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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bensår är ett symtom på underliggande sjukdom förorsakade av nedsatt 

blodcirkulation i venerna. Risken att drabbas av bensår ökar med stigande 

ålder och i samband med en åldrande befolkning förväntas antalet drabbade 

att öka i framtiden, vilket innebär en avsevärd kostnad för samhället. Bensår 

är smärtsamt och oroande, vilket innebär en stor belastning på den drabbades 

välbefinnande. Omvårdnadsfokus ligger främst på själva sårprocessen. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patientens upplevelser av att 

leva med bensår. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga kvalitativa artiklar valdes 

och analyserades utifrån Fribergs analysmetod bestående av tre steg. 

Databaserna CINAHL och PubMed användes till litteratursökning. 

Sökningen omfattade artiklar publicerade mellan åren 2000–2020. 

Resultat: Fyra huvudteman och sju underteman framkom under analysen. 

Huvudteman: Upplevelse av fysisk påverkan, Upplevelse av psykisk 

påverkan, Upplevelse av social påverkan och Upplevelse av sjukvård. 

Underteman: Smärta, lukt och läckage, kläder och skor, fysisk inaktivitet, 

depression, oro och rädsla, maktlöshet och självbild samt hopp och 

förtvivlan. Resultatet visade att bensår berörde deltagarnas liv i flera 

dimensioner. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån litteraturöversiktens bakgrund, Katie 

Erikssons teori om lidande och ny litteratur samt kompletteras med 

författarnas egna reflektioner. 

Nyckelord: Bensår, upplevelser, patienter och att leva med. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Legs ulcers are a symptom of underlying disease caused by decreased 

blood circulation in the veins. Leg ulcers increases with age and due to an 

aging population, the number is expected to increase in the future which 

means a great cost to society. Leg ulcers are painful and disturbing which 

puts a huge strain on the affected persons wellbeing. Nursing focus is 

mainly on the wound process itself . 

Aim: The purpose of the literature review was to describe patients experiences 

of living with leg ulcers. 

Method: A literature review based on eleven scientific qualitative articles was 

selected and analyzed based on Friberg's three-step method of analysis. 

The CINAHL and Pubmed databases were used for literature search. The 

search included articles published between the years 2000–2020. 

Results: Four main themes and seven sub-themes emerged during the analysis. 

Main themes: experience of physical influence, experience of mental 

influence, experience of social influence and experience of health care. 

Sub-themes: pain, smell and leakage, clothing and shoes, physical 

inactivity, depression, worry and fear, powerlessness and self-image and 

hope and despair. The result showed that leg ulcers affected the 

participants' lives in several dimensions. 

Discussion: The discussion is based on  the literature review, Katie Eriksson's theory 

of suffering and new literature and supplemented with the author´s own 

reflections 

Keywords: Leg ulcers, experiences, patients and to live with 
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Inledning 

Så tidigt som under forna Egypten beskrevs olika behandlingsmetoder för sårbehandling, med 

bland annat honung, rått kött och kåda som sårförband. Likaså i det antika Grekland 

behandlade Hippokrates (460–377 f.Kr.) bensår med kompressionsbandage. Han framhävde 

även betydelsen av att behandla och se en patient utifrån en helhetssyn som att ge patienten 

vin för smärtlindring och välbefinnande. Trots medicinsk kunskap hos sjukvården samt det 

faktum att bensår är ett ofta förekommande sjukdomstillstånd, saknar sjukvården både 

kunskap och förståelse kring patientens upplevelser av bensår. Under både 

verksamhetsförlagd utbildning samt tidigare arbeten har författarna vårdat patienter med 

bensår av olika grad. Författarna upplevde att behandlingen som gavs till de drabbade i 

huvudsak fokuserade på den medicinska vården, medan den drabbades livssituation inte togs 

på allvar. Detta har bidragit till ett ökat intresse hos författarna i att fördjupa sin kunskap samt 

förståelse kring hur det är att leva med bensår ur patientens perspektiv. Detta i syfte att 

synliggöra och uppmärksamma det nämnda fenomenet, samt med målet att sjukvårdspersonal 

ska skapa en bättre vårdkvalitet för de drabbade. 

 

Bakgrund 

Bensår är en komplikation som uppkommer till följd av ett antal varierande sjukdomstillstånd 

(Lindholm, 2018). I statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2014b) 

uppskattas prevalensen av bensår inom Europeiska Union [EU] till 0,12–0,32 procent av 

befolkningen, motsvarande 490 000 - 1,3 miljoner människor, vilket innebär ett globalt 

hälsoproblem. Förekomsten av kroniska bensår ökar med stigande ålder (González-Consuegra 

& Verdú, 2011) och förekommer oftare hos kvinnor än hos män (Moffatt et al., 2004). 

Uppskattningsvis lider ungefär 50 000 personer i Sverige av ”kroniska”, svårläkta bensår som 

oftast drabbar äldre individer från 65 år och äldre (Lindholm, 2018). I dag utgör personer i 

åldern 65 år eller äldre, en femtedel av Sveriges medborgare eller cirka 1,8 miljoner. Siffran 

är för närvarande stigande, vilket indikerar en möjlig risk att ett ökat antal människor kan 

komma att drabbas av bensår och vara i behov av behandling i framtiden (SBU, 2014). 

Behandlingen av bensår är en betydande ekonomisk kostnad för sjukvården gällande 

behandling och resurser (Lindholm, 2018). En kostnadsberäkning för vård av svårläkta sår i 

Storbritannien motsvarar cirka 3 procent av de totala sjukvårdskostnaderna (Posnett & Franks, 

2008). I Danmark beräknas kostnaderna för sårbehandling uppnå 3 miljarder kronor årligen 

(Jörgensen, Nygaard & Posnett, 2013). I Sverige uppskattas kostnaderna uppnå två miljarder 
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kronor årligen, vilket utgör en procent av all hälso- och sjukvårdsbudget, och förutspås att öka 

i samband med en åldrande befolkning (SBU, 2014). Som konsekvens kommer hälso- och 

sjukvårdsekonomin att drabbas hårt gällande sårbehandling och personalkostnader, vilket kan 

leda till att patienter kan uppleva felaktig behandling av bensår (Lindholm, 2018). 

 

Definition  

Bensår definieras som en onaturlig avvikelse i hudens normala uppbyggnad och funktion med 

en lång läkningsprocess (Lindholm, 2018). Sår som uppstår nedanför knät och som inte läker 

inom tidsramen, det vill säga inom sex veckor, definieras som bensår. Den vanligaste 

lokalisationen för ett bensår är nedanför knät. Det finns huvudsakligen två typer av bensår - 

venösa och arteriella. Bensår beror oftast på bakomliggande sjukdomar orsakade av nedsatt 

blodcirkulation i venerna. Sjukdomar som högt blodtryck, diabetes, blodsjukdomar, 

infektioner, venös och vaskulär insufficiens är ett antal huvudorsaker till bensår (SBU, 2014). 

 

Venösa bensår 

Enligt Lindholm (2018) är venösa bensår den mest förekommande typen av bensår. Denna typ 

av bensår är en följd av försämrat blodflöde i venerna. Orsaken till venösa bensår är venös 

insufficiens. Venös insufficiens kan vara djup och/eller ytlig. Orsaken kan exempelvis vara en 

djup ventrombos, alternativt en svaghet i klaffsystemet i underbenet. Detta kan ge upphov till 

åderbråck, vilka är synliga på benets yta, men skadorna kan även ligga i de djupa venerna. Det 

blod som inte pumpas tillbaka till hjärtat samlas i benen och leder till ett ökat tryck inuti 

venerna, vilket skadar huden. Detta orsakar ett konstant högt tryck i venerna vilket innebär att 

vätskan läcker ut från venerna och orsakar svullnad, samt en gradvis skada på de små 

blodkärlen i huden, vilket resulterar i att huden blir ömtålig. Till följd av detta kan huden lätt 

brista och bilda ett bensår. Tecken på venös insufficiens är svullnad i underbenet, 

underbenseksem eller en tyngdkänsla i benet. Huden blir därav uttorkad, fjällande och skör. 

Svullnaden leder till nedsatt blodförsörjning, vilket medför försämrad näring och syreutbyte. 

Såret är ofta plågsamt och kan även vara illaluktande. Sårsmärtan sitter vanligtvis i det 

drabbade benet.  

I en artikel av Closs, Nelson och Briggs (2008) beskrivs smärtan vid bensår som kliande, 

bultande och brännande. Riskfaktorer kopplade till en utveckling av venösa bensår och venös 

insufficiens är hög ålder, kvinnligt kön, ärftlighet, övervikt samt historik av ventromboser 

(Chamanga, 2018). Riskfaktorer i samband med sårläkningen är läkemedel, ödem, smärta, 
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infektion, övervikt, rökning och lågt näringsintag (Lindholm, 2018). Smärta vid venösa 

bensår kan dessutom påverka sårläkningsprocessen. Smärta leder till att blodkärlen drar ihop 

sig och innebär att lite eller inget blod passerar genom blodkärlen. Detta medför dåligt syre- 

och näringsutbyte, vilket innebär en försämrad sårläkningsprocess samt ökad risk för 

infektion (Lindholm, 2018). 

 

Arteriella bensår 

Arteriella bensår kan uppstå vid en kraftigt nedsatt blodförsörjning till ett visst område 

(Lindholm, 2018). Dessa kallas även för ischemiska sår och orsakas av åderförkalkning. 

Åderförkalkning kan leda till problem i hudens mikrocirkulation, vilket i sin tur leder till 

arteriella bensår (SBU, 2014). Kronisk tilltäppning av artärtillförseln i benet orsakar hud- och 

vävnadsförändringar, vilket gör benet mycket utsatt för att utveckla ett bensår (Casey, 2012). 

Artärerna ansvarar för att transportera näringsämnen och syre till olika vävnader. Täppta 

artärer förhindrar näringsrikt blod från att nå extremiteterna. Vid utebliven behandling kan 

vävnaden i den drabbade artären orsaka nekros. En sårutveckling kan ske hastigt, med en djup 

förstörelse av vävnad. Vid arteriella bensår är såren ofta små och smärtor ökar vid vila, vilka 

kan förvärras nattetid. Smärtan förvärras även i högläge, till skillnad från venösa bensår 

(Larsson & Rundgren 2014). 

 

Vård och behandling 

Lindholm (2018) beskriver att sårbehandling syftar till att främja läkningsprocessen, 

förebygga komplikationer samt minska patientens lidande. Vid behandling av bensår är det 

avgörande att ställa en diagnos för att möjliggöra identifiering av underliggande faktorer och 

vidare kunna ta ställning till behandling. Genom att ställa rätt diagnos kan både ökade 

kostnader, framtida komplikationer och en försämrad livskvalitet förhindras (Templeton & 

Telford, 2010). 

Behandling av venösa bensår innefattar kompressionsbehandling, lokal sårvård, antibiotika 

mot infekterade sår, förband och eventuell kirurgi (Lindholm, 2018). Ställningstagande till 

behandling genomförs genom att välja specifika behandlingar baserade på sjukdomens 

svårighetsgrad. Den viktigaste behandlingen vid venösa bensår är konservativ behandling, 

som bland annat innebär kompressionsbehandling, pumpstövel, AV-fotpulsator och 

kompressionsstrumpor. Behandlingen syftar till att motverka och förhindra ödem, vilket är en 

läknings hämmande faktor vid bensår, som orsakar sårbildning. Behandlingen syftar även till 
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att förbättra den sårläkning som redan pågår. Målet är att öka vävnadstrycket som sätts igång 

med bandaget, minska vätskan som trycks ut från kapillärerna och samtidigt öka det venösa 

återflödet. I en studie av Miertová, Dlugósová, Ovsónková och Cáp (2016) rekommenderas 

strikt användning av kompressionsbehandling under läkningsprocessen. Vid utebliven 

kompressionsbehandling konstaterade man att venösa bensår kunde medföra en ökad risk för 

att utveckla ett sår som spred sig till hela underbenet. En kompressionsbehandling måste 

utföras av kunnig sjukvårdspersonal för att minska problematik som kan uppstå vid fel 

lindning (Cunha, Campus & Capete, 2017). 

I en studie av Ovens (2019) har det visat sig att det finns en medicinsk utrustning vilken 

har klinisk evidens i att främja och stimulera läkning av sår i benen genom användning av 

elektrisk stimuleringsterapi och elektromedicinsk behandling (Accel- Heal therapy). Studien 

genomfördes med åtta brittiska deltagare, där det framkom att smärtvärden reducerades med 

åttiofyra procent inom två veckor efter påbörjande av Accel-Heal-terapi, med ett medelvärde 

på 0,7 på VAS-skalan. Åtta veckor efter behandlingen upplevde inga patienter någon smärta. 

Resultat visade även att nästan ingen deltagare upplevde någon stärkt sårvätska två veckor 

efter påbörjad behandling. Slutresultaten visade efter tjugo veckorsperioden att åttioåtta 

procent av såren läkte. Av de sår som var mindre än tolv månader gamla före behandlingen 

läkte hundra procent av dessa.  

Enligt Lindholm (2018) är kirurgisk behandling aktuell vid konstaterad venös insufficiens 

(åderbråck). De behandlingsalternativen riktar sig mot att ta bort reflux problematiken. 

Behandlingen utförs för att eliminera onormala venösa utbrott och avlägsna åderbråck. 

Tekniken som används är rensning av ytliga insufficienta vener med hög underbindning och 

strippning. 

 Behandling av arteriella bensår innebär behandling av relevanta faktorer som bidrar till 

arteriell insufficiens och efterföljande bensårutveckling hos en individ (Lindholm, 2018). Det 

innebär rökstopp, behandling av hypertoni och hyperlipidemi. Kirurgiskt ingrepp kan även 

utföras vid arteriell insufficiens. Sårvård är avgörande för att hålla såret rent och fuktigt. 

Sårvård innebär regelbundet byte av sårförband samt fysisk eller kemisk borttagning av 

områden med död vävnad, vilket kan förbättra sårläkningsprocessen. Infektion kan motverkas 

genom sårbehandling. Smärtan som uppstår till följd av såret elimineras genom 

smärtlindrande läkemedel. Kompressionsbehandling vid arteriella bensår är ett 

behandlingsalternativ som alltid ordineras av läkare och genomförs med försiktighet för att 

inte minska den cirkulation som finns kvar för lindring (Lindholm, 2018). 
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Sjuksköterskans roll vid vård och behandling 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ligger omvårdnad vid behandling av bensår i 

sjuksköterskans yrkesansvar och specialitet. Sjuksköterskans ansvarsområden är att förebygga 

sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa samt lindra lidande. Arbetet bör utgå från ett 

humanistiskt perspektiv och ska dessutom bygga på ett etiskt förhållningssätt och 

kunskapsområde, som motsvarar vetenskap samt evidensbaserade erfarenheter. 

Sjuksköterskans arbete innebär att ge omsorg och respektera patientens rättigheter, vilka 

innefattar integritet, självbestämmelse samt autonomi. God kommunikation och en god 

omvårdnadsrelation mellan sjuksköterska, anhöriga och patient är av stor vikt för att skapa 

trygghet, delaktighet och respekt. En avgörande omvårdnadsåtgärd vid behandling av bensår 

är att göra patienten delaktig i sin egen behandling för att understödja sårläkningsprocessen 

(Lindholm, 2018). Ett sätt att främja patientmedverkan är bland annat att ge adekvat 

information om behandlingssyfte, risker och eventuella konsekvenser om behandlingen inte 

följs, samt individanpassade råd. Sjuksköterskan har även som uppgift att se till patientens 

livssituation samt utöva omsorg med respekt och förståelse.  

Enligt Idvall (2013) ingår det i sjuksköterskans yrke att besitta kunskap om patientens 

livsstilsrelaterade faktorer som kan påverka bensårets läkningsprocess, exempelvis 

tobaksbruk, matvanor och fysisk aktivitet. Genom sitt bemötande kan sjuksköterskan 

uppmuntra patienten till att ändra sin livsstil för att förbättra sårläkning. Genom att leda och 

erbjuda utbildning kan sjuksköterskan hjälpa patienten att underhålla och hantera sin 

sjukdom. 

Det väsentliga i arbetet är att inneha kunskap om sjukdomstillståndet för att kunna 

identifiera och förhindra hälsoproblem samt bidra till välmåga (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Ett sätt att kunna identifiera och främja patientens lidande är att följa kliniska riktlinjer 

för evidensbaserad vård (Idvall, 2013). Detta innebär bland annat regelbunden ankel- 

armindexberäkning med dopplerundersökning. Sjuksköterskan bör bedöma nutritionsstatus 

och sårsmärta samt behandling med hjälp av vedertagna bedömningsinstrument. Utöver 

identifiering av smärtan som patienten upplever i förbindelse med bensåret, bör 

sjuksköterskan dessutom vara uppmärksam och bedöma smärtan orsakad av 

kompressionsbehandling. Bedömningsinstrumentet (VAS) kan användas för skattning av 

smärtans intensitet. Bedömning av patientens nutritionstillstånd är vital då undernäring 

påverkar sårläkningsprocessen negativt. För att bedöma patientens näringstillstånd används 

formuläret SGA, (Subjective Global Assessment) vilken är en subjektiv helhetsbedömning av 
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nutritionsstatus (Lindholm, 2018). Därtill bör vården dokumenteras och journalföras för att 

kunna följa upp behandling och säkerställa att patienten får rätt omvårdnad (Idvall, 2013). 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar i att påverka vården av patienter med bensår genom att 

följa nya riktlinjer och forskning samt delta i förbättringsarbete för att uppnå en säker och god 

vård. 

 

Problemformulering 

Bensår skapade av flera samverkande faktorer är ett hälsoproblem som främst drabbar den 

äldre befolkningen. Med en växande åldrande befolkning förväntas bensår att tillta i 

framtiden, vilket innebär ett omvårdnadsproblem och ökade samhällskostnader. Symtom och 

tidskrävande behandling innebär ett lidande för de drabbade. Omvårdnaden bör ej enbart 

fokusera på det medicinska, utan en holistisk aspekt bör även beaktas. Genom en förbättrad 

förståelse och att lyfta patientens upplevelser av att leva med bensår kan kunskap kring 

området ökas. En ökad kunskap kan ge sjuksköterskor en höjd förmåga att vårda patienten i 

enlighet med personcentrerad vård. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva patientens upplevelser av att leva med bensår. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna valde att använda Katie Erikssons teori om lidandet då kunskapen om lidande och 

hälsa är en central del av vårdandet. Att lindra lidande är målet för all vård (Eriksson, 1994). 

Teorin ansågs vara lämplig för litteraturöversikten då sjuksköterskan kommer att möta 

patienter som är drabbade av bensår och att det då är viktigt att ha en god förståelse av 

patientens livsvärld för att kunna ge personcentrad vård (Eriksson, 1994). 

 Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver lidandet som en upplevelse av att vara 

obekant för sig själv och förmågan att lindra sitt eget lidande. Lidandet beskrivs också som en 

ständig kamp mellan hopp och hopplöshet. Lidandet kan vara relaterat till kroppsliga, själsliga 

och andliga dimensioner. Det finns tre former av lidande inom vården - ett sjukdomslidande, 

ett livslidande och ett vårdlidande (Eriksson, 1994). 
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Sjukdomslidande  

Eriksson (1994) beskriver att sjukdomslidande är det lidande som patienten upplever i 

förhållande till sin sjukdom och behandling. Lidandet kan yttra sig på två sätt - den ena är en 

kroppslig smärta och den andra är en själslig eller andlig smärta. Genom den kroppsliga 

smärtan upplever människan ett stort lidande. En stark smärta leder ofta till att individen 

lägger all uppmärksamhet till den kroppsdel där smärtan är belägen, vilket resulterar i att 

människan saknar förmåga att utstå smärtan. Lidandet kan dessutom uppstå på grund av 

skam, skuld och förnedring i anknytning till patientens sjukdom eller behandling. Lindandet 

uppkommer delvis i resultat av patientens självbild, men kan även orsakas av omgivningen. 

Lidandet kan också orsakas av vårdpersonalen som konsekvens av ett bemötande som triggar 

fram dessa känslor hos patienten. 

Livslidande 

Ett livslidande är ett lidande som innefattar hela människans livssituation, exempelvis som att 

förlora chansen till att delta i sociala aktiviteter (Eriksson, 1994). Orsaken till lidandet kan 

vara sjukdom eller en upplevelse av ohälsa. En oväntad, ofrivillig förändring av hela 

människans liv pressar människan till att hitta en ny mening med livet, vilket kan leda till att 

individen känner sig förstörd och splittrad. Vidare menar Eriksson (1994) att livslidande 

exempelvis kan omfatta hot mot patientens tillvaro, vilka kan uppkomma när personen inte 

känner sig sedd eller bekräftad. Vården bör sträva efter att lindra lidande genom att skapa en 

vårdmiljö där patienten upplever god omvårdnad och respekt.  

 

Vårdlidande  

Eriksson (1994) menar att vårdlidande är en form av lidande som uppstår till följd av vård 

eller vid utebliven vård. Genom kränkning av värdighet, maktutövning, utebliven vård, 

fördömelse eller straff, uppstår ett vårdlidande. Genom att patientens värdighet kränks, fråntas 

patienten rätten att bli sedd som människa. Bakomliggande faktorer som kan orsaka detta kan 

exempelvis vara en bristande etisk hållning från personalen. Maktutövning är att betvinga 

patienten till handlingar som den själv inte har fått välja. Maktutövning innefattar också att 

patienten inte tas på allvar, då dessa kan orsaka en känsla av maktlöshet. Utebliven vård 

innebär att vårdaren har otillräcklig kunskap samt svårigheter i att tillgodose patientens 

behov, vilket kan leda till felaktig vård. Fördömelse och straff kan uppkomma när 

vårdgivaren tar sig rätten att bedöma vad som är rätt och fel för patienten. Straffet blir då en 

följd av fördömelsen och kan yttra sig genom ett nonchalant bemötande eller utebliven vård. 
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Metod 

Metoden som valdes för arbetet var en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017b) syftar en 

litteraturöversikt till att kartlägga kunskapsläget och ge en ökad förståelse inom det valda 

ämnet. Genom att studera forskning kring det valda området kan man få en uppfattning och 

översikt över det aktuella problemområdet. Litteraturöversikten genomfördes enbart med 

kvalitativa artiklar då syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med bensår. 

Kvalitativa artiklar strävar efter att få en mer djupgående förståelse av ett fenomen som 

exempelvis känslor, beteende och upplevelser. Författarna ansåg att kvantitativa artiklar var 

irrelevanta då den syftar till att samla statistik som undersöker skillnader och sammanhang 

mellan olika variabler bland annat, kön, utbildning och ålder.  

 
Datainsamling  

Datainsamling utfördes genom att använda databaserna CINAHL Complete och PubMed för 

att besvara syftet i litteraturöversikten vilken var att beskriva upplevelserna av att leva med 

bensår. Valet av databaserna CINAHL Complete och PubMed föll sig naturligt då dessa 

databaser besitter fokus på medicinsk vetenskap och omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). 

Svensk MeSh valdes för att hitta gynnsamma sökord som använts under sökning i databaserna 

och för att säkra att svenska sökord översätts korrekt (Östlundh, 2017). Sökningen 

genomfördes med sammankoppling av fritext. Detta för att hitta relevanta artiklar som 

besvarade syftet. Sökorden i MeSH var leg ulcer och experiences. De begrepp som besvarade 

syftet och användes i sökningen var: Leg ulcers, experinces, living with, lived experiences, 

qualitative studies. Författarna valde att använda boolesk söklogik för att göra effektiva 

sökningar (Östlundh, 2017). Detta görs för att begränsa resultat och få en bredare sökning 

genom att kombinera de utvalda sökorden. Termer som söktes med de booleska operatörerna 

var AND och OR, vilket gjorde att sökningen blev specificerad. Sökningen var också 

genomförd som en fritextsökning (living with a leg ulcer, experiences living with a venous 

ulcer, Lived experiences of life with a leg ulcer) för att få ett bredare urval av vetenskapliga 

artiklar (Östlundh, 2017).  

 

Urval  

Enligt Segesten (2017) tas beslutet om ett urval för att begränsa sökningen och för att undvika 

ett för stort urval artiklar. I litteratursökningen, som genomfördes i databaserna CINAHL 

Complete och PubMed valde författarna att begränsa sökningar till tidsintervall mellan åren 
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2000 och 2020. Inklusionskriteriena var att artiklar skulle vara skrivna på engelska samt peer 

reviewed, vilket innebär att artiklarna ska vara vetenskapligt granskade. Vidare skulle 

deltagarna vara vuxna, det vill säga över arton år gamla. Artiklar som beskrev erfarenhet 

utifrån andras perspektiv än de drabbade utgjorde det enda exklusionskriteriet.  

 

Dataanalys  

Analysförfarandet var genomfört utifrån Fribergs tre analyssteg på ett strukturerat sätt 

(Fribergs, 2017b). I det första steget läste författarna samtliga artiklars rubriker och 

sammanfattning enskilt upprepade gånger för att få en helhetsuppfattning. Därefter gjordes en 

sammanställning av artiklarnas resultatdel enskilt för att kunna identifiera begrepp som 

besvarade syftet. Författarna diskuterade och analyserade data tillsammans för att konrollera 

att författarnas tolkningar av data stämde överens. 

Slutligen lästes artiklarnas innehåll gemensamt för att identifiera likheter och skillnader i de 

sammanställda resultaten. Därefter färgkodades resultatdelen tillsammans för att tematisera 

innehållet. Likheter och skillnader sorterades i huvudtema och underteman för att ge en 

spegelbild av det vitala budskapet i texterna. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Det finns riktlinjer och lagar samt etiska krav på forskningsförloppet beskrivna i 

Vetenskapsrådet & Uppsala universitet (2020). Forskning som involverar människor är 

skyldig att ha en etisk inställning för att försäkra deltagarnas säkerhet. Detta innebär att 

deltagarnas säkerhet försäkras genom förbud mot fabricerande, förfalskning eller felaktig 

framställning av data. Genom att följa etiska regler i forskning främjas forskningens mål vilka 

innefattar kunskap, sanning och upprätthållande av allmänhetens förtroende. En forskare som 

fabricerar data i en klinisk prövning kan orsaka permanenta och/eller livsfarliga skador.  

För att försäkra ett gott värde i artiklarna bör dessa ha tillstånd från en etisk kommitté 

(Östlundh, 2017). Alla artiklar som är inkluderade i litteraturöversikten är granskade och har 

godkänts av en etisk kommitté. Därför betraktas litteraturöversikten som tillförlitlig och 

uppfyller dessutom kraven för etisk forskning. 
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Resultat 

Vid bearbetning av resultatartiklarna framkom fyra huvudteman med sju tillhörande 

underteman vilka beskrev deltagarnas upplevelse och erfarenheter av att leva med bensår.  

Upplevelse av fysisk påverkan 

• Smärta 

• Lukt och läckage  

• Kläder och skor 

• Fysisk inaktivitet 

Upplevelse av psykisk påverkan 

• Depression, oro och rädsla 

• Maktlöshet och självbild 

• Hopp och förtvivlan 

 

Upplevelse av att vara socialt begränsad 

Upplevelse av sjukvård 

 

Upplevelse av fysisk påverkan  

Smärta 

Ett flertal deltagare upplevde att bensårets smärta och dess medförda besvär var det största 

problemet, vilket gav en obeskrivlig sjukdomskänsla (Cipolletta & Amicucci, 2017; Wellborn 

& Moceri, 2014). Smärtan från bensåret var oföränderlig, smärtsam och intensiv, vilken 

vidare upplevdes som huggande, brännande och plågsam. Trots att smärtan upplevdes som en 

oundviklig del av deltagarnas tillstånd, förklarade deltagarna att det var något som behövde 

tolereras (Mudge, Holloway, Simmonds & Price, 2006). Deltagarna upplevde även en 

smärtsam läkningsprocess och att analgetika ej gav någon betydande effekt (Lernevall, Fogh, 

Nielsen, Dam & Dreyer, 2017). Det enda som upplevdes effektivt var att ha benet i högläge. 

 I studierna av Green, Jester och Pooler (2013) och Lernevall et al. (2017) beskrev 

deltagarna att smärtan var konstant och som mest påtaglig under natten, vilket resulterade i 

sömnproblem. Detta orsakade en ökad trötthet, vilket i sin tur påverkade deras vardag 

negativt. De flesta gav upp på grund av konstant smärta. Vid mobilisering försämrades 

smärtupplevelsen. Såret framstod som att det ruttnade och amputering verkade vara den enda 

lösningen (Lernevall et al., 2017). Kompressionslindring kändes obehaglig, vanligtvis med 

klåda, och vid mobilisering irriterade kompressionslindringen som konsekvens av hårt tryck 

(Wellborn & Moceri, 2014). Den korta stunden då deltagarna kände sig smärtfria var när 
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förbanden avlägsnades vid omläggningen. Det förstärks i Ebbeskog och Ekman (2001) där 

deltagarna upplevde att bandagering resulterade i en känsla av instängdhet.  

 
Lukt och läckage 

Bensårets lukt och vätska medförde upplevelser av osäkerhet, stress, skam, självförakt och 

pinsamhet samt svårigheter att bevara sin egen värdighet (Green et al., 2013). Lukt från 

bensåret medförde en social förändring från ett normalt liv, till ett slutet och tillbakadraget liv 

(Byrne & Kelly, 2010). Deltagarna upplevde konstant oro i sin sociala omgivning (Hopkins, 

2004). Oron ledde till stor ängslighet kring hur andra individer skulle reagera på bensårets 

lukt, vilket bidrog till att de drabbade undvek sociala interaktioner och tillställningar. De 

flesta medverkande upplevde obehagskänslor och osäkerhet i umgängen. Deras rädsla var att 

förbandet skulle lossna och att andra i närheten skulle känna lukten av bensåret. Osäkerheten 

var att de kände en bristande kontroll vid en eventuell situation där läckage uppstod, vilket 

ledde till att några deltagare upplevde ett ständigt behov av att hålla koll på förbandet.  

De flesta patienterna valde att stanna i sitt hem då de skämdes över sitt tillstånd (Wellborn & 

Moceri 2014; Green et al., 2013). De beskrev att sårlukten kunde associeras med ruttet kött, 

vilket upplevdes både otäckt och förödmjukande (Green et al., 2013). Många upplevde 

svårigheter med att bibehålla en god hygien på grund av omläggningen, vilket resulterade i att 

de sällan duschade och ledde till att deltagarna drog sig för att umgås med andra människor då 

det fanns risk för illalukt tillstånd (Wellborn & Moceri 2014 & Green et al., 2013). 

 

Kläder och skor 

Deltagarna hade även problem med klädsel och skor, och upplevde ett behov av en större 

storlek då bensårets förband var både otympligt och skrymmande. (Byrne & Kelly 2010; 

Green et al., 2013 och Lernevall et al., 2017). När deltagarna hade burit stora och obekväma 

skor medförde detta en rädsla för eventuella fall (Green et al., 2013). Ett antal kvinnor 

ändrade sin klädstil och använde enbart byxor för att dölja bensåret från omgivningen för att 

undvika skamlig uppmärksamhet vid exponering av bandaget. bandage (Ebbeskog & Ekman, 

2001).   

 
Fysisk inaktivitet  

I flera studier ökade inaktiviteten hos de drabbade (Green et al., 2013; Lernevall et al., 2017; 

Wellborn & Moceri, 2014). Deltagarna med svårläkta bensår upplevde att deras dagliga 

aktiviteter blev begränsade då de upplevde en minskad rörlighet efter uppkomsten av 
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bensåren. Rädslan ökade då risken för fall dessutom ökade när de var fysisk aktiva. 

Deltagarna beskrev att problemen uppkom på grund av förbandet eller smärtan (Green et al., 

2013). Deltagare upplevde frustration och bekymmer på grund av svårigheter att underhålla 

bensåret för att undvika fallrisk och blottning av förbandet. Svårigheter med vardagliga 

sysslor upplevdes dessutom. Dessa varierade bland annat i nedsatt skötsel av hemmet, av och 

på-klädning samt att handla på grund av försämrad rörlighet (Green et al., 2013; Lernevall, et 

al., 2017; Wellborn & Moceri, 2014). Deltagarna rapporterade att inaktiviteten förorsakade ett 

beroende av andras hjälp (McCaughan, Cullum och Dumville, 2013). Nedsatt aktivitet 

resulterade i en ökad användning av hjälpmedel, som rollator och kryckor (Lernevall et al., 

2017). I studien Ebbeskog och Ekmans (2001) upplevde deltagarna en ökad svårighet i att 

utföra dagliga promenader, som resultat av smärta och för att undvika ansträngning av 

bensåret. Även arbetslivsrutiner förändrades (Wellborn & Moceri, 2014; Silva et al., 2015). 

 

Upplevelse av psykisk påverkan 

De psykologiska effekterna har en stor inverkan på deltagarnas psykiska välbefinnande. 

Deltagare upplevde att bensåret hade en negativ emotionell påverkan, som de upplevde på 

olika sätt (Byrne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Silva et al., 2015; Wallborn 

&Moceri ,2014; Lerneval et al., 2007; Green et al., 2013; Cipolletta & Amicucci, 2017; 

McCaughan et al., 2013; Souza Leal, Oliveria, Santos Bonfim, Figueredo, Santos Souza & 

Santos, 2017; Mudge et al., 2006). 

 

Depression, oro och rädsla 

Ebbeskog och Ekman (2001) beskrev en negativ attityd gentemot sårläkning samt upplevelser 

av depression och oro kopplad till rädsla över att benet behövde amputeras vid utebliven 

läkning eller förvärring. En dödsönskan uttrycktes även. Oro var också kopplad till att orsaka 

ytterligare skada genom att ramla eller slå bensåret mot något på allmänna platser eller under 

andra sociala aktiviteter (Green et al., 2013). Vidare beskrevs en känsla av otrygghet och oro 

över att sakna kontroll över kroppen om såret började läcka inför allmänheten (Ebbeskog och 

Ekman, 2001). 

 I en studie av Byrne och Kelly (2010) beskrevs det att deltagarna led av depression och 

nedstämdhet som konsekvens av smärta samt frustration kopplad till sömnbrist. Vidare 

beskrevs det att bensåret var skrämmande att titta på och obehagligt att påminnas om, samt 

upplevdes som en del av en defekt kropp.  
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De emotionella effekter som bensåret orsakade påverkade deras psykiska hälsa negativt med 

exempelvis depression, dålig självbild och en rädsla för omgivningens reaktioner (Green et 

al., 2013). Trots det försökte de sysselsätta sig för att undvika depression (Silva et al., 2015). 

Vissa strävade efter att upprätthålla sin "normala" funktion, medan andra led av ångest och 

depression, som medförde suicidtankar (Wallborn & Moceri, 2014; Ebbeskog & Ekman, 

2001). Tyngden av smärtan ledde till att deltagarnas stämningsläge blev sänkt och deltagarna 

grät när andra människor inte var närvarande. 

 
Maktlöshet och självbild 

Uppkomst av sår och svår sårläkning upplevdes som en stor utmaning och djup besvikelse 

(Green et al., 2013; Ebbeskog & Ekman, 2001; Byrne & Kelly, 2010).  Andra upplevde 

maktlöshet och förtvivlan på grund av misslyckad läkning samt lång behandling (McCaughan 

et al., 2013, Green et al., 2013). Vissa deltagare beskrev att bristen på kontroll över hur såret 

skulle reagera ledde till en känsla av maktlöshet inför sin egen kropp (Ebbeskog & Ekman, 

2001). Deltagarna upplevde ett försämrat självförtroende på grund av förändrad 

kroppsautonomi (Byrne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001). Vidare framkom en 

känsla av negativ upplevelse kring långa väntetider som uppkom vid besök hos hälsocentralen 

(Wellborn & Moceri, 2014). Frustration rapporterades även i väntan på sjuksköterskans besök 

i hemmet, vilket exempelvis ledde till att patienterna missade inplanerade aktiviteter (Green et 

al., 2013). Självbilden påverkades negativt då förändringar av kroppsbilden som bland annat 

lukt från bensåret ledde till känslor av skam och förnedring (Green et al., 2013). 

 

Hopp och förtvivlan 

Deltagarna hade olika känslor och föreställningar om framtiden. Smärtan, lukten och den 

pessimistiska synen på sårläkningen ledde till känslor av förtvivlan och hopplöshet (Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Byrne & Kelly, 2010).   

Trots att deltagare uppfattade att deras livsförhållande påverkades negativt, kände många 

sig hoppfulla om att såret skulle läka (Cipoletta & Amicucci, 2017; Green et al., 2013; Byrne 

& Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Souza Leal et al., 2017). Deltagare upplevde hopp 

kring framtiden, även om de bara kunde se sig själva med ett läkt bensår i avlägsen framtid 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Vissa deltagare fann hopp inför framtiden genom att involvera 

religion och andliga övertygelser för att minska lidande i relation till kronisk sjukdom, genom 

att öka hoppet om att såret skulle läka, samt att livet skulle återgå till det normala (Souza Leal 

et al., 2017). 
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Upplevelse av att vara socialt begränsad 

Det sociala livet blev begränsat och patienterna upplevde isolering från omgivningen efter att 

ha drabbats av bensår. Vardagen påverkades på grund av en rädsla för ökad smärta, fall, 

förhindrande av sårläkning vid stötar, eller att någon skulle råka köra på benet med en 

kundvagn när de var ute och handlade, vilket skulle kunna orsaka ett nytt sår (Green et al., 

2013; Wellborn & Moceri 2014). Därför isolerade de sig från omgivningen. Man föredrog att 

stanna hemma då det krävdes en ökad planeringstid för att umgås med andra (Green et al., 

2013). Vidare beskrevs svårigheter med att behålla det sociala nätverket och en känsla av att 

vara instängd på grund av regelbundna och dagliga omläggningar (Lernevall et al., 2017). 

Deltagare upplevde negativ inverkan på familjelivet på grund av tidskrävande behandlingar 

samt regelbundna sjukvårdsbesök (McCaughan et al., 2013). Deltagarna valde att stanna 

hemma för att undvika ytterligare komplikationer, eftersom de skämdes över att bensåret 

skulle lukta och/eller läcka. Att inleda ett intimt förhållande upplevdes också svårt (Green et 

al., 2013). Deltagare som hade andra sjukdomar utöver bensåret rapporterade att de hade ett 

begränsat socialt nätverk då det var svårt att förlita sig på andra människor (Cipolletta & 

Amicucci, 2015). 

 

Upplevelse av sjukvård 

Deltagarna rapporterade otillräcklig och bristande kunskap om sina sjukdomstillstånd 

(Wellborn & Moceri, 2014). De önskade att de hade förstått sjukdomen innan den utvecklades 

till kroniska bensår, så att dessa kunde ha förebyggts och behandlas tidigt. Kunskapsbrist hos 

vårdgivaren uttrycktes dessutom. Deltagare beskrev att de saknade kunskap kring bensår och 

reflekterade över att de vid första bensårsepisoden inte sökt professionell hjälp förrän 

bensåren blivit förvärrade och infekterade (Green et al., 2013). Det framkom att deltagare 

hade svårigheter med att hitta information om bensår på internet eller från andra källor 

(Wellborn & Moceri, 2014). Mycket information som fanns handlade om andra sjukdomar 

som bland annat hypertoni, diabetesmellitus och hyperkolesterolemi, samt att den information 

som existerade om kroniska venösa bensår var begränsad. Deltagarna uppfattade också 

kunskapsbrist från många vårdgivare kring sjukdomen. 

Relationen med den behandlande sjuksköterskan var unik och skapade en känsla av säker 

vård samt ett förtroende för sjuksköterskan (Wellborn & Moceri, 2014).  Deltagarna 

uppskattade stödet som de fick från sjuksköterskan och närstående. Ett antal deltagare fick 

stöd från familjemedlemmar, medan andra fick det från vårdgivare. Andra såg sjuksköterskan 
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som en vän och upplevde ett nära band under många år (Green et al., 2013). Den hjärtliga 

relationen mellan patienten och sjuksköterskan upplevdes som en positiv inverkan på deras 

förmåga att hantera sjukdomstillståndet och skapade en känsla av att bli tagen på allvar 

(Wellborn & Moceri 2014).  

 Relationen till sjuksköterskan upplevdes som en viktig del i behandlingen (Green et al., 

2013; McCaughan et al., 2013). Genom möjligheten att träffa samma sjuksköterska 

kontinuerligt byggdes en nära relation medan andra upplevde att varierande sjuksköterskor 

ledde till svårigheter då sjuksköterskan inte var uppdaterad i deltagarens situation. I en annan 

studie av Lernevall et al., (2017) genererades känslor av rädsla och depression då de såg att 

bensåret utvecklades och blev större trots behandling på specialistmottagning. Detta gjorde att 

de blev skeptiska till sjuksköterskornas kunskap i samband med omvårdnad av såret. Trots 

brist på förtroende sökte de stöd från sjuksköterskorna under behandlingen. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes som metod då författarna anser att den är relevant för det valda 

området och för att den ger en överblick av det tidigare kunskapsläget inom 

forskningsområdet. Friberg (2017b) menar att en litteraturöversikt som utförs med ett stort 

urval av tidigare forskning skapar en djupare förståelse av det valda ämnet, vilket författarna 

menar att de har tagit hänsyn till i detta arbete. Vi valde att använda artiklar med en kvalitativ 

ansats som var av nytta till litteraturöversikten då dessa svarar på syftet att undersöka 

patienters upplevelser av att leva med bensår. En litteraturöversikt med kvalitativ design 

inriktas enligt Friberg (2017a) på att tolka och skapa uppfattning om personers handlingar och 

upplevelser. Vidare ökar litteraturöversiktens pålitlighet om samtliga artiklar har likadan 

design. Då målet med litteraturöversikten var att beskriva patienters upplevelser av att leva 

med bensår, passade kvalitativ design bra för att besvara syftet. 

Ursprungligen ville författarna skriva en litteraturöversikt om trycksår, men detta ämne 

innebar svårigheter med att hitta tillräcklig publicerad forskning inom området, vilket ledde 

till att vi istället valde att skriva om bensår. Då forskningen kring upplevelser om trycksår 

verkar vara begränsad anser vi att vidare forskning är obligatorisk för att öka förståelse kring 

problemet samt öka kunskapsläget inom vården för att kunna bidra till en bättre vårdkvalité. 

Författarna valde att söka material utifrån ämnesområdet i databaserna CINAHL Complete 

och PubMed, vilka omfattade omvårdnad och vårdvetenskap. Fördelen med att använda flera 
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databaser inriktade på omvårdnadsfokus enligt Friberg (2017b), är att arbetets trovärdighet 

förstärks i och med ökad möjlighet för att hitta tillämpliga material. För att säkerställa att 

ytterligare artiklar fanns, sökte författarna även på MEDLINE-, men inga ytterligare artiklar 

framkom utöver det som hittades i ovannämnda databaser. Valet att inkludera deltagare över 

arton år var att bensår drabbar främst äldre personer. 

 Vid datasamlingen användes ämnesord till sökning, fritextsökningar och Mesh-termer 

samt Cinahl headings. Sökning med Mesh-termer ”leg ulcers” AND ”life experiences” i 

CINAHL Complete gav inte ett tillräckligt stort utbud av material vilket ledde till att 

författarna valde att ändra ämnesord till ”lived experiences” och ”living with” som 

fritextsökning. Detta resulterade i ett större antal träffar med relevanta artiklar. Samma 

ämnesord valdes även i PubMed men inget bredare utbud av material hittades, utan de 

inkluderade artiklarna återkom i sökningen. Författarna bestämde sig för att ändra ämnesord 

till ”experiences” vilket genererade till en ytterlig artikel. Detta gjorde det mer tydligt att det 

saknas forskning inom området. 

Vi ansåg att begränsningar i sökningar var ett bra val för att underlätta urvalet. I 

utgångsläget begränsades sökningarna till tio år då målet var att hitta lämplig, ny forskning, 

men det resulterade i ett begränsat utbud av relevanta träffar. Därför utökades sökningarna till 

ett tidsintervall på 20 år, mellan åren 2000 och 2020 för att omfatta aktuell forskning och för 

att kunna hitta fler artiklar. Den äldsta artikeln som är inkluderad i resultaten var från 2004. 

Vi ansåg att den speglade upplevelsen av bensår och skiljer sig inte i jämförelse med de nyare 

artiklarna som användes i resultaten. Detta visar att resultatet som framkom har en omfattande 

trovärdighet då upplevelser av bensår från tidigare år tills idag förblir oförändrade. Författarna 

valde att avstå från ett krav på maximal ålder för att i sökningen kunna hitta ett tillräckligt bra 

träffresultat samt förhindra att gå miste om relevanta material. Vi valde att exkludera de 

artiklar som beskrev patienters upplevelser av bensår från en utomståendes perspektiv. 

Anledningen till detta är att misstolkning och missuppfattning från andras perspektiv kan 

uppkomma och vi ansåg att detta kan påverka resultatet negativt. 

De elva valda artiklarna reflekterar en världsbild som kan ses som en styrka i resultatet, 

men kan samtidigt också ses som en svaghet, då omvårdnadsarbetet varierar beroende på land 

och kultur. Dock klargjordes det att upplevelsen av bensår var subjektiv och var inte heller 

relaterad till kultur vilket ökade resultatens trovärdighet. Författarna följde Fribergs (2017b) 

tre analyssteg som var en bra metod att utgå ifrån då metoden var lätt att följa, vilket 

underlättade att få fram ett slutgiltigt resultat. Vi anser att det var en fördel att vara två 

författare i arbetet då det var hjälpsamt att ifrågasätta varandras uppfattningar och jämförelse, 
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vilket möjliggjorde att grunda ett slutligt resultat. En styrka vid arbetet var att en författare 

hade engelska som modersmål. Diskussionen som skapades mellan författarna ledde också till 

att betydelsefull data inte missades. Vi ansåg att det var ett förnuftigt sätt då det stärker 

granskningens reliabilitet. Efter identifiering av likheter och skillnader i resultatet, upplevde 

författarna en utmaning med att hitta passande rubriker till underkategorierna då det 

identifierade resultatet tycktes vara lämplig i många underkategorier. Vi pendlade fram och 

tillbaka med data fram tills vi kom fram till det slutgiltiga resultatet som upplevdes 

tillfredställande för båda. Författarna är tillfredsställda med kvantiteten av artiklar som 

resultaten består av då alla artiklar var berikade med relevanta data, som vi menar var 

passande för att bidra till ett trovärdigt resultat. 

 

Resultatdiskussion 

Den huvudsakliga slutsatsen från litteraturöversiktens resultat var bensårets påverkan på 

social aktivitet, kunskapsbrist kring bensår hos vårdgivaren, samt deltagarnas kunskapsbrist 

rörande sjukdomstillståndet. Deltagarna vittnade om att deras liv påverkades av bensåren. De 

fysiska förändringarna i utseendet resulterade i en negativ påverkan på det sociala livet på 

grund av bland annat lukt och läckage. En konsekvens av det var att det psykiska 

välbefinnandet påverkades negativt. Detta bekräftas i en studie där fyrtiofem deltagare 

beskrev bensår som en negativ inverkan på deras vardag genom fysiska och psykiska 

förändringar. Studien visade att förändringar i kroppen ledde till negativa känslor som bland 

annat rädsla, ångest, stress och ilska, vilket påverkade både självkänsla samt självbild 

(Salome et al., 2016). 

 Eriksson (1994) beskriver sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande i sin teori. Den 

kroppsliga och själsliga smärtan kopplad till bensår är två former av sjukdomslidande. 

Upplevelsen av den kroppsliga smärtan i samband med bensåret beskrivs i form av karaktär, 

hållbarhet samt svårighetsgrad. Den själsliga smärtan innebär ett känslomässigt lidande. 

Förändringarna i kroppen till följd av sjukdom och behandling är förknippade med skam på 

grund av rädslan för omvärldens reaktioner, vilket ledde till att patienterna valde att dra sig 

tillbaka från det sociala livet, vilket i sin tur medförde ett ökat lidande. Detta resultat stödjer 

tidigare forskning där hundratvå patienter med olika typer av bensår inkluderades - fyrtionio 

kvinnor och femtiotre män. Hos kvinnorna sågs en betydande försämring av livskvalitet, 

självkänsla, ångest och social isolering. Kvinnornas upplevelse av ångest och isolering var 

större än männens. Anledningen var att bensår ofta är synligare hos kvinnor, vilket gjorde att 
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kvinnorna kände sig oattraktiva. Detta skapade en känsla av förlust av deras kvinnlighet. 

(Kouris et al., 2015). Eriksson (1994) betonar att lidandet bör lindras även om allt lidande inte 

kan avlägsnas. Lindring kan ske vid ett gott bemötande där patienten känner sig validerad. 

Upplevelsen av vårdpersonalens goda kompetens skapade en känsla av trygghet och tilltro hos 

deltagarna, vilket både resulterade i en bättre vårdupplevelse och en ökad förståelse kring sin 

sjukdom. 

 Bensår kan ändra hela människans livssituation och medföra ett livslidande (Eriksson, 

1994). Människan upplever livsvärlden genom sin kropp. Att inte kunna utföra aktiviteter som 

tidigare utfördes utan problem kan leda till lidande och en känsla av att ha blivit fråntagen 

något. Upplevelser av störd nattsömn samt smärta som begränsar rörelseförmågan medför en 

förändrad livsstil vilket resulterade i social isolering. Att inte kunna sköta sin hygien på grund 

av förbandet och behovet av kontinuerlig omläggning yttrade sig i en negativ effekt på det 

sociala livet. En plötslig förändring i en persons kroppsbild kan skapa en upplevelse av hot 

mot den egna identiteten. Detta stödjs av tidigare forskning som visar att symtomen från 

bensår påverkade patienternas psykiska tillstånd negativt. Depression hade ett samband med 

den obehagliga lukten från bensåret, vilket triggade igång känslor av äckel och självförakt 

(Jones, Robinson, Barr & Carlisle, 2008). Ett livslidande skapas när en persons identitet 

upplevs vara hotad (Eriksson, 1994). 

Genom att känna sig sedd och att en lyhörd relation skapas mellan sjuksköterskan och 

patienten kan ett onödigt lidande minskas (Eriksson, 1994). Att känna sig uppmärksammad 

och tagen på allvar kan också bidra till en bättre hantering av sjukdomstillståndet. Resultatet 

visade också att en nära och långvarig relation till sjuksköterskan bidrog till en känsla av 

trygghet vilket kunde minska lidandet för patienten. Den terapeutiska relationen mellan 

deltagarna och sjuksköterskan upplevdes unik och visade på vikten av kontinuitet och gott 

bemötande i vården. Bristande kontinuitet i vården med förändring i bemötande och 

omvårdnad beskrivs upprepade gånger. Detta gav upphov till en upplevelse av förvirring och 

besvikelse, då man inte fick den vård man behövde eller förväntade sig, vilket kan anses vara 

ett vårdlidande. Otillräcklig vård förekommer när det finns brister i sjuksköterskans etiska 

förhållningssätt och brist på förståelse av patientens upplevelse vilket medför frustration och 

ytterligt lidande hos patienten. 

Ett akut behov av kunskap och utbildning kring deltagarnas bensårsprocess framkom i 

resultatet. Att bli drabbad av en sjukdom innebär en stor förändring i en persons livssituation. 

Ett behov av kunskap och stöd uppkommer för att kunna begripa den nya situationen. En 

patient med bristande kunskap kring sin sjukdom kan uppleva oro, hjälplöshet samt ett ökat 
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lidande. Detta påstående stöds av en studie gjord av Van Hecke et al. (2013) där man 

intervjuade femton patienter med venösa bensår i Belgien. Patienterna uttryckte en oklar 

förståelse av orsaken till bensåren. Patienterna uppfattade att bensår var ett hudproblem som 

inte läker på egen hand och gör vardagslivet omöjligt. Studien lyfter fram att patienter kräver 

stor kunskap om sitt tillstånd och livstillstånd för att bättre kunna förstå behandlingen och sin 

roll i att främja läkningen. 

Att uppleva en känsla av utsatthet och sårbarhet kan öka lidandet hos den drabbade. Detta 

kan också ses som ett vårdlidande, då bristen på kunskap om sjukdom kan kränka 

självkänslan. Lidande orsakad vid vård uppstår när patientens värdighet och mänskliga 

värderingar inte har beaktats (Eriksson, 1994). Svanström, Sundler, Berglund och Westin 

(2013) beskriver att lidande orsakas när personalens arbete med att främja och stärka 

patienten i sin hälsoutveckling brister. Vårdgivare som inte bekräftar patienten utifrån alla 

dimensioner, där bland annat symtom och upplevelser ingår, kan både tyda på en helhetsbrist 

inom vården samt en brist på respekt för det mänskliga värdet. 

 Slutligen beskriver Idvall (2013) att en viktig del av sjuksköterskans uppgift är att ge 

kunskap och förståelse om patientens sjukdomstillstånd. Att låta patienten medverka i sin 

egen behandling och vara delaktig i beslut bidrar till att uppnå hög livskvalitet och skapar 

trygghet hos patienten. Genom att undervisningen är patientcentrerad ger det möjlighet att 

förbättra kommunikationen, öka uppfattning om den bakomliggande sjukdomsorsaken vid 

bensår, samt att patienten medföljer sin behandling på bättre sätt. Omvårdnad av bensår ska 

lägga vikt vid patienternas personliga upplevelser. Att vårdgivaren har stort fokus på 

patientens upplevelse kan bidra till att sjuksköterskan få fler och bättre möjligheter att anpassa 

vården till patienten. Vinsten vid en individanpassad vård är att patienten kommer att 

assimilera sig till dess nya tillstånd samt att lidandet minskar. 

 

Kliniska implikationer  

Litteraturöversiktens resultat grundades på forskning om patientens upplevelse av att leva 

med bensår. Därför kan kopplingen i denna litteraturöversikt vara ett bra stöd för att 

sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor ska få en stor uppfattning för vilka upplevelser och 

känslor patienter med bensår besitter. Genom att vara lyhörd och stöttande samt reflektera 

med patienter kring deras upplevelser leder det till en ökad förståelse kring deras sjukdom 

vilket i sin tur kan minska deras lidande. Det är av största vikt att sjuksköterskan innehar 

kunskap kring sjukdomstillståndet för att förbättra förmågan att hantera den negativa 
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påverkan som bensår har för det dagliga livet. En utmaning för sjuksköterskan är att flytta 

fokus från sårhantering till ett anpassat fokus på varje individs specifika behov. Att erbjuda 

utbildning samt ökad kunskap om patientens sjukdomstillstånd kan leda till bättre hantering 

av patientens livssituation. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vi anser att mer forskning behövs för att undersöka vilka omvårdnadsåtgärder som behöver 

prioriteras för att bibehålla en känsla av normalitet hos patienten trots bensår. För att erbjuda 

bra omvårdnad påpekade författarna i denna litteraturöversikt att patienterna behöver mer 

information om sin sjukdom samt att kunskapsbrist hos patienterna är ett stort problem. 

Vidare diskuterades hur sjuksköterskornas utbildningsmetoder gällande omvårdnad och 

behandling av bensår genomfördes då de själva saknade tillräcklig kunskap om sjukdomen. 

Det skulle vara intressant att följa sjuksköterskors förhållningssätt och kunskap kring bensår 

samt personcentrerad behandling. Vi anser att vidare forskning är nödvändig för att öka 

förståelse om problemet och kunskapsläget inom vården för att kunna bidra till en bättre 

vårdkvalitet.    

.    

Slutsats   

I denna litteraturöversikt framkom det att bensår är ofta förekommande speciellt hos den äldre 

befolkningen. Det lyftes fram vilka upplevelser patienten med bensår har i det vardagliga 

livet. Fysiska symtom gav negativ påverkan på patientens sociala relationer samt de dagliga 

aktiviteterna vilket försämrade det psykiska välmående. Att individen anpassar sitt liv i 

samband med sjukdomen skapar begränsningar för denne och gör att individen är tvungen att 

hantera sin nya livssituation vilket upplevs kämpigt. Om en bristande kommunikation uppstår 

mellan patienten och sjuksköterskan kan detta innebära en negativ informationsförmedling 

vilket riskerar att patienten saknar delaktighet och att vården drabbas. Därför är det viktigt att 

se vilka behov som ska tas hänsyn till och att sjuksköterskan har både god kunskap och 

kompetens. På så sätt ges en bättre vård samt positiva upplevelser för patienten.   
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(MH "Leg Ulcer") 
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tidskrift 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, 

analys) 
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Hopkins, A. Disrupted 

lives: 

investigation 

coping 

strategies for 

non-healing 

leg ulcers. 

2004 

Storbritannien 

British Journal 

of Nursing 

Utforska den 

upplevda 

upplevelsen hos 

personer som har 

icke-läkande 

venösa sår 

 

Metod: kvalitativ  

 

Urval: 5 deltagare  

Diagnos bensår  

 

Datasamling: studie 

med en tolkande 

fenomenologisk metod 

användes. 

Ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor som 

kompletterades med en 

dagbok. Regelbunden 

behandling från praxis 

eller 

distriktssjuksköterska 

 

Analys: En tolkande 

fenomenologisk analys 

genomfördas för att 

identifiera teman. 

Analys genomfördas 

för att identifiera teman 

 

Fyra huvudteman 

framkom (1) 

biografiska 

störningarlivet för och 

efter att drabbas av 

icke läkande venöst sår 

(2) hanteringsstrategier 

 (3) sociala 

konsekvenser 

 (4) terapeutiska 

relationer- den 

upplevelsen av möten i 

sjukvården 

 

Wellborn, J., 

& Moceri, J. 

T. 

The lived 

experiences 

of persons 

2014 

USA 

Wound, Ostomy 

Beskriva 

livserfarenheten 

hos patienter 

Metod: Kvalitativ 

studie med tolkande 
fenomenologisk metod 

Fyra huvudteman 

identifieras (1) 

kunskapsdefinition hos 
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 with chronic 

venous 

insufficiency 

and lower 

extremity 

ulcers. 

and Cintinence 

Nurses Society 
som lider av 

kronisk venös 

insufficiens och 

bensår och att 

utforska hur 

denna kroniska 

sjukdom 

påverkade deras 

hälsorelaterade 

livskvalitet. 

 

 

 

Urval: 10 personer med 

diagnosbensår som 

rekryteras från ett 

sårcentrum. Deras 

medelålder var 66 år 

Diagnos kronisk venös 

insufficiens och sår i 

nedre extremiteten 

 

Datainsamling: 

intervjustudie med 7 

personer av fokusgrupp 

och 3 personer av 

individuella intervjuer. 

 

Analys tematisk 

patienten och viss 

vårdpersonal (2) 

obehag (3) besvär (4) 

hantering. 

Lernevall, S., 

Fogh, K., 

Nielsen, K., 

Dam, W. & 

Dreyer, P. 

Lived 

experiences 

of life with a 

leg ulcer- a 

life in hell. 

 

 

2017 

Danmark 
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Undersöka hur 

patienter som 

lider av arteriella 

eller blandat 

bensår upplever 

sin vardag. 

Metod: kvalitativ  

 

Urval: 11deltagare. 

(Män och kvinnor)  

Patienter: diagnosen 

arteriellt eller blandat 

bensår  

 

Datasamling: fem 

semistrukturerade 

intervjuer och en 

fokusgruppsintervju 

genomfördas. 

  

Analys: genomfördas 

utifrån Ricoeurs 

inspirerad metod var 

teman identifierades 

och granskades 

 

Fyra huvudteman 

framkom (1) konstant 

smärta - utan möjlighet 

till lättnad (2) en evig 

kamp mot såret (3) för 

att överleva ett tillstånd 

mellan förtvivlan och 

hopp (4) såret 

kontrollerade 

vardagen. 

McCaughan, 

D., Cullumm, 

N., & 

Dumville, J. 

      

  

 

Patients' 

perceptions 

and 

experiences 

of venous 

leg 

ulceration 

and their 

attitudes to 

larval 

therapy: an 

in depth 

qualitative 

study 

 

2013 

Storbritannien 

Health 

Expectations: 

An International 

Journal of 

Public 

Participation in 

Health Care and 

Health Policy. 

 

 

Utforska 

patientens 

upplevelser av 

venösa bensår 

och om 

godtagandet av 

larvterapi som 

behandling. 

 

Metod: kvalitativ  

 

Urval: 18 deltagare  

Diagnos venösa bensår 

 

Datasamling: 

halvstrukturerade 

intervjuer tillsammans 

med en randomiserad 

kontrollerad studie. 

 

Analys tematisk 

 

 

Fyra huvudteman 

framkom (1) negativ 

inverkan på patientens 

och deras familjers liv 

(2) problem med 

rörlighet, sömn, lukt, 

smärta (3) psykiskt 

problem: socialisering, 

nedstämdhet och 

depression (4) förlust 

av fysisk och 

ekonomiskt oberoende 

 

Souza Leal, T., 

Gonçalves de 

Oliveira, B., 

dos Santos 

Perception of 

people with 

chronic 

wound  

2017 

Brasilien 

Journal of  

Nursing UFPE 

Förstå 

uppfattningarna 

av personer med 

kroniska sår 

Metod: kvalitativ  

 

Urval: 10 deltagare  

Diagnos kroniska sår 

Två huvudteman 

framkom (1) fysiska 

påverkan i det dagliga 

livet (2) emotionella 
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Bomfim, E., 

Leite 

Figueredo, N., 

dos Santos 

Souza, A., 

Cardoso 

Santos, I. S. 

 

 

Datainsamling: 
Semistrukturera 

intervjuer 

 

Analys: tematisk 

innehållsanalys 

påverkan 

Cipoletta, S., 

& Amicucci, L 

 

Illness 

trajectories 

in patients 

suffering 

from leg 

ulcers: A 

qualitative 

study 

2017 

Journal of 

health 

Psychology 

Identifiera 

patienternas 

skilda 

upplevelser vid 

bensår genom att 

analysera 

personliga, 

sociala och 

relationella 

dimensioner 

relaterade till 

bensårsdebut och 

till 

vårdprocessen 

 

Metod: kvalitativ  

 

Urval: 21 deltagare (9 

män och 12 kvinnor)  

Diagnos bensår 

Åldersintervall var 

mellan 27-78år med  

 

Datasamling: 

semistruktuerade 

intervjuer 

 

Analys tematisk 

Fyra huvudteman 

framkom (1) 

möjligheter (2) 

förnekelse (3) 

sjukdomsfokus (4) 

tragedi 

Byrne, O., & 

Kelly, M.’ 

. 

Living with 

a chronic 

ulcer 

2010 

Irland 

Journal of 

Community 

Nursing 

Belysa äldres 

upplevelser av 

att leva med 

venöst bensår 

 

Metod: kvalitativ  

Urval: 12 äldre 

människor Diagnos 

venöst bensår. 

 

Datasamling: 

ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Analys tematisk utifrån 

Giorgis tematiska 

analysram. 

Fyra huvudteman 

framkom (1) fysiska 

effekter upplevt av att 

leva med venöst bensår 

(2) psykologiska 

upplevelser (3) 

begränsad socialt liv 

(4) upplevelse av det 

terapeutiska 

förhållandet. 

Ebbeskog, B., 

& Ekman, S.-

L. 

 

Elderly 

persons´ 

experiences 

of living 

with venous 

leg ulcer: 

living in a 

dialectal 

relationship 

between 

freedom and 

imrisonment. 

2001 

Sweden 

Nordic College 

of Caring 

Sciences, Scand 

J Caring Sci 

Belysa äldres 

upplevelser av 

att leva med 

venöst bensår 

 

Metod: kvalitativ 

 

Urval: 15 deltagare (12 

kvinnor och 3 män) 

Ålder 65 år eller äldre 

som bodde hemma. 

Diagnos venösa bensår 

 

 

Datasamling: intervjuer 

i form av dialog med 

öppnafrågor.  

 

Analys: tematisk analys 

utifrån en 

fenomenologisk 

hermeneutikmetod. 

 

Fyra huvudteman 

framkom (1) 

känslomässiga 

konsekvenser av 

förändrad kroppsbild 

(2) leva ett begränsat 

liv (3) välbefinnande i 

samband med ett 

smärtsamt sår och 

bandage (4) kamp 

mellan hopp och 

förtvivlan när det gäller 

en 

långläkningsprocess. 

Green, J., 

McKinley, R. 

& Pooler, A. 

Patient 

perspectives 

of their leg 

2013 

Storbritannien 

Journel of 

Förstå den 

personliga 

påverkan av 

Metod: En kvalitativ 

 

Urval: 9 deltagare 

Fyra huvudteman 

framkom (1) såret (2) 

symtom (3) 
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ulcer journey Wound Care venöst bensår ur 

patientens 

perspektiv.  

Diagnos venösa bensår 

 

Datasamling: 

ostrukturerade 

intervjuer.  

 

Analys: tematisk 

sårhantering (4) 

påverkan på det 

dagliga livet 

 

Mudge, E., 

Holloway, S., 

Simmonds, 

W., Price, P. 

 

Leg ulcers. 

Living with 

venous leg 

ulceration: 

issues 

concerning 

adherence 

 

2006 

Storbritannien 

 

Undersöka 

patienters  

förståelser och 

upplevel- 

ser av följsamhet 

till  

kompressionsbeh

andling 

 

Metod: kvalitativ  

Urval: sex deltagare 

(ålder mellan 64-68) 

Diagnos bensår i mer 

än 2 månader  

 

Datasamling: 

semistrukturerad fokus 

grupp diskussion 

 

Analys: tematisk  
.   

 

Fyra huvudtema 

framkom (1) 

frustration över hälso-

och sjukvårdsystemet 

(2) funktionella 

begränsning (3) 

effekter av emotionella 

reaktioner på 

välbefinnande och 

kroppsbild (4) 

strategier för att 

undvika obekväma 

situationer 

Silva, D. C., 

Lourdes 

Denardin 

Budó, M., 

Schimith, M. 

D., Ecco, L., 

Fernandes 

Costa, I. K. & 

Vasconcelos 

Torres, G. 

Experiences 

constructed 

in the 

process of 

living with a 

venous ulcer. 

 

2015 

Brasil 

Cogitare 

Enferm. 

Identifiera 

erfarenheter av 

att leva med 

venösa sår 

 

Metod: kvalitativ  

 

Urval: 14 deltagare 

Personer som var 18 år 

eller äldre 

diagnos venösa bensår 

 

Datasamling: 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analys: tematisk  

  

 

Tre huvudteman 

framkom (1) 

förändringar i rutin (2) 

begränsningar i att leva 

med venösa sår 

 (3) behovet av 

professionell och 

familjevård 

 



 

 


