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Sammanfattning    
Cirka 2 % av Sveriges befolkning drabbas någon gång i livet utav svårläkta bensår. I 
takt med den ökade befolkningsmängden är detta ett problem som förväntas öka. 
Svårläkta bensår skapar ett lidande och resulterar i en negativ hälsorelaterad livskvalitet 
för patienterna. Som sjuksköterska möter man patienter med den här typen av problem 
inom flera olika arbetsplatser. Med ökad kompetens om patienters upplevelse av att leva 
med svårläkta bensår skapas förutsättningar för sjuksköterskan att bedriva en mer 
individanpassad vård och därmed lindra lidande. Syftet med litteraturstudien är därför 
att beskriva patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår. Då forskning finns 
inom ämnet har en litteraturstudie skapats för att sammanställa tidigare forskning. 
Litteraturstudien grundar sitt resultat på 8 kvalitativa artiklar, 1 kvantitativ artikel och 1 
artikel med både kvalitativ och kvantitativ metod. Tre huvudteman framkom under 
analysarbete, patienters upplevelse av påverkan i det dagliga livet; patienters 
upplevelse av smärta, lukt och sårvätska; patienters behov av kunskap och ett vårdande 
som främjar hälsa. Patienter som drabbats av svårläkta bensår lider både psykiskt, 
fysiskt och socialt. I kombination med smärta, lukt, läckage och bristande information 
är bensårsproblematiken en mycket komplex situation. Att som sjuksköterska vårda 
efter ett livsvärdsperspektiv och se till varje individ som unik blir därför ett måste för att 
skapa en omvårdnad som främjar hälsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: svårläkta bensår, patienters upplevelse, lidande, vårdande relation, 
omvårdnad. 
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INLEDNING 
Att drabbas av svårläkta bensår under sin livstid är inget ovanligt men kan leda till 
ohälsa som kan visa sig som smärta, oro och lidande. Omvårdnadsmässigt har vi 
kunskap om såromläggningar och lindning av ben men i mötet med patienter reflekteras 
ej alltid över hur bensåren påverkar deras livssituation. I vår kommande profession som 
sjuksköterska kommer vi möta patienter med svårläkta bensår var på vi tycker det är 
viktigt att ha en uppfattning om hur patienten upplever sin situation. I utbildningen till 
sjuksköterska ingår det att lära sig vårda utifrån ett patientperspektiv. Det är därför av 
vikt att belysa och därmed fördjupa kunskapen kring patienters egna unika upplevelse 
av hälsa och ohälsa för att på så vis skapa en mer individanpassad vård. Denna 
litteraturstudie beskriver därmed patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår. 
 
 
BAKGRUND 

Svårläkta bensår  
Sår nedanför knät som inte läkt inom 6 veckor, så brukar vanligen svårläkta bensår 
preciseras. De flesta svårläkta bensår består av venösa bensår och arteriella bensår, 
övriga utgörs till stor del av diabetessår, tumörsjukdom, multifaktoriella sår eller annan 
småkärlssjukdom (Statens beredning för medicinsk utredning [SBU] 2014, ss. 33, 36). 
Till skillnad från sår på bålen, i ansiktet eller övriga extremiteter läker bensår 
långsammare. Det har att göra med en försämrad cirkulation perifert som 
sammanhänger med att det hydrostatiska trycket är högt i stående position (Lindholm 
2012, s. 85). Man räknar med att 2 % av Sveriges befolkning någon gång i sitt liv 
drabbas utav bensår. Att noteras är att mörkertalet kan vara stort då inte alla söker 
sjukvård för sina bensår. Hjärt- och kärlsjukdom, diabetes och livsstilsvanor som 
rökning, kraftig övervikt, nutritionsstörningar och stillasittande ökar risken för 
sårbildning och försämrar sårläkning. Den vanligaste orsaken till att drabbas utav 
venösa bensår är venös insufficiens och står för nästan 50-60 % utav svårläkta bensår 
(SBU 2014, s. 36). Venösa bensår är oftast en långdragen process för både patient och 
hälso- och sjukvård. Sårsmärtan sitter vanligtvis i själva bensåret som också kan börja 
lukta illa (Lindholm 2012, ss. 85, 104). Smärtan från bensåret beskrivs ofta som 
bultande, brännande och kliande (Closs, Nelson & Briggs 2008). Läkta venösa bensår 
har en tendens att recidivera med jämna mellanrum, allra störst är risken det första året 
efter att primärsåret läkt (Lindholm 2012, s. 85).  
 
 
Arteriella bensår orsakas ofta av arteriell insufficiens och representerar 15-20 % utav 
svårläkta bensår (SBU 2014, s. 37). Arteriella bensår tenderar smärta mest nattetid och 
beskrivs orsaka kraftig smärta hos patienten (Closs, Nelson & Briggs 2008). Arteriella 
bensår är något som ses som en problematik som kommer öka i takt med att 
befolkningens medelålder höjs (Lindholm 2012, s. 142). Gemensamt för svårläkta 
bensår är att de oftast påverkar allmäntillståndet i en negativ riktning för patienten. 
Personer med bensår upplever ofta smärta, isolering, begränsningar i fysisk aktivitet och 
har därmed ett ökat vårdberoende. Det finns också en rädsla och skam för att eventuellt 
hamna i läget där amputation är sista utvägen. Sårets sekretion och lukt är också 
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faktorer som påverkar livskvaliteten negativt (SBU 2014, ss. 36, 39). Lindholm (2012, 
s. 428) menar att livskvaliteten är en aspekt som måste vägas in i behandling och 
omhändertagande utav en patient med svårläkta bensår.  
 
 

Behandling 
Sjukdomshistorien, sårstatus, kartläggning av venös och arteriell cirkulation är väsentlig 
information att insamla för att utreda bakomliggande orsak till bensår. Även 
livsstilsvanor så som kost och motion bör ses som grundläggande information att 
inhämta. Utredningen och diagnostiken är avgörande för att kunna ta ställning till rätt 
sorts behandling (SBU 2014, s. 38). Mooij och Huisman (2016) beskriver att patienter 
med kroniska bensår har kraftigt reducerad livskvalité och står för en stor del av 
vårdkostnaderna. Patienter som inte har fått orsaken till bensåren diagnostiserad och 
som har blivit behandlade länge utan rätt feedback kan riskera att ej få rätt behandling. 
En tidig diagnos av en läkare och behandling av bakomliggande orsaker är viktigt och 
kan förbättra läkningstiden, livskvalité och reducera vårdkostnader. För att främja 
cirkulationen kan åtgärder som kompressionstekniker, läkemedel eller kirurgi vara 
lämpliga behandlingsalternativ. För patienter med venösa bensår är kompression oftast 
nödvändigt för att bensåren skall läkas men även operativ behandling av åderbråck kan 
resultera i att problematiken med bensår försvinner (SBU 2014, s. 38). Smith-Strøm och 
Thornes (2008) visar att ett erbjudande om konsultation hos en hudläkare, för att 
fastställa bakomliggande orsak till bensåren, inte är en standardprocedur och detsamma 
gäller även för kompressionsbehandling och smärtbehandling. Lindholm (2012, s. 352) 
skriver att alla bensår måste smärtlindras innan upprensning i bensåret sker, vilket även 
kan komma bli aktuellt vid förbandsbyte om patienten tycker det är en smärtsam 
procedur. Smärta har visat sig vara vanligt vid bensår men som många gånger 
underbehandlas. Detta beror ofta på grund av att sjuksköterskor inte konsekvent gör 
smärtbedömning hos patienterna (SBU 2014, s. 40). Smärta är ett subjektivt fenomen 
som är unikt för varje patient vilket överväldigar och upptar dennes personliga liv samt 
skapar ett lidande (Lindholm 2012, s. 345).  
 
 

Sjuksköterskans omvårdnad 
Wiklund (2003, s.46) beskriver att människan är en enhet av själ, kropp och ande och 
att människan alltid är denna enhet samt att ingen aspekt kan tas bort, så även i 
omvårdnaden. Dahlberg och Segesten (2010, s. 305) belyser att sjuksköterskans arbete 
måste grunda sig i att få ett grepp om patientens totala hälsosituation. Enligt ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3) har man som 
sjuksköterska fyra ansvarsområden som består av att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa samt att lindra lidande. Att visa respekt för mänskliga och kulturella 
rättigheter, rätten till egna val, liv och värdighet samt att ha ett respektfullt bemötande 
ingår i rollen som sjuksköterska. Svensk sjuksköterskeförening (2016b, s. 6) beskriver 
vidare att sjuksköterskan även ska kunna ge stöd och guidning i hälsosamma 
levnadsvanor och skapa en omvårdnad utefter varje människas unika förutsättningar för 
att på så vis främja hälsa. Kirkevold (2000, ss. 136-138) belyser Travelbees 
omvårdnadsteori som beskriver att det mest väsentliga i omvårdnaden är att 
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sjuksköterskan har den insikt och kunskap som behövs för att kunna identifiera den 
sjukes behov och tillgodose dessa och där är kommunikation ett viktigt redskap och en 
förutsättning för omvårdnaden. Att terapeutiskt använda sig av sig själv innebär att 
använda sin egen kunskap och personlighet för att medverka till att lindra patientens 
plågor. 
 
 

Respekt för patientens autonomi 
I dagens hälso- och sjukvård finns det ett växande krav och samtidigt minskade 
resurser. Därför blir det allt mer viktigt att välja metoder och insatser som är 
vetenskapliga. Evidensbaserad kunskap hittar man i utvärderingar i vetenskaplig 
litteratur och ska användas som ett komplement till annan kunskap (Willman, 
Bahtsevani, Nilsson & Sandström 2016, s. 32). Smith-Strøm och Thornes (2008) 
belyser att sjuksköterskor utrycker en otillräcklig kunskap om sårbehandling och att 
källor de använder sig av kommer från kollegors erfarenheter och ej från vetenskapliga 
metoder. Svensk sjuksköterskeförening (2016b, s. 10) framhåller att när sjuksköterskan 
visar respekt för patientens autonomi, sårbarhet, värdighet och integritet skapas 
möjligheter för patienten att uppleva mening, hopp och tillit. Birkler (2007, ss. 145-146) 
skriver att i en humanistisk människosyn är autonomi ett nyckelord. Autonomi betyder 
självbestämmande och innebär att människan fattar egna beslut. När ett beslut som rör 
en patient ska fattas måste sjuksköterskan respektera patientens autonomi. För att 
patienten ska kunna fatta självständiga beslut enligt sina behov och värderingar måste 
sjuksköterskan först ge patienten de kunskaper som behövs. Autonomi handlar därför 
också om förutsättningarna att kunna fatta ett beslut. Svensk sjuksköterskeförening 
(2016b, s. 11) belyser vidare att respekt för patientens självbestämmande skapar en 
personlig frihet för patienten som berör val kring den egna personen. 
 
 

Livsvärlden som grund för omvårdnad  
Sjuksköterskor erfar många gånger en frustation vid omhändertagandet av patienter med 
svårläkta bensår. Detta beror många gånger på ovissheten om bensåret kommer att läka 
men också att det ofta är en behandling som kräver tid och tålamod. Frustationen leder 
ibland till sjuksköterskan drar sig undan för patienter med denna form av sår för att de 
inte känner sig tillräckliga vid behandlingen (SBU, 2014). Det kan ibland även vara lätt 
att blunda för att det är en patient med bensår som behandlas och inte ett bensår på 
patienten, då fokus och intresse ofta hamnar på själva bensåret (Lindholm 2012, s. 428). 
För att kunna visa patienten omsorg krävs att sjuksköterskan måste försöka få en 
förståelse för patientens livsvärld, och även inse att olika patienter har olika livsvärldar 
och att patientens livsvärld skiljer sig från sjuksköterskans (Birkler, 2007, ss. 33-35). 
Att som vårdare ha en förmåga att se till hur det är för patienten att vara sjuk, att kunna 
se vad hälsa och välbefinnande har för betydelse för denne är viktigt för att kunna ge en 
optimal vård. Ett vårdande där inte patientens livsvärld blir mött är inget 
vårdvetenskapligt möte, eftersom det är genom livsvärlden som lidande, sjukdom, hälsa 
och välbefinnande ter sig (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 127-128). När vårdaren vågar 
möta patientens livsvärld och se situationen ur dennes perspektiv skapas utvidgade 
möjligheter till olika behandlingar (Wiklund 2003, s. 68). Vidare skriver Lindholm 
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(2012, s. 431) att resultatet utav behandlingar främjas av att sjuksköterskan i en 
patientnära kontakt respekterar, lyssnar och ser varje patient som unik.  
 
 

Den mellanmänskliga relationens betydelse i vårdandet 
Om hälsa förstås som något som inkluderar hela existensen och då även existensens 
mångtydighet kan en förståelse skapas för att ohälsa även kan innebära hälsa. Med god 
hjälp av professionella vårdare kan en möjlighet att uppleva välbefinnande trots 
sjukdom ges. Även möjligheter för patienten att utföra väsentliga livsprojekt trots 
sjukdom och lidande kan då också skapas (Dahlberg & Segesten 2010, s. 80). Kirkevold 
(2000, ss. 130-132) belyser Travelbees syn på omvårdnad som en mellanmänsklig 
process i vilken en professionell vårdare hjälper individen, familjen eller samhället att 
bemästra eller förebygga upplevelser av sjukdom och lidande och att, vid behov, hitta 
en mening i upplevelserna. Människan är unik och har sin egna enskilda upplevelse av 
olika erfarenheter som sjukdom, lidande och förluster. Lidandet är sammankopplat med 
det som är betydelsefullt för individen och kan orsakas av förluster, separationer eller 
minskad egenvärdeskänsla, och hänger ofta ihop med sjukdom. Dahlberg och Segesten 
(2010, ss. 49, 190) menar att först när lidandet uppfattas som uthärdligt kan hälsa 
upplevas trots sjukdom. För att skapa en vård som stärker patientens hälsoresurser, 
välbefinnande och lindrar lidandet krävs en fungerande mellanmänsklig relation mellan 
patient och vårdare. I Wiklund (2003, ss. 155-156) beskrivs att en vårdande relation är 
en förutsättning för att vårdprocessen ska fungera, då utrymme för patienten att uttrycka 
behov, begär och problem skapas. En väl fungerande vårdrelation möjliggör att 
patientens hälsoprocesser kan röra sig. Kirkevold (2000, s. 133) skriver att det är 
fundamentalt att finna mening i livets upplevelser. Upplevelsen av mening är kopplat 
till känslan av att vara behövd, vilket gör att livet är värt att leva. Att finna mening kan 
människor ibland behöva hjälp med och detta beskrivs som omvårdnadens viktigaste 
syfte vilket uppnås genom att skapa en mellanmänsklig relation. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att leva med svårläkta bensår är något som påverkar patientens hälsa negativt på grund 
av den smärta, isolering, begräsningar i fysisk aktivitet och i sociala sammanhang som 
bensåren orsakar. Patienter med svårläkta bensår finns inom flera olika vårdande 
sammanhang där det blir av vikt med en god omvårdnad som präglas av ett 
reflekterande, öppet och följsamt förhållningssätt för att patienten ska kunna uppnå 
hälsa. Vid avsaknad av detta förhållningssätt finns risken att omvårdnaden sker 
rutinmässigt och att patienten inte känner sig sedd, vilket kan bidra till ytterligare 
lidande för patienter med bensår. Patientens livsvärld måste vara en grund för 
omvårdnaden där patientens vård sker ur ett patientperspektiv. Genom en 
sammanställning av forskning som beskriver patienters upplevelse av att leva med 
svårläkta bensår kan en fördjupad kunskap skapas kring ämnet. Genom att 
sjuksköterskan får en ökad förståelse för patientens upplevelser skapas förutsättningar 
för att kunna ge en mer individanpassad vård med positiv effekt för patientens hälsa. 
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SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår. 
 
 
METOD 
Datainsamling och analys i denna studie grundar sig på Axelssons (2012, ss. 203-214) 
metod för en systematisk litteraturstudie. När man genomför en systematisk 
litteraturstudie grundar sig data från primärkällor vilket kan vara publicerade rapporter 
eller vetenskapliga artiklar. Resultatet bygger på både kvalitativa respektive kvantitativa 
artiklar. Axelsson (2012, s. 204) skriver att litteraturstudier som omfattar sig utav både 
kvalitativ och kvantitativ forskning kan ge en bättre möjlighet att se på ett problem ur 
olika perspektiv vilket skulle kunna skapa en bättre möjlighet att förstå verkligheten. 
 
 

Datainsamling 
Datainsamlingen utfördes i ett första steg genom sökning av artiklar på internet för att 
skapa en överblick av vilken forskning som fanns på det valda ämnet.  Sökningarna 
utfördes på databaserna Cinahl och Pubmed då de innehåller litteratur inom det 
vårdvetenskapliga fältet. För att få en bred överblick inom ämnet gjordes sökningar med 
sökord, relevanta för syftet med litteraturstudien, var för sig för att sedan kombineras 
ihop med varandra. Aktuella sökord blev slutligen patients, patients perspective, 
experience, quality of life, life experience, chronic wounds, leg ulcer, leg ulcers, foot 
ulcer, nurse-patient relations, illness, suffering och health-related quality of life. 
Samtliga ord söktes i kombination med AND och/eller OR eller var för sig. Vidare 
gjordes avgränsningar i Cinahl att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, finnas 
i fulltext, publicerade mellan 070201 och 170231, skrivna på engelska och abstract 
skulle vara tillgängligt. För sökningar i Pubmed gjordes avgränsningar genom att 
artiklarna skulle finnas i full text, publicerade mellan 070201 och 170231, skrivna på 
engelska, abstract tillgängligt och handla om människor, se BILAGA 1. De slutliga 
utvalda artiklarna för analys behövde inte vara begränsade till geografiskt område och 
kunde vara både kvalitativa och kvalitativa. Tyngden för att artiklarna valdes ut till 
litteraturstudien låg i titel, dess sammanfattning och hur de svarade an mot syftet. Titlar 
framkomna i de kombinerade sökningarna lästes igenom var på abstract lästes på de 
artiklar med en titel som verkade svara an på syftet. Därefter valdes totalt 20 artiklar ut 
som lästes i sin helhet. Datainsamlingen gav slutligen 10 artiklar, utav dessa var åtta 
kvalitativa, en kvantitativ och en av både kvalitativ och kvantitativ metod. 
 
 

Dataanalys 
De 10 utvalda artiklarna skrevs ut i pappersform och lästes i sin helhet av oss båda där 
det som svarade an på syftet ströks under. Därefter lästes det som strukits under 
tillsammans för att se att artiklarna hade uppfattats på samma sätt och som en slags 
validering för att väsentlig data inkluderats. För att få en överblick över samtliga artiklar 
granskades dess syfte, metod och resultat vilket redovisades i en översiktstabell, detta 
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enligt Friberg (2012, s. 45), se BILAGA 2. Genom att skapa en översiktstabell 
utformades ett hjälpmedel i den fortsatta analysfasen där motsägelser, inkonsekvenser 
och skillnader i metodologi lättare kunde tydliggöras (Axelsson 2012, s. 212). Med 
syftet för litteraturstudien som utgångspunkt skapades tre preliminära teman av det som 
utmärkte sig ur samtliga artiklar för att enklare skapa en struktur över den nya helheten. 
De teman som framkom var påverkan på det dagliga livet, obehag och behov. Varje 
tema tilldelades sin egen färg var på det som passade in under respektive färg ströks 
över, både vad det gäller likheter och skillnader vilket underlättade granskningen och 
jämförelsen. Färgmarkerad data sorterades därefter in i strukturen som gjorts och 
sammanställdes sedan vilket skapade en ny helhet som ledde fram till resultatet vilket 
presenterades under tre slutgiltiga huvudteman med respektive underteman, se tabell 1 
nedan. 
 
 
RESULTAT 
Tabell 1. Resultatets huvudteman och subteman. 
 
Huvudteman Subteman 
Patienters upplevelse av påverkan i det 
dagliga livet 

• Fysisk påverkan 
• Psykisk påverkan 
• Social påverkan 
• Patienters hantering av sina bensår 

Patienters upplevelse av smärta, lukt och 
sårvätska 

• Patienters upplevelse relaterat till 
smärta 

• Patienters upplevelse av lukt och 
sårvätska 

Patienters behov av kunskap och ett 
vårdande som främjar hälsa 

• Patienters bristande kunskap och 
avsaknad av information 

• Patienters upplevelse av den 
vårdande relationen 

 
 

Patienters upplevelse av påverkan i det dagliga livet 
Att leva med svårläkta bensår orsakar negativ påverkan på det dagliga livet så väl inom 
den fysiska, psykiska och sociala dimensionen. Patienter beskriver att friheten de hade 
innan deras bensår uppkom numera är begränsad och att de känner ett ökat behov av 
stöd från anhöriga och vården. Som patient blir kontakten med sjuksköterskan som ett 
sätt att hantera sin situation och återta kontrollen. 
 
 

Fysisk påverkan 
Patienter med svårläkta bensår upplever fysiska begränsningar och kan inte utöva fysisk 
aktivitet på samma sätt som innan bensåren uppkom. Dessa fysiska begränsningar i 
kombination med andra faktorer som multisjukdom, hög ålder och brist på tid utgör 
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ytterligare hinder för att utföra fysisk aktivitet (Cipolletta & Amicucci 2015; Skavberg 
Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Det dagliga livet är för många patienter förändrat 
sedan bensåren uppkommit. Svårigheter som att gå, till följd av bensåret och 
omläggningar, är något som kommer igen i patienters beskrivning av sin upplevelse. 
När aktiviteter upplevs svårare att utföra resulterar det ofta i att patienterna håller sig 
mer hemma. Att till exempel omläggningar kan ske i hemmet underlättar vardagen för 
många då de upplever det jobbigt att behöva lämna hemmet (Green, Jester, Mckinley, & 
Pooler 2013). Patienter uppger också en rädsla för att gå och vara fysiskt aktiva på 
grund av risken att falla (Green et al. 2013; Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele 
& Defloor 2011). Fysisk aktivitet undviks, så länge bensåren är kvar, då det associeras 
med en rädsla för att skada sig än mer (Firth, Nelson, Briggs, & Gorecki 2011; 
Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Det finns även en tanke hos patienter att 
fysisk aktivitet gör bensåren värre eller hindrar läkning. Dessa patienter väljer också att 
reducera sina vardagliga sysslor som att handla och städa på grund av bensåren (Firth et 
al. 2011).  
 
 
Fysisk aktivitet kan upplevas positivt av patienter men begränsas av faktorer så som 
svullnad, bandagering, bensår som vätskar, problem att hitta skor som passar och rädsla 
för att skada sig. Fysisk aktivitet utövas av en del patienter för att kunna känna sig 
normal snarare än som behandling för att bli bättre (Skavberg Roaldsen, Biguet & 
Elfving 2011). Somliga patienter upplever dock inte att bensåren påverkar deras liv 
speciellt mycket, de kan fortsätta att vara lika fysiskt aktiva som tidigare. För vissa 
patienter krävs dock smärtstillande medel vid fysisk aktivitet men de har för övrigt ett 
oförändrat liv med aktiviteter och intressen (Cipolletta & Amicucci 2015; Green et al. 
2013). En del patienter uppger att livslång fysisk aktivitet är nödvändigt och krävs för 
att orka leva med sjukdomen och för att behålla rörlighet och hälsa. Patienterna tar ofta 
hjälp av kollegor, vänner och familj för att utföra fysisk aktivitet. Det finns dock de 
patienter med samma inställning till vikten av fysisk aktivitet men som väljer att lägga 
ansvaret utav att det blir utfört i händerna på de som vårdar patienten (Skavberg 
Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Förutom en minskad aktivitet upplever patienter 
även problem vid skötsel av sin hygien på grund av fysiska hinder (Wellborn & Moceri 
2014). Framförallt är det svårigheter att duscha eller bada med omläggningarna 
patienterna upplever. Detta gör det problematiskt att kunna sköta sin hygien och hålla 
bensåren rena och torra vilket är av stor vikt för patienterna. På grund av dessa 
svårigheter är patienterna också ofta tvungna att ta hjälp av familjemedlemmar vid 
hygienskötsel (Firth et al. 2011). 
 
 

Psykisk påverkan 
Det framkommer att patienter upplever känslor av ensamhet och hopplöshet och att de 
ibland känner sig avvisade på grund av sitt bensår. Friheten patienter hade innan 
bensåren uppkom upplevs begränsad och sipprande bensår tillsammans med blöta 
bandage sänker också självförtroendet och skapar en frustration (Jones, Robinson, Barr, 
& Carlisle 2008; Morgan & Moffatt 2008). Bensåren påverkar således patienternas liv 
negativt och skapar en skam gentemot att personer i patientens omgivning behöver stå 
ut med patientens bensår (Green et al. 2013; Morgan & Moffatt 2008). Green et al. 
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(2013) visar vidare på andra känslomässiga effekter av bensår så som depression, dålig 
självkänsla och en rädsla för andra människors reaktioner. Trots de påtagliga besvär 
patienterna upplever på grund av bensåren känner dock många hopp om framtiden, och 
uppger en strävan efter att leva så som de gjort tidigare. Vidare beskriver patienter att de 
upplever att bensåren påverkar humöret. De uppger att de känner sig deprimerade, 
frustrerade och eländiga på grund av främst förlust av självständighet men även på 
grund av begränsningar till umgänge med andra, och förändrad kroppsuppfattning. Firth 
et al. (2011) framhåller att fritidsaktiviteter upplevs som viktigt för att kunna njuta av 
livet. Att inte kunna delta i dessa på samma sätt som förut ger en negativ påverkan på 
humöret. Patienter oroar sig många gånger för varaktigheten av sina bensår. Patienter 
som haft bensåren länge uttrycker även en känsla av hopplöshet när det gäller 
potentialen till förbättring av bensåren. Särskilt upplevs en känsla av frustration och 
irritation hos de patienter som får återkommande bensår. Bensåren skapar även problem 
som att inte kunna ha de skor som man vill ha, vilket påverkar självkänslan och 
kroppsuppfattningen, framförallt hos kvinnor med bensår. 
 
 

Social påverkan 
Begränsningar av sociala aktiviteter är vanligt på grund av påverkan från bensåren 
(Firth et al. 2011; Jones et al. 2008). Patienter upplever att deras bensår påverkar deras 
relationer till andra människor och beskriver det som att bli beroende av att 
familjemedlemmar hjälper dem med dagliga aktiviteter. I vissa fall brukar patienten 
själv sköta om någon nära familjemedlem men vilket efter bensårets uppkomst inte 
längre är möjligt (Green et al. 2013). Patienter får därmed ett ökat behov av stöd från 
andra människor på grund av att bensåren och de behandlingar de får för bensåren 
resulterar i fysiska begränsningar, livsstilsförändringar och sämre allmän hälsa. 
Bensåren skapar i vissa fall en ökad frustration och missnöjdhet att inte kunna utföra 
arbetsrelaterade uppgifter och dagliga sysslor (Faria, Blanes, Hochman, Mesquita-Filho, 
& Ferreira 2011). Vidare beskriver patienterna att bensåren påverkar socialt deltagande 
och gör det mindre trevligt att vara med vid speciella tillställningar (Firth et al. 2011; 
Green et al. 2013). En del patienter skäms i sociala situationer och känner sig också 
ibland obekväma och otillräckliga tillsammans med andra (Faria et al. 2011). Trots god 
social support upplever patienter många gånger att även familj och vänner påverkas 
socialt av patientens livsstilsförändringar (Firth et al. 2011). Det framgår att patienter 
som även är drabbade av andra sjukdomar, utöver bensåren, uppger att de har ett litet 
socialt nätverk och har svårt för att lita på andra människor (Cipolletta & Amicucci 
2015). Vissa patienter upplever det svårt att inleda något intimt förhållande på grund av 
bensåren (Green et al. 2013). Att kunna fortsätta med sitt arbete är också problematiskt 
för vissa patienter på grund av sina bensår vilket skapar ett minskat socialt umgänge 
(Firth et al. 2011). Patientens sociala liv begränsas också på grund av en känsla av skam 
för sina bensår, vilket bidrar till isolering (Green et al. 2013). Trots att flertalet patienter 
tar upp en negativ social påverkan orsakat av bensåren finns det de patienter som 
fortsätter att leva som vanligt och är lika socialt aktiva som innan bensåren uppkom 
(Cipolletta & Amicucci 2015; Green et al. 2013). 
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Patienters hantering av sina bensår 
Patienter beskriver att de många gånger själva försöker hantera uppkomsten av bensåren 
och väljer att inte söka professionell hjälp förrän sårförsämring eller tecken på infektion 
uppkommer (Green et al. 2013). Patienter som inte upplever sin situation med svårläkta 
bensår som traumatisk vill gärna klara sig själva till dess att situationen blir outhärdligt 
(Cipolletta & Amicucci 2015). För vissa patienter blir besök på kliniken för 
såromläggning ett sätta att handskas med sin situation där de får en känsla av att ha 
kontroll över sitt bensår och också skapa ett sätt att få röra sig utanför sitt hem (Green et 
al. 2013). Många patienter är måna om att deras bensår skall skötas på rätt sätt och gör 
stora ansträngningar när bensåren sköts i hemmet. Att duka upp material som behövs 
för sjuksköterskans omvårdnad före dennes ankomst är något patienterna beskriver som 
ett sätt för att skapa kontroll (Morgan & Moffatt 2008). Sårläkning är för de allra flesta 
patienter målet med den utvalda behandlingen (Green et al. 2013). Patienter som ser 
sina bensår som en akut händelse där bensåret uppkommit av vad de tror är ett trauma 
har oftast som mål att bensåret ska läkas och att deras problem då är borta (Van Hecke 
et al. 2013). För en del patienter är rutiner kring bensåret en del av vardagen och därmed 
en del av livet medan andra ser det som något som man bara måste uthärda (Morgan & 
Moffatt 2008; Wellborn & Moceri 2014). Hos patienter där det finns en acceptans för 
bensår är prioritering i vardagen viktigt och man väljer att avstå det man inte klarar av 
att göra. Somliga förlitar sig helt på omvårdnadspersonal när det kommer till att uträtta 
vardagliga sysslor (Morgan & Moffatt 2008). Patienter som accepterar bensåren som ett 
kroniskt tillstånd låter bensåren ta sin plats i sitt liv. Dessa patienter fokuserar mindre på 
sårläkning och deras mål är istället att kunna anpassa vardagen och möta sin livsstil med 
så lite störningar som möjligt. Patienterna är även noga med att boka uppföljning med 
sina vårdgivare för att på så vis kunna känna en känsla av att ha kontroll och minimera 
försämring av bensåret. Patienter med en acceptans till för sitt bensår beskriver ett hopp 
om en behandling som påskyndar sårläkning och ger förlängda perioder fria från bensår. 
De hävdar att hoppet gör det lättare att leva med bensåret och att tillvaron blir mer 
uthärdlig (Van Hecke et al. 2013). 
 
 

Patienters upplevelse av smärta, lukt och sårvätska 
De flesta patienter upplever att smärta från bensåren dominerar deras liv och påverkar 
livskvalitén negativt. Vid otillräcklig omvårdnad från sjuksköterskan och där smärtan 
inte tas på allvar skapas en oro inför mötet och smärtan förvärras. När patienten även 
upplever lukt och sårvätska från sina bensår skapar det en stress på grund av rädsla för 
andras reaktioner. 
 
 

Patienters upplevelse relaterat till smärta 
För patienter med bensår är smärta ett viktigt ämne. Många känner en oro i möten med 
vissa sjuksköterskor då de många gånger associerar dem som orsak till smärtan. 
Patienter upplever även en frustration och ilska då de inte upplever att deras smärta tas 
på allvar (Morgan & Moffatt 2008). Ofta beskrivs smärtan från bensåren som väldigt 
påtaglig och dominerande i patienternas liv (Firth et al. 2011; Green et al. 2013). Hur 
smärtan ter sig varierar beroende på var bensåret sitter, tidpunkt på dygnet och 
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vårdarnas omläggningsinsatser. Smärtan förvärras när patienterna bär något tungt eller 
har skor på sig som skaver. En mycket svår smärta associeras ofta med infektion i 
bensåret. Smärta från bensåren orsakar även sömnproblem, depression och en känsla av 
att vara isolerad hos vissa patienter (Firth et al. 2011). Ökad smärta på nätterna 
resulterar i många uppvaknade och bristande sömn (Firth et al. 2011; Green et al. 2013). 
Den smärta som bensår orsakar inverkar ofta negativt på den hälsorelaterade 
livskvalitén hos patienterna (Faria et al. 2011). Först när smärtan blir outhärdlig söker 
en del patienter vård, då har egenstrategier och egenvård misslyckats och man ser ingen 
annan utväg än att söka specialistvård. Patienter har liten förståelse för hur ett sådant 
litet sår kan skapa sådan smärta och kräva så lång tid för att läkas (Van Hecke et al. 
2013). På grund av att patienter många gånger redan tar mycket mediciner för övriga 
sjukdomar skapas ett motstånd till att ta smärtstillande, medan andra inte tycker att 
smärtstillande hjälper (Green et al. 2013). När sjuksköterskan tar sig tid vid 
omläggningar upplever patienterna att smärta och lidande minskar. Dock finns fruktan 
att smärtan inte alltid beaktas av sjuksköterskan vilket är händelser patienter oftast 
lägger på minnet snarare än de tillfällen där smärtan har kunnat reduceras (Morgan & 
Moffatt 2008). Smärtan är många gånger kopplat till brist på förtroende för sin 
vårdgivare, speciellt för patienter som har upplevt ett lågt intresse för deras bensår från 
tidigare vårdgivare (Van Hecke et al. 2011). Morgan & Moffatt (2008) tar upp att det 
finns en känsla hos vissa patienter av att sjuksköterskor inte anser att patienterna är 
följsamma till behandlingen då de väljer att ta bort sina förband på grund av smärta. 
Patienterna i dessa fall kan känna en frustration i att sjuksköterskorna inte kan 
sammankoppla att behandlingen gör ont och att sjuksköterskorna inte utgår från att 
patienten faktiskt är den som känner smärtan och vet hur den yttrar sig. Firth et al. 
(2011) belyser att patienternas smärta ofta förvärras vid omläggningar men förbättras 
efter tid när behandling och omläggning ger resultat. Wellborn & Moceri (2014) 
beskriver vidare att smärta, klåda och obehag är svårigheter som rapporteras relaterat till 
bensår. Benen känns ofta tunga och ömmande och kompressionsbehandling upplevs 
många gånger smärtsam och obekväm. Dock finns en viss förståelse hos några patienter 
för att just denna behandling underlättar sårläkning.  
 
 

Patienters upplevelse av lukt och sårvätska 
För patienter med svårläkta bensår handlar det många gånger om att försöka skapa en 
balans i det dagliga livet där läckage och lukt upplevs som hot mot att balans ska 
infinna sig (Morgan & Moffatt 2008). Patienter uppger att obehaglig lukt påverkar det 
dagliga livet negativt (Faria et al. 2011; Jones et al. 2008; Morgan & Moffatt 2008). 
Lukt från bensåren skapar en känsla av självförakt, skam och avsky hos patienten. Av 
rädsla för att andra ska känna lukten begränsas fritidsaktiviteter för att på så vis undvika 
förekomsten av att bli avvisad. Det finns hos vissa patienter en förståelse för att vara 
olidlig att umgås med på grund av det dåliga humöret som bensåret och dess lukt 
framkallar hos patienten (Jones et al. 2008). Faktorer så som lukt och vätska från 
bensåren är påtagliga för många av patienterna och gör att de skäms och känner sig 
stressade (Green et al. 2013). Patienter har i relationen till sårvätska och lukt en känsla 
av att ruttna bort och beskriver sin situation som värre än en skräckfilm vilket skapar en 
deppighet hos många av dem. Kroppen känns som den gått från förutsägbar till 
oförutsägbar och kontrollen över den egna kroppen och livssituationen förloras (Jones et 
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al. 2008). Bensåren och dess lukt gör att patienter ofta känner sig orena trots att 
hygienen sköts, vilket skapar en rädsla i möten med andra människor och för vad de ska 
tycka. Detta leder ofta till ett tillbakadragande beteende hos patienten (Morgan & 
Moffatt 2008). Patienterna beskriver hur de många gånger försöker maskera lukten från 
bensåren med hjälp av påsar virade omkring bensåret för att stänga in lukten eller väljer 
att spray parfym vid sårområdet i samma syfte (Jones et al. 2008; Morgan & Moffatt 
2008). Jones et al. (2008) visar vidare på att patienterna många gånger vill komma 
oftare än planerat för att göra såromläggningar för att på så vis minska risken av lukt 
och läckage. Morgan och Moffatt (2008) belyser att när patienter upplever att bensåren 
är i ett bättre skick är det lättare att handskas med livet medan när bensåren vätskar och 
luktar påverkar de det dagliga livet som då känns skrämmande. 
 
 

Patienters behov av kunskap och ett vårdande som främjar hälsa 
Det har visat sig att patienter har ett ökat behov av kunskap kring bensårsproblematik 
vilket de inte alltid upplever att sjuksköterskan besitter. Inte heller delar sjuksköterskan 
med sig av den kunskap de har enligt patienterna. När sjuksköterskan brister i sin 
kunskap och kompetens känner patienten sig sårbar och har svårt att sammankoppla 
omvårdnad och livsstilsförändringar med positiva effekter vid svårläkta bensår. När 
Sjuksköterskan ser till patientens upplevelse av sin situation kan den goda relationen 
etableras vilket är av stor vikt för patientens väg mot hälsa. 
 
 

Patienters bristande kunskap och avsaknad av information 
Det framgår att patienter många gånger upplever att de inte får svaren de behöver kring 
sin sjukdom från sjuksköterskor då de enligt patienterna inte verkar ha den kunskap som 
efterfrågas. Att det finns information på internet är många patienter medvetna om men 
har svårigheter att själva ta fram den (Van Hecke et al. 2013; Wellborn & Moceri 2014). 
Patienter som kan använda internet söker själva upp information gällande, behandlingar, 
ekonomiskt stöd, och sårläkning när kunskap kring bensåret och dess påverkan på deras 
liv inte ges från sjuksköterskan. Patienterna uttrycker dock en saknad av den skriftliga 
informationen (Van Hecke et al. 2013). Avsaknad av kunskap hos patienter leder till att 
det är svårt att sammankoppla de goda aspekterna utav fysisk aktivitet och dess goda 
effekt vid venös insufficiens (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011; Van Hecke et 
al. 2013). Livsstilsförändringar som rör fysisk aktivitet kan inte heller kopplas till en 
förbättring i bensårens karaktär enligt flertalet patienter (Van Hecke et al. 2013; Van 
Hecke et al. 2011). Hos patienter där kunskap om fysisk aktivitet och en tidigare positiv 
upplevelse utav det finns, skapas däremot en motivation och en drivkraft. För andra kan 
rädsla för amputation vara en motivation till att ta sig an fysisk aktivitet. I vissa fall där 
kunskap ges från sjuksköterskan finns dock en upplevelse hos patienterna att 
informationen är otydlig och svårtolkad (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). 
Patienter saknar information och kunskap om orsaken till deras bensår och flertalet 
patienter tror att bensåret uppkommit efter ett trauma och ser bensåret som ett problem i 
huden, som när det är läkt, är problemet borta (Morgan & Moffatt 2008; Van Hecke et 
al. 2013). Det finns även en tanke hos patienter att skapar deras bensårsproblematik 
(Van Hecke et al. 2011). Information rörande kompressionsbehandling uppfattas dålig 



 12 

och inkonsekvent utav patienter. Patienterna har svårt att se sambandet mellan 
kompression och goda effekter på bensår. Istället uppfattar patienter 
kompressionsbehandling som en hot om att få vara normal och skapar en upplevelse av 
att kompressionsbehandlingen istället begränsar rörelse och muskelaktivitet i benet 
(Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving 2011). Morgan och Moffatt (2008) belyser dock 
att det finns viss förståelse hos en del patienter för att kompressionsbehandling kan 
bidra till sårläkning och effektiv behandling. Skavberg Roaldsen, Biguet och Elfving 
2011 framhåller att patienter lägger stor vikt på att informationen måste vara 
individanpassad för att skapa följsamhet. Men när patienterna upplever att 
sjuksköterskan inte har tillfredsställande kunskap inom ämnet bensår skapas en känsla 
av att vara utsatt och sårbar som patient (Morgan & Moffatt 2008). Det finns en önskan 
hos patienter om mer information om venös insufficiens och hur man behandlar det. 
Många patienter tror sig veta att benet har svårigheter att dränera vätska medan andra 
saknar kunskap inom ämnet. Att få en förståelse kring detta i ett tidigt skede är önskvärt 
från patienterna för kunna förebygga och eventuellt förhindra att bensår uppkommer 
(Wellborn & Moceri 2014). 
 
 

Patienters upplevelse av den vårdande relationen 
Det patienter uppskattar mest är stöd från sjuksköterskan eller närstående. Hos flertalet 
patienter finns stödet hos sina nära och kära medan andra finner det största stödet i deras 
kontakt med sjuksköterskan. När sjuksköterskan upplevs som det största stödet är det i 
sammanhang där patienten upplever sig sedd, betrodd, tagen på allvar och där det finns 
en hjärtlig relation mellan patient och sjuksköterska (Wellborn & Moceri 2014). 
Förtroendet mellan sjuksköterskan och patienten stärks när information om patientens 
bensår utbytts mellan sjukvårdspersonal patienten litar på. Likaså skapas ett förtroende 
när andra hälsorelaterade problem kan diskuteras och tas på allvar vilket uppmuntrar till 
att patienten beskriver sin historia (Van Hecke et al. 2011). Patienter, vars fokus ligger 
helt på sjukdomen och med många besök hos sjukvården, känner ofta att omvårdnad 
och vänskapen till sjuksköterskan överlappar varandra i mötena. Hos patienter där den 
känslomässiga relationen inte finns till sina anhöriga förlitar patienten sig helt på och 
känner sig beroende av sjuksköterskan. Det finns en rädsla för att förlora sin plats inom 
hälso- och sjukvården och sin roll som patient (Cipolletta & Amicucci 2015). En 
professionell kunskap och förståelse för patientens bensår och där det skapas ett 
individuellt engagemang kring vården av patienten är det som beskrivs skapa en bra 
relation mellan patient och sjuksköterska. Patienter beskriver dock att de ofta upplever 
att deras tillstånd inte verkar intressant eller viktigt i relationen till sjuksköterskan 
(Morgan & Moffatt 2008). Patienter upplever även ibland att de blir tillrättavisade utav 
sjuksköterskan och att de upplever sjuksköterskan som ovänlig när de ibland tar av 
förbandet för att sköta sin hygien emellan omläggningarna (Green et al. 2013). En 
förtroendefull relation främjas dessutom av att sjuksköterskan lägger tid på att tala om 
och lyssna på patientens berättelse. Detta är av särskild vikt när patienten tidigare mött 
personal inom hälso- och sjukvård och närstående där de inte blivit lyssnade på. När 
motstridiga råd ges väljer patienten att förlita sig till de råd som ges av 
sjukvårdspersonal där tillit finns (Van Hecke et al. 2011). För patienter blir relationen 
till sjuksköterskan en viktig del i behandlingen där kontinuiteten och tillgång till samma 
sjuksköterska bygger upp denna relation. Att ha olika sjuksköterskor bidrar till att 
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patienten upplever det är svårare att handskas med sin situation då de inte är lika 
uppdaterade i patientens situation (Green et al. 2013). Vidare är tillit och att känna sig 
säker centrala begrepp som gynnar följsamheten vid behandling av bensår. Främst 
patienter som upplever en förtroendefull relation till sin sjuksköterska följer de 
rekommenderade råden. Förtroende för sjuksköterskan kan skapas genom att denne tar 
bensåret och problemen de orsakar hos patienten på allvar även om bensåret är litet 
(Van Hecke et al. 2011). En meningsfull relation mellan sjuksköterska och patient, en 
kontinuitet i vården som bibehålls och utförd teknisk skicklighet i omvårdnaden av 
bensåren framkommer som viktiga faktorer för patienterna. När patienter dessutom 
upplever att de ses som en individ som är unik och sjuksköterskan intresserar sig för alla 
aspekter av deras hälsa ges en känsla av att vara i goda händer och få en god vård 
(Morgan & Moffatt 2008; Wellborn & Moceri 2014).  
 
 
DISKUSSION 
Nedan förs till en början en metoddiskussion som berör styrkor, svagheter och 
överförbarhet som följs av en resultatdiskussion vilket kommer diskuteras utifrån 
föreliggande litteraturstudies teman. Slutligen förs en reflektion kring hållbar utveckling 
kring litteraturstudiens patientgrupp och omvårdnad. 
 
 

Metoddiskussion 
Litteraturstudien belyser patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår var på 
Axelssons metod (2012, s. 205) anses var väsentlig för att på så vis söka ny kunskap 
och kunna utvecklas inom den egna professionen. Vidare är litteraturstudier ett bra val 
av metod för att sammanställa tidigare forskning på när sådan finns för att skapa en 
djupare förståelse inom valt ämne (Friberg 2012, s. 134). Att genomföra en empirisk 
kvalitativ forskning fanns i ett tidigt skede med som alternativ men med tanke på att det 
är en mer tidskrävande metod ansågs en litteraturstudie vara mer lämpad för tidsspannet 
studien skulle genomföras på. Det finns en viss kritik riktat mot litteraturstudier i det 
avseendet att de kan innehålla begränsad relevant forskning som grund för resultatet. 
Det finns även en risk att urvalet tas fram från den egna ståndpunkten (Axelsson 2012, 
s. 134-135). Ett kritiskt tillvägagångsätt har därmed försökts uppnå genom urval, 
läsning av artiklar och sammanställning av resultatet. Litteraturstudiens inriktning ligger 
till grund för egna intressen och reflektioner som gjords i vårdsammanhang med 
patienter som vårdas för svårläkta bensår, vilket vi anser stärker genomförandet utav 
studien. Viktigt att notera är att tillförlitligheten skulle kunna minska då valet av att göra 
en litteraturstudie innebär att sammanställa ett redan tolkat resultat. 
 
 
Sjukvården är under en ständig förnyelse där ny fakta tillkommer som leder till 
utveckling. Ut efter det valdes att begränsa sökningen från år 2007 för att på så vis 
arbeta med aktuella artiklar inom det valda ämnet och för att skapa en begräsning i 
materialet för att kunna slutföra litteraturstudien inom tidsramen. Övriga avgränsningar 
som gjordes var även att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Det finns en 
medvetenhet om att relevanta artiklar kan ha sållats bort redan vid lästa titlar i de fallen 
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där titeln inte presenterar innehållet rättvist. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
togs med i litteraturstudien då detta enligt Axelsson (2012, s. 204) anses ge ett tydligare 
resultat då det aktuella området belyses ur två synvinklar. Kvantitativa artiklar som 
ingick i litteraturstudien bidrog till att fastslå att patienters hälsorelaterade livskvalité 
påverkades negativt utav svårläkta bensår och skapade depression och oro i större 
utsträckning än hos patienter utan svårläkta bensår. Litteraturstudiens analyserade 
kvalitativa artiklar utvecklade vilka faktorer som bidrog till den försämrade hälsan hos 
patienterna med svårläkta bensår och beskrev upplevelser det skapade hos patienten i 
relation till sitt bensår, vilket därmed kompletterar de kvantitativa artiklarna. 
 
 
De inkluderade artiklarna för analys är gjorda i Italien, Brasilien, Storbritannien, 
Australien, Norge, Belgien och USA. Sjukvården kan te sig olika i olika länder både 
vad det gäller graden av kunskap, kultur, kompetens samt vårdpraxis vilket gör att 
patienters upplevelser vid svårläkta bensår skulle kunna påverkas. Då de inkluderade 
studierna, trots att de är gjorda i flera olika länder, visar resultat med uppenbara likheter 
anses överförbarheten till svenska kontexter vara rimligt trots att litteraturstudiens 
analyserade artiklar inte innehåller artiklar med svenskt ursprung.   
 
 
Morgan och Moffatts (2008) resultat grundar sig på enbart fem deltagare vilket skulle 
kunna ge ett orättvist resultat då slutsatser dras på ett få antal personer. Studiens resultat 
visar hur det dagliga livet påverkas utav att leva med svårläkta bensår vilket upplevs 
negativt utav patienterna. Då Morgan och Moffats (2008) resultat ändå visar på likheter 
i övriga analyserade artiklar med större antal deltagare inkluderades den i 
litteraturstudien då den ansågs tillföra betydande innehåll för det slutliga resultatet. Som 
exempel har Faria et al. (2011) 160 deltagande i sin studie var av 80 deltagare har 
bensår där resultatet visar på en försämrad livskvalitet som berör både fysisk och 
emotionell funktion, smärta och sämre allmän hälsa hos patienterna med bensår.  
 
 

Resultatdiskussion 
Patienters upplevelse av påverkan i det dagliga livet 
Ett huvudfynd som framkommit i litteraturstudien berör den påverkan bensåren har på 
det dagliga livet för patienten både vad det gäller fysiskt, psykiskt och socialt. Resultatet 
visar att patienter begränsas i sin fysiska aktivitet, ofta av rädsla att skada sig mer. Detta 
styrks av Skavberg Roaldsen, Elfving, Kvalvik Stanghelle, Talme och Mattsson (2009) 
som framhåller att det finns ett samband mellan låg grad av fysisk aktivitet och en stark 
övertygelse att undvika rädsla för att skada sig. Heinen et al. (2007) menar även att det 
finns en begränsad kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och bensår. Detta kan 
sammankopplas med litteraturstudiens resultat som visar att patienter tror att fysisk 
aktivitet försämrar bensåren och hindrar sårläkning. Ur analysen framgår dessutom att 
det är av stor betydelse för patienter att sköta sin hygien. Detta begränsas dock utav 
bensåren och patienterna tvingas många gånger ta hjälp av närstående eller 
sjuksköterskan för att sköta sin hygien. Dalheim, Herud, Jørs, Koch och Skaug (2006, s. 
245) menar att patienter ofta upplever hjälplöshet och beroende till följd av att själva 
inte kunna sköta sin hygien och det skapas då ett behov av hjälp från andra. Vidare visar 
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vårt resultat olika känslomässiga effekter av bensåret så som depression, sämre 
självkänsla, ensamhet, hopplöshet och en begränsad frihet som många gånger leder till 
en begränsning i sociala sammanhang. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 131-133) 
menar att den levda kroppen är psykisk, existentiell och andlig på samma gång och 
livsvärldens fasta utgångspunkt. Det är genom kroppen människan har tillgång till livet 
där kroppsliga begräsningar uppstår vid långvarig sjukdom. Detta skapar en förändring 
av tillgången till livet och världen och ett lidande skapas som påverkar hela existensen. 
Med hjälp av resultatet kan livsvärldsperspektivet belysas som en viktig grund i 
sjuksköterskans omvårdnad. Att sjuksköterskan i sitt vårdande och bemötande klarar av 
att möta patientens livsvärld leder till ett vårdvetenskapligt vårdande där fokus på 
omvårdnaden sker utefter patienten som individ. Dahlberg och Segesten (2010, ss. 80-
81) skriver att med hjälp av professionella vårdare kan möjlighet att känna 
välbefinnande infinnas hos patienten trots en allvarlig sjukdom. Ohälsa kan på detta sätt 
innebära hälsa. Som vårdare måste förståelse av hälsa inkludera hela människans 
existens och existensens mångtydighet. Litteraturstudiens resultat visar att det är lätt att 
som sjuksköterska enbart lägga fokus på omvårdnaden av bensåret och inte på 
människan bakom bensåret. Ur det lyfts vikten av att som sjuksköterska anamma att 
vårda med patientens livsvärld i fokus för att skapa en personcentrerad vård menar vi. 
Dahlberg och Segesten (2010, s. 128) beskriver att när livsvärlden används som grund 
för vårdandet skapas förutsättningar för att skapa en balans och återställa livskraften att 
klara av vardagliga sammanhang och där livsmeningen är inkluderad. 
 
 

Patienters upplevelse av smärta, lukt och sårvätska 
Resultatet visar att smärta är ett stort problem hos patienter med bensår och påverkar 
livskvalitén negativ, vilket även styrks utav Edwards et al. (2014) som i sin studie 
relaterar smärta som ett stort problem för de allra flesta patienterna med bensår. 
Resultatet har också visat att sjuksköterskans bemötande, omvårdnad och förmåga att 
inge förtroende har stor betydelse för smärtupplevelsen hos patienten. Detta bejakas inte 
alltid vilket leder till ett lidande för patienten. När sjuksköterskan inte är lyhörd för 
patientens smärta kan patienten känna sig kränkt, vilket ofta leder till utebliven effekt av 
omvårdnaden. Arman och Rehnsfeldt (2006, s. 75) belyser att vårdlidande skapas när 
behandling och omvårdnad inte utgår ifrån patienten som individ och där behandlingen 
ibland även uteblir. Vi anser att som sjuksköterska uppmärksamma patientens smärta 
och ge behandling utifrån patientens subjektiva upplevelse, skapar stora förutsättningar 
att minska detta lidande. Kirkewold (2000, ss. 140-141) menar att enligt Travelbees 
omvårdnadsteori är lidande och sjukdom en personlig upplevelse, som trots att den ofta 
upplevs som meningslös kan vara meningsfull och skapa en möjlighet till 
självutveckling. Att hjälpa patienten att hitta en mening i sin upplevelse genom att 
hjälpa patienten att bemästra och uthärda sjukdom är målet för omvårdnaden. Edwards 
et al. (2014) belyser att flertalet patienter upplever att bensåren vätskar vilket utgör ett 
hinder i vardagen för patienten. Detta framkommer även i litteraturstudiens resultat som 
i kombination med lukt från bensåren påverkar patienternas livskvalitet negativt och 
skapar lidande. Lukt och vätska från bensåren orsakar dålig självkänsla, stress och 
deppighet, och gör kroppen och situationen oförutsägbar och utom kontroll. En känsla 
av att vara oren leder till en tillbakadragenhet av rädsla för vad andra människor ska 
tycka. I Kirkewold (2000, s. 13) beskrivs Travelbees omvårdnadsteori som menar att 
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lidande ofta är knutet till sjukdom och att lidandet är sammankopplat med det som 
individen upplever betydelsefullt i livet.  Resultatet visar att lukt och läckage från 
bensåren påverkar patientens hälsa negativt. Vi menar att det är av stort vikt att som 
sjuksköterskan kan behandla och bemöta patienten så att hälsa och välbefinnande lyfts 
fram. Det kan vara av vikt för patienten att se sin ohälsa men det är av minst lika stor 
vikt att lyfta fram resurser vilket patienter ibland kan behöva stöd med från 
sjuksköterskan. Dahlberg och Segesten (2010, s. 80) styrker detta och menar att hälsa 
kan upplevas trots sjukdom. Hur man förhåller sig till sin sjukdom påverkar om hälsa 
och välbefinnande kan infinna sig. Detta kan stödjas av god hjälp från sjuksköterskan. 
Att kunna utföra viktiga livsprojekt trots sin sjukdom kan därmed bli möjligt vilket kan 
leda till upplevd hälsa.    
 
 

Patienters behov av kunskap och ett vårdande som främjar hälsa 
Resultatet visar att patienterna upplever att information rörande bensår är bristfällig.  
När patienterna inte får den kunskap de behöver kring sin sjukdom kan de heller inte 
sammankoppla att omvårdnadsåtgärder och livsstilsändringar bidrar till goda effekter 
vid bensår. Bristen på kunskap skapar också en minskad följsamhet till behandling och 
behandlingen ses mer som något som hotar bilden av att få vara normal. Detta styrks av 
Herber, Schnepp och Rieger (2007) som beskriver att patienter inte har den kunskap de 
behöver kring bakomliggande orsak till bensåren. Därmed har de liten förståelse för 
behandling och en känsla av att inte ha kontroll över sitt bensår. Resultatet visar vidare 
att om information i ett tidigt skede tillhandahålls patienten kan bensåren förebyggas 
och eventuellt helt förhindras. Hos patienter med kunskap kring sitt bensår finns större 
acceptans för situationen och ökad motivation till att ta sig an åtgärder som främjar 
blodcirkulationen. Dessa patienter kan sammankoppla goda hälsoeffekter med sitt sätt 
att handla. Detta kan relateras till Birklers (2007 s. 146) syn på att se patienten som 
autonom. För att patienten ska kunna fatta egna beslut kring sin behandling krävs det att 
sjuksköterskan ger den information och kunskap som krävs för att patienten ska få de 
bästa förutsättningarna för beslutstagande. Dahlberg och Segesten (2010 s. 181) belyser 
vikten av att omvårdnaden måste ha som syfte att patienten ska kunna ta sig an stora 
som små livsprojekt genom att rätt förutsättningar ges. Då skapas delaktighet och 
patienten kan således göra hälsofrämjande val, både inom sjukvården men även i det 
privata livet. I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) står det skrivet att personal 
tillhörande hälso- och sjukvården ska genomföra sitt arbeta i överrensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. Ett centralt kompetensområde för sjuksköterskan är 
därmed att ha förmåga att använda sig utav och söka evidensbaserad kunskap (Svensk 
sjuksköterskeförening 2016a, s. 5).  
 
 
Under vår datainsamling noterades att det finns mycket forskning inom ämnet svårläkta 
bensår som är äldre än de 10 åren vi valt att begränsa oss till. Den äldre forskningen 
verkar stämma väl överens med litteraturstudiens resultat vilket skapat en reflektion hos 
oss rörande hur väl man når ut med forskning. Trots att mycket forskning finns kring 
patienter och dess förhållande till sina bensår, beskriver inte nyare forskning någon 
större skillnad i förbättring för patienterna, jämförelsevis med den äldre forskningen. 
Vidare har vi reflekterat kring att forskning kanske inte alltid är så lättillgänglig och att 
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den tidsbristen som råder inom yrket som sjuksköterska kan resultera i att man inte tar 
sig an forskning. Litteraturstudiens resultat visar att kunskapsbristen många gånger 
bottnar i att sjuksköterskan vänder sig till kollegors omdömen och förlitar sig på egen 
erfarenhet istället för att söka evidensbaserad kunskap. Att omvårdnaden sjuksköterskan 
utför grundar sig på evidensbaserad kunskap bör vara av stor vikt. Om kunskapsbrist 
inom området svårläkta bensår inte uppmärksammas menar vi att ett hinder skapas till 
att professionellt bemöta denna patientgrupp. Patientlagen (SFS 2014:821) tar dessutom 
upp att som patient har man rätt att få information rörande sin vård, behandling, den 
förebyggande vården samt om sin hälsa. Patienten har rätt till skriftlig information och 
det är även viktigt att sjuksköterskan ser till att patienten uppfattat informationen.  
 
 
Vidare beskriver resultatet patienternas behov av stöd från sjuksköterskan. En relation 
där patienten känner sig sedd, tagen på allvar och betrodd upplevs som ett stöd och som 
en hjärtlig relation mellan sjuksköterska och patient. I omvårdnaden krävs det att 
sjuksköterskan motiverar, tar sig tid och lyssnar på patienten för att därmed skapa 
förutsättningar för förbättringar i behandlingen. Detta kan styrkas utav Brown (2008) 
som menar att ett socialt stöd förbättrar patientens välbefinnande och har därmed en 
betydande positiv roll vad det gäller sårläkning och minskning av återkommande 
bensår. Dock beskriver resultatet att patienter ofta upplever att stödet och engagemanget 
från sjuksköterskans sida inte finns där. Istället känner de en rädsla och oro i mötet med 
sjuksköterskan då de inte känner sig tagna på allvar. Detta beskrivs även av Herber, 
Schnepp och Rieger (2007) som framhåller att patienter inte känner sig lyssnade på och 
att omvårdnadspersonal inte heller visar empati till situationen patienten befinner sig i. 
Dahlberg och Segesten (2010 ss. 184, 190) framhåller att ett vårdande som främjar hälsa 
byggs på öppenhet och följsamhet vilket står för att förutsättningslöst möta varje enskild 
individ. Relationen mellan vårdare och patient ska kännetecknas av engagemang och 
fokus på patientens vård där ambitionen blir att lindra lidande, stärka hälsoprocesser och 
finna möjligheter till välbefinnande. I och med det styrks litteraturstudiens resultat som 
visar att det är först när patienten upplever att denne ses som unik och patientens hela 
sjukdomsbild och hälsa beaktas, en relation som gynnar hälsan främjas. Resultatet 
belyser patienters önskan om en vård som är kontinuerlig, där såromläggningen sköts av 
samma sjuksköterska så att en relation kan skapas, vilket kommer upplevas positivt av 
patienten. Detta styrker Eriksson och Nilsson (2008) som menar att kontinuitet i vården 
är en förutsättning för att en vårdande relation ska utvecklas. Med resultatet som grund 
stärks vår uppfattning om att sjuksköterskan alltid bör ha ett reflekterande 
förhållningssätt. Det är av stor vikt att se varje patient som unik. Tid och eftertanke 
krävs för att skapa en relation till sin patient som gynnar dennes hälsa. Hjalmarsson 
(2013, ss. 136-138) skriver att självinsikt, kunskap, inlevelseförmåga och ett lyssnande 
förhållningssätt är för en sjuksköterska grundläggande för att bemästra variationen av 
individer och möten. Det är i mötet och samtalet som uppfattningar tydliggörs, vilket är 
avgörande för ömsesidig förståelse och god omvårdnad. 
 
 

Hållbar utveckling 
Bensår är förenat med höga kostnader för hälso- och sjukvården samt har en negativ 
påverkan på patientens hälsa (Augustin, Brocatti, Rustenbach, Schäfer & Herberger 
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2012; Purwins et al. 2010). 2-4 % av hälso- och sjukvårdsbudgeten uppskattas gå till 
sårrelaterade kostnader. Svårläkta bensår drabbar främst äldre personer och i takt med 
att vi i samhället blir fler och fler ökar även antalet äldre personer. Detta förväntas skapa 
en ökad belastning på sjukvården samt ökade vårdkostnader (SBU 2014, s. 31). 
Litteraturstudien belyser patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår vilket 
visar på att patienter upplever att deras hälsa påverkas negativt. Med patientens hälsa 
och samhällets ökade ekonomiska belastning i åtanke är det av stor vikt att rätt 
omvårdnad ges för att främja hållbar utveckling. Därmed kan en hållbar framtid för 
nästkommande generationer skapas anser vi. Att som sjuksköterska arbeta utifrån en 
individanpassad vård för patienter med svårläkta bensår kan vårdkostnader minskas 
genom en mer effektiv omvårdnad. Av samma anledning främjas då även miljömässiga 
aspekten i form av väl utnyttjade omvårdnadsmaterial. Den individanpassade vården 
blir även av lika stor vikt för patienten som då får en stärkt livskvalité. Detta anser vi 
kommer stärka patientens fysiska, psykiska och sociala hälsa.  
 
 
SLUTSATSER 
Litteraturstudien belyser att svårläkta bensår påverkar patienten på flera olika plan. Det 
dagliga livet med såväl sociala som fysiska aktiviteter hämmas och patienter upplever 
depression och sämre självkänsla. Smärtan bensåren orsakar skapar en stor frustration 
för patienterna, i synnerhet när den inte beaktas av sjuksköterskan. Smärtan i 
kombination med lukt och läckage från bensåren har en negativ inverkan på den 
hälsorelaterade livskvalitén. Genom att låta såromläggning utföras av vårdpersonal 
skapas en känsla av att ha kontroll över sitt bensår, men hur patienter ser på målet med 
sin behandling beror dock på viken inställning patienten har till den bakomliggande 
orsaken till bensåret. Kunskapsbristen visar sig vara stor bland patienter med bensår och 
informationen som vårdpersonal ger upplevs bristfällig, likväl som förståelse för 
patientens livssituation. Först när sjuksköterskan vårdar ur ett livsvärldsperspektiv och 
skapar en förtroendefull och individuell omvårdnad skapas en meningsfull relation 
mellan patient och sjuksköterska. Detta gynnar omvårdnaden och patientens hälsa.  Då 
litteraturstudien belyser patienters upplevelse av att leva med svårläkta bensår skapas 
förutsättningar för sjuksköterskan att ge en god omvårdnad samt en grund för 
utvecklingsarbete och vidare diskussion. För framtida forskning skulle det vara 
intressant att undersöka mer specifikt vilket stöd och vilken kunskap patienter med 
bensår är i behov av rörande patienter i Sverige då aktuell forskning inom det ämnet är 
svårt att finna.  
 
 

Kliniska implikationer 
Kliniska implikationer för vårdandet som framkommer ur litteraturstudien är följande:  
 

• Då svårläkta bensår påverkar såväl den fysiska, psykiska och sociala 
dimensionen av livet, är det av vikt att sjuksköterskan vårdar ur ett 
livsvärldsperspektiv för att skapa förutsättningar för patienten att uppnå hälsa 
och känna välbefinnande.  
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• Lidandet som uppstår hos patienter på grund av bensåren kan lindras om 
sjuksköterskan uppmärksammar, och skapar en omvårdnad utefter, patientens 
upplevelse av sin sjukdom.  
 

• För att patienterna ska kunna handskas med sin situation krävs att information 
om bensår ges av sjuksköterskan. Detta förutsätter att sjuksköterskan innehar 
kunskap vad gäller uppkomst, behandling och inte minst om patienters 
upplevelse av att leva med svårläkta bensår. 
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S1 Cinahl patients OR 
“patients 

perspective” 

070201-170231 
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English language 
Peer Reviewed 

Human 
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S2 Cinahl experience 
OR “quality 
of life” OR 

“life 
experience” 

070201-170231 
Abstract available 
English language 
Peer Reviewed 

Human 

59818 0 0 0 0 

S3 Cinahl “chronic 
wounds” OR 
“leg ulcers” 

070201-170231 
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English language 
Peer Reviewed 

Human 
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AND S3 

070201-170231 
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English language 
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Human 
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patient 

relations” 
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English language 
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S6 Cinahl ”foot ulcer” 
AND 

”health-
related 

quality of 
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070201-170231 
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English language 
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quality of 
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English language 
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“patient 
perspective” 
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Bilaga 2, Artikelgranskning. 
 

Författare Titel Årtal och 
tidskrift 

 

Syfte Metod och urval Resultat 

Cipolletta, 
S. & 
Amicucci, 
L. 

Illness 
trajectories in 
patients 
suffering 
from leg 
ulcers: A 
qualitative 
study 

2015 
 
Journal of 
health 
Psychology 

Identifiera patienters 
skilda upplevelser 
vid bensår genom att 
analysera personliga, 
sociala och 
relationella 
dimensioner 
relaterade till 
bensårsdebut och till 
vårdprocessen. 

Kvalitativ metod 
med 
semistrukturerade 
intervjuer utav 21 
patienter, varav 9 
män och 12 
kvinnor mellan 27-
78 år, med bensår, 
1 läkare och 4 
sjuksköterskor vid 
ett kirurgiskt 
dagcenter i Italien. 

Resultatet visar att 
bensår kan upplevas 
olika beroende på 
personlighet och 
relationen till 
vårdaren. Resultatet 
presenteras i fyra 
teman: möjligheter, 
förnekelse, 
sjukdomsfokus och 
tragedi.   

Faria, E., 
Blanes, L., 
Hochman, 
B., 
Mesquita-
Filho, M. & 
Ferreira, L. 

Health-
related 
quality of 
life, self-
esteem, and 
functional 
status of 
patients with 
leg ulcers 

2011 
 
WOUNDS 

Studiens syfte var att 
bedöma den 
hälsorelaterade 
livskvalitén, 
självkänsla och 
funktionell status 
hos patienter med 
kroniska venösa 
bensår.  

En kvantitativ 
metod användes. 
160 personer 
delades upp i en 
experimentgrupp 
innehållande 
patienter med 
bensår respektive 
kontrollgrupp utan 
bensår. 
Frågeformulär 
gällande 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
funktionell status 
besvarades och 
självskattningsska-
la utfördes. 
Studien utfördes i 
Brasilien. 

Resultatet visar att 
patienter med 
bensår visar till 
skillnad från 
patienter utan 
bensår en försämrad 
hälsorelaterad 
livskvalitet relaterat 
till fysisks och 
emotionell funktion, 
smärta, allmän hälsa 
och vitalitet. Ingen 
skillnad visades 
mellan grupperna 
rörande självkänsla. 
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Författare Titel Årtal och 
tidskrift 

 

Syfte Metod och urval Resultat 

Firth, J., 
Nelson, 
E.A., 
Briggs, M. 
& Gorecki, 
C. 

A qualitative 
study to 
explore the 
impact of 
foot 
ulceration on 
health-related 
quality of life 
in patients 
with 
rheumatoid 

2011 
 
International 
journal of 
nursing studies 

Att undersöka 
påverkan av fotsår 
på hälsorelaterad 
livskvalité hos 
patienter med 
rheumatoid artrit. 

Kvalitativ metod 
tillämpades. 23 
vuxna med 
rheumatoid artrit 
(RA) intervjuades 
i Storbritannien 
mellan maj 2008 
och juni 2009. 
Intervjuerna tog 
upp frågor om 
hälsostatus och 
sårets påverkan på 
det dagliga livet ur 
fysisk, psykisk och 
social aspekt. 

Resultatet visar att 
fotsår påverkade 
den hälsorelaterade 
livskvalitén fysiskt, 
psykiskt och socialt. 
Sårsmärta kopplas 
till svårigheter att 
gå vilket påverkar 
det dagliga livet och 
självständighet. 
Fotsår gav en 
förändrad 
kroppsuppfattning, 
svårigheter att hålla 
såret tort, sköta 
hygienen och 
ekonomiska 
svårigheter. Ångest, 
nedstämdhet och 
frustration är också 
något som tas upp 
relaterat till fotsår. 

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

Patient 
perspectives 
of their leg 
ulcer journey 

2013 
 
Journal of 
wound  care 

Att förstå den 
personliga påverkan 
av venösa bensår ur 
patientens 
perspektiv. 

Kvalitativ metod 
användes med 
ostrukturerade 
intervjuer med 9 
patienter med 
patienter. 
Intervjuerna 
bandades och 
transkriberades. 
Studien utfördes i 
Australien. 

Fyra teman 
identifierades: 
såren, symtom, 
sårbehandling och 
effekt på det dagliga 
livet vilket alla 
påverkade 
patienters 
livskvalitet till en 
försämring.  
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Författare Titel Årtal och 
tidskrift 

 

Syfte Metod och urval Resultat 

Jones, J.E., 
Robinson, 
J., Barr, W. 
& Carlisle, 
C. 

Impact of 
exudate end 
odour from 
chronic 
venous leg 
ulceration 

2008 
 
Nursing 
Standards 

Att utforska 
utbredningen av 
depression hos 
personer som vårdas 
för venösa bensår.. 

Kvantitativ och 
kvalitativ metod 
användes i studien. 
Först genomfördes 
ett frågeformulär 
för att fastställa 
förekomsten av 
sjukhusframkallan
de ångest och 
depression hos 
patienter med 
svårläkta bensår. I 
denna 
undersökningen 
deltog 196 st. 
Därefter 
intervjuades 20 
patienter för att 
undersöka 
erfarenheten av att 
leva med kroniska 
bensår. Studien 
utfördes i 
Storbritannien. 

I undersökning ett 
upplevde 27% 
depression och 26% 
en känsla av oro på 
grund av sårvätska 
och lukt. Endast 6% 
hade varken lukt 
eller sårvätska från 
sina sår. I 
undersökning två 
fann man att 
sårsekret och lukt 
påverkade vardagen 
och fastställde tre 
teman: 
Känslomässig 
reaktion av lukt, 
begränsningar i 
sociala aktiviteter 
och hantering av 
läckage och lukt. 

Morgan, 
P.A & 
Moffatt, 
C.J. 

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

2008 
 
International 
Wound Journal 

Att utforska 
relationen mellan 
sjuksköterska och 
patienter med 
svårläkta bensår 
genom patienternas 
upplevelse av deras 
bensår. 

Kvalitativ metod 
användes. Man 
utförde 
semistrukturerade 
intervjuer med 5 
patienter med 
bensår för att 
förstå patienternas 
relation till sig 
själva, sitt sår och 
sjuksköterskan. 
Studien utfördes i 
Storbritannien. 

Två kategorier 
belyses där den 
första handlar om 
sårets påverkan i det 
dagliga livet och 
strategier för att 
handskas med sitt 
bensår. Den andra 
kategorin belyser 
vikten av en god 
relation mellan 
patient och 
sjuksköterska. 
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Författare Titel Årtal och 
tidskrift 

 

Syfte Metod och urval Resultat 

Skavberg 
Roaldsen, 
K., Biguet, 
G. & 
Elfving, B. 

Physical 
activity in 
patients with 
venous leg 
ulcer – 
between 
engagement 
and 
avoidance. A 
patient 
perspective. 

2011 
 
Clinical 
Rehabilitation 
 

Syftet med studien 
var att identifiera 
och beskriva de 
kvalitativa 
variationerna om hur 
fysisk aktivitet 
uppfattas och förstås 
av individer med 
nuvarande eller 
tidigare venösa 
bensår. 

Kvalitativ metod 
genomfördes där 
man intervjuade 
22 personer mellan 
åldrarna 60-85 år. 
Studien utfördes i 
Norge. 

Fyra kategorier 
utformades från 
analysen: 
Självhantering, 
information och 
stöd, rädsla för 
skada och en 
önskan att vara 
normal. 

Van Hecke, 
A., 
Beeckman, 
D., 
Grypdonck, 
M., 
Meuleneire, 
F., Hermie, 
L. & 
Verhaeghe, 
S. 
 
 

Knowledge 
deficits and 
information-
seeking 
behaviour in 
leg ulcer 
patients 

2013 
 
WOUND 
CARE 

Syftet med studien 
var att undersöka 
kunskapsbrist och 
det 
informationssökande 
beteendet hos 
patienter med 
bensår. 

Kvalitativ metod 
tillämpades. 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes 
i Belgien på 15 
patienter med 
bensår mellan 
oktober 2008 och 
juni 2009 i deras 
hem. Deltagarna 
uppmanades att 
fritt prata om hur 
de uppfattade sina 
bensår och vart de 
fått information 
kring bensår ifrån. 
Data bearbetades 
och 
sammanställdes 
genom en cyklisk 
process. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ur analysen 
presenterades två 
huvudteman: 
Kunskaps- och 
informationsbrist 
och uppfattningar 
och konsekvenser 
för 
informationssökan-
de beteende. 
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Författare Titel Årtal och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

’Van 
Hecke, A., 
Verhaeghe, 
S., 
Grypdonck, 
M., Beele, 
H. & 
Defloor, T. 

Processes 
underlying 
adherence to 
leg ulcer 
treatment: A 
qualitative 
field study. 

2011 
 
International 
journal of 
nursing studies 

Syftet var att 
undersöka 
följsamhet till 
behandling hos 
patienter med 
bensår. 

Kvalitativ studie 
med 
semistrukturera 
intervjuer hölls 
med 25 patienter i 
deras hem efter 
behandlingstillfäl-
le. Även 
sjuksköterskor 
intervjuades. Data 
samlades också in 
genom 
observationer. 
Studien utfördes i 
Belgien. 

Resultatet visar att 
tillit till 
sjuksköterska var 
viktigt för 
följsamhet till 
behandling och 
rekommenderad 
livsstilsförändringar 
och där det var av 
vikt att 
sjuksköterskan tog 
sig tid att prata med 
patienten. När 
patienter kände en 
fysisk förbättring 
övertygades de följa 
sin behandling  

Wellborn, J. 
& Moceri, 
J.T. 

The lived 
experiences 
of persons 
with chronic 
venous 
insufficiency 
and lower 
extremity 
ulcers 

2014 
 
WOUND 
CARE 

Studiens syfte var att 
beskriva den levda 
erfarenheten av 
lidandet venös 
insufficiens kan 
skapa och hur denna 
kroniska sjukdom 
påverkar den 
hälsorelaterade 
livskvalitén.  

Kvalitativ metod. 
10 patienter med 
bensår deltog i 
studien där 
medelåldern låg på 
66 år. Deltagarna 
fick besvara nio 
frågor rörande 
bensår och hur det 
upplevs att leva 
med dem. 3 
intervjuer utfördes 
enskilt medan 
resterande 7 deltog 
i en grupp där 
frågorna 
besvarades. 
Studien utfördes i 
USA. 

Ur dataanalysen 
identifierades 4 
teman: 
Kunskapsbrist, 
obehag, besvär, 
hanterbarhet. 
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