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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Venösa bensår uppkommer till följd av venös insufficiens. Tillståndet 

förväntas öka i takt med en åldrande befolkning. Behandlingen kan vara 

tidskrävande och följsamheten är låg. Sjuksköterskan spelar en viktig roll vid 

behandlingen av dessa personer. Genom att belysa personers upplevelser av 

att leva med venösa bensår kan kunskap genereras som är nödvändig för att 

sjuksköterskan ska kunna ge god vård. 

Syfte: Att belysa personers upplevelser av att leva med venösa bensår. 

Metod: Litteraturöversikt med riktad innehållsanalys. Analysen utgick från de tre 

centrala komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i 

Antonovskys teori om känsla av sammanhang (KASAM). Sökningar 

genomfördes i tre databaser. Sökord för att leva med kombinerades med 

sökord för venösa bensår. Träffar begränsades till artiklar publicerade mellan 

1 januari 2008 och 31 augusti 2018. Elva vetenskapliga artiklar valdes ut för 

analys. 

Resultat: Under tre huvudkategorier formulerades åtta underkategorier. 

Huvudkategorierna var begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. I 

kategorin begriplighet beskrevs upplevelser av att drabbas av venösa bensår, 

betydelsen av kontroll samt betydelsen av information. Under hanterbarhet 

beskrevs användandet av resurser och strategier för att hantera livet. Under 

meningsfullhet beskrevs tillståndets inverkan på människors identitet och 

självbild, sårens plats i livet samt hur livet med bensår upplevdes på ett 

emotionellt plan. 

Diskussion: I resultatdiskussionen lyftes aspekter av tid relaterat till omvårdnad och 

behandling. Sjuksköterskans betydelse för följsamhet till behandling samt 

vikten av information och kunskap belystes. Resultatet diskuterades i relation 

till Antonovskys centrala komponenter samt tidigare forskning. 

Nyckelord: Venösa bensår, patient, sjuksköterska, upplevelse, känsla av sammanhang. 



  
 
 

 

Abstract 
 
Background: Venous leg ulcers occur as a result of venous insufficiency. The condition is 

expected to increase in line with an aging population. Treatment may be 

time consuming and the adherence to treatment is low. The nurse plays an 

important role in the treatment of these persons. By highlighting people’s 

experiences of living with venous leg ulcers, knowledge necessary for the 

nurse to provide good care can be gained. 

Aim: To highlight people’s experiences of living with venous leg ulcers. 

Method: A literature review with directed content analysis. The analysis was based 

on the three key components in Antonovsky's theory of sense of coherence 

(SOC): comprehensiveness, manageability and meaningfulness. Searches 

were carried out in three databases. Keywords for to live with were 

combined with keywords for venous leg ulcers. Searches were limited to 

articles published between the 1st of January 2008 and the 31st of August 

2018. Eleven scientific articles were selected for analysis.  

Results: Eight subcategories were presented under three main categories. The main 

categories were comprehensiveness, manageability and meaningfulness. The 

comprehensiveness category described experiences of suffering from venous 

leg ulcers, the significance of control and the importance of information. In 

the manageability category, the use of resources and strategies to handle life 

were described. In the meaningfulness category, the impact of leg ulcers on 

identity and self-image were described. The place of the ulcers in patients’ 

lives and descriptions of how life with leg ulcers was emotionally 

experienced were also presented. 

Discussion: Aspects in relation to nursing and treatment were discussed. Time, 

adherence to treatment, information and knowledge were highlighted. This 

was discussed in the light of Antonovsky's core components as well as 

previous research. 

Keywords: Venous leg ulcer, patient, nurse, experience, sense of coherence.  
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1. Inledning 

Venösa bensår är ett tillstånd som främst drabbar äldre och förväntas öka i takt med att antalet 

äldre i befolkningen ökar. Under sjuksköterskeutbildningens verksamhetsförlagda utbildning 

har vi mött patienter med venösa bensår i olika miljöer – på sjukhus, äldreboenden, 

vårdcentraler och i hemsjukvård. Vi har slagits av hur patienter tycks hantera sina tillstånd på 

olika sätt, samt hur fokuserad vården varit på sårbehandling. Våra möten med dessa personer 

har väckt funderingar kring hur de drabbade upplever livet med bensår. För att öka förståelsen 

för vad tillståndet kan innebära vill vi fördjupa oss i upplevelsen av att leva med venösa 

bensår. Sannolikheten är stor att vi kommer att fortsätta möta och vårda dessa patienter även 

som färdiga sjuksköterskor. Vår förhoppning är att arbetet ska generera kunskap som kan 

användas i den praktiska omvårdnaden för att ge de drabbade en så god vård som möjligt. 

 

2. Bakgrund 

2.1. Patofysiologi – venös insufficiens och venösa bensår 
2.1.1. Venös insufficiens 

I underbenen finns ett ytligt och ett djupt vensystem (Ericson & Ericson, 2012). 

Vensystemens primära funktion är att samla upp blod från muskler och perifera kärl för 

återflöde till hjärtat. Återflödet möjliggörs av venernas klaffar samt av benmusklernas 

växelvisa kontraktion och relaxation, muskelpumpen. Vid venös insufficiens är funktionen i 

detta venösa återflöde nedsatt. Blodet i de nedre extremiteterna ansamlas nedåt mot foten 

istället för att pumpas åter mot hjärtat, vilket manifesteras i venös hypertension. 

 Venös insufficiens är ett kroniskt tillstånd (Ericson & Ericson, 2012). Tillståndet ökar 

risken för ödem, åderbråck och venös stas i benens cirkulation. Ödem är ofta det första 

tecknet på venös insufficiens och med tiden blir symptomen mer påtagliga (Lindholm, 2012). 

Huden blir skör, torr och fjällande, eksem är vanligt förekommande. Ödem leder till 

försämrad blodförsörjning vilket innebär att närings- och syreutbytet blir nedsatt. 

 

2.1.2. Venösa bensår 

Lindholm (2012) definierar venösa bensår som sådana sår där venös insufficiens objektivt kan 

påvisas, där inga andra orsaker förekommer. Venösa bensår är i regel ytliga till medeldjupa, 

kan lukta illa och smärta. Dessa sår läker i regel långsammare än andra sår på grund av den 

försämrade blodförsörjningen. Venös hypertension leder till utveckling av venösa bensår 
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(Vivas, Lev-Tov & Kirsner, 2016). Såren tenderar att vara återkommande (Chamanga, 2018; 

Lindholm, 2012). Flera teorier om potentiella uppkomstmekanismer bakom hur venösa bensår 

uppstår har lagts fram, men den exakta orsaken är ännu oklar (Lindholm, 2012; Chamanga, 

2018; Vivas et al., 2016). 

 Det finns ett antal riskfaktorer som kan kopplas till utvecklingen av venösa bensår 

(Chamanga, 2018; Vivas et al., 2016). Hög ålder, historik av ventromboser, kvinnligt kön, 

övervikt och ärftlighet är exempel på faktorer som har samband med venös insufficiens och 

utvecklingen av venösa bensår. Bérard, Abenhaim, Platt, Kahn, och Steinmetz (2002) fann ett 

samband mellan antalet genomgångna graviditeter och sannolikheten att utveckla venösa 

bensår. 

 

2.2. Prevalens och kostnader för venösa bensår 

Det finns inga exakta uppgifter om förekomsten av bensår då prevalenstalen varierar i olika 

studier på grund av skillnader i bland annat studiedesign, studiepopulation, sårens etiologi och 

definition av begreppet bensår (Graham, Harrison, Nelson, Lorimer & Fisher, 2003; 

Ragnarson Tennvall, Andersson, Bjellerup, Hjelmgren & Öien, 2004). Flera studier har dock 

uppskattat prevalensen av pågående och läkta bensår till cirka två procent (Graham et al., 

2003; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014; Wittens et al., 2015). 

Venösa bensår är den vanligaste typen och utgör omkring hälften av alla bensår (Lindholm, 

2012; Ragnarson Tennvall et al., 2004; SBU, 2014). Tillståndet är vanligare hos kvinnor än 

hos män, och förekomsten ökar med stigande ålder (Graham et al., 2003; RiksSår, 2017; 

Robertson, Evans & Fowkes, 2008). Människor lever allt längre och andelen äldre i Sverige 

ökar (Statistiska centralbyrån, 2018). Förekomsten och kostnaden av svårläkta sår, venösa 

bensår inkluderat, förväntas stiga i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar (SBU, 

2014). 

 Den genomsnittliga veckokostnaden för behandling av ett venöst bensår har i Sverige 

beräknats till cirka 1000 kr (Ragnarson Tennvall et al., 2004; Ragnarson Tennvall, Hjelmgren 

& Öien, 2006). Ju större bensåret är och ju längre det har pågått desto högre kostnader för det 

med sig (Ragnarson Tennvall et al., 2004; Ragnarson Tennvall & Hjelmgren, 2005). Andra 

faktorer som påverkar kostnaderna för venösa bensår är läkningstid, omläggningsfrekvens, tid 

spenderad vid varje omläggning samt vårdens organisation. 

 



  3 (45) 
 

2.3. Behandling av venösa bensår 
Då patienter med bensår kan lida av många andra sjukdomar påträffas de inom hela 

sjukvårdssystemet (Lindholm, 2012). Enligt Ragnarson Tennvall et al. (2004) behandlades 

patienter med venösa bensår inom olika områden, exempelvis inom primärvården, på 

vårdboenden, i slutenvården samt på specialiserade sårkliniker. Såromläggning utfördes 

vanligen på primärvårdsmottagning eller i patientens hem. 

 För att bestämma behandlingsmetod är det viktigt att de bakomliggande orsakerna till 

bensår utreds (SBU, 2014). Behandlingen av venösa bensår utgörs i regel av kontinuerlig 

såromläggning och kompressionsbehandling. Målen med behandlingen bör syfta till att 

minska förekomst av ödem och smärta, främja sårläkning samt förebygga återfall (Vivas et 

al., 2016). I en artikel beskrev Ragnarson Tennvall och Hjelmgren (2005) att 

behandlingsperioder vid venösa bensår ofta var utdragna. Tiden för sårläkning relaterades till 

sårets storlek och duration. Läkningstid kan påverkas genom korrekt diagnos, optimal 

ödemkontroll, sårbehandling, näringstillförsel, patientengagemang samt smärtlindring 

(Lindholm, 2012). 

 Vid förekomst av venösa bensår anses ödem vara den huvudsakligen hämmande faktorn 

för läkningsprocessen varför ödembehandling är viktigt (Lindholm, 2012). 

Kompressionslindning med kompressionsbandage utgör stommen i ödembehandling. 

Kompression minskar svullnaden, stöttar muskelpumpens funktion samt förbättrar 

venklaffarnas funktion vilket främjar sårläkningsprocessen. Kompressionslindning bör fortgå 

tills såret läkt (Vivas et al., 2016). Efter sårläkning bör kompressionsstrumpor användas. 

Behandling med kompressionsstrumpor bör pågå livet ut, då användandet av dessa förhindrar 

uppkomst av nya sår. Personer som inte använde kompressionsstrumpor löpte högre risk att 

drabbas av recidiv än de som använde kompressionsstrumpor efter sårläkning (Nelson & Bell-

Syer, 2014). 

 

2.4. Sjuksköterskans ansvar – omvårdnad, delaktighet och följsamhet 

Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Sjuksköterskan är även skyldig att bedriva sakkunnig omvårdnad med omtanke och respekt i 

samråd med patienten (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659, kap. 6). Delaktighet i vården är 

en för patienten lagstadgad rättighet (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 5). Att möjliggöra för 

patienten att vara delaktig i sin behandling är en av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna för att 
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främja sårläkningsprocessen (Lindholm, 2012). Genom att ge information och 

individanpassade råd kan sjuksköterskan främja patientens delaktighet. Vidare bör 

sjuksköterskan se till patientens hela livssituation och bedriva omvårdnad präglad av 

lyhördhet, förståelse och respekt.  

 Flera studier har visat att följsamheten till behandling hos patienter med venösa bensår var 

låg (Finlayson, Edwards & Courtney, 2014; Raju, Hollis & Neglen, 2007; Heinen et al., 2007; 

Jull et al., 2004). Furlong (2001) undersökte vilka faktorer som påverkade patienters 

följsamhet till behandling med fokus på sjuksköterskans roll. Sjuksköterskan hade kunskap 

om hur behandlingen av venösa bensår påverkade patientens hälsa, medan patienten hade 

kunskap om hur behandlingen påverkade deras liv. Det var därför viktigt att sjuksköterskan 

strävade efter att betrakta omvårdnaden ur patientens perspektiv. Genom att bedöma 

patientens kunskapsnivå och önskemål om livsstil samt att aktivt lyssna på patienten utan en 

dömande attityd etablerade sjuksköterskan kontakt och skapade förtroende. Aktiva och 

engagerade patienter hade bättre kontroll över sin situation vilket minskade benägenheten att 

avvika från behandling. 

 

2.5. Vad är god vård? 

Enligt Socialstyrelsen (2009) finns olika områden som utgör förutsättningar för god vård. 

Förutsättningarna för god vård är bland annat att den är kunskapsbaserad, ändamålsenlig, 

säker, patientfokuserad, jämlik samt ges i rimlig tid. För kunskapsbaserad vård krävs bland 

annat kunskap om bemötande samt kunskap om enskilda patienters förståelse, önskemål och 

förväntningar. Ändamålsenlig vård innebär att nyttan med vården för patienten är större än 

eventuella risker. En säker vård minskar risken för lidande, obehag, kroppslig eller psykisk 

skada, sjukdom eller död. Grunden för säker vård är korrekt utförd diagnostik, vård och 

behandling. Patientfokuserad vård innebär respekt för människors lika värde samt för den 

enskildes värdighet, autonomi och integritet. Vården ska utföras med respekt och lyhördhet 

för individuella behov, förutsättningar, förväntningar och värderingar. Planering och 

genomförande av vård ska göras i samråd med patienten. Patientens kunskap, förståelse och 

insikt är förutsättningar för att denne ska kunna vara delaktig i, och ha inflytande över, sin 

egen hälsa, vård och behandling. Detta förutsätter dialog mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Jämlik vård innebär att patienten bemöts och vårdas med respekt och 

omtanke – oavsett personliga egenskaper, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social 
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ställning, etnicitet, religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Vård i rimlig tid innebär att 

eventuella väntetider inte ska påverka patienten negativt fysiskt, psykiskt eller socialt. 

 

2.6. Betydelsen av patientens upplevelse 

Såväl patienten som den professionella vårdaren har ansvar för patientens hälsa och vård 

(Dahlberg & Segesten, 2010). De är båda experter, men på olika saker. Endast patienten 

besitter kunskap om hur sjukdomen upplevs, hur det är att leva med den och hur den påverkar 

livet. För att stärka patientens hälsoprocesser och ge god vård behöver vårdandet ha fokus på 

patientens värld och hur patienten upplever hälsa, sjukdom och lidande. För att kunna stötta 

patienter att leva sina liv på egna premisser trots sjukdom måste vårdandet bygga på hur 

sjukdomen påverkar individens upplevelse av mening, sammanhang och vardag.  

 

2.7. Problemformulering 

Venösa bensår är ett tillstånd som drabbar många, främst äldre. Dessa sår utgör en 

samhällskostnad som förväntas öka i takt med att befolkningen blir allt äldre. Behandlingen 

kan vara tidskrävande och följsamheten hos de drabbade är ofta låg. En engagerad och 

delaktig patient är med större sannolikhet följsam till behandling. Delaktighet och följsamhet 

kan uppnås genom att sjuksköterskan ser till patientens hela livssituation och ger 

individanpassade råd. För att främja engagemang och delaktighet är det viktigt att bedriva 

omvårdnad utifrån patientens perspektiv. Genom att belysa patienters upplevelser kan 

kunskap genereras som är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna ge god vård. 

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa personers upplevelser av att leva med venösa bensår. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt användes Aaron Antonovskys teori om känsla av sammanhang 

(KASAM). Teorin användes som ramverk för analys och som underlag för resultatdiskussion. 

 

4.1. Begreppet känsla av sammanhang 

Begreppet känsla av sammanhang skapades av sociologen Aaron Antonovsky, som menar att 

människor med hög KASAM klarar påfrestningar i livet med god hälsa i behåll bättre än de 
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med låg (Antonovsky, 2005). Det är en salutogen modell som står i kontrast till det patogena 

synsätt som dominerar hälso- och sjukvården (Langius-Eklöf & Sundberg, 2018). De tre 

centrala komponenterna i teorin är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, vilka 

tillsammans bestämmer en persons grad av KASAM (Antonovsky, 2005). Dessa komponenter 

är förbundna med och beroende av varandra. Nedan följer en beskrivning av de tre 

komponenterna. 

 

4.1.1. Begriplighet 

Begriplighet handlar om i vilken utsträckning en person upplever att den förstår händelser 

(Antonovsky, 2005). Det handlar om i vilken grad den egna världen uppfattas som logisk, 

strukturerad och tydlig, eller som otydlig och kaotisk. Hög begriplighet kännetecknas av att 

händelser upplevs som förnuftsmässiga, gripbara, ordnade, sammanhängande, strukturerade 

och tydliga. En person som upplever hög begriplighet förväntar sig att framtida händelser är 

förutsägbara. Om händelser kommer som en överraskning kan de ändå begripas och förklaras. 

Låg begriplighet kännetecknas av att händelser upplevs som kaotiska, oordnade, 

slumpmässiga, oväntade och oförklarliga. 

 

4.1.2. Hanterbarhet 

Hanterbarhet handlar om i vilken grad en person upplever att den har tillgång till resurser, 

med hjälp av vilka denne kan hantera de krav och intryck den ställs inför (Antonovsky, 2005). 

Resurser kan till exempel vara vänner, familj, sjukvården eller en högre makt. Hög 

hanterbarhet kännetecknas av att livets skeenden upplevs som erfarenheter som är möjliga att 

handskas med, utmaningar som går att möta. En person som upplever hög hanterbarhet ser sig 

inte som ett offer för omständigheterna eller tycker att livet är orättvist. En person med låg 

hanterbarhet är däremot mer benägen att uppleva sig vara dömd att råka ut för motgångar och 

räkna med att olyckor ska följa genom livet. 

 

4.1.3. Meningsfullhet 

Meningsfullhet speglar i vilken utsträckning en person känner att livet har en känslomässig 

innebörd, huruvida det finns områden i livet som är betydelsefulla och engagerande 

(Antonovsky, 2005). Hög meningsfullhet kännetecknas av att personen upplever att livet har 

en känslomässig innebörd, händelser ses som välkomna utmaningar värda att investera energi 

i. Personen har flera saker i livet som betyder något. För en person med låg meningsfullhet 
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upplevs händelser som bördor, ovälkomna utmaningar som hellre sluppits. Denne har inga 

eller få saker i livet med känslomässig betydelse. 

 

4.2. Relationen mellan KASAM och hälsa 

Enligt Antonovsky (2005) finns det, om inte empiriskt åtminstone teoretiskt, ett samband 

mellan KASAM, hantering av påfrestningar i livet och hälsa. Antonovsky menar att det finns 

teoretiska belägg för att påfrestningar som inte hanteras på ett adekvat sätt är 

sjukdomsalstrande, och att adekvat hantering är hälsobefrämjande. En person med låg 

KASAM kommer mer sannolikt att anamma mindre hälsosamma beteenden och strategier om 

denne ställs inför en påfrestning (exempelvis röka och dricka mer, förneka sjukdom och dess 

symptom, oföljsamhet till behandling). På samma sätt kommer en person med hög KASAM 

mer sannolikt att anamma beteenden som främjar hälsan (exempelvis motionera mer, sluta 

röka och dricka samt uppmärksamma sina symptom). En person med hög KASAM närmar sig 

troligen påfrestningar som en utmaning och är mer benägen att göra en riktig identifiering av 

sin situation och dess dimensioner. Denne är troligen också mer benägen att använda sig av 

sina resurser på ett rationellt och ändamålsenligt sätt. Vidare menar Antonovsky att en person 

med hög KASAM mer sannolikt undviker påfrestande situationer, att den mindre sannolikt 

upplever situationer som påfrestande samt i en påfrestande situation är mindre benägen att 

förneka eller förvränga problemets karaktär. 

 Langius och Björvell (1996) studerade sambandet mellan KASAM och hälsa inom flera 

olika patientgrupper, bland annat vid cancer och kronisk njursjukdom. De fann att lägre 

KASAM gav starkare ångest, större funktionsinskränkning, lägre skattad hälsa, svårare 

upplevelser av symptom samt mindre motivation. I en review-artikel baserad på 458 artiklar 

och 13 doktorsavhandlingar fann Eriksson och Lindström (2006) evidens som stödjer ett 

samband mellan graden av KASAM och upplevd hälsa. Hög KASAM visade sig ge bättre 

upplevd hälsa, oavsett ålder, kön, etnicitet, nationalitet och studiedesign. Dessutom verkade 

graden av KASAM kunna förutspå hälsa. Även om KASAM inte utgjorde den enda 

förklaringen till utveckling och bibehållande av hälsa så utgjorde den en viktig faktor. 

KASAM verkar vara en hälsoresurs som främjar motståndskraft och utveckling av ett positivt 

subjektivt fysiskt hälsotillstånd. 

 Langius och Björvell (1998) menar att sjukdom försätter personer i ett tillstånd som hotar 

livskvalitet och hälsa, vilket av de flesta upplevs som påfrestande. Hur en person hanterar 

påfrestningen kan vara avgörande för dennes hälsa och välbefinnande. De menar att 
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sjukvården är bra på att behandla sjukdomen, men sämre på att fokusera på personens 

upplevelse och hantering av påfrestningen. Kunskap om vad som gör att vissa personer lyckas 

påverka sin hälsa i positiv riktning skulle kunna bidra till minskat lidande. Sådan kunskap 

tillgängliggörs när omvårdnaden fokuserar mer på individers upplevelser. Venösa bensår är 

ett exempel på ett sådant påfrestande tillstånd som riskerar att hota livskvalitet och hälsa, 

varför teorin om KASAM är relevant och tillämpningsbar inom ramen för ett 

vårdvetenskapligt examensarbete. 

 

5. Metod 

Som metod valdes litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Syftet med en litteraturöversikt är 

att sammanställa kunskap inom ett avgränsat område vilket ger en övergripande bild av 

forskningsläget. 

 

5.1. Litteratursökning  
Sökningar gjordes i databaserna Cinahl Complete, PubMed och PsychINFO. Cinahl Complete 

är en databas som tillhandahåller tidskrifter främst inom vårdvetenskap (Karlsson, 2012). 

PubMed är en stor databas inom biomedicin som även tillhandahåller ett stort antal tidskrifter 

inom vårdvetenskap. PsychINFO innehåller artiklar som berör beteendevetenskap och 

psykologi. 

 Begränsningen peer reviewed användes i Cinahl Complete och PsychINFO för att endast 

inkludera vetenskapligt granskade artiklar. Då denna begränsning saknas i PubMed 

kontrollerade författarna att tidskrifterna som tillhandahöll valda artiklar publicerade artiklar 

som var peer reviewed. Begränsningen full text användes i PubMed för att sålla bort ej 

tillgängliga artiklar. Sökningarna begränsades till artiklar publicerade från den 1 januari 2003 

till tiden då sökningen genomfördes den 31 augusti 2018. 

 Inledningsvis gjordes sökningar med databasernas ämnesord för venösa bensår, venous 

ulcer respektive varicose ulcer. För att inte missa relevanta artiklar användes även ämnesord 

för bensår, leg ulcer. Den booleska operatorn OR användes för att kombinera sökorden för 

bensår och venösa bensår. Sedan gjordes sökningar relaterade till “upplevelse av att leva 

med”. Genom att studera relevanta artiklars ämnesord kom författarna fram till sökorden 

attitude to illness, attitude to health, quality of life, patient attitude, living with, life 

experiences, lived experience, perception, emotion samt psychosocial factor. Både ämnesord 

och fritext användes. Sökord av typen fritext trunkerades för att få med alla varianter av 
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orden. Resultaten av sökningarna för “upplevelse av att leva med” kombinerades därefter med 

OR. Slutligen användes den booleska operatorn AND för att kombinera sökningarna för 

bensår med sökningarna för “upplevelse av att leva med”. I sökningen i PubMed lades den 

booleska operatorn NOT till i kombination med diabetes. Detta för att sålla bort ett 

ohanterligt antal artiklar som berörde diabetessår.  

 

5.2. Urval 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle behandla bensår av venös etiologi samt inneha 

godkännande av etisk kommitté, alternativt publicerats i tidskrift med etiska krav för 

publicering. Exklusionskriterier var artiklar skrivna på andra språk än engelska eller svenska, 

review-artiklar, artiklar som utvärderade behandlingsformer eller produkter, artiklar som 

använde sig av skalor och mätinstrument samt fallstudier. 

 Titlarna till de artiklar som genererades i litteratursökningen lästes för att få en uppfattning 

om innehåll och relevans för syftet. Artiklar vars titlar bedömdes sakna relevans för syftet 

valdes bort. Dubbletter sållades bort. Därefter lästes de återstående artiklarnas 

sammanfattningar noggrant för att få en helhetsbild av innehåll och relevans för syftet. 

Artiklar vars sammanfattning bedömdes sakna relevans för syftet valdes bort.  

 De 27 artiklar som återstod lästes därefter i sin helhet. Elva artiklar bedömdes svara på 

syftet varför de valdes ut för analys. De artiklar som inte valdes ut för analys passade antingen 

inte på inklusionskriterierna eller så innehöll de något exklusionskriterium. Flera var 

fallstudier eller review-artiklar, några behandlade specifika behandlingsmetoder eller 

handlade om icke-venösa bensår. En artikel visade sig vara en projektplan. För att bedöma 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades dessa i sin helhet med stöd av Fribergs (2017) 

granskningsfrågor för kvalitativa studier. Aspekter som granskades var huruvida artiklarna 

innehöll ett tydligt syfte, problematisering av ämnet, beskrivning av metod, metoddiskussion 

samt etiska överväganden. 

 

5.3. Analys  
Båda författarna läste noggrant samtliga artiklar som valdes ut. Författarna sammanställde 

sammanfattningar av artiklarnas resultat på varsitt håll. Dessa jämfördes och diskuterades, 

varpå en gemensam sammanfattning av artiklarnas resultat utformades. En kategorisering av 

artiklarnas resultat utifrån likheter och skillnader påbörjades. Denna kategorisering övergavs 
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då författarna beslutade att istället genomföra en riktad innehållsanalys, inspirerad av Hsieh 

och Shannon (2005).  

 Vid riktad innehållsanalys utgår analysen från ett befintligt teoretiskt ramverk (Hsieh & 

Shannon, 2005). Genom att ta stöd av ett teoretiskt ramverk får teorin en vägledande funktion 

vid kategoriseringen av innehåll. Dessa kategorier utvecklas under analysprocessen i takt med 

att nya mönster och teman uppenbarar sig i innehållet. Resultatet av en riktad innehållsanalys 

kan användas för att stödja, ifrågasätta eller utveckla det teoretiska ramverket för att i 

slutändan kunna generera ny eller kompletterande kunskap inom området. Då vald teori för 

litteraturöversikten var KASAM användes teorins tre centrala komponenter begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet som ramverk för analysen. 

 Den riktade innehållsanalysen genomfördes genom att författarna ånyo läste samtliga 

artiklar samt den gemensamma resultatsammanfattningen. Författarna färgkodade därefter, på 

var sitt håll, innehållet i sammanfattningen utifrån kategorierna begriplighet, meningsfullhet 

och hanterbarhet. Färgkoderna jämfördes och diskuterades varpå ett resultat utifrån de tre 

kategorierna utformades. Åtta underkategorier formulerades i samråd mellan författarna 

utifrån mönster och teman som uppenbarade sig i materialet. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

I forskning som syftar till att öka förståelsen för fenomen som rör människor finns en risk att 

personer utnyttjas, skadas, såras eller utsätts för risker (Kjellström, 2012). Forskningsetikens 

syfte är att skydda det grundläggande människovärdet och individens rättigheter. En studie 

som klassas som etisk ska handla om väsentliga frågor, hålla god vetenskaplig kvalitet samt 

genomföras på ett etiskt sätt. För att öka det vetenskapliga värdet i examensarbetet bör endast 

artiklar som har tillstånd från etisk kommitté eller påvisar noggranna etiska överväganden 

inkluderas (Wallengren & Henricson, 2012). Om detta saknas i artikeln kan etiska 

publiceringskrav hos tidskriften undersökas. För att säkerställa att artiklarna i denna 

litteraturöversikt genomförts på ett etiskt sätt inkluderades endast artiklar som godkänts av 

etisk kommitté eller publicerats i tidskrift med etiska krav för publicering. För att bedöma 

vetenskaplig kvalitet granskades artiklarna med stöd av Fribergs (2017) granskningsfrågor för 

kvalitativa studier. 

 Enligt Vetenskapsrådet (2018) anses avsiktlig fabricering eller förvrängd tolkning av data 

som fusk och ohederlighet i forskning. För att undvika oavsiktlig feltolkning gjordes 

översättningar från engelska till svenska så textnära som möjligt, med hjälp av lexikon och 
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synonymordbok. Komplicerade översättningar diskuterades och gjordes i samråd mellan 

författarna. Enligt Priebe och Landström (2012) bör forskare reflektera över den egna 

förförståelsen. Genom erfarenheter av att ha mött och vårdat patienter med venösa bensår bär 

författarna på kunskap, antaganden och föreställningar som påverkar förståelsen för 

fenomenet som studeras (Friberg & Öhlén, 2012). Denna förförståelse kan utgöra både hinder 

och möjligheter till att skapa ny förståelse. För att undvika att förförståelse färgade resultatet 

använde sig författarna av metoden att först arbeta självständigt för att sedan jämföra och 

argumentera vid läsning, urval, resultatsammanfattning och kategorisering. 

 

7. Resultat 

Med utgångspunkt i de tre huvudkategorierna i KASAM identifierades åtta underkategorier, 

Tabell 1. Dessa underkategorier speglar upplevelser av att leva med venösa bensår inom 

ramarna för teorin. 

 
Tabell 1: Huvudkategorier och underkategorier. 
 

Begriplighet 
 

Hanterbarhet 
 

Meningsfullhet 
 

Upplevelser av sårens 
uppkomst 

Att använda sig av 
strategier 
 

Synen på sig själv – 
identitet och självbild 
 

Upplevelse av kontroll 
 

Resurser i relationer – 
upplevelse och betydelse av 
relationer 

Sårens plats i livet, 
drivkrafter och engagemang 
 

Betydelse av information 
från sjukvården 
 

 Emotionella reaktioner 
 

 

7.1. Begriplighet 
7.1.1. Upplevelser av sårens uppkomst 

Flera personer upplevde att deras sår uppkommit från ingenstans eller utan förvarning, de 

hade svårt att förstå varför detta hände dem (Cipolletta & Amicucci, 2017; Green, Jester, 

McKinley & Pooler, 2013; Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011). Såren sågs av 

många som akuta enskilda episoder och det fanns en uppfattning att problemen skulle lösas 

när såren läkt (Skavberg Roaldsen et al., 2011; Stewart, Edwards & Finlayson, 2018; Van 

Hecke et al., 2013). För informanter i artikeln av Van Hecke et al. (2013) sågs bensår snarare 

som en hudåkomma än som en konsekvens av venös insufficiens. Såren upplevdes för många 

i studien av Hopkins (2004) ha en oförutsägbar natur. I Stewart et al. (2018) beskrevs 
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erfarenheter av svårläkta sår som ledde till känslor av frustration och förvirring. Majoriteten 

av informanterna menade dock att utebliven eller misslyckad sårläkning inte hade någon 

relation till deras egna handlingar. Denna uppfattning återkom hos Van Hecke et al. (2013), 

där flera informanter hade uppfattningen att egna handlingar och åtgärder inte hade någon 

betydelse för sårläkning. I artikeln av Flaherty (2005) uppgav några att även om återfall var 

möjligt så kunde det undvikas genom egna handlingar.  

 

7.1.2 Upplevelse av kontroll 

Att drabbas av venösa bensår kunde medföra en känsla av kontrollförlust (Cipolletta & 

Amicucci, 2017; Jones, Robinson, Barr & Carlisle, 2008; Wellborn & Moceri, 2014). För 

vissa kopplades kontrollförlusten till känslan av att inte längre kunna styra över en kropp som 

börjat upplevas utmanande och upprorisk (Cipolletta & Amicucci, 2017). Känslor av 

kontrollförlust relaterades även till att försöka handskas med sitt tillstånd men inte lyckas, då 

informanter inte kunnat styra över eller dölja lukt från såren (Jones et al., 2008). Situationen 

upplevdes som oförklarlig och frustrerade, och vissa kände sig maktlösa inför att kunna 

förändra sin situation (Hopkins, 2004). En minoritet i artikeln av Van Hecke et al. (2013) 

accepterade dock såren som en manifestation av ett kroniskt tillstånd. Dessa personer 

upplevde större känsla av kontroll. 

 

7.1.3. Betydelse av information från sjukvården 

I flera artiklar beskrevs betydelsen av att erhålla information från sjukvården och hur 

informationen upplevdes (Flaherty, 2005; Skavberg Roaldsen et al., 2011; Stewart et al., 

2018; Van Hecke et al., 2013; Wellborn & Moceri, 2014). Informationen som gavs upplevdes 

av många informanter som motsägelsefull, förvirrande, otydlig eller otillräcklig (Skavberg 

Roaldsen et al., 2011; Stewart et al., 2018; Van Hecke et al., 2013). Svårigheter att erhålla 

information från sjukvården samt svårigheter att på egen hand hitta skriftlig information 

beskrevs i Wellborn och Moceri (2014). Detta återfanns även i artikeln av Flaherty (2005), 

där deltagare uppgav att de varken fått skriftlig eller muntlig information från sjukvården. 

Otillräcklig eller motsägelsefull information ledde till låg förståelse för effekten av fysisk 

aktivitet, brist på initiativ till fysisk aktivitet samt att såren upplevdes som oberäkneliga 

(Skavberg Roaldsen et al., 2011; Van Hecke et al., 2013). 
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7.2. Hanterbarhet 

7.2.1. Att använda sig av strategier 

Användandet av strategier för att hantera livet med bensår var återkommande i flera artiklar 

(Cezar da Silva et al., 2015; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Mudge, Holloway, Simmonds 

& Price, 2006; Wellborn & Moceri, 2014). Strategier användes i syfte att hantera och 

reducera känslor av oro (Hopkins, 2004). Strategier användes även för att anpassa sig till 

situationer, för att inte känna sig värdelös samt för att leva med sina begränsningar (Cezar da 

Silva et al., 2015). Att bita ihop och härda ut var vanliga strategier som användes för att inte 

tillåta sig själv att ge upp (Hopkins, 2004; Wellborn & Moceri, 2014). För en del var 

acceptans av situationen den dominerande metoden för att hantera livet med bensår (Flaherty, 

2005; Hopkins, 2004). Andra såg livet med bensår som en utmaning och strävade efter att 

fortsätta med aktiviteter som normalt (Green et al., 2013). I artikeln av Cipolletta och 

Amicucci (2017) beskrevs sjukdomen passa väl in i livet för några deltagare, sjukdomen 

förhindrade dem inte från att göra samma aktiviteter som förr. 

 Rädsla för smärta eller skada var en återkommande upplevelse (Cezar da Silva et al., 2015; 

Flaherty, 2005; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Mudge et al., 2006; Skavberg Roaldsen et 

al., 2011; Stewart et al., 2018). Olika former av undvikande strategier beskrevs. Dessa 

användes i syfte att hålla sig borta från situationer som upplevdes riskfyllda och på så sätt 

reducera den upplevda rädslan. Rädsla påverkade det vardagliga livet, begränsade fysiska och 

sociala aktiviteter samt ledde till vaksamhet runt andra människor (Cezar da Silva et al., 2015; 

Flaherty, 2005; Green et al., 2013; Mudge et al., 2006; Skavberg Roaldsen et al., 2011). I 

artikeln av Stewart et al. (2018) beskrevs hur erfarenheter av återfall genererade känslor av 

ångest relaterat till att skydda huden.  

 Att dra sig undan sociala sammanhang och isolera sig fungerade också som strategier för 

att undvika de känslor av skam och genans som tillståndet framkallade runt andra människor 

(Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Mudge et al., 2006). Negativa uppfattningar om benens 

utseende ledde till att flera personer använde kläder som en strategi för att dölja sina ben 

(Flaherty, 2005; Mudge et al., 2006). 

 Smärta sågs som en ofrånkomlig del av tillståndet som måste tolereras (Mudge et al., 

2006). Några försökte reducera tankarna på såret och den relaterade smärtan till specifika 

tillfällen, ofta i samband med omläggning (Hopkins, 2004). Smärtan upplevdes som 

outhärdlig, konstant och gav ingen vila (Green et al., 2013). Sömnsvårigheter relaterades till 

smärta och påverkade förmågan att hantera sjukdomen (Wellborn & Moceri, 2014). I studien 
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av Hopkins (2004) beskrevs hur deltagare hade konstanta tankar på sina sår på grund av 

smärtan. Några deltagare i samma studie upplevde dock välbefinnande trots närvaro av 

smärta. I Wellborn och Moceri (2014) beskrevs hur deltagare var konstant medvetna om sitt 

tillstånd även när de inte upplevde smärta.  

 

7.2.2. Resurser i relationer – upplevelse och betydelse av relationer 

Betydelsen av relationen till sjukvården beskrevs i flera artiklar (Cipolletta & Amicucci, 

2017; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; Mudge et al., 2006; Skavberg 

Roaldsen et al., 2011; Van Hecke et al., 2013; Wellborn & Moceri, 2014). Relationen till 

sjuksköterskan upplevdes som viktig (Hopkins, 2004). Personer beskrev en nära vänskap, att 

sjuksköterskan hade blivit en del av personernas liv. En god relation ökade förtroendet för 

sjuksköterskan. Relationen upplevdes dessutom öka det egna självförtroendet. Att komma 

överens med sin sjuksköterska ansågs vara viktigt. Upplevelsen av att ha blivit tillrättavisad 

av sjuksköterskan hade i artikeln av Green et al. (2013) lett till svårigheter i relationen. 

 Generellt förtroende för sjukvårdspersonalen beskrevs i Flaherty (2005). Informanter i 

Cipolletta och Amicucci (2017) upplevde vården som välkomnande och stöttande. I artikeln 

av Mudge et al. (2006) beskrevs däremot ett generellt missnöje och misstro till vården, 

relaterat till personalens begränsade förståelse för sjukdomen. Denna misstro ledde till 

beskyllande av personalen vid försämring av bensåren. I artikeln av Skavberg Roaldsen et al. 

(2011) uttrycktes besvikelse över sjukvårdspersonal som upplevdes fokusera enbart på 

sårvård och inte på patientens välmående. Svårigheter att komma med önskemål och 

förfrågningar om den egna vården beskrevs i Jones et al. (2008).  

 Undvikande av vård och ovilja att söka vård beskrevs av flera personer (Cipolletta & 

Amicucci, 2017; Green et al., 2013; Van Hecke et al., 2013). Upplevelsen av situationen som 

övermäktig ledde till undvikande av professionell vård (Green et al., 2013). Vård uppsöktes 

först när det var absolut nödvändigt, när smärtan blivit ohanterlig eller när egenvårdsstrategier 

slutade fungera (Cipolletta & Amicucci, 2017; Van Hecke et al., 2013). Specialiserad vård 

uppsöktes först efter uppmuntran från familj eller primärvård (Van Hecke et al., 2013). Vissa 

upplevde en ovilja att uppsöka vård när tillståndet uppfattades som en mindre åkomma. 

 Att få stöd från sjukvårdspersonal och familjemedlemmar uppgavs som det mest hjälpfulla 

i hanteringen av sjukdomen (Wellborn & Moceri, 2014). Deltagare beskrev flera hjälpfulla 

former av stöd, exempelvis att få hjälp med vardagssysslor och transporter till och från 

sjukvårdsinrättningar. Att känna sig lyssnad på, få sina känslor validerade och visas 

tillgivenhet och ömhet uppmärksammades som andra exempel på värdefullt stöd. Behovet av 
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stöd från omgivningen vid dagliga aktiviteter beskrevs även av Green et al. (2013) samt av 

Skavberg Roaldsen et al. (2011). En del upplevde svårigheter att forma intima relationer på 

grund av sitt tillstånd (Green et al., 2013). Andra upplevde att de trots sjukdom hade 

förmågan att kunna forma nära relationer (Cipolletta & Amicucci, 2017). 

 

7.3. Meningsfullhet 

7.3.1. Synen på sig själv – identitet och självbild 

Att leva med venösa bensår hade inverkan på människors identitet och självbild, vilket ledde 

till såväl emotionella som praktiska konsekvenser (Cipolletta & Amicucci, 2017; Flaherty, 

2005; Mudge et al., 2006; Skavberg Roaldsen et al., 2011). Att leva med bensår upplevdes 

som ett hot mot identiteten som frisk, hälsosam och problemfri (Cipolletta & Amicucci, 2017; 

Skavberg Roaldsen et al., 2011). Ett sätt att bibehålla en identitet som normal var för några att 

ägna sig åt fysisk aktivitet (Skavberg Roaldsen et al., 2011). För en informant i artikeln av 

Flaherty (2005) ledde önskan om att inte känna sig beroende till avstående från 

kompressionsbehandling. Detta eftersom behovet av kompression upplevdes som ett tecken 

på svaghet. Att behöva använda kompression beskrevs som ett hot mot identiteten även i 

artikeln av Skavberg Roaldsen et al. (2011). Motvilja att erkänna sig som sjuk och i behov av 

hjälp beskrevs även av Cipolletta och Amicucci (2017). Att behöva anpassa skor och kläder 

så att de skulle fungera med kompressionsbandage hade negativ inverkan på en del 

människors identitet (Mudge et al., 2006). Att uppleva sig begränsade till att enbart kunna 

bära byxor innebar för några kvinnliga informanter en känsla av att vara mindre attraktiv och 

feminin. 

 

7.3.2. Sårens plats i livet, drivkrafter och engagemang 

Aspekter av vilken plats tillståndet hade i informanternas liv var ett återkommande tema 

(Cipolletta & Amicucci, 2017; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Skavberg Roaldsen et al., 

2011; Van Hecke et al., 2013). En del upplevde att såret eller symptomen dominerande livet, 

situationen sågs som övermäktig (Green et al., 2013, Van Hecke et al., 2013). För andra 

upplevdes inte tillståndet som centralt i livet (Van Hecke et al., 2013). Upplevelser av hopp 

och hopplöshet, mening och meningslöshet, utmaning och resignation beskrevs (Cipolletta & 

Amicucci, 2017; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Skavberg Roaldsen et al., 2011; Van 

Hecke et al., 2013). För deltagare i studien av Stewart et al. (2018) utgjorde ett livslångt 
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åtagande till livsstilsförändringar en skrämmande tanke. I Cipolletta och Amicucci (2017) 

beskrevs att sjukdomen betraktades som en börda som gärna hade undvikits.  

 Tillståndets ärftlighet och deltagarnas familjehistorier av venösa bensår påverkade 

huruvida de upplevde hopp om läkning eller resignation inför sjukdomen (Green et al., 2013; 

Hopkins, 2004). För vissa sågs tillståndet som en utmaning att ta sig an (Green et al., 2013). 

Några hade en utforskande inställning till sjukdomen (Cipolletta & Amicucci, 2017). De 

upplevde inte att deras tillstånd förhindrade dem från att utföra samma aktiviteter som förr. 

Hopp om läkning var motiverande för att söka nya behandlingar (Van Hecke et al., 2013). 

Drivkrafter till att söka information om tillståndet och behandlingar var personligt intresse i 

kombination med upplevd informationsbrist från vården. För deltagare i studien av Skavberg 

Roaldsen et al. (2011) fungerade rädsla för konsekvenser av att inte motionera, kunskap om 

fysisk aktivitet och positiva erfarenheter av fysisk aktivitet som drivkrafter till att motionera. 

Några deltagare upplevde att egen involvering och engagemang i behandlingen gjorde att 

fysisk aktivitet kändes meningsfullt. 

 

7.3.3. Emotionella reaktioner 

I flera artiklar beskrevs emotinella reaktioner kopplade till att leva med venösa bensår (Cezar 

da Silva et al., 2015; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; Mudge et al., 

2006; Stewart et al., 2018; Wellborn & Moceri, 2014). Emotionella reaktioner som beskrevs 

var depression, oro, rädsla, ångest, frustration, ilska, skam, genans, avsmak, självförakt och 

värdelöshet. 

 Upplevelser av frustration relaterades till flera olika områden. Risken för återfall var en 

källa till frustration (Green et al., 2013). Svårigheter att upprätthålla personlig hygien skapade 

frustration, då dusch och bad försvårades av kompressionsbandage (Green et al., 2013; 

Wellborn & Moceri, 2014). Tidsåtgång för omläggningar och väntetider vid 

mottagningsbesök upplevdes också frustrerande (Wellborn & Moceri, 2014; Mudge et al., 

2006). Att såren var svårläkta var en annan orsak till att tillståndet upplevdes frustrerande 

(Green et al., 2013; Stewart et al., 2018). I artikeln av Van Hecke et al. (2013) klandrade vissa 

sig själva för långsam läkning då de väntat länge innan de sökt vård. En del trodde att såren 

aldrig skulle läka. Även i artikeln av Stewart et al. (2018) klandrade deltagare sig själva, då 

för sårens uppkomst. 

 Upplevelser av skam beskrevs i flera artiklar (Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Jones et 

al., 2008; Mudge et al., 2006). Skamkänslor relaterades ofta till förekomsten av vätskande sår 

och odör (Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Jones et al., 2008). I artikeln av Mudge et al. 
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(2006) beskrevs hur andras oförståelse inför sjukdomen ledde till skam och känslan av att inte 

vara värd särskild behandling eller bemötande. 

 Upplevelser av oro, ångest och rädsla var återkommande emotionella reaktioner (Cezar da 

Silva et al., 2015; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; Skavberg Roaldsen et 

al., 2011; Stewart et al., 2018). Känslor av oro, ångest och rädsla relaterades till risken för 

skador, smärta och återfall (Cezar da Silva et al., 2015; Skavberg Roaldsen et al., 2011; 

Stewart et al., 2018). Dessa känslor kopplades även till att andra människor skulle kunna 

känna lukt från såren (Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Jones et al., 2008). I artikeln av 

Hopkins (2004) beskrevs odör som den värsta aspekten av att leva med bensår. 

 

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

Metoddiskussionen är enligt Friberg (2017) en värdering av valt tillvägagångssätt där dess 

styrkor och svagheter diskuteras. Syftet med metoddiskussionen är att visa på hur kvaliteten i 

arbetet har säkerställts (Henricson, 2012). Nedan diskuteras potentiella styrkor och svagheter i 

detta arbete. 

 

8.1.1. Litteratursökning och urvalsprocess 

Sökningar genomfördes i tre olika databaser innehållandes vetenskapliga artiklar inom 

vårdvetenskap. Att söka i flera databaser med vårdvetenskaplig fokus stärker 

litteraturöversiktens trovärdighet då det ökar sannolikheten att hitta relevanta artiklar 

(Henricson, 2012). Ytterligare en styrka i informationssökningen var att författarna använde 

databasernas ämnesord (MeSH och Cinahl Headings) i stor utsträckning. Ämnesord är ord 

som artikelförfattare och bibliotekarier indexerat för att beskriva artikelns innehåll (Karlsson, 

2012). Fritextsökningar riskerar att generera en stor mängd artiklar som sällan är intressanta i 

sammanhanget. Att söka på ämnesord innebar en styrka då sökningarna blev mer exakta och 

relevanta för syftet. I de fritextsökningar som gjordes användes trunkering av sökorden för att 

inte missa artiklar med varianter av sökord. 

 En svaghet var att begränsningen full text användes i PubMed. I sökningar i Cinahl 

Complete och PsychINFO, där begränsningen inte användes, kunde artiklar som verkade 

otillgängliga återfinnas exempelvis via det sociala forskarnätverket Researchgate 

(https://www.researchgate.net). Begränsningen full text kan således ha påverkat sökresultaten 

så att relevanta artiklar missades. Med facit i hand skulle inte begränsningen i PubMed ha 
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använts, försök att hitta till synes otillgängliga artiklar skulle ha gjorts. En styrka kan ha varit 

att språkbegränsningar inte gjordes i sökningarna. Artiklar skrivna på andra språk än engelska 

och svenska valdes bort manuellt för att inte råka missa material som inte taggats med språk. I 

sökningarna användes initialt en åldersbegränsning på tio år. Detta gav för få träffar varför 

begränsningen utökades med ytterligare fem år. Författarna fann att denna utökning av 

tidsspann inte tycktes visa någon skillnad i hur informanterna upplevde sina tillstånd. Det 

utvidgade tidsspannet hade sannolikt inte någon betydande påverkan på resultatet då 

upplevelser inte tycks förändras över tid. 

 Inga artiklar som mätte livskvalitet valdes ut för analys. Enligt Henricson (2012) ska 

samtliga sökord vara relevanta för arbetets syfte. Under urvalsprocessen fann författarna att 

sökordet för livskvalitet, quality of life, saknade tillräcklig relevans för syftet. 

Livskvalitetsbegreppet utgår visserligen från människors egna upplevelser, men i forskning 

används kvantitativa instrument så som skalor, profiler och index för att mäta människors 

livskvalitet (Klevsgård, 2004). Författarna ställde sig tveksamma till att mätinstrument skulle 

kunna ge en fördjupad bild av upplevelsen av att leva med venösa bensår. Författarnas 

uppfattning stöds av Forsberg och Wengström (2016) som menar att kvantitativ metod, som 

användes i artiklarna med livskvalitet, bygger på synsättet att verkligheten ligger utanför och 

fritt från individen. Kvalitativ metod bygger på synsättet att verkligheten är integrerad med 

och beroende av individen. Vid tillfället för sökningarna hade författarna inte kunskap om 

begreppets instrumentella och mätande aspekter. Om studien skulle ha gjorts om från början 

hade begreppet inte inkluderats i sökningarna. 

 Artiklar som var fallstudier valdes inte ut för analys. Detta kan ha inneburit en svaghet då 

aspekter som svarade på syftet kan ha missats. Det finns dock svagheter hos fallstudier, som 

att objektivitet kan vara svårt att uppnå samt att generaliserbarhet kan ifrågasättas (Polit & 

Beck, 2018). Den personliga erfarenheten har lågt bevisvärde enligt traditionell syn på 

evidensbaserad vård (Segesten, 2017a). Risken är att personliga erfarenheter är vilseledande 

då slump och önsketänkande kan bidra till förhastade slutsatser. 

 

8.1.2. Analys – från konventionell till riktad innehållsanalys 

Under arbetets gång beslutade författarna att genomföra en riktad innehållsanalys genom att 

kategorisera resultaten utifrån de centrala komponenterna i KASAM. Vid denna tidpunkt var 

dock en analys enligt Friberg (2017) påbörjad. I den påbörjade analysen hade författarna inlett 

kategorisering av artiklarnas resultat utan att använda ett förbestämt ramverk. Kategorier 

genererades utifrån centrala och återkommande teman i artiklarnas resultat. Denna 
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kategorisering lades åt sidan då beslutet att genomföra en riktad innehållsanalys fattades. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att om forskarens perspektiv förändras under arbetets 

gång förändras även tolkningen. Det föreligger således en risk att den påbörjade analysen 

inverkade på hur materialet senare lästes och tolkades. En potentiell styrka med bytet av 

tillvägagångssätt är att författarna behövde läsa artiklarnas resultat ytterligare gånger med 

“nya glasögon”. Detta fördjupade förståelsen för innehållet samt ökade sannolikheten att 

viktigt innehåll inte missades. 

 

8.1.3. Resultatartiklarnas kvalitet, ursprung och design 

Båda författarna granskade artiklarnas kvalitet vilket enligt Henricson (2012) stärker 

litteraturöversiktens reliabilitet. Dock genomfördes den strukturerade kvalitetsgranskningen 

av artiklarna sent i arbetsprocessen, först efter att de valts ut för att analyseras. En svaghet för 

resultatets pålitlighet är att några av artiklarna kan anses ha svagare vetenskaplig kvalitet. Det 

förekom i några artiklar oklart formulerade syften och problemformuleringar. Vidare fanns i 

ett par artiklar språklig bristfällighet och svag problematisering av metodval. Hade 

kvalitetsgranskningen skett tidigare i urvalsprocessen hade detta sannolikt kunnat stärka 

litteraturöversiktens vetenskapliga nivå. 

 I resultatartiklarna inkluderades olika former av venösa bensår. Vissa artiklar uteslöt strikt 

andra bensår än rent venösa, medan andra inkluderade blandsår. Skillnader i definitioner av 

venösa bensår förekom. Författarna bedömer dock att detta sannolikt inte har påverkat 

resultatet, då detta inte utgjorde några uppenbara skillnader i hur informanterna upplevde sina 

tillstånd.  

 Författarna använde inga begränsningar avseende artiklarnas ursprung. Resultatet bygger 

på artiklar från olika delar av världen. De flesta av artiklarna hade en europeisk kontext, 

huvuddelen med ursprung i Storbritannien. Det är möjligt att kontextuella faktorer, såsom 

vårdens organisation, kultur och syn på sjukdom kan ha påverkan på hur livet med venösa 

bensår upplevs. Enligt Priebe och Landström (2012) är ett av målen med forskning att den 

kunskap som produceras ska vara generaliserbar, det vill säga giltig även utanför studiens 

begränsade urval. Då den kvalitativa forskningen ofta är beroende av sitt sammanhang lämnar 

författarna det till läsaren att ta ställning till huruvida resultatet går att generalisera till annan 

kontext. 

 Samtliga analyserade artiklar i detta arbete var av kvalitativ design. Enligt Segesten 

(2017b) syftar kvalitativa studier till att skapa förståelse för personen och dennes livssituation. 

Analyser av kvalitativa artiklar kan fördjupa förståelsen för fenomen som har med patienters 
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upplevelser att göra. Utifrån litteraturöversiktens syfte, att belysa människors upplevelser, kan 

det därför innebära styrka att analysen grundades i kvalitativa artiklar. 

 

8.1.4. Förförståelse och risk för förvanskning 

Litteraturöversiktens pålitlighet påverkas av hur författarna reflekterar över sin förförståelse 

(Henricson, 2012). Föreställningar, antaganden och kunskap som används för att förstå kan 

utgöra både hinder och möjliggöra ny förståelse (Friberg & Öhlén, 2012). En risk är att 

författare väljer artiklar som stödjer egna åsikter, vilket ger en skev bild av hur verkligheten 

ser ut (Rosén, 2012). I detta arbete kan författarnas förförståelse och tidigare erfarenheter av 

möten med patienter ha utgjort en svaghet vid val av sökord, urval av artiklar samt vid 

analysen av dessa. Båda författarna läste samtliga titlar, sammanfattningar och artiklar i 

urvals- och analysprocessen. Att vara två författare utgjorde sannolikt en styrka då det 

möjliggjorde kritiskt ifrågasättande av varandras uppfattningar. För att uppnå ett så objektivt 

förhållningssätt som möjligt använde författarna metoden att först arbeta självständigt för att 

sedan jämföra och argumentera. Enligt Henricson (2012) går det dock aldrig att utesluta att 

författarnas förförståelse för ämnet påverkar analys och resultat. 

 Att samtliga resultatartiklar var skrivna på engelska kan ha haft betydelse för resultatet. 

Det finns en risk att översättningar kan ha medfört feltolkning av andemening i resultaten. För 

att minimera risken för feltolkningar läste båda författarna samtliga artiklar och gjorde 

översättningar i dialog med varandra. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturöversikt åskådliggjorde flera aspekter av livet med venösa bensår 

och visade att människor hanterar tillståndet på olika sätt. I följande resultatdiskussion lyfts 

några resultat som av författarna ansågs särskilt intressanta. Resultaten diskuteras i relation 

till KASAM-teorins centrala komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet samt 

tidigare forskning. 

 

8.2.1. Tid – en källa till frustration  

I resultatet framkom att väntetider vid sjukvårdsbesök samt tidsåtgång för omläggningar var 

moment som upplevdes frustrerande. Som tidigare nämnts är tillståndet i sig tidskrävande, då 

behandling och läkning kan vara utdragna processer (Ragnarson Tennvall & Hjelmgren, 

2005). Enligt Antonovsky (2005) upplever en person sin tillvaro som mer begriplig när den är 
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strukturerad, tydlig och förutsägbar. Antonovsky menar vidare att personer som upplever sig 

ha tillgång till resurser, med hjälp av vilka de kan hantera utmaningar, uppfattar sin situation 

som mer hanterbar.  

 Tydlighet och kontinuitet gällande tidsaspekter skulle således kunna göra att tillvaron 

upplevs mer begriplig och hanterbar för dessa patienter. Detta kan åstadkommas genom att i 

den mån det är möjligt anpassa tider för omvårdnad efter patientens önskemål. Önskemål 

relaterade till tid återfinns i en svensk studie där Törnvall och Wilhelmsson (2010) undersökte 

hur 185 patienter med bensår upplevde kvaliteten på sjuksköterskans vård. Patienterna var 

generellt nöjda med sin vård och kvaliteten ansågs hög. Vårdkvaliteten ansågs god inom de 

områden som upplevdes viktigast för patienten – sjuksköterskans bemötande var vänligt och 

omtänksamt. Dock önskades mer exakta besökstider och att behandlingar gavs på för 

patienterna lämpliga tider, exempelvis att omläggningar skulle ske tidigt på dagen. De 

önskade även kontinuitet i form av att samma sjuksköterska skulle komma vid besöken. 

 Enligt det nationella kvalitetsregistret RiksSår (2017) är personer med svårläkta sår, venösa 

bensår inkluderat, en medicinskt lågprioriterad patientgrupp. Dessa patienter har ofta många 

olika vårdgivare med olika ansvarsområden. Bristande kontinuitet inom vården av dessa 

patienter riskerar fördröjning av diagnos, behandling och läkningstid. I ljuset av detta menar 

författarna att behandlingen i den mån det är möjligt bör anpassas efter patienters önskemål. 

Kontinuitet, anpassning till patienternas önskemål samt ett strukturerat arbetssätt skulle 

sannolikt kunna innebära en reducering av negativa upplevelser hos dessa patienter. Genom 

ett arbetssätt som utgår från patientens önskemål skulle omvårdnad som främjar upplevelsen 

av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet kunna ges. Sjukvården är en resurs som bör 

finnas tillgänglig och fungera som stöd för patienter att bättre hantera sina tillstånd. Att 

planera behandling i samråd med patienten ökar delaktigheten, vilket ligger i linje med 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 5). Delaktighet kan bidra till att livet inte i lika hög grad 

upplevs kretsa kring såret, en upplevelse som framkom i litteraturöversiktens resultat. 

Effektiv tidshantering kan leda till att patienten bättre kan planera sin tillvaro, vilket kan 

lämna tid till annat som är meningsfullt i livet.  

 

8.2.2. Vikten av information och kunskap 

Resultatet visade att informationen som gavs från sjukvården upplevdes bristfällig. Vidare 

upplevde många känslor av oro, förvirring och frustration kopplat till livet med venösa 

bensår. En del hade svårt att förstå varför de drabbades. Författarna uppfattade ett samband 

mellan information från sjukvården och huruvida människor upplevde sin situation som 
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begriplig, meningsfull och hanterbar. Enligt Antonovsky (2005) ser personer som upplever 

hög begriplighet händelser som logiska, strukturerade och tydliga. Författarna menar att 

sjuksköterskan genom att tillhandahålla information samt genom att vara tydlig och 

förklarande, kan hjälpa patienten att uppfatta sitt tillstånd som logiskt, strukturerat och tydligt. 

På så vis kan sjuksköterskan hjälpa patienten till starkare upplevelse av begriplighet. Att 

begripa sitt tillstånd kan ses som en förutsättning för att kunna hantera tillvaron adekvat samt 

för att uppleva mening. Detta stöds av Tingström (2014) som menar att tillgång till 

information är nödvändigt för att en person med ett kroniskt sjukdomstillstånd ska kunna 

påverka sin hälsa i positiv riktning. 

 Vikten av information till patienter återkommer i Socialstyrelsens (2009) förutsättningar 

för god vård. Där understryks hälso- och sjukvårdens skyldighet att med individanpassad 

information förmedla kunskap, förståelse och insikt om hälsotillstånd och behandling. 

Förståelse och insikt behövs för att patienten ska kunna tillämpa den kunskap som förmedlas 

och kunna vara delaktig i sin behandling. Information till patienten bör förmedlas i dialog 

mellan patient och sjukvårdspersonal. Tydlighet, kontinuitet och uppföljning under hela 

vårdprocessen är viktiga aspekter i kommunikationen mellan patient och sjukvård. 

Kontinuitet och tydlighet bidrar till trygghet. Bristande kommunikation kan å andra sidan 

innebära en säkerhetsrisk. Även SBU (2014) för ett liknande resonemang. Där betonas vikten 

av att ge patienter med bensår information, samt vikten av att genomföra en 

livsstilsgenomgång där individuell rådgivning och stöd bör tillämpas efter behov. Mot denna 

bakgrund anser författarna att information inte endast bör överlämnas, sjuksköterskan bör 

även säkerställa att informationen faktiskt förstås. En djupare förståelse kan sannolikt bidra 

till att skapa engagemang och motivation, så att tillståndet kan ses som en positiv utmaning 

och tillvaron kan upplevas meningsfull.  

 Hur väl en person förstår händelser har troligtvis inverkan på hur denne hanterar sitt 

tillstånd. En person med förståelse för sitt tillstånd har sannolikt större möjlighet att adekvat 

kunna hantera tillvaron och anamma hälsofrämjande beteenden. Detta stöds av Tingström 

(2014) som menar att ett aktivt genomförande av livsstilsförändringar kräver mer än enbart 

information. En fördjupad förståelse för informationen hjälper till att bygga motivation, 

färdigheter och förmågor. Även Kneck (2018) för ett liknande resonemang där hon lyfter 

vikten av förståelse av information. Att enbart förses med information hjälper inte lärandet, 

informationen måste förstås utifrån den egna livssituationen. Känslan av meningsfullhet är 

viktig för att kunna ta till sig information på djupet – om något känns meningsfullt är 

sannolikheten större att personen tar till sig informationen (Tingström, 2014). Förutom 
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tillgång till information krävs möjligheten att få ställa frågor, diskutera och reflektera kring 

sin situation.  

 Reflektion är en viktig del i att patienten själv ska kunna fatta medvetna beslut utifrån sin 

egen kontext (Kneck, 2018). För att kunna fatta beslut utifrån egen kontext bör 

patientutbildning fokusera på dagliga situationer tagna ur patientens liv. Reflektion kan 

stimuleras av att sjuksköterskan ställer öppna och direkta frågor. I en studie av Førland, 

Eriksson, Silèn och Ringsberg (2018) diskuterades patientundervisning för personer med 

olika former av kronisk sjukdom i relation till KASAM. De menade att patientundervisning 

bör ha ett salutogent perspektiv och bygga på patienters kunskapsbehov, upplevelser och 

erfarenheter. Då en persons känsla av sammanhang är central för dennes förmåga att 

upprätthålla och bevara hälsa, bör ett salutogent förhållningssätt anammas vid undervisning 

och information. I denna litteraturöversikts resultat beskrevs upplevelser av kontrollförlust 

som en källa till frustration och oro. Ökad kunskap har potential att stärka patientens 

upplevelse av kontroll, varför författarna anser att information och undervisning till patienter 

är av stort värde. I detta spelar sjuksköterskan en central roll. 

 

8.2.3. Följsamhet och relationen till sjuksköterskan 

I resultatet framkom att många upplevde relationen till sjuksköterskan som viktig. Både 

positiva och negativa relationer till sjuksköterskor beskrevs. Stöd från sjukvårdspersonal 

kunde underlätta hanteringen av livet med venösa bensår. Vidare visade resultatet på 

informanternas varierande sätt att hantera de livsstilsförändringar, egenvårdsråd och 

behandlingar som bensåren medförde. I resultatet beskrevs även undvikande av vård, ovilja 

att söka vård samt avstående från behandling.  

 Enligt Antonovsky (2005) kan upplevd tillgång till resurser underlätta hanteringen av krav 

och påfrestningar som åtföljer ett tillstånd, exempelvis kronisk sjukdom. Relationen mellan 

patient och sjuksköterska kan utgöra sådan resurs som Antonovsky menar stärker 

hanterbarheten. Författarna menar att relationen kan vara en resurs som hjälper patienten att 

hantera sitt tillstånd på ett hälsofrämjande sätt, såsom att följa behandlings-, egenvårds- och 

livsstilsråd. Flera studier har visat att relationen till sjuksköterskan var betydelsefull för hur 

patienter med bensår hanterade sina tillstånd och för deras följsamhet till behandling 

(Bainbridge, 2013; Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017; Van Hecke, Verhaege, Grypdonck, 

Beele & Defloor, 2011). 

 I en studie avseende följsamhet till bensårsbehandling fann Van Hecke et al. (2011) att 

tilliten till sjuksköterskan var central för följsamheten. Patienter med en tillitsfull relation till 
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sin sjuksköterska visade utöver större följsamhet till behandling även större följsamhet till 

rekommenderade livsstilsförändringar. Liknande resultat återfinns i en studie av Lagerin et al. 

(2017). I studien undersöktes sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med bensår. 

Anledningar till varför patienter inte följde riktlinjer för behandling beskrevs. Sjuksköterskor 

upplevde att patienter kunde drabbas av hopplöshetskänslor och tappa motivation när 

behandlingen drog ut på tiden och när inga framsteg i behandlingen gjordes. Patienterna 

tappade tron på att såret skulle läka och gav upp. En tillitsfull relation främjade följsamhet, 

även om patienter inte var övertygade om behandlingens fördelar. Etablerandet av en tillitsfull 

relation sågs som essentiellt för att motivera patienter till följsamhet. Även Bainbridge (2013) 

fann att relationen till sjuksköterskan var betydelsefull för följsamhet till behandling. Då 

tillståndet krävde beteendeförändringar på daglig basis fordrades motivation och hängivenhet 

från patienten. För att få patientens tillit och för att motivera denne att följa 

behandlingsplanen behövde sjuksköterskan stärka patientens tro på att läkning var möjlig. I en 

studie av Morgan och Moffat (2008) beskrevs att relationen till sjuksköterskan var en central 

faktor för vad patienter med venösa bensår uppfattade som god vård. Det var viktigt att bli 

sedd som en unik individ. Att sjuksköterskor var intresserade av alla aspekter av patientens 

hälsa, inte bara såret, var betydelsefullt för patienterna.  

 Författarna uppfattar att det finns ett samband mellan patientens motivation till behandling, 

upplevelsen av behandlingen som meningsfull samt relationen till sjuksköterskan. Det 

förefaller mer sannolikt att en person fullföljer en krävande behandling och anammar 

livsstilsråd om det upplevs meningsfullt. I resultatet beskrevs hur kompressionslindor 

upplevdes som ett hot mot identiteten vilket ledde till undvikande av behandling. Ett livslångt 

åtagande till livsstilsförändringar utgjorde en skrämmande tanke. I en tillitsfull relation skulle 

sjuksköterskan genom stöd, information och kommunikation kunna stärka patientens 

motivation och hjälpa patienten förstå meningen med behandlingen. Vidare ser författarna en 

koppling mellan följsamheten till behandling och upplevelsen av begriplighet. Begriplighet 

handlar om i vilken utsträckning en person förstår händelser (Antonovsky, 2005). Som 

tidigare nämnts har relationen till sjuksköterskan potential att stärka patientens begriplighet. 

Bainbridge (2013) fann att nyckeln till följsamhet var sjuksköterskans etablerande av en icke-

dömande relation som fokuserade på patientens upplevelse. För att kunna motivera patienten 

krävdes att sjuksköterskan förstod det individuella behovet och satte sig in i patientens 

uppfattningar, kunskap och livsstil. Enligt författarna är det mer troligt att påfrestande 

kompressionsbehandlingar och såromläggningar kan uthärdas om patienten är motiverad och 

har förståelse för behandlingen. 
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8.3. Kliniska implikationer  

I denna litteraturöversikt framkom att upplevelsen av att leva med venösa bensår präglades av 

känslor av oro, förvirring, frustration och kontrollförlust. Dessa känslor har effekter på 

människors vardagsliv, relationer och välmående. Svårigheter att erhålla information från 

sjukvården upplevdes som en negativ aspekt av att leva med bensår. Ett brett spann av känslor 

kopplade till relationen med sjuksköterskan beskrevs – från nära vänskap till svåra relationer. 

Sammantaget påverkade dessa aspekter hur personer hanterade sin situation, och därmed även 

deras följsamhet till behandling och egenvård. 

 Ur denna litteraturöversikts resultat kan lärdomar relevanta för sjuksköterskan i klinisk 

verksamhet hämtas. Resultatet ger kunskap om personers upplevelser och kan generera 

insikter och öka medvetenheten om hur denna patientgrupp upplever sina liv. Genom att 

implementera denna medvetenhet i den praktiska omvårdnaden kan omvårdnaden bli mer 

individanpassad. Genom att reflektera över och samtala med patienter om deras upplevelser 

kan dessa involveras och göras delaktiga i sin vård. Vidare kan kunskap om patienters 

upplevelser bidra till att sjuksköterskan kan hjälpa att stärka patientens upplevelse av kontroll, 

begriplighet och meningsfullhet. Detta skulle i förlängningen kunna generera bättre 

följsamhet till behandling och livsstilsråd. 

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet av denna litteraturöversikt pekade på att informationsbehov var ett centralt problem 

för de drabbade. Här ser författarna ett behov av ytterligare kunskap avseende vilken typ av 

information patienterna saknar. En studie med kvantitativ design där olika 

informationsmetoder jämförs skulle kunna bidra med kunskap om hur information och 

kunskap på bästa sätt kan förmedlas till patienter. Sådan kunskap skulle kunna möjliggöra att 

information till patienter ges och mottas på ett mer ändamålsenligt sätt.  

 Författarna hade ursprungligen en ambition att undersöka patienters upplevelser av 

sjuksköterskans omvårdnad vid behandling av venösa bensår. Denna frågeställning 

genererade dock för få resultat för att kunna ligga till grund för en litteraturöversikt. En 

kvalitativ studie som undersöker hur patienter upplever behandlingen skulle kunna bidra med 

djupare förståelse för vad i sjuksköterskans omvårdnad som upplevs positivt eller negativt. 

Sådan förståelse skulle kunna bidra till att omvårdnaden i större utsträckning utgår från 
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patienters upplevelser och behov. I förlängningen skulle sådan förståelse kunna tillämpas för 

att främja god vård och påverka följsamhet till behandling i positiv riktning.  

 

9. Slutsats  

Denna litteraturöversikt har belyst upplevelser av att leva med venösa bensår. Resultatet visar 

ett brett spektrum gällande hur livet med venösa bensår upplevs. Många upplevde negativa 

känslor kopplade till sina sår, vilket ledde till anammande av strategier och påverkade 

upplevelsen av kontroll. Tillståndet påverkade människors identitet och självbild. Behov av 

information och stöd från omgivningen och sjukvården uttrycktes. Trots många likheter i 

resultaten är det viktigt att komma ihåg att upplevelser och de känslor de medför är 

individuella och kan komma att förändras över tid. Litteraturöversikten har bidragit med 

kunskap om och förståelse för hur livet med venösa bensår kan upplevas - något som kan 

implementeras i omvårdnaden för att ge de drabbade en så god vård som möjligt. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 
träffar 

Begränsningar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Valda artiklar till resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 
Complete 
2018-08-31 

(MH "Venous Ulcer") OR  
(MH "Leg Ulcer")  
AND  
(MH "Quality of Life")  
(MH "Attitude to Illness") OR  
(MH "Patient Attitudes") OR 
"living with" OR  
perception* OR  
emotion* OR  
"life experiences" OR  
"lived experience" OR 
(psychosocial* AND factor*) 

461 2003-01-01-2018-
08-31, peer 
reviewed 

72 22 6 
Wellborn, J. & Moceri, J. T. (2014) 
Stewart, A., Edwards, H., & Finlayson, K. (2017) 
Van Hecke, A., Beeckman, D., Grypdonck, M., 
Meuleneire, F., Hermie, L., & Verhaeghe, S. (2013) 
Walburn, J., Weinman, J., Scott, S., & Vedhara, K. (2012) 
Cezar da Silva, D., de Lourdes Denardin Budó, M., 
Schimith, M. D., Ecco, L., Fernandes Costa, I. K., & de 
Vasconcelos Torres, G. (2015) 
Mudge, E., Holloway, S., Simmonds, W., & Price, P. 
(2006) 

PubMed 
2018-08-31 

("Leg Ulcer"[Mesh]) OR 
("Varicose Ulcer"[Mesh]) 
AND 
("Attitude to Health"[Mesh]) OR 
("Quality of Life"[Mesh]) OR 
"living with" OR 
"life experiences" OR 
"lived experience") OR 
perception* OR 
emotion* OR 
(psychosocial* AND factor*) 
NOT 
Diabetes 

404 2003-01-01-2018-
08-31, 
fulltext 

57 5 4 
Hopkins, A. (2004) 
Flaherty, E. (2005) 
Green, J., Jester, R., McKinley, R., & Pooler, A. (2013) 
Jones, J.E., Robinson, J., Barr, W., & Carlisle, C. (2008) 

PsychInfo 
2018-08-31 

“Venous ulcer*” OR “Leg Ulcer*” 89 2003-01-01-2018-
08-31, peer 
reviewed 

7 3 2 
Cipolletta, S., & Amicucci, L. (2017) 
Skavberg Roaldsen, K., Biguet, G., &, Elfving, B. (2011) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod (urval, 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Cezar da Silva, 
D., de Lourdes 
Denardin Budó, 
M., Schimith, 
M. D., Ecco, L., 
Fernandes 
Costa, I. K., & 
de Vasconcelos 
Torres, G. 

Experiences 
constructed in 
the process of 
living with a 
venous ulcer 

2015, Brasilien, 
Cogitare 
Enfermagem 

Att identifiera 
upplevda 
erfarenheter hos 
människor som 
lever med venösa 
bensår. 

Metod 
Kvalitativ. 
 
Urval 
14 deltagare. Patienter från en 
angiologiklinik (öppenvård). 
Inklusionskriterier: individer 
över 18 år, pågående venöst 
bensår, under behandling vid 
ovannämnda klinik. 
Exklusionskriterier: individer 
med förståelse- eller 
kommunikationssvårigheter. 
 
Datainsamling 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analys 
Innehållsanalys. 

Tre kategorier: 
 
Det venösa såret och dess inverkan på arbete 
Upplevda förändringar i livet när såren uppstod. 
Teorier om sårens uppkomst beskrevs. Sår begränsade 
deltagande i arbetslivet. Tillbakadragande från arbete 
kunde orsaka finansiella och sociala problem. 
 
Rutinförändringar och begränsningar i livet med 
det venösa såret 
Begränsningar relaterade till smärta och svaghet ledde 
till förändrade rutiner. Rädsla att förvärra såren bidrog 
till begränsningar. Behovet av att använda strategier 
för att anpassa sig, att inte känna sig värdelös samt för 
att leva med begränsningar uttrycktes. 
 
Att leva med venöst sår och behovet av 
professionell och familjär omsorg 
Konstant behov av sjukvårdens tillsyn upplevdes 
tröttsamt, orsakade lidande. Erfarenhet av omvårdnad 
påverkades av social kontext, familjerelationer samt 
det ansvar individer med venösa sår tog för sin egen 
vård. 
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Cipolletta, S., & 
Amicucci, L. 

Illness 
trajectories in 
patients 
suffering from 
leg ulcers: a 
qualitative 
study 

2017, Italien, 
Journal of Health 
Psychology 

Att identifiera 
patienters 
erfarenheter genom 
att analysera 
personliga, sociala 
samt relationella 
dimensioner 
relaterade till 
bensårets uppkomst 
och vårdprocessen. 

Metod 
Kvalitativ, grounded theory. 
 
Urval 
21 deltagare. Ålder 27-78. 
Patienter från ett 
dagkirurgicenter. Alla hade 
venösa bensår. 
Inklusionskriterier: pågående 
bensår, vårdades vid 
ovannämnda center, 
språkförståelse (italienska), 
förmåga att interagera i 
intervjusituationen. 
 
Datainsamling 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer. Dessutom 
granskning av journaler och 
semistrukturerade intervjuer 
med sjuksköterskor och läkare. 
 
Analys 
Grounded theory enligt Glaser 
och Strauss, 1967; Strauss och 
Corbin, 1998. 

Fyra kategorier utifrån deltagarnas egenskaper: 
 
Möjligheter 
Smärta var inte centralt. Sjukdomen hanterades utan 
opioider, passade väl in i livet, förhindrade inte 
aktiviteter. Utforskande inställning till sjukdomen. Såg 
sig som sociala, öppna, självsäkra, hoppfulla. Var 
autonoma, kunde etablera nära relationer, uttrycka sina 
behov. Hade uppmuntrande och stöttande sociala 
nätverk. Upplevde förtroende för sjukvårdspersonal. 
 
Förnekelse 
Sjukdomen upplevdes som under kontroll eller inte 
allvarlig. Hade levt länge med symptom, sökte vård 
först när smärtan blev ohanterlig. Ignorerade symptom, 
förändrade inte sina liv. Sjukdomen upplevdes komma 
från ingenstans. Aktiva personer med många 
vänskaper. Såg sig som friska, hälsosamma, 
problemfria. Hade behov att bevara den rollen. 
 
Fokus på sjukdom 
Anammade patientrollen. I möte med 
sjukvårdspersonal överlappade omvårdnadsrollen 
vänskapsrollen. Behov av kontinuerlig bekräftelse av 
vårdrelationen. Tenderade att förlita sig på andra, 
önskan att bli omhändertagen. Var i större utsträckning 
beroende av centret än andra. Rädda att förlora 
patientrollen eller kontakten med centret. 
 
Tragedi 
Använde i större utsträckning tunga mediciner för att 
hantera smärta, levde med sjukdomen som en börda. 
Sökte förklaringar till sjukdomsuppkomst utanför 
patologin. Ansåg sig var en del av orsaken. Kroppen 
upplevdes utmanande, upprorisk. Var socialt 
tillbakadragna, hade skrala sociala nätverk. 
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Flaherty, E. The views of 
patients living 
with healed 
venous leg 
ulcers 

2005, 
Storbritannien, 
Nursing Standard 

Att undersöka 
synsätt hos 
patienter med 
diagnostiserad 
venös insufficiens 
vilka upplevt minst 
en episod av venösa 
bensår som 
behandlats och läkt. 

Metod 
Kvalitativ, deskriptiv.  
 
Urval 
20 deltagare. Ålder 52-91. 
Strategiskt urval från en klinik 
för läkta bensår. Alla hade 
tidigare diagnostiserats med 
venösa bensår. 
 
Datainsamling 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analys 
Innehållsanalys. 

Tre huvudteman: 
 
Symptom 
Upplevelse av smärta utgjorde ett starkt minne från 
tiden med bensår. Upplevelser av smärta beskrevs.  
   Sjukdomen medförde förändrad kroppsuppfattning. 
Benens utseende påverkade klädval, vissa ville skyla 
sig. 
   Undvikande av potentiellt trauma mot benen 
utgjorde en huvudsaklig begränsning. Vaksamhet runt 
andra människor beskrevs. 
 
Behandling 
Kompressionsstrumpor, högläge, motion och 
viktnedgång var åtgärder som användes för att undvika 
återfall och lindra symptom. Några trodde inte att 
kompressionsstrumpor hade påverkan på återfall, för 
andra var de en trygghet. Att vara beroende av 
kompressionsstrumpor gav några en känsla av svaghet. 
   Generellt fanns ett förtroende för sjukvårdspersonal. 
De flesta var tveksamma på fördelarna med 
kontrollbesök på sårklinik.  
 
Copingstrategier 
Deltagarna hade olika kunskap om sjukdom och 
behandling. Kunskapsnivån bidrog till hanteringen av 
sjukdomen samt synen på återfall. Alla hade utvecklat 
copingstrategier, acceptans och normalisering 
beskrevs. Några accepterade och några resignerade 
inför att återfall kunde ske. Några kände att återfall 
kunde undvikas genom egna handlingar. 
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Green, J., 
Jester, R., 
McKinley, R., 
& Pooler, A. 

Patient 
perspectives 
of their leg 
ulcer journey 

2013, 
Storbritannien, 
Journal of Wound 
Care 

Att förstå den 
personliga inverkan 
av venösa bensår ur 
patientens 
perspektiv. 

Metod 
Kvalitativ, fenomenologisk 
design. 
 
Urval 
9 deltagare. Ålder 39-99. 
Deltagarna valdes ut av 13 
primärvårdssjuksköterskor 
frånd deras egna 
patientdatabaser. 
Inklusionskriterier: individer 
med kroniska venösa eller 
mixade bensår av venös, 
duration minst 6 veckor, 
förmåga att lämna skriftligt 
informerat samtycke. 
 
Datainsamling 
Individuella ostrukturerade 
intervjuer som pågick tills 
datamättnad uppnåddes. 
 
Analys 
Kvalitativ innehållsanalys. 
Tematisering och analys av 
innehåll enligt Braun & Clarke 
(2006). 

Fyra övergripande teman: 
 
Såret 
Upplevd resignation. Sårens uppkomst upplevdes av 
vissa som förväntade, av andra som överraskande. 
Professionell vård undveks på grund av känsla av 
övermäktighet, ledde till oföljsamhet. Utebliven 
läkning sågs som en utmaning. Återfall var 
frustrerande och nedslående. Samsjuklighet påverkade 
upplevelsen av bensår såväl positivt som negativt. 
 
Symptom 
Smärta dominerade livet. Motvilja att ta smärtstillande, 
upplevdes ineffektiva. 
Exsudat och odör var negativa utmaningar i vardagen, 
genererade känslor av genans, skam, stress, ledde till 
isolering. Strävan efter att fortsätta med aktiviteter som 
normalt. Reaktioner kopplade till bensår var 
depression, försämrad självbild, oro för omgivningens 
reaktioner, ångest, självmordstankar, hoppfullhet.  
 
Sårhantering 
Relationen med omvårdnadspersonalen var viktig. Att 
besöka sårmottagningen gav upplevd kontroll. 
Sårläkning som mål för behandlingen ansågs svårt att 
upprätthålla då såren återkom. Svåra relationer till 
sköterskor relaterades till oföljsamhet och känslan av 
att bli tillrättavisad. 
 
Effekter på vardagslivet 
Begränsad kontakt med andra på grund av rädsla för 
skada. Några såg det som en utmaning och gick ut trots 
såret. Känslor av obehag, sömnbrist, begränsningar 
gällande skor, kläder och hygien. Upplevd oförmåga 
att ta hand om familjemedlemmar, att forma intima 
relationer samt behov av assistans från familjen. 
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Hopkins, A. Disrupted 
lives: 
investigating 
coping 
strategies for 
non-healing 
leg ulcers. 
 

2004, 
Storbritannien, 
British Journal of 
Nursing 

Att utforska den 
levda erfarenheten 
hos personer med 
icke-läkande 
venösa bensår. 

Metod 
Kvalitativ, hermeneutisk 
fenomenologisk.  
 
Urval 
5 deltagare. Ålder 47-78. 
Strategiskt urval.  
Inklusionskriterier: pågående 
venöst bensår, varaktighet över 
1 år, regelbunden behandling av 
sköterksa eller på klink. 
Exklusionskriterier: signifikant 
arteriell sjukdom, varaktighet 
under 1 år, oförmåga att lämna 
informerat samtycke. 
 
Datainsamling 
Individuella ostrukturerade 
intervjuer, 
dagboksanteckningar.  
 
Analys 
Intervjutranskript och 
dagbokstext analyserades 
tolkande fenomenologiskt enligt 
Smith et al. (1999). 

Fyra huvudteman:  
 
Biografisk disruption - förändring i den egna 
biografin 
Deltagarna beskrev upplevelsen av “före och efter 
såret”, såret som en del av livet, sårens oförutsägbara 
natur, letande efter en förklaring, hopp om framtiden 
samt välbefinnande trots smärta.  
 
Sätt att hantera sin situation 
Acceptans var deltagarnas huvudsakliga sätt att 
hantera sin situation. Andra sätt var att jämföra, tänka 
positivt, medvetet reducera tankar på såret samt 
praktiska strategier. 
 
Social påverkan 
Bensår hade stor påverkan på deltagarnas sociala liv. 
Odör och läckage var betydande för upplevelsen av 
bensår. Rädsla för andras reaktioner orsakade oro och 
skam, ledde till social isolering. Smärta, sömnbrist och 
att livet kretsade kring vårdbesök bidrog också till 
social exkludering. 
 
Terapeutiska relationer 
Relationen till sjuksköterskan var viktig. Relationen 
beskrevs som positiv, långvarig, varm, en nära 
vänskap. Att komma överens med sin sköterska ansågs 
viktigt. En god relation ökade självförtroendet att stå 
upp för sig själv. Oro för hur såret påverkade 
sjuksköterskan beskrevs. 
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Jones, J.E., 
Robinson, J., 
Barr, W., & 
Carlisle, C. 
 

Impact of 
exudate and 
odour from 
chronic 
venous leg 
ulceration. 

2008, 
Storbritannien, 
Nursing Standard 

Att bedöma vilken 
inverkan exsudat, 
vilket leder till 
läckage och odör, 
har på dagligt liv, 
hälsa och 
livskvalitet. 

Metod 
Mixad. 
 
Urval 
20 deltagare. Ålder 52-86. 
Deltagarna valdes ut från 
studiens första kvantitativa del 
(196 deltagare). 
Inklusionskriterier: individer 
över 18 år, pågående venöst 
bensår sedan minst 3 månader. 
Exklusionskriterier: individer 
med reumatoid artrit eller 
diabetes. Individer med sår av 
annan etiologi än venös. 
 
Datainsamling 
Hermeneutisk fenomenologisk. 
Individuella ostrukturerade 
intervjuer. 
 
Analys 
Deskriptiv fenomenologisk 
enligt Colaizzi (1978) samt 
tolkande fenomenologisk enligt 
van Manen (1990). 

Tre huvudsakliga teman: 
 
Känslomässiga reaktioner på odör  
Känslor av skam, självförakt, oro, frustration, ilska och 
kontrollförlust. 
 
Begränsning av sociala aktiviteter  
Upplevd rädsla och oro för att andra skulle känna odör 
från såret hade påverkan på självförtroendet. 
 
Hantering av odör och läckage  
Upplevda svårigheter att komma med önskemål hos 
vården. Önskemål om att byta förband oftare. 
Användande av egna metoder för att skydda textilier. 
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Mudge, E., 
Holloway, S., 
Simmonds, W., 
& Price, P. 

Living with 
venous leg 
ulceration: 
issues 
concerning 
adherence 

2006, 
Storbritannien, 
British Journal of 
Nursing 

Att undersöka 
patienters förståelse 
för följsamhet till 
behandling i 
relation till deras 
egna erfarenheter 
av 
kompressionsbehan
dling. 

Metod 
Kvalitativ. 
 
Urval 
6 deltagare. Ålder 64-86. 
Rekryterades från en tidigare 
följsamhetsstudie. 
Inklusionskriterier: venöst 
bensår, minst 1 månads 
kompressionsbehandling, 
uttryckt intresse för 
deltagande i studien. 
 
Datainsamling 
Fokusgrupp, semistrukturerat 
format. 
 
Analys 
Innehållsanalys enligt Stemler 
(2001). 

Fyra huvudteman: 
 
Frustration över sjukvårdssystemet 
Saknad kunskap om innebörden av venös sjukdom. Få 
förstod varför kompressionsstrumpor var en del av 
behandlingen. 
   Missnöje över sjukvårdsinstanser. Upplevelse av 
begränsad förståelse för tillståndet genererade känslor av 
misstro, beskyllning av sjukvårdspersonal vid 
försämring. Tid upptogs av mottagningsbesök vilket 
ledde till frustration, inverkade på socialt liv. 
 
Funktionella begränsningar 
Smärta vid omläggning var i fokus. Smärta ansågs 
ofrånkomligt, något som måste tolereras.     
   Ovilja till smärtstillande eller återbesök trots värre 
smärta än vanligt. Ovilja att klaga trots smärta till följd 
av sjuksköterskans fel. 
   Förvirring gällande balans mellan träning och vila 
samt vilken typ av motion som var bra utgjorde barriär 
till motion. Bad var ett problem, resignation till att inte 
kunna bada/duscha. 
 
Känslomässiga reaktioner 
Allmänhetens oförståelse för tillståndet och förnekelse 
av behov kunde försvåra livet. Ledde till skam, känsla av 
att inte vara värd särskild behandling, undvikande av 
situationer. 
   Begränsning i skoval påverkade kroppsuppfattning. 
Skapade genans, dikterade njutning i sociala situationer. 
Ledde till att kvinnor bara använde byxor, fick dem att 
känna sig mindre feminina/attraktiva. 
 
Anamma undvikande strategier 
Tron att slag/stötar var mest sannolik orsak till att sår 
inte läkte ledde till oro i kollektivtrafik. 
   Benens utseende dikterade fritidsaktiviteter, semester, 
klädval, träning offentligt. Upplevda fördomar på grund 
av sår. 
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Skavberg 
Roaldsen, K., 
Biguet, G., &, 
Elfving, B. 

Physical 
activity in 
patients with 
venous leg 
ulcer – 
between 
engagement 
and 
avoidance. A 
patient 
perspective 
 

2011, Sverige och 
Norge, Clinical 
Rehabilitation 

Att identifiera och 
beskriva kvalitativa 
variationer i hur 
fysisk aktivitet 
uppfattas och 
förstås av individer 
med pågående eller 
genomgångna 
venösa bensår. 

Metod 
Kvalitativ. 
 
Urval 
22 deltagare. Ålder 60-85. 
Patienter från hudkliniken på 
Karolinska Sjukhuset. Alla hade 
kronisk venös insufficiens med 
pågående eller tidigare bensår. 
 
Datainsamling 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer.  
 
Analys 
Fenomenografisk enligt 
Dahlgren & Fallsberg (1991). 

Fyra övergripande teman: 
 
Fysisk aktivitet - egenvård 
Fysisk aktivitet sågs som en nödvändighet, upplevdes 
som en positiv faktor i livet. Relaterades till känslor av 
ansvarstagande, involvering, meningsfullhet, 
motivation. Rädsla för negativa konsekvenser 
fungerade som drivkraft. Bristande information 
upplevdes förvirrande.  
 
Fysisk aktivitet - instruktioner och stöd Behov av 
externt stöd, påminnelser samt disciplin uttrycktes. 
Barriärer upplevdes överväldigande. Initiativbrist 
förstärktes av otillräcklig eller motsägelsefull 
information. Fysisk aktivitet sågs som vårdpersonalens 
ansvar. Besvikelse på sjukvårdspersonal som 
fokuserade på sårvård och inte på patientens 
välmående. 
 
Fysisk aktivitet - rädsla för skada 
Rädsla för ökad smärta eller skada. Fysiska och sociala 
aktiviteter sågs som risktagande. Vaksamhet och fokus 
på den egna säkerheten runt andra. Bensår upplevdes 
som ett akut tillstånd som försvinner när såret läkt. 
Svårt att förstå varför detta hände dem. Smärta 
förstods som ett hot mot läkning, ledde till undvikande 
samt användande av smärtstillande. Ansvar för 
behandling lades över på specialisten. 
 
Fysisk aktivitet - en önskan om att vara normal 
Bensår hotade identiteten som hälsosam. Önskan att 
ingen skulle känna till deras tillstånd. Fysisk aktivitet 
motiverades genom att det hjälpte att bibehålla 
identitet som normal. Bristande kunskap ledde till 
inkonsekvent/låg följsamhet till behandling, sågs som 
ett hot mot identiteten och genererade oro. 
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Stewart, A., 
Edwards, H., & 
Finlayson, K. 

Reflection on 
the cause and 
avoidance of 
recurrent 
venous leg 
ulcers: An 
interpretive 
descriptive 
approach 

2018, Australien, 
Wiley Journal of 
Clinical Nursing 

Att öka förståelsen 
för upplevelsen av 
återkommande 
venösa bensår ur 
individens 
perspektiv, samt att 
tillföra kunskap om 
ej tidigare 
undersökta 
potentiella risker 
för återfall. 

Metod 
Kvalitativ. 
 
Urval 
7 deltagare. Ålder 54-85. 
Ändamålsenligt urval. Patienter 
med återkommande venösa 
bensår från en “Community 
Nurse Clinic”. 
Inklusionskriterier: individer 
som haft minst två venösa 
bensår, ankelarmindex 0,8-1,3. 
 
Datainsamling 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analys 
Deskriptiv fenomenologisk 
enligt Colaizzi (1978).  

Tre övergripande teman: 
 
Det återkommande sårets ökande inflytande på 
sinne och kropp 
Återfall påverkade fysisk och känslomässig hälsa. 
Upplevt otillräcklig information. Låg kunskap innebar 
att sjukdomens allvarlighetsgrad uppfattades som 
överraskande. Erfarenheter av svårläkta sår skapade 
frustration och förvirring, återkommande sår orsakade 
oro och ängslighet. 
 
Reflektioner kring tidigare erfarenheter 
Betydelsen av livsstilsförändringar och åtgärder för att 
undvika återfall. Informanter klandrade sig själva för 
sårens uppkomst. 
 
Optimism trots motgångar 
Känslor av optimism, osäkerhet och framtidsoro 
relaterat till läkning och återfall. Känslor av ångest 
relaterat till att skydda huden, ledde till vaksamhet och 
undvikande av situationer. Behov av socialt stöd 
uttrycktes. Livslångt åtagande till livsstilsförändringar 
utgjorde en skrämmande tanke. 
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Van Hecke, A., 
Beeckman, D., 
Grypdonck, M., 
Meuleneire, F., 
Hermie, L., & 
Verhaeghe, S. 

Knowledge 
deficits and 
information-
seeking 
behavior in 
leg ulcer 
patients: an 
exploratory 
qualitative 
study 

2013, 
Nederländerna, 
Journal of Wound 
Ostomy & 
Continence 
Nursing 

Att utforska 
kunskaps-
/informationsbrist 
samt underliggande 
processer för 
informationssökand
e beteende hos 
patienter med 
venösa bensår. 

Metod 
Kvalitativ, grounded theory. 
 
Urval 
15 deltagare. Ålder 40-80+. 
Patienter från 
primärvård/hemsjukvård och 
sårvårdskliniker. 
Inklusionskriterier: individer med 
venösa bensår, innehav av 
förskrivna kompressionsstrumpor, 
holländsktalande.  
Exklusionskriterier: nedsatt 
verbal kommunikationsförmåga. 
 
Datainsamling 
Individuella semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analys 
Datainsamling och analys pågick 
parallellt i en cyklisk process, där 
analys av data påverkade fortsatt 
intervjustruktur. 

Två huvudsakliga teman: 
 
Kunskap och informationsbrist 
Upplevd avsaknad av information. Flera hade frågor 
om sårläkning, upplevde att sjukvårdspersonal 
knappt diskuterat behandlingsmetoder med dem.  
Sårläkning sågs som orelaterat till egna handlingar. 
Läkning ansågs beroende av sjukvårdspersonalens 
handlingar eller av sårvårdsprodukter. Vissa 
klandrade sig själva för långsam läkning då de väntat 
länge innan de sökt vård. Vissa trodde att såren 
aldrig skulle läka. Såren upplevdes som 
oberäkneliga. 
 
Uppfattningar om bensår och dess konsekvenser 
för informationssökande beteende 
Bensår sågs initialt som en bagatell. Ovilja att söka 
vård för något som uppfattades som en mindre 
åkomma. Motiv till att söka vård var oförmåga att 
utföra dagliga aktiviteter, sömnbrist samt hotat 
socialt liv. Upplevelser av att ha väntat för länge med 
att söka vård. Specialiserad vård söktes först vid 
outhärdlig smärta, när egenvård slutade fungera eller 
efter uppmuntran av andra. 
   Vägen till sårläkning upplevdes svår. Nya 
behandlingar gav hopp. Sårläkning ansågs inte ha 
relation till egna handlingar, kopplades till 
sjukvårdspersonalens handlingar.  
   Såret upplevdes som centralt i livet. Besvikelse 
kopplades till utebliven läkning. Upplevt bristande, 
motsägelsefull eller ingen information från vården. 
Upplevt låg förståelse från andra. 
   Några accepterade bensåret som manifestation av 
ett kroniskt tillstånd, dessa upplevde större kontroll. 
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Att beskriva den 
levda erfarenheten 
hos personer med 
kronisk venös 
insufficiens samt att 
utforska hur den 
kroniska 
sjukdomen 
påverkade deras 
hälsorelaterade 
livskvalitet. 
 

Metod 
Kvalitativ. 
 
Urval 
10 deltagare. Medelålder 66. 
Patienter från ett “wound care 
centre”. 
Inklusionskriterier: individer med 
venös insufficiens och bensår, 
patienter som tidigare haft venösa 
bensår. 
Exklusionskriterier: individer 
under 18 år, användare av illegala 
droger, bensår av annan etiologi 
än venös. 
 
Datainsamling 
Fokusgruppsintervju (7 
deltagare), informanter. 
Individuella intervjuer (3 
deltagare). Semistrukturerade 
med öppna frågor utifrån 
intervjuguide. 
 
Analys 
Tolkande fenomenologisk. 

Fyra övergripande teman: 
 
Kunskapsbrist 
Önskan om utbildning och information. Önskan om 
att tidigare ha förstått och kunnat förebygga 
sjukdom. Upplevt kunskapsunderskott hos 
vårdpersonal. 
 
Obehag 
Obehag, smärta och klåda var de svåraste aspekterna 
av att leva med venös insufficiens och bensår. 
Konstant medvetenhet om sjukdomen trots frånvaro 
av smärta och klåda. 
 
Besvär 
Upplevd frustration kopplat till inskränkningar i 
dagliga aktiviteter, hygien samt tiden sjukdomen tar i 
anspråk. 
 
Hantering 
Upplevelser av depression, kontrollförlust, 
uthärdande, sömnsvårigheter. Vikten av stöd från 
familj och vård beskrevs. 

 


