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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Lång läkningstid kan orsaka fysisk och psykisk lidande hos patienter med 

svårläkta bensår. Vården misslyckas att se helheten kring dessa personer. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa patienters erfarenheter av att leva med ett svårläkt 

bensår. 

Metod: En allmän litteraturstudie med 12 artiklar varav sex var kvantitativa, fem kvalitativa 

och en med blandade metoder.  

Resultat: Två huvudteman identifierades: fysiska besvär och förändrad livskvalitet. Utifrån 

dessa kunde flera underteman framställas. De vanligaste fysiska besvären var smärta, fysisk 

inaktivitet och förekomst av sårsekret och -lukt. Förändrad livskvalitet innebar en förändrad 

vardag som begränsade de drabbade samt en negativ påverkan på det emotionella 

välbefinnandet. 

Slutsats: Resultatet visade att patienter med svårläkta bensår upplever både fysiska och 

känslomässiga besvär. Vården tar inte tillräckligt hänsyn till alla dessa aspekter. Mer 

förståelse behövs för hur vårdpersonalen upplever sin roll i omvårdnad av denna patientgrupp.  

Nyckelord: litteraturstudie, livskvalitet, patientperspektiv, smärta, svårläkta bensår  



 

 

ABSTRACT  

Background: Long healing time can cause physical and mental distress in patients with 

chronic leg ulcers. Health care fails to see the whole situation these people experience. 

Objective: The aim of the study was to elucidate patients' experiences of living with a 

chronic leg ulcer. 

Method: A literature review with 12 articles in which six were quantitative, five qualitative 

and one with mixed methods.  

Results: Two main themes were identified: physical disorders and altered quality of life. 

From these, several sub-themes could be produced. The most common physical complaints 

were pain, physical inactivity and the presence of wound exudate and odors. Changed quality 

of life meant a changed everyday life that limited those affected as well as a negative impact 

on emotional well-being. 

Conclusions: The results showed that patients with chronic leg ulcers experience both 

physical and emotional distress. Health care does not take all these aspects into account. More 

understanding is needed for how the nursing staff perceives their role in the care of this 

patient group. 

Keywords: chronic leg ulcer, literature review, pain, patient perspective, quality of life 
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INTRODUKTION 

Sår har alltid varit förknippat med lidande och misär. Bensår kan vara mycket allvarliga och 

har haft låg prioritering inom vården ända in i nutid. Då dessa sår kan vara väldigt 

svårbehandlade och har lång läketid så kan patienterna lida både fysiskt och psykiskt. Det är 

därför vård inte enbart bör fokuseras på själva såret utan hälso-sjukvården måste se hela 

patienten för att på bästa sätt få en god sårläkning och minska eventuell lidande. Stigmat kring 

sår och framförallt personer med svårläkta bensår finns än idag vilket kan resultera i psykisk 

ohälsa hos de drabbade (Lindholm, 2018). 

Författarna har under sin verksamhetsförlagda utbildning kommit i kontakt med flera patienter 

som lever med svårläkta bensår. I samband med dessa möten väcktes intresse för ämnet. 

Erfarenheten är att det saknas en helhetssyn vid omvårdnad av denna patientgrupp. 

Författarna hoppas att denna studie kan bidra till en ökad förståelse om patienters erfarenheter 

av att leva med ett svårläkt bensår. 
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BAKGRUND 

Definition av ett svårläkt bensår 

I det svenska språket används begreppet “svårläkt bensår” i stället för “kroniskt bensår” 

(“chronic leg ulcer”) som förekommer i den engelskspråkiga forskningen (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Ett svårläkt bensår innebär en 

fullhudsskada nedanför knäleden som inte läker inom sex veckor. Även fotsår räknas med i 

definitionen men denna studie särskiljer på dessa två vilket innebär att sår nedanför fotleden 

inte inkluderades. 

Omvårdnad av patienter med svårläkta bensår 

Sjuksköterskans huvudområde är omvårdnad. Målet för omvårdnaden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom samt minska lidande. Omvårdnad syftar också till att bibehålla patientens 

självständighet så mycket som möjligt. Kvaliteten av omvårdnad bygger på sjuksköterskans 

kunskaper och färdigheter. En god omvårdnad innebär att patienten erbjuds en trygg och säker 

vård som minskar lidande. Det är samtidigt viktigt att patienten känner sig delaktig och 

bevarar sin autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Även omvårdnaden av en patient 

med ett svårläkt bensår innebär att skapa en helhetsbild. Detta för att kunna erbjuda en god 

individanpassad omvårdnad som minskar lidande (SBU,2014).  

Personer som är drabbade av svårläkta bensår har uttryckt positiva tankar kring vården de får. 

Dessa uttalanden gäller främst den medicintekniska delen inom sårbehandlingen och det 

professionella bemötandet de har fått av sjuksköterskor. Patienter önskar däremot att 

vårdpersonalen tog mer tid för att lyssna på deras oro och tankar som förekommer efter att ett 

svårläkt bensår har uppstått (Törnvall & Wilhelmsson, 2010). Att kartlägga det som är viktigt 

för en patient är ett steg närmare till att uppnå en god individanpassad omvårdnad. En 

människa kan ha komplexa behov och att bemöta de individuella behoven tar tid. Det kan 

också innebära att sjuksköterskan måste nöja sig med sämre medicinskt resultat för att kunna 

uppfylla dessa behov. Fördelen är dock att patienten görs delaktig i sin vård och relationen till 

denne förstärks (Riding, Glendening & Heaslip, 2017). 

För att skapa en förtroendefull relation bör sjuksköterskan först och främst visa empati för 

patientens situation. Det förutsätter att patienten känner sig trygg med att berätta om sina 

känslor. Hur snabbt och hur mycket patienten öppnar upp sig beror mycket på hur bra 

sjuksköterskan är på att lyssna och ge respons (Hawkins & Lindsay, 2006). Patienten skall ges 

möjlighet att reflektera kring sina tankar och dess koppling till de kroppsliga upplevelserna. 

Sjuksköterskans roll är då att aktivt lyssna och bekräfta utan att analysera. Genom ett sådant 

samspel kan patienten forma sin egen berättelse om personliga erfarenheter av hur livet 

påverkas av ett svårläkt bensår. Det hjälper också patienten att själv förstå sin situation bättre, 

varför den har uppstått och om patienten eventuellt kan göra något själv för att minska eller 

förebygga sitt lidande (Hawkins & Lindsay, 2006).  

Thorup, Rundqvist, Roberts och Delmar (2012) visar däremot att omvårdnaden av sårbara 

patienter formades till en stor del av sjuksköterskors personliga erfarenheter. I vilken 
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utsträckning sjuksköterskorna engagerade sig och kände empati grundade mycket på deras 

egna sårbarhet och mod. Att exempelvis kunna relatera till det känslomässiga hos en patient 

upplevdes både positivt och negativt av sjuksköterskor. En del kände att de kunde förstå 

patienter och därför erbjuda bättre omvårdnad. Andra uttryckte att de inte längre kunde skilja 

på sina egna och patientens känslor vilket upplevdes som ett misslyckande. Att våga bemöta 

lidande patienter kunde för vissa sjuksköterskor ta flera år att utveckla. Något som upplevdes 

utmanande var rädslan över att eventuellt behöva konfrontera patienter för att kunna diskutera 

omvårdnaden. Sjuksköterskor uttryckte oro för patientens reaktion i sådant läge och kände sig 

osäkra i hur de skulle hantera situationen (Thorup et. al, 2012). 

Svårläkta bensår ur ett folkhälsoperspektiv 

De som drabbas av svårläkta bensår är främst äldre personer över 65 år och risken ökar med 

stigande ålder (SBU, 2014). Många lever med sitt sår i månader eller år. Ungefär två procent 

av hela världens befolkning beräknas att drabbas av svårläkt bensår någon gång under sin 

livstid. Prevalensen är svårberäknad då det inte finns så mycket statistik kring detta. 

Förekomsten beräknas dock öka med åldrande befolkning. I samband med detta förväntas 

även samhällskostnader som redan är väldigt omfattande, att öka ytterligare. Enligt SBU 

(2014) har behandling av svårläkta bensår i Sverige uppskattats att kosta upp till två miljarder 

kronor per år. I detta har även kringkostnader, såsom till exempel patientresor och utgifter för 

hemsjukvård, räknats in. Dessa två miljarder kronor utför ungefär en procent av den totala 

hälso- och sjukvårdskostnaden i Sverige. 

Hur uppstår ett svårläkt bensår? 

Ett bensår kan uppstå efter ett trauma, efter att personen exempelvis har slagit i benet och 

därför ådragit sig skada. Men ett svårläkt bensår, dvs ett sår som inte läker inom sex veckor, 

är ett symtom på en bakomliggande sjukdom (Lindholm, 2018). Åderbråcks sjukdom är den 

främsta anledningen till att ett svårläkt bensår uppstår. Även tromboser i benen som kan 

uppkomma i samband med graviditet, benbrott och gastrokirurgiska ingrepp kan öka risken 

för att utveckla ett svårläkt bensår. Det kan också finnas ärftliga orsaker varför man blir 

drabbad (Lindholm, 2018). Det finns alltså flera olika hälsoproblem som kan ses som orsak 

till svårläkta bensår men oftast är det svaghet i den cirkulatoriska funktionen i det venösa 

systemet i benen som ger upphov till svårläkta bensår. Venös insufficiens står för ca 70% av 

alla fall, arteriell insufficiens för ca 10% och resterande orsakas av en blandning av båda 

(Lindholm, 2018). 

Benens vensystem består av två delar: ett ytligt vensystem som transporterar blodet från 

kapillärer till de djupa venerna och ett djupgående som transporterar blodet tillbaka till hjärtat. 

Dessa två system är sammankopplade av perforanter (Lindholm, 2018). Venös insufficiens 

innebär oftast defekter på venernas klaffsystem som stör transporten av venöst blod. Det i sin 

tur gör att det ventrycket blir förhöjt. Vid ytlig insufficiens som är mer förekommande, är det 

klaffarna i det djupgående vensystemet intakta och bibehåller sitt tryck vilket förhindrar de 

ytliga venerna från att tömma sig i det djupa vensystemet. Detta leder till förhöjt tryck i de 

ytliga venerna som vidgar sig och resulterar oftast i åderbråck som står för ca hälften av alla 

venösa bensår. Den djupa insufficiensen vilket är betydligt mer sällsynt, är oftast orsakad av 
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en djup ventrombos (Lindholm, 2018). Fysiskt ansträngande samt stående arbete ökar risken 

till venös insufficiens som sedan kan medföra svårläkta bensår (Chamanga, 2018).  

Bensår som är orsakade av arteriell insufficiens beror oftast på förträngningar eller hinder i 

benens artärer. Åderförkalkning är den främsta anledningen varför arteriell insufficiens 

uppstår. Blodet rinner inte tillräckligt fort på grund av förträngningar vilket gör att det kan 

bildas tromboser i kapillärerna som förhindrar syretillförseln till huden och ett ischemiskt sår 

uppstår (Lindholm, 2018). 

Behandling av svårläkta bensår 

Vid behandling av svårläkta bensår åtgärdas i första hand de bakomliggande orsakerna och 

riskfaktorerna som i sin tur ska gynna sårläkningen. Det kan handla om 

läkemedelsbehandling, kompressionsterapi och i vissa fall kan kirurgiska ingrepp behövas. En 

korrekt såromläggning spelar också en central roll för att såret ska kunna läka (Lindholm, 

2018). Enligt SBU (2014) finns det starkt vetenskapligt underlag för behandling av venösa 

bensår till skillnad från de andra huvudtyper av svårläkta bensår.   

Vid venösa bensår uppstår ofta ödem i underben vilket anses hämma sårläkningen till en 

avsevärd del. Det är därför viktigt att applicera kompressionsbehandling som minskar 

svullnaden så tidigt som möjligt. Kompressionsbehandling kan innefatta 

kompressionsstrumpor, intermittent pneumatisk kompression (IPC) som är en så kallad 

pumpstövel eller lindning (SBU,2014). Vid val av kompressionsbehandling måste 

vårdpersonal ta hänsyn till individuella behov. Materialet ska väljas efter patientens 

mobiliseringsgrad. Det är också viktigt att identifiera eventuella obehag som patienten 

upplever kring sin kompressionsbehandling för att hitta den mest optimala lösningen 

(Nazarko, 2017). 

Själva sårbehandlingen innefattar rengöring, debridering och omläggning som alla utgår ifrån 

sårets karaktär. Sårmiljön behålls fuktig för att bidra till snabbare läkningstid. Det är också 

viktigt att välja rätt förband (Lindholm, 2018). Material och resurser för att läka sår har i alla 

tider hämtats från naturen som till exempel honung, silver, saliv (sår-slickning), spindelväv, 

grodskinn och röllekan. Även idag används naturläkemedel såsom blodiglar (hirudo 

medicinalis) vid ödem och inflammationer, fluglarver för debridering av exempelvis bensår 

med nekroser och grodblad som har dokumenterad effekt på sårläkning (Lindholm, 2018). 

För att kunna erbjuda behandling som bidrar till snabbare sårläkning och därmed minskar 

lidande är det viktigt att sjuksköterskor har kunskap inom detta område. En stor del av 

sjuksköterskor uttrycker sig vara osäkra gällande behandling vid bensår (Walsh & Gethin, 

2009). Även om sjuksköterskor är medvetna om vetenskapligt material som kan sökas upp på 

internet så tycker de flesta att det är tidskrävande och borde ingå i arbetstiden i stället för att 

behöva göra det på sin fritid. Sjuksköterskor som har gått en kurs för såromläggning vid 

bensår känner stor nytta av det. Teoretisk och praktisk övning borde därmed vara tillgänglig 

till alla sjuksköterskor för att kunna erbjuda en god behandling som minskar patientlidande 

(Walsh & Gethin, 2009). 
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Egenvård och self-efficacy 

Patienter önskar att vårdpersonalen la mer fokus på att ge information om vad patienten själv 

kan bidra med (egenvård) samt önskade att få träffa samma vårdpersonal under vårdtiden 

(Törnvall & Wilhelmsson, 2010). Enligt Törnvall & Wilhelmsson (2010) önskar också 

patienterna en adekvat inställd smärtbehandling och även ytterligare smärtlindring vid behov 

för att optimera sin situation. 

För att skapa förutsättningarna för sårläkning hos patienter med svårläkta bensår och därmed 

bidra till bättre livskvalitet krävs det att patienter känner sig delaktiga och i kontroll över sin 

vård. För att uppnå en framgångsrik egenvård krävs det flera faktorer (Brown, 2010a; 

Törnevall & Wilhelmsson,2010). Patienten måste vara välinformerad och insatt i sin sjukdom. 

“Self-efficacy” är ett begrepp som ofta benämns i samband med egenvård och går i linje med 

empowerment.  Med self-efficacy menas det att patienten måste ha en tilltro till sin egen 

förmåga, i detta fall sin förmåga att klara av sin egenvård (ibid). Empowerment syftar till att 

patienten ges kontroll över sin egen hälsa och vård (Weisbeck, Lind, & Ginn, 2019). 

Vårdpersonalen måste också utbilda patienten i sårvård men även uppmuntra till 

livsstilsförändringar som förebygger nya och förvärrade bensår med målet att såret ska läka 

(Brown, 2010a). O'Brien, Finlayson, Graham och Edwards (2017) menar att patienter med 

svårläkta bensår kan själva utföra förebyggande åtgärder för exempelvis behandling av ödem. 

Det kan innebära rörelser i fotleden som att trampa symaskin, rulla med fötterna och vara 

allmänt aktiva så mycket som möjligt. Promenader är en mycket fördelaktig aktivitet för att 

ytterligare motverka ödem och främjar läkning (O’Brien, et al., 2017). När ett svårläkt bensår 

väl har läkt så behöver patient och vårdpersonal samarbeta för att förhindra att det svårläkta 

bensåret återkommer eller att ett nytt uppstår (Brown, 2010a). Alla svårläkta bensår har dock 

inte förutsättningarna att läka även med specialistvård och god compliance, för dessa patienter 

krävs en annan utgångspunkt. Sjukvårdspersonalen skall istället försöka få patienten att 

acceptera att såret är permanent och anpassa sin livsstil kring behandlingen som har som mål 

att ge patienten kontroll och lindra symtom i stället för att uppnå läkning till varje pris 

(Brown, 2010a, 2010b).  

BÄRANDE BEGREPP 

Lidande 

I detta examensarbete har begreppet lidande valts som bärande begrepp. Eriksson (1994) 

framhäver att människan är en enhet bestående av kropp, själ och ande, som söker efter en 

gemenskap. Människan är social och vill både ge och ta emot kärlek och känna hopp. Den 

religiösa grunden speglas genom behovet att kunna relatera till någon eller något. Människan 

söker ständigt gemensamhet och mening med livet. Erikssons (1994) teori om lidande har 

som utgångspunkt att lidande är en del av människans liv. Lidande framställs som en strid 

mellan gott och ont, varande och icke-varande, liv och död. Lidande är inte ett konstant 

tillstånd eller specificerat till antingen kroppsligt eller själsligt lidande utan något som växlar 

och kan förändras. 
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Teorin kopplas starkt till omvårdnad och lyfter tre olika typer av lidande som förekommer 

inom vården - vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande (Eriksson, 1994). När patienten 

känner sig ha upplevt en sämre vård beskrivs detta som vårdlidande. Vårdlidande kan uppstå 

av flera anledningar. Exempelvis kan patienten känna sig illa bemött och kränkt. De kan 

också handla om att patienten upplever att vårdgivaren har missbrukat sin makt över patienten 

(ibid). Vid sjukdom inträffar sjukdomslidande som kan innebära både fysiskt och själsligt 

lidande. Livslidandet uppstår vid livet som människa och påverkar hela dennes existens och 

världsbild. Det kan innefatta att en människa går miste om något som främjar hälsa, blir 

drabbad av en sjukdom eller känner direkt hot mot sitt liv (Eriksson, 1994). 

Eriksson (1994) betonar även vikten av medlidande som innebär att lida med en annan person 

genom att känna empati. Medlidande strävar efter att lindra lidande vilket gör det till en 

grundpelare inom omvårdnad. En person som känner medlidande besitter en vilja att vilja 

hjälpa någon annan och lindra dennes lidande (ibid). För att uppnå en sådan relation krävs det 

ödmjukhet, lyhördhet, omtanke och respekt i mötet med den lidande patienten. En trygg och 

tillitsfull miljö skapas genom att lyssna på patientens lidande och vara ett stöd för denne. Det 

krävs också mod från patienten för att kunna ta emot tröst men för att bygga upp denna mod 

hos patienten är det är viktigt att vårdpersonalen vågar trösta (Eriksson, 1994). 

PROBLEMFORMULERING 

Förutom att svårläkta bensår orsakar mänskligt lidande medför det omfattande kostnader för 

samhället då patienter med svårläkta bensår är vanligt förekommande inom hälso-och 

sjukvården. Eftersom det är främst äldre personer som drabbas finns det en förväntad 

prevalens i en åldrande befolkning som lever längre. Vid behandling och omvårdnad är 

sjuksköterskans kompetens avgörande. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

såromläggning och bör vara lyhörd för patientens känslor och tankar kring sin situation. 

Sjuksköterskan ska vidare se till att patienten är väl insatt i sin sjukdomsbild samt har kunskap 

om egenvård. Då många personer lever med sitt sår under en lång tid så är det viktigt att dessa 

personer ges de verktygen som behövs för att kunna anpassa sin vardag på ett sätt som lindrar 

ohälsa. I många fall fokuseras det bara på själva sårbehandlingen vilket orsakar brister i den 

individanpassade omvårdnaden. För att minska patientlidande är det väsentligt att 

vårdpersonalen är lyhörda gällande patienters erfarenheter av att leva med ett svårläkt bensår. 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa patienters erfarenheter av att leva med svårläkt bensår. 

METOD 

Design 

För att belysa kunskapsläget inom valt område ansåg författarna att en allmän litteraturstudie 

var en lämplig metod för att utföra denna studie. En allmän litteraturstudie definieras som en 
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sammanställning av befintlig forskning som ger en överblick av kunskapsläget inom ett visst 

ämnesområde (Polit & Beck, 2017). Denna litteraturstudie grundade sig på både kvalitativ 

och kvantitativ forskning som alla presenterade primärdata. Genom att kartlägga olika 

databaser och utföra systematiska sökningar valdes det mest relevanta och pålitliga materialet 

ut. Sedan jämfördes dessa studier med varandra för att identifiera likheter och skillnader i 

resultatet. Därefter sammanfattades, presenterades och diskuterades data i logisk ordning med 

ett objektivt synsätt. 

Urval 

Urvalet avgränsades på ett sätt som gjorde det möjligt att svara på syftet vilket var att upplysa 

patienters erfarenheter av att leva med ett svårläkt bensår. För att underlätta utsorteringen av 

artiklar fastställdes det inklusions- och exklusionskriterier som presenteras i tabell 1. Samtliga 

artiklar skulle vara tillgängliga i full text, ha tillgängliga abstract och vara skrivna på 

engelska. Artiklarna skulle även vara peer reviewed då detta förstärker den vetenskapliga 

trovärdigheten i en litteraturstudie (Polit & Beck, 2017) För att få så relevant data som möjligt 

så begränsades sökningen till artiklar som hade publicerats mellan åren 2009 - 2019. Vidare 

var ett av kraven att studier skulle grunda sig på patientperspektivet. Då svårläkta bensår 

ansågs vara ett globalt problem inkluderades studier från hela världen. För att få en ännu 

bredare överblick inkluderades alla åldrar, kön och etnicitet. För att öka tillförlitligheten 

utelämnades alla typer av litteraturöversikter, då dessa inte kan ses som primärkällor (Polit & 

Beck, 2017). Studier som innefattade endast fotsår exkluderades. Även studier som enbart 

handlade om sårbehandling eller hade medicinsk infallsvinkel exkluderades. Även studier där 

deltagarna inte innefattade patienter uteslöts. 

 

Tabell 1. Inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Studien ska ha patientperspektivet 
Studien som inte inkluderade patienter som 

deltagare 

Alla kön, åldrar och etnicitet får 

förekomma bland deltagarna 

Studien ska inte vara en litteraturöversikt 

Studien får vara från hela världen 
Studien ska inte handla om enbart 

sårbehandling och medicinska aspekter 

Studien ska innefatta arteriella, venösa 

eller blandade bensår 

Studien ska inte innefatta enbart fotsår (sår 

nedanför fotleden) 
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Studien ska vara publicerad mellan åren 

2009 - 2019 

Studien ska inte vara publicerad innan året 2009 

Studien ska vara peer reviewed 
Studien som inte är peer reviewed 

Studien ska vara tillgänglig i full text 
Studien som inte är tillgänglig i full text 

Studien ska ha tillgängligt abstract 
Studien som inte har tillgängligt abstract 

 

Datainsamling 

Studier i denna litteraturstudie samlades in via EBSCOhost Web sökverktyg. Databaser som 

inkluderades i sökningen var CINAHL Complete och MEDLINE. Dessa databaser valdes då 

de innehåller, enligt Polit och Beck (2017), vetenskapliga studier inom omvårdnad och var 

därav aktuella för föreliggande studie. Det centrala sökordet för samtliga sökningar var “leg 

ulcer”. Resultat av sökningar begränsades genom att använda den booleska operatorn AND 

som skapade möjligheten att inkludera andra sökord (Polit & Beck, 2017). De andra sökorden 

var i första hand “patient perspective”, “quality of life” och  “psychosocial”. Sammanlagt gav 

sökningarna 233 träffar. Av dessa träffar lästes 33 abstracts. Efter att ha läst abstracts 

konstaterades det att ordet “pain” förekom i många av resultaten. Därav utfördes det 

ytterligare en sökning med sökorden “leg ulcer” AND “pain”. Denna sökning gav 177 träffar 

varav nio abstracts lästes. Totalt lästes 17 artiklar i full text. De fyra olika sökningar 

presenteras i tabell 2. Sökningarna gav vid vissa tillfällen liknande resultat. Tabell 2 tydliggör 

vilka artiklar som inkluderades vid respektive sökning samt från vilken databas. Kvaliteten av 

studier bedömdes genom att kritiskt granska de framtagna studierna för att identifiera styrkor 

och svagheter (Polit & Beck, 2017). Detta gjordes genom att bedöma artiklarna efter beskrivet 

IMRAD format (Introduction, Method, Result And Discussion) för att sedan välja ut lämpliga 

studier för denna litteraturstudie. Studier med brister i metodbeskrivningen inkluderades för 

vidare analys i enlighet med Polit och Beck (2017) som menar att dessa underskott inte 

nödvändigtvis behöver påverka resultatet som kan innehålla värdefullt data. Totalt utsågs 11 

studier, varav sex kvantitativa, fyra kvalitativa och en studie med blandade metoder, vara 

lämpliga för vidare analys och sammanställning av resultat i denna litteraturstudie. De 

inkluderade studierna presenteras mer ingående i bilaga 1. 
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Tabell 2. Sökmatris 

 

Databaser: CINAHL complete och MEDLINE 

Limits: full text, abstract available, English language peer reviewed, published date: 

20090101 - 20191231 

 Sökning  Sökord   Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

 Antal 

lästa i full 

text 

Inkluderade artiklar 

och databas 

(siffran hänvisar till 

referenslistan) 

#1 Leg ulcer 

AND 

Patient 

perspective 

4  3 

  

   

3 

   

(5) - CINAHL Complete 

(7) - CINAHL Complete 

#2 Leg ulcer 

AND 

Quality of life 

162  23 6  (2) - CINAHL Complete 

(4) - CINAHL Complete 

(8) - MEDLINE 

(9) - CINAHL Complete 

#3 Leg ulcer 

AND 

Psychosocial 

67 7 4 (6) - MEDLINE 

(10) - CINAHL Complete 

(11) - CINAHL Complete 

(3) – CINAHL Complete 

#4 Leg ulcer 

AND 

Pain 

177 9 4 (1) - CINAHL Complete  
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Dataanalys 

Dataanalysen påbörjades med att identifiera resultaten som besvarade syftet i denna studie. 

Därefter sorterades relevant information ut från varje utvald studie. Vidare diskuterades och 

sammanställdes dessa fynd enskilt för att kartlägga likheter och skillnader i de olika studierna. 

Inspirerat av Polit och Beck (2017) utfördes det en tematisk dataanalys som innebär att 

liknande resultat sammanställdes som ett tema. Genom en sådan analys framkom det två 

huvudteman. Utifrån huvudteman kunde det identifieras ytterligare fem underteman. Teman 

presenteras i figur 1. 

Då denna studie innefattade både kvantitativa och kvalitativa studier så kunde resultaten inte 

alltid likställas fullständigt (Polit & Beck, 2017). De kvantitativa studier sammanförde data i 

form av procent medan de kvalitativa studier identifierade olika teman och kategorier där 

patienters subjektiva erfarenheter beskrevs. Därav har integrativt tillvägagångssätt använts vid 

analysering av innehållet (Polit & Beck, 2017). Det innebär att innehållet i de kvantitativa och 

kvalitativa studierna utvärderades i första hand separat och färgkodades efter underteman. 

Med färgkodning menas att ett tema tilldelades en färg och sedan markerades texten med 

dessa färger i de olika studierna. Se tabell 3 för exempel på dataanalys. Därefter anknöts 

resultaten med varandra genom att identifiera data som bekräftade eller utvidgade det ena 

eller det andra för att därefter kunna presenteras i logisk ordning. 

Tabell 3. Exempel på dataanalys med färgkodning 

Tema och 

färg 

Smärta 

(grön) 

 

Fysisk 

inaktivitet 

(röd) 

Sårsekret 

och lukt 

(gul) 

Den 

emotionella 

påverkan 

(blå) 

Förändrad 

vardag  

(grå) 

Exempel på 

kvalitativt 

data som 

markerades 

”Pain was 

described by 

all 

participants 

as the 'worst 

possible 

symptom' ...” 

(Byrne & 

Kelly, 2010, 

s. 48). 

”The 

patients 

grew 

inactive 

and lost 

mobility 

and fitness 

...” 

(Lernevall, 

Fogh, 

Nielsen, 

Dam, & 

Dreyer, 

2017, s. 

18). 

”The impact 

of exudate 

and odour 

was 

powerfully 

described 

...” (Green, 

Jester, & 

Pooler, 

2013b, s. 

62). 

”This made 

them 

depressed and 

fearful, and 

they lost 

hope.” 

(Lernevall et 

al., 2017, s. 

18). 

”Some 

reflected on 

the time 

wasted 

waiting for 

nurses to 

visit.” (Green 

et al., 2013) 
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Exempel på 

kvantitativt 

data som 

markerades 

”One-half of 

the sample 

(51.5 %) 

experienced 

pain ...” 

(Hellström, 

Nilsson, 

Nilsson & 

Fagerström, 

2016, s. 4). 

Table 2: 

Ceased 

rambling -

48,1% 

(Cunha, 

Campos, 

& Cabete, 

2017, s. 

32). 

”The 

presence of 

wound 

odour and 

exudate was 

observed in 

a significant 

majority ...” 

(Salomé et 

al., 2013, s. 

632). 

”Most patients 

had emotional 

responses 

(feelings of 

powerlessness) 

to perceived 

control ...” 

(Salomé et al., 

2013, s. 632). 

”Concerning 

changes in 

daily 

activities and 

family 

aspects, 

73.4% and 

53.4% of the 

patients 

answering 

these 

questions 

reported 

significant 

modifications 

...” (Cunha et 

al., 2017, s. 

33). 

 

Etiska aspekter 

Studierna som inkluderades i denna litteraturstudie var peer-reviewed vilket ökar 

trovärdigheten samt vetenskapliga tyngden i studien. Alla studier som har använts i denna 

studie är godkända av etiska kommitté eller har utfört en etisk reflektion. Artiklarna har ett 

objektivt perspektiv med tydliga markeringar av författarnas egna uppfattningar. Studierna 

lästes med en öppenhet för resultatet för att undvika att dra förhastade slutsatser. Detta är av 

stor vikt för att resultatet i en litteraturstudie ej ska bli vinklat och missvisande och därmed 

icke validerat (Polit & Beck, 2017).  Allt insamlat data i denna studie är presenterad på ett 

tydligt och objektivt sätt, vilket i enlighet med Polit och Beck (2017) gör det möjligt för 

utomstående att analysera och tolka resultatet. I denna litteraturstudie har författarna 

sammanfattat allt insamlat data med sina egna ord och tydligt presenterat referenser för att 

undvika plagiat.  
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RESULTATREDOVISNING 

De två huvudteman som framkom genom analysen var fysiska besvär och förändrad 

livskvalitet. Utifrån dessa framkom fem underteman: smärta, fysisk inaktivitet, sårsekret och 

lukt, den emotionella påverkan och förändrad vardag. Resultatet presenteras efter dessa 

teman. Figur 1 illustrerar sambandet mellan de olika besvären och hur det ena leder till det 

andra. 

Figur 1. Huvud- och underteman 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysiska besvär 

Fysiska besvär omfattade symtom och besvär kopplade till kroppen, såsom smärta, sårsekret 

och lukt samt fysisk inaktivitet 

Smärta 

Patienter med svårläkta bensår led av smärta (Andrade Silveira, Baptista de Oliveira, 

Andrews & Upton, 2013; Carvalho Andrade & Pereira de Oliveira, 2017; Byrne & Kelly, 

2010; Cunha, Campos, & Cabete, 2017; Green, Jester, & Pooler, 2013b; Hellström, Nilsson, 

Nilsson & Fagerström, 2016; Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam, & Dreyer, 2017; McCaughan, 

Cullum, & Dumville, 2015; Miertová, Dlugošová, Ovšonková & Čáp, 2016). Patienter 

beskrev smärtan som uppstod i samband med såret som bland det svåraste att leva med och 

var en central del i dessa personers liv (Byrne & Kelly, 2010; Green et al. 2013b; Lernevall et 

al., 2017; McCaughan et al., 2015). Enligt Green et al. (2013b) var smärtan bland det värsta 

som patienterna varit med om då den hade stor inverkan på patientens välbefinnande och var 

en bidragande faktor till sjukdomskänslan Patienter med svårläkta bensår beskrev smärtans 

karaktär som nypande, stickande, pulserande och brännande (Andrade Silveira et al., 2017; 

Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2013b). En person beskrev sin smärta så här:  

It was getting more painful, it was like one time it was like burning pain, then it were 

more like a stabbing pain, then. Now it’s real sore, like someone it just rubbing, 

Förändrad 

livskvalitet 
Fysiska besvär 

Smärta 

Fysisk inaktivitet 

Sårsekret och lukt 

 

Den emotionella 

påverkan 

Förändrad vardag 
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rubbing, rubbing, all the time. Oh, the pain- It’s just unbearable. (Green et al. 2013b, 

s.61) 

Det framkom att smärtan upplevdes som besvärligast på nätterna eller vid mobilisering 

(Andrade Silveira et al., 2017; Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2013b; Lernevall et al., 

2017; McCaughan et al., 2015; Miertová et al., 2016). Smärtan från såret var den främsta 

anledningen till störda sömnen (Andrews & Upton, 2013; Green et al., 2013b; Hellström et 

al., 2016; Lernevall et al.,2017). Det kunde också påvisas ett samband mellan smärtans 

intensitet och förekomsten av sömnsvårigheter. Ju mer smärtpåverkad en patient var desto 

mer sömnstörningar hade hen (Andrews & Upton, 2013; Hellström et al., 2016). 

Fysisk inaktivitet 

Minskad fysisk aktivitet hos personer med svårläkt bensår var vanligt förekommande 

(Andrade Silveira et al., 2017; Byrne & Kelly, 2010; Cunha et al., 2017; Green et al., 2013b; 

Lernevall et al., 2017; McCaughan et al., 2015; Miertová et al., 2016). Begränsad rörlighet 

kunde kopplas till smärta och obehag som uppstod av förband och lindor (Byrne & Kelly, 

2010; Green et al., 2013b; Lernevall et al., 2017). Svårigheter vid gång var vanligt 

förekommande (Green et al., 2013b; Lernevall et al., 2017; McCaughan et al., 2015; Miertová 

et al., 2016). Cunha et al., (2017) redovisade i sin studie att närmare hälften av deltagarna 

slutade promenera efter att ha drabbats av svårläkt bensår. En del patienter tvingades att 

begränsa sina fritidsaktiviteter (Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2013b; Lernevall et al., 

2017, Miertová et al., 2016). En person berättade: “It stops my swimming, it stops my 

bowling and it stops our travelling. I can’t ride a bike anymore and things like that” Green et 

al. (2013b) visade också att vissa patienter undvek fysisk aktivitet då de var rädda för att 

ramla eller försämra skadan. En person uttryckte sig så här: “I’m frightened in the 

supermarket. I am frightened when I’m out, when I have been at the supermarket cause some 

people, they do push their trolleys everywhere. So it means that you’re on your guard all the 

time” (Green et al., 2013b, s 64). 

Sårsekret och lukt 

Personer med svårläkta bensår besvärades av sekret och lukt som uppstod från såret (Byrne & 

Kelly, 2010; Cunha et al., 2017; Green et al., 2013b; Lernevall et al., 2017; McCaughan et al., 

2015; Miertová et al., 2016; Salomé et al., 2013). En del av de drabbade kände sig äcklad över 

lukten och menade att det känns som att deras kropp ruttnar (Green et al., 2013b; Lernevall et 

al., 2017; McCaughan et al. 2015). En person beskrev: “It was a really offensive smell—you 

know what I mean, like it was like rotting flesh, it was horrible and, I smelled worse than a 

fishmongers, you know?” (Green et al., 2013b, s 62). Enligt McCaughan et al., (2015) kunde 

lukten påminna om ruttnande kål. En av studierna visade att närmare hälften av patienterna 

upplevde sårsekret och lukt som en stressfaktor (Cunha et al., 2017). Förutom att de skapade 

stresstillstånd så visade Green et al. (2013b) att de orsakade även skamkänslor hos de 

drabbade. 
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Förändrad livskvalitet 

Den emotionella påverkan 

Patienter med svårläkta bensår uppgav en negativ påverkan på det känslomässiga 

välbefinnandet (Andrews & Upton, 2013; Andrade Silveira et al., 2017; Byrne & Kelly, 2010; 

Cunha et al., 2017; Green et al., 2013b; Lernevall et. al, 2017; McCaughan et al., 2015; 

Miertová et al., 2016; Salomé et al., 2013; Zhou & Jia, 2016). Att bli drabbad av ett svårläkt 

bensår medförde ofta en känsla av maktlöshet (Lernevall et. al, 2017; McCaughan et al., 

2015; Salomé et al., 2013). Patienter upplevde det tröttsamt och frustrerande att leva med ett 

svårläkt bensår (Andrade Silveira et al., 2017; Lernevall et. al, 2017; Miertová et al., 2016).  

Patienter beskrev att de skämdes och var rädda för hur folk i deras omgivning skulle reagera 

på såret (Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2013b; McCaughan et al., 2015). Dessa personer 

började därav begränsa sitt sociala nätverk och umgänge för att undvika stress och ångest 

vilket i vissa fall kunde lämna dessa personer i social isolation. Patienterna beskrev sin vardag 

som begränsad då de inte kände sig bekväma eller trygga att gå överallt då det fanns en oro att 

göra skadan värre (Green et al., 2013b). En del patienter förblev trots allt optimistiska och 

delade med sig om olika sätt hur de strävade efter en normal vardag, en patient beskrev sin 

strategi: “I tell you—you have to shake yourself. You have to shake your feathers and when 

you go out you have to put your outside face on. You know, you just have to.” (Green et al, 

2013b, s.62). 

Patienter med svårläkta bensår visade också tecken på depression (Byrne & Kelly, 2010; 

Green et al., 2013b; Lernevall et al., 2017; McCaughan et al., 2015). En patient beskrev sina 

känslor: “It’s just depressing really, if you think about it. I am on antidepressants. I just have 

to put up with it— it’s either that or kill myself” (Green et al, 2013, s.62). Vissa uttryckte 

även tankar kring självmord när plågorna av bensåret blev för mycket (Bryne & Kelly, 2010).  

Enligt Bryne och Kelly (2010) kunde patienter frekvent uttrycka en önskan om att ta en 

överdos av smärtmedicineringen på grund av att smärtan blev överväldigande. Zhou och Jia 

(2016) påvisade även ett samband mellan sårets varaktighet och depressions graden. Ju längre 

patienter hade sitt sår desto mer tecken på depression kunde ses. 

Hopplöshet var en annan känsla som förekom bland personer med svårläkta bensår (Lernevall 

et. al, 2017; McCaughan et al., 2015). Patienter kände sig uppgivna efter att ha genomgått 

många olika behandlingar som inte gav någon förbättring i sårläkningen. Varje ny behandling 

innebar nytt hopp för patienterna men ju längre tid det gick utan framgång desto mer försvann 

hoppet (Lernevall et. al, 2017; McCaughan et al., 2015). Patienter som hade fått prova väldigt 

många olika behandlingar kände också förvirring och rädsla. Det som oroade dessa personer 

mest var att biverkningar som uppstod vid vissa behandlingsmetoder kunde orsaka ännu mer 

skada för såret och förlänga vårdtiden (Green et. al, 2013b; McCaughan et al., 2015). En 

patient beskrev:  

I just feel it’s not getting anywhere…you get a bit, ‘Oh, I wish it would be over and 

done with’, I think where they went wrong at first, they bandaged my leg up so it was 

like a balloon…they wrapped it up and wrapped it up, and I think my skin underneath 
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just died…and then a dermatologist came here and he said ‘Oh, I don’t want any of 

that on, take it all off’…the trouble is, you never see the same person twice..one 

[nurse] emptied half a tube of cream on, it just set my leg on fire and my wife had to 

take it off overnight, and then we just went back to the ordinary NAs [non-adherent 

dressings]. (McCaughan et al., 2015; s 532) 

Green et al. (2013b) och Cunha et al. (2017) visade dock att en del patienter ändå kände hopp 

för sårläkning trots långvarig sjukdomsbild.   

Förändrad vardag 

Andrews och Upton (2013) visade att ångest och oro över såret orsakade problem vid sömn 

hos vissa patienter. En person beskrev sin sömn så här: “Some nights, err… I had no sleep 

with it all night—it was going like this [indicates clenching motion] every few minutes, and 

you’re there trying to find somewhere to put your leg, you know. It’s awful”(Green et al, 

2013, s. 65). En stor del patienter som hade sömnsvårigheter kände att det påverkar deras 

energinivå negativt (Andrews & Upton, 2013; Green et al, 2013b). Det i sin tur kunde 

begränsa förmågan att ha en fungerande vardag (Green et al, 2013b).  

Vid utförandet av sina dagliga aktiviteter blev de drabbade i vissa fall beroende av stöd från 

andra människor (Byrne & Kelly, 2010; Cunha et al., 2017; Green et al., 2013b; Lernevall et 

al., 2017; McCaughan et al., 2015; Miertová et al., 2016). Dessa personer hade främst behov 

av hjälp med att sköta sin hygien, att klä sig samt att handla (Cunha et al., 2017; Green et al., 

2013b; Lernevall et al., 2017). Cunha et al. (2017) visade att majoriteten av patienter i 

arbetande ålder blev också sjukskrivna från jobbet eller tvingades att sluta jobba helt.  Även 

förändrade familjeförhållanden kunde påvisas hos patienter med svårläkta bensår (Cunha et 

al., 2017; Green et al., 2013b; McCaughan et al., 2015). En person beskrev: “I’d rather sleep 

downstairs on the chair, I have a nice big leather recliner…upstairs you’ve nothing to take 

your mind off the pain…if I put the radio on it disturbs the wife…” (McCaughan et al., 2015, 

s 530). Vissa personer kände att de inte längre kunde hjälpa sina närstående lika mycket som 

tidigare (Cunha et al., 2017; Green et al., 2013b). Patienter beskrev skuldkänslor gentemot 

anhöriga och vänner när deras egna förmåga att hjälpa till begränsades i samband med det 

svårläkta bensåret (Green et al., 2013b).  

Sårbehandling var ett störande moment i vardagen för personer med svårläkta bensår. Det 

upplevdes tidskrävande och jobbigt att antingen behöva åka till en vårdenhet eller vänta på 

hemsjukvården för att få såret omlagt (Green et al., 2013b; Lernevall et al. 2017; McCaughan 

et al., 2015; Miertová et al., 2016). Patienter uppgav att behandlingen störde deras dagliga 

aktiviteter som nu fick formas efter behandlingstider (Green et al., 2013b; Lernevall et al. 

2017; McCaughan et al., 2015). En person uttryckte sig så här:  

You just go through mad stages. Just trying not go, just thinking “I’ve done it.” I’d 

phone and say “Sister, I don’t need to come today, me bandages haven’t leaked 

through.” ”Are you sure cause we can change them or come to you?” I’d say “No, 

you’re alright, they haven’t leaked through or nothing”, but I’d done it myself. It was 
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just a stage I went through with them; just trying not to have to go—three times a 

week—I mean, come on—it’s tedious isn’t it? They put them on on Monday, you go 

up Monday afternoon, you’ve got Tuesday all day and I’m back there on Wednesday; 

so it’s only a day and a half they’re staying on and then they’re being changed. (Green 

et al., 2013b, s.61) 

Begränsad val av kläder och skor var en annan aspekt som skapade negativa känslor hos 

patienter med svårläkta bensår (Green et al., 2013b; Lernevall et al.,2017). Många patienter 

beklagade sig över att inte längre kunna bära sina favoritkläder, en kvinnlig patient uttryckte 

en sorg över att inte kunna bära fina sommarklänningar pga sitt svårläkta bensår (Green et al., 

2013b). Skorna blev för små på grund av förband och lindor vilket tvingade de drabbade att 

köpa nya skor i större storlek. En person reflekterade:  

I have to undo the laces and untie ‘em [them] like, so if I do go for a pair of trainers 

like, it’s hard—I have to get a pair a size bigger, cause of all the bandages. I mean I 

take 9s, these are 10s and I went to buy a pair the other day and they were 11s, and 

they just looked like that and I thought I can’t wear them, they look like boats. (Green 

et al., 2013b, s 65)  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Allmän litteraturstudie ansågs enligt författarna vara en passande metod som möjliggjorde att 

besvara syftet. Denna metod gav möjligheten att skaffa kunskap inom valt område men lyfte 

även fram bristande kunskap inom den nuvarande forskningen vilket kan enligt Polit och 

Beck (2017) bygga grunden för framtida forskning. Svagheten med denna metod är att det kan 

finnas ett begränsat antal vetenskapliga studier (Polit & Beck, 2017) vilket även var fallet i 

föreliggande studie. En anledning till detta kan vara att sökningen begränsades till studier som 

inte var äldre än tio år och till fulltext vilket begränsade sökresultatet. Dessa begränsningar 

kan ha varit en svaghet i arbetet då detta kan ha exkluderat artiklar som kunde ha bidragit till 

att svara på litteraturstudiens syfte. För att sammanställa så aktuell forskning som möjligt, 

valde författarna dock att inte utvidga tidsspannet. Polit och Beck (2017) menar att 

otillräckligt med vetenskapligt material kan orsaka selektivt urval där författarnas förutfattade 

meningar ligger som grund till utsortering av data. För att minimera denna typ av bias och öka 

reliabiliteten i föreliggande studie har författarna varit öppna för resultatet. Däremot framkom 

det under datainsamlingen att smärta var ett genomgående tema i alla studier. Därmed 

utfördes det en sökning med selektivt urval i syfte att utvidga det redan befintliga resultatet. 

Genom att presentera resultatet med ett objektivt synsätt ökades reliabiliteten ytterligare (Polit 

& Beck, 2017). 

Datainsamlingen utfördes via databaser CINAHL och MEDLINE som är enligt Polit och 

Beck (2017) två av de mest genomgripande databaserna för att hitta vetenskapliga studier 

inom omvårdnad. Genom att använda flera databaser och inkludera studier som var peer 

reviewed ökades den vetenskapliga tyngden och därmed även den inre validiteten i denna 

litteraturstudie. Polit och Beck (2017) menar att ett starkt vetenskapligt underlag reducerar 

risken för felaktigt resultat. Den inre validiteten förstärktes ytterligare genom att under hela 

processen fokusera på syftet och bara inkludera relevant information. Majoriteten av artiklar 

har pågått under en längre period och intervjuerna har transkriberats vilket ger en hög validitet 

som i sin tur går att överföra på litteraturstudien (Polit och Beck, 2017). Denna litteraturstudie 

grundade sig på studier från England (Andrews & Upton, 2013; Green et. al., 2013; 

McCaughan et al., 2015), Brasilien (Andrade Silveira et al., 2017; Salomé et al., 2013), 

Portugal (Cunha et al., 2017), Danmark (Lernevall et al., 2017), Sverige (Hellström et al., 

2016), Slovakien (Miertová et al., 2016) och USA (Zhou & Jia, 2016). I och med den 

geografiska utbredningen kan denna studie tillskrivas en hög yttre validitet. Även inklusion av 

alla åldrar och kön förstärker den externa validiteten. Trots den varierande åldern kunde inga 

större skillnader identifieras gällande patienters erfarenheter av att leva med ett svårläkt 

bensår varav det inkluderades även två studier som enbart innefattade äldre personer (Byrne 

& Kelly, 2010; Hellström et al., 2016). Författarna kunde inte heller identifiera betydande 

skillnader mellan män och kvinnor. Däremot finns det brister inom den inre validiteten där 

andra perspektiv, såsom exempelvis socialt status och etnicitet kunde haft en betydelse för 

resultatet men som inte låg i fokus för föreliggande studie.   
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Vid bedömning av studiernas kvalitet ansåg författarna sig inte vara tillräckligt kompetenta 

för att på ett korrekt sätt kunna använda de olika bedömningsmallar som finns tillgängliga hos 

exempelvis SBU. Därav bedömdes artiklarna utifrån IMRAD strukturen. Efter en sådan 

bedömning kunde författarna identifiera studier som gjorde det möjligt att svara på 

forskningsfrågan i föreliggande litteraturstudie.  

Då syftet med föreliggande studie var att belysa patienters erfarenheter, låg fokuset främst på 

att söka fram kvalitativa studier där patienters subjektiva upplevelser beskrivs. Dock visade 

det sig att tillgången till kvalitativ forskning inom det valda ämnet var väldigt begränsad 

vilket gjorde att även kvantitativa studier inkluderades. Författarna ansåg att resultatet i de 

kvantitativa studierna förstärkte resultatet i de kvalitativa studier och vice versa. All data som 

denna studie grundade sig på var presenterad på engelska vilket är varken författarnas 

förstaspråk eller språket som föreliggande studie använde. Detta kan enligt Polit och Beck 

(2017) orsaka risk för feltolkningar. För att undvika brister i översättningen lästes studierna av 

båda författarna ett flertal gånger och en engelskt-svenskt lexikon användes vid behov. På det 

sättet försäkrades det att missförstånd inte förekom och att resultatet blev pålitligt. För att 

presentera de subjektiva upplevelserna utan risk för misstolkning valde författarna att inte 

översätta citaten. 

Ett flertal studier som inkluderades i denna litteraturstudie syftade på en specifik erfarenhet 

såsom känslan av maktlöshet (Salomé et al., 2013), depression (Zhou & Jia, 2016), smärta 

(Andrade Silveira et al., 2017), sömn (Andrews & Upton, 2013) och samband mellan sömn 

och smärta (Hellström et al., 2016). Detta diskuterades mellan författarna för att avgöra om 

det kunde ha en negativ påverkan på resultatet i föreliggande studie. Efter granskning av de 

andra utvalda studier framkom det liknande resultat vilket gjorde att studier med ett specifikt 

problem i fokus inte ansågs ha en negativ påverkan. I stället ansågs dessa fynd utvidga 

resultatet vilket var grunden till att dessa studier inkluderades. 

Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med ett 

svårläkt bensår. Resultatet visade att patienters erfarenheter av att leva med svårläkta bensår 

innefattar flera olika faktorer. De två huvudteman, fysiska besvären och förändrad 

livskvalitet, kunde många gånger sammanflätas med varandra. Sammanfattningsvis kunde det 

konstateras att de fysiska besvären oftast var grunden till att andra bekymmer såsom psykiska 

och sociala problem uppstod, vilket alla påverkar patientens livskvalitet negativt. Resultatet 

ställdes även i relation med Erikssons (1994) teori och definition om lidande. Det framkom att 

patienter med svårläkta bensår upplever alla tre typer av lidande (vårdlidande, 

sjukdomslidande och livslidande) då de lider både kroppsligt och psykiskt. 

Påverkan av de fysiska besvären 

I likhet med resultatet visar även tidigare studier att smärta är den dominerande symtomen hos 

patienter med svårläkta bensår samt att minskad mobilitet är en vanligt förekommande påföljd 

av smärtan hos dessa personer (Ebbeskog & Ekman, 2001; Walshe, 1995). Abelyan, 

Abrahamyan och Yenokyan (2018) påvisade att fysisk inaktivitet ökar risken för att utveckla 
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ett svårläkt bensår och att regelbundna promenader exempelvis kunde minska denna risk. Det 

kan ställas i relation till resultatet i denna studie som visade att nästan hälften av patienterna i 

en av studierna hade slutat med promenader. Det kan därmed konstateras att det finns en risk 

för ond cirkel. Smärtan förhindrar mobiliteten vilket försämrar sårläkningen och som i sin tur 

orsakar mer smärta hos patienter med svårläkta bensår. En viktig aspekt kan ses i Žulec, 

Rotar-Pavlič, Puharić och Žulec (2019) studie som visar att ingen av patienter nämnde fysisk 

aktivitet som bidragande faktor för bättre sårläkning. Många trodde att de istället borde vila 

mer och undvika för mycket fysisk ansträngning. Detta synliggör behovet av patientutbildning 

gällande vikten av fysisk aktivitet. 

Förutom den fysiska påföljden framkom det i resultatet att smärta hade en negativ påverkan 

även på patienters psykiska hälsa. Det kan kopplas till Fisher et al. (2017) som undersökte hur 

det emotionella välbefinnandet påverkas av att lida av kronisk smärta. Kronisk smärta 

orsakade ledsamhet, frustration, ångest och rädsla hos de drabbade vilket i vissa fall 

resulterade i depression. Resultatet i föreliggande studie visade att smärta väckte även 

självmordstankar hos vissa personer vilket lyfter vikten av att uppmärksamma dessa 

bekymmer. Fisher et al. (2017) menar att vården borde ta hänsyn till dessa faktorer och 

fokusera mer på interprofessionell samverkan för att fånga alla delarna i patienters liv som 

påverkas av smärta.   

Likaså som resultatet tyder även tidigare forskning på att sårsekret och -lukt påverkar 

patientens självkänsla och sociala umgänge negativt (Ebbeskog & Ekman, 2001; Jones, 

Robinson, Barr & Carlisle, 2008). Enligt Ebbeskog & Ekman (2001) var en av de mest 

oroväckande aspekter för patienter att inte kunna förutse när förbandet börjar läcka vilket 

gjorde att dessa personer ständigt kände sig oroliga i sociala sammanhang. Detta kan kopplas 

till resultatet i denna studie som identifierade att skamkänslor och rädsla inför vad andra 

människor tycker gjorde att vissa personer började undvika sociala situationer. Jones et al. 

(2008) konstaterar att vårdpersonalen bör skaffa sig en bättre förståelse för hur sårsekret och -

lukt påverkar patienter känslomässigt samt socialt. Enligt Levula, Harré och Wilson (2018) 

ökar social isolation risken för depression och ångest vilket lyfter vikten av att beakta detta 

problem.  

Det kunde alltså påvisas att patienter med svårläkta bensår upplevde en del sjukdomslidande 

som i enlighet med Eriksson (1994) innebar både fysiska och själsliga besvär. Det fanns också 

ett tydligt samband mellan dessa två. De fysiska besvären övergick ofta till psykiska och 

sociala besvär vilket i sin tur resulterade i livslidande. Patienter begränsades i sitt liv och 

kunde inte längre utföra alla aktiviteter som bidrar till hälsa och välbefinnande. Eriksson 

(1994) menar att det är väsentligt att känna medlidande och skaffa sig en helhetssyn av 

patienten för att kunna lindra dennes lidande. Resultatet i denna studie tyder dock på att 

omvårdnaden av personer med svårläkta bensår har bristande helhetsperspektiv. Mycket 

likheter kunde ses med tidigare forskning vilket pekar på att läget i stort sett är oförändrat. Det 

finns fortfarande behov för förändring.   
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Förlorad kontroll 

Resultatet i denna studie visade att patienter med svårläkta bensår hade genomgått många 

olika behandlingar som inte förbättrade sårläkningen. Det orsakade förvirring och hopplöshet 

hos dessa personer. Fynden kan ställas i relation till Žulec et al. (2019) som visade att 

patienter ofta inte visste vilken behandling som var bäst och upplevde att behandlingen 

förändras ständigt. Det fick dessa personer att tappa förtroendet för vården de fick, som in sin 

tur orsaka oro och ångest som stämmer överens med Erikssons(1994) teori om vårdlidande. 

Sjuksköterskans roll är att främja hälsa och minska och lindra lidande, när sjuksköterskan 

misslyckas att skapa en vårdallians och inge förtroende kan resultera i att patienten uteblir 

från vården och därmed orsakar ytterligare lidande för patienten. Vissa patienter sökte därför 

till alternativa behandlingar som utövades i hemmet. Oftast innebar behandlingarna olika 

folkmedicin i stället för moderna metoder. Anvisningar skaffades via familj och vänner eller 

via olika medier såsom TV och inte via utbildad vårdpersonal. Žulec et al. (2019) menar att 

patienter kände att de inte fick tillräckligt med information om egenvård och de olika 

behandlingarna. Det kan därmed konstateras att vårdpersonalens bristande förmåga att förse 

patienter med nödvändig information lämnar dessa personer utan makt att förbättra sin egen 

hälsa. 

Ebbeskog & Ekman (2001) visade att känslan av maktlöshet hos personer med svårläkta 

bensår var i många fall kopplad till förlorad kontroll. Att inte kunna ha kontroll över sin kropp 

och existens fick dessa personer att känna sig maktlösa. Paralleller kan dras med resultatet i 

denna studie som visade att patienter med svårläkta bensår förlorade sin självständighet. De 

drabbade blev ofta begränsade i sin vardag vilket gjorde att de behövde stöd från andra 

människor. Enligt Žulec et al. (2019) kände patienter med svårläkta bensår också rädsla över 

att såret inte läker vilket skapade oro inför framtiden. Många uttryckte oro över att inte längre 

kunna hjälpa sin partner i den utsträckningen som det behövs. Detta kan relateras till resultatet 

i föreliggande studie som visade att patienter inte kunde hjälpa till i hemmet lika mycket som 

tidigare vilket väckte negativa tankar. Ebbeskog & Ekman (2001) menar att vårdpersonal bör 

uppmärksamma dessa besvär hos patienter med svårläkta bensår för att kunna identifiera de 

faktorer som enligt patienterna förhindrar dem att leva ett värdigt liv. Charles (2010) visade i 

sin studie att bara tre av 65 patienter med svårläkta bensår såg sjuksköterskor som socialt stöd 

trots de regelbundna möten. Enligt Green et al. (2013a) blev bara en del av bekymren som 

patienter upplevde i vardagen åtgärdade, trots att dessa problem hade diskuterats mellan 

patienter och vårdpersonal. Detta kan tyda på att de psykosociala besvären inte alltid får så 

mycket fokus av vårdpersonalen eller att de är svåra att bemöta och ofta kräver insatser från 

flera instanser. Sjuksköterskan kan vid såna tillfällen känna empati för patienten vilket medför 

ett medlidande hos sjuksköterskan. När patienten inte får den vård som hen behöver kan detta 

leda till ytterligare själsligt lidande vilket innebär en ond cirkel som går att koppla till 

Erikssons (1994) teori om vårdlidande då detta är ett själsligt lidande som orsakas av vården 

på grund av utebliven vård. 
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SLUTSATSER 

Sammanfattningsvis visade denna studie att patienter med svårläkta bensår har flera negativa 

erfarenheter i relation till sina sår. Dessa patienter befinner sig i en vardag där de har förlorat 

sin självständighet och är beroende av andra människor. Detta och den svåra smärtan 

begränsar patientens förmåga att röra sig fritt men bidrar även till psykisk ohälsa. Den 

psykiska ohälsan kan i vissa fall resultera i självmordstankar. Vår bedömning är att Hälso-

sjukvården tar inte tillräckligt hänsyn till komplexiteten i vården av denna patientgrupp, vilket 

kan bero på att det inte finns tillräckligt med resurser. Svårläkta bensår är en enorm 

ekonomisk belastning för samhället och främst primärvården och med en allt äldre befolkning 

kommer prevalensen av svårläkta bensår att öka. Trots alla olika behandlingar som dessa 

patienter genomgår så uppstår hopplöshet och misstro till vården när läkeprocessen inte visar 

märkbara framsteg. Hälso-sjukvården måste ta svårläkta bensår på större allvar för att i 

framtiden kunna bemöta den växande patientgruppen samt öka förtroendet för hälso-

sjukvården. Patienter med svårläkta bensår upplever att de inte får tillräckligt med information 

om egenvård vilket begränsar deras förmåga att bidra till bättre sårläkning. För att skapa 

förutsättningar för patienterna med svårläkta bensår att leva ett liv de tycker är värdigt är det 

viktigt att uppmärksamma de olika delarna som har påverkan på dessa personers liv. Svårläkta 

bensår vore också intressant att undersöka ur ett vårdgivarperspektiv. På så sätt skulle det 

kunna identifieras utmaningar som vårdpersonalen upplever vid omvårdnad av denna 

patientgrupp. Genom att förstå båda sidor kan det förutses att omvårdnaden formas på ett sätt 

som minskar ohälsa hos patienter med svårläkta bensår. Ett sätt vården skulle kunna möta 

denna komplexa fråga är att införa specialiserade sjuksköterskor eller sårcenter som kan 

utbilda både patient och anhöriga i egenvård och lyfta vikten av compliance. Hälso- 

sjukvården måste vara lyhörda för patientens önskemål och en förbättring utifrån 

patientönskemål vore att garantera samma vårdpersonal vid såromläggning då patienterna 

önskar att få träffa samma personal under vårdtiden. 
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