiva upplevelse av ett fenomen (Priebe & Landström, 2017). 

Genom att undersöka patienternas erfarenhet och upplevelser kan en bild erhållas 

av deras verklighet. Vid en induktiv ansats används inga förutbestämda teorier utan 

slutsatser dras utifrån patienternas erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). 

Tillvägagångssätt 

Ett mejl med en förfrågan om tillstånd att genomföra studien skickades ut till 

verksamhetschefer inom primärvårdens vårdcentraler med 

distriktssköterskemottagning. Det gjordes i Region Skåne, Region Halland och 

Region Kronoberg. Totalt kontaktades 35 vårdcentraler, fem vårdcentraler i Region 

Kronoberg (två regionala och tre privata), tre vårdcentraler i Region Halland (två 

privata och en regional) och 27 vårdcentraler i Region Skåne (16 regionala och 11 

privata). Endast två verksamhetschefer svarade ja på författarnas email efter första 

kontakten med vårdcentralerna. 

Vid tillstånd från verksamhetschefen skickades brev innehållande information till 

mottagningens receptionist, distriktssköterskor som skulle fungera som gate-

keepers samt även ge information till studiedeltagare (Se bilaga 1–4). I 

inklusionsguiden till den sjuksköterska eller distriktssköterska som skulle fungera 

som gate-keeper (en utvald person inom vårdenheten som hjälper författarna att nå 

ut till tänkbara informanter som motsvarar studiens inklusionskriterier (Lavrakas, 

2008)), beskrev författarna tydligt vilka inklusionskriterier som var aktuella för 

studien. De kandidater som distriktssköterskan enligt preciserade 

inklusionskriterier ansågs tänkbara för studien delgavs ett informationsblad 

gällande deltagande (Bilaga 2). Patienterna skulle ej lämna sitt svar till behandlande 

distriktssköterska, då detta av det etiska rådet ansågs kunna skapa en 
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beroendeställning till behandlande distriktssköterska. För att minska risken att en 

beroendeställning uppstod skulle informanterna därför lämna medgivande-

blanketten i ett förslutet kuvert i receptionen innan sitt nästkommande besök, så att 

den behandlande distriktssköterskan ej fick information om patienten deltog i 

studien eller inte. I receptionen fanns ett förfrankerat kuvert som skickades tillbaka 

till författarna av studien enligt överenskommet datum. De personer som lämnade 

samtycke till medverkan i studien kontaktades via telefon för bokning av datum och 

tid för en intervju.  

 

Författarna sökte ytterligare informanter genom sociala medier så som 

Facebookgrupper. Författarna lade ut viss information om studien och med 

önskemål att komma i kontakt med patienter med svårläkta bensår i två 

Facebookgrupper, en för personer med diabetes och en för patienter som lever med 

SLE (Systemisk Lupus Erythematosus).  

Kontext 

Studien genomfördes på två vårdcentraler i södra Sverige varav en var en privat 

aktör. Den ena vårdcentralen var i stad och den andra på landsbygden. En av 

vårdcentralerna var belägen i en kommun med 25 500 invånare och den andra i en 

kommun med 150 000 invånare. Båda vårdcentralerna hade cirka 5000 listade 

patienter. Genom sociala medier genomfördes studien med informanter ifrån två 

regioner i mitten av Sverige. Alla informanter är listade på vårdcentraler belägna i 

en tätort, fem informanter var boende i en tätort medan fyra patienter bodde på 

landsbygden. 

Urval 

För att svara på syftet användes i enlighet med Henricson och Billhult (2017) ett 

ändamålsenligt urval då författarna ville inhämta kunskaper om informanternas 

upplevelser och erfarenheter inom ett specifikt område vilket i denna studie är 

svårläkta bensår. I studien inkluderades patienter över 18 år, som var svensktalande, 

levde med svårläkta bensår och besökt distriktssköterskemottagning inom 

primärvården för behandling och omläggning.  Fokus låg på patienter som själv 
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kunde ta sig till primärvården för hjälp med omläggning av svårläkta bensår enligt 

tröskelprincipen. 

 

Via vårdcentral erhölls kontakt med fem informanter och genom sociala medier 

kom författarna i kontakt med fyra informanter som deltog i studien. 

Nio informanter deltog i studien, åtta män och en kvinna. Deltagarna hade en 

medelålder på 62 år och en medianålder på 71 år varav den yngsta informanten var 

26 år och den äldsta informanten var 82 år. Informanterna har haft besvär av 

svårläkta sår från tre månader upp till över 20 år. Fem deltagare hade såret 

lokaliserat på underbenet och fyra deltagare på foten. Omläggningsfrekvensen 

varierade mellan en gång i veckan upp till tre gånger i veckan (Se tabell 1). 

Tabell 1. Demografiska fakta N=9  

Demografi N 

Ålder 25–50 3 

 51–75 4 

 76+ 2 

Kön Man 8 

 Kvinna 1 

Tätort/landsbygd Tätort 5 

 Landsbygd 4 

Sårlokalisation Fot 4 

 Ben 5 

Sårduration från 
uppkomst 

>6 veckor - <1 år  2 

>1år 4 

>10 år 1 

 >20 år  2 

Omläggningsfrekvens 1 gång per vecka 2 

 2 gånger i veckan  4 

 >2 gånger i veckan 3 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes i form av semistrukturerade individuella intervjuer, 

då enligt DeJonckheere och Vaughn (2019) semistrukturerade intervjuer är en bra 

metod för att utforska informanternas tankar och känslor inom ett specifikt ämne. 

Dessutom menar Danielson (2017a) att intervjuer kan ge en god utgångspunkt då 
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personen med egna ord och känslor kan berätta om sin upplevelse i en viss situation. 

En intervjuguide med semistrukturerade intervjufrågor användes därför för att få en 

innehållsrik och djup intervju som möjliggjorde att studiens syfte besvarades 

(Bilaga 5). För att få en översikt om det fanns eventuella likheter och skillnader 

bland informanterna inhämtades även kort demografiska data som var relevant för 

undersökningen i samband med intervjuerna. Demografi beskrivs enligt 

Nationalencyklopedin (u.å) som vetenskapen om befolkningens sammansättning 

och är inom forskningen viktig för att kunna hitta eventuella samband inom det 

studerade området (Nationalencyklopedin, u.å) 

För att verifiera om intervjuguidens frågor och de stödord som intervjuguiden 

bestod av var aktuell för studien genomfördes en provintervju. Genom en 

provintervju ges möjligheten att tydligt se om frågorna som ställts är lämpliga och 

om utsatt tidsåtgång var hållbar (Danielson, 2017a). Inga korrigeringar av 

intervjuguiden genomfördes efter provintervjun. 

Under perioden januari till mars 2022 genomfördes nio intervjuer, intervjuerna 

pågick mellan tio och 90 minuter, mediantiden för intervjuerna var 12 minuter. 

Båda författarna medverkade under intervjuerna men endast en författare var aktiv 

under intervjun, den andra författaren förhöll sig passiv under intervjun och deltog 

endast i slutet som stöd eller ställde kompletterande frågor om någon information 

som eftersöktes ej framkommit. Vid bokning av intervju fick informanterna i södra 

Sverige välja mellan fysiskt möte, telefonmöte och möte via plattformen Zoom. 

Informanter som rekryterades via sociala medier erbjöds intervju via telefon och 

via plattformen Zoom, där tre informanter valde att genomföra intervjun via 

plattformen Zoom och en via telefon. Totalt genomfördes tre intervjuer genom 

samtal med videolänk via plattformen Zoom och sex intervjuer genomfördes genom 

samtal via telefon. Enligt Grey et al. (2020) finns det många fördelar med att 

använda videolänk via Zoom. Det ger bland annat informanten en möjlighet att 

delta från en plats där informanten känner sig bekväm, det ger även informanten 

möjlighet att se den person de samtalar med, vilket kan göra att informanten känner 

en personlig koppling till den som genomför intervjun (Grey et al., 2020). Ward et 

al. (2015) beskriver att fördelar med en telefonintervju är att det kan vara lättare att 

prata öppet om ett personligt ämne när den som utför intervjun inte finns i samma 
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rum, samt att det inte finns någon möjlighet att se minspelet hos den som utför 

intervjun och informanten kan då inte påverkas av en eventuell olustkänsla 

beroende på den mimik som kan uppstå hos den som utför intervjun (Ward et al., 

2015).  

Samtliga deltagare gav sitt samtycke till ljudinspelning av intervjun. Den författare 

som ej höll i intervjun ansvarade för att transkribera ljudfilerna från intervjun till 

textformat som förberedelse inför textanalysen.   

Analysmetod 

Intervjumaterialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Danielson (2017b) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys kan användas för att 

lära sig hur textdata kan läsas, struktureras och beskrivas. Då författarna inte har 

någon tidigare erfarenhet av textanalys var en kvalitativ innehållsanalys en lämplig 

metod att använda för att utveckla sin förståelse för genomförandet av en textanalys.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan en kvalitativ innehållsanalys göras 

genom olika tolkningsnivåer av texten, såsom manifest och latent innehållsanalys. 

En manifest analys är när det görs en viss tolkning av det uppenbara i texten medan 

en latent analys innebär att den underliggande meningen i texten tolkas fram 

(Graneheim och Lundman, 2004). Denna studie använder sig av både manifest och 

latent innehållsanalys för att få ett varierande djup i tolkningen av texten. 

Användandet av både manifest och latent innehållsanalys gör att det uppenbara i 

texten såsom informanternas uttryckta upplevelse framkommer men även det 

latenta där den bakomliggande känslan i vissa uttryck och fraser kan tolkas och 

analyseras.  

Danielson (2017b) beskriver att en kvalitativ innehållsanalys består av olika delar, 

analysenhet, domän, meningsenhet, kod, kategori och/ eller tema. I denna studie 

består analysenheten av de texter som inkommit från genomförda intervjuer, 

analysenheten räknas och beskrivs därför som den data som samlats in för studien. 

Domän beskriver ett område i analysen, exempelvis kan svaret på en fråga i 

intervjuguiden vara en domän och då denna studie har fler frågor gällande 

upplevelser kan flera domäner framkomma. Meningsenhet är stycken, meningar 

eller ord som svarar på syftet och har en liknande innebörd, meningsenheter kan 
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kondenseras, förkortas så att det innehåll som är mest avgörande för studien 

framkommer. Det är denna kondenserade text som sedan ligger till grund för 

kodningen av texten. Kod är det enda, eller några sammanhängande, ord som kan 

beskriva hela de kondenserade meningsenheterna. Koden ska vara textnära och ge 

förståelse över vilken kontext som finns i de olika texterna. Olika intervjuer kan 

därför innehålla koder med liknande innebörd vilket kan sorteras och bilda en grund 

för att skapa underkategorier och kategorier som svarar på vad texten innehåller. 

Slutligen så svarar tema på hur textens innebörd hänger ihop (Danielson, 2017b). 

Graneheim och Lundmans (2004) tillvägagångssätt vid kvalitativ innehållsanalys 

gör att både teman och kategorier kan användas. Genom att använda Graneheim 

och Lundmans rekommendationer vid analysmetoden får författarna med hjälp av 

ett analysschema (Se tabell 2) en överskådlig bild över resultatet av de teman och 

kategorier som framkommer vid analys av de transkriberade intervjuerna. Analysen 

startade med att författarna läste igenom alla intervjutexter ett antal gånger. Från 

intervjutexten uthämtades därefter meningsenheter som besvarade studiens syfte, 

meningsenheterna kondenserades och koder formulerades vilka beskrev innehållet 

i de kondenserade meningsenheterna. Därefter skrevs alla koder ner på post-it 

lappar för att sedan sorteras, koder som hade en liknande innebörd samlades till en 

kategori som i sin tur delades upp i flera underkategorier. Författarna gjorde delar 

av detta enskilt för att sedan tillsammans diskutera resultatet och komma fram till 

slutliga kategorier och underkategorier. I ett analysschema bildas tydligt 

strukturerade meningsenheter, koder, subkategorier, kategorier och teman 

(Graneheim & Lundman, 2004).  Enligt Danielson (2017b) är användandet av ett 

analysschema ett lämpligt sätt att utföra en kvalitativ innehållsanalys då det ger ett 

fortsatt stöd för den fortsatta textbearbetningen och är även ett exempel på hur 

analysprocessen gått till väga.    
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

… Jag kan ju inte bada, jag kan ju inte… Jag 

går ju bara för mig själv om man säger så, hela 
tiden. Alla andra gör någonting men jag kan 

inte åka med. (5) 

Jag kan inte bada, alla 

andra gör någonting men 
jag kan inte åka med. Andra kan 

men inte jag  

Att inte kunna leva sitt 

liv till fullo 

En psykisk 

smärta 

 

Jag har lite ont fortfarande, men jag har lärt 

mig att handskas med den (smärtan) mentalt… 
Det är inte bra. Jag kom på det en dag att det 

här måste ju bara leda till att jag måste ha en 
större dos och sen ännu större doser. Nej, nej, 

nej. Den här vägen ska vi inte gå… 

Lite ont fortfarande, kan 

handskas med smärtan 
mentalt. Vill ej fastna i att 

använda morfinpreparat, 
det är inte bra. 

Handskas 

med smärtan 

mentalt 

Att hantera smärtan En fysisk smärta 

…Så att sen kan hon ta hjälp tillfälligt här nu 
för nu när jag har den här bakterien i såren så 

lägger vi även på en ättiksyrabehandling som 
ska ligga och verka i 20 minuter. Och det är 

mycket så här väntetider in emellan, alltså. 

Hela omläggningen tar cirka en timme, men 
det är ju inte att hon jobbar en timme. Då 

kanske hon går iväg eller tar hjälp av någon 
kollega för något lite enklare moment som 

kommer in och hjälper mig. … (7) 

Bakterier i såret, får 
ättiksyrabehandling, ska 

verka i 20 minuter. Mycket 
väntetider. Hela 

omläggningen tar en 

timme, men hon 
(distriktssköterskan) jobbar 

inte en timme. Tar hjälp av 
en kollega.  

Mycket 

väntetid 
 

Att ha tidskrävande 

omläggningar 

En långdragen 

sårbehandling 

Etiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter att beakta är de fyra huvudkrav, som beskrivs i 

Vetenskapsrådets (2002) rapport om forskningsetiska principer, vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet tillgodosågs genom att alla deltagare fick tydlig information om 

studien och dess tillvägagångssätt skriftligt, samt muntligt av författarna innan 

intervjun påbörjades. Informanterna fick även tillgång till kontaktuppgifter till 

författarna och deras handledare för eventuella frågor eller vidare behov av samtal. 

Genom att inhämta informerat samtycke (via bilaga 1 och bilaga 4) kunde 

samtyckeskravet tillgodoses. Konfidentialitetskravet säkerställdes genom att det 

insamlade materialet förvarades på en lösenordskyddad dator åtskilt från 

undertecknad medgivandeblankett, varpå informanterna ej går att identifiera och 

tystnadsplikten inte riskerats. Insamlat intervjumaterial kommer endast att 

användas för att kunna besvara denna studies syfte, detta i enlighet med 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2018) har ett etiskt ställningstagande 

beaktats gällande eventuella riskerna i förhållande till den nytta som studien kan 

medföra. Risker med deltagandet i studien kunde enligt författarna vara att frågorna 

som ställdes under intervjun kunde påverka informanternas sinnesstämning 

negativt genom de reflektioner som intervjun kunde medföra.  
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Studien har fått godkänt att genomföras av det etiska rådet vid Högskolan 

Kristianstad (Dnr: U2021-2.1.12-1061). 

Förförståelse 

Begreppet förförståelse beskrivs enligt Egidius (2021) som den kunskap och 

erfarenhet som en individ redan besitter, innan en studie genomförs för vidare 

kunskap och förståelse av exempelvis ett specifikt fenomen. Författarnas 

förförståelse grundar sig i tidigare erfarenheter av möten med patienter som har 

svårläkta bensår. Vi har en uppfattning om att bensår påverkar både patienten 

fysiskt, psykiskt och i det sociala livet. Båda författare är legitimerade 

sjuksköterskor med erfarenhet inom sjukhusvård, öppenvårdsmottagning samt 

särskilda boenden. Således har ingen av författarna erfarenhet av arbete på en 

distriktssköterskemottagning, dock har båda kommit i kontakt med avancerad 

sårvård.  

Resultat 
Det framkom två kategorier och åtta underkategorier efter analys av intervjuerna 

(Se tabell 3) Ett övergripande tema skapades; En ständig påminnelse om att vara 

begränsad i sitt vardagliga liv. 

Tabell 3 Kategori och underkategori. 

Tema En ständig påminnelse om att vara 

begränsad i sitt vardagliga liv 

Kategori Underkategori 

En fysisk smärta 

 

Att bli påmind om sårets närvaro 

Att vara begränsad 

Att hantera smärtan 

 Att få sårbehandling 

En psykisk smärta Att ha ett sår som inte läker 

 Att inte kunna leva sitt liv till fullo 

 Att tvingas ta emot hjälp  

 Att ha tidskrävande omläggningar 

Tema, kategori och underkategori  
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En fysisk smärta  

Smärta är en subjektiv upplevelse, men samtliga informanter är eniga om att 

smärtan är mer eller mindre närvarande på ett eller annat sätt. Smärtan bidrar till att 

informanterna känner sig hindrade av den egna kroppen och får hitta olika alternativ 

för att kunna hantera smärtan samt att sårbehandlingen kan innebära både ökad 

smärta samtidigt som den även kan ge viss smärtlindring. 

Att bli påmind om sårets närvaro  

De flesta av informanterna uppger att de känner av sitt sår konstant. Sveda, läckage 

och smärta är de mest förekommande uttrycken som användes av informanterna. 

Omkring hälften av informanterna upplever extrem smärta. Majoriteten av alla 

informanter har sömnsvårigheter relaterat till smärtan från bensåret, och de berättar 

att de överlag upplever kvällar och nätter som värst smärtmässigt.  

När såret förvärrats, eller när det uppkommer exempelvis självsprickor uppger 

informanterna en kraftigt ökad smärta. Även i samband med omläggning kände 

majoriteten av informanterna av såret mer och hade en kraftigare smärtupplevelse. 

Huden runt om såret blev för flera av informanterna även påverkad av förbanden 

som används vid omläggning, den blev torr och fnasig och det kunde svida och dra 

även här.  

Så som i dag steg jag upp klockan sju och ja, kände mig rätt 

bra… Men så kommer smärtorna (8) 

Att vara begränsad  

Övervägande delen av informanterna sammanfattar livet med svårläkta bensår som 

ett handikapp. De berättar om felbelastning på grund av bland annat smärta i bensår, 

som vidare leder till att flera delar i kroppen smärtar. Benen blir ett problem och 

foten får inte plats, varken i kläder eller skor. Fötter som svullnar och medför 

svårigheter att röra sig och gå. Informanter vittnar om den begränsning som bensår 

medför, både vad gäller gång och rörelse men även avseende självständighet.  

nej, men så att… så visst det, det är ju ett handikapp det är det. 

(7) 
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Att hantera smärtan 

Samtliga informanter uppger någon form av behandling mot smärtan från sina 

bensår, och påpekar vikten av en adekvat smärtlindring. Majoriteten av 

informanterna har en grundmedicinering mot smärtan men med en möjlighet att ta 

till extra vid behov. Ett par informanter har avstått starkare läkemedel på grund av 

bland annat möjligheten att kunna köra bil. En informant berättar om hur smärtan 

hanteras mentalt för att undvika de starkare läkemedlen då det finns en oro och 

rädsla för att fastna i ett beroende igen, men också att möjligheten till att få 

exempelvis bedövning och läkemedel finns om det efterfrågas.  

Men jag firar med morfin fritt sedan den 30:e juli 1917… Nej 

vad säger jag… 2017… Så det är fem år snart… Morfin fritt, 

och det är underbart. Jag har lite ont fortfarande, men jag har 

lärt mig att handskas med den (smärtan) mentalt. (2) 

Ett par informanter upplever att de får smärtlindring av att byta sina förband, till 

exempel på natten när det kan göra som mest ont, medan andra lägger sig och vilar 

i hopp om att det ska kännas bättre efteråt.  

Att få sårbehandling  

Över lag har informanterna positiva erfarenheter och upplevelser av 

distriktssköterskebesöken. Ett par informanter upplever sig vara delaktiga i sin 

behandling gällande bland annat omläggningsfrekvens. Det framkommer att 

informanterna uppskattar och känner sig trygga i att det är en och samma 

distriktssköterska som sköter om deras sårbehandling. Flera av informanterna 

känner att de får bra vård och att distriktsköterskan ställer upp vid behov. Samtliga 

informanter påtalar den stora mängden omläggningsmetoder som prövats, vilket 

varit besvärande för en del av informanterna. Ett par informanter upplever att det är 

stor skillnad på olika omläggningsmetoder, och uttrycker en önskan om att få välja 

själv. Några informanter berättar om smärtsamma omläggningar med besvärande 

verktyg. 

…Det var ju mycket behandling och det finns något jävla verktyg 

som en liten glasskopa som de har hållit på och försökt skrapa 
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bort fibrin och när inte det funkat så har de hällt i någon… någon 

salva. (6)  

Ett par informanter berättar om helt smärtfria omläggningar, både med och utan 

bedövande gel.  

…De har en egenskap de här töserna, de har fingrar som 

fjärilsfötter… Jag ser att de är där och petar i såret, men jag 

känner det inte, för fjärilsfötter väger ju ingenting. (2) 

 

En psykisk smärta 

Vare sig det är ett ständigt vaktande för att ingen ska komma närma benen, kontroll 

av såren eller konstanta grubblerier där tankarna rusar så bidrar det till en 

känslomässig tyngd för patienterna. Informanterna berättar om hur kroppsliga 

begränsningar påverkar deras sinnesstämning och psykiska mående, samt hur 

besöken hos vården kan leda till en känsla av både stress och tacksamhet. 

Att ha ett sår som inte vill läka  

En informant berättar om upplevelsen att inte få såret att läka, när det tidigare bara 

tagit ett par veckor från skada till läkning, och hur det inneburit att lära sig tänka 

om kring sårläkning. Hur lång tid ska det ta? Kommer det någonsin försvinna? 

Frågor som uppkommer för de flesta av informanterna när det prövas diverse 

omläggningsmetoder utan något märkbart resultat. Flera av informanterna påtalar 

att deras sår kommer tillbaka om och om igen även om de lyckas läka det. En 

nedslående känsla finns över att inte bli av med såret.  Det framkommer att flertalet 

av informanterna lärt sig leva med sitt bensår och lärt sig att acceptera att såret 

kanske inte kommer läka. 

Det finns inga rester kvar utan det är bara att benen det vill 

aldrig riktigt ordentligt läka. Det kan vara läkt i ett år och sen 

plötsligt så blir det ett öppet sår igen. Och det vätskar sig, det 

är inte bara blod. Det andra blir egenheter och det gör ont. (2) 
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Majoriteten av informanterna berättar att de ofta har tankar och grubblerier. De 

nämner bland annat en ovisshet om hur framtiden kommer se ut och vad som de 

kommer kunna fortsätta göra eller vilka förändringar i livet som kommer 

tillkomma. Det bidrar till att några informanter uppmärksammat att det blir fler 

samtal med anhöriga för att reda ut dessa tankar och för att få stöttning. Upplevelser 

och erfarenheter i form av exempelvis kraftigt läckande sår leder till att en del av 

informanterna känner sig skärrade och de påtalar att det hinner gå många, många 

tankar genom huvudet i dessa situationer och som även håller sig kvar i efterhand. 

Ett exempel är en informant som blev oerhört skärrad när dennes sår sprack mitt i 

natten, framför allt då informanten fått informationen från vården att såret inte fick 

spricka. Samtliga informanter var av samma åsikt att det var extra besvärligt i 

början, när de precis hade fått sitt bensår och att det inte läkte. Allt var nytt och de 

visste inte vad som skulle hända och då behövde de tänka om i det mesta i sin 

vardag. Att lida av svårläkta bensår är känslomässigt störande och finns i 

bakhuvudet konstant berättar majoriteten av informanterna. 

…Ja, ja kroppsligt, men känslomässigt har ju varit störande för 

jag har varit, ja det har varit som en… Ytterligare en grej som 

stört mig… (6) 

Ett par av informanterna berättar om en viss nedstämdhet som drabbat dem sedan 

de fått dessa svårläkta bensår, de går och funderar på när det ska vara över och 

slippa detta lidande. En informant uppger att det inte är lönt att fundera längre, det 

blir inte bättre och det är som det är.  

De flesta av informanterna tar upp funderingar kring hur det ska bli när det varma 

vädret och sommaren kommer. Just nu är det vinter och det går att dölja benen och 

att bada är inte aktuellt. Även om en ny garderob har fått införskaffats för ett par 

informanter med anledning av svullna och/eller omlagda ben så kretsar tankarna 

kring sommarkläderna och sommaraktiviteter.  

…sen hoppas man ju innerst inne då att när det är lite bättre 

väder ska se lite bättre ut för det. Det ser inte så vackert ut. Just 

nu kan man sammanfatta det så… (7) 
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…inte nu men till sommaren blir det ju besvärligt om man ska 

tänka sig att bada… (9) 

Det finns en förhoppning bland ett fåtal av informanterna att själva kunna lägga om 

sina sår hemma, men även en rädsla att det inte kommer att bli så på grund av 

sårstatus och bristen på egen kunskap.  

Att inte kunna leva sitt liv till fullo  

Flera informanter talar om ett lidande, och en minskad förmåga att leva sitt liv fullt 

ut. En informant uttryckte en känsla av lidande då denne inte längre kunde ta sig ut 

i skogen för att plocka svamp eller sitta på en stubbe med bössan i knät. Det blir 

därmed tydligt att både smärta och bristande fysisk funktion påtalas som en 

begränsning i att kunna leva “som vanligt”, att det inte tillhör det normala åldrandet. 

En informant berättar om att stundtals bli en fånge i sitt eget hem då denne varken 

kan ta sig ut eller ner för trappan vissa dagar. En annan berättar att duschen är en 

lyx som denne bara unnar sig enstaka gånger. 

Om jag överhuvudtaget ska gå in i duschen så har jag gjort så 

att jag virat in bena i plastfolie… Det har jag väl fått in snitsen 

på nu så det funkar ganska bra så att någon gång lyxar jag till 

det med riktigt dusch, men annars så står jag egentligen bara 

rakt upp och ner i badrummet och tvättar av mig för att få så 

lite vatten som möjligt på det här. (7) 

Flera av informanternas upplevelse är att de inte kan boka in något, eftersom det är 

dagsformen som avgör om det är möjligt att genomföra. Informanter berättar om 

att inte kunna följa med resten av familjen/vänner på aktiviteter och att de 

därigenom får en känsla av utanförskap. Sociala evenemang och aktiviteter lockar 

inte längre enligt ett par informanter. En informant uttryckte att alla andra kunde 

vara med vid aktiviteter, som till exempel att åka och bada, något som informanten 

inte kunde delta i utan denne fick gå för sig själv hela tiden. 

Informanterna berättar om oron för att någon eller något ska komma åt benen, både 

i och utanför hemmet. I allt som görs, från att pendla kommunalt till att bara röra 
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sig hemma, vittnar informanterna om en ökad försiktighet och en hög beredskap på 

eventuella skador. 

…man är ju hela tiden på sin vakt så att ingen ska komma nära 

såren och det gäller ju även på natten så att säga sover med 

halva ögat öppet så inte min sambo ska putta till mig (7) 

Vid oförutsedda händelser uppger informanterna att det är en trygghet att ha extra 

omläggningsmaterial hemma. Ett önskemål om vattenfasta förband fanns generellt 

bland majoriteten av informanterna som uppger att duschning är ett påfrestande 

moment och som många gånger helt uteblir på grund av rädslan för att det ska 

komma vatten på/i såren. 

Informanterna påtalar det ständiga, förebyggande, smörjandet av fötter och ben. I 

det förebyggande smörjandet finns även en oro för försämring eller uppkomst av 

nya sår, samt den smärta som nya sprickor och sår medför.  

Att tvingas ta emot hjälp 

Samtliga informanter talar om att få med sig omläggningsmaterial hem, men det är 

få informanter som faktiskt kan lägga om sina sår själv. Majoriteten av 

informanterna behöver hjälp av någon anhörig för att kontrollera hur sår och 

förband såg ut, samt vid en eventuell omläggning hemma.  

Och eftersom det är lite problem med fötterna och gubben är 

stel, så är det då jag får hjälp utav min dotter att lägga om, 

under åren då. (3) 

Skor var ett ämne som samtliga informanter tog upp. Det behövs specialskor för att 

dels få plats med de omlagda fötterna men även för att avlasta och inte förvärra eller 

skapa nya sår.  

…Jag vet att jag har problem med skorna för när de lägger på 

förband så får jag inte plats i några skor. Utan jag får röra mig 

i sandaler med kardborreknäppningar… Jag kommer inte ner i 

vanliga skor. Till vintern så har jag skor med släta sulor på och 
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det vill man inte gå med på snö och is… För då ramlar man och 

slår sig fördärvad, det hände mig så sent som för… När var det 

snöstormen här, 4 veckor sedan?...  Då stod jag på näsan… 

Ramlar jag så kommer jag inte upp själv… (2) 

Att inte kunna ta sig upp själv är något som flertalet av informanterna berättar om, 

och ett fall innebär därför att de behöver hjälp av någon anhörig eller annan utifrån 

för att komma upp. Majoriteten av informanterna använder sig av någon form av 

gång- eller rörelsehjälpmedel, från käpp till elrullstol. Det är framför allt utomhus 

som informanterna använder sig av hjälpmedel, inomhus hittar informanterna andra 

alternativ.  

…Jag rör mig som hundpissad lyktstolpe… En gammal 

lyktstolpe som någon jävla Cocker Spaniel har pinkat sönder 

fullständigt, så att det till stor del så… Jag har ju utsträckta 

händer och söker stöd på väggar och andra fasta föremål som 

inte flyttar på sig så lätt. (2) 

Att ha tidskrävande omläggningar 

Det finns en tacksamhet över att få hjälp med sina sår bland informanterna, den 

överglänser, för flera av dem all den tid som läggs på alla besök hos 

distriktssköterskan. Flera av informanterna upplever en tidseffektivitet under 

besöken men att det ändå tar mycket av deras tid då såren läggs om ofta och det är 

tidskrävande omläggningar. En informant berättar om lättnaden över att få göra 

omläggningar under arbetstid, vilket minskar stressen över att behöva ta igen 

förlorad arbetstid. De berättar om att det kan bli heldagsprojekt, att komma i väg 

till distriktssköterskan, då det lätt blir väntetider och att det ofta krånglar till sig när 

färdtjänst kopplas in. Det har för en del informanter uppstått en känsla av att vara 

“stammis” på vårdcentralen.  

Jo det är ju lite jobbigt att behöva ha vård så ofta så att säga, 

även om det är smidigt. Men det är ju alltid liksom att det tar 

lite extra tid och så där. (1) 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet diskuteras enligt de kvalitetsbedömningsbegrepp som 

rekommenderas av Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) nämligen giltighet 

(credibility), tillförlitlighet (dependability), delaktighet (confirmability) och 

överförbarhet (transferability). Dessa begrepp utgör basen för en studies 

trovärdighet (trustworthiness), och möjliggör en bedömning av studiens 

vetenskapliga kvalitet, om studiens resultat svarar på syftet samt om det finns en 

röd tråd som löper genom hela arbetet.  

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys av Graneheim och 

Lundman (2004) med en induktiv ansats för att kunna besvara vilka erfarenheter 

och upplevelser patienter har gällande att leva med svårläkta bensår och behandlas 

via en distriktssköterskemottagning på en vårdcentral. En viktig del för att kunna 

stärka studiens giltighet är enligt Lundman och Hällegren Graneheim (2017) att 

resultatet beskriver det som avsågs studeras samt att det finns en tydlig beskrivning 

av analysprocessen. I en studie av Bazen et al. (2021) beskriver författarna att 

kvalitativ forskning tenderar att använda sig av ett induktivt förhållningssätt för att 

erhålla en hypotes om hur ett fenomen fungerar (Bazen et al., 2021). Valet att 

använda en induktiv ansats gjordes då författarna av föreliggande studie ville få 

fram informanternas subjektiva upplevelse utan att ha någon föregående teori som 

kunde innebära allt för riktade frågor, Sawatsky et al. (2019) beskriver i sin studie 

att användandet av en deduktiv ansats kan påverka att frågorna som ställs är mer 

riktade mot fenomenets ”vad” och ”varför”, för att kunna hitta ett samband till vald 

teori eller hypotes (Sawatsky et al., 2019). Författarna till föreliggande studie ville 

ej att frågorna skulle vara riktade mot en förutbestämd teori eller hypotes, utan 

frågorna skulle vara öppna för att låta informanterna prata öppet angående 

fenomenet bensår. En annan studie av Christancho et al. (2018) beskriver att 

användandet av en kvalitativ metod med en semistrukturerad intervjuguide, med 

öppna frågor, ökade möjligheten att deltagarna tänkte igenom frågan och gav ett 

djupgående och mer detaljerat svar (Cristancho et al., 2018). Det möjliggjorde även 

att författarna i föreliggande studie kunde ställa följdfrågor och få ett mer detaljerat 
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material. En viktig del för att kunna stärka en studies giltighet är enligt Graneheim 

et al. (2017) att kunna få tillräckligt mycket insamlat material för att uppnå en 

variation i studien, de beskriver att det inte finns ett specifikt antal deltagare att 

uppnå, utan det viktiga är kvaliteten på det insamlade materialet samt hur det 

uppfyller syftet med studien (Graneheim et al., 2017). 

 

Då föreliggande studie genomfördes i både tätbebyggelse och landsbygd inom olika 

kommuner och regioner kan överförbarheten stärkas. Enligt Myndigheten för vård- 

och omsorgsanalys (2021) kan avståndet till vårdcentralen utgöra ett hinder för 

vissa patientgrupper (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, 2021). Författarna 

till föreliggande studie önskade därför informanter som bodde både i tätbebyggelse 

och landsbygd för att kunna uppnå en variation i resultatet där deltagare med både 

kort och långt avstånd till vården var representerade. Informanterna som deltog 

hade varierande ålder och de hade haft bensår under olika lång tid, detta kan stärka 

studiens giltighet. Något som däremot kan vara en svaghet för studien är att antalet 

informanter samt könsvariationen, då det endast var nio informanter som deltog och 

endast en av dessa var en kvinna, kan det vara en svaghet för studiens överförbarhet. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskrivning bedöms en studies 

överförbarhet på hur studiens resultat kan föras över till ett annat sammanhang eller 

situation, det är läsaren som gör en bedömning gällande studiens överförbarhet. Ett 

väl beskrivet urval, datainsamling, analys och kontext kan vara till god hjälp för 

bedömningen (Lundman och Hällgren Graneheim, (2017). Genom att författarna i 

föreliggande studie använde ett ändamålsenligt urval var det möjligt att säkerställa 

att alla informanter har erfarenhet av det studerade fenomenet, vilket kan stärka 

studiens giltighet. Campbell et al. (2020) beskriver i sin studie att ett ändamålsenligt 

urval är aktuellt när det gäller att inhämta erfarenheter och upplevelser gällande ett 

specifikt fenomen. Om informanten har en erfarenhet eller upplevelse av fenomenet 

kan informanternas svar ge en djup och innehållsrik respons vilket kan ge 

författarna en ökad förståelse för fenomenet (Campbell et al., 2020). Då författarna 

till föreliggande studie önskade få upplevelser och erfarenheter från informanter 

som går till en vårdcentral för vård och behandling bedömdes inklusionskriterierna 

som adekvata för att svara på syftet men medförde en begränsning då endast 
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patienter som fick vård och behandling via vårdcentralen inkluderades. 

Informationen från informanterna besvarade syftet men begränsade studien till en 

liten kontext. Detta kan anses vara en svaghet för studien då det kan påverka 

studiens giltighet samt överförbarhet då det blev ett begränsat urval och variation 

bland deltagarna. Då urvalet blev begränsat genom att endast försöka nå ut till 

informanter via deras vårdcentral användes sociala medier för att kunna nå ut till 

fler tänkbara informanter. Enligt en litteraturöversikt genomförd av Whitaker et al. 

(2017) beskrivs hur sociala medier så som Facebook använts i flertalet studier med 

ett lyckat resultat för att nå ut till eventuella informanter, då det möjliggör för 

författare att nå ut till en stor population (Whitaker et al., 2017). Om studien skulle 

gjorts på nytt så skulle rekryteringen av informanter göras genom att lämna ut 

färdigställda kuvert med en svarsblankett adresserad direkt till författarna av 

studien istället, för att minska antalet inblandade personer och minska arbetet som 

personal på vårdcentral hade behövt lägga ner, ett sådant förfarande hade även 

kunnat stärka överförbarheten i studien då användandet av sociala medier kan anses 

vara en svaghet i relation till studiens överförbarhet då det inte går att replikera 

tillvägagångssättet genom vilka grupper samt vilken målpopulation författarna till 

föreliggande studie fått kontakt med. 

Författarna av föreliggande studie har beskrivit sin förförståelse gällande fenomenet 

svårläkta bensår, genom att beskriva författarnas förförståelse kan det göras en 

bedömning om författarnas förförståelse kan ha påverkat studiens resultat och 

därmed delaktigheten. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) beskrivs 

delaktigheten som något författarnas förförståelse kan påverka genom deras 

möjlighet att se objektivt på det som studeras, författarna ska kunna vara neutrala i 

sin analys av materialet och inte låta sin förförståelse spela in (Lundman och 

Hällgren Graneheim, (2017). Genom att författarna till föreliggande studie 

reflekterat över hur den egna förståelsen, och erfarenheter från tidigare möten med 

patienter med svårläkta bensår, kan påverka studiens resultat har det funnits en ökad 

medvetenhet av att vara neutral i textbearbetning och analys. Mårtensson och 

Fridlund (2017) beskriver att en viss förförståelse kan komma med i textanalysen, 

även om författarna försökt vara objektiva (Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom 

att författarna till föreliggande studie genomfört en gemensam analys och haft 
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möjlighet att diskutera textanalysens kan tillförlitligheten stärkas. Enligt 

Graneheim et al. (2017) är det en fördel att mer än en forskare närvarar under själva 

analysprocessen, det beskrivs som ett sätt att kunna stärka tillförlitligheten då 

forskarna kan uppfatta olika tolkningar av samma analysobjekt, och därmed kan 

författarna diskutera de olika tolkningarna (Graneheim et al., 2017). Enligt 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) visas tillförlitligheten bland annat av hur 

pass tydligt analysprocessen har beskrivits (Lundman och Hällgren Graneheim, 

(2017). Något som kan stärka tillförlitligheten är att författarna i föreliggande studie 

visat ett exempel på hur textanalysen genomförts. Ytterligare kan tillförlitligheten 

även stärkas av att författarna genomfört alla nio intervjuer tillsammans. Genom att 

båda författarna närvarade under intervjuerna minskade risken för att eventuella 

följdfrågor som kunde uppstå under intervjun missades. En svaghet som däremot 

kan påverka studiens tillförlitlighet negativt är att det kan ha skapats en 

maktobalans då båda författarna medverkade i alla intervjuer. Ingen informant 

påtalade eller undrade över varför båda författarna närvarade och flera informanter 

hade en positiv inställning till att mer än en författare deltog då de kunde delge sina 

erfarenheter till fler personer på en gång. 

Författarna till föreliggande studie har under studiens genomförande vid ett flertal 

tillfällen diskuterat resultatet av genomförd analys med studiekamrater, handledare 

och examinator för att få återkoppling gällande resultatets uppbyggnad samt att få 

ett nytt perspektiv på det analysmaterial som ligger till grund för resultatet. Detta 

för att efter diskussion och reflektion kunna genomföra förbättringar som kan öka 

kvaliteten på arbetet samt förhoppningsvis kunna stärka tillförlitligheten och 

delaktigheten i resultatet.  

Resultatdiskussion 

Denna studie har undersökt patientens upplevelse och erfarenhet av att leva med 

svårläkta bensår och behandlas via en distriktssköterskemottagning på en 

vårdcentral. Även om varje informants upplevelse är individuell så finns det en 

likhet mellan fynden i undersökningen. Temat för resultatet, en ständig påminnelse 

om att vara begränsad i sitt vardagliga liv. Tre huvudfynd kommer att lyftas, dessa 

är underkategorierna att bli påmind om sårets närvaro, att inte kunna leva sitt liv till 
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fullo och att tvingas ta emot hjälp. Huvudfynden kommer diskuteras utifrån 

Dorothea Orems omvårdnadsteori, där det centrala begreppet är egenvård, då 

resultatet påvisat ett starkt behov och önskan bland informanterna av att kunna klara 

sig själva. Orems teori handlar om individen och dennes kapacitet till egenvård samt 

behov av det, men även förmågan hos vårdpersonalen som ska bidra med 

omvårdnad (Gustin & Lindwall, 2012).  

Orem delar in egenvårdsbehoven i tre kategorier. De universella egenvårdsbehoven 

som är lika för alla och kopplade till de vardagliga aktiviteterna. De 

utvecklingsmässiga egenvårdsbehoven, som kopplas till det som händer i de olika 

stadierna i människors liv. Den sista kategorin innefattar de hälsoavvikande 

egenvårdsbehoven, som kopplas till det som inte hör till de ”normala” funktionerna 

hos människan och dess effekter. Hit hör medicinska diagnoser och behandlingar 

som kan kopplas till dessa. Utöver de tre kategorierna för egenvårdsbehov delar 

Orem upp egenvårdsåtgärder i tre system. Det första är det helt kompenserade 

systemet där vårdaren sköter allt och individen inte har någon egen möjlighet att 

vara delaktig i vården. Nästa system är det delvis kompenserade, där individen 

medverkar till viss del, men besluten delas av individ och vårdare. Det sista 

systemet är det stödjande och undervisande, här är vården närvarande i form av 

stöttning och guidning men alla beslut tas av individen. Att assistera individen kan 

enligt Orem göras på fem sätt, att utföra något, att stödja, att undervisa, att vägleda 

och att erbjuda en utvecklande omgivning (Gustin & Lindwall, 2012). 

Att bli påmind om sårets närvaro påverkar patienten dagligen. Smärta kan upplevas 

både fysiskt och psykiskt och kan påverka individer på olika sätt. Resultaten från 

studien visade att majoriteten av informanterna påtalar en kraftig förändring i sitt 

vardagliga liv på grund av sitt bensår, då det bland annat lett till en störd nattsömn 

och dagliga rutiner. En studie av Jørgensen et al. (2006) påvisar att smärta och stress 

kan kopplas till sämre sårläkning, generell smärta från såret men även från den 

smärta och stress som kan uppstå vid till exempel omläggning. När smärta och/eller 

stress upplevs blir det ett påslag av katekolaminer som i sin tur kan leda till att 

kapillärerna drar ihop sig och därmed minskar syretillförseln till såret och det i sin 

tur leder till en försämrad sårläkning (Jørgensen et al., 2006). För att minska tiden 

https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.hkr.se/action/doSearch?ContribAuthorRaw=J%C3%B8rgensen%2C+Bo
https://onlinelibrary-wiley-com.ezproxy.hkr.se/action/doSearch?ContribAuthorRaw=J%C3%B8rgensen%2C+Bo
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för sårläkning är det därför viktigt att patienternas smärtlindring är adekvat och att 

det regelbundet genomförs smärtskattningar för att kontrollera smärtlindringens 

effekt. 

 

Att hela tiden behöva vara medveten av sin omgivning och vara förberedd på 

eventuella förändringar i såret gör att patienterna får en upplevelse att inte kunna 

leva sitt liv till fullo. Resultatet i studien visade att flertalet informanter upplevde 

att de var tvungna att kunna se eventuella risker i sin omgivning, som skulle kunna 

försvåra pågående sårläkning och i värsta fall orsaka ett nytt sår.  Det medförde att 

informanterna upplevde ett konstant behov av att vara på sin vakt. Informanterna 

var även eniga gällande vikten av att vara förberedd om något skulle hända med 

bensåret och att det därför också var viktigt att arbeta förebyggande med 

omläggningsmaterial och rätt avlastning. Att ständigt behöva tänka på omgivningen 

är något som kan vara frustrerande, Slagsvold och Stranden (2005) fann i sin studie 

att patienter med bensår ofta upplever en negativ påverkan i sin livskvalitet på grund 

av sitt sår. Mycket av det som patienterna upplevt som besvärande hade kunnat 

åtgärdas med preventiva medel, bland annat med tillgång till extra 

omläggningsmaterial (Slagsvold & Stranden, 2005). Region Stockholm (2017) 

beskriver i sitt kunskapsstöd att patienten ska motiveras till att vara delaktig i sin 

vård och behandling, detta då patientens välbefinnande kan påverka sårläkningen 

positivt (Region Stockholm,2017). Det borde därför erbjudas en viss mängd extra 

omläggningsmaterial som patienten/informanterna kan ha i hemmet för att öka 

patientens delaktighet i sin vård, minska patientens oro för att inte kunna åtgärda 

om något skulle hända med bensåret. Livet är föränderligt och det kan ibland uppstå 

förändringar som kan påverka livskvaliteten, och det egna synsättet på livet. De 

flesta informanterna uppger många tankar om att det varit en påfrestande 

upplevelse, att vara van vid att kroppen fungerar på ett sätt till att därefter sätta sig 

in i ett nytt tankesätt på grund av bensåret. Tidigare studie som gjorts av Persoon et 

al. (2004) har beskrivit att patienter med svårläkta bensår, framför allt de med 

återkommande besvär, ofta har en pessimistisk inställning till sårläkning. De 

beskriver även patienter som inte förlorar hoppet om att en dag inte längre ha ett 

sår och att en positiv inställning till hanteringen av den nya tillvaron underlättar 
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(Persoon et al., 2004). Till grund för detta kan det vara en fördel om patienten ges 

tid och får en möjlighet att samtala med behandlande distriktssköterska om sitt 

mående, och om det finns ett behov och intresse av att anordna en samtalsgrupp där 

patienterna i grupp kan samtala med andra i liknande situation.  

 

En oviss framtid ligger till grund för många funderingar. Flertalet informanter i 

denna studie uppger att de tänker på hur det kommer bli till sommaren när det fina 

vädret kommer. De hoppas på en förbättring och reflekterar mycket över hur de 

kommer att bli när sommaren kommer, de upplever att bensåren är lättare att dölja 

under vintern men att det kan bli en del bekymmer till sommaren. En likhet till detta 

går att se i en studie av Platsidaki et al. (2017) som bland annat beskriver att 

patienter med bensår inte vill visa upp sitt sår offentligt, det har lett till att patienten 

dragit sig undan och lämnat aktiviteter de tidigare ägnat sig åt (Platsidaki et al., 

2017). Här kan det dras tydliga paralleller till Orems omvårdnadsteori, och 

kategorin för de universella egenvårdsbehoven, då informanternas upplevelser av 

att vara hindrade i sin vardag genomsyrar resultatet. Deras möjlighet att utföra det 

mest självklara, så som exempelvis gå en promenad, utan att vara oroliga för att 

stöta emot något och skapa ett nytt sår eller förvärra det som redan finns är 

obefintlig för de flesta av informanterna då oron ständigt finns med dem. Även 

kategorin för de utvecklingsmässiga egenvårdsbehoven tydliggörs genom att 

informanterna talar om förändringar och anpassningar. Att exempelvis vara mitt i 

livet med familj och arbete medför hos ett par informanter att det finns en tydlig 

önskan om att ha möjlighet till att kunna utföra sin egenvård självständigt. 

 

Att tvingas ta emot hjälp och inte längre själv kunna göra det som alltid tidigare 

varit möjligt kan vara en svår omställning. Informanterna i föreliggande studie 

upplevde även ett ökat behov av hjälp då många på grund av sina bensår inte längre 

klarade av saker som de tidigare kunnat göra själva. En del patienter kan inte längre 

röra sig utan att ta stöd av käpp, möbler och andra fasta föremål. I likhet med detta 

beskrivs i en studie av Haram och Nåden (2003) hur vardagen lätt försvåras i 

samband med att drabbas av svårläkta bensår, en minskad mobilitet och även 

boendemiljön kan vara ett hinder för att vardagen ska fungera, till exempel vid 
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boende i lägenhet där det inte finns någon hiss (Haram & Nåden, 2003). Det är 

därför viktigt att ställa frågor till patienten gällande hemsituationen och om det 

finns något som inte längre fungerar i hemmet, eller om det tillkommit nya 

svårigheter. 

Patienter med svårläkta bensår har ett stort behov av stöttning. I föreliggande studie 

påtalar informanterna att de behöver närståendes stöd och assistans i större 

utsträckning än tidigare. I enlighet med detta visar även en studie av Herber et al. 

(2007) ett liknande resultat där patienter med svårläkta bensår blivit begränsade i 

sin rörelseförmåga och behövt ökad assistans från vänner och familj. Studien 

påvisar även att det blivit svårare för patienter att genomföra vardagliga aktiviteter 

så som hushållssysslor, men också att vara fånge i sitt eget hem på grund av sitt 

bensår (Herber et al., 2007). Med tanke på informanternas upplevelse av ett extra 

behov av stöd kan det även finnas ett ökat behov av att vårdpersonalen ser till 

patienternas behov. Att inte enbart se bensåret, utan att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv så att patienten får den omvårdnad den behöver. Den sista 

kategorin för egenvårdsbehov enligt Orem tydliggörs här då vikten av att 

omvårdnadspersonalen har god kompetens i och förmåga att identifiera de brister 

som leder till en försämrad möjlighet till att individen kan utföra sin egenvård lyfts. 

Brister som kan leda till detta är exempelvis lite eller ingen kunskap om sitt 

besvär/sjukdom samt den aktuella behandlingen, men kan även grunda sig i fysiska 

eller psykiska begränsningar som uppkommit i samband med sjukdomsbesväret. 

Här kan ett av systemen för egenvårdsåtgärder lyftas, från att individen är beroende 

av vården för hjälp med det praktiska till att i stället vägledas och stöttas i att själv 

kunna klara av att sköta sin egenvård i större utsträckning. Genom att utbilda 

individen i exempelvis omläggning av sitt sår hjälper vårdaren individen till en mer 

självständig vardag och möjliggörande av egenvård.  

Kliniska implikationer 

Socialstyrelsen (2004) beskriver vikten av en helhetssyn inom primärvården, att ha 

en stor kännedom om patientens livsvärld för att kunna ge en god vård, det behöver 

finnas en kontinuitet och tillit till vårdgivaren (Socialstyrelsen, 2004). Genom att 

använda sig av en helhetssyn kanske det kan gå att öka förståelsen för samt förbättra 
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upplevelsen för patienter som lever med svårläkta bensår. Utifrån resultatet syns 

det tydligt att vårdgivarna behöver ta ett större ansvar för mer än “bara” sårvården 

då patienterna tydligt förmedlat att livet kraftigt påverkas och ett ökat lidande och 

större behov av hjälp tillkommer. Det kan därför vara en god idé att gå igenom hur 

och om smärtbehandlingen fungerar. Att prata med patienten och kommunicera 

kring vad denne kan förvänta sig av sitt sår, sin behandling och sitt mående för att 

kunna uppnå ett ökat välbefinnande hos patienten.  

Som ett förslag på framtida forskning hade det varit av intresse att genomföra en 

studie med syftet att undersöka patienters önskemål av vården i sin 

bensårsbehandling för att få en överblick om hur de ser på sin vård, om de är nöjda, 

om det finns något som saknas eller som kan förbättras. 

Slutsats 
Resultatet visade att patienter som lever med svårläkta bensår blir påverkade i sin 

vardag, både fysiskt, socialt och smärtmässigt. Bensåret skapar en del tankar om 

hur det är och hur det kommer att bli. Det blir en begränsning som patienterna till 

slut vänjer sig vid och lär sig leva med. Det är av stor betydelse att tillgodose att 

patienter får tillgång till den hjälp de behöver. Inom vårdcentralen kan det innebära 

att patienten får tillgång till ytterligare omläggningsmaterial men även att deras 

smärtbehandling tillgodoses. Även om extra omläggningsmaterial kan anses strida 

mot en hållbar utveckling kan det även resultera i en snabbare sårläkning samt en 

ökad känsla av trygghet hos patienten, vilket kan reducera den totala kostnaden i 

det långa loppet. Genom att se individen, framförallt inom utsatta grupper i 

samhället, kan hälsa och sociala behov främjas. Genom att erbjuda en jämlik vård 

för alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, får de en möjlighet till rätt insatser som 

inte enbart gynnar individen utan samhället i helhet. 
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Till verksamhetschef/motsvarande …………….. 
 
 
Förfrågan om tillstånd att genomföra intervjustudien om patientens upplevelse av att leva med svårläkta 
bensår och få sin behandling via en distriktssköterskemottagning inom primärvården. 
 
Bensår är en vanligt förekommande orsak till besök hos distriktssköterskor. För att kunna ge ett adekvat 
stöd och en bra behandling är det viktigt att den som ger vården, det vill säga distriktssköterskan, får ta del 
av patienternas upplevelse av hur det är att leva med svåra bensår och dess behandling.  
 
Studien är en kvalitativ intervjustudie med patienter som lever med svårläkta bensår och vars sår ej läkt 
under >6 veckor trots behandling. Studien kommer genomföras genom intervjuer med 15–20 deltagare 
som uppfyller definitionen av svårläkta bensår. Efter genomförda intervjuer kommer en kvalitativ 
innehållsanalys att genomföras på det insamlade materialet. 
 
Då svårläkta bensår pågår i mer än 6 veckor och distriktssköterskor inom primärvården är en del av dessa 
patienters behandling önskar vi hjälp av era distriktssköterskor med att förmedla ett informationsbrev till 
de patienter som faller inom inklusionskriteriet för svårläkta bensår. Eventuella deltagare kommer då få ett 
informationsbrev gällande syftet med denna studie och blankett att fylla i sitt medgivande för deltagande i 
studien, som vi därefter önskar att de kan lämna in i er reception innan sitt nästa besök för att därefter 
skickas till Sanna eller Jennica i ett förfrankerat kuvert. Det insamlade materialet kommer enbart att 
användas av författarna. För att säkerställa sekretessen kommer insamlade data att kodas så att det enbart 
är författarna som har kännedom om vilken deltagare som givit respektive svar. Det insamlade materialet 
kommer endast användas för att svara på syftet till denna studie.  
 
Ansökan kommer att skickas till Hälsovetenskapliga etikrådet för rådgivande yttrande innan den planerade 
studien genomförs.    
 
Studien ingår som ett examensarbete i distriktssköterskeprogrammet.  
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Att leva med svårläkta bensår - Patienters upplevelse av vardag och vård. 
 
 
Er anhållan 
 
 

   Medgives 
 
 
_____________________             _____________________              
Ort                                                  Datum 
 
 
 
 
 
_________________________________________________ 
Underskrift 
 
 
 
_________________________________________________ 
Namnförtydligande och titel 
 
 
 
_________________________________________________ 
Verksamhetsområde 
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Bilaga 2 Informationsbrev till personal i reception 

 
  

 

Fakulteten för hälsovetenskap, Högskolan Kristianstad, 291 88 Kristianstad 
Telefon: 044-2503100, E-post: student@hkr.se 

 

  
Till personal i reception på berörd vårdcentral 
 
 
Hej! 
 
Vi genomför nu en studie bland utvalda patienter listade hos er. De har fått ett informationsbrev med en 
medgivandeblankett som vi önskar att de kan lämna in till er i receptionen innan sitt nästkommande besök.  
 
De kommer att ge er ett kuvert som vi önskar att ni lägger ner i ett större förfrankerat kuvert och skickar 
tillbaka till oss enligt överenskommet datum. 
 
Studien ingår som ett examensarbete i distriktssköterskeprogrammet.  
 
Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sanna Dubbelman 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 
distriktssköterskeprogrammet 
Tfn: 073-364 64 67 
e-post: 
sanna.dubbelman0054@stud.hkr.s
e 

Jennica Nostell 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 
distriktssköterskeprogrammet 
Tfn: 070-648 43 61 
e-post:  
jennica.nostell0044@stud.hkr.s
e 

Handledare 
Marina Sjöberg 
Universitetslektor 
Postadress: Fakulteten för 
hälsovetenskap, Högskolan 
Kristianstad,29188 Kristianstad. 
Tfn: 044-250 38 55 
e-post: marina.sjoberg@hkr.se 
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Bilaga 3 Informationsbrev till distriktssköterska 

 
  

 

  
Till Distriktssköterska/Sjuksköterska som ansvarar för sårbehandling inom primärvården. 
 
Studie: ”Att leva med svårläkta bensår: Patientens upplevelse av vardag och vård” 
 
Du tillfrågas härmed om hjälp med att lämna ut ett informationsbrev till alla personer med svårläkta 
bensår, se inklusionskriterier nedan.  
 
Vi är två studenter som studerar till distriktsköterskor och önskar genomföra en studie med syftet 
att studera patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår. Vår förhoppning är att resultatet kan 
bidra till en grund för ett förbättringsarbete. I studien kommer totalt runt 15–20 personer att delta och 
intervjun anpassas efter pandemiläget samt deltagarens önskemål.  
 
För att komma i kontakt med informanter till studien söker vi: 

- Patienter med svårläkta bensår, det vill säga sår som ej läkt på sex veckor trots behandling. 
- Patienter som är svensktalande där tolk ej behövs. 
- Patienter över 18 år.  

 
Vi önskar hjälp med att förmedla brev med information om studien till patienter enligt ovanstående 
kriterier. 

 
Eventuella frågor om studien besvaras av författarna till studien och kontaktuppgifter till Sanna Dubbelman 
eller Jennica Nostell finns i det informationsblad ni fått. 
 
Vi tackar så mycket för hjälpen att nå ut till patienter som uppfyller kriterierna för studien. 
 
Med vänlig hälsning, Sanna och Jennica 
 
Sanna Dubbelman 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 
distriktssköterskeprogrammet 
Tfn: 073-364 64 67 
e-post: 
sanna.dubbelman0054@stud.hkr.s
e 

Jennica Nostell 
Leg. Sjuksköterska 
Studerande på 
distriktssköterskeprogrammet 
Tfn: 070-648 43 61 
e-post:  
jennica.nostell0044@stud.hkr.s
e 

Handledare 
Marina Sjöberg 
Universitetslektor 
Tfn: 044-250 38 55 
e-post: marina.sjoberg@hkr.se 

   
 

INFORMATION GÄLLANDE 
DELGIVANDE AV INFORMATION TILL 
EVENTUELLA STUDIEDELTAGARE 
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Bilaga 4 Informationsbrev till studiedeltagare 

  

 

Information till studiedeltagare 

Att leva med svårläkta bensår – Patienters upplevelse av vardag och vård. 

Vi vill fråga dig om du vill delta i ett projekt. I det här dokumentet får du information om 

projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Då medellivslängden i Sverige ökar leder det till att fler personer i Sverige kan komma att 

drabbas av bensår i framtiden. Det är därför viktigt att få en djupare förståelse för hur 

patienter som har bensår upplever sin vardag, det vill säga allt från upplevelse av det 

vardagliga livet till den behandling och vård som erhålls. Vi vill därför genomföra en 

intervjustudie i syfte att få en ökad kunskap om patienters upplevelse av att leva med bensår. 

Vår förhoppning är att resultatet ska ligga till grund för förbättringsarbete.  

Vi har gett information till din behandlande sjuksköterska gällande vår studie och efterfrågat 

om hen kan lämna ut denna information till dig då du kommer för behandling av ditt bensår. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i studien då vi väldigt gärna vill samtala med dig för att 

få höra din upplevelse av att ha bensår. 

Vi genomför denna studie inom vår specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot 

Distriktssköterska med Högskolan Kristianstad som forskningshuvudman. Resultatet av 

studien ska leda fram till en magisteruppsats. 

Hur går studien till? 

Deltagande i projektet kommer för dig innebära att du blir intervjuad av oss gällande dina 

upplevelser med ditt bensår. Intervjun kommer ske under ett tillfälle och beräknas ta ca 60 

minuter. Med ditt godkännande kommer samtalet att spelas in. Vi kommer inte utföra eller 

medverka vid din ordinarie behandling av ditt bensår. 

Intervjun kommer ske på det sätt som du som deltagare känner passar dig bäst, intervju kan 

ske genom ett fysiskt möte på en plats som känns trygg för dig, exempelvis i ditt hem. Med 

tanke på pågående pandemin är det även möjligt att intervjun genomförs nätbaserat via 

tjänster som Zoom, Skype eller Microsoft Teams eller genom en telefonintervju om du känner 

dig mer bekväm med det.  

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Genom att delta i denna studie ber vi dig att öppet berätta om hur det är att leva med och få 

behandling av ett svårläkt bensår. Det innebär att vi kan behöva ställa frågor till dig för att 

förstå vad det innebär. Skulle någon fråga upplevas obehaglig eller olustig att svara på 

behöver du inte besvara den. Det är också fritt att avbryta intervjun när som helst utan att 

behöva ange något skäl till det. Din behandlande distriktsköterska kommer ej att ta del av det 

du berättar. Om du känner att du har behov av vidare samtal med oss efter intervjun är du 

välkommen att höra av dig enligt nummer i våra kontaktuppgifter nedan. 
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Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig.  

De personuppgifter som vi kommer samla in är skriftligt samtycke på ditt deltagande i denna 

studie samt ljudinspelning av din röst under intervjun. Insamlade uppgifter kommer att kodas 

och förvaras inlåsta. Endast vi och vår handledare kommer att ta del av uppgifterna. 

Insamlade uppgifter kommer att raderas så snart magisteruppsatsen är examinerad. 

Insamlade personuppgifter kommer att förvaras inlåst samt i krypterad mapp i Högskolan 

Kristianstads intranät. Endast vi som är författare av studien kommer ha tillgång till 

medgivandeblanketten med ert skriftliga samtycke. Efter att studien slutförts och godkänts 

kommer intervjumaterial, skriftligt samtycke samt kodningslistor att förstöras, detta kommer 

att ske i samband med slutet på vår utbildning i mars 2022. 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter 

om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av 

uppgifterna ska du kontakta Sanna Dubbelman eller Jennica Nostell enligt kontaktuppgifter 

nedan. 

Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@hkr.se. Om du är missnöjd med hur dina 

personuppgifter behandlas har du rätt att lämna in klagomål till 

Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Vid önskemål om att få den skriftliga versionen på din genomförda intervju eller slutgiltig 

uppsats vänligen kontakta Sanna Dubbelman eller Jennica Nostell enligt kontaktuppgifter 

nedan. 

Försäkring 

Inget behov av särskilda försäkringsskydd.  

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. 

Om du vill avbryta ditt deltagande kontaktas den ansvariga för studien (se nedan). 

 

Bilaga 4 



 45 (47) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 
  

 

 

Ansvariga för studien  

Student Sanna Dubbelman, 073-364 64 67, sanna.dubbelman0054@stud.hkr.se   

Student Jennica Nostell, 070-648 43 61, jennica.nostell0044@stud.hkr.se  

Handledare Marina Sjöberg, Universitetslektor, Högskolan Kristianstad, 

marina.sjoberg@hkr.se 
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Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

 Jag samtycker till att delta i studien Att leva med svårläkta bensår – Patienters upplevelse 

av vardag och vård.  

 Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i information till 

studiedeltagare. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

Telefonnummer för kontakt Namnförtydligande 
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Bilaga 5 Intervjuguide 

 

Inledande fras till deltagare:  
Vår förhoppning med den här studien är att den kan leda vidare till en ökad förståelse och ett 
eventuellt förbättringsarbete för patienter med bensår. Vi är därför oerhört tacksamma för att du 
vill dela med dig av dina erfarenheter och upplevelse.  

 

Demografisk information: 
Kön:  

Ålder: 

Bakomliggande sjukdom: 

Län: 

Boendesituation/Familjesituation: 

Landsbygd/stad?: 

 

Inledande frågor: 
- Hur länge har du haft såret? 
- Vad vet du om ditt sår / vilken typ av sår har du? 
- Hur ofta läggs såret om? 
- Var sitter såret? 

 
Övergripande frågor: 

Kan du berätta om hur det är att leva med ditt sår? 
- Hur ser en vanlig dag ut för dig? 
- Hur upplever du dina besök hos distriktssköterskan? 

 
 

Frågor som vi önskar få besvarade: 
- Kan du beskriva hur det påverkar dig kroppsligt? 
- Kan du beskriva hur det påverkar dig känslomässigt? 
- Kan du beskriva hur det påverkar dig i familj och bland vänner/sociala sammanhang? 
- På vilket sätt påverkar besöken på̊ hälsocentralen/vårdcentralen ditt liv? 
- Smärta, hur påverkar det din dag? 

“Sista frågan:” 
Är det något annat du vill lägga till angående det som vi nu har pratat om? 
 
Följdfrågor: 
 

- Vad tänker du om... 
- Kan du ge exempel på ̊… 
- Hur tänker du kring det? 
- Vill du berätta mer om det? 

INTERVJUGUIDE 
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