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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att studera den äldre patientens upplevelse av att leva 

med svårläkta bensår och vad denne anser bidrar till eller förhindrar en positiv syn 

på sin tillvaro. 

Metod: Studien innehåller intervjuer med äldre personer drabbade av svårläkta 

bensår. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes.  

Resultat: Resultatet visar att informanterna upplever smärta, oro för försämring, 

ångest och att den långsamma sårläkningen är påfrestande. Enligt informanterna 

krävs det deltagande vid sociala sammankomster och aktiviteter samt att hålla 

kontakt med vänner och anhöriga för att bibehålla en positiv syn på sin tillvaro. 

Livskvaliteten upplevs som relativt god. Liksom synen på tillvaron påverkas också 

den upplevda livskvaliteten av den egna situationen och då positivt genom att 

känna sig delaktig i ett socialt sammanhang och negativ genom förlust av 

självständighet. Samtliga informanter har en positiv upplevelse av den erhållna 

sjukvården, de tror på kontinuitet för ett bra behandlingsresultat och känsla av 

trygghet. 

Slutsats: Svårläkta bensår påverkar den äldre människan på olika områden i livet, 

fysiskt, psykisk och existentiellt. De äldre patienterna behöver hälso- och 

sjukvården samt ett socialt nätverk för att bibehålla en positiv livssyn. 

 

 

Nyckelord: 

kvalitativ innehållsanalys, intervjustudie, patientens upplevelse, bensår, äldre 

människor 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Aim: The aim of this study was to study the older patient's experience of living 

with chronic leg ulcers and what he or she considers to contribute to or impede a 

positive outlook on their lives. 

Method: The study includes interviews with elderly people suffering from chronic 

leg ulcers. A content analysis was performed. 

Results: The result shows that the informants are experiencing pain, concerns 

about worsening, anxiety, and that the slow wound healing are stressful. 

According to informants, it requires attendance at social gatherings and activities 

and to keep in touch with friends and loved ones to maintain a positive outlook on 

their lives. The quality of life is perceived as relatively good. The perception of 

life and the perceived quality of life effects positively by feeling involved in a 

social context and negatively through the loss of independence. All respondents 

have a positive experience of the obtained medical care, they believe in the 

continuity for good treatment results and sense of security. 

Conlusion: Slow-healing leg ulcers affects older people in different areas of life, 

physical, psychological and existential. The older patients need health care and a 

social network to maintain a positive outlook on life. 
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Bakgrund 

Introduktion 
Omkring en femtedel av Sveriges befolkning är över 65 år och räknas som äldre, 

2030 beräknas denna grupp av människor vara en fjärdedel av befolkningen. 

Svårläkta sår hos äldre är ett stort problem, framför allt för den drabbade patienten, 

och det kan medföra smärta och nedsatt livskvalitet. Uppskattningsvis lider 0,1-0,3 

procent av Sveriges befolkning av svårläkta sår (SBU, 2014). Då detta kan begränsa 

en persons livsföring är det viktigt att studera de äldres egna upplevelser av att leva 

med svårläkta sår. 

 

Ett svårläkt bensår är ett sår nedanför knät som inte läkt inom 6 veckor, det kan även 

innebära fotsår eller trycksår (SBU, 2014).  Ett bensår är ett sår som ofta uppkommer 

efter det att huden utsatts för någon form av trauma, ofta behövs inget större trauma. 

Huden går sönder och det blir svårläkt på grund av att personen har nedsatt 

blodcirkulation. Ungefär hälften av alla bensår orsakas av venös insufficiens i det 

djupa vensystemet (Lindholm, 2012). Venösa bensår är resultatet av antingen primär 

eller sekundär venös insufficiens. En primär insufficiens är ett medfött tillstånd som 

innebär defekter i det venösa ventilsystemet som senare leder till ett ökat tryck i det 

ytliga vensystemet. Den venösa hypertonin orsakar då läckage av blodplättar, 

proteiner och leukocyter till vävnaden vilket leder till lokal inflammation, dermal 

fibros och slutligen sårbildning (Johnson & Rogers, 2011).  

 

Sekundära orsaker som kan leda till venös insufficiens och samma konsekvens är 

infektioner, trauma, tromboflebit eller venös tromboemboli. Systemiska tillstånd 

såsom kronisk hjärtsvikt och njursjukdom kan leda till ökat ödem och 

vätskeretention i de nedre extremiteterna som kan förvärra tillståndet ytterligare  och 

påskynda utvecklingen av sjukdomen (Johnson & Rogers, 2011).   

 

Venös insufficiens kan drabba enbart det ytliga vensystemet, det djupa vensystemet 

eller perforanterna, men kan också vara en kombination av insufficiens i alla dessa 

tre. Förekomsten av venös insufficiens är mellan 30 och 50 % hos den vuxna 

befolkningen i västvärlden, sjukdomen ökar med stigande ålder. Vanligast 

förekommande är djup venös insufficiens och kan ses hos cirka 70 % av de drabbade 

personerna. Endast ytlig insufficiens eller en kombination av djup och ytlig 
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insufficiens drabbar ca 15 % vardera (Fagrell, 2014b). Det ytliga vensystemet 

samlar blod från hudens kärl, det djupa vensystemet samlar blod från 

benmuskulaturen. Mellan dessa två system går så kallade perforanter. I ett normalt 

vensystem minskar det venösa trycket genom rörelse som ett resultat av 

vadmuskelpumpens arbete och att venklaffar förhindrar återflöde av blod. Om dessa 

vener är skadade och/eller muskelpumpen är nedsatt, förblir ventrycket högt. Det 

resulterar i venös hypertoni som orsakar ödem, ökad skörhet av kapillärerna och en 

ökad risk för bensår (Day, 2015). 

 

Bensår kan också uppkomma på grund av arteriell insufficiens, men är då oftast 

lokaliserade på andra områden, exempelvis fötterna. Fotsår drabbar oftast diabetiker 

eller personer med nedsatt arteriell cirkulation, cirka 25–30 procent av alla svårläkta 

sår är fotsår (Lindholm, 2012).  De typiska diabetessåren är ett resultat av yttre tryck 

i närvaro av neuropati, som vanligtvis inträffar på de viktbärande ytorna (Johnson 

& Rogers, 2011).   

 

Nedsatt arteriell cirkulation i benen är tecken på en generell åderförkalkning av 

kroppens artärer. En majoritet av personer som drabbas av arteriell insufficiens är 

rökare och cirka 20 % av de drabbade har diabetes. Det går att se om en person har 

arteriell insufficiens genom att den drabbades fot ofta är blek och kall, blekheten 

förstärks om benet lyfts upp. När personen sedan sätter sig upp blir foten betydligt 

mer rodnad än den andra foten. En rodnad och varm fot i sittande eller stående är 

också ett tecken på att det föreligger nedsatt arteriell cirkulation. Andra symtom på 

arteriell insufficiens kan vara att hårstrån på fötterna kan försvinna, naglarna blir 

spröda och missfärgade och huden kan varar blek eller marmorerad (Fagrell, 2014a). 

Av alla diabetiker beräknas 3-8 % ha ett svårläkt sår och upp till 20 % av dessa sår 

kommer att leda till att personen blir tvungen att amputera tår, fot eller underben 

(Gershater et al., 2009).  

 

När den mest lämpliga behandlingen ska väljas är det av vikt att fastställa orsaken 

till såret. Tillämpningen av kompression för ett arteriellt sår skulle kunna få 

katastrofala konsekvenser. Det skulle kunna leda till kallbrand och till och med 

amputation (Bianchi, Mahoney, Nugent & Keen, 2013). 
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Förfarandet för bedömning bör omfatta en noggrann hälsohistoria. Dokumentera 

patientens ålder, yrke eller tidigare yrke, person- eller familjehistoria av 

hudsjukdom, till exempel eksem på nedre extremiteterna, tidigare sjukdomshistoria, 

allmän hälsa, läkemedel, symtom i underben, tidigare sår och nuvarande symtom. 

Undersökning av extremiteterna bör innefatta observationer gällande om ödem, 

åderbråck, venös dermatit, bruna fläckar, eller atrophie blanche föreligger. 

Dokumentera sårets lokalisation, storlek, djup, sårvätska, sårskorpa, sårbotten, 

tecken på läkning, lukt, tecken på infektion, tecken på dermatit (Bianchi et.al, 2013).  

 

År 1994 inleddes ett förbättringsarbete i landstinget Dalarna som idag benämns som 

vårdprocess "Dalabensår". Tre år senare, 1997, infördes "Dalabensår - metodbok för 

fot- och bensår". Metodboken skall användas som ett gemensamt vårdprogram för 

personal inom primärvård, specialistsjukvård och kommuner i Dalarna. 

Vårdprogrammet uppdateras kontinuerligt av ”Länsgrupp Dalabensår” som idag 

består av tre läkare och tre sjuksköterskor med olika bakgrund. Vårdprogrammet 

innehåller fakta och bestämmelser gällande utredning, diagnos, behandling och 

uppföljning. På hudkliniken i Falun finns en särskild sjuksköterska med uppdrag att 

förbättra vårdkedjan för patienter med bensår genom att undervisa, handleda och 

stödja annan personal både inom landstingets och kommunernas hälso- och sjukvård 

(Dalabensår, 2011). 

 

Patientens upplevelser 
I en studie gjord av Heinen, Persoon, van de Kerkhof, Otero & van Achterberg 

(2007) uppgav patienter med svårläkta bensår att de upplevde en känsla av att vara 

utanför. De kände sig isolerade och hade inte längre samma kontakt med 

omgivningen. Kontakten med sjuksköterskan kunde vara den enda sociala kontakt 

de hade. De kände ensamhet och hindrades av deras nedsatta rörlighet att deltaga i 

sociala aktiviteter de varit delaktiga i tidigare. Rörligheten försämrades i och med 

bensåren och behandlingen av dessa (Heinen et al, 2007). Patienter upplevde en 

känsla av att vara fångna i sina egna hem. En del valde att stanna hemma på grund 

av rädslan att ramla och orsaka nya sår. De flesta patienter med bensår upplevde 

smärta i olika former, molande värk eller huggsmärta. För somliga var det mest 

påtagligt nattetid då smärtan störde sömnen, för andra var det som mest smärtsamt 
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vid omläggning. Smärtan kunde också öka i intensitet när såren blev infekterade 

men smärtan avtog till stor del efter en tids användande av antibiotika. Det var 

viktigt att lyssna på patienten och ta deras känslor på allvar. Patienter med bensår 

lade stor vikt vid självbestämmande, exempelvis när det gällde behandling. De ville 

själva bestämma vad som var god livskvalitet för dem (Brown, 2005; Heinen, et al., 

2007). 

 

En konflikt mellan patient och sjuksköterska kunde påvisas i Browns studie (2005). 

Patienten och sjuksköterskan kunde ha olika målsättningar med behandlingen. 

Patienten önskade symtomlindring medan sjuksköterskans mål oftast var sårläkning. 

Konflikter uppstod när patienterna tog av sig sina förband på grund av obehag trots 

att de visste att sårläkningen försämrades i och med det. Brown ansåg att det var av 

vikt att diskutera målsättning med behandling och att patienten förstod sitt tillstånd 

och varför såren inte läkte. Samtliga deltagare i studien var överens om att 

kontinuitet i vården var mycket viktigt, de hade skapat en god relation till en eller 

två behandlande sjuksköterskor (Brown, 2005). I Byrne och Kellys studie (2010) 

framställs relationen mellan sjuksköterska och patient som något unikt.  Patienterna 

kände tacksamhet och att deras vård var i trygga händer. De upplevde att de hade 

förtroende för sjuksköterskan och en känsla av att känna sjuksköterskan. Vikten av 

kontinuitet i vården poängterades och förtroendet verkar vara byggt genom god 

kommunikation. Negativa beskrivningar av upplevelsen av sjukvård  verkade hänga 

samman med att få ny personal, de betonar vikten av att känna och lita på 

sjuksköterskan (Byrne & Kelly, 2010). 

  

Lukt och läckage upplevdes som mycket genant. Det här problemet belyste Jones, 

Robinson och Carlisle (2008) i sin studie gällande just effekterna av sårvätska och 

lukt från kronisk venös sårbildning. Resultatet kunde påvisa att cirka en tredjedel av 

deltagarna skattade sig som deprimerade och lika många som oroliga eller 

ångestfyllda. Ångest och depression analyserades mot faktorer som rörlighet, 

ensamhet, smärta, sårvätska och lukt. De faktorer som föreföll vara förknippade med 

högre förekomst av ångest och depression var förekomst av lukt och sårvätska. 

Personer som kände lukt från sina egna sår begränsades i vardagen och det fanns en 
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rädsla i att människor runt om kring dem kunde känna av lukten vilket var tillräckligt 

för att kunna inskränka på eller begränsa deras sociala aktiviteter (Jones et al., 2008).  

 

Franks, Moffatt, Doherty, Smithdale och Martin (2006) menade i sin studie om 

långsiktiga förändringar i livskvalitet hos patienter med svårläkta bensår att den 

långsiktiga effekten av smärta kunde påverka den känslomässiga statusen hos 

patienten och deras förmåga till att bibehålla copingstrategier. Ett resultat av det 

kunde vara en sämre upplevd livskvalitet. Franks et al. (2006) menade också att det 

fanns alldeles för lite forskning och evidens hur utebliven sårläkning påverkade 

faktorer så som hopp och optimism och deras roll i att upprätthålla den 

emotionella/psykiska hälsan.  

 

Smärta beskrevs av Green, Jester, McKinley och Poolers (2014) som ett 

dominerande tema och var karakteristiskt hos patienter med svårläkta bensår. 

Smärta var betydande och beskrevs som det värsta symtomet och en orsak till stort 

lidande. Smärtan kunde vara överväldigande, konstant eller obeveklig och hade 

djupgående effekter på patienten. Smärtan påverkade sömnen, rörligheten och ADL-

funktionen, det kunde förvärras beroende av förband och behandlingsmetoder 

(Green et.al, 2014). Enligt Taverner, Closs och Briggs (2014) var det smärtan som 

orsakades av bensåren anledningen till att patienten sökte hjälp på vårdinrättning 

från första början. Patienterna hade olika upplevelser av smärta och smärtans 

svårighetsgrad. För vissa kunde smärtan var kraftig initialt och för andra blev 

smärtan förvärrad över tid. Patienterna upplevde att smärtan fanns med som en 

konstant följeslagare under hela sårläkningsprocessen och blev inte mindre bara för 

att såret blev det (Taverner et al., 2014). 

 

Då smärtan var ständigt närvarande visade patienter med långvariga venösa bensår 

genomgående en upplevelse av dålig livskvalitet. De var mindre fysiskt och socialt 

aktiva och den psykiska hälsan var försämrad. Smärtan hos patienterna påminde 

dem ständigt om deras bensår och de blev både ledsna och arga på grund av det. 

Patienterna upplevde att smärthantering var ett område i vården som var mindre bra 

(Green et al., 2014). 
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Livskvalitetbegränsande symtom var det gemensamma temat över den forskning 

som presenterades och den negativa inverkan som sår hade på det psykologiska 

välbefinnandet hos den sjuke var ett viktigt inslag. Känslor av låg självkänsla, 

frustration och otillräcklighet rapporterades frekvent hos patienterna. Självvald 

social isolering, antingen för att skydda sig själv mot ytterligare skador eller att 

begränsa exponeringen för andra var vanligt och bidrog till minskad livskvalitet 

(Green et.al, 2014). Enligt Byrne och Kelly (2010) upplevde deltagarna en social 

förvandling. Från att ha en vanlig vardag till att få inåtvända, slutna liv. Deltagarna 

talade om förändringar i sin personlighet, vilket innebar inåtvända beteenden och 

situationen påverkade förmågan att interagera som en social varelse vilket 

resulterade i ett gradvis tillbakadragande från den sociala världen. De hävdar en länk 

mellan det psykologiska välbefinnandet och sociala förändringarna och visar en 

övergång från nedstämdhet och depressiva symptom till en vägran att engagera sig 

på en social nivå. Dessa effekter resulterade i ett tillbakadragande från samhället och 

slutligen isolering. Majoriteten av deltagarna förblev inomhus och fann tröst och 

stöd från sin familj och även i förhållandet som utvecklats med sin sjuksköterska 

(Byrne & Kelly, 2010). 

 

Förmåga till coping 
Det psykiska måendet har en betydande roll för patienters upplevelse av livskvalitet. 

För patienter oavsett sjukdom eller livssituation så är det av stor vikt att 

sjuksköterskan ser till hela patienten och arbetar för att omvårdnaden fokuserar på 

både kropp och själ. Patienter som drabbats av svårläkta sår och patienter med 

långvarig smärta upplever en sämre livskvalitet då de samtidigt lider av depression. 

Livskvaliteten påverkas också om patienten på grund av sjukdom hindras i sitt 

sociala liv eller försämras i sina fysiska funktioner (Green et al., 2014; Kirkevold, 

2010). Enligt Taverner et.al (2014) försökte patienter finna sätt att hantera sin 

smärta. Patienterna uppgav att de upplevde sin smärtlindring som otillräcklig. 

Patienterna använde sig av alternativa metoder för att hantera smärtan, så som att 

sysselsättning för att skingra tankarna och fokusera på annat, alternativmedicin, 

ispåsar för att lindra smärtan med kyla och så vidare (Taverner et al., 2014).  
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Äldre patienter kan uppleva besvärliga symtom av sjukdom de varit med om tidigare 

eller har en åldrande och förändrad funktionsförmåga som följd av detta. Det kan 

vara svåra symtom som påverkar deras känsla av välbefinnande, livskvalitet och 

copingförmåga. Coping och egenvård är centrala begrepp som understryker 

människors förmåga att tillgodose sina behov på ett tillfredsställande sätt. Förmågan 

till egenvård varierar beroende på olika förhållanden i livet (Kirkevold, 2010).  Ökad 

kunskap och åtgärder för att en person skall kunna ta kontrollen över sin egen 

situation kan påverka personens förmåga till coping, det gäller också äldre. 

Sjuksköterskan har därför ett ansvar att stärka den äldre och dennes förmåga till 

egenvård och coping i stället för att överta uppgifter från den äldre. Sjuksköterskan 

och annan vårdpersonal som läkare och undersköterskor måste förstå hur viktigt det 

är för äldre att kunna klara sig själva så mycket och länge det går, framförallt för 

den äldres känsla av identitet och självrespekt (Kirkevold, 2010). För att 

sjuksköterskan ska kunna hjälpa en patient med dennes förmåga till coping måste 

en bedömning göras angående dennes förmåga till egenvård, bedöma möjligheter 

att stärka och utveckla denna förmåga, lägga upp en omvårdnadsplan samt komma 

fram till en rimlig balans mellan egenvård och hjälpbehov för att tillgodo se hälsa, 

funktion och integritet. Omvårdnadsplanen bör skrivas tillsammans med både 

patienten och dennes anhöriga (Kirkevold, 2010). Resultaten från Byrne och Kellys 

(2010) studie visade på de skadliga effekter detta långvariga tillstånd har på 

individens livskvalitet. De menade att det är av vikt att identifiera fysiska symptom 

som driver på den negativa upplevelsen av bensår och skadar patientens både 

psykiska och sociala välbefinnande. De visade oroande fynd, att självmordstankar 

finns hos patientgruppen, som de menar inte tidigare har nämnts i litteratur som ett 

samband med bensår. Byrne och Kelly såg därav ett behov av att hälso- och 

sjukvårdspersonal  har rätt kompetens för att hjälpa patienter att utveckla effektiva 

copingstrategier (Byrne & Kelly, 2010).  

 

Känsla av sammanhang  
Känsla av sammanhang (KASAM), ett begrepp som utvecklats av Antonovsky 

(2005) som svar på hans fråga om vad det är som gör att hälsa bibehålls trots att en 

person genomgått svåra händelser i livet. Graden av KASAM är en viktig faktor för 

var vi som individer befinner oss på kontinuumet hälsa-ohälsa som Antonovsky 

menar existerar. En individ rör sig ständigt mellan dessa två poler. KASAM består 
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av tre centrala komponenter, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet syftar till hur individen förstår, kan ordna och förklara det som händer 

i livet. Graden av hanterbarhet beror på hur individen upplever sig ha resurser för 

att klara dessa händelser, exempelvis ett socialt kontaktnät. Personer med låg grad 

av hanterbarhet ser ofta sig själva som offer för det som sker och att livet är orättvist. 

Meningsfullhet, eller motivationskomponenten, syftar till individens förmåga att ta 

sig an utmaningar och ta sig igenom dessa. Hög grad av meningsfullhet innebär att 

individen anser att en del av de problem denne ställs inför i livet är värda att lägga 

energi och engagemang på att ta sig igenom (Antonovsky, 2005). 

 

Problemformulering 
 

Livslängden för oss i Sverige spås bli längre och längre. Andelen äldre personer i 

samhället ökar stadigt och om 15 år kan ca 25 % av våra invånare vara 65 år och 

äldre. Då det oftast är äldre personer som drabbas av bensår innebär denna ökning 

också högst troligt allt fler patienter med svårläkta bensår. Enligt tidigare forskning 

medför ett liv med bensår konsekvenser för patienten på flera olika områden i livet. 

De kan bland annat besväras av smärta eller lukt och läckage från såren. De äldre 

kan begränsas i vardagen och den upplevda livskvaliteten  kan påverkas negativt. 

Det är av vikt att studera problemen som finns idag hos denna patientgrupp för att 

kunna bidraga till en ökad begriplighet och meningsfullhet hos patienten och genom 

god vård hjälpa patienten till en positiv livssyn.  

Syfte 
 

Syftet med studien var att studera den äldre patientens upplevelse av att leva med 

svårläkta bensår och vad denne anser bidrar till eller förhindrar en positiv syn på sin 

tillvaro. 

Metod 

Design 
Studien genomfördes som en empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa designen har sitt ursprung i den holistiska traditionen och syftar till att 

dokumentera människors levda erfarenheter, att samla data som ej är numeriska 

genom exempelvis intervjuer. Detta utförs för att skapa kunskap och förståelse för 

människors upplevelser av specifika fenomen. Det finns ingen absolut sanning och 
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inget fel, det som studeras är erfarenheten av ett fenomen. Brukande av en kvalitativ 

design innebär att forskaren använder sig själv som forskningsinstrument och att 

forskaren bör reflektera över sin egen förförståelse för fenomenet som denne tänkt 

studera samt vilken indirekt betydelse detta har för resultatet (Henricsson & Billhult, 

2012). Kvalitativ innehållsanalys används ofta i studier som syftar till att redogöra 

för upplevelsen av en företeelse (Hsieh & Shannon, 2005). Analysen kan göras på 

olika abstraktionsnivåer manifest eller latent nivå. Manifest nivå innebär att 

författaren fokuserar på det synliga och uppenbara i en text. Vid analys på latent 

nivå, görs analysen mer ingående, det vill säga författaren försöker få fram den 

underliggande meningen i en text (Lundman & Graneheim, 2012). Denna studie har 

fokuserat på det manifesta innehållet med en induktiv ansats vilket innebar att 

författaren vid analys har utgått från det innehåll som framkommit i 

intervjumaterialet utan förutbestämd teori (Danielsson, 2012). 

 

Undersökningsgrupp 
Deltagare i studien erhåller sjukvård på särskilt boende eller via kommunal 

hemsjukvård. Både kvinnliga och manliga deltagare inkluderades. Deltagarna skulle 

vara 65 år eller äldre och haft bensår i över sex veckor. Personer med kognitiv 

funktionsnedsättning eller demensdiagnos samt personer som inte samtyckte till 

bandinspelning exkluderades från studien. För att få ett så bra underlag för analys 

som möjligt användes ett strategiskt urval (Henricson & Billhult, 2012).  

Sammanlagt deltog 5 personer i studien.  

 

Datainsamlingsmetod 
Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Det vill säga intervjuer med 

i förväg bestämda frågor av öppen karaktär. En intervjuguide (Bilaga 1) 

innehållande öppna frågor samt stödord konstruerades. Stödorden användes om 

deltagaren inte nämnt dessa i sitt svar, det gavs då möjlighet att ställa ytterligare 

frågor kring dem (Danielsson, 2012). För att säkerställa konfidentialiteten för 

deltagarna har intervjumaterialet som samlats in kodats med siffror och bokstäver i 

kombination, exempelvis SÄBO1 (deltagare nr 1 som är boende på ett särskilt 

boende) och HSV1 (deltagare nr 1 som är hemsjukvårdspatient). En kodnyckel finns 

och förvaras inlåst och endast författaren har tillgång till denna. 
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Tillvägagångssätt 
Inledningsvis har en ansökan om etisk prövning lämnats in till forskningsetiska 

nämnden (FEN) på Högskolan Dalarna. Information om studien har lämnats 

personligen till enhetschef på samtliga enheter i Avesta kommun (Bilaga 4), för att 

de skulle kunna ge samtycke till och ha kännedom om studien. 

 

Personlig kontakt togs med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor (OAS) i Avesta 

kommun och de informerades om studien. Deltagare till studien har identifierats 

enligt tidigare nämnda inklusions- och exklusionskriterier, och rekryterats genom 

hjälp av dessa OAS:er. OAS:er besökte de tilltänkta deltagarna på respektive enhet 

och överlämnade ett informationsbrev (Bilaga 2). Patienten fick efter det, den tid 

som behövdes för ett beslutande. Kännedom om vilka patienter som gett sitt 

informerade samtycke till att delta i studien erhölls genom att OAS:er återlämnade 

brev med skriftligt godkännande.  

 

Utifrån mottagen information fick patienten på medföljande blankett tacka ja eller 

nej till att delta i studien, samt lämna samtycke till bandinspelning av intervjun. Efter 

att godkännande inkommit kunde intervjutid bokas med respektive deltagare via 

telefon. Intervjuerna ägde rum i deltagarens hemmiljö då inget annat önskades. 

Samtalen spelades in på bandspelare efter att deltagare godkänt detta. Deltagaren 

erhöll frågor enligt intervjuguiden (Bilaga 1) som konstruerats och varje intervju 

tog cirka 30 minuter. 

 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har genomförts av det insamlade 

intervjumaterialet enligt Graneheim och Lundman (2012). Kvalitativ 

innehållsanalys är en analys av innehållet i berättande data som exempelvis en 

intervju, som används för att identifiera framträdande teman och mönster (Polit & 

Beck, 2012). 

 

Fokus för kvalitativ innehållsanalys är att identifiera likheter eller olikheter i ett 

textinnehåll genom kategorier (Graneheim & Lundman, 2012). Efter varje intervju 

(analysenhet) med en deltagare har intervjun sammanställas ordagrant i skrift. 



 

11 
 

Pauser och känslolägen har dokumenterats. Allt insamlat material från intervjuerna 

lästes igenom upprepade gånger för att få en överblick av materialet. Vidare  

skapades meningsbärande enheter genom att dela upp analysenheten i mindre 

textavsnitt som överensstämde med områden i intervjuguiden. Ur de 

meningsbärande enheterna togs sedan kondenserade enheter ut. Kondenserade 

enheter är ord, meningar eller mindre stycken som hör ihop genom sitt innehåll. 

Dessa enheter måste vara tillräckligt stora för att inte förlora sammanhanget 

(Graneheim & Lundman, 2012). Enheterna kondenserades ytterligare, det vill säga, 

texten kortades ned men behåller fortsättningsvis det centrala innehållet och mynnar 

ut i en kod. Kondensering och kodning av flera meningsbärande enheter som har 

liknande innehåll bildar kategorier och eventuella subkategorier (Tabell 1). För att 

öka trovärdigheten i studien har citat från intervjuerna redovisats (Chekol, 2012).  

 

(Tabell 1, exempel på analysprocessen.) 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Etisk egengranskning har genomförts (Bilaga 3) och ansökan om forskningsetiskt 

tillstånd har lämnats in till forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna. 

World Medical Association (WMA) har arbetat fram etiska riktlinjer för forskning 

som involverar människor, Helsingforsdeklarationen. Där har fastslagits att 

sjukvårdspersonal som bedriver forskning har en plikt att skydda bland annat  

patientens integritet och personuppgifter (WMA, 2013). 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet 
 

Kod 
 

Ni (sjuksköterskor) har ju era kunskaper och 
jag lägger mig inte i det där med förband och 
så, ni kan det bäst och jag förlitar mig på det. 
 

Patienten förlitar sig på 
sjuksköterskans kunskaper i 
sårläkning. 

Litar på 
sjuksköterskan. 

Jo det är bra, sköterskan ordnar med det där 
(såromläggning) varannan dag.  

Patienten uppskattar att det är 
sjuksköterskan som sköter 
omläggningarna. 

Litar på 
sjuksköterskan 
  

Det vore nog sämre om personalen gjorde det 
(såromläggningen). De är ju många många fler, 
det vore kanske osäkert.  
 

Patienten tror på kontinuitet. 
 

En trygghet med 
kontinuitet. 

Jo då, den är bra. Ja det är den. Här behöver 
man bara säga till så får man (hjälp). Jag säger 
ju till om det är något men jag har inte så stora 
problem.. 
 

Patienten upplever det enkelt 
att få hjälp och får en bra 
vård.  

Närhet till och 
enkelt att få 
vård. 
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För att värna om deltagarens konfidentialitet, behandlades material på sådant vis att 

obehöriga inte kunde komma att ta del av personuppgifter eller identifiera deltagare 

i studien. Sådan information som nämnts i intervjuer vilken kunde härledas till 

enskild person har inte återgetts ordagrant i analysen (Kjellström, 2012).  

 

Intervjumaterial som samlats in har kodats och deltagare i denna studie ska därför 

inte kunna identifieras av annan än författaren själv och deltagarens konfidentialitet 

upprätthålls. Deltagarna fick lämna informerat samtycke och samtycke skulle ges 

skriftligt (Bilaga 2). Samtyckesblanketter och intervjumaterial har förvarats på 

sådant sätt att endast författaren har tillgång till materialet och efter avslutat och 

godkänt examensarbete kommer allt material att förstöras.  

 

Att överväga de etiska principerna i forskningsarbete innebar bland annat att ha 

respekt för självbestämmandet (autonomiprincipen). Människor har rätt att 

bestämma över sig själva. De är kompetenta att fatta sina egna beslut. Det gäller att 

respektera personers åsikter och val samt att ge nödvändig information för att 

personen ska kunna fatta sina beslut. I enlighet med Belmontrapporten ska också det 

begränsade självbestämmandet skyddas, det vill säga att personer som ej längre 

innehar förmågan att fatta egna beslut, exempelvis personer med kognitiva 

funktionsnedsättningar (Kjellström, 2012).  

 

Det fanns krav på informerat samtycke och personer med kognitiv svikt eller 

funktionsnedsättning exkluderades i urvalsprocessen. Att kräva informerat 

samtycke var ett sätt att värna om de sårbara. För att värna om sårbarheten 

reflekterades det också kring risken för att en beroendeställning mellan författaren 

och deltagarna skulle uppkomma. En beroendeställning kan till exempel leda till att 

en deltagare har svårighet att uttrycka sitt  missnöje då denne är rädd att för 

konsekvenser av sitt uttalande, exempelvis att få en sämre vård. Att exkludera 

personer vilka författaren hade yrkesmässigt ansvar för innebar att minimera risk för 

att deltagaren upplevde en beroendeställning eller tog skada.  

 

Rättviseprincipen kunde rättfärdiga valet av deltagare i studien (Kjellström, 2012), 

äldre personer som kunde ge ett informerat samtycke, som hade bensår och oavsett 
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om de bodde i eget hem eller på särskilt boende var välkomna att deltaga i studien. 

Tanken var att resultatet av studien skulle vara till gagn för patienter i framtiden och 

inte att orsaka någon skada eller lidande (göra-gott-principen). Deltagaren 

informerades om att deltagandet var av fri vilja och att denne när som helst utan 

angiven orsak kunde dra tillbaka sitt samtycke och deltagande. 

 

Resultat 
Resultatet har grundats på information som framkommit ur de fem informanternas 

berättelser som givits under intervjutillfällen som genomförts. Resultatet presenteras 

utifrån fem kategorier och 16 subkategorier som visats under genomförd 

analysprocess. (Se tabell 2 för förteckning av kategorier). 

 

(Tabell 2, kategoriöversikt) 

 

Informantgruppen bestod av både män och kvinnor. De var alla ensamboende. Tre 

informanter bodde i eget hem och två bodde i särskild boendeform. De var mellan 

åldrarna 77-99 år, alla hade de barn och barnbarn. Informanterna hade haft bensår i 

3-24 månader. Såren hade uppkommit efter olyckshändelse/skada, erysipelas, 

Kategori Subkategori 
 

1. Fysiska svårigheter 
uppkom vid bensår. 
 

 
• Smärta av olika svårighetsgrad 
• Svårigheter vid dagliga aktiviteter 
• Hot om försämring 

 
2. Psykiska svårigheter 

uppkom vid bensår. 
 

 
• Oro och nedstämdhet 
• Påfrestande med lång och utdragen läkning 
• Tidigare erfarenheter påverkade psykiska hanteringen  

 
 

3. Livskvaliteten vid 
bensår påverkades 

 

 
• Livskvalitet var att umgås och vara social 
• Brist på självständighet påverkade livskvaliteten  
• Ensamhet påverkade livskvalitet  
• Utökat hjälpbehov minskade livskvalitet  

 
 

4. Livssynen vid bensår 
påverkades 

 

 
• Det egna förhållningssättet hade betydelse 
• Aktiviteter främjade en positiv livssyn  
• Vänskapliga kontakter viktiga i livet  
• Förlorad ork och hälsa försvårande  

 
 

5. Patienten upplevde en 
säker sjukvård vid 
behandling av bensår 

 
• Patienterna upplevde förtroende för vården  
• Känsla av trygghet i vården 
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tryckskada samt enligt två informanter var genes oklar. Samtliga hade träffat läkare 

i ärenden gällande sina sår men däremot hade ingen av informanterna erhållit någon 

diagnos av läkare. De kände inte till att det fanns olika former av bensår och att 

behandlingen kunde vara olika.  

 

Fysiska svårigheter uppkom vid bensår 
 

I denna kategori visades att de hade fysiska svårigheter vid bensår såsom smärta av 

olika svårighetsgrad, svårigheter vid dagliga aktiviteter och hot om försämring. 

 

Smärta av olika svårighetsgrad 
 

Att leva med svårläkta bensår gav fysiska svårigheter så som smärta och problem 

att ta sig utomhus på grund av materiella hinder. Det kunde också innebära hot om 

eller direkt förlust av kroppsdel. I studien framkom att som vid all typ av smärta var 

även sårsmärtan subjektiv. Smärtupplevelsen för patienter med svårläkta bensår 

varierade från att inte vara besvärande alls till värsta tänkbara smärta. Smärtan 

kunde vara konstant men upplevdes ibland endast vid beröring och hos vissa avtog 

smärtan ju längre tiden gick. Smärtan som orsakades av bensåren kunde också ge 

gångsvårigheter.  

 

” Fruktansvärd värk, nått hemskt.” (HSV1) 

 

”…jag inte så mycket känning av det direkt, ibland när man kommer 

åt det då gör det ont.” (SÄBO2) 

 

Svårigheter vid dagliga aktiviteter 
 

I studien framkom att informanterna upplevde det som besvärligt att inte kunna 

använda sina egna skor. Förband och kompressionsbandage innebar att fötter och 

underben blev kraftigare än normalt och det kunde vara svårt att finna skor som 

passade person och årstid. Det i sin tur gjorde det svårt att klara av sina dagliga 

aktiviteter själv, som att gå till affären till exempel.  
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”…det enda som jag tycker är så eländigt att ju att jag har sonens 

sandal.” (HSV3) 

 

Hot om försämring 
 

Det fanns oväntade konsekvenser som informanter inte kände till innan de 

drabbades av sår, såsom exempelvis den utdragna sårläkningen, sårsmärtan eller 

risken för amputation. I studien framkom det att informanter var förvånade över 

vilka följder bensåren kunde ha.  En informant delade med sig av sin upplevelse av 

när bensåren för denne ledde till bilateral underbensamputation, benen fick 

amputeras från ovan knäled. Informanten beskrev det som en omöjlighet att komma 

över förlusten, att behöva amputera båda benen var något som informanten beskriver 

som en fruktansvärd upplevelse och stor sorg. Informanten hade förhoppning om att 

kunna använda protes om det ena benet hade fått vara kvar, men det gick inte. 

 

” Och jag trodde hela tiden att det bara skulle vara ett ben… Jag 

tänkte så här att då kan jag ju klara mig, om jag kan gå i protes. 

(Gråter). Men det gick ju inte. Så det är svårt (paus). Fruktansvärt..” 

(HSV1) 

 

”Jag fattade inte att det skulle bli så här. Det gjorde jag inte. Jag 

tycker de (sjukvårdspersonalen) förklarade dåligt för mig..” (HSV1) 

 

För somliga i informantgruppen upplevdes dock inte såren som orsak till något 

fysiskt lidande alls. Det var inget som direkt påverkade dem fysiskt.   

 

”… jag har ingen känning av det (såret).” (SÄBO1) 

 

Psykiska svårigheter uppkom vid bensår 
 

Informanternas beskrivningar visade att de hade psykiska svårigheter vid bensår 

såsom oro och nedstämdhet och det fanns en upplevelse av att den utdragna 

sårläkningen var psykiskt betungande.  

 

 



 

16 
 

Oro och nedstämdhet 
 

I studien framkom att bensår kunde leda till oro, nedstämdhet och att själva 

läkningsprocessen kunde vara psykiskt påfrestande. Vidare framkom det att en del 

inte påverkades psykiskt över huvud taget. Informanterna upplevde att nedstämdhet 

inte var något konstigt att drabbas av om en levde med svårläkta bensår utan snarare 

något som de räknade med. Informanter uppfattade sig bli deprimerade och klagande 

till omgivningen. Informanter upplevde sig som gnälliga och trodde att andra också 

tyckte lika om dem. Situationen, med ett ständigt närvarande sår skapade ångest. 

Informanter upplevde ångestattackerna framförallt kvälls- och nattetid och ansåg att 

bensår var psykiskt påfrestande.  

 

” Ja man kan väl säga att.. vad ska jag säga om det.. man blir ju lite 

deppig, det kan jag hålla med om för det är inget konstigt. ” (SÄBO2) 

 

”Jag får ångest på kvällarna, det är något nervöst.” (HSV1) 

 

Påfrestande med lång och utdragen läkning 
 

Informanterna upplevde sårläkningen som en utdragen process som tog lång tid 

vilket var psykiskt påfrestande. Det blev tröttsamt att inte kunna röra sig som 

tidigare och att såret inte läkte. och sårläkning tog lång tid. Det upplevdes som 

besvärligt att sårläkningen var oberäknelig, det vill säga att sårets utseende varierade 

från omläggning till omläggning och inte nödvändigtvis hela tiden till det bättre. 

Informanterna upplevde det tidskrävande att åka på behandling, det tog mycket tid 

av deras vardag. Vidare upplevde informanterna det som ledsamt att inte längre 

kunna köra bil. Informanterna upplevde att det fanns en ständig oro för att såren 

skulle bli försämrade och en oro för utebliven läkning.   

 

”Det tog tid (besök för såromläggning). Då kunde jag ju köra än så 

då gick det ju an.” (HSV1) 

 

” Ena dagen då ser det fint ut och ser ut att snart vara läkt, nästa gång 

så har det gått upp igen.” (SÄBO2) 
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Tidigare erfarenheter påverkade psykiska hanteringen  
 

I relation till annat kunde bensår även upplevas som en bagatell. Enligt 

informanterna så berodde upplevelsen av bensår på vad de tidigare varit med om i 

livet. Hade en person exempelvis tidigare mistat en arm eller levde med kolostomi 

så trodde de att det fanns en annan acceptans för bensåren.  

 

” Det gör mig inget (att ha bensår). Nej, för sedan jag mista armen 

vet du…  jag vet inte, man accepterar det.” (SÄBO1) 

 

Den del av informanterna som upplevde bensåren som en mindre åkomma och fann 

sig i situationen de hamnat i upplevde inte några psykiska problem och enligt dem 

fanns det inget annat sätt att hantera det på.  

 

” Folk frågar hur det är och säger att jag är stark, men vad ska man 

göra säger jag, man får ta det som det är.” (HSV3) 

 

 

Livskvaliteten vid bensår påverkades 
 

Informanterna beskrev att livskvalitet vid närvaro av bensår kunde påverkas positivt 

genom socialt umgänge och aktivitet. Det var något som de flesta mådde bättre av. 

Bristande självständighet, ensamhet och känslor av att vara beroende upplevdes ha 

en negativ inverkan på livskvaliteten.  

 

Livskvalitet var att umgås och vara social 
 

I studiens resultat framkom att den upplevda livskvaliteten kunde påverkas både 

positivt och negativt. Informanterna beskrev att livskvalitet var att umgås och att 

vara social med familj eller vänner. Att försöka följa med i vad som sägs på tv och 

radio samt att deltaga i daglig debatt med människor runt om kring var livskvalitet. 

Underhållning som exempelvis musik ökade den positiva upplevelsen av livskvalitet 

och informanterna var överens om att det var positivt med aktiviteter. 

 
”Förut var jag mer social, jag kunde ju gå ut och gå till affären ofta 

och träffade vänner mera. Man gick ju på PRO och där träffa man ju 

folk.” (HSV2) 
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” Jag försöker hänga med.. till och med doktorn var förvånad över att 

jag är så klar i huvudet (skrattar).” (SÄBO2) 

 

 

Brist på självständighet påverkade livskvaliteten  
 

Informanterna beskrev att förlusten av självständighet som kan orsakas av bensår 

bidrog negativ till den upplevda livskvaliteten. Att leva med bensår och få svårt att 

gå direkt eller indirekt på grund av detta innebar ett behov av att noga förbereda sin 

vardag. Det krävdes planering då till exempel trappklättrare måste bokas för att 

kunna komma ut ur sin bostad vilket ledde till att flera informanter kände sig 

begränsade i det dagliga livet. Informanterna var också rädda för att ramla vilket 

hindrade dem att klä sig själva eller att duscha. Informanterna ansåg det var mycket 

besvärligt att vara beroende av andras hjälp för att klara av vardagen. De var då 

tacksamma för anhöriga som barn och barnbarn. 

 

”Jag har väl aldrig behövt ha hjälp någon gång. Nu kan jag ingenting. 

Det är jobbigt. Jag har hjälp av hemtjänst och familjen.” (HSV1) 

 

Ensamhet påverkade livskvalitet  
 

Ensamhet var något som majoriteten av informanterna ansåg ha en negativ inverkan 

på upplevelsen av livskvalitet. Det var ont om samtalspartners och att samtala var 

livskvalitet. Informanterna upplevde dagligen att det inte fanns tillräckligt många i 

deras närhet att tala med. Att inte komma ut gav en känsla av isolering. Det framkom 

också att en sådan sak som allt för hög volym vid musikarrangemang kunde hindra 

informanter från deltagande. Att hindras från de sociala sammankomster som 

ordnades inverkade negativt på den upplevda livskvaliteten. 

 

” Du förstår, det är inte så många att prata med här. Jag har ju en 

bordskamrat, vi pratar, hon är ju klar i huvudet hon också.” (SÄBO2) 

 

Utökat hjälpbehov minskade livskvalitet  
 

Ett utökat hjälpbehov bidrar enligt informanterna till sämre upplevd livskvalitet. Att 

ha en god livskvalitet var att kunna gå ut själv, det gick inte för alla och livskvaliteten 

upplevdes därför inte som särskilt bra. Att duscha själv var livskvalitet. Genom viss 
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hjälp av hemtjänst tidigare har informanter återfått förmågan att duscha själv vilket 

upplevdes ha gett en förbättrad livskvalitet, att kunna genomföra aktiviteten 

självständigt. En flytt mot sin vilja medförde försämrad livskvalitet. Att tvingas 

flytta till särskilt boende innebar en försämring av livskvaliteten, men ett stort 

hjälpbehov omöjliggjorde det att bo kvar i egen villa.  

”…man ju inte säga att den (upplevelsen av livskvalitet) är så positiv. 

När man ska ha livskvalitet då ska man kunna gå ut och gå ut själv 

och kunna rör på sig lite. Det har jag ju inte gjort på flera månader, 

tyvärr.. ” (HSV2) 

 

”… vi hade ingen (anhörig) här på hemmaplan… Och man behöver 

så mycket hjälp,  det tror man inte. Småsaker. Så det där tog väldigt 

hårt på oss (att flytta)” 

(SÄBO1) 

 

 

Livssynen vid bensår påverkades 
 

Det som var av betydelse för att bibehålla en positiv livssyn var den grundläggande 

inställningen till livet, vänner och anhöriga, miljöfaktorer och allmän hälsa.  

 

Det egna förhållningssättet hade betydelse 
 

Det framkom att kunna bevara en positiv syn på sin tillvaro till viss del handlade om 

sitt förhållningssätt till sin livssituation. Det var enligt informanterna svårt att ha 

svårläkta bensår och det kunde leda till att den drabbade personen upplevde psykisk 

ohälsa. För vissa var det svårt att vara positiv, vissa ansträngde sig hårt för att vara 

det och andra upplevde att de alltid varit positiva. 

 

”Den (syn på sin tillvaro) är inte rolig. Man är nere i nerverna nu, 

helt. Så det är svårt. Jättesvårt, ja det är det…” (HSV1) 

 

”Jag är positivt född. Jag tror alltid att jag varit positiv. Jag gick ju 

alltid här och tjata till folk som inte var det att ni ska vara positiva 

(skrattar).” (HSV3) 

 



 

20 
 

 

Aktiviteter främjade en positiv livssyn 
 

Något som informanterna ansåg kunna bidraga positivt i synen på sin tillvaro var att 

deltaga vid olika aktiviteter. Sociala tillställningar gjorde gott. Exempelvis 

upplevdes det som upplyftande att bli bortbjuden till anhöriga på mat. En utevistelse 

var trivsamt, det piggade upp informanterna att få komma ut och få luft. 

Informanterna trodde att miljöbyte kunde möjliggöra för positiva förändringar av 

upplevelsen av sin situation. En flytt skulle till exempel kunna innebära att en 

informant kunde ta sig ut själv och på så sätt må bättre, men samtidigt var det ett 

svårt beslut att ta om man bott på samma ställe större delen av sitt liv. Informanterna 

uppgav att ett rent och snyggt hem var betydelsefullt.  

 

Vänskapliga kontakter viktiga i livet  
 

Vänskapliga kontakter ansågs som en viktig del i livet för att informanterna skulle 

uppleva tillvaron som positiv. Att de kunde hålla kontakt och umgås med vänner 

hjälpte informanterna att hålla humöret uppe. Att spela kort tillsammans eller bara 

komma ut var aktiviteter som de gärna genomförde med vänner. Informanterna 

uppgav att det var tack vare deras vänner som de kom ut överhuvudtaget. Vidare 

upplevdes underhållning som en viktig del i att stimulera det psykiska måendet. De 

mådde bättra av att deltaga vid underhållning och sociala aktiviteter (Ex. musik, 

teater, bingo). 

 

”Jag försöker vara med på underhållning och aktiviteter, vi hänger 

med på det mesta, ja då. Jo så det..” (SÄBO1) 

 

”Jag trivs ju jättebra här, jag ser ju lite folk. Kommer jag på ett 

boende och inte ser någon alls kommer jag bli helt knäckt. Det positiva 

är ju i så fall att det är lättare för mig att komma ut.” (HSV1) 

 

Förlorad ork och hälsa försvårande  
 

Det fanns också saker som enligt informanterna inverkade negativt och gjorde det 

svårare att bibehålla en positiv syn på livet och en god psykisk hälsa. Enligt 

informanterna var förlorad ork en sådan sak. Det fanns mindre ork till att göra alla 

saker de vet var bra för dem, som att exempelvis umgås med vänner.  
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”Ja, förut har jag haft lite mera besök men jag orkar inte det nu. Nej 

jag orkar inte.” (SÄBO2) 

 

Förlusten av vänner och anhöriga var en annan sak som informanterna ansåg inverka 

negativt. De menade att vid högre ålder ökade risken för att förlora nära vänner och 

anhöriga och det fanns en känsla av att alla runt omkring dem gick bort. 

 

”Alla har gått bort, alla som jag har varit tillsammans med dom är ju 

borta allihopa, det känns ibland. Vi var ju tillsammans i så många år.. 

Vi spelade kort, två lag har jag varit med i när vi spelade kort. Mmm.. 

man har ju minnena kvar, det är väl så. Det är nackdelen med att bli 

100 år. Just det.” (SÄBO2) 

 

Informanterna ansåg att svårigheter som kommit ur ålderdom och konsekvenser av 

bensåren att ta sig utomhus var negativt för den positiva livssynen. Det skapade en 

känsla av att vara instängd och en förlust av frihet. Negativa känslor kom i och med 

upplevelsen av att vara begränsad och beroende. I studien framkom det att sitta i 

rullstol upplevdes som ett problem som innebar en begränsning och att inte kunna 

klara sig själv. Det gav en inskränkt självständighet genom att exempelvis att inte 

kunna gå på toaletten själv, vilket gjorde det svårt att vara positiv. 

 
 

Patienten upplevde en säker sjukvård vid behandling av bensår 
 

I resultatet visades att informanterna upplevde den vård de erhöll i samband med 

bensår som god. De kände sig trygga. 

 

Patienterna upplevde förtroende för vården  
 

Det var viktigt för informanterna att det fanns en kontinuitet i sjukvården kring dem 

och de hade förtroende för att sjuksköterskorna gjorde det bästa för dem. 

Informanterna uppskattade humor i vården och att det även fanns män i 

sjuksköterskeyrket. De litade på sjuksköterskan och på sjuksköterskans kunskaper i 

sårläkning. Informanterna trodde på kontinuitet både för sårläkningens skull och för 

upplevelsen av en god vård.  

 



 

22 
 

”Ni (sjuksköterskor) har ju era kunskaper och jag lägger mig inte i det 

där med förband och så, ni kan det bäst och jag förlitar mig på det.” 

(HSV2) 

 

Känsla av trygghet i vården 
 

I det stora hela upplevdes sjukvården som bra av samtliga informanter.  

De upplevde inte att det fanns något att klaga på utan var nöjda med behandlingen. 

Det hade förekommit någon dispyt under vägen men det var inget som påverkade 

helhetsupplevelsen. Informanterna upplevde det som enkelt att få hjälp när behovet 

fanns och om ett förband satt obekvämt fick de hjälp med det. Men det kunde 

upplevas som otryggt att inte ha en specifik läkare. 

Det upplevdes som en trygghet att bo i särskild boendeform, närheten till och 

enkelheten att få vård var mycket god, informanterna upplevde också att den vård 

som erhölls varav god kvalitet.  

 
” Här behöver man bara säga till så får man (hjälp). Jag säger ju till 

om det är något men jag har inte så stora problem..” (SÄBO1) 

 

Diskussion 
 

Sammanfattning  av  huvudresultaten 
 

Resultatet visade att informanternas upplevelse av att leva med svårläkta bensår 

innefattade både fysisk och psykisk påverkan. De upplevde smärta, oro för 

försämring, ångest och att den långsamma sårläkningen var påfrestande. Alla 

upplevde inte samma sak, en del informanter upplevde varken psykiska eller fysiska 

problem utan fann sig i sin situation och trodde att deras sätt att hantera problemet 

hörde ihop med tidigare erfarenheter av sjukdomar. Enligt informanterna krävdes 

det av personen själv att försöka deltaga vid sociala sammankomster och aktiviteter 

samt att hålla kontakt med vänner och anhöriga för att bibehålla en positiv syn på 

sin tillvaro. Det var lätt att förlust av fysisk ork och att förlora närstående påverkade 

personens livssyn negativt. Resultatet visade att informanterna upplevde sin 

livskvalitet som relativ god. Liksom synen på sin tillvaro påverkades också den 

upplevda livskvaliteten av den egna situationen och då positivt genom att känna sig 
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delaktig i ett socialt sammanhang och negativ genom förlust av självständighet.  

Samtliga informanter hade en positiv upplevelse av den erhållna sjukvården. De 

uppskattade humor och goda relationer samt trodde på kontinuitet för ett bra 

behandlingsresultat och känsla av trygghet. 

 

Resultatdiskussion 
 

För att kunna ge de äldre patienterna med svårläkta bensår en god och 

personcentrerad vård är det av vikt att nogsamt studera problemen som finns idag 

hos denna patientgrupp. Syftet med studien var därför att studera den äldre 

patientens upplevelse av att leva med svårläkta bensår. I likhet med tidigare 

forskning resulterade denna studie i att bekräfta att ett liv med bensår medför 

konsekvenser för patienten på flera olika områden i livet, både fysiskt och psykiskt. 

Resultatets trovärdighet kunde styrkas genom att tidigare studier av Brown (2005), 

Heinen et.al (2007) och Franks et. al. (2006) redovisade liknande resultat, samtliga 

redovisade liknande fysisk påverkan. I aktuell studie framkom att informanterna 

upplevde att inte kunna röra sig som tidigare, att inte kunna ta sig ut för dagliga 

sysslor som promenader eller för att handla mat innebar en reducerad 

självständighet. Att de inte tog sig ut berodde på rörelseinskränkning på grund av 

smärta, förband och kompressionsbandage eller nedsatt fysisk funktion. Resultatet 

visade att informanternas smärtupplevelse varierade från att inte vara besvärande 

alls till värsta tänkbara smärta. Smärtan kunde vara konstant men upplevdes ibland 

endast vid beröring och hos vissa blev smärtan mindre ju längre tiden gick.  

 

I Taverner et al. (2014) studie visade också de att smärtupplevelsen var ett subjektivt 

fenomen. Däremot visade det resultatet att smärtan var konstant och inte avtog i takt 

med sårläkningen. Där sågs också ett större missnöje med erhållen smärtlindring. 

Deltagarna upplevde inte få tillräckligt med lindring utan uppfann egna alternativa 

metoder, med varierande utfall (Taverner, et.al, 2014). Då smärta var sådant 

uppenbart problem för patientgruppen kan en slutsats vara att det alltid bör finnas 

med i vårdplanen vilken smärtlindring patienten erhåller och tydlig dokumentation 

om vad som fungerat bra respektive dåligt.  
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Den fysiska inskränkningen som bensår förde med sig påverkade informanterna 

negativt i förhållande till den upplevda livskvaliteten. Informanter i Heinen et al 

(2007) studie upplevde ensamhet, isolering och att inte längre vara i kontakt med 

sin omgivning. Brown (2005) beskrev att informanter kände sig som fångna i sina 

egna hem och att de också valde att stanna hemma på grund av rädsla för att ramla 

och ådraga sig nya sår eller skador. Denna rädsla gav även informanterna i denna 

studie uttryck för.  

 

I resultatet framkom att ingen av informanterna hade erhållit någon diagnos för sina 

bensår eller kunskap om varför såren inte läkte. Vetskap om vilka konsekvenser som 

bensår kunde ge visade sig också vara dålig. Informanterna kände inte tidigare till 

att sårläkningen kunde vara så utdragen, att såren kunde vara mycket smärtsamma 

eller risken för amputation vilket resulterade i oro och oförmåga att förstå sin 

situation. En slutsats som kan dras är att det betydelsefullt att känna till orsaken till 

sitt bensår och att ha en diagnos fastställd för patientens förmåga till hanterbarhet. 

Slutsatsen styrks också av att även Bianchi et al. (2013) menade att detta var av 

största vikt. De menade också att en icke fastställd diagnos kunde resultera i fel val 

av behandlingsmetod och ge förödande konsekvenser, exempelvis 

kompressionsbehandling vid arteriella sår (Bianchi et al., 2013). Enligt landstinget 

Dalarnas vårdprogram Dalabensår (2011) skall en individuell vårdplan upprättas 

tillsammans med patient, läkare och sjuksköterska med utgång från etiologisk 

diagnos och omvårdnadsdiagnos. Följsamhet till länets vårdprogram förefaller i 

förhållande till denna studies resultat då vara mindre bra.  

 

Enligt rapporten Dalabensår (2011) skall en vårdplan uppdateras en gång i månaden. 

Har såret dessutom inte läkt inom tre månader ska diagnosen också omprövas. För 

att kvalitetssäkra vården av bensår har landstinget även i detta vårdprogram satt upp 

ett antal processmål som bland andra är att patienten ska ha en etiologisk diagnos 

ställd av läkare, patient med venöst sår är utredd med avseende på djup och ytlig 

venös insufficiens, senaste läkarbedömning av såret är gjord inom 3 månader, 

patient med venöst eller hydrostatiskt sår har kompressionsbehandling, såret 

avbildas/mäts en gång i månaden, patienten är smärtfri och har god nattsömn, 

kontinuitet av personal som utför omläggning och kompression samt att patienten 
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har fått muntlig och skriftlig information om egenvård vid bensårsbehandling 

(Dalabensår, 2011). Som tidigare nämnts i studiens resultat var inget av ovanstående 

känt för studiens deltagare och smärta var vanligt förekommande. Slutsatsen som 

kan dras av detta är att följsamhet till vårdprogram är mindre bra och ett område för 

framtida förbättringsarbete.  

 

Kunskap om sin diagnos och sin situation bör kunna hjälpa patienterna med 

bevarande av copingstrategier, att klara av sin situation och behålla en psykisk hälsa 

bättre genom att öka begripligheten, hanterbarheten och meningsfullheten. Det kan 

vara så att om en individ inte förstår vad som sker med sin kropp tror jag också att 

upplevelsen av sina resurser att klara av situationen blir försämrad och därigenom 

också svårare att ta sig igenom den. Graden av KASAM är viktig för var vi befinner 

oss på kontinuumet hälsa – ohälsa (Antonovsky, 2005). 

 

I resultatet uppgav informanterna att leva med bensår kunde leda till oro, 

nedstämdhet och att själva läkningsprocessen kunde vara psykiskt påfrestande. De 

upplevde sig som klagande och oroades för att även omgivningen uppfattade dem 

som sådana. Informanterna upplevde att nedstämdhet inte var något konstigt att 

drabbas av om man levde med svårläkta bensår utan snarare något som de räknade 

med. Det framkom att vissa inte påverkades psykiskt över huvud taget. Ett ständigt 

närvarande sår skapade ångest, informanter upplevde ångestattacker, framförallt 

kvälls- och nattetid och ansåg att bensår var psykiskt påfrestande. Jones et al. (2008) 

uppger att en tredjedel av deltagarna i deras studie upplevde sig deprimerade och 

hade ångest eller oro. Det som visade sig i den studien som inte framkom i denna 

var att lukt och läckage av sårvätska var en stor bidragande orsak till dessa känslor. 

Lukt och läckage av sårvätska nämns inte i denna studie. Franks et. al. (2006) visar 

att en långvarig effekt av sårsmärta var att den känslomässiga statusen kunde 

påverkas negativt och i och med detta så även livskvaliteten. När en människa blir 

isolerad och upplever känsla av ensamhet kan också nedstämdhet och depression 

uppstå, i studien beskriver deltagarna just detta. Byrne & Kellys (2010) resultat 

pekar på liknande resultat. Vad som framkom där som inte fanns uttalat i denna 

studie var att nedstämdhet och depression också förde med sig självmordstankar. 
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I denna studie visar resultatet att en del informanter upplevde att i relation till annat 

var deras bensår en bagatell. Enligt informanterna så berodde upplevelsen av bensår 

på vad man tidigare varit med om i livet. Har man exempelvis tidigare mistat en arm 

eller levde med kolostomi så trodde de att det fanns en annan acceptans för bensåren. 

Den del av informanterna som upplevde bensåren som en mindre åkomma och fann 

sig i situationen de hamnat i upplevde inte några psykiska problem utan tog 

situationen som den var och enligt dem finns det finns inget annat sätt att hantera 

situationen. Förhållningssättet kan tyda på en högre KASAM (Antonovsky, 2005). 

Hälsa bibehålls trots att de går igenom svåra händelser i livet. De har en hög grad 

av begriplighet och meningsfullhet. Hanterbarheten kan också ha stärkts genom de 

tidigare händelserna i livet dessa har genomgått. 

 

Brown (2005) redovisade åsikter från informanter om att det fanns en konflikt 

mellan informant och sjuksköterska. Konflikten bottnade i att informanten och 

sjuksköterskan inte hade samma målsättningar med behandlingen eller att 

målsättningen inte diskuterades. Informanten tog av sig förbandet på grund av 

obehag/smärta vilket resulterade i en sämre sårläkning och konflikter. Det visade 

sig vara av betydelse att diskutera målsättningen och att patienten förstod sin 

diagnos och val av behandling. Det var betydelsefullt för informanterna att en god 

relation till sjuksköterska skapades och det var möjligt att göra till 1-2 personer, 

därav vikten av kontinuitet (Brown, 2005). Till skillnad från Brown (2005) kunde 

ingen konflikt påvisas mellan patienten och sjuksköterska i aktuell studie. 

Informanterna var helt eniga om att de i det stora hela upplevde sjukvården som bra 

och att de var enkelt att få hjälp när behovet fanns och om ett förband satt obekvämt 

fick de hjälp med nytt. Däremot redovisades liknande åsikter gällande kontinuitet. 

Det upplevdes som otryggt att inte ha en specifik läkare och det var viktigt för 

informanterna att det fanns en övergripande kontinuitet i sjukvården kring dem både 

för sårläkningens skull och för upplevelsen av en god vård. Även Byrne och Kelly 

(2010) konstaterade att för att patienten skall uppleva trygghet och att de erhåller en 

god vård var kontinuitet och goda relationer av största vikt. Genom att resultatet 

bekräftar vad Brown (2005) och Byrne och Kelly (2010) tidigare redovisat kan en 

slutsats vara att kontinuitet inom sjukvård är en viktig punkt att arbeta vidare med. 
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Enligt Green et al.(2014) och Kirkevold (2010) spelade det psykiska måendet en 

betydande roll för patienters upplevelse av sin livskvalitet. Detta visar hur viktigt 

det är att för patienter oavsett sjukdom eller livssituation så är det av stor vikt att 

sjuksköterskan ser till hela patienten och arbetar för att omvårdnaden fokuserar på 

både kropp och själ. Resultatets giltighet styrks i och med att de bekräftar att 

patienter som drabbats av svårläkta sår och patienter med långvarig smärta upplevde 

en sämre livskvalitet då de samtidigt led av depression, vilket informanterna uppgav 

vara något de drabbats av i och med de svårläkta bensåren. Vidare styrks resultatet 

att livskvaliteten påverkades om patienten på grund av sjukdom hindras i sitt sociala 

liv eller försämras i sina fysiska funktioner genom liknande resultat hos Green et al. 

(2014) och Kirkevold (2010).  

 

Studies syfte var även att studera vad den äldre patienten med svårläkta bensår ansåg 

bidraga till eller förhindra en positiv syn på sin tillvaro. Vad informanterna ansåg 

kunna bidraga till en positiv livssyn var socialt umgänge, aktivitet samt 

självständighet. Vad som inverkade negativt var en nedsatt fysisk ork, förluster av 

nära vänner och anhöriga, förlust av sin frihet och att genom funktionsnedsättning 

bli begränsad i vardagen. Men också, den individuella inställningen till 

livssituationen. Kirkevold (2010) styrker att äldre personer kan uppleva besvärliga 

symtom efter sjukdom de varit med om och har en förändrad funktionsförmåga till 

följd av detta. Det kan vara svåra symtom som påverkar känslan av välbefinnande 

och copingförmågan. Ett tvärprofessionellt samarbete kring patienter med svårläkta 

bensår skulle kunna råda bot på fler av de problem som inverkar negativt och ge den 

äldre bättre förutsättning till egenvård, coping, och att bevara en positiv syn på sin 

tillvaro. Byrne och Kelly (2010) visade genom sin studie att patienter med svårläkta 

bensår själva försökte utveckla copingstrategier för att kunna hantera smärta. De 

menade att resultatet visade på att det fanns ett kunskap- och 

kompetensutvecklingsbehov hos sjuksköterskor för att kunna stödja vid och hjälpa 

patienten att utveckla dessa strategier.  Som nämnts tidigare visade resultatet att 

äldre patienter med bensår upplevde sig ensamma, beroende och en bristande 

självständighet. Enligt Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har äldre personer rätt att 

få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 
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och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Vidare finns 

bestämmelser om att socialnämnd ska verka för att äldre människor får goda 

bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan 

lättåtkomlig service. En slutsats av detta skulle kunna vara att det bör finnas ett 

bättre samarbete  mellan sjukvård och det sociala arbetet för gruppen äldre patienter.  

 

Metoddiskussion  
 

Studien har genomförts som empirisk intervjustudie med kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa designen har sitt ursprung i den holistiska traditionen och syftar till att 

dokumentera människors levda erfarenheter (Henricsson & Billhult, 2012), vilket 

var passande till studiens syfte, att studera den äldre patientens upplevelse av att 

leva med svårläkta bensår och vad denne ansåg bidraga till eller förhindrar en positiv 

syn på sin tillvaro. För att analysera det insamlade materialet användes kvalitativ 

innehållsanalys som metod, vilken ofta förekommer vid studier som syftar till att 

redogöra för upplevelsen av en företeelse (Hsieh & Shannon, 2005). Analysen 

gjordes på en manifest nivå med en induktiv ansats vilket innebar att fokus låg på 

det synliga och uppenbara i det insamlade materialet.  

 

För att få underlag till studien och för att hitta passande informanter gjordes ett 

strategiskt urval med hjälp av omvårdnadsansvariga sjuksköterskor i Avesta 

kommun. Urvalet var icke slumpmässigt och det förekom inklusions- och 

exklusionskriterier. Informanterna var både män och kvinnor och i varierande ålder 

vilket enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) ökar möjligheten att få 

området belyst utifrån olika erfarenheter samt ökar giltigheten i resultatet och 

därmed trovärdigheten. Att urval och analysprocessen finns noggrant beskrivet i 

metodavsnittet innebär en ökad trovärdighet. Trovärdigheten i studien hade kunnat 

stärkas ytterligare om informantantalet hade varit större.  

 

Till studiens nackdel och som kan påverka tillförlitligheten är att författaren gjort 

studien på egen hand och är den enda som granskat och analyserat resultatet. Att 

vara fler personer som läser intervjuerna och genomför analysarbetet ökar 

tillförlitligheten, däremot är det en fördel att samtliga informanter har intervjuats av 

en och samma person vilket förhindrat att deltagarna fått olika uppföljningsfrågor.  
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Studiens överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan användas till 

andra patientgrupper och läsaren själv ska avgöra om resultatet är överförbart. 

Genom att ha skrivit ett detaljerat metodavsnitt gällande urval, deltagare, 

datainsamling och analysprocessen skall det underlätta för läsaren att bedöma detta.  

I en intervjustudie är resultatet kommet ur ett samspel mellan informant och forskare 

och det går därför inte att säga att resultatet är helt neutralt (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2012). 

 

Konklusion 
Studien visar att svårläkta bensår påverkar den äldre människan på flera olika 

områden i livet, fysiskt, psykisk och existentiellt. De äldre patienterna behöver stöd 

av hälso- och sjukvården samt vänner och anhöriga för att uppleva vad känsla av 

sammanhang står för och för att kunna bibehålla en positiv livssyn. 

 

Studiens kliniska betydelse och samhällsnytta 
 

Resultatet visar att hela patienten bör tas om hand vid behandling av svårläkta 

bensår. Behandlingen bör innefatta hela människan då de olika områdena går in i 

varandra och påverkar personen positivt och negativt. I Dalarna finns ett välutformat 

vårdprogram om hur bensår  skall behandlas och en individuell vårdplan skall 

upprättas efter omfattande utredning av patientens symtom. Läkare och 

sjuksköterskor ska ansvara för att vårdplanen uppdateras och att patienten är 

informerad. Det är av vikt att känna till och följa vårdprogrammet när samtliga i 

studien uppger att de inte har erhållit någon information om diagnos eller orsak till 

val av behandling. Att ha hela patienten i fokus innebär inte bara en vinst för 

patienten utan också en vinst för hela samhället i form av ekonomisk vinning på 

både kort och lång sikt.  

 

Förslag till vidare forskning 
 

Ett förslag till vidare forskning skulle kunna vara att fortsätta undersöka faktorer 

som påverkar hopp och optimism relaterat till emotionell hälsa hos äldre och hur de 

äldre skulle önska att få hjälp. 
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Bilagor   

    

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
 

1. Kan du beskriva din 
upplevelse av att leva med 
bensår? 
 

 
 

2. Vad gör du för att bibehålla 
en positiv syn på tillvaron?  

 

Aktiviteter? 

3. Vill du berätta om dig själv? Ålder? Kön? Arbete? Familj? 
 

4. När uppkom ditt/dina sår?  
  

 

5. Hur uppkom ditt/dina sår? 
 

 

6. Har du haft sår förut? 
 

 

7. Har du fått en diagnos av 
läkare för såren? 
 

Förstår du din diagnos? 

8. Har det påverkat dig fysiskt 
att ha svårläkta sår? 

Smärta? Rörelse? 
Begränsning? 

9. Har det påverkat dig 
psykiskt att ha svårläkta 
sår?  

Nedstämdhet? Begränsning i 
vardagen? 

10. Berätta om din upplevelse 
av livskvalitet? 

Jämfört med innan sår? 
Socialt? Kontaktnät? 

11. Berätta om hur du upplever 
den vård du erhåller? 

Delaktighet? Möjlighet att 
påverka? 
Förståelse och kunskap? 
Förbättringsområden? 

 
(Emma Pettersson, 2016. Med stöd av Kvale, 2009) 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till studiedeltagare 
 
Högskolan Dalarna     
Falun 
 
 

Information om studien ”Att leva med svårläkta bensår: Patientens 
upplevelse” 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Jag skall genomföra en studie med syfte att studera den äldre patientens upplevelse av att 
leva med svårläkta bensår. Förhoppningar finns om att studien kommer att påvisa 
problemområden som är gemensamt för den aktuella patientgruppen och som senare kan 
ligga till grund för förbättringsarbete. I studien kommer totalt 5-8 personer att deltaga och 
berätta om sina erfarenheter. Personer för deltagande väljs ut och kontaktas av deras 
ansvariga sjuksköterskor. Deltagande i projektet kommer för dig att innebära att du blir 
intervjuad av mig, det tar cirka 60 minuter. Samtalet spelas in på bandspelare.  
 
Jag önskar ditt deltagande för att dina levda erfarenheter är av stort intresse för mig. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering. 
 
Du kommer inte att kunna identifieras i det sammanställda materialet, endast jag kommer 
att känna till din identitet. Samtycke till deltagande önskas få skriftligen, på bifogad 
samtyckesblankett. Ditt skriftliga samtycke kommer att förvaras inlåst och endast jag 
kommer att ha tillgång till det. Efter att undersökningen slutförts och godkänts kommer 
material från förarbetet (dvs intervjumaterial samt skriftligt samtycke) att förstöras. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 
Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna.  
 
Studien beräknas vara klar i juni 2016, önskar du en kopia av resultatet meddela även 
detta nedan. 
 
Jag som kommer att genomföra studien heter Emma Pettersson, jag är legitimerad 
sjuksköterska sedan 2010. Jag har sedan sex år tillbaka arbetat inom hemsjukvård och jag 
läser nu samtidigt på specialistsjuksköterskeprogammet med inriktning vård av äldre. I 
utbildningen ingår att göra en mindre studie inom ämnesområdet.  
 
 
Med vänlig hälsning,  
Emma Pettersson 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
 
Avesta/Falun 2016-01-29 
 
Emma Pettersson, 070 747 93 53, h05emmpe@du.se 
Ingrid From, 023-77 80 00, ifr@du.se  
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Samtyckesblankett 
 
Ja tack, jag vill deltaga i studien:  
 
Jag har tagit del av informationen om studien ”Att leva med svårläkta 
bensår” och har fått svar på frågor jag haft. Jag vet att mitt deltagande i 
studien är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt 
deltagande utan att behöva förklara varför. Jag vet att det inte kommer 
att påverka min vård om jag deltar eller inte i studien. Jag ger mitt 
samtycke till att delta i studien. 
 
 
 
_________________________________________________________ 
(Namn, datum) 
 
 
Jag godkänner att min intervju spelas in på bandspelare: 
 
Ja             Nej    
 
 
 
Jag vill erhålla kopia av studieresultatet efter slutförande:   
 
Ja             Nej    
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Bilaga 3 – Etisk egengranskning 

 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor   
  

Projekttitel: Att leva med svårläkta bensår: Patientens upplevda livskvalitet. 

Student/studenter: Emma Pettersson

 
Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23   

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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Bilaga 4 – Informationsbrev till enhetschef 
 
Högskolan Dalarna     

Specialistsjuksköterskeprogammet 
Vård av äldre  
 
 

Information om studie ”Att leva med svårläkta bensår: Patientens 
upplevelse”, till enhetschef i Avesta kommun 
 
 
Du tillfrågas härmed om tillstånd att genomföra studien i er verksamhet. 
 
Information om studien:  
En intervjustudie skall genomföras med syfte att studera den äldre patientens 
upplevelse av att leva med svårläkta bensår. Förhoppningar finns om att studien 
kommer att påvisa problemområden som är gemensamt för den aktuella 
patientgruppen och som senare kan ligga till grund för förbättringsarbete. I dag är 
ungefär en femtedel av Sveriges befolkning över 65 år och räknas som äldre, 2030 
beräknas denna grupp av människor vara en fjärdedel av befolkningen. Svårläkta 
sår hos äldre ett stort problem, framför allt för den drabbade patienten det kan 
medföra smärta och nedsatt livskvalitet. Uppskattningsvis lider 0,1-0,3 procent av 
Sveriges befolkning av svårläkta sår.  
 
Studien beräknas vara klar juni 2016 och undersökningen kommer att presenteras i 
form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. Undersökningen är forskningsetiskt 
granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna.  
 
Mitt namn är Emma Pettersson, jag är legitimerad sjuksköterska sedan 2010. Jag 
har sedan sex år tillbaka arbetat inom hemsjukvård och jag läser nu samtidigt på 
specialistsjuksköterskeprogammet med inriktning vård av äldre. I utbildningen 
ingår att göra en magisteruppsats inom det området.  
 
Jag kommer att behöva kontakta sjuksköterskor i er organisation för hjälp med att 
identifiera och rekrytera deltagare till studien, deltagare jag förväntar mig att finna 
på olika enheter (särskilda boende och hemsjukvård) i Avesta Kommun.  
 
Jag önskar ditt samtycke till genomförande av denna studie skriftligt på 
medföljande blankett. Fyll i och återsänd med returkuvert som medföljer. 
 
 
Med vänlig hälsning,  
Emma Pettersson 
 
 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Avesta/Falun 2016-01-29 
Emma Pettersson, 070 747 93 53, h05emmpe@du.se 
Ingrid From, 023-77 80 00, ifr@du.se 
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Samtyckesblankett -  Enhetschef 
 
 
 
Jag är enhetschef på ______________________ och förstår 

innebörden av studien och jag (skriv ditt namn och telefonnummer): 

 
 _______________________________________________ 
 
samtycker här med att studien får genomföras inom enheten. 
 
 
 
 
Nej tack, jag förstår innebörden av studien men vill inte att den 
genomförs på vår enhet:    
 
 


