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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  Bensår är ett ökande problem i samhället, detta som följd av att vi blir allt äldre. 

Bensår är svåra att läka och det är vanligt att de återkommer. Kroniska bensår 

definieras som sår som inte läker inom sex veckor. De vanligaste orsakerna till 

bensår är venös insufficiens, arteriell insufficiens eller en bladning av dessa. 

Syfte:  Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva 

med kroniska bensår. 

Metod: Det här arbetet har utförts som en litteraturstudie, där sökning av artiklar har 

gjorts i två databaser CINAHL och PubMed. Efter sökning i databaserna har 16 

artiklar valts ut och granskats. Analysen av artiklar har gjorts genom att plocka 

ut förekommande fenomen i texten och kategorisera dessa i huvudteman med 

underteman. 

Resultat: Analysen resulterade i tre huvudteman: smärta, aktivitetsbegränsningar och lukt 

och vätskande sår. 

Diskussion: Det finns många olika faktorer som påverkar personernas upplevelser av att leva 

med bensår, där smärta, rörelseförmågan och lukt och vätska från såret har en 

central roll. Studien visar på att många personer upplever att deras problem inte 

tas på allvar. Det holistiska synsättet inom vården måste förbättras och mer 

hänsyn bör tas till personernas existentiella, psykiska, sociala och kroppsliga 

upplevelser. 

Nyckelord: Bensår, kroniska bensår, patienternas upplevelser, holism  



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: The incidences of non-healing leg ulcer have increased lately, which can be 

explained by the fact that the society as a whole becomes older. These types of 

ulcers are hard to cure and relapse is common. Chronic leg ulcers are defined as 

ulcers that do not heal within six weeks. The most common causes of leg ulcers 

are venous insufficiency, arterial insufficiency or a mix of these. 

Aim: The aim of this study was to describe peoples' experiences of living with chronic 

leg ulcers. 

Methods: Searching for relevant articles for this literature study was performed in two 

medical and nursing databases PubMed and CINAHL. After searching in the 

databases, 16 articles were selected for further analysis. The analysis of the 

articles was done by picking out common phenomenon in the texts and 

categorizing these into main themes with sub-themes.  

Results: The analysis resulted in identification of three major themes: pain, activity 

limitations and odour and exuding ulcers. 

Discussions: There are several different factors that affect people's experiences of living with 

leg ulcers. The study shows that many people feel that their problems are not 

taken seriously. The holistic approach of care should be improved and more 

attention should be given to people's existential, psychological, social and bodily 

experiences. 

K eywords: Leg ulcers, chronic leg ulcers, patients' experiences, holism
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1. Inledning 
Under vår utbildning har sår knappt tagits upp och vi har endast haft någon enstaka lektion i 

ämnet. Detta till trots att det är ett väldigt stort ämne och något man hela tiden kommer i 

kontakt med i någon form, mer eller mindre oberoende på vart man kommer att arbeta. Även 

då vi varit ute i praktik har vi lagt märke till hur lite sjuksköterskor verkar kunna om sår och 

sårvård och hur ofta de fick fråga undersköterskorna till råds i dessa frågor. När vi mötte på 

personer med sår ute i praktiken reagerade vi på hur mycket det handlade om såret i sig och 

att man inte verkade speciellt intresserad av personernas upplevelser av såret och hur det 

påverkade deras vardag. I detta arbete kommer en fördjupning inom området kroniska bensår 

att göras, eftersom detta är en typ av sår som personerna lever med under en lång tid och som 

vi båda har stött på ute i praktiken.  I sökandet av litteratur inom området stötte vi på många 

artiklar och studier med medicinsk inriktning som handlar om behandlingar och terapier för 

kroniska bensår. Det fanns dock få studier inom ämnet som handlar om personernas 

upplevelser av att leva med bensår. Vi har därför valt att undersöka ämnet med en 

litteraturstudie genom att fokusera oss på personernas upplevelser.  

  

2. Bakgrund 
På grund av en åldrande befolkning är bensår enligt Ebbeskog (2000) ett växande problem i 

Västvärlden. I dagens samhälle har kroniska bensår blivit allt mer vanligt förekommande. 

Flera bakomliggande anledningar och riskfaktorer ligger till grund för uppkomsten av bensår. 

Venösa sjukdomar exempelvis venös insufficiens ligger i 60-80 procent av fallen som 

bakomliggande faktor till kroniska bensår (Ebbeskog, 2000). Arteriella sjukdomar beräknas i 

cirka 10-20 procent av fallen vara utlösande orsak till kroniska bensår. Cirka 26 procent av de 

kroniska bensåren har en bladning av venös och arteriell insufficiens i grunden. Cirka 50 000 

personer har kroniska bensår i Sverige, vilket till omfattningen berör främst äldre personer. 

Man har sett en ökning av bensår särskilt efter 65 år där kvinnor löper större risk än män. 

Även yngre drabbas av kroniska svårläkta bensår, till exempel efter trauma. 

 Cirka 32 procent får recidiv inom 18 månader. Risken för recidiv av kroniska bensår är 

högre i jämförelse med sår belägna på ansikte, armar eller mage. Detta kan förklaras med att 

trycket och cirkulationen är mycket sämre i de nedre extremiteterna (Lindholm, 2003).  
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2.1 Definitioner och orsaker 
I engelsk litteratur benämns akuta sår som ”wound” och kroniska sår som ”ulcer”. ”Chronic 

ulcer” omfattar vanligtvist tryck- och bensår (Lindholm, 2003). 

Bensår omfattar även fotsår och definieras som sår på underbenet belägna mellan knä och 

malleoler (fotknölar) som uppstår på grund av olika bakomliggande och patologiska orsaker 

(Lindholm, 2003). 

Kroniska sår har enligt Ebbeskog (2000) en gemensam definition och beskrivs som sår 

som av olika patologiska orsaker inte läker inom sex veckor (Ebbeskog, 2000). I Sverige har 

enligt Lindholm (2003) begreppet kronisk, ofta ersatts med begreppet svårläkt eller 

långsamläkande. Akuta sår inkluderar operationssår och traumatiska sår. Sår som är akuta 

uppstår plötsligt och varar under kortare tid till skillnad från kroniska sår (Lindholm, 2003). 

Det finns olika typer av bensår såsom venösa, arteriella eller en kombination av dessa. 

Venösa bensår orsakas på grund av nedsatt venös funktion eller så kallad venös insufficiens, 

exempelvis såsom dysfunktion i benets venklaffar (Monsen & Lindblad, 2011).  

Arteriella bensårs uppkomst beror på nedsatt arteriell cirkulation i benen. Nedsatt arteriell 

cirkulation i benen kan bland annat bero på åderförkalkning som försvårar syretillförseln och 

transport av näringsämnen, vilket i vidare mening gör det lättare för sår att uppkomma 

(Lindholm, 2003).  

Även blandning av venösa och arteriella sår eller så kallade blandsår är vanligt 

förekommande, och beror på venös- och arteriell insufficiens. Blandsår kan enligt Lindholm 

(2003) på samma sätt som venösa och arteriella även relateras till åldern, andra sjukdomar och 

många år av rökning. 

Bakomliggande orsaker till kroniska bensår kan vara olika sjukdomar exempelvis diabetes, 

reumatiska sjukdomar, infektioner och blodsjukdomar eller olika typer av självorsakade 

trauma. Orsaker till uppkomsten av venös insufficiens sägs ha samband med faktorer som 

arbete, frakturer, graviditeter, bukoperationer men även ärftlighet. Personer med venösa 

bensår får oftast någon gång i samband med ålder även nedsatt arteriell cirkulation, 

exempelvis på grund av arteriell insufficiens, kardiovaskulära sjukdomar eller så kallad 

”Fönstertittatsjuka” som orsakar smärta vid ansträngningar då det uppstår syrebrist i 

musklerna i samband med täta åderförkalkningar. Uppkomsten av arteriella sår stimuleras 

oftast i samband med tryck mot huden, men kan även uppkomma oberäkneligt (Lindholm, 

2003).  
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2.2 Sårläkning och behandling 
Bensår tar lång tid att läka och läkningen kan bli mycket komplicerad. Behandling av 

svårläkta sår kräver kompetens och utbildning (Bergqvist, 2009). Ödem har enligt Lindholm 

(2003) den mest hämmande påverkan på sårläkningsprocessen och bör därför elimineras. 

Sårläckningen påverkas även negativt av livsstilen, till exempel rökning, nedsatt rörlighet, 

övervikt eller otillräckligt näringsintag (Lindholm, 2003). 

Psykosociala faktorer som stress, ensamhet och depression påverkar kroppens 

immunologiska reaktioner negativt och hämmar därmed läkningen (Gånemo & Lindholm, 

2009). Gånemo & Lindholm (2009) förklarar att smärta och stress relaterad smärta bidrar till 

stresshormoners påslag vilket i sin tur leder till att de små kärlen i huden dras ihop och 

transporten av näringsämnen försämras. Smärtan i sig utgör en stor risk för att patienten ska 

bli passiv och stilla liggande, vilket försämrar kroppens genomblödning och därmed 

sårläkningsprocessen. Smärta påverkar även aptiten vilket utgör stor risk för otillräckligt 

näringsintag som är viktig för att såren ska läka (Gånemo & Lindholm, 2009). Protein, 

äggvita och energi som kolhydrater och fett är särskilt viktiga näringsämnen för sårens 

läkning (Lindholm, 2003). 

 Wissing, Lennernäs, Ek och Unosson (2000) undersökte i sin studie mat och 

näringsintaget hos äldre personer med bensår. Författarna konstaterade att näringsintaget ofta 

var undermånligt. Det var vanligt att målen inte innehöll de vitaminer som personerna 

behövde och författarna konstaterade att i många fall fick personerna inte i sig den näring de 

behövde för att deras sår skulle läka effektivt (Wissing et al., 2000). 

Andra faktorer som hudförändringar relaterade till hög ålder, arbeten där man står och går 

mycket största tiden av arbetspasset, läkemedel med sårläckningshämmande konsekvenser 

samt sårinfektioner kan även de ha negativa effekter på sårläckningsprocessen (Lindholm, 

2003; Gånemo & Lindholm, 2009). 

 

2.2.1 Venösa bensår  
För att gynna sårläkningen vid venösa bensår skall såren behandlas så att kroppens egna 

mekanismer läker såren i så lång utsträckning som möjligt. Därför ska såren hållas i fuktig 

miljö under kontrollerade former och allt för täta byten av omläggningar ska undvikas då 

varje förbandsbyte sänker temperaturen i såren och stoppar sårläkningsprocessen. Det tar 

sedan flera timmar för temperaturen i såren att återställas. Vid infektioner krävs det dock 

tätare förbandsbyten (Lindholm, 2003; Monsen & Lindblad, 2011). Det är viktigt att 

förbandet inte fastnar i sårbotten för att undvika att förstöra nybildade celler och orsaka 
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onödig smärta (Monsen & Lindblad, 2011). Det är även viktigt att avlasta den drabbade delen 

av kroppen från trycket för att underlätta genomblödningen och transporten av näringsämnen 

och syre (Lindholm, 2003). 

För att främja sårläkningen av venösa bensår måste ödemet behandlas, vilket enligt 

Lindholm (2003) kräver den enskilde personens vilja och motivation att fullfölja hela 

behandlingsprocessen. Det finns olika behandlingsmetoder exempelvis Intermittent 

pneumatisk kompression även kallad ”pumpstövel” som tömmer ödemet med hjälp av tryck 

(Lindholm, 2003).  Det är viktigt att utesluta arteriell insufficiens och mäta ankeln för att 

anpassa graden av kompression innan någon kompression för att behandla ödem sätts in 

(Monsen & Lindblad, 2011). En lämplig och adekvat kompressionsbehandling ger enligt 

Bergqvist (2009) sårläkning i 90 procent av fallen. Kompressionsbehandlingar såsom lindning 

och bandagering är andra metoder för att minska ödemet vid venösa bensår.  Lindholm (2003) 

påpekar dock att bandagering med olämpligt material kan orsaka skada och förlänga 

sårläkningen.  

När bensåren har läkt rekommenderas oftast kompressionstrumpor för att förebygga 

uppkomsten av nya sår. Det finns olika typer av kompressionsstrumpor med olika längder och 

tryckgrader. Det är viktigt med individuell anpassning av kompressionsstrumpor (Bergqvist, 

2009). Lindholm (2003) påpekar även här att det snarare blir en skada än profylax om 

personen ordineras fel typ av kompressionstrumpor, om fel längd på strumpan används och 

om personen inte följer appliceringsinstruktioner. Kompressionstrumpor ger större effekt om 

de används i samband med olika fysiska aktiviteter och de måste tas av nattetid.  

Finlayson, Edwards & Courtney (2011) gjorde en studie med 80 personer med venösa 

bensår. De undersökte sambandet mellan psykosociala faktorer, preventiva aktiviteter, så som 

kompressionsstrumpor och att ha benen i högläge, och återfalls frekvensen hos personerna 

med venösa bensår. Författarna konstaterade att tre månader efter att såret hade läkt hade 21 

procent av gruppen återfått bensår och efter ett år var den siffran uppe i 44 procent. 

Återfallsstatistiken var större hos männen än hos kvinnorna. Finlayson et al. (2011) fann även 

att ett samband fanns mellan att personerna använde sig av kompressionsstrumpor och höll 

sina ben högt och en minskad återfallsrisk (Finlayson et al.,2011).  

Bensårens typ och utseende, sårläkningsmöjligheter samt andra sjukdomar är enligt 

Monsen & Lindblad (2011) avgörande faktorer vid val av sårläkningsbehandlingar, och bör 

därför ske i samråd med läkare. Monsen & Lindblad (2011) skriver vidare att etiologisk 

diagnos av venösa sår bör finnas som underlag för att kunna behandla både den nedsatta 

cirkulationen och själva såren lokalt (Monsen & Lindblad, 2011). Promenader, god fothygien, 
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rörelseövningar och benplacering i höga lägen, det vill säga över hjärtats nivå är andra 

gynnsamma faktorer för sårläkningen, men kräver den enskilde personens insats och 

deltagande (Lindholm, 2003). 

 

2.2.2 Arteriella bensår och blandsår 
För att främja sårläkningen vid arteriella bensår måste bakomliggande riskfaktorer som högt 

blodtryck och höga blodfetter behandlas i det första skedet. Skor skall individuellt anpassas 

för att undvika trånga skor som klämmer och orsakar skada på befintliga bensår eller skapar 

nya skavsår. Vid varbildning och tecken på infektion måste antibiotikabehandling övervägas 

och bensåren måste behandlas lokalt med tätare förbandsbyte och smörjning av hudpartier 

runt om såren med återfuktnings salvor eller gel. Död vävnad eller så kallad nekros i såret 

behandlas oftast torrt och bör inspekteras regelbundet. Nekros kan även behandlas med 

larvterapier. Kompressionsbehandlingar skall ske med viss försiktighet och i samråd med 

läkare, då dessa har kontraindikationer, exempelvis vid kritisk lokal syrebrist i benen eller så 

kallad ischemi (Lindholm, 2003; Monsen & Lindblad, 2011). 

Sårläkningen vid blandsår är svårare att stödja och behandla, då det är svårare att 

exempelvis ödembehandla venös insufficiens med kompressionsbehandlingar utan att minska 

den redan nedsatta arteriella cirkulationen (Lindholm, 2003). Personens hälsohistoria och 

diagnos spelar avgörande roll och bör övervägas tillsammans med läkare innan behandlingar 

för sårläkningen sätts in (Lindholm, 2003). 

 
2.3 Omvårdnad 
Personerna med bensår vårdar oftast såren på egen hand i början och slutet av 

sårbehandlingen. Lindholm (2003) lyfter upp vikten av personernas "compliance", att följa 

behandlingsråd, till exempel att smörja eller använda kompressionstrumpor. Personens 

möjligheter och resurser till egen vård är avgörande. Det är därför viktigt att personen får 

nödvändig information och undervisning om hämmande och gynnande faktorer, som kan 

påverka läkningen. Personens ökade kunskaper om bensåren, vikten med hygien, 

behandlingar och profylax kan stimulera den enskildes motivation att medverka. 

Vårdgivarens förmedling av hopp och optimistiska förhållningssätt för sårläkningen kan 

förstärka personens vilja att delta (Lindholm, 2003). 

Nedsatt fysiskt och psykiskt tillstånd och hög ålder kan orsaka hinder för personerna att 

fullfölja sårläkningsbehandlingen. Personens psykosociala läge och totala livssituationen bör 

utforskas för att kunna överväga om exempelvis kurators insats eller andra sociala aktiviteter 
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kan föreslås. Bedömning av fysisk funktion och näringsstatus bör utföras kontinuerligt därför 

att dessa faktorer är av stor betydelse för sårläkningen. Dokumentationen av alla dessa 

faktorer kring personen i fråga är en förutsättning för att kunna planera och utföra optimal 

vård. Nära samarbete och kommunikation mellan olika yrkeskategorier inom sjukvården är 

avgörande för att nå positiva resultat av personens sårläkning. Dokumentationen om själva 

bensåren kan ske både i form av skriftlig beskrivning och även med hjälp av bilder tagna med 

jämna mellanrum. Det är då viktigt att dokumentera allt från omläggningar och 

omläggningsmaterial till omläggningsrelaterad smärta, sårets utseende, sårvätska och sårlukt. 

Kontinuerlig dokumentation av personens bensår ger möjligheter att följa upp förbättringar 

och försämringar, och därmed bättre underlag för planering av den enskilde personens vård 

(Lindholm, 2003). 

Gånemo & Lindholm (2009) belyser vikten av sjusköterskans insats i den aktiva 

sårbehandlingen och menar på att om mötet med personerna baseras på respekt och tillit 

kommer detta i vidare mening påverka personernas delaktighet. Det är viktigt att identifiera 

alla faktorer kring personen i fråga som kan utgöra hinder för sårläkningsprocessen, och 

analysera personens omvårdnadsbehov och resurser (Gånemo & Lindholm, 2009). 

Huvudsyftet är att främja sårläkningen och förebygga återfall. Men det är lika viktigt att som 

vårdgivare kunna identifiera alla omkringliggande faktorer som den enskilde berörs av och 

inte bara sårproblematiken i sig (Lindholm, 2003). 

 

2.4 Problemformulering 
Kroniska bensår är ett växande problem på grund av att antalet äldre i samhället ökar och i 

och med detta också antalet personer som lever med bensår. Bensåren är mycket svårläkta och 

återfallsrisken hos personerna är mycket hög. Man har också sett att det finns hinder för 

personer att fullfölja behandlingarna, exempelvis ålder och nedsatt psykiskt tillstånd. En 

betydligt mindre del har lagts på att utforska personernas upplevelser av att leva med kroniska 

bensår.  

Sammanställning av artiklar i denna litteraturstudie förväntas belysa personers upplevelser 

av att leva med bensår.  

 

3. Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med kroniska 

bensår. 
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4. Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram kommer begreppet holism att användas. I Nationalencyklopedin 

definieras begreppet holism som: ” åsikt enligt vilken helheten är något mer än summan av 

delarna.”(Nationalencyklopedin, 2013).  

Denna litteraturstudie kommer att utgå från ett holistiskt begrepp så som Dahlberg 

beskriver det. Begrepp och definitioner utgör enligt Dahlberg & Segesten (2010) teorier. De 

skriver vidare att flertalet teoretiska bildningar i vårdvetenskapliga sammanhang har koppling 

till konsensusbegreppen bestående av människa, hälsa, miljö och vårdande. Författarna 

beskriver konsensusbegreppen utifrån humanistisk och holistisk helhetssyn. Interaktionen och 

samspelet mellan dessa fyra konsensusbegrepp beskriver människan som en helhet (Dahlberg 

& Segesten, 2010). 

Dahlberg (1992) skriver att helhetssynens definition bygger på att kunna se människan i 

hennes olika sammanhang, hennes liv, hennes subjektiva upplevelse, samhället hon lever i 

och närmiljö samt medmänniskor runt omkring henne, så helt som möjligt (Dahlberg, 1992). 

Dahlberg (1992) gör en skillnad mellan holism och reduktionism, då reduktionismen uppfattar 

människa som en biologisk maskin. 

 Helhetssynen är eftersträvansvärd inom vården och begreppet utrycks i fysiska, psykiska, 

kulturella, sociala och andliga aspekter (Dahlberg, 1994). Helhetssynen är central inom 

vårdvetenskapliga ontologiska antaganden. Kroppsliga, psykiska och existentiella aspekter 

kan inte ses var för sig. Tidigare nämnda aspekter utgör alltså inte olika delar av en människa 

utan utgör människa som en mångdimensionell enhet. Människans livsvärld, välbefinnande 

och kroppsupplevelse är några av de många faktorer som utgör helhetssynen på människan 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003). Dahlberg et al. (2003) betonar 

vikten att förstå helheten hos människan, då hälsa utan livskraft och mening i livet inte har 

någon betydelse. Vidare skriver Dahlberg (1992) att den holistiska synen gör det möjligt att se 

och uppfatta människan som en varelse med flera kroppsliga och andliga dimensioner och 

företeelser.  

Helhetssynen på människan kan spåras tillbaka till 1800-talet, tider då Florence 

Nightingale förespråkade närmiljöns betydelser för hälsa (Dahlberg, 1992). Trots detta har 

helhetssynen i samband med specialiseringen av vården, där personen slussas mellan olika 

specialistvårdsinrättningar och undersöks enbart utifrån personens omedelbara 

kroppsspecifika eller akuta problem, gått förlorad. Den ökade byråkratiseringen är en annan 

aspekt som komplicerat helhetssynen inom vården (Dahlberg, 1994). Dahlberg (1992) kallar 
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det ”omänskliga vården” och skriver att stora tidsförändringar och industrialiseringen har 

skapat en allt för avhumaniserad och teknologiserad sjukvård i samhället och att helhetssynen 

som är vårdandets kärna bör återutvecklas.  

Dahlberg (1992) redogör i sin avhandling om helhetssynen i vården och hur den uppfattas 

av sjuksköterskestuderande och lärare. Helhetstänkandet skall råda både inom vården och 

vårdutbildningarna och även forskningen inom vården skall ha helhetssynen på människan 

som central utgångspunkt. 

Helhetssyn inom sjusköterskeutbildningar är ett central begrepp. Med hänvisning till 

Hälso- och sjukvårdslagen beskriver Dahlberg (1992) viktiga punkter inom vårdideologi, 

exempelvis att hänsyn till individens livssituation bör tas, samt att individen bör ses i sin 

helhet och inte bara utifrån ålder eller sjukdoms- och kroppsrelaterade problem.  

 

5. Metod 

Arbetet har utförts som en litteraturstudie vilket Forsberg och Wengström (2013) beskriver 

som att man på ett systematiskt sätt söker litteratur inom det valda ämnet, kritiskt granskar 

materialet och sedan sammanställer det.  

 

5.1 Urval och datainsamling 
Artiklar har sökts i litteraturdatabaserna CINAHL och PubMed . CINAHL är en databas som 

är specialiserad inom omvårdnadsforskning, men innehåller även material inom 

sjukgymnastik och arbetsterapi. Databasen innehåller vetenskapliga artiklar, 

doktorsavhandlingar, sammandrag från konferenser och monografier. PubMed är en version 

av databasen Medline och innehåller till största delen vetenskapliga artiklar. Databasen 

innehåller artiklar inom medicin, omvårdnad och ondontologi (Forsberg & Wengström 2013). 

Ord som använts vid sökningarna är leg ulcer, living with, perceptions, psychological effects 

och lived expereience. Peer reviewed har använts som sökbegränsning i CINAHL. De olika 

kombinationerna av sökord som användes och passade våra inklusionskriterier presenteras i 

sökmatrisbilagan (Bilaga 1).  

I sökandet av artiklar lades fokus på att söka information som handlar om personernas 

upplevelser av att leva med bensår. Endast artiklar på engelska samt en artikel på norska 

inkluderades i materialet. Detta på grund av risken för felöversättning av andra språk.  

Artiklar som fokuserade på specifika teman eller bensår i samband med specifika 

sjukdomar såsom Diabetes och Reumatiska sjukdomar exkluderades ur studien. Anledningen 

till detta var att materialet var alldeles för stort och att det var svårt att skilja mellan de känslor 
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av upplevelser som kopplades till de specifika sjukdomarna och de som kopplades till 

bensåren i sig. De flesta personer som ingår i de olika studierna är över 65 år, men inga 

åldersbegränsningar har gjorts och även studier med yngre personer har inkluderats. 

I det inledande skedet lästes titlarna vid de olika sökningarna och artiklar som verkade 

handla om personernas upplevelser av att leva med bensår och som utgick från deras 

perspektiv togs ut. Abstraktet lästes på ett hundratal artiklar och ett trettiotal artiklar som 

verkade stämma med kriterierna och syftet med litteraturstudien plockades ut. Dessa lästes 

igenom och en del sorterades bort. Av dessa har 19 artiklar tagits fram, där en artikel (Charles 

H, 1995. Living with a leg ulcer. Journal of Community Nursing. Vol. 9. Nr. 7) föll bort på 

grund av att den inte gick att få tag i. Av 18 artiklar är 17 på engelska och en på norska. 13 

artiklar utav dessa är kvalitativa, fyra kvantitativa och en med mixad metod. Hälften av 

artiklarna tar upp endast venösa bensår medans resterande artiklar har en blandning av 

venösa, arteriella och andra orsaker till såren, dock oftast med den stora gruppen som venösa.   

 
5.2 Analys 

Friberg (2012) skriver att när man gör en litteraturstudie bör studierna som man ska utgå ifrån 

lästs igenom ett flertal gånger, så att man får god översikt över innehållet. Vidare skriver hon 

att det kan vara bra att sammanfatta artiklarna eller göra en översiktstabell av dem. Forsberg 

& Wengström (2013) trycker även de på vikten av att läsa materialet så att man blir bekant 

med innehållet. De skriver vidare att man sedan ska koda materialet utifrån vad det handlar 

om och därefter sammanställa koderna till kategorier. Kategorierna plockas sedan samman i 

teman som byggs på olika mönster som man kan hitta bland kategorierna (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

Alla artiklar lästes igenom ett flertal gånger och sammanfattades och lades därefter in i en 

översiktstabell (se bilaga 2). Därefter plockades de fenomen som författarna lyfte upp i sina 

artiklar ut och skrevs ner på små ”post it” lappar. Kategorisering av förekommande fenomen 

från de olika artiklarna genomfördes genom att sortera lapparna i olika grupper utifrån 

fenomenen. Efter att ha ytterligare analyserat dessa grupper har vissa av dem slagits ihop och 

bildat teman.  
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6. Forskningsetiska överväganden 
När man ska göra en litteraturstudie är det viktigt att man väljer studier som har blivit 

godkända av en etisk kommitté eller som redovisar tydliga etiska överväganden. Man måste 

även vara noggrann när man gör sitt urval av studier att man inte bara tar studier som visar på 

det man vill få fram utan redovisar för allt (Forsberg & Wengström, 2013).  

Av de 18 artiklar som ursprungligen valdes ut till analys och resultat var 13 granskade av 

en etisk kommitté och tre redogjorde tydligt för sina etiska överväganden. De två resterande 

artiklarna gjorde inte detta. I en av dem framgick det att personernas hade tillfrågats om de 

ville delta och att de givit sitt samtycke. I den andra artikeln framgår det inte huruvida det har 

gjorts några forskningsetiska överväganden överhuvudtaget eller om personerna har samtyckt 

till studien. Artikeln är en kvalitativ studie där man intervjuat tolv personer med bensår.  

 
7. Resultat 
Bensår är något som tar mycket lång tid att läka och det fanns en stor oro hos många av 

personerna i de olika studierna för att de inte skulle läka alls. Långa läkningstider och risken 

för recidiv gjorde att många upplevde en frustration och förtvivlan gentemot sina sår. 

Personer uppgav att levde sina liv mellan hoppet om att såret skulle läka och förtvivlan över 

att det tog sådan tid och att det inte blev bättre (Charles, 1995; Walshe, 1995; Chase, Melloni 

& Savage, 1997; Krasner, 1998; Ebbskog & Ekman, 2001; Haram & Nåden, 2003; Rich & 

McLachlan, 2003; Hopkins, 2004). 

Resultatet består av tre huvudteman med ett antal underteman. Huvudtemana är: Smärta, 

Aktivitetsbegränsningar och Lukt och vätskande sår. 

 

7.1 Smärta 

Majoriteten av studierna tar upp smärta. Många personer upplever att smärta är ett av de 

tydligaste dragen för bensår och det som påverkar deras liv mest (Charles, 1995; Walshe, 

1995; Hyde, Ward & Horsfall, 1999; Douglas, 2001; Ebbskog och Ekman, 2001; Haram & 

Nåden, 2003; Rich & McLachlan, 2003; Morgan & Moffatt, 2008; Byrne & Kelly, 2010). 

Walshe (1995) skriver att många personer i hennes undersökning uppger att smärtan är 

konstant, men att den kan öka vid olika rörelser så som gång. Ebbeskog & Ekman (2001) 

skriver att personer med bensår anser att smärtan styr deras liv och att lycka för dem är 

frånvaron av smärta. 
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Wissing, Ek & Unosson (2002) skriver att de inte kunde se någon skillnad i smärta mellan 

olika grupper i sin studie. Kvinnor och män verkade uppleva smärta i samma utsträckning och 

de kunde inte heller se någon skillnad i frekvensen av smärta hos personerna med venösa 

bensår i förhållande till personerna som hade en annan bakomliggande orsak till bensår 

(Wissing et al., 2002).  

Huvudtemat smärta indelades i tre underteman, Dåligt kontrollerad smärta, 

Behandlingsrelaterad smärta och Sömnproblem.  

  
7.1.1 Dåligt kontrollerad smärta 

Ett flertal personer uppger att de är dåligt smärtlindrade (Hamer, Cullum & Roe, 1994; 

Walshe, 1995; Douglas, 2001; Wissing et al., 2002; Rich & McLachlan, 2003). Wissing et al. 

(2002) skriver att flera av personerna i deras studie uppger att de har smärta och att väldigt få 

av dem tar läkemedel mot detta. En del av personerna i Green, Lester, McKinley & Pooler 

(2013) studie uppgav att de inte ville ta smärtstillande, då de var oroliga därför att de redan 

hade så många olika läkemedel för andra diagnoser. Bland dem som dock valde att ta 

smärtstillande var det flera som upplevde att de inte var effektiva på smärtan. Rich & 

McLachlan (2003) betonar också problematiken med smärta och smärtlindring och att vården 

visar väldigt lite intresse för dessa frågor (Rich & McLachlan, 2003). En del personer uppgav 

att vården inte förstod deras smärtor och att de heller inte alltid berättade för vårdpersonalen 

att de hade ont. Personer uppgav att upplevelserna av smärta var något privat och många även 

såg det som en del av det naturliga åldrandet (Douglas, 2001). En kvinna beskrev smärta när 

en vårdgivare rörde vid hennes ben och att hennes smärtupplevelser inte hade tagits på allvar 

(Hyde et al., 1999). Smärtan i sig begränsade personerna med bensår i det sociala livet, med 

isolering som konsekvens (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004). Krasner (1998) 

skriver i sin studie att personer med bensår tvingades göra stora livsstilsförändringar och 

anpassa sitt liv efter begränsningar orsakade av bensåren. Personer uppgav att svullnad och 

smärta i benen gjorde så att de inte kunde arbeta normala arbetspass. 

 
7.1.2 Behandlingsrelaterad smärta 

Smärta var något som även beskrevs som något som inte var direkt kopplat till såret, utan 

något som också hade med omläggningarna och de olika förbanden som användes att göra 

(Douglas, 2001). Även Walshe (1995) kommer i sin studie fram till att flertalet av personerna 

upplever en ökad smärta i samband med behandlingarna av bensår. Vidare skriver Walshe 

(1995) att personerna kopplade smärtan till huruvida såret läkte som det skulle eller inte. Rich 
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& McLachlan (2003) och Morgan & Moffatt (2008) skriver att personer i deras studier 

berättade hur smärtan ofta blev värre vid olika behandlingar, såsom 

kompressionsbehandlingar, och att sjukvården ofta inte lyssnade. Istället upplevde personerna 

att de blev utpekade som besvärliga, då de tog av sig bandagen när det gjorde för ont. Charles 

(1995) skriver att personerna upplevde att de fick dålig information från sjukvården. 

Sjukvården förklarade inte de olika behandlingarna och varför de utfördes (Charles, 1995). 

Eftersom personerna ville att omläggningarna skulle vara bekväma blev det ofta 

motstridigheter mellan personer och vårdpersonal. Personerna uttryckte att det var viktigt med 

information om de olika omläggningarna och behandlingarna för att man skulle acceptera 

dem (Walshe, 1995). Charles (1995) skriver att personer uppgav att de olika behandlingarna 

gav upphov till biverkningar som de hade svårt att acceptera, men att sjukvården inte lyssnade 

på dem. Morgan & Moffatt (2008) skriver också att bortagandet av förbanden orsakade svår 

smärta för en del av personerna. De betonade också att personer ibland upplevde att 

sjusköterskan som tog bort förbandet inte förstod hur ont det gjorde för dem. 

 

7.1.3 Sömnproblem 

Flera författare skriver i sina studier att många av personerna med bensår upplevde att 

smärtan orsakade problem med deras sömn. De uppger att personerna i studierna hade 

problem med att få en hel natts sömn och att de ofta vaknade på grund av smärta (Walshe, 

1995; Douglas, 2001; Haram & Nåden, 2003; Morgan & Moffatt, 2008; Green et al., 2013). 

Byrne & Kelly (2010) påpekar att personer i deras studie hade svårt att somna på grund av att 

de hade smärta och klåda. Vidare skriver författarna att detta ledde till frustration och känslor 

av förtvivlan hos personerna. Morgan & Moffatt (2008) tar upp att personer i deras studie 

upplevde oro runt såret och situationen i sig och att också detta påverkade den sämre sömnen. 

Vidare skriver de att deras personer uppgav att de ibland kunde sova på dagarna eller ligga 

kvar längre på mornarna för att kunna få lite mer sömn. En av deras personer beskriver att det 

ibland var svårt att hålla sig vaken på dagarna och att man kunde somna till på fel tider och 

platser. 

Lindholm, Bjellerup, Christensen & Zederfeldt (1993) genomförde en kvantitativ studie 

där de utgick från ett frågeformulär (The Nottingham Health Profile) för att fastställa 

personernas subjektiva hälsa. De konstaterade i sin studie att sömnproblematik var tydligast 

hos männen i deras studie. Den förekom även hos kvinnor men inte lika tydligt uttalat.  
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För lite sömn på grund av smärta resulterade i att det blev svårare att genomföra dagliga 

sysslor och att delta i olika aktiviteter, vilket fick personer att dra sig tillbaka och stanna 

hemma (Hopkins, 2004; Green et al., 2013). 

 
7.2 Aktivitetsbegränsningar 
Personer från flera olika studier tog upp att de ansåg att deras förmåga att röra sig och att delta 

i olika aktiviteter hade blivit nedsatt sedan de fått sina sår (Rich & McLachlan, 2003; Green et 

al., 2013). 

Aktivitetsbegränsningar delas in i två underteman: Påverkan på rörligheten och rädslan 

för nya sår och Påverkan på arbetsliv, aktiviteter och det sociala livet. 

 
7.2.1 Påverkan på rörligheten och rädslan för nya sår 
Lindholm et al. (1993) kommer i sin studie fram till att man kunde se en något nedsatt 

rörelseförmåga hos kvinnor med bensår och att denna försämring var mer uttalad hos männen 

i deras undersökning. Flett, Harcourt & Alpass (1994) gjorde en studie med en kontrollgrupp 

utan bensår och kom fram till att det var en högre andel av personerna med bensår som hade 

en minskad rörelseförmåga än kontrollgruppen. Wissing et al. (2002) visar vidare på att en 

större andel av personerna med bensår tog emot hjälp från hemtjänsten än normalgruppen av 

pensionärerna i samhället.  

Haram & Nåden (2003) och Rich & McLachlan (2003) fann att flera av personerna i deras 

studier upplevde att deras rörlighet hade påverkats negativt sen de fått bensår. Hamer et al. 

(1994) och Charles (1995) tar också upp begränsningar i rörligheten som centrala delar i 

personernas upplevelse. Hamer et al. (1994) skriver att drygt 30 procent av deltagarna i deras 

studie ansåg att den begränsade rörelseförmågan var en av de värsta delarna av att leva med 

bensår. 

 Rädslan för smärta och risken för att få nya bensår i samband med att man slår i benet mot 

något, exempelvis möbler, var också något som personerna i flera studier uttryckte. Denna 

rädsla och oro gjorde även sitt till att begränsa rörligheten hos personerna (Walshe, 1995; 

Rich & McLachlan, 2003). En del kvinnor i Hyde et al. (1999) studie upplevde att de behövde 

försvara sin hud- och kroppsintegritet. Benen blev det viktigaste i livet och deltagare kände att 

de var tvungna att hela tiden skydda sina ben. Många kvinnor upplevde någon typ av hot eller 

förolämpning gentemot deras hud eller kroppsdel, vilket gjorde de mer vaksamma mot 

vårdgivarna. 
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7.2.2 Påverkan på arbetsliv, aktiviteter och det sociala livet 
De svullna och ömma benen som ofta förekom i samband med bensåren påverkade 

personernas förmåga att arbeta, för vissa blev det helt omöjligt så länge som de hade ett sår 

(Krasner, 1998). Charles (1995) tar också upp detta och hur den begränsade rörligheten fick 

tydliga effekter på arbetslivet. Personerna påverkades rent ekonomiskt, när de inte kunde 

arbeta, men också socialt, personerna upplevde att de sociala kontakter man fick när man 

arbetade försvann eller aldrig skapades (Charles, 1995). Då den största gruppen som får 

bensår är pensionärer så är gruppen vars arbete påverkas inte så stor, men en del av de äldre i 

de olika studierna uppgav att de fått ge upp volontärarbete och utomhusaktiviteter som en 

följd av den begränsade rörligheten. En del uppger även att de fått söka sig till andra 

aktiviteter (Krasner, 1998; Wissing et al., 2002). 

Svårigheter att arbeta på grund av bensår, minskad självkänsla och maktlöshet att påverka, 

allt detta som en ond cirkel bidrog till att personerna drog sig tillbaka och ibland till isolering 

(Charles, 1995). Även Hyde et al. (1999) tar upp isolation och skriver att detta är ett vanligt 

problem hos personer med bensår. Deltagare i denna studie var kvinnor över 70 år. Bensåren i 

kombination med fysiska begränsningar och den höga åldern resulterade i isolation och att 

personerna tvingades stanna hemma (Hyde et al., 1999).  
Lindholm et al. (1993) fann i sin kvantitativa studie ingen skillnad mellan kvinnor och 

kontrollgruppen gällande social isolering. Män visade däremot högre värden av social 

isolering (Lindholm et al., 1993). En annan kvantitativ studie visade inga skillnader i sociala 

interaktioner och kontakter med familjemedlemmar hos personer med eller utan bensår 

(Wissing et al., 2002). Skillnader fanns dock gällande vänner och grannar, då personer med 

bensår hade färre kontakter. Fysiska hinder, sociala – och personlighetsförändringar så som 

tillbakadragandet, depressiva symtom och fastbundenheten till hemmet ledde till gradvis 

isolering från omvärlden. En hel del personer med bensår har en begränsat social 

nätverkskrets, i många fall bestående endast av familj och sjukvård (Wissing et al., 2002). 

 

7.3 Lukt och vätskande sår 

Lukt från sår och vätskande sår var något som förekom i många fall, som varierade under 

olika perioder och var mer framträdande hos vissa personer. Walshe (1995) skriver att lukt 

och läckage från såren var något som accepterades som en del av att ha öppna bensår. Detta 

innebar dock inte att det var ett mindre problem för de drabbade. 

Huvudteman delades in i tre underteman: Känslor av skam och oro för vad andra ska 

tänka, Att hantera lukt och läckage och Hygien och klädsel. 
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7.3.1 Känslor av skam och oro för vad andra ska tänka 

Flera av studierna visar på en känslomässig reaktion på lukten och de läckande såren. Många 

författare skriver att personer i deras studier beskriver att de har skam och äckelkänslor och 

ibland även känslor av hat gentemot sig själva (Walshe, 1995; Chase, 1997; Hyde et al., 1999; 

Jones, Robinsson & Barr, 2008; Morgan & Moffatt, 2008). Hyde et al. (1999) och Byrne & 

Kelly (2010) beskriver hur personer i deras studier upplevde det som skamfyllt när stora 

mängder vätska läckte ut från såren och blötte ned allt.  

Flera studier visar på att personer upplevde en minskad självkänsla och en ökad stress i 

samband med läckage och lukt från sår (Douglas, 2001; Jones et al., 2008; Green et al., 2013). 

Jones et al. (2008) gjorde en studie där de undersökte depression och nedstämdhet gentemot 

olika faktorer hos bensåret. De fann en tydlig korrelation mellan just depression/nedstämdhet 

och hur mycket läckage och lukt man hade från såret (Jones et al., 2008).  

Rich & McLachlan (2003) beskriver att personerna i deras studie var väldigt medvetna om 

den lukt som kom från såren. Rich & McLachlan (2003) och Jones et al. (2008) tar upp 

problematiken med att personer med bensår oroade sig för att andra skulle känna lukten från 

deras sår. Hopkins (2004) och Green et al. (2013) skriver att personer som oroade sig för lukt 

från sina sår och för att andra skulle känna denna lukt ofta drog sig tillbaka och valde att inte 

delta i olika aktiviteter, en del valde till och med att isolera sig.  

Jones et al. (2008) tar upp att personer även uppgav att de kopplade all dålig lukt till sina 

sår. Om de var ute bland folk och någon sa att de kände en dålig lukt så kopplade personerna 

det direkt till sina sår, även om den dåliga lukten inte hade något med dem att göra (Jones et 

al., 2008).  

 

7.3.2 Att hantera lukt och läckage  
En annan aspekt på läckaget och lukten från såren som kommer upp i de olika studierna är hur 

väl symtomen av läckage och lukt är kontrollerade. Hyde et al. (1999) beskriver en informant 

som berättar om hur hon försökte dölja lukten från andra genom att spruta parfym på 

bandagen. Hyde et al. (1999) och Rich & McLachlan (2003) tar upp problematiken med att 

kontrollera läckaget från såren. De skriver att många personer hade problem med att läckaget 

från såret inte var under kontroll och att det gick igenom bandaget och blötte ner kläderna. En 

person i Rich & McLachlan (2003) studie beskrev hur den la handukar i sin säng för att inte 

lakanen skulle bli blötta på natten och en person i Hyde et al. (1999) beskrev hur den började 

använda byxor för att dölja läckaget från såret så att den skulle slippa skämmas. Droppande 
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bandage var också något som hindrade personer från att gå ut att träffa folk (Jones et al., 

2008). Hur andra runt omkring reagerade på deras sårlukt eller läckage var betydelsefulla 

faktorer för personer med bensår och i många fall det som styrde deras sätt att hantera bensår 

som en del av livet. En person beskrev att den inte vågade visa sig bland allmänheten om inte 

sårläckaget var under kontroll (Morgan & Moffatt, 2008).  

Jones et al. (2008) tar upp att rekommendationerna om byte av kompressionsbandagen ofta 

var runt sju dagar, men att personer som hade mycket läckage från såret ibland önskade att få 

byta oftare, vilket sjukvården oftast inte gjorde.  

Haram & Nåden (2003) skriver att personer kopplade samman sin periodvis dåliga matlust 

med perioder av stort läckage från såret och infektion i såret. 

 

7.3.3 Hygien och klädsel  
Lukt och läckage ledde till känslor av orenhet och personer uppger att det var svårt med 

hygienen. Att få tvätta, duscha och bada benen var inte alltid självklart och försvårades av de 

olika omläggningarna. (Walshe, 1995; Ebbeskog & Ekman, 2001; Green et al., 2013). En 

person i Green et al (2013) studie beskriver hur såret inte tvättades mellan omläggningarna, 

utan bara smörjdes med en kräm vilket hon upplevde som mycket hemskt. Personer uppgav 

en känsla av att tappa kontrollen då de inte kunde sköta sin egen hygien. Detta kunde leda till 

negativa känslor runt kroppen och till frustration (Douglas, 2001).  

Walshe (1995) beskriver att personer försökte behålla kontrollen över sina liv och såren 

genom att kontrollera sitt yttre, exempelvis genom klädseln. Kläder kunde användas för att 

dölja såret (Rich & McLachlan, 2003). Men det kunde också vara ett problem. Exempelvis 

kunde det på grund av svullna ömma fötter och kompressionsbehandling vara svårt att 

använda skor (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram & Nåden, 2003; Rich & McLachlan, 2003). 

Hyde et al. (1999) tar upp att kvinnor upplevde att de förlorade sin femininitet, knytet till den 

klädkod som gällde för dem, när de tvingades anpassa sin klädseln efter bensåren.  

De intervjuade personerna i Ebbeskog & Ekmans (2001) studie uppgav att de inte ville bli 

sedda med bandage. Bandage orsakade obehag och skam vilket ledde till att personerna 

undvek allmänna platser och isolerade sig. Många använde sig av kläder för att dölja sina 

bandagerade ben. Personer från samma studie berättade även att de oftast dolde sina känslor 

av depression och låtsades vara glada bland andra människor, men de grät när de var 

ensamma. 
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8. Diskussion 
Diskussionen är upplagd i två delar. I resultatdiskussionen kommer valda delar från resultatet 

att diskuteras. Begreppet holism som har valts som teoretiska referensram i uppsatsen 

kommer att kopplas till diskussionen. I metoddiskussionen diskuteras valda metoder och 

tillvägagångssätt samt nackdelar och fördelar med dessa.  

 
8.1 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien är att beskriva personers upplevelser av att leva med kroniska 

bensår. Diskussionen kommer att ske utifrån personernas upplevelser från valda delar i 

resultatet, den teoretiska utgångspunkten holism och problematiken som uttrycks i olika 

studier för att i det stora hela försöka knyta ihop alla delar och skapa en bättre förståelse av 

personernas upplevelser av att leva med kroniska bensår.  

Resultatdiskussionen kommer att delas in i två delar där den första delen tar upp de 

faktorer som är ett återkommande ämne i de flesta artiklarna och som verkar vara de som 

mest påverkar personernas upplevelse av att leva med bensåren. I den andra delen kommer 

hanteringen av livssituationen hos personerna och den påverkan som de tidigare nämnda 

återkommande faktorerna har diskuteras utifrån ett holistiskt perspektiv. 

 

8.1.1 Faktorer som påverkar personernas hälsa 
De tre temana och undertemana som framkom i resultatet faller till stor del in varandra och är 

därför svåra att hålla i sär. Smärta och vätskande sår som exempel skapar sömnsvårigheter 

vilket i sin tur orsakar trötthet och minskad aktivitetsnivå och i slutändan isolation och 

ensamhet då dessa personer väljer att dra sig tillbaka. Allt detta påverkar i vidare mening 

personernas sociala möjligheter, arbetsförmågor, deras ekonomi, familje- och vänskapskretsar 

och hela livssituationen i stort. Även personernas egna upplevelser av sitt eget “jag” kan 

kopplas och nämnas som utlösande faktorer som påverkar deras liv. Känslor av skam, 

äckelkänslor, dåligt självförtroende samt social och fysisk sårbarhet skapade en negativ 

uppfattning av den egna kroppen hos dessa personer  

I resultatet framgår att man kunde se en koppling mellan perioder av stort läckage från 

såren och en nedsatt matlust hos personerna. En annan kvantitativ studie ”The relationship 

between nutritional status and physical activity, ulcer history and ulcer-related problems in 

patients with leg and foot ulcers” (Wissing & Unosson, 1999) som har genomförts i centrala 

Norrköping visade på att äldre personer med bensår löpte större risk för att bli undernärda och 
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att detta var vanligt förekommande. Författarna kopplade undernäringsrisker till äldre 

personer med bensår, särskilt de som hade nedsatt aktivitetsförmåga och bodde ensamma. 

Även smärta orsakad av bensår minskade aptiten. Lindholm (2003) skriver att det är vanligt 

att personer med kroniska bensår lider av dålig aptit och att detta kan kopplas bland annat till 

dålig lukt från såret och den otäcka synen av såret. Även Ebbeskog (2003) som i sin 

avhandling undersökt personer med venösa bensår och deras upplevelser av lidande i 

samband med svårläckta sår, betonar vikten med mobilitet som påverkar näringsintag och 

även själva sårläckningsprocessen. Personerna i samma studie utryckte smärta som 

huvudaktör som påverkar deras liv mest. Förståelsebrister finns i att förstå personernas utryck 

för smärta, enligt personernas upplevelser från samma studie. Många av personerna upplevde 

att vårdgivarna hade en objektiv och försummad förståelse för deras smärta. Det är därför 

viktigt att lyssna och bekräfta personernas ord, beskrivningar och upplevelser av smärta 

(Ebbeskog, 2003).   

Denna litteraturstudie visar på att smärta, lukt och läckage från sår och en 

aktivitetsbegränsning i samband bensåren ledde till att personerna undvek olika saker som de 

tidigare gjort och fick många att stanna hemma och i vissa fall ledde det även till isolering. 

Skavberg Roaldsen, Elfing, Kvalvik Stanghelle, Talme och Mattsson (2009) har i en studie 

undersökt beteendet att undvika vissa saker exempelvis fysisk aktivitet på grund av rädslan 

för exempelvis smärta, hos personer med bensår. De var ute efter att undersöka hur 

förekommande detta var och om man kunde koppla ihop svårighetsgraden av detta 

undvikande beteende och smärta med den fysiska aktivitetsnivån hos denna grupp. För att 

utforska detta använde sig författarna till artikeln av ett frågeformulär. Skavberg Roaldsen et 

al. (2009) fann att detta undvikande på grund av rädsla för något fanns hos många av 

personerna med bensår och att den även påvisade olika nivå av fysisk aktivitet hos 

personerna, relaterat till graden av undvikande. De påpekar dock att det i det akuta skedet kan 

vara bra att man är rädd om och skyddar sitt ben, men att det hos en del går till överdrift. 

Beteendet kan även finnas hos personer med läkta bensår. Skavberg Rolandsen et al. (2009) 

skriver vidare att det är viktigt att uppmärksamma dessa individer, där undvikandet på grund 

av rädsla går för långt och de börjar undvika saker/fysisk aktivitet därför de är rädda för vad 

det skulle kunna leda till exempelvis i smärta eller nya sår (Skavberg Roaldsen et al., 2009). 

Resultatet i denna litteraturstudie visar även på att smärta i många fall kopplades till 

såromläggningar och sättet såret las om på, och skapade överkänslighet och rädsla hos 

personerna gentemot personalen som skötte om deras sår. Att minska antal omläggningar och 

ha goda rutiner skulle enligt Ebbeskog (2003) minska upplevelser av smärta, vara mer 
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effektiv och leda till bättre vård för personen i fråga. Dock bör det tas hänsyn till individuella 

behov och önskemål från personerna. Resultatet från denna litteraturstudie visar på att det 

ibland fanns önskemål från personerna runt behandlingarna som vården inte tog hänsyn till. 

Törnvall och Wilhelmsson (2010) har gjort en studie där de genom ett frågeformulär har 

undersökt hur personer med bensår ser på kvalitén i den vård de får. De kom fram till att 

personerna var relativt nöjda med den vård de fick från sjukvården i samband med och efter 

man fick sina bensår. Det som dock togs upp som mindre positivt var huruvida vården 

anpassades runt personen och dennes önskemål eller bara följde de rutiner som fanns. 

Törnvall och Wilhelmsson (2010) konstaterar att det som verkar vara det område som är mest 

eftersatt i vården är just den vård som sätter personerna i fokus. Även kunskapen och 

kompetensen kring smärtlindring i samband med bensår var en av de saker som personerna 

upplevde som mest eftersatt i vården kring bensår (Törnvall & Wilhelmsson, 2010). 

    

8.1.2 Hantering av sårproblematiken hos personer med bensår - ett holistiskt synsätt 
Den här litteraturstudiens resultat visar på att personernas hela värld förändrades då de fick ett 

bensår och att de då tvingades hitta olika strategier för att hantera sin situation. Det 

framkommer även att det inte alltid var så lätt att göra detta. Olika individer hade olika svårt 

att hantera det som hände dem. 

Resultatet visade på problematiken runt hur personernas upplevelser inte togs på allvar av 

sjukvården. Exempelvis visades det på att personer med smärta upplevde att vården inte 

förstod deras smärta och inte lyssnade till dem när de uttryckte sina upplevelser runt detta, för 

dem, stora problem.  

Problematiken med att önskemål runt behandlingarna och upplevelser av att de inte 

fungerade eller gav biverkningar som inte ansågs som acceptabla för personerna tas också upp 

i resultatet. Personerna upplevde att de inte alltid fick gehör för sina upplevelser runt 

behandlingarna från sjukvården, som hade sina riktlinjer att följa.  

Motstridigheter parterna emellan uppstod, då deras olika intressen inte sammanföll. Man 

såg olika saker. Vården ville behandla såren, medan det hos personerna med bensår kunde 

vara viktigare hur det påverkar deras vardag. Ett återkommande problem blir därför den 

problematik som skapas hos personerna när de känner att deras problem och upplevelser av 

sjukdomen inte tas på allvar. 

Dahlberg (1992) skriver att man behöver ett helhetstänkande inom vården, vilket ska råda 

både inom vård som sker ute bland personerna, likväl som den ska genomsyra utbildningarna 

och forskningen. Man behöver ta hänsyn till individernas livssituation och vad de går igenom 
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och de problem de ställs inför och inte bara intressera sig för det medicinska problem som de 

ifråga råkar ha. Enligt Dahlberg et al. (2003) måste man ta hänsyn till personens kroppsliga, 

psykiska och existentiella upplevelser. Det var frekvent förekommande i de olika studierna att 

personerna hade kroppsliga problem, både i form av smärta, lukt etc., men också i form av 

upplevelser runt hur de såg på sin egen kropp (främst benet/benen) och vilka känslor det 

väckte hos dem. Olika begränsningar i personernas liv på grund av bensåret tvingade dem till 

att omvärdera sina liv och göra stora förändringar i hur de levde (Dahlberg et al., 2003). 

 Den långa läktiden och oron för att det inte skulle läka gav upphov till starka känslor av 

bland annat hopplöshet. Det fanns en ständig oro för att såret inte skulle läka och om det 

skulle förbli läkt om det nu någon gång läkte. En problematik uppstod då personerna 

upplevde att de inte blev lyssnade till. Sjukvården var för intresserade av såret i sig och 

upplevelser av att inte bli sedda och hörda återfanns hos personerna. Man glömde bort att ta 

hänsyn till vad det faktiskt innebar för personerna att leva med såret, inte bara som ett sår, 

utan som en del av sitt liv. Man såg bara såret och inte personen bakom såret. Enligt Dahlberg 

& Segesten (2010) utmanas man som utövare av vårdprofessionen att kunna kombinera och 

balansera medicinska och vårdvetenskapliga kunskaper. Man skall alltså arbeta inte bara 

utifrån medicinska kunskaper utan även lika mycket utifrån vårdvetenskapliga kunskapsbaser 

och kunna växla fokuset från själva såret och uppmärksamma även individuella behov i den 

enskildes dagliga liv.  Det är personen som ska stå i fokus och personens hälsa och 

välbefinnande är huvudmålet.  Inom vårdvetenskapen läggs fokuset på personernas 

upplevelser och uppfattning av sin egen kropp i olika sammanhang, vilka är viktiga att 

uppmärksamma och visa respekt för i bemötande och vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Hjelm, Rolfe, Bryar, Andersson & Fletcher (2003) har gjort en studie där de undersöker 

och jämför vad holistisk vård hade för innebörd hos sjuksköterskor i Kronoberg i Sverige och 

East Riding och Hull i England. De skriver i sin studie att fokuset runt bedömningen och 

planeringen av bensår las huvudsakligen på själva såret och sårläckningen. Det las alltså 

mycket mindre fokus utifrån det holistiska perspektivet på själva personen och den 

psykosociala miljön runt omkring den enskilde. Hjelm et al. (2003) menar på att nationella 

riktlinjer, rekommendationer och andra styrdokument där det centrala fokuset ligger på den 

medicinska delen ligger som grundorsaker till att det inte läggs lika mycket uppmärksamhet 

på personen i sig. Hjelm et al. (2003) hävdar att en förändring och revidering av dessa 

styrdokument måste genomföras för att kunna åstadkomma en mer holistisk behandling och 

hantering. Sjuksköterskornas kunskapsbrister i att hantera bensår, som de relaterar till 

bristfällig undervisning om sår under utbildningen, menar de är en annan orsak till den 
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otillräckliga holismen i vårdandet. Sjuksköterskeutbildning måste därmed genomgå en 

utveckling med införandet av mer kunskaper om sårpreventionen och hantering av sår, samt 

även kunskaper om att lära personerna att hantera sina bensår (Hjelm et al., 2003).  

I Kompetensbeskrivningen för sjusköterska (Socialstyrelsen, 2005) framgår tydligt att 

sjusköterskans arbete skall präglas av helhetssyn och etiskt förhållningssätt som omfattas av 

en humanistisk syn på människan. Trots att helhetssynen är tänkt att vara en basal 

utgångspunkt i vårdarbete så har begreppet enligt Socialstyrelsen (2004) inte varit tillräckligt 

uppmärksammat. Att arbeta helhetstänkande kan i vissa fall innebära att gå utanför 

vårdrekommendationer och våga ta personernas sida med fokus på den enskildes behov 

(Socialstyrelsen, 2004). 

 

8.2 Metoddiskussion 
Shenton (2004) har utgått från Guba för att fastställa kriterier för tillförlitlighet 

(trustworthiness) hos textbaserade studier. Författaren redovisar för fyra begrepp, där det 

första är credibility och där trovärdigheten hos studien ska visas på exempelvis genom tydliga 

beskrivningar för hur man gått tillväga och användandet av olika metoder. Det andra 

begreppet är transferability, där kontexten betonas. Dependability är det tredje begreppet, 

vilket inriktar sig på om studien kan göras om och ge samma resultat. Det sista begreppet 

Shenton (2004) tar upp är confirmability, vilket bygger på forskarens objektivitet. Val som 

gjorts i studien måste redovisas för. I metoddiskussionen försöker vi argumentera för de olika 

för- och nackdelarna med litteraturstudien. De olika tillvägagångssätten och de olika val som 

gjorts redovisas och diskuteras för att styrka tillförlitligheten (trustworthiness) hos 

litteraturstudien. 

Shenton (2004) tillförlitlighetsbegrepp bygger bland annat på att man tydligt visar på hur 

man har gått tillväga och vilka val man gjort och varför. I den här litteraturstudien har 

Databaserna som använts varit CINAHL och PubMed, då dessa har en stor mängd 

vårdvetenskapliga artiklar. Detta skulle kunna vara en svaghet för studien då användandet av 

flera databaser skulle ha kunnat ge ett större och mer heltäckande utbud av studier som 

passade kriterierna inom det valda ämnet. Dock genomfördes några testsökningar i ett par 

andra databaser (MEDLINE och SveMed+) vilket inte gav några resultat som passade studien 

som inte redan hade framkommit i CINAHL eller PubMed. Valet gjordes därför att utgå 

endast från dessa två.  

Vid sökningen av artiklar användes leg ulcer, living with, perceptions och lived experience 

i ett första skede. Efter att ha gått igenom resultaten som detta gav och vad dessa studier 
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använde som sökord, utvidgades sökningar i databaserna med psychological effects, vilket 

gav ytterligare en studie. Ytterligare ord och kombinationer testades men gav inga resultat alls 

eller bara samma resultat som andra ordkombinationer tidigare gett.  

Enligt Shenton (2004) ska även objektiviteten hos forskaren visas på genom att man bland 

annat redovisar för sina val. Läsning av artiklarnas titlar och därefter abstrakt har använts i 

första hand för att kunna hantera alla sökträffar. Identifiering av artiklarnas relevans gjordes 

genom avgörandet om huruvida de olika studierna hade fokus på personernas upplevelser av 

att leva med kroniska bensår. Studier som innefattade målgruppen med bensår med syfte att 

undersöka olika medicinska behandlingar eller studier med målet att utveckla olika 

hjälpinstrument baserade exempelvis på personernas enkätsvar har exkluderats vid valet av 

artiklar. Så har även artiklar som syftade till att undersöka personers upplevelser av 

sjukvården och kvalitén på den vård personerna erhållit i samband med sina bensår. 

Artiklar som riktade in sig på bensår i samband med någon stor sjukdom (ex diabetes och 

reumatiska sjukdomar) exkluderades från studien, med hänvisning till att man fick ett alldeles 

för stort utbud av studier och då det var svårt att veta vilka av personernas upplevelser som 

hade med bensåren att göra och vilka som även påverkades av den andra sjukdomen. Artiklar 

som togs med var inriktade på venösa bensår eller en blandning av venösa, arteriella och 

blandsår.  

Ingen begränsning av år gjordes vid sökningarna, vilket har lett till att många av studierna 

är gjorda under 1990-talet, vilket kan vara en brist då forskningen kan ha gått framåt. 

Litteraturstudien bygger på artiklar från 1993 till 2013, där medparten är mer en tio år gamla. 

Fyra studier är från de senaste fem åren, två artiklar från 2008, en från 2010 och en från 2013. 

Personernas upplevelser och det som de upplever som problem skiljer sig dock inte nämnvärt 

åt mellan de äldsta studierna och de nyaste. Vi har därför valt att behålla även de äldre 

studierna.  

I litteraturstudien har endast studier på engelska och en på norska inkluderats.  Sökningen 

av artiklar gav även resultat av artiklar på andra språk, exempelvis portugisiska och kinesiska. 

Dessa har dock exkluderats på grund av bristande språkkunskaper och risk för felöversättning. 

Vid översättningen av de engelska och norska artiklarna har engelsk- svenska, samt norsk- 

svenska lexikon använts, för att minska risken för felöversättning.  

Artiklarna som togs med i litteraturstudien var från Irland, USA, England, Sverige, Norge 

och Australien.  Det har inte i resultatet tagits någon hänsyn till varifrån studierna är gjorda 

och om det funnits kulturella eller religiösa skillnader mellan länderna som skulle ha kunnat 

påverka resultatet, gällande personernas upplevelser av att leva med bensår. Dock ligger 
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länderna nog ganska nära kulturellt (i den Australienska studien har endast engelskspråkig 

befolkning tagits med). Smärta, fysiska begränsningar, lukt och vätska från sår och hur detta 

påverkar personerna fysiskt och psykiskt tas upp av de flesta studierna oberoende på vart de 

är gjorda. Om inte studierna på andra språk exempelvis kinesiska eller portugisiska hade 

exkluderats hade vi kanske fått ett annat resultat. 

Analysen utgick ifrån Forsberg & Wengström (2013) beskrivningar av textanalyser, där 

olika fenomen plockades ut ur texterna för att sedan kategoriserades in i teman och 

underteman. Olika fenomen som författarna från de olika studierna lyfte upp som mest 

framstående i studiernas resultat och diskussion sammanfattades och applicerades på ”post it” 

lappar. Majoriteten av studier som ingick i denna litteraturstudie hade kvalitativa metoder, 

vilket ger mer trovärdighet eftersom det handlar om personernas upplevelser. De olika 

kategorierna som plockades ut skulle kunna ha påverkats av vår förförståelse för ämnet. Dock 

var vår kunskap om ämnet begränsad då arbetet påbörjades. Då många av fenomenen som 

uttrycktes i studierna gick in i varandra kan feltolkningar av det som studiernas författare 

ansett som viktigt ha uppstått. Försök att minimera risken för feltolkningar har gjorts genom 

diskussion av hur vi sinsemellan har uppfattat de olika fenomenen.  

 

8.3 Slutsatser och praktiska implikationer 
Denna litteratursammanställning har genomförts med syftet att beskriva personers upplevelser 

av att leva med kroniska bensår. Litteratursammanställning har visat på att personernas 

upplevelser inte uppmärksammas i sjukvården och att detta är ett stort problem som leder till 

negativa konsekvenser för de drabbade. Resultatet från den här litteratursammanställningen 

visar på att personer upplevde att det fanns en brist på förståelse inom vården gentemot deras 

upplevelser av hur det är att leva med bensår och hur det påverkar deras dagliga liv. Det finns 

ett stort behov hos personerna med bensår att bli sedda, lyssnade till och tagna på allvar, 

vilket resultatet i den här litteratursammanställningen har visat på inte sker. 

Med litteratursammanställningen hoppas vi på att medvetandegöra, öka förståelse och 

väcka tankar och reflektioner hos personalen inom vården när de kommer i kontakt med 

personer med bensår.   
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perspective 
(Peer reviewed) 
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Hamer, C., Cullum NA. & Roe BH 
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leg ulcers. 
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(Peer reviewed) 
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(Peer reviewed) 
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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 

2010, UK & Ireland, 
Journal of community 
nursing 

Patientens levda 
erfarenhet/upplevelse av att 
leva med venösa bensår och 
hur det påverkar deras liv. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk, Heidegarian, 
hermeneutiskt ansats. 
Ostrukturerade intervjuer har 
genomförts med 12 deltagare 
som har venösa bensår och som 
bor hemma. Analysen gjordes 
med hjälp av ”Giorgi’s 
tematiska analys inramning” 

Resultatet visar komplexiteten av personernas 
upplevelser att leva med venösa bensår, 
upplevelser av personligt trauma utifrån ”bio-
psykosociala dimensioner” 
Fyra teman:          
- Fysisk upplevelse (Physical experience) 
- Psykologisk upplevelse (Psykological   

experience) 
- Social upplevelse (Social experience) 
- upplevelse av den terapeutiska relationen 

(Experiencing the therapeutic relationship) 
 

Charles, H. The impact of 
leg ulcers on 
patients’ 
quality of life. 

1995, UK & Ireland, 
Professional nurse 

Att fastställa hur personer 
med kroniska bensår påverkas 
fysiskt, psykiskt och socialt. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk design. 
Deltagare: Tre män och en 
kvinna. Intervjuer med öppna 
frågor. Inspelning på band och 
transkribering. Läsning av data 
ett flertal gånger, 
färgkodningsprocess och 
kategorisering 
 

Tre huvudteman: 
- Fysiska effekter (Physical effects) 
- Psykologiska effekter (Psychological effects) 
- Sociala effekter (Social effects) 
 
 
 
 
 
 

Chase, S.K., 
Melloni, M. & 
Savage, A. 

A forever 
healing: 
Thelived 
experience of 
venous ulcer 
disease. 

1997, USA, Journal of 
Vascular nursing 
 

Pat upplevelse av att läka ett 
bensår på en rörlig (öppen) 
kirurgisk avdelning 

Fenomenologisk studie. Patient 
skulle ha omläggning på avd. 
Observation av sår 
1gång/veckan under ett år, 
aktivitets och smärtdagböcker, 
samt intervjuer med öppna 
frågor.  Analys enligt van 
Manens ansats till 
fenomenologiska analyser. Man 

Fyra huvudteman: 
- En för alltid läkande process (A forever 

healing process) 
- Begränsningar och boendesituationen (Limits 

and accommodations) 
- Maktlöshet (Powerlessness) 
- Vem bryr sig? (Who cares?) 
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tillfrågade 54 personer och av 
dem valde 37 personer att delta 
i studien. 
 

Douglas,V. Living with a 
chronic leg 
ulcer: an 
insight into 
patients' 
experiences 
and feelings 

2001, England, Journal 
of wound care 
 

Undersöka och beskriva 
patienter, som lever med 
venösa bensårs känslor och 
erfarenheter av det. 

Kvalitativ metod, med 
ostrukturerade intervjuer. 
Inkluderingskriterier: haft 
bensår i mer än ett år, 
diagnostiserade med venösa 
bensår, blir vårdad i hemmet av 
distriktssköterska (de som tog 
sig till kliniken uteslöts), kunna 
ge informerat samtycke. sex 
kvinnor och 2 män deltog i 
studien. 
"Grounded theory" användes 
vid analys. 

Fem teman: 
- Omvårdnadspersonal och patienters relation 

(Health-care professional and patient 
relationships) 

- Den fysiska upplevelsen (The physical 
experience) 

- Förlorad kontroll (Loss of control) 
- Framtidsvisioner (Vision of the future) 
- Omvårdarens perspektiv (The carer's 

perspective) 

Ebbskog, B. & 
Ekman, S-L. 

Elderly 
persons' 
experience of 
living with 
venous leg 
ulcer: living 
in a dialectal 
relationship 
between 
freedom and 
imprisonment. 

2001, Sverige, Scand J 
Caring Sci. 
 

Belysa meningen av äldre 
personers upplevelse av att 
leva med venösa bensår. 

Intervjuer efter en 
fenomenologisk- hermeneutisk 
modell. Personerna skulle vara 
65år eller mer, bo hemma, ha 
diagnos av venös insufficient 
och ha haft bensår i mer än två 
månader. 
Deltagarna valdes ut med hjälp 
av distriktssköterskor. Femton 
personer deltog i studien (tolv 
kvinnor och tre män). 
fenomenologisk- hermeneutisk 
analysmetod i tre steg: naïve 
reading, structual analysis och 
comprehensive understanding. 
 

Resultatet delas in i naïve reading och 
comprehensive understanding med  sex teman: 
- Emotionella konsekvenser av en förändrad 

kroppsbild (Emotional consequences of 
altered body image) 

- Att leva ett begränsat liv (Living a restricted 
life) 

- Att åstadkomma ett välbefinnande trots 
smärtsamma sår och obekväma bandage 
(Achievement of well-being in connection 
with a painful wound and bandage 
discomfort) 

- Kamp mellan hopp och förtvivlan med tanke 
på den långa läktiden (Struggle between hope 
and despair regard to a lengthy healing 
process) 

- Känsla av att vara fängslad i kroppen, 
bandagen och hemmet (Emotion of being 
imprisoned in the body, the bandage and the 
home) 

- Frihet från en olydig kropp (Freedom from 
disobedient body) 
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Flett, R., Harcourt, 
B. & Alpass, F. 

Psychosocial 
Aspects of 
Chronic 
Lower Leg 
Ulceration in 
the Elderly 

1994, USA, Western 
Journal of Nursing 
Research 

Syftet är att jämföra allmän 
hälsa och välbefinnande hos 
patienter med bensår med 
jämförande kontrollgrupp. 

Kvantitativ studie. Tvärsnitts 
design. 14 deltagare med bensår 
varav 10 kvinnor och 4 män, 
och 14 deltagare från kontroll 
gruppen med 8 kvinnor och 6 
män. De flesta över 60 år från 
Dunedin.  
Mättningar gjordes med fyra 
skalor: 
funktionsnedsättningsskala, 
Medical problem scale, 
psykosomatiska symtoms skala, 
mättning på allmän hälsa. 
Även psykosociala mättningar 
har gjorts. Analys: T-test och f-
test (skillnader mellan grupper 
och variabler). 
  

Resultatet visade att patienter med bensår har 
betydligt mer smärta och mycket sämre 
mobilitet. Patienter med bensår upplevde mer 
oro för sin hälsa och hade sämre självförtroende 
än kontrollgruppen.  
 
63 % av patienter med bensår hade 
funktionsnedsättningar vad gäller aktivitet och 
mobilitet i jämförelse med kontroll gruppen 
som visade  
21 % inom samma mättning område.  
 
Svarsresultatet från Medical problems Scale 
visade att åtta patienter med bensår uppgett två 
eller fler hälsoproblem i jämförelse med 
kontroll gruppen med två patienter som uppgett 
sig ha två eller fler hälsoproblem. 
 
Saknad av psykosomatiska symtom visade 
resultatet på 43 % hos kontroll gruppen och  
29% hos patienter med bensår.  
 
Mättning av psykosomatiska symtom 
förekomst visade att bensårsgruppen hade 
betydligt mer smärta och oro för sin hälsa än 
kontrollgruppen. Det var däremot ingen större 
skillnad mellan grupperna vad gäller statusen 
på allmän hälsa. 
 
Mättning av psykosociala faktorer visade stor 
skillnad mellan grupperna vad gäller 
själförtroende. Bensårsgruppen hade enligt 
svarstabellen lägre självförtroende. 
 

Green, J., Jester, 
R., McKinley, R. 
& Pooler, A. 
 

Patient 
perspectives 
of their leg 
ulcer journey 

2013, UK, Journal of 
Wound Care 

Att förstå den personliga 
inverkan av venösa bensår 
från patienternas perspektiv. 

Kvalitativ/fenomenologisk 
studie. Data samlades in genom 
ostrukturerade intervjuer. 
Inklusionkriterier var: kroniska 

Resultatet bestod av fyra teman: 
- Bensåret (the ulcer) 
- Symtom (symptoms) 
- Hantering av såret (wound management) 
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bensår av venös eller mixad 
etiologi, varaktighet minst sex 
veckor och förmåga hos 
personerna att ge skriftligt och 
informerat godkännande. 
Intervjuerna inleddes med en 
öppen fråga och pågick i 30 till 
120 minuter. Efter varje intervju 
gjordes en reflektiv journal av 
intervjun. Intervjuerna 
bandades, skrevs ned och 
analyserades enligt en sex stegs 
tematisk analys. Nio personer 
ingick i studien och de var 
mellan 39 och 99 år. 

- Effekter på det dagliga livet (effects on daily 
life) 

Hamer, C., Cullum, 
NA. & Roe, BH. 

Patients’ 
perceptions of 
chronic leg 
ulcers 

1994, United Kingdom, 
Journal of Wound Care 

Att utforska patienternas 
uppfattningar av deras bensår 
och påverkan på livskvalité 

Kvalitativ studie.  
Data samlades av 88 personer 
med bensår och 70 personer 
(kontrollgrupp)utan bensår. 
Datainsamlingen gjordes med 
hjälp av semistrukturerade 
intervjuer och 
hälsobedömningsinstrument. 
Analys: kodning med SPSS. 
 

37,5 % tyckte smärta var det värsta delen av att 
ha bensår. 30,7 % skrev begränsad rörlighet 
som värst. 
54,3% trodde att tryck eller trauma hade 
orsakat bensåren och 52 % av patienter var inte 
alls intresserade av mer information om deras 
bensår. 

Haram, R. B. & 
Nåden, D. 

Hvordan 
pasienter 
opplever å 
leve med 
leggsår 

2003, Norge, Vård i 
Norden 

Hur patienter upplever det att 
leva med kroniska bensår. 

Kvalitativ metod med öppna 
intervjufrågor. 
Över 60 år. Bensår i minst 6 
veckor. Tog emot hjälp från 
hemsjukvården i Oslos 
kommun. Nio personer deltog i 
studien (fem kvinnor och 4 
män). Analys enligt Kvales 3 
tolkningsnivåer. 
 

Tre huvudteman:  
- Fysiska problem (Fysiska problem)  
- Sociala problem (Sociala problem) 
- Psykiska problem (Psykiska problem) 

Hopkins, A. Disrupted 
lives: 
investigating 
coping 

2004, England, British 
Journal of Nursing 
 

Undersöka hur människor 
med icke-läkande venösa 
bensår lever och klarar av sin 
kroniska sjukdom. 

Hermeneutisk och tolkande 
fenomenologi utifrån 
Heideggeriansk modell. 
Ostrukturerade intervjuer + 

Fyra huvudteman med underteman: 
- Biologiska störningar (Biographical 

disruption) 
- Olika sätt till hantering (Ways of coping) 
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strategies for 
non-healing 
leg ulcers. 

dagbok. 
 Hittades och bjöds in av 
distriktssköterskor, venösa 
bensår, ingen känd arteriell 
sjukdom, duration minst 1 år, 
återkommande  och ha 
regelbunden behandling från 
vården. Fem personer, fyra män 
och en kvinna deltog i studien. 
Textanalys för tolkande 
fenomenologi, letade efter 
teman och samband. 
 

- Sociala konsekvenser (Social implications) 
- Terapeutisk relation (Therapeutic 

relationships) 

Hyde, C., Wand, 
B., Horsfall, J.& 
Winder, G. 

Older 
women's 
experience of 
living with 
chronicleg 
ulceration. 

1999, Australien, 
International Journal of  
Nursing Practice 

Beskriva 
erfarenheter/upplevelser hos 
äldre kvinnor som lever med 
bensår. 

Intervjuer med engelskspråkiga 
kvinnor över 70 år och minst 3 
års erfarenhet av bensår. Tolv 
kvinnor ingick i studien. En 
djupgående intervju och en 
uppföljande. Dataanalys i 7 steg 
enligt Dickelmann, Allen och 
Tanner. 

Två huvudteman med underteman: 
- erhålla och upprätthålla kontroll över utsatta 

lemmar (Gaining and maintaining control 
over vulnerable limbs):  

- Gnagande smärta (Nagging pain) 
- Självkunskap och infektion (Self- 
experticse and infection) 
- Läckage, lukt och skam (Leakage, smell 
and embarrassment) 
- Att kämpa för integritet över skin och lem 
(F ighting for skin and limb integrity)  

 
- Konsekvenser på livsstilen på grund av 

kroniska bensår och nedsatt rörlighet 
(Lifestyle consequences of chronic leg 
ulceration and impaired mobilty): 

- Att bära en icke föredragen klädsel 
(Wearing non-preferred apparel) 
- Ensamhet (Loneliness) 
- Coping, beslutsamhet och hopp (Coping, 
determination and hope) 

 
Jones, JE., Barr, 
W. & Carlisle, C. 

Impact of 
exudate and 
odour from 
chronic 

2008, UK & Ireland, 
Nursing Standard 

Att undersöka depression hos 
människor med venösa 
bensår, för att bedöma hur 
utsöndring av vätska och lukt 

Kvantitativ/Kvalitativ studie.  
Kvantitativa fasen (förekomsten 
av ångest och depression): 196 
deltagare, alla över 18 år med 

27 % hade depression och 26 % med oro och 
ångest. I analysen framgår att oro och 
depression hade signifikant koppling till 
sårlukten och utsöndring av sårsekretet. 83 % 
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venous leg 
ulceration 

påverkar det dagliga livet, 
hälsa och livskvalité i stort 
(baserat på data från tidigare 
större studie) 

venösa bensår med minst tre 
månader varaktighet. 
Datainsamlingen: frågeformulär 
och kompletterande frågor samt 
HADS skala. 
Analys: SPPS, Chi-square. 
 
Kvalitativa fasen (människors 
erfarenhet att leva med kroniska 
bensår): av 196 var 20 deltagare 
valda utifrån deras kunskaper 
och erfarenheter av att leva med 
kroniska bensår. Deltagare 
varav 12 män och åtta kvinnor i 
ålder mellan 52-86 intervjuades 
individuellt med ostrukturerade 
frågor (hermeneutisk-
fenomenologisk princip). 
Analys: Colaizzi’s och van 
Manen’s teoretiska ramar. 
 

av deltagare hade lägsta till måttliga mängder 
av sårsekret och 55 % hade association av dålig 
lukt kopplad till sårvätska.  
 
Personer med sår i första stadiet hade en 
tidskrävande inverkan på deras förmågor att 
handskas med vardagen.  
3 huvudteman gällande lukt och sårsekret: 
 
- Emotionell respons till lukten 
- Sociala aktivitetsbegränsningar pga närvaro 
av lukt 
- Sjuksköterskornas sätt att hantera patienternas 
rädsla för lukt. 

Krasner, D. Painful 
Venous 
Ulcers: 
Themes and 
Stories About 
Their Impact 
on Quality of 
Life 

1998, USA, Ostomy 
Wound Management 

Syftet med studien är att 
beskriva och tolka innebörden 
av upplevelser av att leva med 
smärtsamma venösa bensår.  

Kvalitativ forskning med 
deskriptiv fenomenologisk 
design.  
14 deltagare från Medical 
Director of the Wound Center 
Sju män och sju kvinnor med 
venösa sår i åldern mellan 30-
86 år.  
Semistrukturerade intervjuer 
hölls under perioden av 20 
månader. Inspelning och 
transkription, samt 
genomläsning ett flertal gånger 
(Heideggerian hermeneutic 
phenomenology). 
Texten analyserades med 
Martin Qualitative Analysis 
Software program. 

Majoriteten av deltagarna uppgav att deras 
smärtsamma sår påverkade deras livskvalité 
negativt.  
Fyra teman:  
- Känslor av frustation (Feeling frustrated) 
- Påverkan på arbetet (Interfering with the job) 
- Att göra betydande livsstilsförändringar 

(Making significant life changes ) 
- Hitta tillfredställelse i nya aktiviteter (Finding 

satisfaction in new activities) 



  
34 (36) 

 

 

 
Lindholm, C., 
Bjellerup, M., 
Christensen, O. B. 
& Zederfeldt, B. 

Quality of life 
in Chronic 
Leg Ulcer 
Patients. An 
Assessment 
According to 
the 
Nottingham 
Health Profile 

1993, Sverige, 
Acta Derm Venereol 
(Stockh) 
 

Beskriva patients subjektiva 
upplevelser av hälsa relaterat 
till livskvalitet 

Frågeformulär. Nottingham 
Health Profile (NHP) 
Patienter med venösa bensår, 
arteriella bensår eller en mix av 
dessa. 51 män och 74 kvinnor. 
Patienter fick poäng enligt NHP 
manualen. Bensårs pat. poäng 
jämfördes med den 
"normala"populationen. 
Analyser gjordes genom Mann-
Whitney U-test. 
 

Män/Kvinnor, Yrke, Ålder: 
- Brist på energi (Lack of energy) 
- Smärta (Pain) 
- Emotionella reaktioner (Emotional reaction) 
- Sömn störningar (Sleep disturbance) 
- Social isolation (Social isolation) 
- Fysisk rörlighet (Physical mobility) 
- Sårets varaktighet och NHP poäng (Ulcer 

duration and NHP score) 
 

Morgan, PA. & 
Moffatt, CJ. 
 
 
 

Non healing 
leg ulcers and 
the nurse-
patient 
relationship. 
Part 1: the 
patient’s 
perspective. 

2008, UK, International 
Wound Journal.  

Att undersöka relationen 
mellan patienter med icke 
läkande sår och 
sjuksköterskans omvårdnad. 

Kvalitativ studie med deskriptiv 
design. Fem patienter med icke 
läkande sår. Tre kvinnor och två 
män i åldern mellan 32-74 år. 
Semistrukturerade frågor av två 
sjusköterskor med kunskap 
inom sårområde. Intervju 
inspelning och transkribering. 
Färdiga transkriptioner kodades 
i olika teman, mönster, 
motsatser, ordspråk och 
metaforer. Jämförelse mellan 
dessa olika faktorer  
 

Två huvudteman med underkategorier: 
- Sårets intrång på livet (The ”intrusion” of 

ulceraration) 
- Att hantera "orenheten"  med såret 
(Coping with the ”uncleanness” of 
ulceration) 
- Att leva med smärta (Living with pain) 

- Obetydligt och ointressant (Insignificant and 
uninteresting) 

- " expert "  patienten (The “expert” patient) 
- Bra vård (Good care) 
- Dålig vård (Bad care) 

 
 
 

Rich, A. & 
McLachlan, L. 

How living 
with a leg 
ulcer affects 
people's daily 
life: a nurse-
led study 

2003, England, 
Journal of wound care 
 

Beskriva patienters 
upplevelser/erfarenheter av att 
leva med bensår. 

Kvalitativ, beskrivande, 
fenomenologisk studie. 
Målmedvetet stickprov av 
patienter som kunde ge rik data 
och var representativ för 
gruppen med bensår.  
Semistrukturerade intervjuer. 
Bandades och skrevs ned.  
 

Fyra huvudteman:  
- Symtom, smärta och obehag (Symtoms, pain 

and discomfort) 
- Behandling och hantering av bensår 

(Treatment and management of leg ulcer) 
- Uppfattning, känslor och coping strategier 

(Perceptions, emotions and coping strategies) 
- Restriktioner orsakade av bensåret 

(Restrictions inflicted by leg ulceration) 
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Walshe, C. Living with a 
venous leg 
ulcer: a 
descriptive 
study of 
patients’ 
experiences 

1995, UK & Ireland, 
Journal of advanced 
nursing 

Att utforska och beskriva 
patienternas perspektiv av att 
leva med venösa bensår. 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk design. 
Ostrukturerade intervjuer. 13 
deltagare. Inspelning av 
intervjuer. Analysen: 
fenomenologiskt perspektiv 
med antagandet och jämförelse 
och sammanfattning av 
fenomenet. The Ethnograph 
program har använts för att 
organisera och koda data 

Fyra huvudteman kunde identifieras:  
- Beskrivningar av symtom (Description of 

symtoms) 
- Beskrivningar av behandlingar (Description of 

treatment) 
- Restriktioner orsakade av bensåret 

(Restrictions caused by ulceration) 
- Uppfattning av och hantering av bensår 

(Perceptions of and coping with ulceration) 
 
 
 

Wissing, U., Ek, 
A-C. & Unosson, 
M. 

Life situation 
and function 
in elderly 
people with 
and without 
leg ulcers 

2002, Sweden, 
Scandinavian journal of 
caring sciences 

Att jämföra livssituationen, 
välbefinnande, funktionalitet 
och upplevelser av kvaliteten i 
miljö hos äldre patienter med 
venösa bensår med 
kontrollgruppen. 

Kvantitativ studie med 70 
patienter med bensår och 72 
patienter utan bensår, alla i 65 
årsålder eller mer. PGC MAI 
(The Philadelphia geriatric 
center multilevel assessment 
instrument) har använts i 
intervjuer. Kompletterande 
information om analgetika 
ordinationer, omläggningar har 
hämtats från journaler. 
Analysen: SD (standard 
deviation), student’s t- test och 
Fisher’s exact test  

Patienter med bensår visade betydligt lägre 
medelvärde gällande funktionalitet, 
välbefinnande och upplevelse av miljökvalitén 
än patienter utan bensår. 63 % av patienter 
uppgav sår relaterad smärta och var beroende 
av personal. 40 % hade hemtjänst och 27 % 
hade tre eller mer omläggningar/vecka. 
Resultatet visar hög utsatthet och sårbarhet i 
livssituationen hos äldre patienter med bensår. 
 
 
 
 
 

 


