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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Svårläkta sår är ett växande problem då vi lever allt längre och de är 

vanligare hos äldre personer. Ett svårläkt sår är ett sår som inte läkt inom en 

sex veckors period. Det finns flera bakomliggande orsaker till uppkomsten 

av denna typ av sår, malignitet och venös insufficiens är två exempel. 

Sjuksköterskan bör ha evidensbaserad kunskap för att kunna ge en god 

omvårdnad till de patienter som lider av ett svårläkt sår. 

Syfte: 
Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelser av att 

leva med maligna tumörsår eller venösa bensår. 

Metod: En litteraturöversikt har genomförts med hjälp av Fribergs metod. Samtliga 

tio vetenskapliga artiklar som använts i litteraturöversikten har använt sig av 

kvalitativ metod. Databaserna som använts vid datainsamlingen är 

Academic Search Complete, Cinahl Complete och PubMed. 

Resultat: Resultatet sammanfattas i fyra huvudteman: Upplevelsen av symtom, En 

förändrad identitet, Social isolering och Att leva med ett svårläkt sår. Det var 

vanligt bland deltagarna att såren hade en negativ inverkan på deras liv och 

orsakade dem en förändrad kroppsuppfattning. Symtomen upplevdes 

besvärande och orsakade dem oro, ångest och skam över den egna kroppen, 

som ledde till att de isolerade sig från omgivningen. Deltagarna använde sig 

av olika coping-strategier för att hantera sin situation och klara av det 

dagliga livet. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Jocalyn Lawlers somologiska teori som 

beskriver hur en patient kan uppleva en omvårdnadssituation och hur 

sjuksköterskan kan främja ett vårdande möte genom att se hela patienten. 

Nyckelord: Patienter, Upplevelser, Symtom, Isolering, Coping, Maligna tumörsår och 

Venösa bensår. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Chronic wounds are an increasing problem in society because we live 

longer, and the problem is more common when we get older.  The criteria of 

a chronic wound are that it has not healed within six weeks. There are 

several underlying reasons for this type of wounds; malignancy and venous 

insufficiency are two examples. A nurse should have evidence based 

knowledge to be able to provide good care for patients suffering from this 

type of wounds. 

Aim: The aim of the study was to describe the patients’ experience of living with 

malignant wounds or venous leg ulcers. 

Method: A literature study has been carried out using Friberg’s method. Ten 

scientific articles used in the literature study were qualitative. The databases 

that were used in data collection were Academic Search Complete, Cinahl 

Complete and PubMed. 

Results: The results are summarized into four main themes: Perception of symptoms, 

A changed identity, Social isolation and Live with a chronic wound. The 

study showed that the wounds had a negative impact on the patients’ lives 

and caused them an altered body image. The symptoms were experienced as 

bothersome and caused anxiety, fear and shame. That led to social isolation. 

Participants used a variety of coping strategies to manage their situation to 

manage with their daily life. 

Discussion: The results were analyzed on the basis of Jocalyn Lawler’s somology theory 

that describes how a patient may experience a nursing situation and how the 

nurse can promote a caring encounter when seeing the whole patient. 

Keywords: Patients, Experiences, Symptoms, Isolation, Coping, Malignant wounds and 

venous leg ulcers. 
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1. Inledning 

Intresset för svårläkta sår uppstod då vi båda mött patienter med maligna tumörsår. Vi har 

uppmärksammat att sjuksköterskor brister i sin kunskap kring sår, sårbehandling och hur såret 

påverkar patienten. Möjligen hänger det ihop med att sårutbildning bara utgjort en liten del av 

sjuksköterskeutbildningen. Vi ville därför fördjupa våra kunskaper kring svårläkta sår. Att 

drabbas av ett svårläkt sår kan väcka fysiska och emotionella reaktioner hos såväl patienten, 

de närstående, som hos sjuksköterskan. En del patienter vi stött på har besvärats av lukt, 

smärta, upplevelser av skam över sitt sår och oro kring skötseln av såret.  

 I vår kommande profession kommer vi att möta dessa patienter i olika vårdkontexter, 

därför tycker vi att det är viktigt att känna till patienternas upplevelser av att leva med ett 

svårläkt sår. Med vår fördjupade kunskap kring hur svårläkta sår kan påverka individen, är 

förhoppningen att vi skall kunna erbjuda patientgruppen en vård anpassad efter de behov som 

såren åstadkommer. 

 I det föreliggande arbetet har vi valt att fokusera på två typer av svårläkta sår, venösa 

bensår och maligna tumörsår.  

 

2. Bakgrund 

Att leva med ett svårläkt sår kan upplevas olika beroende på vilket typ av sår individen har 

(Hareendran et al., 2005; Lindholm, 2012). Det som många gånger kan vara gemensamt är 

upplevelsen och stigmat av såret, men symtomen skiljer sig mellan grupperna. Maligna 

tumörsår blöder exempelvis betydligt mer än venösa bensår och smärtupplevelsen kan likaså 

skilja sig emellan de två patientgrupperna med svårläkta sår. Smärtan från det maligna 

tumörsåret kommer vanligtvis inte ifrån såret, utan uppstår då sårets vävnad utgör tryck på 

närliggande organ och nerver (Lindholm, 2012). 

 

2.1 Svårläkta sår 

Ett sår som inte har läkt inom sex veckor benämns som ett svårläkt sår (Lindholm, 2014).  

Tidigare har dessa kallats för kroniska sår, en benämning som valts bort i Sverige och istället 

föredras den först nämnda. Till svårläkta sår räknas trycksår, fotsår hos diabetiker, maligna 

tumörsår samt bensår och däribland venösa bensår (Lindholm, 2012). 

 Läkningsprocessen vid svårläkta sår skiljer sig från den normala då den försvåras av olika 

faktorer (Lindholm, 2012). Exempel på sådana faktorer är sjukdom, hög ålder, nedsatt 
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cirkulation eller malnutrition. Men det kan likaså bero på komplikationer, som exempelvis 

sårruptur av operationssår eller infektioner. 

 Den normala sårläkningsprocessen delas in i tre faser (Lindholm, 2012). Den första fasen 

benämns inflammationsfasen, vilken uppstår direkt efter det att såret uppstått och fortgår 

under några få dagar. Därefter följer nybildningsfasen då ny vävnad återskapas och blodkärl 

nybildas de följande tre till fyra veckorna. Den tredje och sista fasen i sårläkningsprocessen 

pågår under en längre tid och kallas för mognadsfasen. I den här fasen bildas permanent 

sårvävnad och hållfastheten och elasticiteten byggs succesivt upp.   

 Behandlingen av de olika såren sker i olika vårdkontexter, behandlingen av venösa bensår 

sker framförallt inom primärvården (Ingebretsen & Storheim, 2011). De maligna tumörsåren 

behandlas däremot på den onkologiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, 

som är den enda kliniken i Sverige där de specialiserat sig på maligna tumörsår (Regionalt 

cancercentrum Stockholm Gotland, 2015). 

 

2.2 Bensår 

Sår som återfinns på fötter och ben och som inte läkt inom loppet av en sex-veckorsperiod 

klassas som bensår (Lindholm, 2014; Monsen & Lindblad, 2011). Det krävs alltid en diagnos 

till varför såret uppstått, för att individen därefter ska erhålla lämplig behandling. Den 

medicinska behandlingen ska inriktas på den bakomliggande orsaken till att såret är svårläkt, 

för att på så sätt optimera läkningsprocessen. Vanligt är att ett trauma är tillräckligt för att den 

här typen av sår ska uppstå. Att de sedan övergår till att vara svårläkta kan bero på olika 

faktorer så som arteriell insufficiens, pyoderma gangränosum, olika typer av hudtumörer, 

diabetes eller att det hydrostatiska trycket i ben och fötter ökar till följd av venös insufficiens.  

 

2.2.1 Venösa bensår 

Den vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens (Monsen & Lindblad, 2011). 

För att såret ska klassas som ett venöst bensår ska det kunna påvisas en venös dysfunktion och 

andra bakomliggande orsaker kring hur såret uppstått måste uteslutas (Lindholm, 2012). En 

venös dysfunktion innebär att venernas klaffar inte fungerar som de ska, vilket påverkar 

återflödet av det venösa blodet. Följden blir att blodet inte transporteras till kroppens djupare 

vener och ansamlas istället i de ytliga venerna. När venernas klaffunktion avtar börjar serum 

”läcka” från blodet ut i vävnaden, något som leder till att serumet ansamlas vid anklarna och 

efterhand orsakar ödem. 
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 De venösa bensåren är som regel lokaliserade på insidan av benet och är relativt ytliga 

(Ingebretsen & Storheim, 2011). Det är relevant för sjuksköterskan att känna till kliniska 

tecken på venös insufficiens så som atrophie blanche då hudområden får ett ärrliknande 

utseende, ett annat exempel är corona phlebactatica som kan ta sig i uttryck i form av ett 

solfjädersformat mönster av blodkärl på underbenet (Lindholm, 2012).  

 Ankel/arm index är en undersökning som görs på samtliga patienter med venösa bensår 

med syfte att ta reda på vilken grad av kompression som är nödvändig och för att utesluta 

arteriell insufficiens (Monsen & Lindblad, 2011; Lindhagen, 2004). 

Kompressionsbehandlingen kan ske genom kompressionslindor som kan lindas med olika 

tekniker, intermittent pneumatisk kompression eller med kompressionsstrumpor. När 

omvårdnadsåtgärden motverkat ödemet kan kroppens egna läkningsmekanismer underlättas 

och uppkomsten av nya sår förhindras.  

 Den individ som lider av ett venöst bensår påverkas vanligen av symtom som smärta och 

klåda, vilket kan bidra till såväl sömnsvårigheter som en förändrad kroppsuppfattning 

(Hareendran et al., 2005).  

 

2.3 Maligna tumörsår 

En systematisk registrering i Sverige saknas av hur många individer som drabbas av maligna 

tumörsår (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, 2015). Däremot påstår Seaman 

(2006) att cirka 5-10% av de som insjuknar i cancer kommer att utveckla ett malignt 

tumörsår. En siffra som beräknas stiga då dessa individer tros leva längre med sin 

cancerdiagnos och kan då i högre grad utveckla ett malignt tumörsår (Regionalt 

cancercentrum Stockholm Gotland, 2015). 

 Det svårläkta maligna tumörsåret uppstår då huden infiltreras av maligna tumörceller som 

eroderar huden (Firmino & Figueiredo Ferreira Lós Alcântara, 2014; Lindholm, 2012). Till 

skillnad från venösa bensår kan uppkomsten av de maligna tumörsåren bero på tre olika 

bakomliggande orsaker; primär hudtumör, underliggande tumör eller till en följd av 

metastaser (Lindholm, 2012). De maligna tumörsåren utvecklas hos 47,1% hos de patienter 

som drabbats av bröstcancer. Såren lokaliseras i 31,2% av fallen till den främre bröstväggen 

och bröstet (Maida, Ennis, Kuziemsky & Trozzolo, 2009), men kan likaså återfinnas vid 

huvud/hals, rygg/mage eller kring de genitala områdena (Benbow, 2009). De kan vara ytliga 

eller djupa och ha ett kraterliknande, alternativt ett blomkålsliknande utseende (Firmino & 

Figueiredo Ferreira Lós Alcântara, 2014). 
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 De maligna tumörsårens läkningsprocess skiljer sig från andra sår, då läkningsprocessen 

störs av en rad olika läkningshämmande faktorer (Lindholm, 2012). Faktorer som kan vara 

läkningshämmande och försämra sårets genomblödning och som även kan orsaka rikliga 

blödningar är bildandet av abnorma, nybildade blodkärl som kan vara få men slingriga och 

sköra. Få blodkärl leder också till en försämrad cirkulation, vilket kan medföra nekros och 

likaså kan infektioner uppstå i området. Det kan i sin tur leda till att såret ger ifrån sig lukt och 

rikligt med sekretion.  

 

2.4 Omvårdnad av patienter med svårläkta sår 

Individer med venösa bensår och maligna tumörsår kommer öka i samhället i takt med att vi 

blir allt äldre då behandlingarna mot sjukdomar förbättras (Lindholm, 2012; Regionalt 

cancercentrum Stockholm Gotland, 2015). När individer utvecklat ett sådant sår kommer de 

leva med dessa under en längre tid. Det ökar chansen för att sjuksköterskan stöter på dessa 

patienter i vården. Oberoende av vilket verksamhetsområde sjuksköterskan arbetar inom, skall 

arbetet utövas utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet i enlighet med lagar och 

förordningar, likväl utifrån ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2005). Omvårdnaden av 

svårläkta sår är utmanande för sjuksköterskan då hon behöver ha teknisk skicklighet, samt 

kunskap om både det patologiska och det normala läkningsförloppet (Lindholm, 2012).  

 Behandlingen av de maligna tumörsåren fokuserar framförallt på att kontrollera symtom så 

som sårsekretion, blödning, lukt och smärta hos dessa patienter samt att förhindra infektioner 

för att främja upplevelsen av livskvalitet (Bird 2000; Lindholm, 2012; Seaman, 2006). 

Exempel på lämpliga omläggningsförband sjuksköterskan kan använda sig av är 

honungsförband med medicinsk honungspasta, kol- och silverförband som alla reducerar 

lukten effektivt (Lindholm, 2012). Troligtvis är ödemet den enskilt mest läkningshämmande 

faktorn vid venösa bensår. Utöver den bakomliggande orsaken måste därför ödemet behandlas 

samt de symtom som patienten kan uppleva, så som smärta, klåda och sömnstörningar. 

 Såromläggning bör inte ske för ofta då temperaturen i såret sänks vid varje ny omläggning, 

vilket avstannar läkningsprocessen (Lindhagen, 2004). Andra faktorer som kan påverka 

läkningen och bör uppmärksammas av sjuksköterskan är näringsbrist, stress, ensamhet och 

depression (Ingebretsen & Storheim, 2011; Lindholm, 2014). Vid stress utsöndras 

stresshormoner som verkar kärlkontraherande, det medför att syre- och näringsförsörjningen i 

sårområdet försämras vilket hämmar sårläkningsprocessen och sårinfektioner uppstår lättare 

(Ingebretsen & Storheim, 2011). Det är viktigt att ta reda på hur individens livssituation ser ut 
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för att minska ovanstående faktorer som påverkar läkningen. Något som möjliggörs i en 

personcentrerad vård. 

 

2.4.1 Personcentrerad vård 

Omvårdnaden blir personcentrerad när sjuksköterskan i samråd med patienten sätter upp mål 

och delmål för omvårdnaden som berör hela patienten (Lindholm, 2014). På så sätt tar 

sjuksköterskan hänsyn till att det är en individ med ett sår som hon vårdar och inte enbart ser 

till såret (Lindholm, 2012). I en litteraturöversikt av Taylor (2011) som redogör för hur 

patienter och sjuksköterskor upplever maligna tumörsår framkom det att omläggning av de 

maligna tumörsåren upplevdes emotionellt påfrestande för sjuksköterskan. Studien betonade 

vikten av att sjuksköterskan trots detta förmådde att lägga undan de egna känslorna för att 

bemöta dessa individer på ett empatiskt sätt. Det är viktigt att sjuksköterskan bemöter 

patienten på ett så att individens tidigare upplevelser och resurser till delaktighet tas tillvara 

på i omvårdnaden (Lindholm, 2014). Individens sjukdomsupplevelse ska mötas och 

uppmärksammas och sjuksköterskan ska genom adekvata åtgärder lindra det lidande som 

denne ger uttryck för (Socialstyrelsen, 2005). De egna coping-strategier och individens 

välbefinnande optimeras i den personcentrerade vården, då individen är delaktig och får 

utbildning om sitt tillstånd (Milne, 2013). 

 

2.5 Ett sätt att hantera situationen 

Med ordet coping menas att människan förändras konstant både kognitivt och 

beteendemässigt för att individen ska kunna hantera den hotande situation som denne befinner 

sig i (Lazarus & Folkman, 1984).  

 Det finns tre olika typer av strategier en individ använder sig av för att hantera situationer 

som upplevs hotande (Kalfoss, 2011). Valet av coping-strategi bestäms utifrån flertalet 

faktorer så som egna föreställningar, kognitiva bedömningar, emotioner och hur väl individen 

faktiskt kan hantera situationen. Att vi har olika sätt att hantera och agera i svåra situationer 

har att göra med att personligheten färgar strategierna. De olika strategierna är 

problemfokuserad, emotionsfokuserad och meningsskapande coping. Den problemfokuserade 

strategin syftar till att individen aktivt försöker lösa problemet eller förändra situationen. Den 

strategin används då en förändring hos individen eller i situationen anses vara möjlig. Till 

skillnad från den problemfokuserade coping-strategin syftar den emotionsfokuserade till att 

förändra eller tolerera emotioner man upplever i en obehaglig situation. Individen kan 
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exempelvis fly från obehagliga situationer för att hantera den situation denne befinner sig i. 

Det är vanligt att använda sig av just den här typen av strategi i de fall kontroll och få 

förändringsmöjligheter är möjliga. Den tredje strategin innebär att individen söker en positiv 

mening i situationen och benämns som meningsskapande coping. 

 När individen försökt hantera situationen omvärderas situationen utifrån hur väl coping-

strategin upplevts effektiv eller inte (Kalfoss, 2011). Med hjälp av olika coping-strategier kan 

individen uppleva att en från början svår situation blir hanterbar, vilket kan leda till att 

individen upplever hälsa (Zhang, Shan & Jiang, 2014).  

 

2.5.1 Individens förändrade kroppsuppfattning  

När kroppsuppfattningen ändras exempelvis på grund av att man har ett sår kan individen 

uppleva stigma (Malmquist, u.å.). Stigma innebär att kroppen till en följd av en synlig 

förändring avviker från de normer som råder gällande kroppsidealet i det samhälle individen 

lever i (Goffman, 2011). Hur individen uppfattar sin kropp rymmer både aktuella och tidigare 

uppfattningar kring de känslor patienten har om sin egen kropp (Bruun Lorentsen & Grov, 

2011). Hur personen ser på sin kropp påverkar både hur den agerar, tänker och känner. 

Relationer och individens upplevelse av livskvalitet påverkas av den egna 

kroppsuppfattningen och därmed har kroppsuppfattningen en stor inverkan på individens liv 

 Den individ som upplever sig vara stigmatiserad oroar sig ständigt för hur denne ska 

förhålla sig till omgivningens normer och krav (Goffman, 2011). Människan ställs inför två 

val, antingen att blotta det egna stigmat med risk för att omgivningen ska ta avstånd eller att 

hemlighålla stigmat för att passa in i samhällets normer.  

 

2.6 Problemformulering 

Ett stort antal individer lider av olika typer av svårläkta sår, exempel på dessa är maligna 

tumörsår och venösa bensår. De här patientgrupperna kommer öka i samhället då vi blir allt 

äldre då behandlingsmöjligheterna förbättras och såren får längre tid att utvecklas. Oavsett 

vårdkontext är sannolikheten stor att sjuksköterskan kommer möta dessa patienter. Att leva 

med ett svårläkt sår kan påverka patientens hälsa och livskvalitet. Att leva med maligna 

tumörsår eller venösa bensår kan upplevas på liknande sett, om än att symtomen ter sig olika. 

En fördjupad kunskap kring patienters upplevelser av att leva med ett malignt tumörsår eller 

ett venöst bensår ökar sjuksköterskans förmåga att tillgodose behov som är kopplade både till 

patientens objektiva och subjektiva kropp och därmed kunna erbjuda dem en bättre vård.  
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3. Syfte/Frågeställningar 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva patienters upplevelser av att leva med ett 

malignt tumörsår eller ett venöst bensår.  

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Lawlers (2006) somologiska teori har använts som teoretisk utgångspunkt och konsensus 

begreppet vårdande som teorin berör. Teorin beskriver hur patienten kan uppleva en 

omvårdnadssituation och hur sjuksköterskan på bästa sätt kan göra detta möte vårdande. 

 Begreppet somologi uppstod då Lawler (2006) sökte ett nytt begrepp som innefattade dels 

patientens kropp (soma) och dels lärande och kunskap (ology). För Lawler (2006) var det 

viktigt att hennes teori särskildes från holismen, då hon ansåg att holismen inte belyser 

sjuksköterskans möte med patienten på ett tillräckligt korrekt sätt. Holismen hade kommit att 

bli alltför bred då den enligt henne kommit att rymma allt inom ämnet omvårdnad.  

 Somologin presenterades första gången som teori år 1991 och gavs ut som bok år 2006 

(Lawler, 2006). Den somologiska teorin hjälper sjuksköterskan att utföra en god vård. Teorin 

betonar att patienten befinner sig i en utsatt situation i all form av omvårdnad. När 

sjuksköterskan är medveten om detta kan det medföra att patienten lättare kan finna sig i 

omvårdnadssituationen. Ett sådant förhållningssätt bidrar till att patienten inte skäms över den 

egna kroppen. Patienten kan då slippa uppleva sig vara i beroendeställning och förlora 

kontrollen över den egna kroppen i omvårdnadssituationen (Lawler, 2006). Det är då viktigt 

att sjuksköterskan uppmärksammar att patienten är i en utsatt situation och gör allt för att 

denne istället ska uppleva kontroll, följsamhet samt uppleva sig vara beskyddad för att 

omvårdnaden ska bli vårdande. Sjuksköterskan är i behov av att känna till att patienten kan 

uppleva sig vara utsatt och ta hänsyn till detta för att kunna skapa ett vårdande möte. När 

sjuksköterskan tar hänsyn till både patientens objektiva, som subjektiva kropp kan kroppen 

ses i dess sammanhang. Ett sammanhang som är viktigt för att främja ett vårdande möte. 

 Teorin betonar att det är betydelsefullt att sjuksköterskan skapar en god relation till 

patienten, något som bidrar till att mötet med patienten blir vårdande (Lawler, 2006). I 

omvårdnadssituationen är det viktigt att sjuksköterskan stöttar och bekräftar patientens 

upplevelser för att bevara dennes känsla av värdighet och integritet. Genom att bekräfta 

patientens upplevelser kring den egna kroppen och de coping-strategier individen utvecklat 

för att hantera sin situation, har sjuksköterskan utgått ifrån somologins ”skyddande” 
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förhållningssätt. Teorin värdesätter att sjuksköterskan arbetar för att uppnå en ”icke-skamlig” 

omvårdnadssituation. En icke-skamlig omvårdnadssituation kan uppnås när sjuksköterskan 

för avledande samtal och med sitt kroppsspråk visar att omvårdnadssituationen inte upplevs 

besvärande eller genant för sjuksköterskan själv. 

 Somologin beskriver hur omgivningens intryck av en människa påverkas av vad de anser 

att individens fysiska kropp signalerar (Lawler, 2006). Beroende på vilka känslor som 

individens kropp väcker hos omgivningen kan kroppen på så sätt orsaka problem för denne. 

Om omgivningen exempelvis anser individens kropp vara annorlunda eller trasig, kan det 

påverka individens möte med andra människor. Således kan den egna kroppen påverka det 

sociala livet för människan. Beroende på den rådande kulturen individen lever i och vad som 

inom den anses annorlunda, påverkar det hur individen ser på den egna kroppen.  

 Det blir således viktigt i mötet med en patient som har ett illaluktande sår, att både se till 

den objektiva (sårets patofysiologi) som den subjektiva (patientens upplevelser kring såret) 

kroppens behov. Då sjuksköterskan inte visar sig vara besvärad av lukten från såret, samt då 

hon tar hänsyn till patientens subjektiva och objektiva kropp, kan omvårdnaden bli så god 

som möjligt.    

 

5. Metod 

En litteraturöversikt såsom den beskrivs av Friberg (2012) har använts som metod. Med en 

litteraturöversikt kan kunskapsläget kartläggas av ett specifikt område. Aktuell forskning som 

berör angivet syfte kommer att studeras och analyseras då avsikten är att få en fördjupad 

kunskap kring ämnet.  

 

5.1 Datainsamling 

Sökningarna skedde i databaserna Academic Search Complete, Cinahl Complete och 

PubMed. Dessa databaser valdes då de har ett brett utbud av vårdvetenskapliga artiklar. 

Svenska MeSH användes vid översättningen av begrepp från svenska till engelska i syfte att 

hitta relevanta sökord.  

 Maligna tumörsår involverar benämningarna cancersår och tumörsår (Regionalt 

cancercentrum Stockholm Gotland, 2015). De engelska termerna är malignant wounds och 

fungating wounds. Vid översättning till engelska av venösa bensår har termen chronic wound 

och venous leg ulcers använts. Följande sökord användes vid sökning efter relevanta artiklar: 

Fungating wound, Malignant wounds, Chronic wound, Venous leg ulcers, Patient, 
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Experience, Perceptions, Leg ulcer, Venous och Lived experiences. Angivna sökord valdes då 

de ansågs beröra litteraturöversiktens syfte. Hur sökningarna utfördes redovisas i bilaga 1.  

 

5.2 Urval  

Vi valde artiklar som handlade om maligna tumörsår och venösa bensår då dessa sår kan 

upplevas på liknande sätt om än att symtomen ter sig olika. Artiklarna som valdes ut till 

litteraturöversikten har använt sig av kvalitativ metod då denna metod syftar till att utforska 

och fördjupa sig i levda erfarenheter. Tidsintervallet begränsades till år 2000-2015. Individers 

upplevelser av att leva med ett svårläkt sår oavsett nationalitet ansågs intressant, därför valdes 

ingen geografisk begränsning. Endast artiklar på engelska lästes då det inte fanns att tillgå 

några artiklar på svenska och engelska är ett språk som författarna behärskar.  

 Processen att välja ut lämpliga artiklar till litteraturöversikten genomfördes på ett 

metodiskt sätt. Rubrikerna gav en fingervisning för vilka artiklar som kunde vara relevant för 

litteraturöversiktens syfte. En genomläsning av de relevanta sökträffarnas sammanfattning 

gjordes för att få en överblick över huruvida sökresultatet var lämpligt gentemot 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna granskades och lästes flertalet gånger, totalt valdes tio 

artiklar ut. Samtliga resultatartiklar var originalartiklar som belyste vuxna patienters 

upplevelser kring att leva med ett malignt tumörsår eller ett venöst bensår (bilaga 2).  

 

5.3 Dataanalys 

Analysmetoden som användes vid litteraturöversikten var Fribergs (2012) flerstegs-modell. 

Tillsammans valdes relevanta artiklar ut, vilka lästes flertalet gånger. Artiklarna granskades 

av båda författarna för att säkerhetsställa att artikelns innehåll uppfattats korrekt och var 

relevant för arbetet. 

 Understrykningar gjordes i samtliga artiklar för att märka ut det som svarade för 

litteraturöversiktens syfte. Artiklarna sammanfattades därefter och granskades noggrant för att 

finna nyckelord. Dessa nyckelord bearbetades för att finna likheter och skillnader dem i 

mellan för att sedan formuleras till teman och underteman, vilka redovisas i resultatet.  

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturöversikter bör etiska överväganden kring urvalet av artiklar och dess resultat 

göras (Forsberg & Wengström, 2013). Dessa överväganden innebär bland annat att en etisk 

kommitté godkänt dem, alternativt att forskarna gjort noggranna etiska överväganden. De 
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resultatartiklar som valdes ut har alla blivit godkända av en sådan etisk kommitté. För att 

minska språkliga missförstånd användes uppslagsverk vid översättning för att få en så korrekt 

översättning som möjligt. Alla de artiklar som valdes till litteraturöversikten var vetenskapligt 

granskade. 

 Förförståelsen som författarna hade innan litteraturöversikten påbörjades, var att dessa sår 

hade en negativ inverkan på individernas liv. När artiklarna till litteraturöversikten valdes ut 

och analyserades beaktades förförståelsen och förhoppningen är då att valet av artiklar och 

hur deras resultat analyserats inte påverkats. Att försöka lägga bort förförståelsen är viktigt för 

att få en sann bild av hur verkligheten förhåller sig (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

7. Resultat 

Fyra huvudteman identifierades; Upplevelse av symtom, En förändrad identitet, Social 

isolering och Leva med ett svårläkt sår. Huvudtemat Upplevelser av symtom har underteman: 

Lukt, Blödning, Sårsekretion, Klåda och Smärta, En förändrad identitet har undertemat: 

Förändrad sinnesstämning och Hanterandet av en svår situation har undertemat: 

Kunskapsbrist och betydelsen av kunskap.  

 

7.1 Upplevelsen av symtom 

Symtomen påverkade deltagarna i olika grad och olika utsträckning, då några upplevde ett 

flertal symtom medan andra led av enstaka symtom. Dessa symtom kunde väcka känslor av 

avsky och bestörtning, vilket påverkade deltagarnas fysiska och psykiska hälsa (Alexander, 

2010; Probst et al., 2013a, 2013b). I och med såret blev sjukdomen nu direkt synbar, vilket 

ledde till en ny utmaning för individerna med maligna tumörsår (Piggin & Jones, 2009; Probst 

et al., 2013b). 

 Symtom som individerna med de svårläkta såren led av var smärta, lukt, blödning, 

sårsekretion och klåda.  

 

7.1.1 Smärta 

Smärta uppstod dels från såret, men likaså vid såromläggningen (Douglas, 2001; Ebbeskog & 

Ekman, 2001). Det var ett symtom som påverkade välbefinnandet hos både de med maligna 

tumörsår och hos de med venösa bensår (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 

2004; Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2009; Probst et al., 2013a, 2013b; Wellborn & Moceri, 

2014). Deltagarna upplevde smärtan svår att behandla, vilket påverkade hur de levde sina liv 
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(Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Lo et al., 2008). Det fanns rädslor för att ta 

analgetika hos de med maligna tumörsår (Probst et al., 2013a, 2013b). Rädslan handlade om 

att de inte ville utveckla ett beroende, något som medförde att analgetika inte togs 

kontinuerligt vilket resulterade i smärta. 

 I en studie av Douglas (2001) anger deltagare med venösa bensår att deras smärta inte 

kunde förstås av omgivningen och att smärtan i vissa fall uppfattades som en del av 

åldringsprocessen. Smärtan ansågs vara något som de drabbade fick acceptera i och med att 

de hade ett venöst bensår (Ebbeskog & Ekman, 2001). Genom att ändra kroppsposition eller 

genom massage så kunde smärtan lindras om än för ett tag.  

 Deltagare i Ebbeskog och Ekmans (2001) studie angav att smärtan från de venösa bensåren 

var det symtom som orsakade dem mest lidande, medan en deltagare med ett venöst bensår i 

Alexanders (2010) studie uttryckte att smärtan inte var märkbar i förhållande till den ångest 

som sårlukten orsakade henne. 

 

7.1.2 Lukt  

Flera av deltagarna med såväl maligna tumörsår som venösa bensår upplevde att lukten var 

det symtom som besvärade dem allra mest (Alexander, 2010; Douglas, 2001; Hopkins, 2004; 

Lo et al., 2008; Probst et al., 2013a, 2013b). En del deltagare beskrev lukten som hemsk och 

liknade den vid något som möglat, eller vid ruttet kött (Douglas, 2001; Probst et al., 2013b). 

Sårlukten upplevdes besvärande då deltagarna förknippad den med dålig hygien (Alexander, 

2010; Douglas, 2001). Deltagarna upplevde att lukten inte undgick någon, varken deras 

omgivning eller dem själva (Alexander, 2010; Douglas, 2001; Hopkins, 2004; Lo et al., 2008; 

Probst et al., 2013a, 2013b).  

 En deltagare med ett malignt tumörsår i en studie av Lo et al. (2008) beskrev hur en annan 

patient inte önskade dela rum på grund av den påtagliga lukten från såret. En annan studie 

beskriver hur närstående påpekade lukten av det maligna tumörsåret för den drabbade (Lund-

Nielsen et al., 2011). Lukten kunde likaså påverka deltagares aptit (Lo et al., 2008).  

 Deltagarna gjorde allt för att omgivningen inte skulle känna av sårlukten, vilket av en del 

beskrevs som en stor och svår utmaning (Alexander, 2010; Douglas, 2001; Hopkins, 2004; Lo 

et al., 2008; Probst et al., 2013a, 2013b). Detta då deltagare med maligna tumörsår ansåg att 

lukten aldrig försvann (Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2009). Lo et al. (2008) beskriver i 

deras studie att sårlukten från de maligna tumörsåren kunde reduceras beroende på val av 

omläggningsmaterial. Då lukten avtog kunde individerna återgå till att leva som de tidigare 

gjort. 
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7.1.3 Blödning 

Blödning var ett annat symtom som deltagare med maligna tumörsår ansåg ha en negativ 

inverkan på livet (Piggin & Jones, 2009; Probst et al., 2013a, 2013b). De uttryckte en känsla 

av osäkerhet då de aldrig visste om såret skulle börja blöda eller ej (Probst et al., 2013a, 

2013b). En deltagare i en studie av Probst et al. (2013a) beskrev hur såret lätt började blöda i 

samband med duschning, vilket genererade mycket smutstvätt. I en annan studie valde en 

deltagare att avlägsna förbandet i duschen då hon var rädd för att åstadkomma blödning, 

något som upplevdes tidskrävande (Lo et al., 2008). Att såret började blöda utan förvarning 

orsakade deltagarna en konstant oro över att det skulle blöda igenom omläggningsmaterialet 

och att omgivningen då skulle få reda på att såret existerade. 

 

7.1.4 Sårsekretion 

Oro och ångest var likaså något som kunde upplevas till följd av en riklig sårsekretion 

(Ebbeskog & Ekman, 2001; Lo et al., 2008; Probst et al., 2013b). Dygnet runt kunde 

sårsekretionen drabba både de med maligna tumörsår som de med venösa bensår (Douglas, 

2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2009; Probst et al., 2013a, 

2013b). Sårsekretion var ett symtom som väckte känslor av hat och deltagare med maligna 

tumörsår beskrev sekretionens utseende som var-liknande (Probst et al., 2013b). Till en följd 

av den rikliga sekretionen ökade rädslan för att andra skulle upptäcka såret. 

 Läckage av sårsekretionen genom kläder och förband upplevdes mycket genant och en del 

oroades över att förbandet inte var ditsatt korrekt (Hopkins, 2004; Probst et al., 2013a, 

2013b). De maligna tumörsårens sekretion kunde vara så pass riklig att deltagarna var i behov 

av att byta kläder flera gånger om dagen (Probst et al., 2013a, 2013b). Att inte kunna 

kontrollera de egna kroppsvätskorna var något som ledde till att deltagarna skämdes. 

 

7.1.5 Klåda 

Klåda var ett symtom som några av deltagarna med både maligna tumörsår och venösa bensår 

upplevde svårhanterligt (Probst et al., 2013a; Wellborn & Moceri, 2014). I Wellborn och 

Moceris (2014) studie ansågs klådan till och med vara ett av de symtom som var allra mest 

besvärande för de med venösa bensår. Kvinnor med maligna tumörsår i Probst et al. (2013a) 

studie lärde sig att identifiera tidiga tecken på klåda och kunde då motverka dess uppkomst 

exempelvis med hjälp av kylbehandling. 
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7.2 En förändrad identitet 

Förändringarna som de olika såren utgjorde hos personerna påverkade deras identitet och 

upplevdes hota deras existens, deras beteende förändrades och såret blev deras nya identitet 

(Alexander, 2010; Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Lo et al., 2008; 

Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a, 2013b). De deltagare som uttryckte att identiteten 

och existensen hotades, kopplade det till sjukdom och upplevelsen av att deras dagar var 

räknade (Alexander, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Probst et al., 2013b). De uppgav att de 

inte längre kände sig som densamma (Ebbeskog & Ekman, 2001; Douglas, 2001; Piggin & 

Jones, 2007; Probst et al., 2013b). Den bakomliggande sjukdomen var inte längre det som 

ansågs betungande att tala med sin omgivning om, istället var såret det som påverkade deras 

identitet och det de med all kraft ville undanhålla (Lo et al., 2008).  

 Den konstanta strävan att känna sig normal trots att man kände sig annorlunda var något 

som beskrevs leda till identitetsförlust (Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013a). Deltagare 

med maligna tumörsår i bröstet beskrev hur såret förändrade deras kroppsbild, att sexualiteten 

förändrades och att de upplevde sin kvinnlighet gå förlorad (Piggin & Jones, 2007; Probst et 

al., 2013b). Känslor av såväl fysisk som emotionell sårbarhet och den förändrade 

uppfattningen av dem själva ledde till känslor av att vara annorlunda (Piggin & Jones, 2007; 

Probst et al., 2013a).  

 I Hopkins (2004) studie, där man intervjuade personer med venösa bensår var det tydligt 

att deltagarna kunde berätta hur deras liv såg ut innan såret uppstått och att identiteten hade 

förändrats. Till skillnad från majoriteten av deltagarna i övriga studier så hade några deltagare 

i denna studie accepterat sin situation och trodde inte att livet skulle förändras om såret läkte. 

 

7.2.1 Förändrad sinnesstämmning 

En förändrad sinnesstämning till en följd av sårets existens ledde till att flertalet deltagare 

upplevde sig vara deprimerade och hade känslor av skam (Alexander, 2010; Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 2013b). 

Likaså upplevde de rädslor kring hur såret uppstått vilket även det orsakade en förändrad 

sinnesstämning. Utåt försökte deltagarna ge skenet av att allt var som vanligt, medan de i sin 

ensamhet tillät sig ge utlopp för de känslor som såret väckte hos dem (Ebbeskog & Ekman, 

2001). Bland kvinnor med maligna tumörsår tog sig skammen i uttryck som att de inte 
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uppsökte läkarvård i tid (Lund-Nielsen et al., 2011). Istället hade de låtit såret bli större och 

större och inte förrän andra komplikationer uppstod valde kvinnorna att uppsöka läkarvård.  

 Oron för att omgivningen skulle uppmärksamma att personerna hade ett sår orsakade 

ångest, skuld och skam vilket ledde till att de avstod från sina dagliga sociala aktiviteter och 

isolerade sig i hemmet (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Probst et 

al., 2013b). 

 

7.3 Social isolering 

De förändringar såret innebar påverkade individernas relationer och upplevelsen av att inte 

längre leva upp till de förväntade rollerna inom familjen (Alexander, 2010; Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Piggin & Jones, 2007). Isoleringen fick konsekvenser för 

individen då det sociala stödet från omgivningen minskade, vilket ledde till känslor av 

ensamhet. Isoleringen kunde bero på olika faktorer, deltagare med maligna tumörsår ville inte 

visa sin tydligt förändrade kropp för omgivningen och ursäkter hittades på för att inte behöva 

socialisera sig (Lund-Nielsen et al., 2011; Lo et al., 2008; Piggin & Jones, 2007; Probst et al., 

2013a).  

 Somliga valde att isolera sig i sitt hem på grund av lukten och den tid det tog för rengöring 

och omläggning av såret samt den rikliga och okontrollerbara sårsekretionen (Hopkins, 2004; 

Lo et al., 2008; Probst et al., 2013b). När deltagarna upplevde såret som okontrollerbart valde 

de att undvika sociala sammanhang (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Lo et al., 

2008). Att dem i sin tur isolerade sig bidrog till att deltagarna tog livsomvälvande beslut 

(Hopkins, 2004; Lo et al., 2008; Probst et al., 2013a). En deltagare gick exempelvis från att ha 

varit långdistanscyklare till att inte röra sig utanför hemmet (Hopkins, 2004). För andra 

deltagare innebar det att de inte längre reste med sin familj eller med sina vänner (Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Lo et al., 2008).  

 Isoleringen var dock inte alltid självvald, för en del deltagare med venösa bensår kunde 

isoleringen bero på svårigheter att finna lämpliga skor som passade (Hopkins, 2004; 

Ebbeskog & Ekman, 2001). Isoleringen kunde även uppstå till en följd av sömnstörningar, 

vilket ledde till en minskad ork för att träffa andra.   

 När deltagarna väl fick kontroll över symtomen och pratade med sin familj om såret kunde 

de återgå till att leva som de tidigare gjort (Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2011; Probst 

et al., 2013a; Wellborn & Moceri, 2014). 
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 I studier av Hopkins (2004) och Probst et al. (2013a) anges att deltagare inte upplevde sig 

isolerade till följd av sitt svårläkta sår. För en del deltagare med venösa bensår ansågs inte 

heller isoleringen nödvändigtvis vara negativ, istället gav den dessa deltagare en känsla av att 

ha mer tid till sig själv (Hopkins, 2004). 

 

7.4 Att leva med ett svårläkt sår 

Flera deltagare med såväl maligna tumörsår som venösa bensår försökte hantera sina sår 

själva då de upplevde dessa som pinsamma (Hopkins, 2004; Lo et al., 2008; Probst et al., 

2013a, 2013b). De maligna tumörsåren var dock svåra att hantera då de sårrelaterade 

symtomen var oförutsägbara, okontrollerade och kunde uppstå när som helst på dygnet 

(Probst et al., 2013a). Coping-strategierna som deltagarna berättade att de använde sig av 

kunde hjälpa för stunden, men inte på längre sikt.  

Lukten från de maligna tumörsåren kunde hanteras om än för en stund genom att täcka 

såret med material så som, handdukar, gasväv med doftoljor och genom användandet av 

mycket parfym (Lo et al., 2008; Lund-Nielsen et al., 2011; Probst et al., 2013a, 2013b). När 

man inte längre kunde se såret kunde man för en stund glömma att det existerade (Lund-

Nielsen et al., 2011). En deltagare tittade på tv vid omläggning av såret och kunde således 

med distraktion hantera situationen (Probst et al., 2013b). Andra sätt att hantera sin situation 

var genom användandet av komplementär och alternativ medicin så som olika dieter och 

kinesiska örter, något som upplevdes ha en positiv symtomlindrande effekt. (Douglas, 2001; 

Probst et al., 2013a). Efter hand uppmärksammade deltagarna kroppens signaler, vilket ledde 

att de kunde motverka symtomens uppkomst (Probst et al., 2013a). Ett exempel på detta var 

när en deltagare med ett malignt tumörsår uppmärksammade att en stickande känsla alltid 

förekom innan klådan bröt ut, vilket medförde att hon kunde förhindra att klådan uppstod 

genom att kylbehandla såret.  

 En del deltagare accepterade sitt sår oavsett vilket typ av sår de drabbats av (Hopkins, 

2004; Probst et al., 2013b; Wellborn & Moceri, 2014). Acceptansen låg i att de fann sig i den 

egna situationen. Att få hjälp att uppleva hopp och kunna hålla hoppet uppe beskrevs som 

viktigt för att kunna gå vidare i livet (Alexander, 2010; Douglas, 2001; Lund-Nielsen et al., 

2011). Hoppet kunde frambringas med hjälp av sjuksköterskan (Douglas, 2001). Genom 

information och en känsla att någon gjorde allt för att hjälpa dem med såret kunde patienten 

uppleva känslan av hopp.  
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7.4.1 Kunskapsbrist och betydelsen av kunskap  

Flera deltagare visste inte hur de skulle ta hand om såret (Alexander, 2010; Douglas, 2001; 

Lund-Nielsen et al., 2011; Probst et al., 2013a; Wellborn & Moceri, 2014). Deltagarna som 

inte hade fått en diagnos innan såret uppstod, trodde att de själva var orsak till det och därför 

valde de att inte uppsöka läkarvård (Lund-Nielsen et al., 2011; Probst et al., 2013b). De 

trodde att de inte skulle kunna bli hjälpta av sjukvården, likaså trodde de att de skulle kunna 

klara av situationen själva.  

 I en studie av Wellborn och Moceri (2014) beskrivs hur deltagarna gärna hade velat ha 

information om venösa bensår, men att det var svårt att få tag i informationen. Deltagarna 

upplevde likväl en bristande kunskap hos hälso- och sjukvården, vilket även Douglas (2001) 

uppmärksammar i sin studie, då deltagarna upplevde sig få varierande och motsägelsefulla råd 

från olika personer om hur de skulle behandla sina sår.  

 Innan deltagarna med maligna tumörsår kom i kontakt med sjukvårdspersonal med 

specialistkunskap inom området hade de aldrig blivit informerade om hur de skulle observera 

och hantera sina sår (Probst et al., 2013a). Specialistsjukvården hjälpte deltagarna att hantera, 

tvätta, lägga om och smärtlindra såren. En vård som upplevdes viktig för att främja 

livskvaliteten hos de som levde med ett svårläkt sår. 

 

8. Diskussion 

Diskussionen delas in i Metod- samt Resultatdiskussion. Litteraturöversiktens tillvägagångsätt 

har bedömts och diskuteras i metoddiskussionen, där anges vad som skulle kunna gjorts 

annorlunda och hur resultatet kan ha påverkats av tillvägagångsättet. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatet utifrån den teoretiska utgångspunkten somologin. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Artiklarna som användes i resultatet i litteraturöversikten var skrivna på engelska och kom 

från databaserna Academic Search Complete, Cinahl Complete och PubMed. Att sökningar 

efter lämpliga artiklar skedde i flertalet databaser motiveras av att det ökar chansen att finna 

lämpliga vårdvetenskapliga artiklar då man får tillgång till fler tidsskrifter (Henricson, 2012). 

Validiteten stärks av att inte enbart använda sig av en databas. Litteraturöversikten grundar 

sig på kvalitativa studier med anledning av att denna metod passar studiens syfte.  

 Inledningsvis fanns en idé om att fördjupa sig i de upplevelser patienter med maligna 

tumörsår uttrycker. Då det inte fanns tillräcklig forskning att hitta inom tidsramen i området 



 
 17 (32) 

 

togs ett beslut om att bredda sökningen till att även involvera patienter med venösa bensår. 

Begränsningar gällande årtal sattes till år 2000-2015, då det inte fanns tillräckligt med studier 

i ett kortare tidsintervall. I och med att upplevelser är unika hos alla individer ansågs 

begränsningen i tidsintervallet inte ha påverkat individernas upplevelser av att leva med ett 

svårläkt sår. En tidsbegränsning valdes trots detta, för att undvika att forskningen inte skulle 

vara allt för gammal. Om mer tid funnits till att söka artiklar finns en medvetenhet om att 

resultatet skulle kunna sett annorlunda ut. 

En medvetenhet fanns vid valet sökord, av den anledningen har mer generella termer som 

rör litteraturöversiktens syfte använts. Genom att ange sin förförståelse minskas risken att 

förförståelsen färgar resultatet (Henricson, 2012). Däremot föreligger det alltid en risk att 

litteraturöversikten påverkats av förförståelsen. Genom att ha presenterat och haft en 

återkommande diskussion om förförståelsen under arbetets gång, är förhoppningen att 

litteraturöversikten inte påverkats av den.  

 Studierna som valts ut till litteraturöversikten är från Australien, Danmark, Schweiz, 

Storbritannien, Sverige, Taiwan och USA. Att studierna är från olika länder anses inte ha 

minskat trovärdigheten av resultatet, då det oavsett deltagarnas nationalitet fanns likheter dem 

emellan gällande deras upplevelser kring att leva med ett malignt tumörsår, alternativt ett 

venöst bensår. En av de valda resultatartiklarna studerade även sjuksköterskors och 

närståendes perspektiv. Vi valde att använda artikel då de tre grupperna tydligt skildes åt i 

resultatdelen. 

 Lawlers somologiska teori ger en ökad förståelse av resultatet då omgivningens syn på 

människan påverkar individens sociala liv. Det redan befintliga lidandet som det svårläkta 

såret åstadkommer hos individen kan förvärras av att omgivningen uppfattar människan som 

annorlunda. Individen som drabbats av ett svårläkt sår kan därför uppleva starka känslor 

relaterade till sårets existens. Därför kan teorin tyckas motivera varför patienters upplevelser 

ska uppmärksammas. Lawler (2006) betonar att det är viktigt att sjuksköterskan ser till hela 

patienten. 

 Samarbetet mellan författarna har under arbetets gång fungerat bra. Diskussioner kring 

arbetets utformning har möjliggjorts genom att de suttit tillsammans. Genom att ha diskutera 

och reflekterat tillsammans är förhoppningen att det stärkt arbetet.  
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8.2 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen förs utifrån de olika teman och underteman som framkommit i 

resultatet. Resultatet ger en fördjupad förståelse för vad en individ med ett svårläkt sår 

upplever. Upplevelser är viktiga att uppmärksamma för att patienten ska uppleva vården som 

hälsofrämjande (Berg & Sarvimäki, 2003).  

I litteraturöversiktens resultat bekräftades till stor del förförståelsen som fanns innan 

arbetet påbörjades, att de svårläkta såren har en negativ inverkan på patientens liv. Något som 

ansågs förvånande var däremot att såret som i själva verket är ett symtom på en 

bakomliggande sjukdom, var det som upplevdes hota individernas identitet istället för den 

faktiska sjukdomen. En studie av Lo et al. (2012) visa att patienter med maligna tumörsår 

upplevde lägre livskvalitet än de cancerpatienter som inte hade utvecklat ett malignt tumörsår.  

I resultatet framkommer det att de flesta deltagare beskrev hur såret försatte dem i en utsatt 

situation. Detta tog sig i uttryck i att deltagarna upplevde såret och de sårrelaterade symtomen 

som genanta. När patienter med ett svårläkt sår befinner sig i en omvårdnadssituation kan 

känslor av utsatthet upplevas mycket starkare, något som somologin betonar (Lawler, 2006). 

För att minska individens känsla av utsatthet måste sjuksköterskan ta hänsyn till hur individen 

upplever situationen. När sjuksköterskan stöttar patienten till delaktighet, ha kontroll över den 

egna situationen, samt att inte behöva uppleva sig generad över den egna kroppen kan 

omvårdnaden bli vårdande.  

Varje patient har en unik sjukdomsupplevelse som ska mötas och uppmärksammas 

(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskan ska med adekvata åtgärder lindra patientens upplevda 

lidande. I resultatet framgick det att samtliga patienter med svårläkta sår har unika 

sjukdomsupplevelser och att deltagarna upplevde olika symtom beroende på vilket typ av sår 

de hade. Lo et al. (2012) fann ett samband mellan antalet symtom och upplevelsen av 

livskvalitet hos patienter med maligna tumörsår. De redogör för att individer med flertalet 

symtom upplevde sig ha en lägre skattad livskvalitet än de individer som besvärades av färre. 

I resultat kunde man finna att det är vanligt förekommande att patienter med ett malignt 

tumörsår upplevde lukt och sårsekretion som de mest besvärande symtomen. Medan patienter 

med ett venöst bensår uttryckte att smärta och sårsekretion var det symtom som besvärande 

dem mest. Smärta, lukt, deltagarens oförmåga att klä sig lämpligt och en både obekväm och 

oattraktiv såromläggning resulterade i att deltagarna valde att stanna hemma. Detta var även 

något som framkom i en studie av Hareendran et al. (2005) som redogör för de venösa 

bensårens inverkan på livskvaliteten. McDonald och Lesages (2006) litteraturöversikt som 
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redogör för hur trycksår och maligna tumörsår behandlas i en palliativ vårdkontext bekräftar 

även den att symtom så som lukt, men även sårets lokalisation och dess utseende var 

riskfaktorer för att deltagarna skulle isolera sig.  

Det faktum att många deltagare upplevde sin identitet och existens hotad till en följd av att 

de drabbats av ett svårläkt sår, kan anses vara det viktigaste fyndet i litteraturöversiktens 

resultatdel. De olika symtomen tillsammans med den sociala isoleringen påverkade hur 

individerna såg på sig själva och förändrade deras identitet. Såret orsakade en förändrad 

kroppsbild som tillsammans med de fysiska symtomen var stigmatiserande för deltagarna.  

När en individ upplever stigma förändras livet då man antingen gömmer stigmat eller visar 

upp det med risk för att omgivningen drar sig undan (Goffman, 2011). Att livet för patienter 

med sår förändras stärks i en litteraturstudie av Persoon et al. (2004) som beskriver hur bensår 

påverkar patientens dagliga liv. Det framkom att bensår påverkar hela livet för deltagarna och 

hur såret utgör ett hot mot deras fysiska som psykiska funktion. Smärtan från såret orsakade 

dem sömnstörningar, begränsade aktiviteterna, brist på energi samt en förändrad självkänsla.  

I föreliggande resultat var det inte typen av sår, utan de sårrelaterade symtomen som 

förändrade deltagarnas vanor och beteenden. Vilka uppoffringar som gjordes skilde sig åt 

mellan deltagarna, då de med maligna tumörsår i en högre utsträckning än de med venösa 

bensår gjorde allt för att omgivningen skulle förbli ovetandes om sårets existens. Vilka 

uppoffringar som gjordes av individen skiljde sig åt och ansågs av dem vara nödvändiga för 

att kunna hantera den svåra situationen. Dessa förändringar ledde till att deltagarna upplevde 

en förändrad identitet. Trots att förändrade vanor och beteenden ansågs nödvändiga kunde 

identitetsförlusten handla om deltagares konstanta strävan efter att känna sig normala trots 

känslan av att vara annorlunda.   

I en studie av Young (2005) som sammanställt vilken effekt de maligna tumörsåren har på 

patienters upplevelse av livskvalitet, redogörs det för att en förändrad kroppsbild relaterat till 

såret hade en negativ inverkan på patienternas livskvalitet. Att kroppsbilden förändras i och 

med att man får ett sår, beskrivs även av Chase, Melloni och Savage (1997) som undersökte 

patienters upplevelser av de venösa bensårens läkningsprocess. 

Lawlers (2006) beskriver i sin teori att en kropp som inte längre ser ut som den en gång 

gjort kan upplevas genant. Flertalet kvinnor med maligna tumörsår i bröstet uttryckte att såret 

hade en negativ inverkan på deras kvinnlighet. Något som även framkom i Lund-Nielsen, 

Müller och Adamsens (2005) studie, där 42 % av de totalt 12 kvinnorna i studien angav att 

kvinnligheten påverkades av det maligna tumörsåret i bröstet. Det var kvinnornas vilja att 

ingå i ett socialt sammanhang som ansågs ha koppling till deras identitet, samt kvinnlighet. 
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Det är viktigt att sjuksköterskan bekräftar patientens känslor utan att bidra till patientens 

upplevelse av att ha en defekt kropp (Lawler, 2006). Taylor (2011) betonar att sjuksköterskan 

skapar en förtroendefull relation till patienten genom att lägga undan sina egna känslor och 

endast fokuserar på patientens behov. Möjligen kan identitetsförlusten motverkas om 

sjuksköterskan hjälper patienten i sin strävan att uppleva sig normal. Likaså framkom det att 

adekvata omvårdnadsåtgärder i form av att bland annat lämpligt omläggningsmaterial 

användes vid omläggning av såret främjade livskvaliteten. Kvinnorna i Lund-Nielsen et al. 

(2005) studie angav att när de lärde sig relevanta omläggningstekniker upplevdes 

kvinnligheten mindre hotad.  

När sjuksköterskan bekräftar de coping-strategier individen använder sig av för att hantera 

situationen stärks patientens egen förmåga till coping (Lawler, 2006). Om sjuksköterskan 

stöttar patienten så kan patientens situation vändas till det bättre (Zhang et al., 2014). Det kan 

möjligen tyckas låta enkelt, men det kommer krävas stort engagemang av den sjuksköterska 

som vårdar dessa patienter.  

I resultatet är det tydligt att dessa patienter är i behov av professionell vård i ett tidigt skede 

för att förhindra att identiteten ska bli påverkad. Det framkom att deltagare med maligna 

tumörsår upplevde sig få bättre information av vården kring såret, medan de med venösa 

bensår upplevde sig få olika råd från olika vårdpersonal. Det är viktigt att sjuksköterskan 

känner till att identitetsförlusten för samtliga deltagare föregicks av besvärande symtom, samt 

förändrade vanor och beteenden. Sjuksköterskans förmåga att motverka dessa patienters 

identitetsförlust kompliceras dock av att patienter med framförallt maligna tumörsår inte 

uppsöker vården förrän de levt med såret en längre tid. En möjlig förklaring till att en del 

deltagare inte sökte vård, isolerade sig samt att de uttryckte starka känslor relaterade till 

symtomen skulle kunna bero på kulturella skillnader (Lawler, 2006). Möjligen kan kulturella 

skillnader förklara varför symtomen upplevdes olika och varför en del valde att inte isolera 

sig. Lawler (2006) beskriver hur sjuksköterskan måste ta hänsyn till allt som patienten 

upplever påverkar dennes liv, för att kunna skapa ett vårdande möte. Såret ansågs ha en 

negativ inverkan på de flesta av patienternas liv och känslor kring detta måste därför 

uppmärksammas av sjuksköterskan. Det är först när sjuksköterskan uppmärksammar 

patientens objektiva och subjektiva kropp som omvårdnaden blir så god som möjligt. Detta 

var något som även Hippokrates framhöll som viktigt, att bedömning av patienten skulle 

grundas på en helhetssyn för att bli så god som möjligt. 
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8.3 Kliniska implikationer  

I vår litteraturöversikt framkommer det att patienter med svårläkta sår upplever ett lidande. 

Sjuksköterskan behöver känna till patientens upplevelse av att leva med dessa sår. Det är dock 

viktigt att vara medveten om att upplevelser är individuella och kan ändras med tiden hos en 

och samma patient. 

 Den dagliga omvårdnaden av dessa patienter behöver kompletteras med den kunskap som 

resultatet pekar på. Med kunskap om hur dessa patienter kan påverkas av såret kan 

sjuksköterskan erbjuda en bättre vård och minska risken att såret skall hota deras identitet. 

 Förhoppningen med litteraturöversiken är att uppmärksamma, väcka tankar, reflektioner 

och öka vårdpersonalens förståelse kring dessa individer.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Det kan vara betydelsefullt att mer forskning görs kring patienters upplevelser av att leva med 

ett svårläkt sår. Denna forskning bör med hjälp av intervjuer få en djupare förståelse för dessa 

patienters upplevelser. 

 Det vore intressant om forskning jämförde patienter med maligna tumörsår och patienter 

med venösa bensår, för att få en djupare insikt för de likheter och skillnader kring 

upplevelserna av att leva med dessa sår. Likaså vore det värdefullt att forska kring hur vården 

kan stödja dessa patienter att uppsöka vård i ett tidigt skede.  

 Det vore värdefullt att forska kring vilken information patienterna upplevde hjälpa dem, då 

det framkom i litteraturöversiktens resultat att det fanns en skillnad hur välinformerade de 

upplevde sig vara. 

 

9. Slutsats 

Personer som drabbats av ett svårläkt sår ger uttryck för symtom som är smärtsamma såväl 

psykiskt som fysiskt och orsakade deltagarna känslor av skuld, skam och ångest. Såren ledde 

till att deltagarna upplevde att de inte längre hade kontroll över sina liv vilket väckte 

frustration.  

 För majoriteten av deltagarna begränsade såret deras liv, som en följd av att de inte ville att 

omgivningen skulle veta om sårets existens. Vissa deltagare gjort allt för att såret skulle förbli 

i det fördolda genom att på egen hand hantera sina symtom, vilket ledde till att de isolerade 

sig och de upplevde en förändrad identitet. De kände inte längre igen sig själva. När 
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deltagarna sökte vård för sina sår, fick hjälp med sårhanteringen och vågade prata om sina sår 

med närstående, lindrades deras lidande. 

När sjuksköterskan tar del av evidensbaserad kunskap kan en fördjupad förståelse skapas 

kring hur patienterna upplever sin situation.   
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Academic Search Complete Fungating wound 

AND patient AND 

experience 

7 Årtal 2000-2015 1 1 Lo, S.-F., Hu, W.-Y., Hayter, 

M., Chang, S.-C., Hsu, M.-

Y., & Wu, L.-Y. (2008). 

Cinahl Complete (MH “Fungating 

Wounds”) AND 

patient  

74  Årtal 2000-2015 4 4 Probst, S., Arber, A., & 

Faithfull, S. (2013b).  

Cinahl Complete (MH “Fungating 

Wounds”) AND lived 

experiences 

6 Årtal 2000-2015 2 2 Alexander, J. S. (2010). 

 

Probst, S., Arber, A., 

Faithfull, S. (2013a) 

Cinahl Complete “Malignant wounds” 

AND experience 

8 Årtal 2000-2015 1 1 Lund-Nielsen, B., Midtgaard, 

J., Rørth, M., Gottrup, F., & 

Adamsen, L. (2011). 

Cinahl Complete (MH “Wounds, 

Chronic”) AND “lived 

experience” 

6 Årtal 2000-2015 4 3 Wellborn, J., & Moceri, T. J. 

(2014.) 

Cinahl Complete Chronic wounds AND 

“lived experience” 

8 Årtal 2000-2015 1 1 Hopkins, A. (2004). 

Cinahl Complete “chronic leg ulcer” 

AND experience 

5 Årtal 2000-2015 1 1 Douglas, V. (2001). 

Cinahl Complete "leg ulcer" AND 

"venous" AND 

perceptions 

10 Årtal 2000-2015 1 1 Ebbeskog. B., & Ekman, S.-

L. (2001). 

PubMed “Fungating wounds” 50 Årtal 2000-2015 14 3 Piggin, C., & Jones, V. 

(2007). 
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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 

Alexander, J. S. An intense and 

unforgettable 

experience: the 

lived experience 

of malignant 

wounds from the 

perspectives of 

patients, 

caregivers and 

nurses. 

2010, Australien, 

International Wound 

Journal. 

Syftet var att ge en översikt 

om de levda erfarenheterna 

av att ha ett malignt 

tumörsår eller som 

närstående eller 

sjuksköterska. 

Metod: Kvalitativ metod med 

öppna, djupintervjuer.  

Urval: Tre patienter med 

maligna tumörsår, en närstående 

och 14 sjuksköterskor 

medverkade.  

Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk analys.  

Fyra teman formulerades:” Lukt”, ”En 

förnyad känsla av att finnas till”, ”Att det 

fortfarande fanns hopp” och ”Bestående 

minnen”. För alla deltagarna så var det lukten 

som påverkade dem mest. Patienterna 

upplevde att såret påminde som döden och 

kunde även känna skam, förvirring, 

frustration, ilska, rädsla, ångest och 

depression.  

Douglas, V.  Living with a 

chronic leg ulcer: 

an insight into 

patients’ 

experiences and 

feelings. 

2001, Storbritannien, 

Journal of Wound Care. 

Syftet var att utforska och 

beskriva känslor och 

erfarenheter hos patienter 

som har ett kroniskt venöst 

bensår.  

 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Åtta deltagare med 

venösa bensår medverkade.  

Analys: Grounded Theory: tre-

stegs kodning: öppen, likvärdig 

och selektiv.  

 

Fem huvudteman identifierades, 

”Fysiska erfarenheter” smärtan var 

överväldigande och hade en stor påverkan på 

eltagarnas liv. ”Att förlora kontrollen” 

förändrad kroppsblid var tydligt hos de som 

angav förlorandet av sitt egenvärde. 

”Syn/Att se framtiden” deltagarna hade olika 

tankar om framtiden, en del uttryckte hopp, 

majoriteten var dock pessimistiska till att såret 

skulle läka.  ”Vårdarens perspektiv” 

deltagarna fick motsägelsefull information 

från olika hälso- och sjukvårdspersonal vilket 

upplevdes förvirrande. ”Relationen mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och patienten” 

den bristfälliga förståelsen från vårdaren ledde 

till att deltagarna sökte allternativa 

behandlingar.  

 

Ebbeskog. B., & 

Ekman, S.-L.  

Elderly persons' 

experiences of 

living with venous 

leg ulcer: living in 

a dialectal 

2001, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Syftet var att belysa äldre 

personers erfarenheter av att 

leva med ett venöst bensår. 

Metod: Kvalitativ metod med 

intervjuer hölls. 

Urval: 15 deltagare med venösa 

bensår. 

Analys: Fenomenologisk-

Deltagarna beskrev hur såret påverkade deras 

liv, sociala relationer påverkades, kroppsbild, 

deras sociala liv hämmades, smärtan 

upplevdes vara det värsta symtomet, när 

smärtan försvann upplevde dem sig vara 
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relationship 

between freedom 

and imprisonment 

 

hermeneutisk analys. befriade och leva sitt liv obegränsat.  Bensåret 

ledde till att kroppsdelen upplevdes defekt, det 

såg otäckt ut, obehagligt att jämt bli påmind 

av det, de väckte känslor av ilska och 

hopplöshet.  

Hopkins, A.  Disrupted lives: 

investigating 

coping strategies 

for non-healing 

leg ulcers. 

 

2004, London, British 

Journal of Nursing. 

Syftet var att ta reda på 

upplevelserna av att ha ett 

icke-läkande venöst bensår. 

Metod: Kvalitativ metod, med 

ostrukturerade intervjuer och 

dagboksanteckningar. 

Urval: Fem deltagare med 

venösa bensår deltog i studien.  

Analys: Fenomenologisk analys 

av Smith.  
 

Fyra huvudteman identifierades, 

”Biografisk störning” då livet förändrades 

fysiskt och/eller socialt och deltagarna befann 

sig mellan hopp och förväntan. 

”Olika sätt att hantera situationen/coping” 

deltagarna hade en acceptans, kände att det 

hade kunnat vara värre, vägrade ge upp och 

hade en positiv syn på livet, dagboken fick 

dem att mer tänka på såret och deras liv.  

”Påverkan på det sociala livet” lukten 

hämmade dem, oroliga att andra skulle känna 

lukten eller se läckage genom förbanden, 

smärta och sömnsvårigheter. 

”Relationer som är helande” viktigt var en bra 

kontakt med sjuksköterskan och en positiv 

upplevelse, en bra sjuksköterska tog sig tid 

och kunde lyssna och gjorde mer än de skulle.  

 

Lo, S.-F., Hu, W.-

Y., Hayter, M., 

Chang, S.-C., Hsu, 

M.-Y., & Wu, L.-

Y. 

Experiences of 

living with a 

malignant 

fungating wound: 

a qualitative 

study. 

2008, Taiwan, Journal 

of Clinical Nursing  

Syftet var att beskriva 

cancersjuka patienters 

upplevelser av att leva med 

ett malignt tumörsår.  

Metod: Kvalitativ metod, 

baserad på semistrukturerade 

intervjuer. 

Urval: Tio deltagare med 

maligna tumörsår valdes ut  

Analys: Tematisk analys 

influerad av delar från 

Grounded Theory. 

Fem teman identifierades i resultatet, 

”Negativ påverkan på det fysiska 

välbefinnandet”, ”Sårrelaterad 

stigmatisering”, ”Behov av experthjälp”, 

”Strategier för att hantera det egna såret” och 

”En positiv syn på livet trots såret”.  

Deltagarna önskade att de tidigt gavs 

information av specialistutbildade 

sjuksköterskor om såret, dess smärta, lukten 

och hur det skall läggas om. Information ledde 

till en ökad livskvalitet då den främjade deras 

förmåga till egenvård, vilket minskade de 

negativa symtomen såret medfört.  

 

Lund-Nielsen, B., 

Midtgaard, J., 

An avalanche of 

ignoring- A 

2011, Danmark, Journal 

of Cancer Nursing 

Syftet var att beskriva 

erfarenheterna av 

Metod: Kvalitativ metod 

baserad på semistrukturerade 

Kvinnorna undvek att söka vård för sina sår 

på grund av negativa vårderfarenheter då de 
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Rørth, M., 

Gottrup, F., & 

Adamsen, L. 

qualitative study 

of health care 

avoidance in 

women with 

malignant breast 

cancer wounds. 

vårdundvikande hos kvinnor 

med framskriden 

bröstcancer som har 

utvecklat maligna tumörsår. 

djupintervju-teknik.  

Urval: 17 kvinnor med ett 

malignt tumörsår i bröstet deltog 

i studien.  

Analys: Fenomenologisk 

filosofi baserad på Giorgi som 

modifierades av Malterud 

användes. 

 

kände misstro till vården, en känsla av skam 

och skuld för att de inte hade sökt vård på en 

gång och därför undvek att söka vård samt 

den lättnad som de upplevde när de sökte vård 

och kunde få hjälp och inte längre behöva 

ljuga för deras närstående. 

Piggin, C., & 

Jones, V. 

Malignant 

fungating 

wounds: an 

analysis of the 

lived experience 

2007, Storbritannien, 

Journal of wound care. 

Syftet är att belysa 

meningen och 

livserfarenheten av att leva 

med ett malignt tumörsår. 

Metod: Kvalitativ metod med 

intervjuer. Hermeneutisk 

fenomenologisk metod enligt 

Heideggerian. 

Urval: Fem deltagare med 

maligna tumörsår medverkade i 

studien.  

Analys: Hermeneutiskt analys.  

Fyra teman identifierades, ”Representerar det 

värsta med patienternas cancer”, ”Leva med 

en kropp man inte kan lita på”, ”En ändrad 

relation mellan familj och vänner” och 

”Förlorandet av identitet när man ständigt 

strävar efter att vara normal, men ändå känna 

sig annorlunda”. Alla deltagarna upplevde att 

de isolerade sig på grund av såret för att låta 

närstående och vänner slippa lukten. 

 

Probst, S., Arber, 

A., & Faithfull, S. 

Malignant 

fungating 

wounds- The 

meaning of living 

in an unbounded 

body. 

2013a, Schweiz, 

European Journal of 

Oncology Nursing 

Syftet var att utforska 

patienters erfarenheter av att 

leva med ett malignt 

tumörsår i bröstet. 

Metod: Kvalitativ metod med 

semi-strukturerade intervjuer. 

Urval: Nio deltagare, alla 

kvinnor med maligna tumörsår. 

Analys: Fenomenologisk enligt 

Heideggerian. 

Man hittade två kategorier, ”Att helt enkelt 

finna sig i situationen” och ”Att ha detta 

problem gjorde att de skämdes”. Att leva med 

denna typ av sår gav nya utmaningar i livet 

samt att det förändrades totalt. Majoriteten av 

kvinnorna angav lukten som det värsta 

symtomen av såret. Kvinnorna upplevde att de 

inte fick så mycket information som de önskat 

utan fick komma på lösningar själva vilket 

kunde leda till isolering. Alla kvinnorna tyckte 

att såret på ett eller annat sett ledde till att de 

kände sig hämmade. Samtliga beskrev hur det 

var både utmanande och traumatiskt att leva 

med ett malignt bröst-tumörsår. 

 

Probst, S., Arber, 

A., Faithfull, S. 

Coping with an 

exulcerated breast 

carcinoma: an 

interpretative 

phenomenological 

2013b, Schweiz, Journal 

of wound care. 

Syftet var att beskriva 

kvinnor som lever hemma 

med maligna bröst-tumörsår 

och hur de handskas med 

dessa sår. 

Metod: Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. 

Urval: Nio kvinnor med 

maligna tumörsår i bröstet 

deltog i studien. 

Två kategorier skapades, ”Att leva med ett 

malignt tumörsår” och ”känna sig 

annorlunda”. Kvinnorna beskrev att det var 

enorma påfrestningar att leva med denna typ 

av sår såväl med en förändrad 
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study. Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk analys enligt 

Heideggerian. 

kroppsuppfattning som fysisk och psykiskt. 

De upplevde sårrelaterade problem och kände 

skam och skuld. Ingen av kvinnorna ville att 

någon skulle veta om deras sår och alla hittade 

olika sätt att hantera symtomen som fungerade 

bäst för dem även om det påverkade deras 

sociala liv. 

 

Wellborn, J., & 

Moceri, T. J. 

 

The lived 

experiences of 

persons with 

Chronic venous 

insufficiency and 

lower extremity 

ulcers. 

2014, USA, Journal of 

Wound Ostomy 

Continence Nurse. 

Syftet var att beskriva de 

levda upplevelserna av att 

ha kronisk venös bensår och 

att undersöka hur kronisk 

sjukdom påverkar deras 

hälso-relaterade livskvalité.  

 

Metod: Kvalitativ metod, 

intervjuer utifrån nio frågor, 

öppna. Både fokusgrupper och 

enskilda intervjuer.  

Urval: Tio deltagare med 

venösa bensår medverkade i 

studien.  

Analys: Fenomenologisk 

analys. 

 

Fyra teman identifierades, 

”Kunskapsunderskott” deltagarna upplevde att 

de hade för lite kunskap. 

”Obehag” upplevdes framför allt som smärta 

och klåda. 

”Besvär” deltagarna upplevde en påtaglig 

påverkan av de dagliga aktiviteterna, 

frustration kring bad och hygien. Och att 

mycket tid gick åt till skötseln av det då dem 

inte visste när sjuksköterskan kom för att 

lägga om såret och hela dagen sattes därför av 

till det.  

”Hanterandet” sex av de tio deltagarna hade 

en depression. Sömnsvårigheter var även 

påtagligt. Hanterandet av detta underlättades 

av sjukvårdspersonal och familj. 

 

 


