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Abstrakt 

Bakgrund: Cirka 40 000 personer beräknas vara drabbade av bensår i Sverige. Prevalensen av 

tillståndet förväntas öka i takt med att antalet äldre personer och personer med diabetes 

stiger. Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. Metod: 

Denna litteraturöversikt bestod av elva originalartiklar utifrån sökningar i Cinahl, PubMed 

och PsycINFO. Artiklarna har kvalitetsgranskats och analyserats. En sammanställning av 

artiklarnas resultat gjordes och innehållet presenterades som ett eget resultat i 

litteraturöversikten. Resultat: Att leva med bensår påverkade patientens liv på flera plan. Det 

kvalitativa resultatet visade på sex kategorier av patienters upplevelser av att leva med 

bensår; upplevelser av smärta och konsekvenser av smärta, upplevelser av bensåret, psykiska 

upplevelser, påverkad vardag, upplevelser av vårdpersonal och andra människor och upplevelser av 

stöd. Det kvantitativa resultatet redovisade att patienter med bensår upplevde sämre 

livskvalitet, minskade sociala relationer och socialt stöd samt fysiska och psykiska 

påverkningar. Patienter med bensår hade även sämre copingstrategier än personer utan 

bensår. Diskussion: Patienten bör stärkas och uppmuntras till att ta kontroll över sin situation. 

Sjuksköterskan kan använda sig av KASAM för att öka patientens känsla av begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Detta kan i sin tur förbättra patientens livskvalitet. Slutsats: 

Litteraturöversiktens resultat kan vara vägledning för sjuksköterskan vid rådgivning och 

stöttning av personer med bensår. Vidare forskning bör fokusera på orsaken till varför 

patienter med bensår är motvilliga till att ta smärtstillande läkemedel, effektiviteten av 

smärtstillande läkemedel av personer med bensår samt livskvalitet hos patienter med 

bensår. 

 

Nyckelord: Bensår, litteraturöversikt, livskvalitet, patientupplevelse, smärta, social isolering 
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Bakgrund 

Introduktion 

Cirka 40 000 personer beräknas vara drabbade av bensår i Sverige. Prevalensen av tillståndet 

förväntas öka i takt med att antalet äldre personer och personer med diabetes stiger 

(Socialstyrelsen, u.å.). Utifrån en vårderfarenhet där en patient upplevdes vara förtvivlad 

över sitt tillstånd väcktes intresset för att fördjupa sig i ämnet. 

 

Denna litteraturöversikt utgick ifrån ämnet omvårdnad med fokus på patienters upplevelser 

av att leva med bensår. 

 

Begrepp 

Bensår 

Bensår är sår som är lokaliserade på benet och orsakas vanligtvis av venösa sjukdomar (70 

procent), arteriella sjukdomar (20 procent) eller en kombination av dessa (5 till 10 procent) 

(Casey, 2011). Bensår kan bland annat ge symtom såsom smärta, svullnad och blödning. 

Detta kan leda till infektioner och nedsatt rörelseförmåga hos den drabbade. För att behandla 

bensår måste själva orsaken till bensåret identifieras och tas om hand, vilket ibland kräver 

kirurgiska ingrepp. Det finns även åtgärder som kan lindra symtomen/komplikationerna; 

mjuk linda med kompresser, regelbunden rengöring och smörjning med mjukgörande kräm 

på närliggande hudområden, smärtlindring samt antibiotikabehandling. Risken för bensår 

ökar med stigande ålder och minskad fysisk aktivitet (Casey, 2011). Forskning visar att 

bensår kan påverka den enskilda personens dagliga liv på flera sätt (Persoon et al., 2003), 

vilket kan leda till en förändrad livssituation som kan hålla i flera år. 

 

Patientupplevelse 

Det finns ingen allmän definition av patientupplevelse (Wolf, Niederhauser, Marshburn & 

LaVela, 2014, refererad i Perry et al., 2018), men detta begrepp kan beskrivas som helheten av 

händelser och interaktioner som sker under förloppet av omvårdnad (Goodrich & Cornwell, 

2008, refererade i Perry et al., 2018). Begreppet återspeglar patientens uppfattning av olika 

aspekter av omvårdnadsengagemang (Martsolf et al., 2012, refererad i Holt, 2018) och lyfter 
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subjektiva redogörelser om kvalitén av omvårdnad utifrån patientens perspektiv (Browne, 

Roseman, Shaller & Edgman-Levitan, 2010). Patientupplevelse innebär mer än bara 

patientens tillfredsställande av omvårdnad. Att fråga patienten ’Vad hände?’ under 

omvårdnadsförloppet är av större vikt än att endast fråga om hur tillfredsställd denne är 

med den omvårdnad som givits (Jones et al., 2012).  För enkelhetens skull kommer 

patientupplevelse att benämnas som upplevelse i detta arbete. 

 

Empowerment 

Empowerment har en betydelsefull roll vid förbättring av patientupplevelse och gynnar 

patientsäkerheten i flera hälsoreformer (Patient-Centered Outcomes Research Institute, 2014; 

WHO, 2015, refererade i Jerofke-Owen & Bull, 2017). Empowerment sker inom relationer 

mellan vårdpersonal och patient med syfte att öka patientens förmåga att ta större kontroll 

över dennes hälsa (World Health Organization, 2012).  

 

Smärta 

Smärta är subjektiv och guldstandarden för smärtbedömning är patientens självrapportering 

(Pasero, 2012, refererad i Wahila, Odimba & Ngoma, 2018). Upplevelsen av smärta är 

komplex och multifaktoriell. Den kan inte reduceras till enbart uppfattningen av sensoriska 

kvalitéer av den nociceptiva stimulansen (De Laurentis, Rossana, Andrea, Riccardo & 

Valentina, 2018). Psykologiska faktorer reglerar smärta och gör det till en fullständig 

subjektiv händelse. Utebliven lindring kan aktivera stressaxeln som kan dämpa 

immunsystemet och leda till dålig sårläkning (Wahila et al., 2018). 

 

Livskvalitet 

Enligt SBU kan livskvalitet definieras som ett mått på patientens personliga uppskattning av 

dennes fysiska, psykiska och sociala välmående (SBU, 2012). World Health Organization 

(u.å.) definierar livskvalitet som en individs uppfattning om dennes position i livet i kontext 

med kultur och värderingar. Detta i förhållande till där patienten befinner sig samt i relation 

till dennes mål, förväntningar, standard och bekymmer. Livskvalitet är ett brett och 

omfattande koncept som påverkas av komplicerade faktorer utifrån patientens fysiska hälsa, 

mentala tillstånd, personliga uppfattningar och sociala relationer och deras relationer till 

miljön (WHO, u.å.). 
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll vid omvårdnad och behandling av patienter med 

bensår (Furlong, 2001). Här är det viktigt att ha ett holistiskt förhållningssätt där 

sjuksköterskan ser hela människan och inte bara bensåret i sig (Furlong, 2001). Beroende på 

graden av bensåret har sjuksköterskan ett ansvar att koppla in andra stödjande professioner 

(Chamanga, 2014; Nazarko, 2016). Detaljerade bedömningar och åtgärder för att minska 

risken för försämrad sårläkning är väsentliga delar vid omvårdnaden av personer med 

bensår (Nazarko, 2016). Sjuksköterskan behöver ha kunskap och tekniska färdigheter vid 

omläggning för att kunna åstadkomma med ett förbättrat resultat och undvika lidande hos 

patienten (Goodwin & Atkin, 2018; Nazarko, 2016). Det är viktigt att sjuksköterskan kan göra 

en bedömning av faktorer som kan påverka sårläkning (Nazarko, 2016). Genom 

bedömningar kan sjuksköterskan fastställa om såret är nekrotiskt eller visar på tecken på 

infektion och vidta åtgärder för att förbättra sårläkning (Nazarko, 2016). En viktig del i 

arbetet är att se till så att patienten är bekväm. Detta kan förhindras av faktorer som kan vara 

utanför sjuksköterskans kontroll som exempelvis underbemanning och ekonomiska 

nedskärningar (Chamanga, 2014). Sjuksköterskan kan förbättra patientens upplevelse genom 

att bland annat känna patienten som individ, ha nödvändiga krav på vård, skräddarsy 

vården av patienten, upprätthålla kontinuitet av vård och relation samt att möjliggöra för 

patientens delaktighet i vården (Comerford & Shah, 2018). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerad vård att sjuksköterskan eftersträvar 

att tillgodose patientens andliga, existentiella, sociala, psykiska och fysiska behov i sin 

helhet. Som sjuksköterska är det väsentligt att vårda patienten utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. 

 

Teoretisk anknytning - Det salutogena perspektivet 

Ur ett salutogent perspektiv kan en individ uppleva hälsa trots närvaro av sjukdom. Det 

salutogena perspektivet har fokus på friskfaktorer och strävar efter att kunna förstärka, 

främja eller bibehålla hälsa hos de individer som lever med sjukdom eller med risk att 

angripas av sjukdom (Langius-Eklöf & Sundberg, 2015, s. 65-67). Enligt den medicinske 

sociologen Aaron Antonovsky kan hälsa definieras med hjälp av ett kontinuum mellan två 
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motsatta sidor där ena sidan avspeglar hälsa och hög livskvalité och den andra sidan 

avspeglar ohälsa och låg livskvalité (Langius-Eklöf & Sundberg, 2015, s. 56). 

 

KASAM 

Känsla av sammanhang, förkortat till KASAM, är ett begrepp som är centralt i det 

salutogena perspektivet (Antonovsky, 2005, s. 25-41). Det består av tre delar som fokuserar 

på hur personen begriper, hanterar och ser meningsfullhet i diverse händelser i livet. Dessa 

komponenter är enligt Antonovsky (2005, s. 42-62) avgörande för hur personen kommer att 

uppleva sin hälsa. Begriplighet handlar om hur patienter begriper situationer som antingen 

drabbar dem själv eller deras omgivning. Nämligen i vilken omfattning en individ uppfattar 

de inre och yttre påverkande faktorerna som rationellt begripliga, klara och 

sammanhängande och inte kaotisk. En individ som har en hög känsla av begriplighet har det 

lättare att begripa önskvärda som icke-önskvärda livssituationer (Antonovsky, 2005, s. 44). 

Hanterbarhet innebär vilken förmåga patienten har av att hantera olika situationer och om 

denne har resurser till sitt förfogande. Resurserna kan antingen vara under ens egen kontroll 

eller finnas kring personens omgivning, exempelvis familj, vänner eller kollegor. Vid hög 

känsla av hanterbarhet och vid olyckliga situationer i livet är dessa hjälpmedel nödvändiga 

och något individen kan förlita sig på. Detta bidrar i sin tur till att personen kommer att 

kunna hantera tillståndet bättre (Antonovsky, 2005, s. 45). Meningsfullhet som anses vara 

den mest väsentliga delen av KASAM handlar om hur personen finner intresse och drivkraft 

i olika händelser i livet.  Denna komponent redogör för i vilken omfattning individen känner 

att livet och ens livssituation har en emotionell betydelse. Och om de olika bekymmer och 

krav som individen ställs inför då är värda att engagera och investera sig i för att finna 

mening. Vid hög känsla av meningsfullhet och vid olyckliga situationer i livet vågar 

individen möta utmaningen för att finna meningsfullhet i sin situation (Antonovsky, 2005, s. 

45-46).   

 

Problemformulering 

Vid behandling av bensår är det vanligt att sjuksköterskan fokuserar på att behandla själva 

såret. Forskning visar att bensår kan påverka den enskilda personens dagliga liv på flera sätt, 

vilket kan leda till en förändrad livssituation som kan hålla i flera år. Detta kan leda till 
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onödigt lidande för den enskilde patienten och dennes anhöriga. Det är viktigt att veta hur 

och på vilket sätt bensår påverkar patientens dagliga liv. Genom att lyfta fram dessa 

områden kan sjuksköterskan ge effektivare rådgivning, stöttning och erbjuda åtgärder 

utöver sårvård som kan underlätta för patienten. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet var att genom en litteraturöversikt beskriva patienters upplevelser av att leva med 

bensår.  

 

Frågeställningar;  

• Hur påverkas patientens livskvalitet? 

• Vilka hinder kan upplevas i vardagen? 

 

Metod  

Design 

Med en litteraturöversikt skapades en översikt över det aktuella kunskapsläget kring 

patienters upplevelser av att leva med bensår. Detta gjordes genom att relevanta 

vetenskapliga originalartiklar samlats in genom sökningar i databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycINFO. Därefter analyserades artiklarnas resultat noggrant och systematiskt för att 

sedan sammanställas och presenteras som ett eget övergripande resultat. Genom att göra en 

litteraturöversikt samlades kunskap för att identifiera fynd som kunde vara till nytta för 

vårdarbetet (Segesten, 2012, s. 100). Dessutom identifierades områden där forskning inte 

hade genomförts, vilket kunde vara en vägledning för framtida studier. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Val av artiklar gjordes utifrån ett antal kriterier. Inklusionskriterierna var bland annat att 

artiklarna skulle vara på engelska. Vidare skulle studierna utgå från ett patientperspektiv 

och resultatet i studierna skulle redovisa upplevelser av att leva med bensår utifrån ett 

patientperspektiv med deltagare som har eller har haft bensår. För att göra begränsningar 

sattes en avgränsning på tio år. Artiklar som berörde andra sjukdomar samt övriga 
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perspektiv såsom sjuksköterskeperspektiv exkluderades. Reviewartiklar och fallstudier 

exkluderades i arbetet. 

 

Litteratursökning och urval 

Data har samlats in från PubMed, Cinahl och PsycINFO. PubMed och Cinahl är databaser 

för artiklar som berör bland annat ämnet omvårdnad och PsycINFO är en databas med 

artiklar som fokuserar på psykologi, vilket kunde innehålla värdefull information om det 

valda ämnet. Flera sökningar i PsycINFO har gjorts, men många relevanta artiklar hade 

redan valts ut vid tidigare sökningar i dem övriga databaserna och därmed fanns inga nya 

relevanta artiklar att hämta från PsycINFO. 

 

I sökningarna har mesh-termer, heading och fritextord använts. Mesh-termerna bestod av leg 

ulcer, patient satisfaction och quality of life. Fritextord som använts var leg ulcers, chronic leg 

ulcers, patient, person, patient experience, patient perspective och living with. I en av sökningarna 

användes även headings; venous leg ulcers. Översikt av sökord kan ses i tabell 1.  

 

Fem sökningar med olika kombinationer av sökorden resulterade i totalt 185 träffar. Sexton 

artiklar valdes ut. Samtliga sökningar hade avgränsning på tio år. En artikel föll bort då den 

inte gick att beställa. Fyra artiklar avlägsnades efter kvalitetsgranskning där två bestod av 

fallstudier, en fokuserade både på kronisk venös insufficiens och bensår, men var otydlig om 

vilka patienter som hade bensår vid presentation av resultatet. Den fjärde artikeln hade 

hämtat data från tidigare genomförda studier. Resultatet bestod av elva artiklar med nio 

kvalitativa artiklar och två kvantitativa artiklar. Sökningarna som har gjorts kan ses i tabell 2. 

Översikt av inkluderade artiklar kan ses i tabell 3.  

 

Relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Vid sökning av artiklar gjordes en relevansbedömning av funna artiklar genom att 

artiklarnas titel lästes. Om titeln ansågs vara relevant för syftet var nästa steg att läsa 

artikelns abstrakt. När detta gjordes och abstraktet ansågs vara passande för 

litteraturöversiktens fokus skedde en läsning av hela artikelns innehåll. Efter det gjordes en 
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bedömning om artikeln skulle inkluderas genom att se om artikelns resultat var relevant för 

syftet. Efter urval av artiklar gjordes en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar utifrån 

Fribergs granskningsfrågor (2012, s. 138-139). Dessa granskningsfrågor kan ses i tabell 4. 

Granskningsfrågorna fanns i två delar där den ena delen berörde kvalitativa studier och den 

andra delen var lämpligare för kvantitativa studier. Beroende på om artiklarna hade en 

kvalitativ eller kvantitativ ansats användes den delen av granskningsfrågorna som var 

lämpade för respektive ansats. Om någon artikel hade mixad metod skulle samtliga 

granskningsfrågor inkluderas. Artiklar som inkluderades i litteraturöversikten skulle ha 

medel eller hög kvalitet. Vid bedömning av artiklarnas kvalitet på medel och hög skulle ett 

antal granskningsfrågor gå att besvara. För kvalitativa artiklar skulle minst sju 

granskningsfrågor av 14 gå att besvara för att dessa artiklar skulle bedömas ha kvalitet 

medel. För att de kvalitativa artiklarnas kvalitet ska bedömas som hög ska minst tio 

granskningsfrågor av 14 kunna besvaras. För att de kvantitativa artiklarna skulle bedömas 

ha kvalitet på medel skulle minst sju granskningsfrågor av 13 gå att besvara. För att de 

kvantitativa artiklarna skulle bedömas ha hög kvalitet skulle minst tio av 13 

granskningsfrågor gå att besvara. 

 

Analys 

Resultatet består av både artiklar av kvalitativa och kvantitativa design med varierande 

metod. Analys av kvalitativa artiklar gjordes utifrån Graneheim & Lundmans (2004) 

innehållsanalys. De kvantitativa artiklarna analyserades utifrån Fribergs (2017, s. 150) 

integrativa litteraturöversikt i fyra steg. 

 

Kvalitativ analys 

Med stöd av Graneheim och Lundman (2004) genomfördes en manifest innehållsanalys i 

flera steg. Artiklarnas resultat lästes till en början i sin helhet. Delarna i texten som bedömdes 

vara relevant för syftet plockades ut och fördes ihop till en egen text. Detta utgjorde 

analysenheten. Texten delades in i meningsbärande enheter som har kondenserats, vilket 

innebär att texten förkortas, men behåller ändå kärnan av innehållet. Därefter abstraherades 

de meningsbärande enheterna för att sedan betecknas med en kod. Reflektioner och 

diskussioner genomfördes för att komma överens om ett sätt att sortera koderna. Ett exempel 
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på detta tillvägagångssätt finns att se i tabell 5. Abstraktion betonar beskrivningar och 

tolkningar på en högre logisk nivå. Koderna jämfördes baserad på likheter och skillnader och 

sedan sorterades dem in i 16 subkategorier. Subkategorierna delades därefter in i sex 

kategorier.  

 

Kvantitativ analys 

Den kvantitativa analysen baserades på Fribergs (2017, s. 150) integrativa litteraturöversikt. 

Artiklarna lästes igenom flera gånger för att begripa innehåll och kontext. En 

sammanfattning av artiklarna gjordes för att validera att innehållet var förstådd och för att 

styrka dokumentationen. Därefter skapades en tabell som presenterade relevant information 

om studierna, se tabell 6. Den information som presenterats i tabellen är författare, land, 

antal patienter, könsfördelning, ålder, boendesituation, patienternas rörelseförmåga, 

civilstatus, signifikansnivå och mätinstrument som använts i studierna. Efter detta 

identifierades likheter och skillnader i studiernas syfte, datainsamlingsmetod, analys och 

resultat. Därefter sorterades materialet under passande rubriker och presenterades i 

resultatet.  

 

Ställningstagande 

Vid analys av de kvantitativa artiklarna har ställningstagande gjorts och fokus låg på vilka 

känslor, symtom, reaktioner och tankar som patienten kunde uppleva av att leva med 

bensår. Dessutom inkluderades faktorer som påverkades till följd av tillståndet. Analysen 

fokuserade även på hur patientens sociala och dagliga liv påverkades av bensåret. Vidare 

fokuserades analysen på patienternas ålder, kön, boendesituation, rörelseförmåga, 

civilstatus, studiernas mätinstrument och signifikansnivå. 

 

Etiska överväganden 

Litteraturöversikten strävade att inkludera vetenskapliga artiklar som hade hämtat 

informerat samtycke från deltagarna. De vetenskapliga artiklarna skulle helst ha fått ett 

godkännande av en etisk kommitté. Andra etiska åtgärder kunde exempelvis vara att 

patienternas riktiga namn inte publiceras, information om studien hade lämnats till 

patienten och/eller att patienten närsomhelst hade rätt att avbryta sitt deltagande i studien. 
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Vid litteratursökning och sammanställning av resultat lades personliga åsikter och idéer åt 

sidan. 

 

Resultat 

Resultatet bestod av nio kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Artiklarnas studier hade 

genomförts i Sverige, Danmark, Kroatien, Irland, Brasilien, Storbritannien eller USA. 

 

Kvalitativt resultat 

De kvalitativa studiernas resultat kan beskrivas i sex kategorier: Upplevelser av smärta och 

konsekvenser av smärta; Upplevelser av bensåret; Psykiska upplevelser; Påverkad vardag; Upplevelser 

av vårdpersonal och andra människor; Stöd av tro. 

 

Upplevelser av smärta och konsekvenser av smärta 

Smärta och otillräcklig smärtlindring 

Patienter med bensår upplevde smärta relaterat till bensåret (Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam 

& Dreyer, 2017; Marczak, Rembeck, Petersson & Nordeman, 2019). Smärtan kunde vara 

skarp, ilande (Byrne & Kelly, 2010, Taverner, Closs & Briggs, 2014), brännande (Byrne & 

Kelly, 2010; Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013, Umeh et al., 2017) eller huggande (Byrne 

& Kelly, 2010; Green et al., 2013). Smärtan kunde upplevas som konstant (Taverner et al., 

2014; Lernevall et al, 2017) och plågsamt (Umeh et al., 2017). Patienterna upplevde att 

smärtan var värst av allt med bensåret (Byrne & Kelly, 2010). Marczak et al. (2019) beskrev 

att patienterna upplevde att smärtan förvärrades och ökade i intensitet över tid. Patienterna 

beskrev att smärtan kunde förändras i karaktär (Green et al., 2013; Taverner et al., 2014) och 

skapade en känsla av osäkerhet (Taverner et al., 2014). Storleken på bensåret påverkade inte 

smärtintensiteten och ett litet sår kunde vara mer smärtsamt än ett sår som var större 

(Taverner et al., 2014). Patienterna kunde uppleva att smärtan tog över deras liv (Green et al., 

2013; Lernevall et al., 2017; Taverner et al., 2014) och de bara kunde fokusera på nuet på 

grund av smärtan (Lernevall et al., 2017). Även när såret började läka kunde det kännas 

smärtsamt för patienten (Lernevall et al., 2017). Patienterna upplevde att smärtan kunde vara 
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som värst under nätterna (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2018; Taverner et al., 2014). 

Patienterna kunde vara motvilliga till att ta smärtstillande läkemedel mot smärtan orsakat av 

deras bensår (Green et al., 2018) då de var oroliga för att få biverkningar av dem som 

exempelvis förstoppning, vilket ansågs vara värre än smärtan orsakat av bensåret (Taverner 

et al., 2014). Det framkom att patienterna upplevde att smärtstillande läkemedel var 

otillräcklig (Lernevall et al., 2017; Taverner et al., 2014) eller hade ingen effekt på smärtan 

(Green et al., 2018). Dock fanns det även patienter med bensår som förlitade sig på läkemedel 

och dessa kunde ta upp till åtta smärtstillande tabletter under en dag (McCaughan et al., 

2013).  

 

Sömnstörningar 

Patienter med bensår upplevde försämrad sömn på grund av smärtan (Green et al., 2018; 

Taverner et al., 2014; McCaughan, Cullum & Dumville, 2013). Att endast få två timmars 

sömn och vara glad över det beskrevs i en av studierna (Lernevall et al., 2017). Patienterna 

hade svårigheter att sova överhuvudtaget (Green et al., 2018) och längtade efter att kunna få 

sova en hel natt (Lernevall et al., 2017). Sovrutinerna förändrades genom att patienterna 

valde att exempelvis sova på nedervåningen i en fåtölj istället för i sängen (McCaughan et al., 

2013). Patienterna kunde sova skild ifrån deras partner för att inte smutsa ner sängen (de 

Souza Leal et al., 2017). Nätterna kunde kännas besvärliga och patienterna bävade för att 

sova (Green et al., 2018). 

 

Nedsatt rörelseförmåga 

Patienterna upplevde att de hade svårigheter att gå på grund av deras bensår (Byrne & 

Kelly, 2010; de Souza Leal et al., 2017; Green et al., 2018; Lernevall et al., 2017; Marczak et al., 

2019; McCaughan et al., 2013; Umeh et al., 2017). Gångförmågan kunde vara oregelbunden 

med vissa perioder där patienterna, utan förvarning, upplevde att det var omöjligt att 

använda benet (Umeh et al., 2017). Patienter med bensår använde sig av gånghjälpmedel 

som till exempel käpp eller rollator (Umeh et al., 2017), men kunde uppleva att det 

försvårade förflyttningar ännu mer (Lernevall et al., 2017). Trots specialanpassade skor 

tyckte patienterna att gångförmågan kändes osäker (Green et al., 2018). Att sitta ner en hel 
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kväll kunde upplevas som svårt (Lernevall et al., 2017). Rörelseförmågan kunde begränsas så 

mycket att patienterna ibland fick krypa för att ta sig till badrummet (Umeh, et al., 2017).  

 

Upplevelser av bensåret 

Illaluktande sårvätska 

Patienterna upplevde problem med läckage från bensåret (Byrne & Kelly 2010, Green et al., 

2018) som kunde uppstå utan förvarning som de då diskret försökte att torka torrt (Byrne & 

Kelly, 2010). Från bensåret kände patienterna av en lukt som beskrevs som obehaglig, hemsk 

(Green et al., 2018), rutten (McCaughan et al., 2013) och som kunde orsaka illamående 

(Lernevall et al., 2017). En händelse beskrevs i en kyrka där en man hade känt av lukten och 

flyttat ifrån patienten som hade bensår, vilket utlöste negativa känslor hos patienten (Byrne 

& Kelly, 2010). Lukten kunde även göra att patienterna kände sig smutsiga och som att de 

inte hade bytt kläder på flera år (Byrne & Kelly, 2010). 

 

Svår sårläkning 

Patienter med bensår upplevde att läkningsprocessen var långsam (Green et al., 2018; de 

Souza Leal et al., 2017) och var svår att upprätthålla (de Souza Leal et al., 2017). Läkningen 

kunde även orsaka smärta hos patienten (Lernevall et al., 2017). När bensåret började minska 

i storlek kunde patienterna uppleva en känsla av seger. Återkommande sår kunde orsaka 

känslomässiga påfrestningar för patienten (Green et al., 2018). 

 

Psykiska upplevelser 

Negativa känslor 

Bensåret rörde upp känslor hos patienten (Byrne & Kelly, 2010; de Souza Leal et al., 2017; 

Green et al., 2018; Lernevall et al., 2017; Marczak et al., 2019; McCaughan et al., 2013; 

Taverner et al., 2014; Umeh et al., 2017). Patienter med bensår kände sig deprimerade (Byrne 
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& Kelly, 2010; Green et al, 2018; McCaughan et al., 2013; Taverner et al., 2014). Bensåret 

orsakade även ångest hos patienten (de Souza Leal et al., 2017; Green et al., 2018) vid, till 

exempel, utebliven läkning (Marczak et al., 2019). Känslor av att vara utsatt och instängd på 

grund av bensåret framkom i en av studierna (Lernevall et al., 2017). Patienter med bensår 

kände även skam (Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2018) samt äcklades av bensåret (Byrne 

& Kelly, 2010). Det framkom att patienterna kände sig ensamma med deras problem 

(Marczak et al., 2019). Patienter med bensår kunde även vara ledsna och gråtfärdiga över 

deras situation (Green et al., 2013). De kände sig frustrerade vid exempelvis återkommande 

bensår (Green et al., 2018). Ibland kunde patienter med bensår känna sig frustrerade utan 

anledning och var arg på andra utan att veta varför (Byrne & Kelly, 2010). En studie beskrev 

att bensåret var en plåga (Green et al., 2013) och patienterna klandrade sig själva för att ha 

drabbats av bensår genom att de hade rökt, konsumerat alkohol, haft ohälsosamma 

matvanor eller haft stressiga yrken (Lernevall et al., 2017). Patienter med bensår kunde även 

klandra sig själva för att ha missbedömt och inte behandlat bensåret ordentligt (Marczak et 

al., 2019).  

 

Rädslor 

Patienter med bensår beskrev upplevelser av rädslor relaterade till bensåret (Green et al., 

2013; Green et al., 2018; Lernevall et al., 2017; Marczak et al., 2019; Umeh et al., 2017). 

Patienter med bensår var rädda för att behöva amputera bort benet (Lernevall et al., 2017). 

Patienter med bensår var även rädda för att ramla och orsaka ytterligare skador (Green et al., 

2018) samt att andra människor skulle kunna orsaka skada på benen när patienterna befann 

sig i, exempelvis matbutiker (Green et al., 2013). Ytterligare rädslor som patienter med 

bensår upplevde var rädsla för återkommande sår (Lernevall et al., 2017), följdsjukdomar 

(Marczak et al., 2019) och social isolering (Umeh et al., 2017). Patienter med bensår var rädda 

för att dö. Kontakt med hälso- och sjukvård kunde ge upphov till ökad rädsla hos 

patienterna (Marczak et al., 2019). 
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Försämrad livslust 

I en studie framkom att patienter med bensår upplevde att de var trötta på livet (McCaughan 

et al., 2013), att livet inte var värt att leva (Lernevall et al., 2017). Två studier beskrev även att 

patienter med bensår hade suicidtankar (Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2018; Umeh et al., 

2017). Patienter med bensår kunde känna att de inte hade något annat val än att ta 

antidepressiva läkemedel för att inte avsluta deras liv (Green et al., 2018). 

 

Positiv inställning 

Det framkom att patienter med bensår kunde ha en positiv inställning (Byrne & Kelly, 2010; 

Umeh et al., 2017) och accepterade deras situation (Umeh et al., 2012). Patienter med bensår 

såg bensåret som en del av livet (Marczak et al., 2019). Patienter med bensår strävade efter en 

normal funktionsförmåga och kämpade emot sina begränsningar (Green et al., 2018). 

Patienter med bensår kände hopp (Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2018) och såg fram emot 

sårläkning och att kunna delta i fritidsaktiviteter som till exempel att paddla i havet (Green 

et al., 2018). 

 

Påverkad vardag 

Negativ påverkan på dagliga livet 

Patienter med bensår upplevde att bensåret hade en negativ påverkan på det dagliga livet 

och att aktiviteter försvårades (Green et al., 2018; Lernevall et al., 2017). Patienter med bensår 

upplevde att det dagliga livet begränsades bland annat av besök från sjuksköterskan 

(McCaughan et al., 2013). Bensåret begränsade deras förmåga att ta promenader och sköta 

hygienen (Green et al., 2018). Patienter med bensår fick hjälpmedel som skulle underlätta 

duschning samtidigt som omläggningen skyddades (Green et al., 2018). Hjälpmedel kunde 

underlätta duschning, men patienterna upplevde ändå att de vara oroliga för att ramla och 

skada sig i duschen (Green et al., 2018). Patienter med bensår kände att de inte längre kunde 

fortsätta med sina fritidsintressen (de Souza Leal et al., 2017; Marczak et al., 2019) såsom 

bowling, simning, resor och cykling (Lernevall et al., 2017). Patienter med bensår upplevde 

att deras fysiska aktivitet och förmåga att arbeta försämrades (de Souza Leal et al., 2017; 

Marczak et al., 2019). Enligt en studie gav arbetet mening och patienter med bensår fortsatte 
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att jobba delvis för att slippa fokusera på sina bensår (Marczak et al., 2019). Att uträtta 

hushållssysslor upplevdes som svårt (de Souza Leal et al., 2017; Taverner et al., 2014, Umeh 

et al., 2017). På grund av det kunde patienter med bensår till slut välja att flytta till ett 

serviceboende (Taverner et al., 2014). 

 

Svårigheter att klä sig 

Patienterna beskrev att bensåret orsakade svårigheter att klä sig och val av kläder 

begränsades på grund av såromläggning (Green et al., 2018). Patienter med bensår kände att 

det var jobbigt att inte kunna bära dem kläder som de ville (Green et al., 2018), som till 

exempel kjolar på sommaren (Green et al., 2013). I två studier framkom att patienterna 

upplevde problem med att välja passande skor (Green et al., 2018; Lernevall et al., 2012). 

Patienter med bensår behövde välja större skostorlekar för att skorna skulle passa bra (Green 

et al., 2018; Lernevall et al., 2017). Även då kunde patienterna tycka att skorna såg för stora 

ut och undvek att ha på sig skor (Green et al., 2018; Lernevall et al., 2017). En studie beskrev 

att patienterna gick med sandaler oavsett vilken årstid det var (Lernevall et al., 2017). Trots 

specialanpassade skor valde patienterna att ställa undan dessa då de orsakade irritation och 

påverkade patienternas syn på sig själva. 

 

Upplevelser av vårdpersonal och andra människor 

Försämrade relationer till andra 

Patienter med bensår begränsade sina kontakter med andra människor (Green et al., 2018; 

Marczak et al., 2019) på grund av skamkänslor (Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2018) eller 

för att kontrollera effekterna av sårvätska och lukt (Green et al., 2018). Den sociala 

begränsningen kunde leda till social isolering (Byrne & Kelly, 2010; Green et al., 2018; 

Lernevall et al., 2017; Marczak et al., 2019; Taverner et al., 2014; Umeh et al., 2017). Enligt en 

studie föredrog patienterna social isolering framför att skämmas när de var bland andra 

människor (Green et al., 2018). Patienter med bensår undvek att sitta bredvid någon annan 

(Byrne & Kelly, 2010), slutade att delta i gruppaktiviteter (Green et al., 2018) och vägrade att 

socialisera (Byrne & Kelly, 2010). Däremot fanns det yngre arbetande patienter som fortsatte 
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att upprätthålla kontakter med andra (Marczak et al., 2019). En studie beskrev att patienterna 

inte ville satsa på någon relation innan deras bensår hade läkt (Green et al., 2013). Det 

framkom även att patienterna upplevde att andra människor undvek att sitta nära de och att 

människorna pekade och skrattade åt de (Green et al., 2018). Patienter med bensår upplevde 

att de fick negativ uppmärksamhet från andra människor (de Souza Leal et al., 2017; Green et 

al., 2018). 

 

Förändrad roll 

Patienter som tidigare varit de som tagit hand om sina familjemedlemmar upplevde att de 

nu behövde hjälp på grund av bensåret. Det framkom att patienterna upplevde att de fick 

andra roller och inte kunde erbjuda hjälp till sina partners som de tidigare hade kunnat göra 

(Green et al., 2018). 

 

Möte med vårdpersonal 

Enligt Byrne och Kelly (2010) samt Green et al. (2013) var relationen med sjuksköterskan 

viktig för patienter med bensår. Patienterna upplevde att sjuksköterskan bidrog med en 

känsla av lättnad vid såromläggning (Byrne & Kelly, 2010). Dock kunde patienterna känna 

att de hade en tuff relation med deras sjuksköterska (Green et al., 2013). Enligt Byrne och 

Kelly (2010) uppgav patienterna att de kände sig obekväma när en främmande sjuksköterska 

besökte dem för att lägga om bensåret, vilket också kunde göra att såromläggningen kändes 

annorlunda. Det framkom att patienter med bensår upplevde dålig kommunikation och 

bristande förståelse från vården (Umeh et al., 2017). Patienterna upplevde att sjuksköterskan 

ignorerade deras smärta eller saknade kunskap om hur smärtan skulle hanteras (Taverner et 

al., 2014). Patienterna tyckte även att läkaren var motvillig till att ordinera starkare 

smärtstillande läkemedel (Taverner et al., 2014). Green et al. (2013) beskrev att patienterna 

upplevde att de blev tillrättavisade av sjuksköterskan när de gjorde saker som 

sjuksköterskan inte höll med om. Detta kunde till exempel vara att patienten tog av 

såromläggningen för att tvätta fötterna innan de skulle sova (Green et al., 2013). En studie 

beskrev att patienter med bensår sökte vård för att få hjälp med smärtan, men upplevde att 

fokus på behandling lades på läkning och inte smärtlindring (Taverner et al., 2014). En studie 
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beskrev att patienter med bensår uppskattade sjuksköterskans besök och upplevde att de 

togs väl om hand av sjuksköterskan (Byrne & Kelly, 2010). Efter omläggning av 

sjuksköterskan upplevde patienterna att de blev som en ny person då bensåret kändes rent 

och sterilt (Byrne & Kelly, 2010). 

 

Upplevelser av stöd 

Stöd genom religion och spirituell tro 

Patienter med bensår fann stöd och hopp i religion och spirituell tro (de Souza Leal et al., 

2017; Umeh et al., 2017). Med religion kunde patienter med bensår uppleva välmående, 

trygghet och styrka, vilket hjälpte dem att dämpa känslan av hjälplöshet (de Souza Leal et 

al., 2017). Patienterna tänkte att de drabbades av en orsak och att allt skedde av en anledning 

(Umeh et al., 2017). Religiös och spirituell tro uppmuntrade patienterna till daglig längtan 

om förbättring och botande behandling för bensåret. Patienterna upplevde att ångesten 

minskade av religion och spirituell tro (de Souza Leal et al., 2017) och hjälpte de att acceptera 

deras tillstånd (Umeh et al., 2017).  

 

Stöd från familj 

Efter uppkomsten av bensåret hade patienterna behövt stöd från andra (Byrne & Kelly, 2010; 

de Souza Leal et al., 2017; Umeh et al., 2017) som exempelvis familjemedlemmar (Green et 

al., 2018). Patienter med bensår upplevde att de fick tröst från familjen (Byrne & Kelly, 2010). 

I en studie upplevde patienterna att familjen hade en bristande förståelse för deras tillstånd 

och fick ingen hjälp (Umeh et al., 2017). 

 

Kvantitativt resultat 

Studiernas karaktär 

Resultatet bestod av sammanlagt två studier (Brtan Romić et al., 2015; Moffatt, Franks, 

Doherty, Smithdale & Steptoe, 2009). Moffatt et al. (2009) hade som syfte att undersöka 

psykisk hälsa och uppfattad socialt stöd hos patienter med kroniska bensår. Det var en case-
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controlstudie som genomfördes i Storbritannien och bestod av en case-grupp med patienter 

som hade kroniska bensår och en kontrollgrupp med personer utan bensår, med 95 deltagare 

(35 män och 60 kvinnor) i respektive grupp. I studien framkom inte deltagarnas åldrar. 

Moffatt et al. (2009) beskrev att 24 procent av patienterna med bensår gick med 

gånghjälpmedel utomhus och 38 procent gick med gånghjälpmedel inomhus eller var 

rullstolsbunden. Det framkom vidare att 22 procent av patienterna var singlar och 41 procent 

var änkor samt att 53 procent av patienterna med bensår bodde ensamma och 28 procent 

bodde tillsammans med deras maka/make (Moffatt et al., 2009). Brtan Romić et al. (2015) 

genomförde en studie i Kroatien. Studiens syfte var att undersöka uppskattad livskvalité 

bland 100 patienter med kroniska bensår i åldrarna 31-89 år. Dessa 100 patienter bestod av 41 

män och 59 kvinnor. I samtliga studier framkom det inte hur länge patienterna hade haft 

bensår (Brtan Romić et al., 2015; Moffatt et al., 2009). Båda studierna använde enkäter som 

skiljdes sig åt för respektive studie.  

 

Livskvalité och hälsa 

Båda studierna redovisade livskvalité bland patienter med bensår (Brtan Romić et al., 2015; 

Moffatt et al., 2009). I Moffatt et al. (2009) framkom det att det fanns statistiskt signifikanta 

skillnader i livskvalité mellan patienter med bensår och personer utan bensår. Patienterna 

upplevde sämre livskvalité än personer utan bensår (p-värde under 0,001). Detta var 

betydligt märkbart då patienter med bensår upplevde sämre energi, sömn, mobilitet och 

högre smärta. Brtan Romić et al. (2015) fann att livskvalitén bland patienterna var varken bra 

eller dålig och vid frågan om uppskattad hälsa var patienterna varken nöjda eller missnöjda 

med deras hälsa (p-värde 0,05). Brtan Romić et al. (2015) fann inga större skillnader mellan 

hur män och kvinnor uppfattade livskvalité. Däremot uppfattade kvinnorna i högre grad hur 

deras livskvalité påverkades av bensår, hjälp med behandling samt deras känslomässiga 

tillstånd. Moffatt et al. (2009) redogjorde inte resultatet efter kön i sitt resultat. I studien av 

Brtan Romić et al. (2015) användes frågeformulären WHOQOL-BREF och WHOQOL-BREF-

IPO för att mäta livskvalité och upplevd sjukdom hos patienterna medan Moffatt et al. (2009) 

använde Nottingham Health Profile som frågeformulär för att mäta livskvalitén. 
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Effekter på sociala relationer och socialt stöd 

Patienter med bensår uppgav att deras sociala relationer var det som drabbades värst av 

bensår med p-värde på 0,05 (Brtan Romić et al., 2015). Sociala relationer mättes med 

frågeformuläret WHOQOL-BREF. Moffatt et al. (2009) fann, med ett p-värde på 0,008, att 

patienterna hade ett betydande minskat socialt nätverk och uppfattat socialt stöd än 

personer utan bensår. Detta mättes med Medical Outcomes Study Social Support Survey-

skalan. 

 

Fysiska och psykiska påverkningar 

Med en signifikansnivå på 0,05 framkom det att bensår hade en negativ påverkan på 

patienternas tillfredsställelse av fysisk hälsa, mental hälsa och miljö, vilka mättes med 

frågeformuläret WHOQOL-BREF (Brtan Romić et al., 2015). Med ett p-värde på 0,59 

framkom det inte någon större skillnad på förekomsten av ångest mellan patienter med 

bensår och personer utan bensår, vilket mättes med Hospital Anxiety and Depression-skalan. 

Däremot fanns det en betydligt högre förekomst av depression hos patienterna än hos 

personerna utan bensår med p-värde under 0,001 som också mättes med Hospital Anxiety 

and Depression-skalan (Moffatt et al., 2009). En stor majoritet av patienter med bensår 

upplevde att de var väldigt oroliga över deras tillstånd och att bensåret hade en väldigt 

negativ påverkan på deras liv (p-värde 0,05), vilka mättes med WHOQOL-BREF-IPQ. Vad 

exakt som påverkades framkom inte i studiens resultat (Brtan Romić et al., 2015).  

 

Sämre copingstrategier 

Patienter med bensår hade sämre copingstrategier än personer utan bensår (Moffatt et al., 

2009). Detta var speciellt märkbart vid den minskade användningen av problemfokuserade 

copingstrategier (p-värde under 0,001). Vid användandet av känslofokuserade 

copingstrategier var det generellt inga signifikanta skillnader bland patienterna och personer 

utan bensår (Moffatt et al., 2009). Studien mätte då positiv omtolkning och utveckling (p-

värde under 0,001), acceptans (p-värde 0,58), fokus på att ge utlopp för känslor (p-värde 0,2) 

och förnekelse (p-värde 0,06). Det konstaterades dock att patienter med bensår hade 

betydligt lägre poäng än personer utan bensår vid mätning av positiv omtolkning och 

utveckling samt vid sökandet av emotionellt stöd (p-värde under 0,001). Vid hantering av 
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bensår vände sig patienterna betydligt mer sällan till religion än personer utan bensår (p-

värde på 0,001). Mätningen av copingstrategier gjordes med hjälp av COPE-skalan (Moffatt 

et al., 2009).’ 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Inklusions- och exklusionskriterierna tycktes vara relevanta och lämpliga för syftet. 

Åldersbegränsning av yngre deltagare (under 18 år) kunde ha inkluderats för att eliminera 

ett pediatriskt fokus, men detta ansågs inte avgörande i artikelsökning då bensår hos 

patienter under 18 år inte var vanligt förekommande. Det fanns inte heller artiklar i 

genomförda sökningar som fokuserade på bensår i den åldersgruppen. Enligt Polit och Beck 

(2016, s. 88) bör en litteraturöversikt bestå av primärkällor, vilket vetenskapliga 

originalartiklar är. Polit och Beck (2016, s. 90) beskriver vidare att inkluderade studier bör 

vara på det språket som författarna själv förstår. Därför hade endast artiklar på engelska 

inhämtats då kunskaper i andra språk (förutom svenska) var otillräckliga. Detta kunde dock 

ha gjort att relevanta artiklar på andra språk eliminerats från litteraturöversiktens resultat. 

Avgränsning på tio år i litteratursökningarna genererade mer uppdaterad forskning och 

eliminerade äldre studier, ett tillvägagångssätt som förespråkas av Polit och Beck (2016, s. 90-

91). Val av sökord genererade ett antal relevanta artiklar, men sökningarna kunde ha 

förbättrats eller kanske till och med resulterat i fler artiklar genom användning av 

trunkering. 

 

Artiklarnas relevans bedömdes utifrån litteraturöversiktens syfte och ansågs vara väl utfört. 

Detta kan vidare motiveras med att samtliga artiklar besvarade syftet. Kvalitetsgranskning 

av valda artiklar ansågs vara väl genomförd då granskningen tog hjälp av Fribergs 

granskningsfrågor (2012, s. 138-139). En framtida litteraturöversikt skulle kunna förbättras 

genom att endast inkludera artiklar med hög kvalitet. Det saknades tidigare erfarenheter av 

valda analysmetoder. Detta kunde därför påverka analysarbetet och visa sig i utformningen 

av subkategorier och kategorier vilket upplevdes som svårt. Vid en framtida 

litteraturöversikt skulle analysen kunna förbättras genom att göra bekantskap med valda 

analysmetoder i god tid.  



23 

 

 

En artikel i arbetet (Byrne & Kelly, 2010) saknade beskrivning av ett etiskt resonemang och 

det genomgick diskussioner och reflektioner över huruvida denna skulle inkluderas i 

litteraturöversikten eller inte. Till slut gjordes valet att inkludera artikeln med motivation att 

artikeln hade tydlig beskrivning av studiedesign, datainsamlingsmetod, analys och relevant 

resultat till syftet. Trots valet att inkludera artikeln är författarna medvetna om att detta inte 

är att rekommendera vid forskningsarbeten då etiska överväganden är viktiga och till för att 

respektera den enskilda deltagarens integritet och konfidentialitet. En framtida 

litteraturöversikt skulle kunna förbättras genom att ha högre krav på studiernas etiska 

överväganden genom att exempelvis endast inkludera studier som fått ett godkännande av 

en etisk kommitté. Två artiklar i arbetet (Green et al., 2013; Green et al., 2018) baserades på 

en och samma studie. Anledningen till att båda artiklar inkluderades berodde på att 

resultatet i den ena artikeln redovisade viss information som den andra inte beskrev. Ett 

exempel var att Green et al., (2013) beskrev att patienter med bensår var rädda för att andra 

människor skulle orsaka ytterligare skador på deras bensår i matbutiker. Detta framkom inte 

i den andra artikeln (Green et al., 2018). Green et al., (2013) beskrev att syftet var att förstå 

den personliga effekten av venösa bensår utifrån patienternas perspektiv. Green et al., (2018) 

hade som syfte att utforska patienters levda erfarenheter av bensår och dess påverkan på 

livskvalitén hos patienterna. 

 

Litteraturöversikten har lästs och fått kritik av en handledare och andra studiekamrater, 

vilket enligt Wallengren och Henricson (2012, s. 488) stärker litteraturöversiktens 

trovärdighet. Det kvalitativa resultatet bestod av vad som tycks vara mycket relevant 

information som svarade på syftet. Detta bidrar till ökad trovärdighet enligt Henricson (2012, 

s. 473). Vidare stärktes trovärdigheten av det kvalitativa resultatet då sökningar gjordes i 

flera databaser (Henricson, 2012, s. 473). Wallengren och Henricson (2012, s. 488) beskriver 

att trovärdighet kan stärkas genom att forskarna inkluderar deltagare i olika åldrar, kön 

och/eller yrken. I åtta kvalitativa studier hade forskarna gjort detta (de Souza Leal et al., 

2017; Green et al., 2013; Green et al., 2018; Lernevall et al., 2017; Marczak et al., 2019; 

McCaughan et al., 2013; Taverner et al., 2014; Umeh et al., 2017). Studiernas trovärdighet kan 

även stärkas genom att forskaren diskuterar tolkning av data med kollegor eller 
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studiekamrater (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487). Sju kvalitativa studier beskrev att 

detta hade gjorts (Green et al., 2013; Green et al., 2018; Lernevall et al., 2017; Marczak et al., 

2019; McCaughan et al., 2013; Taverner et al., 2014; Umeh et al., 2017). Wallengren och 

Henricson beskriver vidare att en studies trovärdighet kan stärkas genom att forskaren 

reflekterar över sin förförståelse kring forskningsämnet. Forskarna i tre av dem inkluderade 

kvalitativa artiklarna beskrev att de har gjort detta (Byrne & Kelly, 2010; Marczak et al., 2019; 

Taverner et al., 2014). De inkluderade artiklarnas studier genomfördes i Europa, 

Nordamerika och Sydamerika, vilket begränsar överförbarheten till övriga kontinenter 

såsom Asien och Afrika då dessa kontinenter kan ha skiljande kulturer, tankesätt samt hälso- 

och sjukvård. Delar av det kvalitativa resultatet skulle kunna överföras till andra 

patientgrupper som exempelvis patienter med trycksår då det framkom i en studie (Fox, 

2002) att denna patientgrupp också upplevde smärta, problem med sårvätska, försämrad 

daglig aktivitet, effekter på relationer och social isolering. 

 

Det kvantitativa resultatet svarade på litteraturöversiktens två frågeställningar, men 

resultatet bestod endast av två kvantitativa artiklar, vilket kan ge en väldigt skev bild av 

verkligheten. Om fler relevanta kvantitativa artiklar hade kunnat inkluderas i arbetet skulle 

resultatet kunna vara annorlunda och ge en riktigare bild av verkligheten. Validiteten av det 

kvantitativa resultatet ansågs vara medelmåttig då endast frågeställningarna har besvarats 

(Henricson, 2012, s. 473). Henricson (2012, s. 473) beskriver att validiteten kan stärkas genom 

sökningar i flera databaser, vilket också har gjorts i denna litteraturöversikt. Det fanns 

skillnader i de kvantitativa artiklarnas resultat och enligt Gunnarsson och Billhult (2012, s. 

153) kan detta sänka reliabiliteten. Vidare hade studierna i de kvantitativa artiklarna använt 

olika mätinstrument och enligt Henricson (2012, s. 474) försämrar detta reliabiliteten i det 

kvantitativa resultatet ytterligare. Dock har samtliga mätinstrument i de två kvantitativa 

artiklarna reliabilitetstestats med god reliabilitet. 

 

KASAM ansågs vara en passande teoretisk utgångspunkt för denna litteraturöversikt då 

bensår kan påverka patientens och dennes dagliga liv på ett omfattande sätt. Detta kan i sin 

tur påverkas av patientens känsla av sammanhang och huruvida patienten går tillväga för 

att kunna begripa, hantera och se meningsfullhet i sin situation.  



25 

 

 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. Frågeställningarna var 

‘Hur påverkas patientens livskvalité?’ och ‘Hur hanterar patienten sin vardag?’. I 

litteraturöversiktens kvalitativa resultat framkom det att patienter med bensår upplevde 

smärta, konsekvenser av smärta, psykiska upplevelser, en påverkad vardag, upplevelser av 

vårdpersonal och andra människor samt att de fann stöd från familj såväl som genom 

religion och spirituell tro. Litteraturöversiktens kvantitativa resultat visade att patienter med 

bensår upplevde sämre livskvalitet än personer utan bensår samt att patienter med bensår 

upplevde negativa påverkningar på deras sociala relationer. Litteraturöversiktens 

kvantitativa resultat visade att patienter med bensår upplevde fysiska och psykiska 

påverkningar till följd av tillståndet samt att patienter med bensår hade sämre 

copingstrategier än personer utan bensår.  

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att patienter upplevde smärta med otillräcklig 

smärtlindring och konsekvenser till följd av smärta. Smärtupplevelse hos patienter med 

bensår kunde bekräftas av äldre studier (Haram & Nåden, 2003; Hyde et al., 1999; Morgan & 

Moffatt, 2008), vilket kan indikera på att det inte skett någon större förändring av 

smärtlindring hos patienter med bensår. Det framkom i litteraturöversiktens resultat att 

patienter med bensår var motvilliga till att ta smärtstillande läkemedel och att de upplevde 

att smärtstillande läkemedel hade otillräcklig effekt. Downe (2012) menar att vidare 

forskning bör undersöka orsaken till varför patienter med bensår är motvilliga till att ta 

smärtstillande läkemedel samt effektiviteten av smärtstillande läkemedel i relation till 

patienter med bensår. Enligt Antonovsky (2005, s. 45) är hanterbarhet en del som påverkar 

patientens känsla av sammanhang och då är det viktigt att patienter med bensår har tillgång 

till effektiv smärtlindring för att kunna hantera sin smärta och konsekvenserna av den. 

Enligt Downe (2012) är det viktigt att sjuksköterskan förstår att alla bensår, oavsett 

sjukdomsorsak, kan vara smärtsamma och att även lindrig smärta kan vara signifikant om 

den inte behandlas. Sjuksköterskan bör inte anta att patienter inte har ont bara för att de inte 

uttrycker smärta (Downe, 2012). 

 



26 

 

Litteraturöversiktens resultat visade på att patienter med bensår kunde ha en positiv 

inställning och känna hopp. Jerofke-Owen och Bull (2018) beskriver vikten av att inge hopp 

hos patienten som en del av empowerment. Att lyfta fram och bekräfta patientens små 

framsteg kan hjälpa patienten att orka fortsätta med det de gör. Jerofke-Owen och Bull (2018) 

nämner att patienter som tidigare haft bensår skulle kunna ha en positiv inverkan på 

patienter med bensår. Patienter med bensår kan då se att det finns ett liv efter bensår. 

Haugan (2013) beskriver att hopp är en resurs för patienten att se meningen med livet. 

Genom att patienten finner mening i livet trots sitt tillstånd kan patienten ha en hög känsla 

av meningsfullhet, vilket kan öka patientens känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005, s. 

45-46). Antonovsky (2005, s. 45-46) menar att patienter som har hög känsla av sammanhang 

kan uppleva god hälsa trots deras sjukdomstillstånd. Haugan (2013) beskriver att 

högkvalitativt möte mellan sjuksköterska och patient kan inge hopp samt göra att patienten 

ser att dennes liv har ett värde. 

 

I litteraturöversiktens resultat framkom det att patienter med bensår upplevde att de fick 

tröst av familjen. Antonovsky (2005, s. 45) beskriver att patientens familj kan användas som 

resurs för att öka patientens känsla av hanterbarhet och därmed även patientens känsla av 

sammanhang. Ökad känsla av hanterbarhet gör att patienten kan hantera sitt tillstånd på ett 

bättre sätt (Antonovsky, 2005, s. 45). Kouris et al. (2015) menar att familjemedlemmar spelar 

en viktig roll vid vård av patienter med bensår. Med stöd av Antonovsky (2005, s. 45) och 

Kouris et al. (2015) rekommenderas sjuksköterskan att involvera familjen i omvårdnaden av 

patienter med bensår.  

 

Enligt litteraturöversiktens resultat framkom det att patienternas livskvalité påverkades 

negativt av bensåret, vilket också kan bekräftas av andra studier (Jones, Robinson & Carlisle, 

2008; Jull et al., 2004; Persoon et al., 2004) vilket kan betyda att omvårdnaden av patienter 

med bensår möjligen kan ses som otillräcklig. Försämrad livskvalité kan i sin tur leda till låg 

KASAM och det kan i sin tur påverka patientens upplevda hälsa till det sämre (Antonovsky 

2005, s. 42-62). 
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I litteraturöversiktens kvalitativa resultat, bestående av studier gjorda i USA och Brasilien, 

framkom det att patienter med bensår fann stöd och hopp i religion och spirituell tro. 

Litteraturöversiktens kvantitativa resultat, bestående av en studie gjord i Storbritannien, 

visade dock det motsatta; färre patienter med bensår vände sig till religion som ett stöd för 

att hantera livet med bensår. Skillnaden kunde gissningsvis bero på i vilket land patienterna 

befann sig i. Ahmadi et al. (2018) menar att religion skulle kunna vara en copingstrategi för 

patienter att finna mening och få kontroll över sin situation. Antonovsky (2005, s. 45) 

beskriver att patientens känsla av hanterbarhet skulle kunna främjas med hjälp av resurser 

under patientens egen kontroll. Religion och spirituell tro som copingstrategi skulle då 

kunna vara en av dessa resurser.  

 

Slutsats 

Resultatet i litteraturöversikten beskrev patienters upplevelser av att leva med bensår. 

Litteraturöversiktens resultat visade på att patienterna upplevde smärta, konsekvenser av 

smärta, problem av bensåret i sig, psykiska påverkningar, svårigheter i vardagen, olika 

upplevelser av vårdpersonal och andra människor samt att de fann stöd från familj och 

genom religion/spirituell tro. Vidare framkom det i litteraturöversiktens resultat att patienter 

med bensår upplevde sämre livskvalite och hade sämre copingstrategier. Dessa fynd kan 

vara vägledning för sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid rådgivning och stöttning av 

patienter med bensår. Denna litteraturöversikt kan förbättra mötet mellan sjuksköterska och 

patient genom att sjuksköterskan kan få förståelse för patientens situation och veta vad som 

är viktigt att vara extra uppmärksam om. Litteraturöversiktens kvantitativa resultat var dock 

otillräcklig för att fastställa livskvaliteten hos patienter med bensår. Det kan därför behöva 

genomföras fler kvantitativa studier kring livskvaliteten hos patienter med bensår. Vidare 

studier bör även fokusera på varför patienter med bensår är motvilliga till att ta 

smärtstillande läkemedel samt effektiviteten av smärtstillande läkemedel i relation till 

patienter med bensår.  
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Tabell 1 

 
Översikt av sökord 

Bensår Patient Person Patientupplevelse Patienttillfredsställelse Patientperspektiv Leva med Livskvalitet 

Leg ulcer 

(Mesh-term) 

Leg ulcers 

(fritext) 

Chronic leg 

ulcers (fritext) 

Venous leg 

ulcers 

(heading) 

Patient 

(fritext) 

Person 

(fritext) 

Patient experience 

(fritext) 

Patient satisfaction (Mesh-term) Patient perspective 

(fritext) 

Living with 

(fritext) 

Quality of life 

(Mesh-term) 
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Tabell 2 

Översikt av sökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgr. Antal 

relevanta 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Antal 

valda 

Artikel 

Cinahl 

190902 

Leg ulcer AND 

patient 

experience 

AND quality of 

life 

2009-2019 34 34 16 5 5 4 Green, Jester, McKinley & Pooler, 2018; Marczak, Rembeck, Petersson & Nordeman, 

2019; McCaughan, Cullum & Dumville, 2013; Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & 

Dreyer, 2017 

PubMed 

190902 

Leg ulcer AND 

patient 

satisfaction 

AND quality of 

life 

10 years 27 27 12 4 1 1 Brtan Romić et al., 2015 

PubMed 

190902 

Leg ulcer AND 

patient 

experience 

AND quality of 

life 

10 years 43 43 22 5 4 3 Moffatt, Franks, Doherty, Smithdale & Steptoe, 2009; Taverner, Closs & Briggs, 2014; 

Umeh et al., 2017 

Cinahl 

190902 

Leg ulcers OR 

chronic leg 

ulcers OR 

venous leg 

ulcers AND 

patient  OR 

person AND 

living with 

2009-2019 68 55 27 6 4 2 Byrne & Kelly, 2010; Leal et al., 2017 

Cinahl 

190916 

Leg ulcer AND 

patient 

perspective 

AND quality of 

life 

2009-2019 13 13 6 2 1 1 Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013 

PsycINFO 

190902 

Leg ulcer AND 

patient 

experience 

2009-09-02 – 

2019-09-02 

18 18 - - - - - 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades. 
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Tabell 3 

Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Syfte Studiedesign Deltagare 

(bortfall) 

Datainsamling Analys Huvudresultat Kvalitet 

Brtan Romic et 

al. 

2015 

Kroatien 

Att fastställa 

livskvalité hos 

patienter med 

bensår. 

Kvantitativ. 100(-) WHOQOL-

BREF och 

WHOQOL-

BREF-IPO 

Beskrivance och 

jämförande statistik. 

 Patienterna anser att deras sjukdom har en 

signifikant påverkan på livet under en lång 

tid. Patienterna upplever dock att de har en 

god kontroll över deras sjukdom. 

Patienterna anser dessutom att flera symtom 

har en påverkan på dem. Kvinnor påverkas i 

högre grad än män och har en starkare tro 

om en lyckad behandling. 

Medel 

Byrne & Kelly 

2010 

Irland 

Undersöka 

patienters 

upplevelser av att 

leva med bensår. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk-

hermeneutisk 

studie. 

12(-) Semistrukturera

de intervjuer. 

Giorgis tematiska 

analys. 

Resultatet delades in i fyra teman: fysiska 

upplevelser, psykologiska upplevelser, 

sociala upplevelser och upplevelsen av den 

terapeutiska relationen. 

Medel 

de Souza Leal 

et al. 

2017 

Brasilien 

Att förstå 

uppfattningarna 

av personer med 

kroniska sår. 

Kvalitativ. 10(-) Semistrukturera

de intervjuer. 

 

 

 

 

 

 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet beskriver att patienterna upplever 

svårigheter i det dagliga livet. Promenader 

upplevs som besvärliga. Patienterna uppger 

att de inte kan arbeta, att det är svårt att gå, 

att de behöver en bil för att kunna ta sig 

någonstans och att de är beroende av någon 

annan. Resultatet visar på att patienternas 

tidigare fysiska aktiviteter har begränsats 

och att de upplever fördomar förknippat 

med tillståndet i relation till andra 

människor. Detta framhäver känslan av 

avvisning och självnedvärdering. 

Patienternas sexliv försämrades eller uteblev 

vilket möjligen kunde bero på låg 

självkänsla relaterat till partnerns acceptans. 

Slutligen visar resultatet på att patienterna 

Medel 



2 

 

vänder sig till religion eller spiritualitet för 

att fortsätta orka leva med bensåret. 

Green, Jester, 

McKinley & 

Pooler 

2013 

Storbritannien 

Att förstå den 

personliga 

effekten av venösa 

bensår utifrån 

patienternas 

perspektiv. 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

design. 

9(-) Ostrukturerade 

intervjuer. 

Tematisk analys. Resultatet visade på fyra kärnteman; 

bensåret, symtom, sårvård och effekter på 

det dagliga livet. Utifrån kärnteman fanns 

även 16 subteman som hade negativa 

påverkningar på livskvalité. 

Hög 

Green, Jester, 

McKinley & 

Pooler 

2018 

Storbritannien 

Syftet var att 

utforska 

patienters levda 

erfarenheter av 

bensår och dess 

påverkan på 

livskvalitén hos 

patienterna. 

 

Kvalitativ. 9(-) Ostrukturerade 

intervjuer, icke-

deltagande 

observationer. 

Tematisk analys Patienterna försökte ta hand om såret på 

egen hand så mycket som möjligt innan de 

till slut sökte vård. Alla patienter upplevde 

smärta som var kärnan i varje intervju, men 

dessa var även motvilliga till smärtlindring. 

Patienterna upplevde sömnproblem och 

svårigheter att slappna av. Vätskor och 

illaluktande odörer från såret påverkade det 

dagliga livet och resulterade i skam/stress 

hos patienterna. Detta gjorde att patienterna 

minskade den sociala kontakten. Bensår 

drabbar patienten på en emotionell nivå i 

form av depression, låg självbild och rädsla 

för andras reaktioner. Sårvård från 

vårdpersonal kunde ge positiva och 

negativa påverkan på patienterna. Vissa 

patienter upplevde att bensåren 

begränsade/störde det dagliga livet. 

Patienterna beskrev svårigheter att gå och 

att sköta deras hygien. De kunde inte heller 

klä sig som de ville och deras relationer till 

familj och vänner påverkades på olika sätt. 

Hög 

Lernevall, 

Fogh, Nielsen, 

Dam & Dreyer 

2017 

Danmark 

Att undersöka hur 

patienter som 

lider av arteriella 

eller kombinerade 

typer av bensår 

Kvalitativ, 

fenomenologisk-

hermeneutik. 

11(5) Intervju med 

fokusgrupp, 

individuella 

semistrukturera

de intervjuer. 

Dreyer’s Ricoeur-

inspirerade 

analysmetod. 

Fyra teman; konstant smärta, en evig kamp 

mot såret, tillstånd mellan förtvivlan och 

hopp samt att såret kontrollerade det 

dagliga livet. 

Hög 



3 

 

upplever deras 

vardag. 

Marczak, 

Rembeck, 

Petersson & 

Nordeman 

2019 

Sverige 

Att belysa hur 

patienter upplever 

hur det är att leva 

med kroniska 

bensår innan de 

rådfrågade 

vårdpersonal. 

Syftet är också att 

fastställa 

orsakerna bakom 

patienternas val 

att söka sig till en 

vårdcentral. 

Kvalitativ. 11(-) Intervjuer. STC av Malterud, en 

modifierad version av 

Giorgis 

fenomenologiska 

analysmetod. 

Resultatet visar på att alla deltagare initialt 

inte var så oroliga, men detta ändrades vid 

utebliven läkning. Ju längre tid det gick blev 

deltagarna alltmer känslomässigt påverkade 

och kämpade med kunskap, stöttning och 

de känslor som uppstod. Patienterna 

försökte hitta strategier för att hantera 

bensåret och drog sig undan från sociala 

sammanhang medan deras rädslor växte sig 

starkare. Många behövde stöttning för att ta 

beslutet om att söka professionell vård. 

Resultatet beskrev fem huvudkategorier; 

övertygelser, smärta, känslor, strategier och 

behandling. 

Hög 

McCaughan, 

Cullum & 

Dumville 

2013 

Storbritannien 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

venösa bensår och 

deras 

acceptabilitet för 

larvterapi som 

behandling för 

bensår. 

Kvalitativ. 18(-) Semistrukturera

de intervjuer. 

Tematisk 

innehållsanalys med 

ett modifierat 

ramverk. 

Patienternas upplevelser av att leva med 

bensår beskrivs som väldigt negativa och 

deprimerande. Det rapporteras om smärta, 

nedsatt rörelseförmåga, social påverkan, 

sömnbesvär, obehagliga lukter från såret, 

viktuppgång, förlust av självständighet och 

begränsningar i det dagliga livet på grund 

av behandlingar. Resultatet visade även på 

att majoriteten av patienterna var positiva 

till att testa larvterapi och är förmögna till 

att övervinna obehagskänslan gentemot 

larverna. Detta berodde på längtan av att 

bensåret ska läka. De initiala förbättringarna 

av bensårens tillstånd upprätthölls inte och 

två av deltagarna upplevde svår smärta i 

samband med larvterapi. 

Medel 

Moffatt, 

Franks, 

Doherty, 

Att undersöka 

psykisk hälsa och 

uppfattning av 

socialt stöd hos 

Kvantitativ, 

case-kontroll 

studie. 

190(32) Enkäter, 

skattningsskalor

. 

 

Data analyserades 

med statistiska 

analysmetoder. 

Logistisk regression 

5 patienter identifierades och matchades 

med samma antal kontrollpersoner. 

Undersökningspersonerna hade en 

signifikant sämre hälsorelaterad livskvalité i 

alla områden av Nottinghams hälsoprofil 

Medel 



4 

 

Smithdale & 

Steptoe 

2009 

Storbritannien 

personer med 

kroniska bensår. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

användes för 

kategorisk 

demografisk data. 

(alla med P-värde under 0,001) jämfört med 

kontrollpersoner. Depressionsnivåerna var 

signifikant högre hos 

undersökningspersonerna. Socialt stöd 

visade på ett betydande mindre socialt 

nätverk och mindre uppfattad socialt stöd 

hos undersökningspersonerna jämfört med 

kontrollpersonerna. 

Undersökningspersonerna använde mycket 

färre coping-strategier än 

kontrollpersonerna, särskilt vid problem-

fokuserade coping-strategier. 

Taverner, 

Closs & Briggs 

2012 

Storbritannien 

Att utveckla en 

grundad teori för 

att beskriva och 

förklara 

upplevelserna av 

smärta och dess 

påverkan utifrån 

rapporter från 

dem individer 

med smärta 

relaterad till 

kroniska bensår. 

Kvalitativ, 

grundad teori. 

 

11(1) Semistrukturera

de intervjuer. 

Data analyserades 

under 

datainsamlingsproces

sen. Författarna 

samlade data, 

analyserade den och 

gick tillbaka till att 

samla mer data som 

också analyseras. Den 

analyserade datan 

verifierades sedan av 

ytterligare intervjuer 

med patienterna. 

Datorprogram 

användes vid 

kodning och 

kategorisering. 

Kodningen jämfördes 

med författarens 

arbete för att öka 

trovärdigheten av 

45 koder och sju centrala kategorier 

identifierades. Tre centrala kategorier; det 

kroniska smärttillståndet, försök till att 

hantera smärtan och motstridig fokus. 

Kärnkategorin blev “resan till kronisk 

smärta”. 

Hög 



5 

 

tolkningen av 

resultatet. 

Umeh et al. 

2017 

USA 

Att tillhandahålla 

en kvalitativ 

utredning av dem 

effekter bensår 

har på livskvalitén 

hos individer med 

sicklecellanemi. 

 

Kvalitativ. 20(-) Semistrukturera

de intervjuer. 

Ljudinspelningarna 

från intervjuerna 

avidentifierades och 

tilldelades numeriska 

koder innan de 

skickades iväg för 

transkribering av en 

extern 

transskriberingstjänst. 

Ljudinspelningarna 

från varje intervju 

transkriberades 

ordagrant för att 

sedan analyseras. Två 

av forskarna deltog i 

dataanalysen. 

Kodning gjordes först 

av en medlem i 

forskningsteamet 

med programvaran 

NVivo 10. En initial 

kodlista utvecklades 

sedan tidigare och 

data kodades med 

användning av 

analysmallar. 

Hierarkisk kodning 

användes för att 

systematiskt 

organisera materialet. 

Reliabiliteten och 

konsistensen av 

kodningens struktur 

och transkribering 

De stora teman som identifierades var 1) 

smärta (akut och kronisk), 2) försämrad 

fysisk funktion som påvisas av minskad 

förmåga att gå, springa och delta i sport, 3) 

social isolering från aktiviteter antingen 

orsakad av andra eller som är 

självförvållade för att undvika särskilda 

känslor såsom skam, 4) sociala relationer 

samt 5) stöd och tröst genom deras religion 

eller spiritualitet. 

Medel 



6 

 

garanterades av en 

oberoende 

bedömning av all 

ursprungsdata av en 

sekundär medlem i 

forskningsteamet. Det 

fanns en 98% 

överenskommelse 

mellan kodarna. 

Studien beräknade 

inte kappavärdet för 

interbedömarreliabilit

et vid 

undernodsnivån. 

Stora teman som 

identifierades mellan 

båda granskningarna 

undersöktes noggrant 

av forskningsteamet 

och valdes för analys. 
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Tabell 4 

Översikt av granskningsfrågor utifrån Friberg (2012, s. 138-139) 

Granskningsfrågor för kvantitativa artiklar 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är detta i så fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier)? 

7. Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall hur? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Vilka argument förs fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. vad gäller generaliserbarhet? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga antaganden? 

 

Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Finns det några etiska resonemang? 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

14. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 



 

1 
 

Tabell 5 

Exempel på tillvägagångssätt av kvalitativ analys 

Text Kondenserad text Kod Subkategori Kategori 

‘It was a really offensive smell ... 

it was like rotting flesh ... it was 

horrible.’ 

Offensive smell like rotting flesh Stötande lukt som ruttnande kött Illaluktande sårvätska Upplevelser av bensåret 

Feelings of hopelessness and 

powerlessness pervaded the 

accounts of a number of 

participants who said they could 

foresee no end to the repeated 

cycles of treatment and failure. 

Feelings of hopelessness and 

powerlessness when they could 

foresee no end of treatment and 

failure 

Känslor av hopplöshet och 

maktlöshet 

Negativa känslor Psykiska upplevelser 
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Tabell 6 

Översikt av kvantitativt resultat 

*Uppgifter saknas  

 

Författare Land Antal 

patienter 

Antal 

kvinnor 

Antal 

män 

Ålder Boendesituation Rörelseförmåga Civilstatus Mätinstrument Signifikansnivå 

Brtan Romic 

et al. (2015) 

Kroatien  100 59 

kvinnor  

41 

män 

31-89 år  * * * World Health 

Organization- 

WHOQOL-BREF, 

WHOQOL BREF-

IPQ (uppfattning om 

sjukdom), Likert 

skala  

0,05 

Moffatt et al. 

(2009) 

 

 

Storbritannien  190 

patienter 

(totalt 32 

bortfall)  

 

120 

kvinnor 

75 

män  

* Bor ensam (n=98), 

Med maka/make 

(n=69), 

Med anhörig 

(n=21) 

Vårdboende (n=1) 

Går obehindrat 

(n=116), 

Går utomhus med 

hjälpmedel (n=33), 

Går inomhus med 

hjälpmedel/rullstolsb

unden (n=41) 

Änka (n= 82), 

ogift (n=29), 

gift (n=68), 

skild (n=12)  

Nottingham Health 

Profile (NHP), 

Hospitality Anxiety 

and Depression Scale 

(HADS), The 

Medical Outcomes 

Study (MOS), COPE 

skala 

0,05 


