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Abstrakt 

Venösa bensår kan orsaka stort lidande som kan påverka livet på olika sätt. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av att leva med 

venösa bensår. Denna studie är en kvalitativ studie där tio kvalitativa artiklar 

analyserades med en manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fyra 

kategorier: Ständigt påmind och begränsad av smärta; Fångad och isolerad av 

lukt och bandage; Osäkerhet och maktlöshet över situationen; Kompetent 

bemötande och delaktighet är viktigt. Resultatet visade att personer som lever 

med venösa bensår upplever begränsningar i livet orsakade av såret. Smärta var 

central och begränsade i allt de ville göra. Lukt, läckage och bandage ledde till 

en försämrad självbild och minskat socialt engagemang. Brist på förståelse över 

hela situationen skapade oro, osäkerhet och känsla av att inte ha kontroll. 

Personer ville vara delaktiga i sårvården för att kunna uppleva att de hade 

kontroll och önskade sig möta kompetenta sjuksköterskor. Venösa bensår är 

smärtsamma och orsakar begränsningar i livet vilket leder till minskad 

livskvalitet. Omvårdnad av personer med venösa bensår bör fokusera på stöd för 

ökad livskvalitet. 

 

Nyckelord: Venösa bensår, upplevelse, litteraturstudie, kvalitativ 

innehållsanalys.  
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Ett bensår kan definieras som ett sår som uppstår på underbenet och som tar mer än sex 

veckor att läka. Bensår kan ha olika ursprung såsom arteriellt, venöst eller diabetes 

(McMullen, 2004). Cirka en till två procent av befolkningen har någon gång haft bensår i sitt 

liv (Casey, 2004). I Sverige behandlas cirka femtiotusen personer för bensår varje år vilket 

orsakar stora kostnader för både patient och sjukvård. Ungefär var tionde invånare som är 70 

år eller äldre, har oläkta eller läkta bensår (Marklund, Sülau & Lindholm, 2000). Förekomsten 

av bensår ökar med ålder och efter 65 års ålder finns en tydlig ökning av antalet personer med 

bensår. Sjukdomen orsakas av ett antal olika bakomliggande sjukdomar, bland annat genom 

sjukdomen venös insufficiens med ökad ålder eller arteriell insufficiens som ofta komplicerar 

bilden av eller är den enskilt orsakande faktorn (Ebbeskog, Lindholm & Öhman, 1996). De 

flesta personer med bensår i Sverige är äldre och ålder anses vara den främsta riskfaktorn. 

Dessa personer vårdas både inom öppen- och slutenvård (Öien, Håkansson, Ovhed & Hansen, 

2000).  

 

Enligt Marklund et al. (2000) är bensår som inte läker inom sex månader kroniska bensår. 

Behandlingen av kroniska bensår är tidskrävande och varar ofta i månader, år och ibland 

decennier. Att vårda personer med bensår innebär inte enbart höga kostnader för samhället, 

det innebär också stort mänskligt lidande och betydande minskning av livskvalitet för de 

personer som har bensåren (Ebbeskog et al., 1996). Venösa bensår är ofta en kronisk sjukdom 

som orsakas av arteriell eller venös insufficiens eller en kombination av båda (Heinen, 

Persoon, van de Kerkhof, Otero & van Achterberg, 2007). Enligt Persoon et al. (2004) är den 

viktigaste faktorn som orsakar bensår kronisk venös insufficiens. Majoriteten av kroniska 

bensår förekommer på grund av kronisk venös insufficiens, som orsakas av venös reflux 

(återflöde) och/eller klaffinsufficiens eller obstruktion. En diagnos av venös insufficiens visar 

att en livslång plan för behandling av sjukdomen och förebyggande vård är nödvändig. Dessa 

sår är svåra att bota, ofta återkommande och är dessutom tidskrävande (Edwards, Courtney, 

Finlayson, Shuter & Lindsay, 2009). Det finns en uppskattning att över 40 procent har öppna 

sår och även om läkning uppnåtts så rapporteras det om en återfallsfrekvens i sjukdomen på 

ca 26-69 procent efter 12 månader. Därför kan vissa personer drabbas av symtomen för en 

större del av sin livstid (Briggs & Flemming, 2007). Efter två år, förblir 20 procent av alla 

kroniska venösa bensår oläkta (Jones, Robinson, Barr & Carlisle, 2008). 

 

Bensår betraktas som en kronisk sjukdom eftersom de tar veckor eller månader att läka på 

grund av betydande förlust av det översta lagret av huden. Personer med bensår lider av en 
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cykel av sår, sårläkning och återkommande sår. Venöst bensår är den vanligaste av de 

kroniska icke-läkande såren. Det kan läkas men aldrig botas och bör ses som en kronisk 

sjukdom. Det största problem för dessa personer uppstår när sjuksköterskorna inte lyssnar på 

vad de säger i samband med sin sjukdom (Jones, Barr, Robinson & Carlisle, 2006). Den 

viktigaste behandlingen för venösa bensår är kompressionsbandagering men detta kan orsaka 

ytterligare problem om orsaken till bensår är arteriell sjukdom. Arm/ankeltrycksindex (AAI) 

mindre än 0.8 betecknar en arteriell sjukdom och då anses det farligt att genomföra 

kompressionsbandagering (Closs, Nelson & Briggs, 2008). Venösa bensår är mer långvariga 

och återkommer mer frekvent än icke venösa bensår. Kompressionsbandage används tills 

såret är läkt och sedan ersätts bandaget med kompressionsstumpor som används dagligen för 

att förhindra upprepning (Allen, 2008). Omvårdnaden för personer med bensår kännetecknas 

ofta av sårvård och kompressionsbehandling. Kunskap om hur dessa patienter upplever sin 

sjukdom är ett första och viktigt steg i utvecklingen av en omfattande omvårdnad utifrån 

patientens behov (Persoon et al., 2004).  

 

Arteriella sår har erkänts som smärtsamma, men aktuella studier har visat att venösa sår också 

kan producera smärta. Smärta i sig är svårt att definiera på grund av dess subjektiva karaktär 

(McMullen, 2004). Kronisk smärta förekommer ofta hos patienter med bensår och andra typer 

av sår. Personer som upplever kronisk smärta upplever ofta nociceptiv och/eller neuropatisk 

smärta. Livet för dessa personer är dominerat av ständig smärta men, tills nyligen, har detta 

inte varit ett stort uppmärksammat problem för vårdpersonal (Price et al., 2007).Effekterna av 

smärtsamma bensår på livskvalitet är ofta missförstådda av vårdpersonalen (McMullen, 

2004). För att kunna bedöma denna smärta är det viktigt att lyssna på de sätt på vilka dessa 

personer beskriver sin smärta och vilken effekt denna smärtupplevelse har på deras dagliga 

aktiviteter (Price et al., 2007).  

Långsiktig användning av stödstumpor rekommenderas för läkta venösa bensår som ett första 

steg för att förhindra upprepning. Stödstrumpor minskar ventryck och svårighetsgraden av 

symptomen. Klass tre stödstrumpor rekommenderas som en optimal behandling för att 

förebygga bensår. Den är mer effektiv för att förhindra återfall men patienterna är mindre 

benägna att använda dem. För att strumporna ska vara effektiva är det viktiga att benet mätas 

av en kvalificerad personal. Ankelns omkrets skall vara femtio procent av vadens omkrets. 

Om så inte är fallet bör måttbeställda strumpor tillhandahållas för att säkerställa att 

komprimeringen används effektivt. Den optimala tiden för att ta mått för stödstrumpor är på 

morgonen så att eventuella ödem som kan uppstå under dagen minimeras. Alla mätningar 
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skall dokumenteras och eftersom tillämpningen av kompression kan leda till minskat ödem 

krävs mätningar med jämna mellanrum. Vanligen görs mätning var sjätte månad och då förses 

patienterna med nya stödstrumpor eftersom den förlorar sin elasticitet under användningen. 

Användning av gamla stödstrumpor bör motarbetas eftersom den kan öka risken för återfall. 

Patienterna får inte sova med stödstrumpor på utan de bör avlägsnas på natten. Hudvård och 

observation av benet bör genomföras för att hitta tecken på försämringar. Det är viktigt att 

tvätta benet och smörja det med mjukgörande kräm eftersom benet ofta är täckt med 

kompressionsbandage under en längre tid. Att tvätta benet i mycket hett vatten och 

användning av tvål bör undvikas eftersom detta kan leda till uttorkad hud (Ripley, 2008). 

 

Kunskap om hur personer med venösa bensår upplever sin situation är nödvändig för att 

kunna bemöta personer på rätt sätt, ge rätt behandling och omvårdnad samt att kunna hitta 

interventioner som kan hjälpa till att öka livskvaliten. Därför var syftet med denna studie att 

beskriva personers upplevelse av att leva med venösa bensår. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Vid sökning av artiklar användes referensdatabaser för medicin och hälsa. Dessa omfattar 

bland annat Cinahl, Pubmed, och PsycINFO. För att hitta lämpliga sökord utnyttjades 

Swedish MeSH för att kunna översätta från svenska till engelska. Sökningen av artiklar 

skedde med hjälp av lämpliga sökord med fokus på ämnet i frågan. Sökorden omfattade 

ulcers, leg ulcers, venous leg ulcers, chronic leg ulceration, experience, coping, pain, quality 

of life, impact, daily life. Dessa söktes som frisökning och som meshtermer. Både 

meshtermerna och fritexten söktes i abstract och/eller i abstract, titel och ”keywords”. 

Booleska operatorer såsom AND och OR användes för att kunna utöka sökningen och för att 

hitta lämpliga artiklar. Först söktes med bara ett sökord, venous leg ulcers och sedan 

förkortades sökningen genom att lägga på andra sökord och med hjälp av booleska operatorer 

AND.  På detta sätt söktes på databaserna Cinahl och psychINFo. I databasen Pubmed söktes 

först varje sökord var för sig och sedan kombinerades sökningen med hjälp av AND. I urvalet 

av artiklar lästes först titlarna och sedan abstrakt på de artiklar vilkas titlar verkade passande 

för studien. Slutligen kvarstod 10 vetenskapliga kvalitativa artiklar som svarade mot studiens 

syfte.  
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var kvalitativa vetenskapliga artiklar som var peer rewieved, skrivna på 

engelska mellan år 1995 till 2010 och som fanns i fulltext eller som gick att beställa. 

Deltagarna i studierna var kvinnor och män, 65 år och äldre, eftersom både kvinnor och män 

kan drabbas av venösa bensår samt att förekomsten ökar efter 65 års ålder. Exklusionskriterier 

var RCT- studier och litteraturöversikter.  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Cinahl  2010-09-18     

Söknr. Söktermer *) Träffar Läst 
abstrakt 

Nya valda 
artiklar 

      

1 Ulcer MSH 4414   

2 Leg ulcers MSH 828   

3 Venous leg 

ulcers 

FT 452   

4 Experience FT 52207   

5 Quality of life MSH 2530   

6 Coping MSH 10136   

7 Pain MSH 46632   

8 Impact FT 48364   

9 Daily life FT 5256   

10 3 AND 4 KS 22 7 2 

11 3 AND 4 AND 

5 

KS 5 4  

12 3 AND 6 KS 5 2 1 

13 10 AND 6 KS 1 1  

14 3 AND 7 KS 90   

15 10 AND 7 KS 10 2  

16 3 AND 8 KS 40 11 1 

17 16 AND 9 KS 3 3  
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

PubMED 2010-09-20     

Söknr. Söktermer *) Träffar Läst 
abstrakt 

Nya valda 
artiklar 

      

1 Ulcers MSH 13927   

2 Leg ulcers MSH 16619   

3 Venous leg 

ulcers 

FT 4293   

4 Experience FT 344695   

5 Quality of life FT 150587   

6 Coping MSH 97474   

7 Pain MSH 440851   

8 Impact FT 328993   

9 Daily life FT 40652   

10 3 AND 4 KS 180   

11 10 AND 5 KS 20 9 3 

12 3 AND 8 AND 

9 

KS 14 9  

13 3 AND 6 KS 27 6 1 

      

PsyckINFO      

1 Ulcer MSH 1622   

2 Leg ulcer MSH 113   

3 Venous leg 

ulcer 

FT 15 6 1 

4 Chronic leg 

ulceration 

FT 5 2 1 

MSH- meshterm, FT- fritextsökning, KS- kombinerad sökning 

 

Kvalitetsgranskning 

De valda artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 94-95, 

156-157). Kvalitetsgranskningen var fokuserad på syfte, urval, datainsamlingsmetod, 

dataanalys och resultat. Syftet med studierna kontrollerades på ett sätt som visade att dessa 

var tydliga och att den metod som använts var lämplig enligt syftet. Därefter granskades om 

urvalet varit relevant, det vill säga att de personer som deltagit i studien verkligen var de som 

behövdes för att uppnå syftet. Längre fram undersöktes också urvalets storlek och hur detta 
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utförts för att bedöma om det var passande i relation till studien. Därefter undersöktes också 

om något bortfall förekom och i så fall varför. Därnäst granskades om författarna tydligt 

beskrivit hur de samlat in data och i vilken miljö, samt om datainsamlingsmetoden var 

lämplig i förhållande till syftet. Därefter granskades om det var tydligt beskrivet hur 

dataanalys gått till. Granskningen av artiklarna fortsatte i enlighet med Willman et al. i vilken 

artiklarna fick en pöang vid varje ”ja” svar på varje delfråga. I slutet räknades varje studies 

totala pöang i procent. Artiklar som har < 69 procent granskades har låg kvalitet, de som har 

70-79 procent medel kvalitet och 80-100 procent hög kvalitet. De tio artiklar som 

kvalitetgranskades hade antingen hög eller medel kvalitet och dessa inkluderade i denna 

studie. 

 

Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analys (n=10) 

Författare 
/År 
/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Brown  
(2005) 

Kvalitativ n=8 Intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 

Den tid som 
sjuksköterskor 
tillbringa med 
att lyssna på 
deras problem 
uppskattades . 

Medel 

 

Chase, 
Melloni & 
Savage 
(1997)  

Kvalitativ n=37 Intervju och 
observation 
Fenomenologisk 
analys 

Såret läkte 
mycket 
långsamt och 
detta orsakade 
rädsla och oro 
över risk för 
amputation 

Medel 

Douglas  
(2001)  
 
 

Kvalitativ n=8 Intervjuer, 
observation, 
personliga 
dagböcker, 
videoinspelning. 
Grounded theory 

Effekterna av 
venösa bensår 
var starkt 
påverkade av 
förhållandet 
mellan 
deltagarna och 
vårdpersonal 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analys (n=10) 

Författare 
/År 
/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Ebbeskog & 
Ekman 
(2001)  

Kvalitativ n=15 Intervjuer 
Fenomenologisk 
hermeneutisk 

Det är viktigt 
att känna igen 
personens 
uppfattning av 
sin sjukdom 
och hur denna 
påverkar sitt 
välbefinnande. 
Med detta kan 
sjuksköterskor 
förutse 
eventuella 
problem och ge 
mer 
lättmottaglig 
vård. 

Hög 

Ebbeskog & 
Emami  
(2005)  
 

Kvalitativ n=15 Intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 

Personer som 
lider av venösa 
bensår vill 
känna sig 
värdiga och 
möta skickliga, 
självsäkra och 
vänliga 
sjuksköterskor.  

Hög 

Hopkins 
(2004)  

Kvalitativ n=5 Ostrukturerad 
intervju 
Fenomenologisk 
analys 

Upplevelse av 
icke-läckande 
venösa såret 
kan inte endast 
betraktas i 
termer av fysisk 
förmåga. 
Begreppet 
förlust ger 
klarhet till 
sociala och 
levda erfarenhet 
av sår och 
rädsla för att 
privata saker 
ska exponeras 
 

Hög 
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Forts. Tabell 2 Översikt över artiklar ingående i analys (n=10) 

Författare 
/År 
/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling 
/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Hyde, Ward 
& Horsfall 
(1999)  

Kvalitativ n=12 Intervjuer 
7 steg analys 
enligt 
Diekelmann, 
Allen & Tanner 

Äldre kvinnor 
som lever med 
bensår upplever 
flera 
konsekvenser. 
Identifiering av 
komplexa och 
ibland dolda 
bekymmer kan 
bidra till känsla 
av hjälplöshet. 

Medel 

Krasner 
(1998) 
 

Kvalitativ n=14 Semistrukturerade 
intervjuer  
Heideggerian 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys 

Hur smärta och 
att leva med 
smärta beskrivs 
får viktiga 
konsekvenser 
för sårvård 
sjukvårdspraxis, 
utbildning och 
forskning. 

Hög 

Rich & 
McLachlan 
(2003) 

Kvalitativ n=8 Intervjuer 
Beskrivande 
fenomenologi 
 

Bensår har 
betydelsefull 
inverkan på 
deltagarnas liv. 

Hög 

Walshe 
(1995)  
 

Kvalitativ n =13 Intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 

Smärtan är den 
största 
upplevelsen och 
denna orsakar 
begränsningar i 
deltagarnas liv 
särskilt i deras 
förmåga att gå 
på promenader. 
Behandlingarna 
var inte 
effektiva. 

Medel 
 

      
 

Analys 

I denna studie användes kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. 

Innehållsanalys som en forskningsmetod är ett systematiskt och objektivt sätt att beskriva 

fenomen. Den ger forskaren möjlighet att undersöka teoretiska frågor för att öka förståelsen 

av uppgifterna. Genom innehållsanalys är det möjligt att avskilja ord till färre 
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innehållsmässiga kategorier. Innehållsanalys är en forskningsmetod för att dra slutsatser som 

kan återanvändas och som är tillförlitliga. Målet är att uppnå en koncis och djupt beskrivning 

av fenomenet, och resultatet av analysen blir kategorier som beskriver fenomenet. 

Innehållsanalys kan användas i ett deduktivt eller induktivt sätt beroende på syftet med 

studien. Om det finns tillräckligt med tidigare kunskap om fenomenet eller om denna kunskap 

är fragmenterad, rekommenderas den induktiva metoden (Elo & Kyngäs, 2007). 

Innehållsanalys kan tillämpas på befintliga data eller på handlingar som har funnits under lång 

tid. Det kan även användas antigen för sig eller i kombination med andra metoder. Syftet med 

innehållsanalys är att ge kunskap om och förståelse av det fenomen som undersöks (Downe-

Wambold, 1992). 

 

Denna litteraturstudie fokuserades på personers subjektiva upplevelser av att leva med venöst 

bensår och dess konsekvenser i det dagliga livet. Artiklarna som ingår i studien lästes i sin 

helhet för att få en helhetsuppfattning. Sedan identifierades textenheter som svarade på 

forskningsfrågan, i detta fall textenheter som beskriver personers upplevelser av att leva med 

venösa bensår. Under identifieringen av textenheter kodades textenheterna för att lätt kunna 

hitta tillbaka till den ursprungligen texten. Dessa textenheter kondenserades därefter, det vill 

säga kortades ner så att de blev lätthanterliga men innehållet bevarades. De kondenserade 

textenheterna översattes senare från engelska till svenska. Därefter jämfördes textenheterna 

baserat på skillnader och likheter och sorterades i olika grupper och de med liknande innehåll 

lades i samma grupp som sedan kom att bilda kategorier. Detta gjordes enligt Graneheim och 

Lundman (2004). Under hela analysprocessen gjordes en återkoppling till artiklarna för att 

säkerställa att innebörden i texten bevaras. Preliminär kategoriseringen resulterades i sju 

kategorier men efter ytterligare bearbetning av texten resulterades analysen slutligen i fyra 

kategorier. 
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Resultat  

Analysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3. Kategoriernas innehåll 

presenteras i brödtexter med citat från studierna. 

 

Tabell 3 Översikt över kategorierna (n=4) 

Kategorier 

Ständigt påmind och begränsad av smärta 

Fångad och isolerad av lukt och bandage 

Osäkerhet och maktlöshet över situationen 

Kompetent bemötande och delaktighet är viktigt 

 

Ständigt påmind och begränsad av smärta  

Flera studier (Ebbeskog & Ekman, 2001; Krasner, 1998; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 

1995) visade att personer som lever med venösa bensår beskrev att smärta var central i deras 

liv vilket ledde till ilska, sorg och förtvivlan. Sex artiklar (Douglas, 2001; Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Hyde, Ward, Horsfall & Winder, 1999; Krasner, 1998; Rich & 

McLachlan2003; Walshe, 1995) redovisade att ständig smärta upplevdes som svårt att 

kontrollera eller var utanför deras kontroll. Den ständiga smärtan var störande, svår att bli av 

med och den påminde ständigt om såret. Smärtan var alltid återkommande oavsett vad de 

försökte göra och detta gjorde dem alltid medvetna om såret. (Douglas, 2001; Walshe, 1995). 

De var begränsad i allt de ville göra på grund av smärta, vissa dagar var bättre men en del 

dagar var fruktansvärda (Rich & McLachlan, 2003). De kunde inte förstå varför vissa dagar 

var nästan smärtfria medan andra dagar var fruktansvärda (Hopkins, 2004). Smärta 

begränsade deras aktivitet (Chase, Melloni & Savage, 1997). Det var bland annat svårt att stå 

upp och duscha eftersom det gjorde ont (Krasner, 1998). Längden på promenaderna var 

begränsade (Ebbeskog & Ekman, 2001). De kunde inte gå nedför en trappa vilket förhindrade 

dem från att gå till olika aktiviteter där det fodrades att de skulle kunna använda trappor 

(Brown, 2005). Personer med venösa bensår upplevde att smärtan saktade in dem eftersom 

varje steg var en plåga. Den orsakade dålig mobilitet och tvingade många att vara bundna i 

sina hem (Walshe, 1995). De beskrev att smärtan aldrig ville upphöra, samt att den ofta blev 

värre med tiden (Hyde et al., 1999).  
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… the worst thing that I have ever gone through in my life. And believe me, I’ve 

hade surgery, multiple surgeries, I’ve never hade nothing hurt like this. Never. It 

feels like someone’s sticking pins in you all the time. And it never stops 

hurting… (Krasner, 1998, s. 162). 

 

I en studie (Walshe, 1995) jämfördes smärtan med kraftig tandvärk och med cancer smärta. 

Det var en stickande smärta, den var irriterande, den bet hela tiden och var värst på natten. 

Personerna beskrev att de tolkade smärta som en varningssignal om att såret var infekterat 

(Hyde et al., 1999). På samma sätt beskrev personerna med bensår minskad smärta som ett 

tecken på framsteg i behandling och läkning av såret (Krasner, 1998).  

 

The times when I’ve been completely out of it I think I have been in haven 

(Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 239).  

 

Personer med venösa bensår nämnde ofta behandling som en orsak till smärta och upplevde 

många olika behandlingsregimer som ett problem (Douglas, 2001). I en annan studie (Brown, 

2005) upplevde vissa personer att variation i spänningen under kompressionsbehandlingen 

resulterade i ökad smärta.  

 

Mest smärta beskrevs i samband med sårrengöring och kompressions behandling (Chase et 

al., 1997; Hyde et al., 1999). De trodde att, förändring av bandage för ofta hindrade 

behandlingens effektivitet samt gjorde att smärtan kvarstod (Douglas, 2001). Debridering 

kunde förvärra smärtan eftersom det gjorde ont vid avlägsnade av död eller infekterade 

vävnad. Smärtan blev värre när såret blev infekterat. Även ökad svullnad var associerad med 

ökad smärta (Krasner, 1998). Personer hade ofta infektioner som krävde antibiotika och 

antibiotikan kunde hjälpa att lindra smärta och förbättra såret (Hyde et al., 1999). Minskning 

av bensvullnad uppnåddes ofta genom ordinerad behandlingsrutin vilket även gav minskad 

smärta (Krasner, 1998). Smärta gjorde att det kändes som om såret aldrig skulle läka (Walshe, 

1995). Smärtlindring var ofta otillräcklig och/eller ineffektiv (Douglas, 2001; Walshe, 1995). 

I andra studier (Douglas, 2001; Walshe, 1995) beskrevs att behandling ofta förvärrade 

smärtan istället för att lindra den. Andra personer upplevde att använda en ny typ av förband 

ofta gjorde att såret började värka och bränna (Ebbeskog & Emami, 2005).  
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I just kept telling the nurse it was too painful … but she insisted it was the right 

treatment … After she left I took it all off (Douglas, 2001, s. 357). 

 

Fem artiklar (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde et al., 1999; Krasner, 1998; 

Walshe, 1995). beskrev att smärtan var värre på natten. Smärtan störde nattsömnen eftersom 

de vaknade upp från deras sömn, Denna sömnbrist påverkade deras välbefinnande och ledde 

till minskad livskvalitet (Douglas, 2001). De beskrev hur dagen var förstörd eftersom smärtan 

hade påverkat sömnen under natten (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

It was a stabbing pain, and it was irritating, gnawing all the time, you know, 

something grabbing at you all the time. It was worst at night time when I put my 

foot up on the bed. I used to have to sit on the side of the bed and put me foot on 

the floor (Hyde et al., 1999, s. 193). 

 

Smärta, sömnbrist och bristande socialt engagemang orsakade social isolering (Hopkins, 

2004). Sociala kontakter förändrades och relationer med vänner minskade till bara de 

närmaste (Brown, 2005; Ebbeskog & Ekman, 2001). Att vänta på sjuksköterskor och inte veta 

när de kommer att ringa, hindrade dem från att gå ut. (Hyde et al., 1999). Även frekventa 

sjukhusbesöka för kompressionsbehandling kändes tröttande och detta påverkar deras sociala 

aktiviteter (Rich & McLachlan, 2003).  Trots att smärtan var central i deras liv berättade vissa 

personer sällan om sin smärta. De menade att ingen egentligen förstod deras smärta (Douglas, 

2001) eller insåg hur mycket ont de egentligen hade. Dessa personer associerade smärta ofta 

med åldrandet (Douglas, 2001; Krasner, 1998).  

 

För att kunna hantera smärtan undveks de situationer som utlöste smärta, exempelvis gående 

och stående (Walshe, 1995). Personer placerade benet i olika lägen och masserade det för att 

lindra smärta (Ebbeskog & Ekman, 2001). Andra personer berättade hur de arbetade hela 

dagen för att glömma bort och avleda smärtan (Douglas, 2001). Även smärta ansågs som en 

vanlig förväntat del av upplevelsen av att ha ett bensår (Krasner, 1998).  

 

Fångad och isolerad av lukt och bandage 

I studier (Douglas, 2001; Hopkins, 2004; Hyde et al., 1999; Rich & McLachlan, 2003; 

Walshe, 1995) beskrevs att personer som lever med venösa bensår upplevde läckage och 

lukten från såret som ett stort problem och att det påverkade deras sociala liv Medvetandet av 
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lukten skapade oro över vad andra människor kunde tänka (Rich & McLachlan, 2003). I Hyde 

et al. (1999) berättade personer att de upplevde hot och kränkningar mot deras integritet på 

grund av såret. I en annan studie (Hopkins, 2004) beskrevs hur svårt det var att dölja såret på 

grund av lukten. Rädsla för andras reaktion orsakade oro och en känsla av förlägenhet. 

Oförmågan att kontrollera lukten effektivt ledde till tillbakadragandet från sociala aktiviteter 

och isolering.  

 

The odour has been unbearable … I used to go to church but the person next to 

me could smell my leg … So I don’t go now (Douglas, 2001, s. 358). 

 

Fem studier (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde et al., 1999; Rich & 

McLachlan, 2003; Walshe, 1995) redogjorde att personer upplevde läckage som pinsamt 

och/eller outhärdlig. I två studier (Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995) beskrevs att skor, 

strumpor, kläder och även sängen blev blöt, vilket ledde till förlägenhet, samt svårighet att 

upprätthålla värdighet och yttre utseende. I två andra studier (Douglas, 2001; Hyde et al., 

1999) berättade personer att de använde kläder och/eller stövlar samt stoppning för att dölja 

läckage. Läckaget var så hemskt att de alltid var tvungna att skynda sig hem och byta 

bandaget. De oroade sig också över att behöva hålla fukten bort från bandagen under vintern 

och över att såret alltid blev infekterat eftersom infektionen hindrade läkning (Hyde et al., 

1999). 

  

I got to taking to slacks and you can’t get me out of them now, day or night . . . I 

wear them everywhere because I don’t like my bandages showing. It’s very 

embarrassing, I think, although you see other people don’t worry. But to me it’s 

very embarrassing (Hyde et al., 1999, s. 194).  

 

I en annan studie (Douglas, 2001) beskrevs att personer slutade gå ut för att handla eftersom 

de tyckte att det kändes pinsamt med bandage och de beställdes kläder och skor via post 

istället. Sociala kontakter och engagemang minskades och detta påverkade även deras 

närstående (Chase et al., 1997). Även granarna slutade komma på besök (Brown, 2005). 

 

Everyone from my normal life has disappeared. All of a sudden, I have become 

like an exile. I have not spoken to any relative in over 2 years now, or they 

haven’t spoken to me. It is frustrating (Chase et al., 1997, s. 77).   
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I studier (Ebbeskog & Ekman, 2001; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995) beskrevs 

begränsningar i mode- och klädstil. Det var svårt att hitta skor som passade det skrymmande 

bandaget eller det lindade benet. De kunde inte heller bära klänningar de haft förut (Rich & 

McLachlan, 2003). Vanor och önskade modestilar tvingades förändras på grund av den 

kroniska karaktären av såret . De tyckte inte om byxor men de var tvungna att bära byxor när 

de gick ut, något de aldrig gjort förut. För att kunna dölja bandaget var de tvungna att förändra 

sina vanor och sin klädsstil, vilket beskrevs i fyra artiklar (Douglas, 2001; Hyde et al., 1999; 

Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995).  

 

Every time i go out I wear a pair of pants. I can’t go out . . . Hate ‘em. Never 

worn them ’till last year . . . (Hyde et al., 1999, s. 195). 

 

Förbandet hindrade dem från att kunna böja sina knän (Brown, 2005). Det innebar att de blev 

försiktiga med sina ben och tvingades att bli bundna vid hemmet (Brown, 2005; Walshe, 

1995). I en av studierna (Ebbeskog & Ekman, 2001) beskrev personer att såret och bandaget 

på benet gav dem en känsla av skam och av att vara fångad. I en annan studie (Chase et al., 

1997) beskrevs att de inte kunde gå och simma eftersom det kändes pinsamt inte bara för dem 

men även för deras närstående. De oroade sig över hur folk skulle reagera när de hoppade i 

vattnet med sår på benet. Förbandet hindrade också från fotbad och andra hygieniska rutiner 

som de tidigare gjort (Ebbeskog & Ekman, 2001). Oförmågan att upprätthålla en effektiv 

personlig hygien påverkade deras känsla av välbefinnande med uttryckt för negativa känslor 

av sig själva (Douglas, 2001).  

 

I fem studier (Chase et al., 1997; Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Rich & 

McLachlan, 2003; Walshe, 1995) beskrevs att personer upplevde en försämrad självbild på 

grund av såret.  

 

It’s just so disgusting … I feel so dirty … don’t want anyone to see these awful 

bandages. I can’t go shopping now … so embarrassing. I have to buy clothes 

and shoes from mail order … (Douglas, 2001, s. 358). 

 

Såret blev en del av deras dagliga liv eftersom deras liv kretsade kring såret (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). Det var en del av dem och de kunde inte tänka vara på ett annat sätt (Hopkins, 
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2004). Personer använde olika strategier för att göra situationen lättare (Hyde et al., 1999). De 

visade glädje i offentliga sammanhang men kände sig ledsna hemma. De höll sig borta från 

offentliga platser eftersom de skämdes för att visa sina ben (Ebbeskog & Ekman, 2001) men 

det var svårt att upprätthålla ett allmänt utseende (Walshe, 1995). De accepterade såret som en 

del av sina liv för att stå ut (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004). Såret var centralt i 

deras liv eller deras liv kretsade kring såret. Det var svårt att föreställa sig ett liv utan sår 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). För vissa hade såret absorberat så mycket i deras vardag och 

rutin att det var en vanlig känsla, och inte något som gjorde att de kände sig ledsna eller sjuka 

(Walshe, 1995). 

 

Osäkerhet och maktlöshet över situationen 

Studier (Chase et al., 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001) beskrev brist på förståelse för den 

bakomliggande orsaken till såret. Denna brist på förståelse ledde till osäkerhet, förtvivlan och 

skapade en känsla av att inte ha kontroll. Att inte kunna förstå ens egen situation orsakade en 

känsla av maktlöshet och förvirring. Personer undrade varför de hade bensår (Ebbeskog & 

Ekman, 2001) och varför såret inte läkte (Ebbeskog & Ekman, 2001; Walshe, 1995). Personer 

verkade inte förstå bakomliggande orsakerna till såren, anledningen till behandling eller 

behovet av att bära bandage och/eller strumpor (Brown, 2005). Det viktigt att förstå 

behandling för att kunna ta emot den (Walshe, 1995). Brist på förståelse gällande behandling 

skapade osäkerhet och ledde till att personer sökte alternativ behandling (Douglas, 2001). Att 

inte kunna påverka sårläkningen gav en känsla av att vara utsatt för den okontrollerbara 

karaktären av såret. Denna maktlöshet över situationen gjorde att de pratade om såret som om 

det inte var en del av deras kropp (Chase et al., 1997).  

 

I have got no idea what type of ulcer it is … an ulcer is an ulcer surely … 

Nurses just dress it and go … I used to ask it is getting better … but no one 

seems to know … so I don’t ask now (Douglas, 2001, s. 357). 

 

Personerna oroade sig över den långa läkningsprocessen och kämpade mellan hopp och 

förtvivlan samt beskrev känslan av att inte ha kontroll över sin kropp. Oro över brist på 

kontroll över sin existens ledde till känslor av maktlöshet och av att vara kontrollerad av sin 

kropp (Ebbeskog & Ekman, 2001). De visste inte om såret höll på att bli bättre eller inte samt 

hur lång tid det skulle ta, vilket skapade osäkerhet för framtiden (Walshe 1995). Personer var 

pessimistiska om sårläkning eftersom såret alltid återkom efter läkning (Douglas, 2001). 
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Personer uttryckte känslor av skuld, besvikelse och sorg över att deras sår kvarstod eller kom 

tillbaka (Douglas, 2001).).  

 

Just can’t understand why we were not told anything about these ulcers in the 

past … we really have been kept in the dark about it all … (Douglas, 2001, s. 

357). 

 

Kompetent bemötande och delaktighet är viktigt 

Personer som lever med venösa bensår berättade att de kände sig trygga med en lugn och mild 

sjuksköterska. Sjuksköterskors kommunikationsförmåga, ordval och kroppskontakt under 

sårvård samt förmågan att svara var viktigt. Det var viktigt att vara delaktig i sårvården och att 

kommunicera med vårdpersonal för att kunna uppleva en känsla av kontroll och inte känna sig 

utelämnad. Kommunikationen gav en känsla av att personalen brydde sig och gjorde att de 

kände sig trygga (Ebbeskog & Emami, 2005).  

 

And it is she who tells you how everything is going. She gives you moral 

support… (laughs)… it’s because you feel secured… and that is worth a lot. You 

see… that you do not feel left out (Ebbeskog & Emami, 2005, s. 1226). 

 

I en studie (Walshe, 1995) beskrevs att sjuksköterskans karaktärsdrag och den relation 

personer hade med sjuksköterskorna gjorde dem tacksamt för omvårdnaden. De var 

tacksamma för sjuksköterskornas besök eftersom de kunde prata med dem och kunde berätta 

för dem när något var fel. Personer såg kontakten med sjuksköterskorna som en positiv sida 

av att ha bensår (Brown, 2005; Chase et al., 1997).  

 

 … and well Mary, er, well I was going to say we are like mother and daughter 

in a way [laughs] her and I. Well she says I have known you for so many years 

(Hopkins, 2004, s. 561). 

 

Personer tyckte synd om sjuksköterskorna när såret inte läkte och de upplevde att 

sjuksköterskor gjorde samma sak varje vecka men ingenting hände (Hopkins, 2004). De flesta 

kände sig väldigt nöjda med den vård som erbjöds av sjuksköterskor (Douglas, 2001; Rich & 

McLachlan, 2003). 
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I used to be so fed up with myself… worrying about these ulcers… but the new 

nurse has given me hope… really hopeful now… I feel back in control again 

(Douglas, 2001, s. 358).  

 

Det var viktigt för personer med bensår att fortsätta behandling med de sjuksköterskor som de 

hade skapat relation med (Brown, 2005). Personer upplevde även att sjuksköterskor uttryckte 

glädje när såret läkte (Hopkins, 2004). Trots det positiva i kontakt med sjuksköterskor 

beskrevs av andra personer att personalen bara var intresserade av att byta bandage och inte 

brydde sig om hur det kändes (Ebesskog & Emami, 2005). Personer tyckte att sjuksköterskor 

alltid hade bråttom (Douglas, 2001). De kände sig objektifierad när sjuksköterskor bytte 

förband rutinmässigt och då särskilt när personalen verkade ovänlig. Vissa personer upplevde 

att vårdpersonal inte lyssnade på dem (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

They just kept on wrapping that bandage and I felt so sick. I said: I don’t want 

that. But they continue to wrap my leg with it as if they didn’t have anything else 

(Ebbeskog & Emami, 2005, s. 1228). 

 

De hoppades på en medkännande och förstående atmosfär i mötet och hoppades på att träffa 

intresserade och kompetenta sjuksköterskor. De ville ha stöd och uppmuntran i att finna sin 

egen lösning till alternativa kompressions metoder. Personer tyckte att det var viktigt att träffa 

samma sjuksköterskor och/eller allmänläkare varje gång, så att de inte skulle behöva upprepa 

sin sjukdomshistoria (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Med minskade relationer var det bara sjuksköterskor kvar och därför upplevdes att det var 

viktigt att komma överens med sjuksköterskor och att bygga relationer med dem eftersom 

deras liv kretsade kring sjuksköterskorna (Hopkins, 2004). 

 

I have asked them to take the bandages off, anyway, they putt hem back on again 

recently, but it’s really hard to keep them on. They are so heavy and my leg gets 

so wet, it goes all over my bed. The nurses get crossed with me about it… 

(Ebbeskog & Emami, 2005, p. 988). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelse av att leva med venösa 

bensår. Studien resulterade i fyra kategorier: ständigt påmind och begränsad av smärta; fångad 

och isolerad av lukt och bandage; osäkerhet och maktlöshet över situationen; kompetent 

bemötande och delaktighet är viktigt. 

 

I resultatet i litteraturstudien framkom att smärta gjorde personer med bensår alltid medvetna 

om såret. Detta stämmer med Toombs (1993, s. 59), som menar att människor plötsligt blir 

medvetna om kroppen när deras förhållande till miljön förändras. Detta kan uppträda i vissa 

begränsade situationer så som sjukdom eller smärta. Det framkom också att personer med 

venösa bensår var begränsad i allt de ville göra på grund av smärta. De kunde exempelvis inte 

gå till olika aktiviteter eftersom de inte kunde gå nerför trappan. Toombs (1993, s. 62-63) 

anser att vid sjukdom blir kroppsliga intentionalitet frustrerad. Objekt som tidigare uppfattats 

som användbart samt som tas för givet och var ouppmärksammat, presenterar sig vid sjukdom 

som problem. Vissa begränsningar orsakades av smärta men andra begränsningar var 

självpåtagna, eftersom de utvecklade onödigt undvikande taktik för att minimera risken för 

försämring av ett befintligt sår eller för återfall (Hareendran et al., 2005). Resultatet i 

litteraturstudien visade att personer upplevde ständig smärta som var svårt att bli av med. 

Trots detta berättade vissa personer sällan om deras smärta. Att vissa personer ej berättade om 

sina smärta kan vara att de är rädda att folk inte kommer att tro på dem eftersom folk tidigare 

trodde att venösa bensår inte är smärtsamt. En annan förklaring kan vara att de försökte neka 

symtomen. Smärtan orsakade också många sömnlösa nätter vilket begränsade dagen som 

följde och därmed påverkade livskvalitet. Sjuksköterskor bör säkerställa att personer får 

tillräcklig smärtlindring så att nattsömnen inte påverkas allt för mycket. 

 

I resultatet framkom att personer med venösa bensår upplevde en förändrad självbild på grund 

av såret, de pratade om sin kropp som om den inte var en del av dem. Toombs (1993, s. 56, 

59) menar att kroppsbild inte är bara en upplevelse av ens kropp utan en upplevelse av ens 

kropp i världen. Han menar att vid sjukdom framstår kroppen som en sak eller ett objekt 

utanför ens subjektivitet som inte är ens. Som ett objekt uppfattas kroppen som skild från 

självet. Resultatet visade att personer med bensår upplevde att lukt och läckage påverkade det 

sociala livet. Oförmågan att kontrollera lukten effektivt ledde till tillbakadragande från sociala 
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aktiviteter och isolering. Toombs (1993, s. 62-63) anser att sjukdom orsakar funktionshinder, 

oförmåga att engagera världen på ett vanemässigt sätt. Vid kronisk eller livshotande sjukdom 

gäller denna upplevelse av funktionshinder inte bara för de omedelbara engagemangen i 

världen, men även oförmåga att genomföra ytterligare projekt eller för att slutföra förväntade 

mål. Förhållandet mellan den levda kroppen och miljön förändras också genom att sjukdom 

gör att den omgivande världen ses och känns annorlunda. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att personer med venösa bensår undrade varför såret inte 

kunde läka och var pessimistiska om sårläkning eftersom såret ofta återkom efter läkning. 

Enligt Flanagan, Rotchell, Fletcher och Schofield (2001) har distriktsvård allmänt inte lyckats 

med att identifiera strategier för förebyggande av bensårs återfall. Vård av personer med 

venösa bensår slutar ofta efter sårläkning om de inte har andra vårdbehov. Eftervård för att 

förebygga återfall ofta är avsaknad. De flesta distriktssjuksköterskor verkar angelägna om att 

delegera eftervård av bensår till hemvårdare och föredrar att hantera aktiva bensår som de 

ansåg vara en bättre användning av sina kompetenser. Även om vissa hemvårdare var villiga 

att ge eftervård var det många som inte kunde göra det på grund av rädsla i samband med 

användning av kompression, och brist på kompetens. 

 

Litteraturstudiens resultat visade att personer hade en önskan om att vara delaktiga i vården. 

Att göra patienter aktivt delaktiga i sin vård och behandling är kända fakta för att öka 

motivationen och förbättra sin egen situation. Detta leder till bättre behandlingsresultat och 

ger en ökad tillfredsställelse. Sjuksköterskan kan använda sig av olika sätt för att göra 

patienten delaktig i sin vård, till exempel genom ett nära samarbete. Detta kan åstadkommas 

genom att skapa förtroende, visa respekt och skapa engagemang. Ett annat sätt är att lära 

känna personen genom att lyssna och ställa frågor. Det kan även ske genom att stödja och 

uppmuntra patienten att hitta sätt att identifiera och använda sina egna resurser och styrka. 

(Sahlsten, Larsson, Sjostrom & Plos, 2009). Det visade sig också att personer med venösa 

bensår sökte alternativ behandlingsmetod vilket skapade konflikt mellan dem och 

sjuksköterskorna gällande följsamhet i behandling. Distriktssjuksköterskor uppfattar att det 

finns en skillnad i konformitet av bensårspatienter som vårdas i hemmet och kliniken. De 

anser patienter mer självständiga i sin hemmiljö och kan därför mer sannolikt ignorera råd 

som ges. Sjuksköterskor kände i kontrollen när vården ges i en sjukhusmiljö och identifierat 

detta som en viktig faktor som hjälpa patienter till att följa behandling. Enligt 

sjuksköterskorna var hälsofrämjande aktiviteter som en sätt för att minska återfall i stort sett 
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ineffektiva. De menade att det var svårt att få patienter att följa behandling, till exempel som 

att bära kompression. Sjuksköterskor skyller på patienter för en upprepning av deras bensår. 

Patienter å andra sidan klagar på att hälsofrämjande råd som ges av vårdare är motsägelsefulla 

och hävdar att sjuksköterskor inte har tid att hjälpa dem med att bära stödstrumpan i syfte att 

förhindra svullnaden (Flanagan et al., 2001). 

 

I resultatet i litteraturstudien framkom personer som lever med venösa bensår var missnöjda 

med den vård som erbjöds av sjuksköterskor. Detta stämmer överens med Hareendran et al. 

(2005) i vilken personer upplevde att det inte var mycket gjort för att såret skall läka snabbare. 

En förklaring till detta kan vara personernas relation med sjuksköterskan och hur de upplevde 

sjuksköterskans bemötande. De som hade goda relationer med sjuksköterskan var ofta 

tacksamma för omvårdnad och även såg kontakten med sjuksköterskan som ett positiv sidan 

av att ha bensår. Vissa personer kanske förväntade sig sårläkning och bara fokuserade på det 

och ignorerade alla andra insatser som sjuksköterskan gjorde för att de skall kunna leva så bra 

liv som mojligt trots såret. Detta förklaras varför det är viktig att prata med patienter om deras 

förväntningar. Omvårdnad av patienter med kroniska sjukdomar riktas ofta till att hjälpa 

patienter leva ett så normalt liv som möjligt trots sjukdom. Stevens (2006) menar att hälso- 

och sjukvårdspersonal, i samarbete med dessa patienter, behöver tänka på och utvärdera andra 

effekter än enbart läkning i svårläkta sår. Enligt honom kan små förändringar i andra faktorer 

såsom, smärta, rörlighet, läckage och lukt ge positiv förstärkning och hopp vilket även denna 

studie pekar på. 

 

 

Metoddiskussion 

Vid bedömningen av kvaliteten i en kvalitativ studie diskuterar Holloway och Wheeler (2010, 

s. 302- 304) om tillförlitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet. 

Tillförlitlighet enligt dem föreligger när resultaten av en studie är överensstämmande och 

korrekt samt att sammanhang med forskningen finns beskriven i detaljer. I denna studie finns 

beskrivet i detalj hur författaren har sökt sin information det vill säga tabeller som visar 

sökvägar med kvalitetsgranskning. Bekräftelsebarhet förekommer när det finns möjlighet för 

läsare att spåra uppgifter till sina ursprungliga källor samt att forskaren visat intellektuell 

ärlighet och öppenhet. En studie är giltig när den metod som använts är lämplig för den sanna 

rapporteringen av deltagarnas uppfinningar (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-304). I 

resultatet innehåller både brödtexten och citat referens med sidnummer som gör det lättare för 
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läsaren att spåra tillbaka till de ursprungliga studierna. Författaren har arbetat textnära men 

varit försiktig att inte tolka informationen. Metoden som används är en kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats. Kvalitativ innehållsanalys är en analys av innehållet i 

beskrivande data för att identifiera framträdande teman och mönster bland de temana (Polit & 

Beck, 2004, s. 580). Denna metod är lämplig vid undersökning av människor subjektiva 

upplevelser. 

 

Trovärdighet innebär att deltagarna erkänner den mening de själva ger till en situation eller 

förhållande och sanningen om resultaten i sina egna sociala sammanhang. I denna studie 

innehåller resultatet citat från respektive studie som är deltagarnas egna ord vilken hjälper till 

att stärka trovärdigheten. Forskarens slutsatser är, åtminstone, förenlig med uppfattningen om 

de personer som studeras (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Trovärdighet vid dataanalys 

kan stärkas med hjälp av två eller flera forskare som analysera och tolka en datamängd. 

Genom samverkan kan utredarna minska risken för partisk tolkning av informationen.  

Genom att låta flera personer analysera samma material och sedan jämföra resultatet kan 

noggrannheten i analyserna öka och därmed trovärdigheten. I denna studie har författaren 

under studiens gång fått hjälp av handledare och andra studenter genom deras feedback och 

kommentarer vilket hjälpte till att stärka trovärdigheten i analysen. 

 

Överförbarhet innebär att resultaten i ett sammanhang kan överföras till liknande situationer 

eller deltagare. De kunskaper som förvärvats i ett sammanhang kommer att vara relevant i en 

annan, och de som utför samma forskning i ett annat sammanhang kommer att kunna tillämpa 

vissa begrepp som ursprungligen utvecklats av andra forskare (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

303).  Resultatet av denna studie kan överföras till andra liknande situationer eller personer 

med svårläkta sår genom att bland annat bemöta dem på ett sätt som ger dem en känsla av 

trygghet och välbefinnande. Göra dem delaktig i vården och prata med dem under sårvården, 

ge dem individ anpassad omvårdnad, lyssna på dem och inte vårda dem på ett rutinmässigt 

sätt samt ge information om allt som görs. Också vetskapen om deras smärtupplevde kommer 

att hjälpa oss när vi träffar personer med bensår för att kunna lindra deras smärta på ett bättre 

sätt. 
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Slutsats 

Venösa bensår är smärtsamma och livet för personer som drabbas av sjukdomen är 

begränsade på olika sätt, vilket kan leda till att livskvaliteten påverkas. Omvårdnad av 

personer med venösa bensår bör fokuseras på att personerna får hjälp att leva ett så bra liv 

som möjligt trots sjukdomen. För att möjligöra detta är det viktigt att sjuksköterskan lyssnar 

och försöker förstå hur den enskilda individen upplever sin situation. Med denna kunskap kan 

sjuksköterskan bland annat hjälpa dessa personer att förbättra sättet att hantera sjukdomen. 

Vidare forskning bör inriktas på hur vårdpersonal kan hjälpa personer med venösa bensår att 

öka sin livskvalitet. Det behövs också mer forskning på hur vårdpersonal kan motivera dem 

till att följa behandling. 
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