
  
 
 

 

 

Tugce Erol & Sofia Karlsson 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Institutionen för vårdvetenskap 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGT13, 2020 

Grundnivå 

Handledare: Lars Andersson 

Examinator: Malin Olsson 

 

 

 

 

 

 

Patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår 

En litteraturstudie 

 

 

Patients' experiences of living with difficult healing leg ulcers 

A literature review 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bensår är ett vanligt förekommande problem i samhället. Ett bensår 

definieras som förlust av hud under knäet, på benet eller foten. Ett sår är 

inte en sjukdom utan ett symtom. Det finns flera olika typer av sår, 

definitionen av bensår är att det ska vara ett sår på ben eller fötter som inte 

har läkt inom sex veckor. Sjuksköterskans uppgift är att behandla bensåret 

genom individuella behov och med en helhetssyn för att främja hälsa. 

Syfte:  Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av att leva 

med svårläkta bensår. 

Metod: Utifrån Fribergs metod utfördes en litteraturöversikt bestående utav nio 

kvalitativa artiklar samt en kvalitativ/kvantitativ artikel. Databaserna som 

användes CINAHL Complete och Medline.  

Resultat I resultatet identifierades det fem huvudkategorier: Lidande, Begränsning i 

vardagen, Strategier för att bevara identitet, Vårdrelationen samt tankar 

kring behandling. I resultatet framkom det att patienterna blev begränsade i 

sin vardag på grund av symtomen som orsakades av såret. Patienterna hade 

strategier för att hantera emotionella och fysiska utmaningar.  

 

Diskussion:  Resultatet diskuterades utifrån Katie Erikssons teori om lidandets drama. 

Att sårläkning är en process som kan ses utifrån lidandets drama med olika 

akter som uppkommer i de olika stadierna i sårprocessen. 

 

Nyckelord: Bensår, Lidande, Sjuksköterskans bemötande, Vårdrelationen, Emotionella 

och fysiska faktorer. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: 
Leg ulcers are a common problem in the society. A leg ulcer is defined as 

loss of skin under the knee, leg or foot. A wound is not a disease but a 

symptom. There are several different types of wounds, the definition of 

leg ulcers is that it should be a wound on legs or feet that has not healed 

within six weeks. The nurse's task is to treat the leg ulcer through 

individual needs and with a holistic view to promote health. 

 

Aim: 
The aim with this study is to describe patients' experiences of living with 

difficult healing leg ulcers. 

 

Method: 
Based on Friberg's method, a literature review was made up of nine 

qualitative articles and one qualitative/quantitative article. The databases 

that were used were CINAHL Complete and Medline.  

 

Results: 
In the result, five main categories were identified: Suffering, Limitations 

in everyday life, Strategies for preserving identity, the relationship 

between patient and nurse and thoughts on treatment. The results showed 

that patients were limited in their daily lives due to the symptoms caused 

by the wound. Patients had strategies for coping with emotional and 

physical challenges.  

 

Discussion: The result was discussed based on Katie Eriksson's theory of the drama of 

suffering. That wound healing is a process that can be seen from the 

drama of suffering with various acts that occur in the various stages of the 

wound process. 

Keywords:  Leg Wounds, Suffering, Nurse Attendance, The relationship between 

patient and nurse, Emotional and physical factors. 
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Inledning 

Vi har valt att genomföra en litteraturöversikt om bensår då vi har stött på patienter med 

svårläkta bensår under sjuksköterskeprogrammets verksamhetsförlagda placeringar och inom 

våra jobb inom hemsjukvården. Vi uppmärksammade att vid såromläggningarna fanns det 

brister i att ge omvårdnad till hela individen, fokus låg enbart på såret och inget kring hur 

patienten mådde. Detta väckte en nyfikenhet hos författarna om hur det är att leva med bensår 

samt vilken påverkan såret har på patienterna. Alla sår ser olika ut och en del är svårare att 

behandla än andra. Det är sjuksköterskans uppgift att behandla såret och ge den behandling 

som krävs för att minska lidandet för patienten och för att förkorta läkningstiden. 

Vi vill därför med denna litteraturöversikt få fram patienternas egna upplevelser om hur det är 

att leva med svårläkta bensår samt kunna bidra med ökad förståelse för hur dessa individer 

upplever sitt tillstånd och hur sjuksköterskan utifrån sin yrkeskompetens främjar livskvalité. 

 

Bakgrund 

Sår samt sårbehandling är en av den äldsta medicinska handlingen genom historien och setts 

som en svårighet redan långt bak i tiden. Tidigare har man behandlat sår med bland annat lera 

samt vin och ibland kunde behandlingen gå så fel att det medförde livsfarliga komplikationer 

som många gånger kunde leda till en amputation. Redan på 460–377 f.Kr. förstod 

Hippokrates i antikens Grekland att det fanns ett samband mellan åderbråck och bensår. Han 

insåg redan under den tiden vikten av kompressionsbehandling och förklarade hur viktigt det 

var med en helhetssyn, att man observerar hela patienten (Lindholm & Bååth, 2019). 

 

Bensår 

Svårläkta bensår är ett vanligt förekommande problem såväl runt om i världen som i Sverige. 

I Sverige drabbas omkring 50 000 personer av svårläkta bensår och cirka två procent av 

befolkningen har haft problem med bensår någon gång i sitt liv (Lindholm, 2018). Beroende 

på hur många bensår en individ tidigare haft kan återfallsfrekvensen för att få ett nytt bensår 

vara mellan 26–51 procent (Briggs & Flemming, 2007). Det finns flera olika typer av sår. 

Definitionen av bensår är att det ska vara ett sår på ben eller fötter som inte har läkt inom sex 

veckor. I och med att bensår är svårläkta definieras även dessa typ av sår som kroniska sår. 

Bensår kan orsakas av olika sjukdomstillstånd och dessa sår är följdsymtom av sjukdomen. 

Den vanligaste orsaken är venös insufficiens och otillräcklig arteriell genomblödning på 

grund av ateroskleros. Dessa två går att skiljas åt, både till utseende och uppkomst. Det finns 
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även blandsår som orsakas av både venösa och arteriella insufficienser (Lindholm, 2018). 

Anledningen till att vissa sår läker och andra inte kan bero på bakomliggande faktorer till 

sårets uppkomst. En del sjukdomar kan försvåra läkning och andra läkningshämmande 

faktorer är rökning, hög ålder eller livsstil (Lindholm & Bååth, 2019). 

 

Venösa bensår 

Venösa bensår uppstår främst på grund av ytlig eller djup venös insufficiens som innebär att 

venernas klaffsystem och funktion är nedsatt (Lindholm, 2014). Med venösa bensår menas det 

att en venös dysfunktion som inte uppkommit på grund av arteriell insufficiens eller diabetes. 

Majoriteten av alla bensår orsakas av venös insufficiens. Det finns två olika typer av 

insufficiens, antingen är det en djup insufficiens som en blodpropp i benet eller så kan den 

vara ytlig som vid ett åderbråck. Istället för att det venösa blodet återförs till hjärtat ansamlas 

det kring ankeln och följden på det blir en blåröd färgförändring på huden vid ankeln. 

Dessutom kan det uppstå ödem och skör hud. Om huden skulle utsättas för ett litet trauma 

som leder till ett sår kommer detta sår sedan att bli svårläkt.  

 

Arteriella bensår 

Den främsta orsaken för arteriella bensår är bakomliggande faktorer som exempelvis rökning, 

hyperlipidemi och hypertoni (Lindholm, 2018). Arteriella bensår uppstår på grund av att det 

arteriella blodflödet är nedsatt till följd av ateroskleros i benet i de större kärlen. Detta 

försämrar syretillförseln till huden och ett sår kan då uppstå. Resultatet när syre- och 

näringstillförseln är nedsatt blir arteriell insufficiens och då kan ischemi uppstå i vävnaden. 

Arteriella bensår sitter oftast där huden är utsatt för tryck såsom fotknölen, hälen eller 

fotsulan. Till utseendet är sårkanterna mer markerade till skillnad från venösa bensår. Det 

förekommer ofta svarta och gula nekroser i såren och såret kan vara så djupt att senor blottas. 

För att diagnostisera arteriell cirkulationsrubbning används ultraljudsdoppler, vilket kan även 

användas vid venös insufficiens. 

 

Sjuksköterskans omvårdnad och ansvar 

Bensår är ett vanligt förekommande problem i samhället och det är sjuksköterskans uppgift att 

behandla det kroniska såret genom att tillgodose behov och med en helhetssyn för att främja 

hälsa (Lindholm, 2018). Enligt Lindholm och Bååth (2019) ska alla sår behandlas aktivt och 

så tidigt som möjligt. Det är viktigt att sjuksköterskan förstår patientens problem och lyssnar 
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på hela patientberättelsen för att sedan involvera denne i omvårdnaden. I första hand ska 

problem som lukt och sårsekretion behandlas för att sedan tillsammans med patienten komma 

fram till lämpliga strategier för behandlingen av såret. 

Walsh och Gethin (2009) beskriver att resultatet av en behandling beror på sjuksköterskan 

som utför omvårdnaden. Behandlingstiden kan vara långa och svåra och då är det väsentligt 

med en god omvårdnadsplan för såret. Sjuksköterskans mål med omvårdnaden är att ge 

kvalitetsfokuserad samt personcentrerat vård. Det är viktigt att ha rätt kunskap om bensår och 

om alla olika omläggningsmaterial. Att arbeta med ständigt uppdaterad information kring sår 

samt sårvård gör det enklare att arbeta patientfokuserat, då behandlas inte enbart själva 

bensåret utan även patienten utifrån en helhetsbild (Walsh & Gethin, 2009). Genom en god 

kommunikation, kontinuitet och genom att vara lyhörd efter patientens behov kan denne vara 

delaktig under omvårdnaden. Med en god kommunikation kan patienten utbildas i egenvård 

och få rätt information samt behandling. Med en god kontinuitet kan man skapa en god 

vårdrelation genom att det är samma sjuksköterska som vårdar såret, på så sätt kan man få en 

bättre läkningsprocess och förbättrad utvärdering av såret (Törnvall & Wilhelmsson, 2010). 

Meningsfulla relationer med sjuksköterskan kan leda till en bättre vård, säkerhet samt 

förtroende, förtroende som kan saknas i andra aspekter av patienternas liv (Haynes & 

Holloway, 2019).  

Sjuksköterskan huvudsakliga ansvarsområden enligt International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod är att förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra 

lidande. Sjuksköterskan ska ge omvårdnad oberoende av ålder, kön eller bakgrund, dock har 

patienten rätten till liv samt egna val, alla ska få möjlighet till jämlik vård och hälsa 

(International Council of Nurses, 2012). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt och att all omvårdnad som denne 

utför ska baseras på respekt för mänskliga rättigheter, självbestämmande, integritet samt 

värdighet men även hänsyn till individens egna värderingar. Sjuksköterskans kompetens ska 

även omfatta ett helhetsperspektiv på patienten när det gäller komplexa faktorer i form av 

psykosociala, andliga och kulturella faktorer. 
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Egenvård 

Begreppet egenvård definieras som kunskap och färdigheter individer måste ha för att på 

bästa möjliga sätt kunna hantera sitt tillstånd (Lindholm, 2018). Det kan vara åtgärder 

individen vidtar på egen hand för att förebygga och behandla sitt tillstånd eller hur och när 

vissa medicinska utrustningar ska användas. Patienten kan ta till sig råd om egenvård om 

denne klarar de råd som förmedlas. För att patienten ska kunna utföra egenvården ska denne 

även kunna förstå och acceptera de råd som ges (Marklund, 2008). Patienter blir uppmuntrade 

och stöttade inom sjukvården för få kunskap om hur de ska hantera sin sjukdom och kunna 

vårda sig själv. Genom att de lär sig självhantering är det ett sätt att återfå makten över deras 

egna liv (Håkansson, 2014). Enligt Brown (2010) kan självhantering av sitt tillstånd leda till 

beetendeförändringar samt ansvarskänslor som kan främja hälsa och ge positiv effekt. I 

egenvård vid sår finns det faktorer som patienten själv kan påverka för att förbättra 

sårläkningen. I en studie skriven av Marczak, Rembeck, Petersson och Nordeman (2019) 

beskrevs det att kunskap är en nödvändig avgörande faktor i egenvården för att kunna påverka 

sin hälsa.  

 

Behandling 

Efter kärlfysiologiska och kliniska bedömningen är gjord samt omvårdnadsbedömningen så 

avgörs vilken behandling som blir aktuell (Lindholm, 2018). En behandling som kan vara 

aktuell för både venösa och arteriella bensår är kirurgi. Vid arteriella bensår kan det behövas 

rensning av såren då de ofta blir nekrotiska och svarta. Fluglarver är ett effektivt 

behandlingssätt för att rensa upp nekrotiska sår, i vissa fall kan slutresultatet bli 

underbensamputation (Lindholm, 2018). Enligt Heinen, Achterberg, Reimer, Kerkhof och 

Laat (2004) framgår det att det finns evidens på att kompressionsbehandling är den mest 

rekommenderade behandlingen vid svårläkta venösa bensår. Livsstilsråd samt smärtlindring 

är även viktiga aspekter i behandlingen av svårläkta bensår (Philips et al., 2018). 

Walburn et al (2017) beskrev två olika sorters behandlingsformer, kompressionsbehandling 

samt benhöjning. Kompressionsbehandling är en vanlig behandlingsform som kan vara 

påfrestande. Hur patienterna hanterar behandlingen är relaterad till sambandet mellan läkning 

och kompression, de bakomliggande orsakerna till bensår och övertygelsen om att det främjar 

läkning och kontroll av symtom (Walburn et al., 2017). För en god läkning är det väsentligt 

att tro på själva behandlingen, bristen på tro till en behandling kan minska patientens 

motivation att åta sig rätt information och därmed inte ge god behandlingseffektivitet 

(Chitambira, 2019).  
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Ödem är vanligt att få vid venösa bensår och en behandling bör sättas in för att minska 

svullnaden för att främja sårläkningen. Behandlingen kan bestå utav kompressionslindning, 

kompressionsstrumpor eller pumpstövel. Det mest effektiva har dock visat sig vara en 

kombination av kompressionsstrumpor och lindning. Att använda kompressionsstrumpor även 

efter att såret har läkt är viktigt för att inte drabbas av återfall (Lindholm, 2018). 

 

Problemformulering 

Ett bensår definieras som förlust av hud under knäet, på benet eller foten och uppstår oftast 

genom ett trauma och när en skada är skedd i huden. Smärta, psykosociala faktorer, sömn, 

aktivitet och rörlighet är relevanta i områden som bör tas hänsyn till i omvårdnaden av ett 

bensår. Alla sår ser olika ut och en del är mer komplicerade än andra och av den anledningen 

är det därför viktigt att en sjuksköterska både kan förebygga och behandla såret för att 

förkorta läkningstiden. Då upplevelserna är individuella kan patienten genom personcentrerad 

vård bli sedd och bekräftad, omvårdnaden anpassas till individuella behov och resurser. En 

utmaning för sjuksköterskan kan bli att bedriva vård med helhetssyn och att i mötet mellan 

sjuksköterskans omvårdnad och patientens egenvård kan spänningar eller missförstånd 

uppkomma. Av den anledningen är det intressant att studera patienternas tankar och känslor 

kring svårläkta sår.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Teoretiska utgångspunkten som kommer användas i denna uppsats resultatdiskussion är Katie 

Erikssons caritativa teori vars mål är att lindra lidande (Eriksson, 2018). Teorin kommer 

användas då uppsatsen handlar om att beskriva patienters upplevelser kring bensår. Bensår är 

ett hälsoproblem som kan orsaka olika slaga lidande som kan var både långvarigt och 

kortvarigt. Utifrån teorin kommer konsensusbegreppen vårdande och lidande ingå då målet 

med all vård är att lindra lidande. Dessa begrepp är valda då syftet i denna uppsats ska 

diskuteras utifrån en teori som är kärnan i allt vårdarbete. Då bensår kan medföra ett lidande 

ville författarna utifrån teorin diskutera hur det kan uttrycka sig. Vårdande innebär att försöka 

åstadkomma kroppsligt och andligt välbehag, tillit samt tillfredsställelse. Detta kan göras 
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genom lekande, lärande och ansning. Vårdandet utgörs även av tro, hopp och kärlek, om detta 

kan uppnås kan individen uppleva inre frihet. Lidandet är ytterligare ett begrepp inom teorin. 

Att lida upplevs som något negativt, att det kan ge uttryck i att våndas och pinas men det kan 

även innebära försoning. Varje lidande är sig själv unikt och utgörs av individen själv men 

även dennes omgivning. Lidandet är en del av livet men det är upp till varje enskild individ att 

ge lidandet en mening i sitt liv. Lidandet kan vara kroppsligt, själsligt men kan även vara 

kopplat till själva livet.  

Eriksson beskriver lidandets drama, vilket innebär att försöka lindra sin medmänniskas 

lidande och vara tillgänglig i dennes drama. Lidandets drama kan delas in i tre olika akter; 

bekräftandet av lidandet, själva lidandet samt försoningen. Bekräftandet av lidandet är den 

första akten.  Den akten går ut på att bekräfta en individs lidande och det kan göras genom att 

visa denne att ”jag ser”. Att man ser en annan människas lidande kan innebära tröst men även 

bekräftelse genom beröring och ord. Om man inte ser den lidande människan kan det innebära 

ytterligare lidande då man överger individen. Den andra akten är själva lidandet och inom 

denna akt utspelar sig hur lidandet ter sig. En del människor vill uppleva själva lidandet på 

egen hand och behöver tid och rum för att lida, dock så vill den lidande människan även 

uppleva gemenskap då man pendlar mellan hopp och hopplöshet. Försoningen är den sista 

akten och det innebär att man vill uppnå ett lyckligt slut efter dramat, att man vill forma ett 

”nytt liv”, att man skapar något nytt som fortfarande innehåller det onda men som nu ingår i 

en ny betydelsefull helhet. 

 

Metod 

Uppsatsen är byggt på en litteraturöversikt vars syfte är att studera befintlig forskning och 

genom det analysera och sammanställa deras resultat (Friberg, 2017). Litteraturöversikt 

innebär att skaffa en överblick kring kunskapsläget av ett specifikt område och få en 

uppfattning på något som tidigare studerats. Med befintlig forskning kan man utifrån en 

litteraturöversikt utveckla nya kunskaper. Då författarna i denna uppsats vill få fram 

patienternas upplevelser kring bensår ansågs en systematisk litteraturöversikt som grundar sig 

i kvalitativa artiklar vara en lämplig metod. 
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Datainsamling  

Databaserna som användes i denna uppsats är CINAHL Complete och Medline då dessa 

inriktar sig på omvårdnad och har en stor bredd av vårdvetenskapliga artiklar (Östlundh, 

2017). Först utfördes testsökningar i bägge databaserna för att identifiera relevanta sökord 

som var lämpliga för uppsatsen och syftet. Därefter identifierades relevanta sökord som hade 

använts i artiklarna. Vid testsökningen användes Svensk MeSH för att översätta svenska 

sökord till engelska. Sökorden som identifierades var ”leg ulcer”, ”venous ulcer”, ”arterial 

ulcer”, ”varicose ulcer”, ”patient attitudes”, ”quality of life”, ”psychological well-being”. Dessa 

användes sedan i den slutgiltiga sökningen som ämnessökning i CINAHL Complete och som 

MeSH-termer i Medline. Val av sökord gjordes utifrån MeSH samt relevanta sökord från 

artiklar, därav användes inga egna fritextord. Begränsning gjordes för att sortera bort de 

artiklar som inte var relevant för uppsatsen. En begränsning var att tidsintervallen var mellan 

år 2007–2019. Artiklarna ska även begränsas genom att vara peer reviewed, vilket innebär att 

endast vetenskapliga tidskrifter väljs ut. Då artiklar som inte var vetenskapliga tidskrifter 

kunde förekomma trots begränsningen kontrollerades dessa samt sorterades bort av 

författarna. Dessutom kommer artiklarna vara engelskspråkiga för att förstå innehållet. 

Engelska termer där det inte fanns en direkt översättning till svenska försökte författarna hitta 

svenska synonymer som uppfattades vara korrekta i sammanhanget. För att få en bred sökning 

tillämpades även söktekniken boolesk söklogik som används genom AND, OR och NOT för 

att få ett bredare litteratururval. Författarna valde vid sökningarna att använda AND och OR 

för att få fram relevant information. NOT var inte relevant då författarna inte ville avgränsa 

sökningen utan ville få en så bred sökning som möjligt. AND valdes för att koppla ihop två 

olika söktermer exempelvis mellan leg ulcer och experiences (Östlundh, 2017). Redovisning 

på hur sökningarna utfördes visas i bilaga 1.  

 

Urval 

Processen för urval och bedömning av artiklarna genomfördes genom att de valda artiklarna 

kontrollerades och de mest väsentliga för litteraturöversikten valdes ut (Friberg, 2017). 

Urvalet gjordes genom att först se till att rubrikerna hade en koppling till syftet för att sedan 

granska artiklarnas sammanfattningar och se till att de är användbara i litteraturöversikten. 

För att hitta väsentliga artiklar för ämnet valdes kvalitativa artiklar för att få fram patienternas 

upplevelser, dock var en av artiklarna både kvalitativ samt kvantitativ men fokus låg endast 

på den kvalitativa delen i artikeln då det berörde syftet, detta för att val av artiklar ska bli så 
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tydligt som möjligt. Studierna var även vara kvalitetsgranskade utifrån SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier, vilket innebär att forskningsmaterialet granskades 

med ett kritiskt förhållningssätt. Vid bedömning av artiklarnas kvalitet gjordes en 

avgränsning. Litteraturavgränsningen gjordes genom inklusions- respektive 

exklusionskriterier för att hitta relevanta artiklar för uppsatsen. Vid urvalen av de 

vetenskapliga artiklarna inkluderades de som hade beskrivit patienters upplevelser av att leva 

med bensår som berodde på venös-, arteriell insufficiens eller en mix av dessa. Betalartiklar 

som var av relevans och svarade på uppsatsens syfte inkluderades. Dessutom gjordes inga 

begränsning på var omläggningen utfördes exempelvis i hemmet, öppen- eller slutenvård, 

utan alla var av intresse. Det samma gällde vid kön, ålder eller nationalitet. Dock så 

exkluderades personer som ej var över 18 år, då författarna valde att fokusera enbart på vuxna 

individer. Detta för att det kan vara svårt att få samtycke från minderårigas målsman samt för 

att vuxna är bättre på att ge adekvata beskrivningar av deras upplevelser. Dessutom så 

exkluderas de vetenskapliga artiklar som berörde trycksår, sår som berodde på trauma samt 

cancerrelaterade sår. Detta gjordes för att besvara syftet och problemformuleringen med 

relevant information. Utifrån mallen för kvalitetsgranskning som användes har alla artiklarna 

inkluderats, detta då artiklarnas innehåll var relevant för syftet och att de var kvalitativa. 

Sammanlagt valdes tio artiklar ut och samtliga artiklar beskrev patienternas upplevelser om 

hur det är att leva med bensår (se bilaga 2). 

 

Dataanalys 

Analysprocessen genomfördes genom att använda Fribergs (2017) tre analyssteg. Det är en 

process som går från en helhet till små mindre delar för att sedan bli till en ny helhet igen. Det 

första steget var att de valda artiklarna skrevs ut och sedan lästes igenom flera gånger för att 

få en förståelse för varje enskild artikel och dess sammanhang. Detta gjordes tillsammans och 

enskilt för att sedan gemensamt komma fram till om artiklarna hade uppfattats på samma sätt. 

Artiklarnas metod, syfte och resultat markerades med olika färger för att inte gå miste om 

väsentlig information. En sammanfattning om artiklarna gjordes och dokumenterades för att 

säkerställa att det som är relevant för arbetet i artikeln uppfattades rätt. Nästa steg var att gå 

igenom artiklarnas syfte och resultat i en översiktstabell för att få en god överskådlighet och 

struktur på materialet som återfinns i bilaga 2. Sista steget var att skapa kategoriseringar 

utefter likartade ämnen, dessa jämfördes sedan för att finna likheter och skillnader. De som 

hade likheter och som var av relevans för syftet fördes samman för att utifrån dessa formulera 

kategorier. 
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Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kjellström (2017) innebär forskningsetik att man genomför etiska överväganden när 

man skriver vetenskapliga arbeten. Med forskningsetik menas det att det är en förutsättning 

till att man kan reflektera och värdera sina egna tankar. Forskningsetik är viktigt då man vill 

förbättra människors liv, bidra med utveckling i samhället men även för att öka förståelse för 

ett fenomen. Det är även väsentligt med forskningsetik då det syftar till att försvara de 

människor som medvetet valt att medverka i en studie. Enligt Sandman och Kjellström (2013) 

ska man förstå vikten av forskningsetik då det värnar om grundläggande värden och 

rättigheter hos individer. Artiklarna som kommer användas i denna litteraturöversikt kommer 

vara etiskt godkända. Författarna kommer under dataanalysen kontrollera att artiklarna 

uppfyller deras forskningsetiska krav och att skribenterna i artiklarna värnat om patienternas 

självbestämmande. De forskningsetiska övervägandena som kommer göras i denna 

litteraturöversikt är att vara kritisk i sitt granskande samt välja artiklar som hör till ämnet där 

patienter själva valt att berätta om sina upplevelser. Uppsatsen kommer av den anledningen 

vara objektivt skriven utan egna åsikter eller värderingar. Då uppsatsen inriktade sig på 

patienters upplevelser kommer författarna vara väldigt noggrann med att patienterna i 

artiklarna är anonyma och inte avslöjar på något sätt patienternas identitet samt respekterar 

deras integritet. Författarna har av den anledning valt att vara könsneutrala under hela 

arbetsprocessens gång. Forskningsetik utgår ifrån att alla moment ska reflekteras och att 

etiska hänsynstaganden ska tillämpas genom hela arbetets gång. De forskningsetiska 

övervägandena författarna även kommer göra är att ta hänsyn till att alla deltagare i artiklarna 

blivit informerade om samtycke. Eftersom artiklarna kommer vara på engelska kommer 

ordbok användas för att inte missförstå innehållet och för att få en korrekt översättning som 

möjligt, detta för att inte egna tolkningar av texten ska göras. Författarna kommer värna om 

respekt och inte skada, detta för att skydda de som valt att vara med i studien samt de som inte 

vill vara med av olika skäl. För att ens egen förförståelse inte ska genomsyras i uppsatsen ska 

man ha en ständig diskussion med varandra, vara öppen och försöka förstå innehållet så att 

egna antaganden inte tar över (Friberg, 2017). Författarna kommer av den anledningen vara så 

objektiva som möjligt under hela arbetsprocessens gång. Det är viktigt att den egna 

förförståelsen inte påverkar författarna på så sätt att viktiga resultat i artiklarna bortses. 
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Resultat 

Vid analysen av artiklarna identifierades sex huvudkategorier: 

• Lidande 

• Begränsning i vardagen 

• Strategier för att bevara identitet  

• Psykologiska aspekter 

• Vårdrelationen 

• Känslor kring behandling 

 

Lidande 

Patienterna i studien rapporterade om ett antal försvagande symtom på grund av sina bensår, 

dessa var smärta, lukt och läckage (Green, Jester & Pooler, 2013). Smärta var det symtom 

som dominerande i patienternas liv (Green et al, 2013; Green, Jester, McKinley & Pooler, 

2018). Symtomet kunde upplevas på olika sätt exempelvis som brännande, stickande, 

knivhugg och skjutande smärta (Byrne & Kelly, 2010; Taverner, Closs & Briggs, 2014; Green 

et al., 2013.). De upplevde att symtomen som de hade orsakade ett lidande då de levde med en 

konstant smärta utan möjlighet att undgå den (Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & Dreyer, 

2017; Taverner et al., 2014). Det var en smärta de inte ens önskade sin värsta fiende 

(Lernevall et al., 2017).  En av patienterna i Green et al., (2013) beskrev att hen aldrig upplevt 

en sådan intensitet av smärta tidigare som såret bidrog med, vilket fick hen att känna sig sjuk. 

Patienterna upplevde att oavsett storlek på såren var smärtan lika påtaglig, även om såren 

minskade avtog inte smärtan (Taverner et al., 2014). Värst upplevdes smärtan vara nattetid 

(Lernevall et al., 2017; Green et al., 2013; Green et al., 2018). Smärtan hade påverkan på 

patienterna genom att det orsakade sömnproblem då det höll dem vakna om nätterna (Green et 

al., 2018; Taverner et al., 2014). Patienterna klagade på brist på sömn och beskrev att de var 

glada om de fick sova två timmars sammanhängande sömn. Trots smärtlindring innan 

sängdags tyckte patienterna att det inte hjälpte mot smärtan, det enda som kunde underlätta 

lite var att flytta benet i en vertikal position (Lernevall et al., 2017). Samtliga patienter 

påpekade att smärtan blev påtaglig när behandling sattes in, särskilt gällde det 

kompressionsterapi. För att hantera denna smärta som bandagen orsakade försökte de bara att 

uthärda smärtan (Taverner et al., 2014). Två symtom som dessutom påverkade patienternas 

välbefinnande var lukt och läckage som i sin tur påverkade det sociala livet (Byrne & Kelly, 

2010). Patienterna upplevde detta som skamligt och det orsakade en osäkerhet, stress och oro 
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(Green et al., 2013; Green et al., 2018; Cunha, Campos & Cabete, 2017). Lukten från såren 

kunde beskrivas som stötande, att det luktade som ruttet kött (Green et al., 2018). Flera 

patienter beskrev tillfällen då de har varit angelägna om lukt och läckage och kände sig rädda 

för att andra människor ska ha märkt av symtomen (Green et al., 2013; Byrne & Kelly, 2010; 

Green et al., 2018). Detta ledde till att patienterna upplevde minskad självkänsla samt 

självförtroende (Byrne & Kelly, 2010). 

 

Begränsning i vardagen 

Bensår har en stor påverkan på det dagliga livet, allt från dagliga sysslor till begränsning i 

klädval, detta ledde till att gå från en vanlig vardag till ett stängt introvert liv (Byrne & Kelly, 

2010). Vissa patienter hade en annan attityd och antog detta som en utmaning för att ta 

kontroll över de begränsning såren påförde deras funktion (Green et al., 2013; Green et al., 

2018).  Några patienter stannade hemma på grund av sitt bensår, då aktiviteter de tidigare 

deltagit i var svårare att utföra. De upplevde att deras vardag hade påverkats och avbrutits. 

Ytterligare begränsning i vardagen kunde vara förtidspension, sjukskrivning eller uppsägning 

på grund utav såren och behandlingarna (Cunha et al., 2017). Begränsning kunde även 

upplevas beroende på var behandlingarna utfördes. Några patienter som valde att få 

hembesök upplevde tidsförlust under den tid de väntade på att sjuksköterskan skulle komma 

hem till dem. En patient berättade att hen hade missat aktiviteter som organiserades av 

serviceboendet hen bodde på. De som valde att gå till en mottagning upplevde att det var 

positivt, dels för att de då fick komma ut och dels för att de kände en kontroll över tidpunkten 

för sin vård (Green et al., 2018).  

Att leva med ett svårläkt bensår upplevdes begränsa mobiliteten och patienterna kände att 

de förvärrade förmågan att leva ett fullständigt och kapabelt liv. De beskrev en känsla av 

förlust och en sörjande process till det aktiva livet som de en gång hade åtnjutit. Patienterna 

upplevde att de inte längre såg fram emot att gå, vilket ansågs vara en förlust då de tidigare 

hade gjort det (Byrne & Kelly, 2010). Den begränsade mobiliteten tycktes försvåra att utföra 

dagliga aktiviteter som exempelvis att gå på toaletten (Taverner et al., 2014). Patienter 

beskrev att inaktiviteten berodde på förbanden eller obehag från såren (Green et al., 2013; 

Green at al., 2018). De begränsade hur långt de gick för att det fanns en rädsla för att falla och 

få ett nytt sår (Green et al., 2013; Green et al., 2018). Patienterna var även rädda för att fysisk 

aktivitet skulle orsaka mera smärta (Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011). Patienterna kände 

smärta vid mobilisering, vilket ledde till att de begränsade sin aktivitetsnivå (Taverner et al., 
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2014). Bensåret begränsade även patienternas klädval, framför allt val av skor, detta på grund 

av kompressionsbandagen som förstorade foten (Lernevall et al., 2017). En del patienter 

kände att de ville ha kläder för att kunna dölja sina förband (Green et al., 2013). 

Konsekvensen blev att patienterna fick köpa en skostorlek större än vad de vanligtvis hade för 

att få plats med fötterna (Green et al., 2018; Byrne & Kelly, 2010). Vissa patienter beskrev att 

de inte kunde ha de kläder de ville på grund av bandagen och upplevde sig begränsade 

(Henrique da Silva et al., 2019; Green et al., 2018). 

 

Strategier för att bevara identitet  

För att hantera den känslomässiga påverkan som bensåren hade, hade vissa patienter strategier 

för att kunna hantera känslorna (Green et al., 2018). Strategierna för att hantera dessa känslor 

beskrev samtliga patienter genom att de inte tänkte låta bensåret styra sina liv utan strävade 

efter att upprätthålla en normal funktion och leva livet fullt ut (Green et al., 2013; Green et al., 

2018; Byrne & Kelly, 2010). Roaldsen et al., (2011) beskrev att för att förbli en normal 

person utan begränsning och medicinska hjälpmedel var fysisk aktivitet det som hjälpte 

patienterna att upprätthålla en identitet som en normal person. Denna sträva att inte ge efter 

beskrev styrkan hos patienterna som hade en copingstrategi men även känslan av hopp (Byrne 

& Kelly, 2010) hopp om att såren en dag skulle läka (Green et al., 2018; Byrne & Kelly, 

2010). Patienterna upplevde tillfällen då de hade svårt att hålla hoppet uppe. Det kunde vara 

när bensårens storlek ökade trots att det var specialister som behandlade eller när man inte såg 

några tecken på att såret läkte (Lernevall et al., 2017). En annan medveten strategi som 

patienterna utförde var att isolera sig från andra för att återta kontrollen över symtomen 

(Green et al., 2018). Patienterna tyckte att begränsning av social interaktion var att föredra 

framför att utsättas för symtomen som orsakade en förlägenhet (Green et al., 2013). 

 

Psykologiska aspekter 

Att leva med ett svårläkt bensår och symtomen påverkade patienterna inte enbart fysiskt, utan 

hade en direkt påverkan på det psykologiska välmåendet (Byrne & Kelly, 2010). I studien 

skriven av Henrique da Silva et al (2019) förklarade en patient att hens liv skulle vara 

annorlunda utan såren. Hen upplevde sig fängslad och hade önskat att kunna göra mer för sig 

själv och för andra. Vissa patienter distanserade sig från sina sår och kallade bensåren för 

”det” istället för ”mitt” bensår. Detta resulterade i att såret inte tillhörde deras kropp och att det 

var något som de kämpade emot (Lernevall et al., 2017). 
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Att leva med svårläkta bensår påverkade patienterna känslomässigt, de uppgav att de kunde 

känna sig deprimerade, ha ångest och ha självmordstankar (Green et al., 2013; Green, et al., 

2018; Taverner et al., 2014). Bensåren påverkade även patienternas identitet (Roaldsen et al., 

2011) samt påverkade deras självbild negativt (Green et al., 2013; Green et al., 2018). 

Patienterna beskrev att de upplevde förändringar i sin personlighet. En patient beskrev att hen 

kunde vara arg på andra utan anledning. Dessa känslor kunde uppstå på grund av den kroniska 

smärtan som bensåren orsakade. Konsekvenserna av de förändrade personlighetsdragen ledde 

till att patienterna blev introverta, de kände att de inte ville interagera socialt (Byrne & Kelly, 

2010). Vid första uppkomsten av bensåren beskrev patienterna att de direkt fick negativa 

tankar och när månader hade gått och såren inte hade läkt utvecklades känslor som sårbarhet, 

rädsla och de kände tvivel på om de skulle överleva (Lernevall et al., 2017). En annan patient 

beskrev att hen hade en negativ inställning mot bensår, och eftersom sår tar lång tid att läka 

ville hen inte gå igenom det igen (Kapp & Miller, 2014). Läkningen av såret beskrevs som en 

personlig utmaning för patienterna. Läkningen för alla patienter var en långsam procedur, för 

de som hade fått såren läkta upplevdes det vara en ren frustration när såren återkom (Green et 

al., 2013; Green at al., 2018). Kampen mot bensåret kan sluta på två olika sätt, antingen ett 

läkt sår eller amputation. Oavsett resultat upplevde patienterna att det var en kamp mot 

bensåren för att överleva. Känslorna kring amputation kunde upplevas olika beroende av 

vilket stadium såret var i. När såret utvecklades obehindrat var patienternas inställning till 

amputation annorlunda, från en början till att de inte accepterade det till att faktiskt vilja 

genomgå operationen för att få ro och frånvaro av smärta (Lernevall et al., 2017). Vissa 

patienter uttryckte en önskan om att amputera benet hellre än att fortsätta med lidandet som 

orsakades av smärtan (Taverner et al., 2014). 

 

Vårdrelationen 

Förtroendet för sjuksköterskan ökar när patienten känner sin sjuksköterska, patienten får en 

viktig kontinuitet i sin vård och tilliten ökar genom kommunikation (Byrne & Kelly, 2010). 

Tollow och Ogden (2019) beskrev att patienterna upplevde att dålig kommunikation under 

behandlingen påverkade deras vårdupplevelse negativt och även relationen till sjuksköterskan. 

Patienterna kände att de fick ofta bristande vägledning från vårdpersonal under deras 

behandling. Dålig kommunikation hindrade patienterna att hantera sitt sår inom sin egenvård 

då de inte visste vad de fick göra. En patient uttryckte att hen ville utöva träning men visste 

inte om hen fick då vårdpersonal inte gett någon vägledning (Henrique da Silva et al., 2019). 
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En dålig relation mellan patient och sjuksköterska kan vara skadligt. Patienterna upplevde en 

brist på förtroende, vilket hade en negativ påverkan på patientupplevelser. En patient beskrev 

att hen kände brist på tillit på sjuksköterskornas förmågor då hen hade mött flera 

sjuksköterskor med egna metoder om behandlingen. Patienten upplevde att sjuksköterskorna 

inte visste vad de gjorde, vilket ledde till självhantering av sitt eget sår. Patienterna i studien 

uttryckte även att de kände sig som försökskaniner, då nya behandlingar utfördes. Dåliga 

relationer kännetecknas av misslyckanden med att ta till sig av patientens åsikter. De kände 

även att sjuksköterskan inte gav tillräckligt med respekt och empati för dem. Under 

behandlingarna var maktlös en känsla som genomsyrades. En patient uttryckte att hen var 

försiktig med vad hen säger på grund av rädslan att behandlingen ska påverkas negativt. Flera 

patienter upplevde att de bara skulle agera om behandlingen hade direkt skada på deras hälsa 

(Tollow & Ogden, 2019). 

Studien skriven av Green et al (2018) beskrev att patienterna uppgav att de föredrog att 

känna deras sjuksköterska som vårdade deras sår. De beskrev att ha samma sjuksköterska som 

utförde omvårdnaden som fördelaktigt och det upplevde att det inte var detsamma när det var 

någon ny sjuksköterska. Patienterna kände att förhållandet med deras sjuksköterska var 

speciellt, att under besöken bildades ett nära band och att sjuksköterskan blev som deras vän 

(Green et al., 2013; Green et al., 2018). Goda relationer kännetecknas av empati, gott 

tillvägagångssätt, att ta till sig patienternas åsikter genom goda kommunikationsfärdigheter. 

Effekterna av positiva relationer är att det ledde till goda vårdupplevelser, patienterna fick 

snabbare återhämtning och bättre fysiska samt psykologiska resultat (Tollow et al., 2019).  

 

Känslor kring behandling 

När det kommer till behandling så fanns det olika metoder sjuksköterskan kunde utföra kring 

bensår. En del patienter valde att utföra egenvård. I studien skriven av Taverner et al., (2014) 

beskrev några patienter att de använde distraktion eller olika positioner av benet som en icke 

farmakologisk behandling, metoden användes för att kunna handskas och eliminera smärtan. 

En patient placerade is på såret som en typ av distraktion då hen upplevde att smärtan var 

påtaglig, detta resulterade bara i mer smärta då patienten beskrev att kylan inte hjälpte mot 

smärtan (Taverner et al., 2014). Vissa patienter beskrev att de själva hade tagit hand om deras 

sår men kände sedan tvungna att acceptera att de behövde uppsöka vård, då såren hade 

försämrats eller blivit infekterad (Green et al., 2013; Green et al., 2018). Inom egenvård ingår 

fysisk aktivitet som upplevdes vara en positiv faktor i livet (Roaldsen et al., 2011). Fysisk 



 
 

20 (43) 
 

aktivitet gav en känsla av att ta ansvar och vara involverad i sin behandling. För vissa 

patienter blev träningen en drivkraft på grund av rädslan för inaktivitet som kunde medföra 

förvärrad tillstånd av sjukdomen (Cunha et al., 2017). En behandlingsmetod var 

kompressionsterapi som de flesta patienterna upplevde vara effektivt, dock så upplevdes 

svårigheter kring kompressionsstrumporna. De upplevdes var svåra att applicera och ta bort 

samt att hjälpmedlet för att få på strumporna var svåra att använda (Kapp & Miller, 2014). En 

patient beskrev dock att hen upplevde kompressionsstrumporna som något positivt, att 

strumporna var som ett sekundärt hudlager som skyddade benen när hen var på promenad 

(Roaldsen et al., 2011). 

När det kommer till läkemedel och främst smärtlindring var attityden hos vissa patienter 

negativ till att ta det. De upplevde att smärtlindringen inte uppnådde önskvärd effekt för den 

typen av smärta och intensitet som bensåren orsakade (Green et al., 2018; Green et al., 2013). 

Patienterna var även motvilliga att ta smärtlindring för att de redan tog så många andra 

mediciner för sin komorbiditet (Green et al., 2018. Green et al., 2013.). Taverner et al (2014) 

beskrev att patienterna sökte vård för sin smärta men uppgav att behandlingen av bensåret var 

enbart fokuserat på att såret skulle läka och att de inte fick någon hjälp mot smärtan. En del 

patienter upplevde att sjuksköterskorna inte behandlade smärtan utan avfärdade deras 

upplevelser. Patienterna beskrev även att sjuksköterskorna antydde på att smärtan berodde på 

att benet fungerade som det ska.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna valde att göra en systematisk litteraturöversikt för att det lämpade sig för syftet 

och för att få fram kunskapsläget och identifiera problemområden inom valt ämne (Friberg, 

2017). Denna metod var tillämpbar då det resulterade i en bred kunskapsöversikt och gav 

tillräcklig många beskrivningar för att kunna genomföra uppsatsen. 

Föreliggande arbete besvarade syftet med hjälp av kvalitativa artiklar som hämtats från 

olika databaser. Sammanlagt har tio artiklar hämtats från databaserna Medline och CINAHL 

Complete. Då det användes två olika databaser fick författarna fram fler betydelsefulla artiklar 

än när de endast använde en. I efterhand insåg författarna att en tredje databas hade kunnat 

innehålla ännu fler vetenskapliga artiklar. Artiklarna som resulterades i CINAHL Complete 

samt Medline handlade främst om venösa bensår. Sökningarna som gjordes resulterades i att 

det uppkom många artiklar som inte var relevanta för uppsatsen. Författarna insåg senare att 
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val av sökord och begränsning kunde ha preciserats då de fick för många träffar om allt annat 

kring bensår som inte besvarade uppsatsens syfte. Begränsning vid urvalet var att 

tidsintervallet skulle vara år 2007–2019, detta för att informationen som hittas inom den här 

tidsramen ska vara aktuell kunskap för att kunna ge en så god omvårdnaden som möjligt. Det 

har inte heller gjorts någon geografisk begränsning. Författarna har ett intresse av att se hur 

upplevelserna av bensår kan se ut inom olika länder då lidande kan te sig olika beroende på 

vilken norm som betraktas inom den egna kulturen.  

Resultatartiklarna utgjordes av nio kvalitativa artiklarna. Valet av kvalitativa artiklar 

grundades på att beskrivningar och citat gav författarna tydlig information och att de 

besvarade problemområdet. Anledningen till att kvantitativa artiklar inte var tillämpliga i 

denna litteraturöversikt är för att de innehåller siffror i form av statistik och tabeller. Dock var 

en artikel däremot både kvalitativ samt kvantitativ men författarna fokuserade endast på den 

kvalitativa delen. Författarna kom till insikt om att det var svårt att använda sig utav denna 

typ av artikel då citat om patienters egna upplevelser saknades. Analysen utgjordes utav 

Fribergs tre analyssteg. Författarna hade i början svårigheter med att formulera kategorier 

som var upplevelser och som återspeglade texternas innehåll. Genom att läsa om texterna och 

ta ut upplevelser samt begrepp som ofta var benämnda formulerades nya kategorier som var 

relevanta. 

Litteraturöversikt har präglats av ett gott samarbetet under hela skrivtiden. Författarna har 

under hela arbetsprocessen diskuterat alla moment om sin förförståelse samt reflekterat över 

hur de skulle gå tillväga för att deras egen förförståelse eller åsikter inte skulle genomsyras i 

arbetet. Tillvägagångssättet var att enbart hålla sig till kurslitteratur och innehållet i de 

vårdvetenskapliga artiklarna. Författarnas styrkor var att de trots olika åsikter kunnat ha 

respektfulla diskussioner. Arbetsupplägget delades upp för att det var en metod som 

fungerade för författarna hade ett förtroende för varandra. En svaghet som författarna däremot 

hade var att de hade svårt att lägga upp arbetet i början av uppsatsen, vilket medförde att 

tidsbristen blev en påfrestande faktor. 
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Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer grunda sig i information hämtad från tidigare forskning, 

bakgrundsinformationen samt författarnas egna reflektioner utifrån stöd av litteratur. 

Resultatdiskussionen och analysen är strukturerad utifrån Katie Erikssons teori om lidandets 

drama. Rubrikerna byggs på de tre olika akter som utgör processen i lidandets drama. I denna 

litteraturöversikt ville vi få fram patienternas upplevelser kring att leva med svårläkta bensår. 

Att leva med ett svårläkt bensår kan ses som en process utifrån lidandets drama. Processen för 

såret är ett drama med olika akter som utspelar sig från att såret uppkommer till att patienten 

upplever smärta till att hen slutligen bekräftar sitt lidande och försonas med såret. 

 

Bekräftandet av lidandet  

I resultatet framkom det att såret påverkade patienterna från att såret uppstod tills att det läkte. 

Patienterna fick direkt negativa tankar vid uppkomsten av såret och när månader gått och inga 

tecken på läkning skett kände de en rädsla för sitt liv. Vid uppkomsten av såren utförde vissa 

patienter egenvård tills de på grund av försämring uppsökte vård. I mötet med sjuksköterskan 

upplevde patienterna att sjuksköterskan inte såg dem utan bara behandlade bensåren. Eriksson 

(2018) beskriver att i mötet med patienten ska sjuksköterskan ha en helhetssyn, att 

sjuksköterskan ska se hela individen utifrån kropp, själ och ande. Detta kan förstås utifrån 

resultatet som att sjuksköterskan visar brist på intresse för patienten, att de inte är intresserade 

över hur bensåren påverkar patientens välmående och liv. Detta bekräftades även i Morgan 

och Moffatts artikel (2008) om att sjuksköterskorna beskrev att de uppvisade ett ointresse 

inför patienternas känslor. Sjuksköterskorna beskrev att de inte var psykologer utan fanns där 

för att behandla endast det svårläkta såret. En sjuksköterska beskrev även att de inte hade 

tillräckligt med resurser för att hantera de känslomässiga utmaningarna. En tolkning av detta 

är att när ett ointresse uppstår vågar inte patienterna uttrycka sina åsikter kring sin behandling 

när hela patienten inte behandlas och stöd uteblir. Detta bekräftades även i en annan artikel 

skriven av Morgan och Moffatt (2008) att patienterna var angelägna om att undvika konflikter 

men var beredda på att argumentera och ifrågasätta sin vård då de ville ha kontroll. Detta kan 

förstås som att det är betydelsefullt att en sjuksköterska har en förståelse för hela individen då 

det påverkar vårdupplevelsen. Sjuksköterskan måste behandla såret utifrån individuella behov 

för att främja hälsa. Detta innebär utifrån Erikssons teori om bekräftandet av lidandet att 

sjuksköterskan förmedlar till patienten att hen ”ser” denne (Eriksson, 2018). Att se en lidande 

patient innebär tröst. Bekräftandet kan utgöras av ett ord, en blick eller beröring. Att inte 
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bekräfta den lidande individen kan resultera i ett ytterligare lidande då det kan kännas som att 

individen blir ignorerad. Patienterna ville inte identifieras med att såret tillhörde sin kropp, de 

ville vara sitt gamla ”jag” samt ha en identitet som en normal person. Eriksson (2018) menar 

att ha ett lidande innebär att inte kunna vara sig själv.  

Om sjuksköterskan bekräftar lidandet kan hen med kärlek vårda den lidande människan. 

Enligt Eriksson (2018) söker alla individer bekräftelse och kärlek. När man inte kan ge eller 

få kärlek kan det innebära ett lidande. Där kärlek och lidande finns kan ett medlidande uppstå, 

detta kan i sin tur resultera i en äkta vård. Målet med omvårdnaden är att ge 

kvalitetsfokuserad omvårdnad utifrån en helhetssyn. Då alla bensår ser olika ut och upplevs 

individuellt kan sjuksköterskan genom en god omvårdnadsplan jobba patientfokuserat. 

Resultatet av en behandling avgörs av sjuksköterskan som utför omvårdnaden, om tillräckligt 

mycket kunskap om sårvård finns behandlas inte enbart såret utan hela patienten. En likhet 

fanns i Morgan och Moffatts (2008) artikel att en osäkerhet trädde fram när patienterna insåg 

att sjuksköterskorna hade för lite kunskap om hur de skulle behandla sina tillstånd. Om nya 

behandlingar sätts in vid varje vårdtillfälle blir det ingen kontinuitet. Genom att skapa en god 

vårdrelation med sin patient är det en förutsättning att det är samma sjuksköterska som 

behandlar såret, eftersom detta kan leda till en förbättrad läkningsprognos. Genom goda 

relationer kan sjuksköterskan bjuda in patienten i en kravlös gemenskap för att visa sitt stöd 

och för att gå igenom lidandet tillsammans. Om kommunikationen mellan sjuksköterska och 

patient är bristande kan detta påverka patienternas vårdupplevelser. 

 

Själva lidandet, tid och rum att få lida ut  

Resultatet visade att patienter med bensår beskrev att de levde med en konstant smärta och 

lukt och läckage som påverkade deras sociala liv. De uttryckte ett lidande som fick dem att 

känna sig sjuka. Lidandet beskrivs av Eriksson (2018) vara ett växlande tillstånd mellan 

hopplöshet och hopp. Om en lidande individ inte finner tröst i sitt lidande kan ur det uppstå 

förtvivlan och hopplöshet. Förtvivlan är ett tillstånd där hopp inte går att upplevas. Hoppet 

behövs för att lindra lidandet, hoppet är även bundet till en ömsesidighet som innebär att 

hjälpa och bli hjälpta. Resultatet visade att patienterna isolerade sig hemma, då det dels var en 

strategi för att återta kontrollen över bensåret och dess symtom. Eriksson (2018) beskriver att 

den lidande individen vill oftast vara ensam i sitt lidande. Trots detta kommer individen alltid 

att sträva efter en gemenskap. Utifrån resultatet tolkade vi det som att smärtan tog över 

patienternas vardag och medförde minskad självkänsla och välbefinnande. De kunde inte 

integrera med utomstående på grund av symtomen som begränsade mobiliteten, av den 
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anledningen uppfattar vi utifrån deras situation att det kan vara svårt att upprätthålla 

relationer. Eriksson (2018) menar även att ha ett lidande innebär att inte kunna vara sig själv. 

Sjuksköterskan ska bjuda in den lidande människan till en samvaro, där patienten får tid och 

rum att lida och försonas med sitt lidande. Såret påverkar inte patienten enbart fysiskt utan har 

även påverkan på det psykiska måendet. När en sjuksköterska jobbar utifrån en klinisk blick 

flyttas fokuset från det svårläkta såret till att hjälpa patienten att återfå kontroll över sitt liv. 

En tolkning av detta är att dem fysiska symtomen var de som dominerade mest men att de 

bidrog till emotionella känslor. Patienterna levde med en konstant smärta oavsett tid på 

dygnet och detta försvårade deras vardag som medförde isolering men även minskad 

rörlighet. Det är ytterst viktigt att sjuksköterskan fångar upp patienterna och ger ett 

emotionellt stöd. Ibland kan det räcka med att en patient bara söker befrielse från själva 

lidandet istället för en fullständig läkning. 

 

Försoning 

Att försonas med sitt bensår kan medföra känslor som kretsar kring hopp och hopplöshet, 

hopp om att såret en dag ska läka. Vissa patienter beskrev att de hade strategier för att klara av 

att leva med sina bensår. De som inte hade det beskrev att det påverkade deras psykiska hälsa 

och att de kunde bli suicidala. Eriksson (2018) menar med försoning att det bildas en ny 

helhet utifrån det onda som har varit ett lidande som en individ tidigare upplevt. Detta kan 

innebära ett nytt liv där patienten har gett lidandet en meningsfullhet. Vi tolkar det som att 

försoning kan uppnås när såret är läkt eller när patienten valt att leva med såret. Detta kan 

förstås som att med en försoning kan lidandet förstås och upplevas ur ett annat perspektiv då 

lidandet inte har samma påverkan längre. Läkning av såren beskrevs av patienterna som en 

personlig utmaning. För att hantera utmaningen hade vissa patienter egna strategier. Det 

kunde vara att patienterna försökte upprätthålla en normal identitet för att kunna leva livet 

fullt ut och att inte låta såren styra sina liv. Faktorer som kunde stödja strategierna var fysisk 

aktivitet eller andra copingstrategier. En tolkning av detta är att genom att ha strategier kunde 

det underlätta att uppnå en försoning då patienterna kände hopp och hade en annan syn på att 

leva med såret. Vi anser med stöd från sjuksköterskan kan patienten motiveras till utveckling 

av strategier för att hantera bensåret. Utifrån begreppet vårdande ska sjuksköterskan lindra 

lidandet och hjälpa patienten att utvecklas som person. En vårdhandling innebär för 

sjuksköterskan att hen ska påverka hälsoprocesser för att främja hälsa och lindra lidande. 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är viktig för det dagliga livet och för att kunna 

upprätthålla en balans, detta kan bidras med effektiva strategier som i sin tur kan främja 
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hälsan (Morgan & Moffatt, 2008). Vägen till försoning kan ha två utgångslägen; död eller 

försoning. Eriksson (2018) beskriver att när patienten inte kan vara en del i lidandets drama så 

kan hen inte uppleva försoning, detta leder slutligen till ett döende. Först dör identiteten sedan 

själ och ande och slutligen kroppsligt. En tolkning av detta är att individerna som drabbas 

utav detta är de patienter som känt en ständig kamp mot bensåret för att kunna överleva och 

som inte haft några strategier för att kunna ta sig igenom sitt lidande drama. 

 

Kliniska implikationer  

Det framkom i vår litteraturöversikt att patienter med bensår inte upplever att sjuksköterskan 

har en helhetssyn under omvårdnaden av bensåret. Patienterna upplevde ett lidande från att 

såret uppstod till läkning. Utifrån vårt resultat hoppas vi på att sjuksköterskor får mer kunskap 

om hur det är att leva med ett bensår och förstår vikten av att ha ett helhetsperspektiv. Utifrån 

ett helhetsperspektiv kan hela patienten vårdas både fysiskt och psykiskt. Det är även viktigt 

att få insikt om hur en god vårdrelation påverkar både patienten och sårläkningen. Denna 

litteraturöversikt är användbar inom öppen samt slutenvård där det är vanligt förekommande 

att stöta på svårläkta bensår. Med denna uppsats har vi förhoppningar om att kunna bidra med 

ökad vetskap hos patienter och närstående genom att ha detta som antingen 

utbildningsmaterial eller som information. Vi vill även väcka reflektioner samt öka 

vårdpersonalens förståelse för individer med svårläkta bensår. Vår uppsats kan användas som 

underlag för handledning av sjuksköterskor för att göra dem mer förberedda till att kunna 

hantera svåra fall av bensår. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Efter att ha analyserat alla artiklar och kommit fram till ett resultat har författarna reflekterat 

över vissa områden. Utifrån forskning som har studerats fanns det gott om beskrivningar om 

patienters upplevelser om att leva med bensår. I resultaten framkom det dock att det fanns 

brister på vad för omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan vidtog vid depression och suicidala 

tankar. Därför hade det varit av intresse att göra en kvantitativ studie för att få fram statistik 

över hur många patienter som lider av psykisk ohälsa på grund av bensåret. Dessutom hade 

det varit önskvärt att få mer kunskap om hur sjuksköterskan ska stötta dessa patienter och om 

det finns strategier för att främja hälsa vid kronisk smärta utifrån en kvalitativ forskning. 

Fortsatt forsknings kan även inriktas mot arteriella bensår då det fanns en stor kunskapslucka. 

Artiklarna som berörde arteriella bensår handlade om blandsår och aldrig enbart om arteriella. 
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Författarna tycker att det vore intressant att få mer kännedom om patienter med arteriella 

bensårs erfarenheter och om det är någon skillnad gällande upplevelser. 

 

Slutsats  

Slutsatsen med denna litteraturöversikt är att patienter med svårläkta bensår upplevde att 

deras tillstånd medför förlust i form av identitet, självkänsla samt begränsning i vardagen. 

Flera patienter uttryckte symtom som var smärtsamma, att deras sår läckte och luktade samt 

att dessa symtom var påfrestande. Patienterna hade olika strategier för att återfå kontroll över 

såret. De isolerade sig, vilket bidrog med minskad aktivitetsnivå. De upplevde även ett 

lidande som sjuksköterskan inte tillgodosåg. Kommunikationen mellan patient och 

sjuksköterska var bristande, vilket medförde dåliga vårdrelationer samt förvirring vid 

utförande av patienternas egenvård. Det framkom även i resultatdiskussionen att patienterna 

påverkades i olika dimensioner samt att sjuksköterskan inte mötte patientens åsikter utan 

fokuserade enbart på sårläkningen. Då sjuksköterskan upplevde att de inte hade resurser för 

att stötta patienternas emotionella mående resulterade detta enbart i att vårda såret och inte 

hela patienten. Det är viktigt med en helhetssyn i omvårdnaden av ett bensår för att kunna 

tillgodose individuella behov. Utifrån ICN:s etiska kod för sjuksköterskor kan denne vårda 

såret utifrån evidensbaserad information för att kunna främja läkning, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

27 (43) 
 

Referensförteckning 

*= Resultatartiklar 
 

Briggs, M., & Flemming, K. (2007). Living with leg ulceration: a synthesis of qualitative 

research. Journal of advanced nursing, 59(4), 319–328. Doi: 10.1111/j.1365-

2648.2007.04348.x 

 

Brown, A. (2010). Managing chronic venous leg ulcers: time for a new approach?. Journal of 

wound care, 19(2), 70–74. 

https://esh.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true

&db=ccm&AN=105140227&site=ehost-live 

 

*Byrne O, & Kelly M. (2010). Living with a chronic leg ulcer. Journal of Community 

Nursing, 24(5), 46–50. 

https://esh.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true

&db=ccm&AN=105097144&site=ehost-live 

 

Chitambira, F. (2019). Patient perspectives: explaining low rates of compliance to 

compression therapy. Wound Practice & Research, 27(4). 

https://doi.org/10.33235/wpr.27.4. 

 

*Cunha, N., Campos, S., & Cabete, J. (2017). Chronic leg ulcers disrupt patients' lives: A 

study of leg ulcer-related life changes and quality of life. British journal of community 

nursing, 22(Sup9), S30-S37. https://doi-

org.esh.idm.oclc.org/10.12968/bjcn.2017.22.Sup9.S30 

 

Eriksson, K. (2018). Vårdvetenskap vetenskapen om vårdandet: om det tidlösa i tiden. 

Johanneshov: MTM 

 

Friberg, F (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserat examensarbete (s.141–151). Lund: Studentlitteratur  

 

https://esh.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105140227&site=ehost-live
https://esh.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105140227&site=ehost-live
https://esh.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105097144&site=ehost-live
https://esh.idm.oclc.org/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105097144&site=ehost-live
https://doi.org/10.33235/wpr.27.4
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.12968/bjcn.2017.22.Sup9.S30
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.12968/bjcn.2017.22.Sup9.S30


 
 

28 (43) 
 

*Green, J., Jester, R., McKinley, R., & Pooler, A. (2018). Chronic venous leg ulcer care: 

Putting the patient at the heart of leg ulcer care. Part 1: exploring the consultation. 

British Journal of Community Green, J., Jester, R., & Pooler, A. (2013) Nursing, 23, 

S30–S38. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.12968/bjcn.2018.23.Sup3.S30 

 

*Green, J., Jester, R., & Pooler, A. (2013). Patient perspectives of their leg ulcer journey. 

Journal of Wound Care, 22(2), 58–66. Retrieved from https://search-ebscohost-

com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=104289610&site=ehost-

live 

 

Haynes, S., & Holloway, S. (2019). Theories of stress and coping and how they relate to 

individuals with venous leg ulceration. British Journal of Healthcare Management, 

25(5), 187-194. https://doi.org/10.12968/bjhc.2019.25.5.187 

 

Heinen, M. M., Achterberg, T. V., Reimer, W. S. O., Kerkhof, P. C. V. D., & Laat, E. D. 

(2004). Venous leg ulcer patients: a review of the literature on lifestyle and pain‐

related interventions. Journal of Clinical Nursing, 13(3), 355–366. https://doi-

org.esh.idm.oclc.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00887.x 

 

*Henrique da Silva, M., Pinto de Jesus, M. C., Evangelista Tavares, R., de Carvalho Caldeira, 

E. A., Moura de Oliveira, D., & Barbosa Merighi, M. A. (2019). Experience of adults 

and older people with adherence to venous ulcer care. Revista Gaucha de 

Enfermagem, 40, 1–7. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1590/1983-

1447.2019.20180024 

 

Håkansson, C (2014) Kroppslighet och kroppslig omvårdnad. I A. Friberg, F & Öhlén, J. 

(Red) Omvårdnadens grunder Perspektiv och förhållningssätt. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

 

International Council of Nurses. (2012). The ICN code of ethics for nurses. Geneva: 

International Council of Nurses. 

 

https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.12968/bjcn.2018.23.Sup3.S30
https://search-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=104289610&site=ehost-live
https://search-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=104289610&site=ehost-live
https://search-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=104289610&site=ehost-live
https://doi.org/10.12968/bjhc.2019.25.5.187
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00887.x
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1046/j.1365-2702.2003.00887.x
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1590/1983-1447.2019.20180024
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1590/1983-1447.2019.20180024


 
 

29 (43) 
 

*Kapp, S., & Miller, C. (2014). The experience of self-management following venous leg 

ulcer healing. Journal of Clinical Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 24(9–10), 1300–

1309. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jocn.12730 

  

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 

Från idé till examination inom omvårdnad (s.58–80). Lund: Studentlitteratur AB. 

  

*Lernevall, L.S.D., Fogh, K., Nielsen, C.B., Dam, W., & Dreyer, P.S. (2017). Lived 

experiences of life with a leg ulcer - a life in hell. EWMA journal, 17(1), 15–21. 

Retrieved from 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=122914560&site=

ehost-live 

 

Lindholm, C. (2014) Omvårdnad vid sår. I A. Edberg, A. & Wijk, H. (red.), Omvårdnadens 

grunder Hälsa och ohälsa. (s.495–523) Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindholm, C & Bååth, C. (2019) Sår och sårbehandling. I A. Edberg, A & Wijk, H. (red.) 

Omvårdnadens grunder Hälsa och ohälsa. (s. 547–577) Lund: Studentlitteratur.   

 

Lindholm, C. (2018). Sår. Lund: Studentlitteratur. 

 

Marczak, J., Rembeck, G., Petersson, E-L., & Nordeman, L. (2019). Patient experiences of 

living with chronic leg ulcers and making the decision to seek professional health-

care. Journal Of Wound Care, 28, 18–25. 

https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.Sup1.S18 

 

Marklund, B. (2008). Symtom, råd, åtgärd: handledning vid patientrådgivning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Morgan, P. A., & Moffatt, C. J. (2008). Non healing leg ulcers and the nurse–patient 

relationship. Part 2: the nurse’s perspective. International wound journal, 5(2), 332–

339. https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2007.00372.x 

 

https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jocn.12730
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=122914560&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=122914560&site=ehost-live
https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.Sup1.S18
https://doi.org/10.12968/jowc.2019.28.Sup1.S18
https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2007.00372.x


 
 

30 (43) 
 

Morgan, P. A., & Moffatt, C. J. (2008). Non healing leg ulcers and the nurse–patient 

relationship. Part 1: the patient’s perspective. International Wound Journal, 5(2), 340–

348. https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2007.00373.x 

 

Philips, P., Lumley, E., Duncan, R., Aber, A., Woods, H. B., Jones, G. L., & Michaels, J. 

(2018). A systematic review of qualitative research into people´s experiences of living 

with venous leg ulcers. Journal of Advanced Nursing (John Wiley & Sons, Inc.), 74(3), 

550-563. https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jan.13465 

*Roaldsen, K. S., Biguet, G., & Elfving, B. (2011). Physical activity in patients with venous 

leg ulcer–between engagement and avoidance. A patient perspective. Clinical 

Rehabilitation, 25(3), 275–286. 

Sandman, L. & Kjellström, S. (2013). Etikboken etik för vårdande yrken. Johanneshov: 

MTM. 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 9 december, 2019, från svensk sjuksköterskeförening, 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

*Taverner, T., Closs, J., & Briggs. (2014). The Journey to Chronic Pain: A Grounded Theory 

of Older Adults' Experiences of Pain Associated with Leg Ulceration. Pain 

Management Nursing, (15), 186-198. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2012.08.002 

 

*Tollow, P., & Ogden, J. (2019). The importance of relationships in treatment for chronic leg 

ulceration. Journal Of Health Psychology, 24(13), 1839–1849. 

https://doi.org/10.1177/1359105317705984 

 

Törnvall E, & Wilhelmsson S. (2010). Quality of nursing care from the perspective of patients 

with leg ulcers. Journal of Wound Care, 19(9), 388–395. DOI: 

10.12968/jowc.2010.19.9.78222 

 

https://doi.org/10.1111/j.1742-481X.2007.00373.x
https://doi-org.esh.idm.oclc.org/10.1111/jan.13465
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://doi.org/10.1016/j.pmn.2012.08.002
https://doi.org/10.1177/1359105317705984


 
 

31 (43) 
 

Walburn, J., Weinman, J., Norton, S., Hankins, M., Dawe, K., Banjoko, B., & Vedhara, K. 

(2017). Stress, Illness Perceptions, Behaviors, and Healing in Venous Leg Ulcers: 

Findings From a Prospective Observational Study. Psychosomatic Medicine, 79(5), 

585–592. Doi: 10.1097/PSY.0000000000000436 

 

Walsh E, & Gethin G. (2009). The lived experience of community nurses treating clients with 

leg ulcers. British Journal of Community Nursing, 14, S24-29. Retrieved from 

https://search-ebscohost-

com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105436069&site=ehost-

live 

 

Östlundh, L. (2017) informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning 

för litteraturbaserat examensarbete (s.59–82). Lund: Studentlitteratur  

 

 

 

https://search-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105436069&site=ehost-live
https://search-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105436069&site=ehost-live
https://search-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105436069&site=ehost-live
https://search-ebscohost-com.esh.idm.oclc.org/login.aspx?direct=true&db=ccm&AN=105436069&site=ehost-live


 
 

32 (39) 
 

 

 

1 Bilaga 1. Sökmatris 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinahl Complete 30/1 MH"Leg 

Ulcer" H OR 

MH "Venous 

Ulcer" OR 

“arterial ulcer" 

OR “Varicose 

ulcer" AND 

MH "Patient 

Attitudes" OR 

MH "Quality 

of Life" OR 

MH 

"Psychological 

Well-Being"  

295 Engelska  
 
2007–2019 
 
Scholarly (Peer 

Reviewed) 
 

19 11 8 
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Medline 30/1 MH"Leg 

Ulcer" H OR 

MH "Venous 

Ulcer" OR 

“arterial ulcer" 

OR “Varicose 

ulcer" AND 

MH "Patient 

Attitudes" OR 

MH "Quality 

of Life" OR 

MH 

"Psychological 

Well-Being" 

216 Engelska  

 

2007–2019 

 

 

 

14 7 2 
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2 Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Byrne, O & 

Kelly, M 

Living with 

a chronic 

leg ulcer 

År: 2010 

Land: Irland 

Tidskrift: 

Journal of 

community 

nursing 

Syftet var att studera 

äldre irländare 

erfarenheter av att leva 

med kronisk venösa 

bensår i samhället. 

Metod: 

Fenomenologisk studie. 

 
Urval: Tolv äldre 

personer som bor 

hemma och som har 

kroniska venösa 

bensår.   

 
Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuformat  

 
Analys: Tematisering 

Teman som resulterades var: 

fysisk erfarenhet som 

beskrev symtom och hur det 

är att leva en längre period 

med dessa. Psykologiska 

erfarenheter, beskriver om 

negativ påverkan på psyket 

så som depression, 

personlighetsförändringar 

och bördan med att leva med 

kronisk smärta. Sociala 

erfarenheter, att från ha gått 

till att vara social till att bli 

introvert. Erfarenheter 

utifrån sjuksköterskan, hur 

sjuksköterskan bemötte 

patienten. 
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Cunha, N., 

Campos, S., 

& Cabete, J 

Chronic leg 

ulcers 

disrupt 

patients´ 

lives: A 

study of leg 

ulcer-related 

life changes 

and quality 

of life 

År: 2017 
Land: Portugal 
Tidskrift: 

Journal of 

Wound Care 

Syftet var att studera 

vad som förändrades 

hos patienter 
efter att ha utvecklat ett 

kroniskt bensår, 
inklusive livskvalité, 

patientens förståelse av 

sjukdomen och 

relaterade känslor. 
 

Metod: Kvalitativ och 

kvantitativ  

 
Urval: Patienter med  
kroniskt bensår som har 

haft det i mer än 2 

månader. 

 
Datainsamling: 

Frågeformulär med 

öppna och stängda 

frågor.  

 
Analys: Variabler 

Resultatet var att kroniska 

bensår förändrar livet, 

begränsar dagliga aktiviteter, 

autonomin samt orsakar 

uppsägningar på arbetet. För 

mer än hälften av patienterna 

förändrades 

familjerelationerna. En del 

patienter beskrev att de 

isolerade sig eller skulle gilla 

att dölja sitt sår för andra. 

Livskvalitet försämras 

mycket eller extremt mycket. 
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Green, J., 

Jester, R., 

McKinley, 

R., & 

Pooler, A.. 

Chronic 

venous leg 

ulcer care. 

Putting the 

patient at 

the heart of 

leg ulcer 

care. Part 1: 

exploring 

the 

consultation 

År: 2018 
Land: England 

Tidskrift: 

British Journal 

of Community 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

patienternas 

erfarenheter att leva 

med bensår och hur det 

påverkar deras liv. 

Metod: kvalitativ 

metod 
 
Urval: 

Patienterna inkluderades 

om de hade kroniska 

venösa bensår eller 

blandsår i mer än 6 

veckor och hade 

möjlighet att delta. 

 
Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuer och icke-

deltagande 

observationer 

 
Analys: Tematisering 
 

Teman som resulterades med 

subteman var: såret 

Symtomen: smärta, vätska 

och lukt. Emotionella 

effekter utifrån såret: 

sårbehandling. Effekter på 

det dagliga livet: 

restriktioner på det dagliga 

livet, mobilitet, personlig 

hygien, begränsat val på 

kläder och skor, sömn, 

relationer. 
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Green, J., 

Jester, R & 

Pooler, A 

Patient 

perspectives 

of their leg 

ulcer 

journey 

År: 2013 

Land: England 

Tidskrift: 

journal of 

wound care 

Syftet är att bygga 

vidare på tidigare 

forskning 

och att fastställa de 

faktorer som påverkar 

vardagsliv för personer 

med kroniska venösa 

bensår. 

 

Metod: 

Fenomenologisk design 

 
Datainsamling:  

ostrukturerade 

intervjuer som sedan 

analyserades tematisk  

 
Urval: Nio patienter 

som hade venösa bensår 

eller mix, i över 6 

veckor. Även att kunna 

motta skriftlig 

information.  

 
Analys: Tematisering 

Fyra kärnämnen 

identifierades: såret, 

symtom, sårhantering och 

effekter på det dagliga livet. 
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Henrique da 

Silva, M., 

Pinto de 

Jesus, M. 

C., 

Evangelista 

Tavares, R., 

de Carvalho 

Caldeira, E. 

A., Moura 

de Oliveira, 

D., & 

Barbosa 

Merighi, M. 

A. 

Experience 

of adults 

and older 

people with 

adherence to 

venous ulcer 

care 

År: 2019 

Land: 

Brasilien 

Tidskrift: 

Revista Gaucha 

de Enfermagem 

Att förstå upplevelsen 

hos vuxna och äldre 

människor med venösa 

bensår. 

Metod: En kvalitativ 

studie baserad på 

begreppen Alfred 

Schützs sociala 

fenomenologi 

 
Urval: 12 vuxna och 
äldre som genomgår 

venös sårbehandling i 

en specialiserad service 

i delstaten Minas Gerais 

 
Datainsamling: 

Intervjuer med öppna 

frågor 

 
Analys: Kategorisering 

Följande temakategorier 

framträdde från intervjuerna: 

”tro och personliga och 

sociala aktiviteter som 

hindrar  
att bry sig"; ”Att vara 

huvudpersoner i vård 

förhållandet med venösa sår” 

och ”motivation för att följa 

behandlingen”. 
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Kapp, S & 

Miller, C 

The 

experience 

of self-

management 

following 

venous leg 

ulcer 

healing 

År: 2014 
Land: 

Australien  
Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Syftet med studien var 

att utforska äldre 

människors upplevelser 

av egenvård till följd av 

venösa bensårs läkning. 

 
 

Metod: Denna 

forskning var en 

kvalitativ, undersökande 

studie. 

 
Urval: Patienter som 

hade slutfört 

programmet som 

förebygger venösa 

bensår (LUPP), medan 

de hade venösa bensår 

deltog därefter i en 

komprimeringsstrumpa 

randomiserad 

kontrollerad försök när 

det venösa bensåret läkt 

och var engelsktalande. 

 
Datainsamling:  
Fördjupande intervjuer 

 
Analys: Tematisering 

Teman resulterades i 

övertygelse om att 

krompressionstrumpor var en 

viktig faktor för att 

förebygga återfall av bensår. 

Attityder, att deltagarna hade 

en negativ attityd till att ha 

ett bensår. Handlingar, hur 

de undvek skador. 

Möjliggörare, interaktioner 

de kunde engagera sig i för 

att hjälpa deltagarna att 

undvika få bensår. Barriärer, 

barriärer för självhantering 

inkluderade andra 

hälsotillstånd 
(t.ex. ryggsmärta, höftskada) 

som förhindrade deltagarna 
från att implementera 

strategier. 
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Lernevall, 

L. S. D., 

Fogh, K., 

Nielsen, C. 

B., Dam, 

W., & 

Dreyer, P. 

S.  
 

Lived 

experiences 

of life with 

a leg ulcer -

a life in hell 

År: 2017 
Land: 

Danmark 
Tidskrift: 

EWMA Journal 
 

Syftet är att undersöka 

hur patienter som lider 

av arteriella bensår 

eller en mix av 

arteriella och venösa, 

upplever sin vardag. 

Metod: kvalitativ 

studiedesign och en 

fenomenologisk-

hermeneutisk strategi. 

 
Urval: Patienter som 

har arteriella bensår 

eller blandsår.  

 
Datainsamling: En 

fokusgruppsintervju 

genomfördes med fyra 

patienter. Efter dessa 

intervjuer genomfördes 

fem semistrukturerade 

intervjuer.  

 
Analys: Kritisk 

analysering 

Fyra teman resulterades som 

beskriver påverkan på 

vardagen: ständig smärta - 

utan möjlighet till lättnad, en 

evig kamp mot bensåret - att 

överleva. Ett tillstånd mellan 

förtvivlan och hopp samt 

bensåret som kontrollerar 

vardagen. Dessa fyra teman 

beskriver huvudtemat som är 

ett liv med bensår. 
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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 

År: 2011 
Land: Sverige 
Tidskrift: 

Clinical 

Rehabilitation 
  
 

Att identifiera och 

beskriva de kvalitativa 

variationerna i hur 

fysisk aktivitet 
uppfattas och förstås av 

individer med 

nuvarande eller tidigare 

venösa bensår. 
 

Metod: En kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 
Urval: 29 patienter i 

åldrarna 60–85 år med 

kronisk venös 

insufficiens och 

nuvarande eller har haft 

bensår från institutionen 

för dermatologi, 

Karolinska 

universitetssjukhuset. 

 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 
Analys: 

Fenomenografisk 

forskningsmetod. 

Fyra teman resulterades: 

Självhantering, instruktioner 

och support. Rädsla för 

skada och en önskan om att 

vara normal. Oavsett tema 

var fysisk aktivitet upplevt 

som en positiv faktor i livet 

men som dock begränsades 

på grund av bensåret. 
 



 
 

42 (39) 
 

 

Taverner, 

T., Closs, S. 

J., & Briggs, 

M. 
 

The Journey 

to Chronic 

Pain: A 

Grounded 

Theory of 

Older 

Adults´ 

Experiences 

of Pain 

Associated 

with Leg 

Ulceration  

År: 2014 
Land: England 
Tidskrift: Pain 

Management 

Nursing: 

Official Journal 

Of The 

American 

Society Of Pain 

Management 

Nurses 
 

Syftet är att utveckla en 

grundläggande teori för 

att beskriva och 

förklara upplevelsen av 

smärta och dess 

påverkan, som 

rapporterats av 

deltagarna som hade 

smärta i samband med 

kroniskt bensår. 

Metod:  
Strauss- och Corbin-

baserad teori metod 

 
Urval: Elva vuxna 

personer som hade 

pågående bensår och 

hade smärta som var 

associerat till såren. 

Men även att de kunde 

hantera det engelska 

språket och inte led av 

kognitiv svikt.  

 
Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer samt 

fördjupande 

 
Analys: Kategorisering 
 

Tre centrala kategorier 

identifierades, det kroniska 

smärttillståndet, att försöka 

hantera smärtan och 

motstridande fokus.    
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Tollow, P & 

Ogden, J 

The 

importance 

of 

relationships 

in treatment 

for chronic 

leg 

ulceration 

År: 2019 
Land: United 

Kingdom 
Tidskrift: 

Journal of 

Health 

Psychology 

Målet med den 

kvalitativa studien var 

att undersöka 

patienternas 

upplevelser av icke 

kirurgiska behandlingar 

för bensår, som 

inkluderar olika 

förband, avancerade 

förband, aktuella 

mediciner och 

kompressionsbandage. 

Metod: kvalitativ studie 

med semistrukturerad 

intervjuteknik  

 
Datainsamling: 

Telefonintervju 

 
Urval: 21 deltagare (13 

män och 8 kvinnor) som 

hade pågående 

sårbehandling. 

 
Analys: Tema analys 

Tre teman blev identifierade, 

misslyckande, maktlöshet 

och relation. Misslyckade 

beskrevs utifrån deltagarnas 

erfarenhet, behandlingarna 

samt utifrån vårdpersonalens 

bemötande. Maktlöshet är 

kopplat till behandlingarna, 

att de upplevde att 

vårdpersonal som 

behandlade, ignorerade dem 

och att dem inte kände sig 

delaktiga. Gällde sista temat 

relation, så var det främst 

mellan patient-vårdpersonal. 

Att beroende på hur 

relationen var så var 

upplevelsen olika. 

 

 


