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Sammanfattning    

Omkring 50 000 personer i Sverige lider av kroniska bensår, vanligast är venösa bensår 

orsakade av en venös klaffsvikt i de djupare venerna. Långdragna bensår medför långa 

vårdperioder och sjuksköterskor möter dessa patienter i både öppen- och slutenvården. 

Syftet med studien är att belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. Vi 

använde oss av kvalitativa studier i vår litteraturöversikt för att få en ökad förståelse för 

patienters upplevelser att leva med venösa bensår. Litteratursökningen genomfördes i 

databaserna CINAHL och PubMed vilket resulterade i tio stycken kvalitativa artiklar. 

Under dataanalysen identifierades fyra huvudteman och åtta subteman. Det första 

huvudtemat var Förändrad kropp, vilket belyser svårigheter med att hitta skor och 

kläder som passar då kompressionsbehandling ger större och klumpigare ben. Vidare 

beskrivs patienters ständiga rädsla över att deras bensår ska lukta och vätska sig. Det 

andra huvudtemat Förändringar i vardagen beskriver bland annat att smärta, vilket 

patienter uttrycker som det största lidandet.  Smärtan upplevs som brännande, stickande 

eller knivliknande och påverkar patienternas dagliga liv. Det tredje huvudtemat 

Förändringar i livskvaliteten belyser patienter upplevelser av makt- och hopplöshet. 

Huvudtemat Ökad kontakt med hälso- och sjukvård belyser en del patienters upplevelse 

av att behandlas som ett objekt och inte som ett subjekt. I diskussionen behandlas den 

metod som användes i litteraturöversikten, därefter belyses sjuksköterskans roll i 

vårdandet och hur denna kan påverka patientens livskvalitet och lidande.  
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INLEDNING 

Denna litteraturöversikt ämnar inrikta sig mot patienters upplevelser av att leva med 

venösa bensår, på grund av att sjuksköterskor möter patienter med bensår i både öppen- 

och slutenvården. Vi har båda kommit i kontakt med patienter som lever med kroniska 

venösa bensår. Dessa är ofta svårläkta och det leder till att det blir många och täta 

kontakter med sjukvården. Det är viktigt att det blir en god vårdrelation mellan 

vårdgivare och vårdtagare. Vi har vårdat patienter med venösa bensår men saknat 

kunskap om hur de erfar sin sjukdom. Därför har vi valt att fördjupa vår kunskap inom 

detta område. 

 

BAKGRUND 

Det friska benet 

Vensystemet är uppbyggt av djupa och ytliga vener. Det ytliga vensystemet 

transporterar det venösa blodet till det djupa vensystemet. I den djupa venen finns 

klaffar, så kallade venklaffar, som förhindrar att det blir ett återflöde av blodet ned mot 

foten. Hos en person med normalt fungerade klaffar fungerar återflödet av blodet till 

hjärtat optimalt (Lindholm, 2003).  

 

Venösa bensår 

Cirka 50 000 personer i Sverige lider av kroniska bensår (Lindholm, 2003). 

Definitionen av ett bensår är att det ska sitta under knäet (Persoon et al., 2004) och för 

att det ska klassas som ett svårläkt bensår måste det ha funnits i minst 6 veckor 

(McMullen, 2004). Bensår kan yttra sig på tre olika sätt. Omkring 70 % är venösa 

bensår, 10 % arteriella och 10-15 % är blandat arteriellt och venöst bensår (Byrne & 

Kelly, 2010). En tredjedel av patienter med bensår har mer än ett sår och de är oftast 

mindre än 2cm
2
 (Heinen, Persoon, Van de Kerkhof, Otero & Van Achterberg, 2007). 

Tidigare forskning visar på att venösa bensår kan läka inom några veckor men är oftast 

långdragna eller kroniska. Efter ett år är det ungefär 40 % av patienter med bensår som 

har kvar sina sår, efter mer än fem år är det mer än 10 % som fortfarande lider av de 

venösa bensåren (Persoon et al., 2004). Om bensåren läker finns det en 45 % risk att de 

återkommer (Harrisson, Graham, Friedberg, Lorimer & Vandevelde, 2001). Personer 

över 65 år har en ökad risk att drabbas av bensår och 60 % av de som drabbas är 

kvinnor (Persoon et al, 2004). Antalet personer som är över 80 år ökar och därmed 

kommer även antalet personer med bensår att tillta (Wissing, Ek & Unosson, 2002). 

Enligt Heinen et al. (2007) lever cirka en tredjedel av personer med bensår i ensamhet. 

 

Venösa bensår beror enligt Ingebretsen och Storheim (2011) på en venös klaffsvikt som 

i sig kan bero på djup ventrombos eller liknande skada som gör att venklaffarna slutat 

fungera. Klaffsvikten leder till att vätska pressas ut från venerna till vävnaderna så att 

det uppstår ödem. Ödemet kommer medföra försämrat näringsutbyte mellan vävnaden 

och huden, vilket leder till nedsatt motståndskraft mot yttre trauma och infektioner. Om 

ödemet inte behandlas kan det med tiden utvecklas sår. Enligt Lindholm (2003) är 

bensår som beror på venös insufficiens vanligen ytliga eller lite djupare och de är oftast 

oregelbundna till sin form. Såren ser ofta smetiga ut på grund av att det bildas 
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fibrinbeläggningar i botten av såret. Under upprensningsfasen har bensåren en ökad 

sekretion, sårkanterna kan på grund av den kraftiga sårsekretionen bli lite uppluckrade 

och de kan även lukta illa (Lindholm, 2003). Ödemet gör att det uppstår smärtor när 

patienten har benen nedanför hjärtnivå (Ingebretsen & Storheim, 2011). Vidare menar 

Ingebretsen och Storheim (2011) att venösa bensår kräver grundlig och noggrann 

behandling för att såret ska kunna läka samt för att ödemet ska kunna minska. 

 

Vård och behandling vid venösa bensår 

Det finns vissa principer för att sårläkningen ska kunna främjas. För att ett sår ska 

kunna läka krävs det att det är fuktigt i såret, så att det kan ske nybildning av celler och 

vävnad. En uttorkning kan leda till att celler dödas och såret inte läker. Vid en 

omläggning är det viktigt att vara förberedd och effektiv så att temperaturen i såret inte 

sjunker mer än nödvändigt. På grund av ödemet är det viktigt med aktivitet av muskel-

venpumpen och kompressionsbehandling för att det venösa återflödet ska vara optimalt. 

Kompressionsbehandling gör så att det sker en reabsorption av den vätska som utgör 

ödemet vilket till att vätskan då kommer att pressas in i vener och lymfsystem igen och 

ödemet minskar. Vid smärta sker en stressreaktion i kroppen, det gör att syre- och 

näringstillförseln till såret försämras. Detta leder till att sårläkningen fördröjs. 

Sårläkningen är beroende av patientens nutritionsstatus och allmäntillstånd (Ingebretsen 

& Storheim, 2011).  

 

Det är mycket viktigt med en god kontinuitet där patienter får träffa samma 

sjuksköterskor under hela vårdperioden. Om det sker ständiga förändringar i hur 

omläggningen utförs kring bensåret kan det i förlängningen bidra till att 

sårläkningsprocessen fördröjs (Ingebretsen & Storheim, 2011). Enligt Lindholm (2012) 

är det viktigt att dokumentera omvårdanden för att bibehålla en kontinuitet inom 

sårbehandlingen. Det är även viktigt att involvera patienten om dennes egna sår, varför 

de uppkommit, vilken sårbehandling som behövs och även om faktorer som påverkar 

läkningen. Målet med behandlingen ska alltid diskuteras tillsammans med patienten, 

och kan exempelvis vara att minska lidande och underlätta det dagliga livet. Det kan 

vara bra att sätta upp delmål i behandlingen av bensåret. Exempel på delmål kan vara att 

få patienten smärtfri eller försöka förhindra dålig lukt. I omvårdnaden är det viktigt att 

tänka på infektioner, nutritionstillstånd, social situation, aktivitet, sömn och smärta hos 

patienten (Lindholm, 2012). För att omvårdnaden ska bli så bra som möjligt är det 

viktigt med ett bra samarbete mellan olika vårdinstanser som exempelvis 

undersköterska, sjukgymnast, dietist och läkare (Lindholm, 2003). 

 

Sjuksköterskans primära uppgift enligt ICN:s etiska riktlinjer är att ge människor vård. 

Omvårdanden ska vara evidensbaserad och tillämpad efter godtagbara riktlinjer (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). Sjuksköterskor måste ha god kunskap kring sårvård för 

att kunna hjälpa patienten så att han eller hon känner sig trygg i omvårdnaden. 

Sjuksköterskan måste värna om att en god vårdrelation uppstår (Ingebretsen & 

Storheim, 2011). Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) är 

en vårdrelation ett professionellt möte mellan två människor, patient och vårdare, där 

vårdaren ger en god omvårdnad till patienten utan att räkna med att få ut något för egen 

del. Däremot innebär detta inte att vårdaren aldrig får något tillbaka (Dahlberg et al., 

2003). Patienter med venösa bensår kräver ofta en lång och regelbunden kontakt med 
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vården på grund av hjälp med omläggningar (Ingebretsen & Storheim, 2011). Enligt 

Björck och Sandman (2007) är vårdrelationen ofta kärnan i omvårdanden och även en 

oundviklig utgångspunkt. Vidare beskriver Björck och Sandman (2007) att en relation 

mellan patient och vårdare kan vara god, dålig, intensiv, ytlig, djup, långvarig eller helt 

obefintlig. Enligt Dahlberg et al. (2003) ska sjuksköterskor i omvårdnaden alltid utgå 

från ett patientperspektiv, vilket betyder att sjuksköterskor alltid ska utgå ifrån 

patientens livsvärld. Livsvärlden är den levda världen, som den upplevs i erfarenhet och 

handling av den enskilda människan. Det är genom livsvärlden som människan finner 

meningen med livet och det är i livsvärlden individen tänker och tycker. Människan 

finns i sin livsvärld livet ut och kan inte komma ur den. Genom ett livsvärldsperspektiv 

ses hela människan som en unik person. För att få en uppfattning om hur människan 

erfar världen krävs det att han eller hon berättar om sin livsvärld (Dahlberg et al., 2003). 

 

Enligt Dahlberg et al. (2003) är vårdandets roll att förhindra lidande eller lindra 

lidandet. Sjukdomslidande beror oftast på ett lidande i samband med en sjukdom eller 

annan ohälsa. Sjukdomslidande kan vara smärta, trötthet, illamående eller annat 

symtom. Sjukdomslidande kan även vara på ett djupare plan, där existentiellt lidande 

upplevs till exempel som ensamhet eller som sårbarhet. Det finns även ett lidande som 

kallas vårdlidande, ett lidande som patienter utsätts för vid vårdandet eller vid brist på 

vård. Vårdlidande kan ta sig i uttryck i en känsla av maktlöshet hos patienten, där 

patienterna kan känna sig överkörda eller känt sig i underläge gentemot vårdaren. 

Patienten kan uppleva ett vårdlidande om han eller hon inte förstå vad som händer. Att 

inte förstå kan vara nedsättande och medföra att självkänslan blir kränkt (Dahlberg, et 

al., 2003). Om ett vårdlidande leder till en skada kan det medföra att tro och hopp tas 

ifrån patienten och han eller hon känner sig främmande inför sig själv och även inför 

andra. Detta kan orsaka svårigheter i att känna tillit till medmänniskor och skapa 

problem i relationer och vårdrelationer (Kasén, Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008). 

Om läkningen går långsamt kan patienten behöva stöttning för att inte tappa hoppet om 

att bensåret ska läka (Ingebretsen & Storheim, 2011). Patientens egen självkänsla kan 

förändras på ett sätt som gör att han eller hon föraktar sig själv (Kasén et al., 2008). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Omkring 50 000 människor i Sverige lever med kroniska bensår och den vanligaste 

orsaken är venös insufficiens. De som främst drabbas av bensår är äldre över 65 år. På 

grund av att vi idag lever längre kommer det troligtvis ske en ökning av antalet bensår. 

Patienter med venösa bensår möter sjuksköterskor både i öppen- och slutenvården vilket 

gör att sjuksköterskor inom hela sjukvården behöver en ökad kunskap om hur det är att 

leva med venösa bensår. Denna kunskap kan hjälpa sjuksköterskor att bättre förstå 

patientens situation och därmed förbättra omvårdnaden. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår.  
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METOD 

Vi har valt att göra en litteraturöversikt. En litteraturöversikt används då den enligt 

Friberg (2006) skapar en översikt över den kunskap som finns inom ett 

vårdvetenskapligt område (Friberg, 2006). I vår litteraturöversikt har vi valt att använda 

oss utav kvalitativa studier för att få en ökad förståelse över patienters upplevelser att 

leva med venösa bensår. Poilt och Beck (2010) menar att kvalitativa studier hjälper 

sjuksköterskor att forma uppfattningar om ett problem eller en situation och hjälper dem 

att få en förståelse för patienters oro och erfarenheter. 

 

Litteratursökning 

En litteratursökning påbörjas med en ostrukturerad sökning och följs av en systematisk, 

där båda kompletterar varandra. I den ostrukturerade sökningen krävs mindre 

förberedelser och planering, den ska ge inspiration och idéer genom att exempelvis söka 

ostrukturerat i en databas. Under en systematisk sökning finns en planering och denna 

dokumenteras noggrant och är mest tidskrävande (Friberg, 2006). Under den 

ostrukturerade sökningen användes sökordet leg ulcer vilket söktes i databasen 

CINAHL för att undersöka vad för litteratur som fanns att tillgå. Den systematiska 

litteratursökning har gjorts på artiklar som är publicerade mellan år 2000-2012 i 

databaserna CINAHL och PubMed. Alla artiklar som valdes hade inklusionkriteriet att 

de skulle vara vetenskapliga (Peer Reviewed) och skrivna på engelska. I PubMed söktes 

artiklar där inklusionskriterierna var att de var publicerade i Nursing Journals, för att 

utesluta medicinska artiklar. Sökord som användes var leg, leg ulcer, venous leg ulcer, 

ulceration, patients, experience, living with a leg ulcer, Qualitative, lived experience, 

chronic, care, nursing och detta gav totalt 774 träffar. Sökordens kombinationer gjordes 

på olika sätt vilka kan ses i bilaga I. Efter den första sökningen lästes abstractet på de 

artiklar med intressant rubrik och antalet abstract som lästes var 69 stycken. Artiklar 

som inte stämde överens med studiens syfte exkluderades. Polit och Beck (2010) anser 

att i en litteraturöversikt ska resultatens information enbart byggas på originalartiklar, 

vilket därmed gjorde att de artiklar vi hittat och som inte var primärartiklar 

exkluderades. Efter exkludering återstod 19 stycken artiklar vilka lästes enskilt av båda 

författarna och åtta stycken artiklar föll bort på grund av att de var kvantitativa då vi 

enbart valt att fokusera på kvalitativa studier. De återstående elva artiklarna lästes 

återigen och sammanställdes sedan tillsammans enligt Fribergs (2006) granskningsmall 

för att säkerställa artiklarnas kvalitet, se bilaga II. Under granskningen föll en artikel 

bort då denna ej var skriven på engelska. Antalet artiklar som uppfyllde våra kriterier 

var totalt tio stycken och var ifrån Sverige, Storbritannien, Irland och Belgien.  

 

Utöver sökningar i databaser gjordes manuella sökningar utifrån artiklars referenslista. 

Enligt Friberg (2006) är manuella sökningar de som genomförs på egen hand genom att 

leta i referenslistor eller annat material för att få ytterligare tips på litteratur. De 

manuella sökningarna gav till resultatet inga nya artiklar. 

 

Dataanalys 

Dataanalysen av kvalitativa artiklar görs enligt Friberg (2006) i fem steg. Det första 

steget är att läsa igenom de valda artiklarna ett flertal gånger för att få en övergripande 
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uppfattning om vad de handlar om. Det är artiklarnas resultat som det ska fokuseras på 

och i steg nummer två ska nyckelfynden i varje artikels resultat identifieras. I steg 

nummer tre bör varje artikels resultat sammanställas för att få en överblick av det som 

vidare ska analyseras. Under steg fyra i analysfasen ska likheter och olikheter mellan 

artiklarna identifieras och under det slutgiltiga steget ska teman formuleras (Friberg, 

2006). De artiklar som framkom under litteratursökningen lästes igenom flera gånger 

och under tiden som artiklarna lästes skrevs meningar eller nyckelord, som var relevanta 

för studiens syfte. Alla artiklars resultat lästes ytterligare ett antal gånger för att kunna 

göra en bra sammanställning av varje artikels resultat. Analysen fortsatte med 

jämförelse av artiklarnas sammanställningar för att kunna identifiera likheter och 

olikheter. Analysfasen avslutades med att huvud- och subteman bildades. 

 

RESULTAT 

Under dataanalysen framkom vilka huvudteman och subteman som beskriver patienters 

upplevelser av att leva med venösa bensår. Dessa presenteras i tabell 1.  

 
Tabell 1, teman och subteman 

Huvudtema Subteman  
Förändrad kropp Att inte kunna klä sig som tidigare 

Att leva med lukt och läckage 

Förändringar i vardagen Att leva med smärta 

Begränsning av fysisk aktivitet  

Hinder för det sociala livet 

Förändringar i livskvaliteten Att känna maktlöshet och hopplöshet 

Ökad kontakt med hälso- och sjukvård Att sakna kunskap 

Behovet av en god vårdrelation 

Förändrad kropp 

Att inte kunna klä sig som tidigare 

På grund av kompressionsbehandling får patienter med venösa bensår större och 

klumpigare ben, vilket gör att de upplever svårigheter med att hitta kläder och skor som 

passar. De skor som används är ofta tofflor eller dylikt och detta leder till svårigheter 

med att köra bil då skorna fastnar i pedalerna. Regn och snö gör att det blir ytterligare 

svårigheter med att hitta passande skor. Problem med att hitta skor försvårar för 

patienterna att deltaga i olika aktiviteter och de isoleras i hemmet (Ebbeskog & Ekman, 

2001).  

 

När endast ett ben är drabbat av bensår upplever patienter det svårt att hitta skor på 

grund av att det ena benet är kompressionsbehandlat och blir därmed mycket större än 

det andra. Bandagen gör att det känns obekvämt att använda skor och detta påverkar 

patienters rörlighet. Kvinnliga patienter upplever ofta att gympaskor inte är accepterat 

att användas i vissa offentliga sammanhang och de byter ut kjolen mot byxor för att 

dölja sina bensår. Av en studie framgår det att kvinnor inte känner sig lika attraktiva 

som innan (Mudge, Holloway, Simmonds & Price, 2006). 
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Att leva med lukt och läckage 

Lukten är den största anledningen till att patienter isolerar sig (Hopkins, 2004). 

Patienter upplever att lukten ger en känsla av orenhet och de har en rädsla över att andra 

också ska känna lukten (Morgan & Moffatt, 2008). De är rädda att andra ska se läckaget 

genom bandaget och vissa patienter har en sådan rädsla att de är beroende av att 

anhöriga kontrollerar bensårets lukt och läckage innan de ska gå ut (Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Hopkins, 2004). Patienter beskriver det som skamfullt och påfrestande 

när bensåret läcker genom bandaget, speciellt när det sker på oförutsägbara platser. På 

grund av rädsla över att andra ska märka att det läcker ifrån bensåret och luktar gör att 

patienter undviker att gå utanför hemmet (Byrne & Kelly, 2010; Morgan & Moffatt, 

2008) 

 

Förändringar i vardagen  

Att leva med smärta 

Smärta är det som de flesta patienter uttrycker som det största lidandet med att leva med 

venösa bensår (Byrne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Morgan & Moffatt, 

2008; Mudge et al., 2006). Patienter upplever smärtan som brännande, stickande eller 

knivliknande (Byrne & Kelly, 2010). De lider ofta av smärtsamma sår som gör ont på 

dagarna, nätterna och under aktiviteter. Detta påverkar patienternas sinne då de hela 

tiden lever med smärta. De upplever att såret och smärtans intensitet kontrollerar deras 

liv. Smärtan är ibland så stor att patienter behöver använda smärtstillande medicin. Det 

är emellertid något som flera patienter är rädda för att bli beroende av och undviker 

därmed att inta smärtstillande regelbundet (Ebbeskog & Ekman, 2001; Skavberg 

Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011). För att minska smärtan försöker patienter ändra 

sittställningar, massera benet eller hålla det högt (Ebbeskog & Ekman, 2001). Patienter 

som har egna idéer för att reducera sin smärta motiveras av sjuksköterskor att fortsätta 

med dem (Ebbeskog & Emami, 2005). Patienter uttrycker en känsla av lycka när de inte 

har någon smärta (Ebbeskog & Ekman, 2001). Mudge et al. (2006) beskriver att smärta 

var något som deltagarna ansåg vara en del av deras tillstånd och något som behövde 

tolereras.  

 

Vid omläggningar upplever patienter även att de inte får tillräckligt med smärtlindring 

(Ebbeskog & Emami, 2005). Omläggningar orsakar mycket smärta som leder till att 

patienter inte kan vara med i sociala aktiviteter och istället stannar hemma (Hopkins, 

2004). Patienter uttrycker att sjuksköterskor inte förstår hur ont venösa bensår 

egentligen gör och de upplever då känslor som frustration och ilska. Om behandlingen 

gör att smärtan i bensåren tilltar uttrycker patienter en ökad irritation gentemot 

sjuksköterskor (Morgan & Moffatt, 2008).  

 

Begränsning av fysisk aktivitet  

Att inte kunna vara fysiskt aktiv gör att patienter känner att de inte kan leva livet fullt ut 

(Byrne & Kelly, 2010). De försöker ta dagliga promenader men smärtan gör att de 

begränsas i sin rörlighet och deras promenadsträckor förkortas (Ebbeskog & Ekman, 

2001; Hopkins, 2004; Skavberg Roaldsen et al., 2011). Patienter har ofta en rädsla för 

att falla och därmed orsaka ytterligare skada och infektioner vilket gör att de inte utför 
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någon fysisk aktivitet (Brown, 2005; Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele, & 

Defloor, 2011). En del patienter uttrycker att de kan fortsätta träna om sjuksköterskor 

har medgivit att det de gör är bra. Detta gör att patienter litar på sjuksköterskorna och är 

beredda att följa den livsstil som de blir rekommenderade (Van Hecke et al., 2011).  

 

Patienter ser ibland förbättringar i sårets utveckling när de utför fysisk aktivitet och de 

känner sig då mer involverade i sin egen behandling. De patienter som inte förstår 

vikten av att vara fysiskt aktivt, men ändå prövar, upplever en fysisk förbättring vilket 

ibland leder till en ökad motivation till fysisk aktivitet (Ebbeskog & Emami, 2005; 

Skavberg Roaldsen et al., 2011; Van Hecke et al., 2011).  

 

Patienter uttrycker att sjuksköterskor inte ger klara och tydliga direktiv kring fysisk 

aktivitet vilket gör att balansen mellan vila och aktivitet känns förvirrande (Mudge et 

al., 2006; Skavberg Roaldsen et al., 2011). Vad för typ av fysisk aktivitet och hur 

mycket och ofta den ska utföras är också ett genomgående problem hos patienter 

(Mudge et al., 2006). För att förtydliga instruktioner kring fysisk aktivitet vill patienter 

gärna få det på ett individuellt recept och inte som en generell rekommendation 

(Skavberg Roaldsen et al., 2011).  

 

Hinder för det sociala livet 

Patienter beskriver att bensåret inskränker deras sociala liv. Från att haft ett aktivt 

socialt liv minskar det i samband med de venösa bensåren (Hopkins, 2004). Patienter 

kan inte längre delta i aktiviteter som de tidigare haft men de har dock lärt sig att 

prioritera och acceptera att de inte längre kan deltaga (Morgan & Moffatt, 2008). Det 

sociala livet begränsas på grund av smärta, trötthet och stora, klumpiga bandagerade 

ben. Smärta och kramper gör att nattsömnen störs och patienter är ofta trötta på dagen. 

Tröttheten påverkar det dagliga livet negativt (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

Patienter väljer att stanna hemma eftersom de är rädda att bandaget ska lossna och att 

alla ska se deras bensår. De upplever att andra tittar på deras ben och de undviker därför 

exempelvis att gå till allmänna badplatser (Ebbeskog & Ekman, 2001). En deltagare i 

Mudge et al. (2006) studie säger att hon spenderade hela sin semester med att gömma 

sina ben på grund av rädslan att visa sina bensår. En del patienter undviker att gå 

utanför hemmet om de måste åka kollektivt därför att när de åker med buss vill de sitta 

på vissa utvalda platser för att känna sig säkra på att benet inte utsätts för yttre våld. Får 

de inte det känner de sig sårbara, vilket leder till att patienter känner sig bundna till att 

stanna hemma (Mudge et al., 2006). Resor och besök till vänner och anhöriga skjuts på 

framtiden på grund av bensåren (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

Flera patienter undviker miljöer som skulle kunna orsaka ytterligare skador (Brown, 

2005; Ebbeskog & Ekman, 2001; Flaherty, 2005; Mudge et al., 2006). En del patienter 

uttrycker att de kan känna igen tecken på vad som kan orsaka en skada mot huden och 

som i sin tur kan utvecklas till ett bensår. På grund av detta undviker patienter dessa 

situationer och vid möten med andra människor tänker de mycket på sin egen säkerhet. 

Rädslan för att fysiska och sociala aktiviteter ska skada eller öka smärtan i benet gör att 

aktiviteterna skjuts på framtiden (Skavberg Roaldsen et al., 2011). Patienter tror ofta att 
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om de utsätts för stötar från andra människor är det den främsta orsaken till att deras 

bensår inte läker, något som påverkar hur de lever sitt dagliga liv (Mudge et al., 2006).  

 

De dagar som sjuksköterskor kommer på besök har patienter inte lika stor möjlighet att 

vara med på sociala aktiviteter då de behöver anpassa sig efter sjuksköterskors tider 

(Hopkins, 2004; Mudge et al., 2006). De känner att det dagliga livet har ändrat sig och 

de är tvungna att boka in tider för att få behandling (Ebbeskog & Emami, 2005). De 

känner en frustration över att behöva spendera tid på att vänta på sjuksköterskorna och 

de upplever att tiden inte är deras egen (Mudge et al., 2006). 

 

Förändringar i livskvaliteten  

Att känna maktlöshet och hopplöshet 

Patienter med venösa bensår upplever ofta en hopplöshet, ensamhet och utstötning 

(Morgan & Moffatt, 2008). Hopplöshet uttrycks av patienter när det är en långsam 

läkning av bensåret samt när det är smärtan som kontrollerar hela deras existens 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). En förtvivlan och en maktlöshet uttrycks av patienter när 

de inte tror att de ska bli av med bensåren (Hopkins, 2004). Patienter upplever att 

rädslan över att inte veta hur bensåren ska utvecklas gör att allt fokus läggs på bensåren 

och de känner en känsla av maktlöshet på grund av att de blir underordnade kroppen. 

Patienter är arga och ledsna eftersom de tror att såren orsakats av dem själva och de 

känner en förlorad kontroll över sin kropp (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

Patienter vill inte visa sig ensamma och deprimerade för andra och det gör att de istället 

visar ett glatt och tappert ansikte när de träffar sjuksköterskor, vänner med flera och de 

gråter istället i sin ensamhet (Brown, 2005; Ebbeskog & Ekman, 2001). Bensår kan 

enligt Byrne och Kelly (2010) medföra en förändrad personlighet som kan resultera i ett 

inåtvänt beteende vilket i sin tur påverkar möjligheten att interagera socialt. Detta 

resulterar i en gradvis tillbakagång i det sociala livet. Någon deltagare i denna studie 

uttrycker självmordstankar (Byrne & Kelly, 2010). Ebbeskog och Ekman (2001) 

beskriver däremot att deltagarna uttrycker ett hopp inför framtiden trots all oro och 

depressiva tankar. Ett hopp om att bensåren ska läka, att de ska slippa klumpiga 

bandage samt att få gå tillbaka det liv de levde innan (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

Patienter upplever att allmänheten inte förstår deras sjukdom och att ingen ser de behov 

som behöver tillgodoses, vilket gör att livet känns svårare (Mudge et al., 2006). En 

önskan om att vara ”normal” finns ofta hos patienter med bensår och detta upplevs som 

hotande för patientens identitet. För att kunna känna sig som andra väljer patienter 

därmed bort kompressionsbehandling och mediciner. För att kunna upprätthålla en 

identitet som frisk person försöker vissa patienter fortsätta med fysisk aktivitet och de 

kan då känna ett psykiskt välbefinnande och en minskad smärta (Skavberg Roaldsen et 

al., 2011).  
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Ökad kontakt med hälso- och sjukvård  

Att sakna kunskap 

Patienter beskriver att de saknar kunskap till varför de behöver kompressionsbehandling 

för sina venösa bensår. Vidare beskriver en studie att endast en tredje del av patienterna 

förstår den givna informationen kring behandlingen (Mudge et al., 2006). Patienter i en 

annan studie uttrycker att de fått dålig information och undervisning om deras 

sjukdomstillstånd och behandling (Flaherty, 2005). Den grundläggande orsaken till 

varför patienters bensår uppstått var oftast okänd för patienterna. De tror att såren 

uppkommit på grund av en yttre orsak, exempelvis ett trauma (Morgan & Moffatt, 

2008). På grund av att patienter ofta tror att deras sår uppkommer av trauma vill de inte 

använda kompressionsbehandling då de inte ser någon nytta med denna (Brown, 2005). 

En del patienter med venösa bensår tror att smärta är nödvändig för att såret ska läka 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). 

 

När patienter själva ska sköta sin hygien med dusch eller bad är det många som saknar 

kunskap om hur de ska göra för att inte förstöra den omläggning som sjuksköterskorna 

gjort (Mudge et al., 2006). En del patienter upplever att de inte kan sköta sin hygien på 

samma sätt som de gjort innan på grund av rädsla för regress i sårläkningen när 

bandaget blir blött (Ebbeskog & Ekman, 2001). Vissa patienter försöker använda 

plastpåsar över benen eller köpa vattentäta strumpor men detta utan lyckat resultat 

(Mudge et al., 2006). Det är vänner och anhöriga som hjälper patienter med råd som 

underlättar hygienskötseln (Ebbeskog & Ekman, 2001). Okunskap om bensåren gör att 

vissa patienter tror att deras sår smittar och de undviker därmed exempelvis att förvara 

sina egna kläder och handdukar med resten av familjens. Patienter försäkrar sig även om 

att badkaret eller duschen är ren innan övriga i familjen använder dem (Hopkins, 2004).  

 

Behovet av en god vårdrelation  

Patienter uppskattar när sjuksköterskor frågar hur de mår, hur det känns när såren 

rengörs och hur kompressionsbehandlingen upplevs. Vid diskussioner där 

sjuksköterskor förklarar sårets progress upplever patienter ofta att sjuksköterskor 

besitter en kompetens och visar hänsyn och de känner sig sedda och förstådda i sin 

situation. Att ha samma sjuksköterska är viktigt för patienterna då de slipper att upprepa 

sin sjukdomshistoria om och om igen (Ebbeskog & Emami, 2005). God vård enligt 

patienter är när sjuksköterskor gör mer än bara det som är meningen att hon eller han 

ska göra, exempelvis ta in tidningen (Morgan & Moffatt, 2008). 

 

Vissa patienter upplever att när sjuksköterskor inte följer de givna instruktionerna som 

finns kring sårvården är det en dålig vård. På grund av detta kan det uppstå konflikter 

mellan sjuksköterska och patient. Patienter är kritiska mot att vårdas av vikarier på 

grund av att de upplever att vikarien inte förstår hur bensåren ska behandlas. Patienter 

upplever att vissa sjuksköterskor inte har tillräcklig kunskap om deras tillstånd och 

deras lidande, vilket lämnar dem med en känsla av att vara utlämnad och sårbar. Det 

finns patienter som har väldigt starka åsikter om hur deras bensår ska behandlas och de 

vet vilket material som ska användas (Morgan & Moffatt, 2008). När bensåret inte läker 

börjar patienter ifrågasätta personalens kompetens vid valet av bandagematerial, de 



 10 

betvivlar också sjuksköterskornas kompetens när de inte blir informerade om bensårets 

läkning (Ebbeskog & Emami, 2005).  

 

Enligt Morgan och Moffatt (2008) förutsatte en av deltagarna att sjuksköterskor inte 

kommer på regelbundna tider på grund av att de tycker att bensår är tråkiga. Patienter 

upplever att personalen alltid är stressad och att hon eller han enbart fokuserar på att 

byta bandaget så effektivt som möjligt. Vissa patienter uttrycker att personalen har 

vårdat såret bryskt utan att utföra bandagebytet hygieniskt (Ebbeskog & Emami, 2005). 

När sjuksköterskor ska lägga om bensåren upplever patienter ibland att han eller hon 

inte ser till hela patienten utan endast bryr sig om såret och dess omläggning (Skavberg 

Roaldsen et al., 2011). Samtidigt försvarar patienter personalen på grund av att de 

förstår att personalen har mycket att göra, att det är ekonomiska neddragningar och att 

vissa känner sig överarbetade. De flesta är ändå nöjda med personalen och tilltalar dem 

med namn, vilket visar att de känner en tillit till personalen. De förklarar att de 

uppskattar när personalen inte endast ser såret utan tar sig tid till att tala med dem och 

de upplever samtidigt att personalen är kompetent, vänlig och att relationen är bra 

(Ebbeskog & Emami, 2005).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt används då den enligt Friberg (2006) skapar en översikt över den 

kunskap som finns inom ett vårdvetenskapligt område. Vi valde att göra en 

sammanställning av publicerade kvalitativa artiklar för att på bästa sätt kunna svara på 

syftet ”belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår”. En nackdel med att 

enbart använda kvalitativa studier är att antalet deltagare som finns med i studierna 

oftast är få, vilket då kan påverka resultatet. En kvantitativ artikel innefattar enligt 

Friberg (2006) mätmetoder med enkäter och observationer. Om vi hade haft med 

kvantitativa artiklar kunde de tillfört mätningar och jämförelser kring till exempel 

patienters egen skattning av förutbestämda variabler såsom smärta och obehag i relation 

till upplevelsen av att leva med venösa bensår. Då syftet inte var att göra jämförelser 

och fokus var på patienternas egna upplevelser, sett ur ett patientperspektiv, valdes 

enbart kvalitativa artiklar. 

 

Under litteratursökningen valde vi först att använda oss utav databasen CINAHL av den 

orsaken att den publicerar vetenskapliga tidskrifter inom vård, omsorg, omvårdnad och 

hälso- och sjukvård. För att utöka sökningen användes också PubMed som innehåller 

vetenskapliga tidskrifter inom medicin och vård. Samma kombinationer av sökorden i 

PubMed som CINAHL användes för att se om ytterligare artiklar kunde finnas. I 

PubMed användes fler avgränsningar än i CINAHL för att utesluta medicinska artiklar. 

 

Resultat bygger på tio kvalitativa artiklar, samtliga skrivna på engelska. Studierna var 

genomförda i Sverige, Belgien, Storbritannien och Irland och det har vi sett som en 

fördel då vårt resultat kan styrkas från olika länder. Resultatet hade troligen blivit 

annorlunda om artiklar från andra världsdelar hade inkluderats, då de har andra kulturer. 

Vi valde dock att inte inkludera artiklar med andra kulturformer då vårt syfte besvaras 

med de artiklar vi funnit. 
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Ett inklusionskriterium i vår studie var att artiklarna skulle vara publicerade under 

2000- talet därför att vi ville ha med artiklar som var relativt nya. Några artiklar var 

publicerade i början på 2000-talet vilket kan anses vara en nackdel att ha med i 

resultatet då de kan anses föråldrade. Vi anser dock att de artiklar som är lite äldre har 

ett bra och tydligt budskap om hur det är att leva med venösa bensår och liknande 

resultat har funnits i senare studier. Detta kan därmed styrka att upplevelserna av att 

leva med venösa bensår inte har ändrats över tid. Från början var tanken att enbart 

inkludera patientgrupper över 65 år men efter den ostrukturerade litteratursökningen 

fick vi insikt om att även yngre personer lever med bensår. Därmed ändrades 

inklusionskriterierna och alla åldersgrupper inkluderades.  

 

Alla artiklar lästes och granskades med hjälp av ordböcker för att kunna få en så 

stringent översättning som möjligt. Trots detta anser vi att det kan ha skett någon 

misstolkning som eventuellt kan ha resulterat i någon feltolkning när innebörden i 

artiklarna skulle beskrivas.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturöversikt var att ”belysa patienters upplevelser av att leva med 

venösa bensår”. De huvudfynd som framkommer i vårt resultat är att patienter får en 

förändrad kropp, förändringar i det vardagliga livet, en nedsatt livskvalitet och en ökad 

kontakt med hälso- och sjukvården. Kroppens största förändring beror främst på 

kompressionsbehandlingen då det skapas problem med att hitta skor och kläder som 

passar. Smärta, lukt och läckage leder till begränsningar i det sociala livet och minskad 

fysisk aktivitet. Under en lång sårbehandling upplever en del patienter en hopplöshet 

och de känner sig underordnade kroppen. Behandlingen av venösa bensår leder också 

till att patienter blir bundna till sjuksköterskor och deras schema, vilket blir en 

begränsning i det vardagliga livet då de måste anpassa sig efter någon annans tider.  

 

I resultatet framgår det att smärta, lukt, läckage och kompressionsbehandlingen medför 

att patienter väljer att utesluta sociala aktiviteter (Byrne & Kelly, 2010; Morgan & 

Moffatt, 2008). Flertalet patienter upplever en stor ensamhet och det leder i vissa fall till 

nedstämdhet och depression (Brown, 2005; Ebbeskog & Ekman, 2001). Vi anser att 

med denna kunskap kan sjuksköterskan lättare förstå orsakerna till social isolering och 

depressiva besvär, något som sjuksköterskor behöver vara särskilt uppmärksamma på. 

Vi hävdar att sjuksköterskor ska se till varje unik person då vissa besväras mer av 

exempelvis lukt och andra erfar att kläder och skor är det största problemet och det är 

mycket viktigt att sjuksköterskor utgår ifrån patientens upplevda erfarenhet och inte 

utgår ifrån sin egen förförståelse. Även Hopkins (2010) menar att sjuksköterskor alltid 

ska lyssna tålmodigt därför att hon eller han kan vara den första person som patienten 

valt att öppna sig inför och därmed uttrycka sina specifika behov och problem som 

sjukdomen och vården medför.  

 

Förståelse för att det förekommer smärta vid venösa bensår finns, men vi har tidigare 

inte insett att det påverkar hela det sociala livet och att det blir en nedsatt livskvalitet för 

patienten. I resultatet framkommer att patienter upplever smärtan som det mest 

dominerande problemet (Byrne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001; Morgan & 
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Moffatt, 2008; Mudge et al., 2006). Vidare framkommer det att sjuksköterskor inte 

lindrar patienters smärta tillräckligt, speciellt inte under omläggningarna och detta blir 

ett sjukdomslidande för patienten (Ebbeskog & Ekman, 2001). Vi anser att 

sjuksköterskor ska se till patientens bästa och hon eller han ska ha i åtanke vad som kan 

orsaka smärta och vad som skulle kunna reducera den. Även Hopkins (2010) hävdar att 

sjuksköterskor alltid ska lyssna till hur smärtan upplevs av patienten och hur den 

påverkar den unika personen.  

 

I vårt resultat framkommer att patienter bortser ifrån smärtlindring då de är rädda att bli 

beroende och att det påverkar kroppen negativt (Ebbeskog & Ekman, 2001; Skavberg 

Roaldsen et al, 2011). Även andra studier så som Lindahl, Norberg och Söderberg 

(2007) menar att patienter inte vill använda läkemedel för smärtlindring då de är 

sederande och kan påverka patienten vid bilkörningen. Om patienterna begränsas av att 

inte kunna köra bil kan det leda till en social isolering (Lindahl et al., 2007). Vi 

förmodar att smärtan gör att patienter blir beroende av andra människor och framförallt 

sjukvården. Det har gett en ökad förståelse för hur viktigt det är att vårda hela patienten 

utifrån dennes livsvärld. Vi hävdar att sjuksköterskor bör vårda med ett genuint intresse 

samt se till hur hela människan upplever sin sjukdom. Att vårda är en konst och det 

behöver göras med en känslig touch.  

 

Resultat har visat att många sjuksköterskor saknar kunskap om behandling och 

omvårdnad kring venösa bensår och patienter blir kritiska mot sjuksköterskorna. 

Patienter upplever en otrygghet och en frustration vid en icke fungerande kontinuitet 

kring vårdandet (Morgan & Moffatt, 2008). Annells, O´Neill och Flowers (2008) 

hävdar att vid blandade budskap till patienten blir denne osäker och vet inte vad som 

gäller. Enligt Lindholm (2003) har patienter med bensår ofta flera olika sjukdomar och 

vårdas därmed både inom primär- och slutenvården. Sjuksköterskor som sällan vårdar 

bensår saknar kunskap och känner sig osäkra om vilken behandling patienter med 

bensår bör ha. Problemet blir då att det är många sjuksköterskor som lägger om bensåret 

(Lindholm, 2003). Vi anser att EN sjuksköterska bör ha huvudansvaret för 

omvårdnaden och se till att den blir så bra som möjligt för patienten. Att ständigt byta 

sjuksköterskor vid omläggningen kan vara en nackdel för sjuksköterskan då hon eller 

han inte får följa läkningsprocessen och därmed inte kan dra slutsatser om vad som 

fungerar i omläggningen av bensåret. För att omvårdanden ska bli så bra som möjligt 

menar Lindholm (2012) att flera olika vårdinstanser ska vara delaktiga. Vi anser att 

sjuksköterskor bör vid behov kunna ta hjälp av andra för att patienten ska få en så bra 

vård som möjligt. Genom att ta hjälp av exempelvis sjukgymnaster kan patienten 

troligtvis lättare komma igång med fysiska aktiviteter då de har en bredare kunskap om 

hur patienter ska kunna förbättra sin rörlighet.  

 

Vi är förvånade över den bristfälliga undervisning som patienterna i resultatet upplever 

att de fått. Det framgår i resultatet att ett flertal patienter med venösa bensår inte förstått 

hur deras bensår har uppstått och de saknar förståelse varför kompressionsbehandling är 

nödvändig för att såren ska läka (Mudge et al., 2006). Flera av patienterna tror att 

bensåren endast uppkommer på grund av yttre trauma och de undviker därmed 

aktiviteter som skulle kunna ge upphov till eller förvärra såren (Morgan & Moffatt, 

2008). Detta styrks i en studie av Chase, Melloni och Savage (1997) som visar att 

patienter inte vet vad som förorsakar deras bensår och de letar orsaker till vad som 
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framkallat bensåret. Med en otillräcklig förståelse skapas en rädsla för till exempel 

amputation och att inte förstå sina förutsättningar leder till maktlöshet (Chase et al., 

1997). Enligt Haram och Nåden (2003) är det endast hälften av patienterna som förstår 

vikten av kompressionsbehandling för att ett bensår ska läka. För att vårdandet ska vara 

optimalt anser vi att det behöver läggas stor vikt på undervisning för att få patienten 

delaktig i sin sjukdom och dess behandling. Om patienten förstår detta är det positivt för 

den läkande processen på grund av att patienten lättare kan utföra egenvård. Alla 

patienter har olika behov av undervisning och vi hävdar att sjuksköterskor måste inse 

detta behov då alla upplever olika problem med sin sjukdom.  

 

Enligt Lindahl et al. (2007)  blir omvårdnaden sämre när sjuksköterskor inte lyssnar, 

förstår och ser patienten och det kan kränka denne. Det kan leda till att patienten tvivlar 

på sitt eget omdöme och får ett nedsatt självförtroende. Bra sjuksköterskor säger 

sanningen, tar tiden som behövs för omläggningen och orsakar inte onödig smärta. De 

sjuksköterskor som besitter en kunskap kan bidra till att patienten får ett hopp om 

framtiden. Många patienter är oroliga för framtiden då den känns skrämmande, de kan 

till exempel ha en rädsla för amputation, men upplever att de inte kan göra något för att 

förhindra det (Lindahl et al., 2007). Från resultatet framkommer det att sjuksköterskor 

oftast enbart fokuserar på bensåret och inte på hur patienten mår till sin helhet (Morgan 

& Moffatt, 2008). Vi menar att för att kunna ge den bästa omvårdanden krävs det att 

sjuksköterskor möter patienten i dennes livsvärld och lyssnar till den enskilde patientens 

upplevelser. Då livsvärld är en subjektiv upplevelse är det den enskilde patienten som är 

experten på sig själv. Enligt Dahlberg et al. (2003) ska vårdaren kunna se små tecken 

hos patienten även fast denne inte uttrycker sig i ord. Det är viktigt att sjuksköterskor 

har kompetens att kunna se de små signalerna hos patienterna för att kunna utföra en 

god vård (Dahlberg et al., 2003). 

 

SLUTSATSER 

Litteraturöversikten visar tydligt att patienter med venösa bensår upplever förändringar i 

sin kropp, i sin vardag och i livskvaliteten. De upplever även en ökad kontakt med 

hälso- och sjukvården. Patienter upplever att smärta är det mest dominerande problemet. 

Frustration, maktlöshet, nedstämdhet och depression är vanligt förekommande känslor 

som påverkar patienters livskvalitet, vilket kan leda till ett lidande för patienten. 

Patienterna har ofta en lång kontakt med sjuksköterskor och för att omvårdnaden ska bli 

så bra som möjligt krävs en god vårdrelation, där det förekommer en dialog mellan båda 

parter. Studien har gett en ökad förståelse över vikten av att sjuksköterskor vårdar 

patienter med ett engagemang samt ser alla patienter som unika personer.  

 

Genom att sitta ned och lyssna på varje enskild individ medför det att sjuksköterskor får 

en ökad förståelse för dennes livsvärld. Att redan från första mötet få reda på patienters 

individuella behov och önskningar kring sin vård kan spara onödigt lidande för 

patienten. Den tid som det tar att sätta sig ned i ett enskilt samtal med patienten kan 

därmed i det långa loppet vara ett vinnande koncept.  

 

Vi anser att det finns ett behov av mer forskning kring hur patienter upplever att 

dagligen behöva använda kompressionsbandage och hur dessa kan förbättras. Vidare 
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forskning skulle kunna inkludera om det finns ett behov av patientgrupper där de med 

venösa bensår kan träffa andra personer i samma situation. 



 15 

REFERENSER 

Annells, M., O´Neill, J. & Flowers, C. (2008). Compression bandaging for venous leg 

     ulcers: the essentialness of a willing patient. Journal of Clinical Nursing, 17(3), 350- 

     359. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.01996.x 

 

Björck, M. & Sandman, L. (2007). VÅRDRELATION, Ett försök att tydliggöra 

     begreppsanvändningen. Vård i Norden, 27(4), 14-19. 

 

Brown, A. (2005). Chronic leg ulcers, part 2: do they affect a patient’s social life? 

     British Journal of Nursing, 14(18), 986-989. 

 

Byrne, O. & Kelly, M. (2010). Living with a chronic leg ulcer. Journal of Community 

     Nursing, 24(5), 46, 48, 50, 52, 54. 

 

Chase, S.K., Melloni, M. & Savage, A. (1997). A forever healing: the lived experience 

     of venous ulcer desease. Journal of vascular nursing, 15(2), 73-78. doi: 
     10.1016/S1062-0303(97)90004-2 

 

Dahlberg, K., Segesten, K., Nyström, M., Suserud, B-O., & Fagerberg, I. (2003). Att 

     förstå vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 

 

Ebbeskog, B. & Ekman, S.-L. (2001). Elderly persons' experiences of living with  

     venous leg ulcer: living in a dialectal relationship between freedom and 

     imprisonment. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15(3), 235-243. doi: 

     10.1046/j.14716712.2001.00018.x 

 

Ebbeskog, B. & Emami, A. (2005). Older patients' experience of dressing changes on 

     venous leg ulcers: more than just a docile patient. Journal of Clinical Nursing, 

     14(10), 1223-1231. doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01194.x 

 

Flaherty, E. (2005). The views of patients living with heald venous leg ulcers. Nursing 

     Standard, 19(45), 78-89. 

 

Friberg, F. (2006). Dags för uppsats. Lund: Studentlitteratur. 

 

Haram, R.B. & Nåden, D. (2003). Hvordan pasienter opplever å leve med leggsår. Vård 

     i Norden, 23(2), 16-21. 

 

Harrisson, M., Graham, I., Friedberg, E., Lorimer, K. & Vandevelde, C. (2001) 

     Assessing the populatin with leg and foot ulcers. Canadian Nurse, 97(2), 18-23. 

 

Heinen, M.M., Persoon, A., van de Kerkhof, P., Otero, M. & van Achterberg, T. (2007). 

     Ulcer-related problems and healt care needs in patients with venous leg ulceration: A 

     descriptive, cross-sectional study. International Journal of Nursing Studies, 44(8), 

     1296-1303. doi:10.1016/j.ijnurstu.2006.05.001 

 

 

http://dx.doi.org/10.1016/S1062-0303(97)90004-2
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%257E%257Ecin20%257C%257Cjdb%257E%257Ecin20jnh%257C%257Css%257E%257EJN%20%2522Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%2522%257C%257Csl%257E%257Ejh','');
http://dx.doi.org/10.1046/j.1471-6712.2001.00018.x
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%257E%257Ecin20%257C%257Cjdb%257E%257Ecin20jnh%257C%257Css%257E%257EJN%20%2522Journal%20of%20Clinical%20Nursing%2522%257C%257Csl%257E%257Ejh','');
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2702.2005.01194.x


 16 

Hopkins, A. (2004). Disrupted lives: investigating coping strategies for non-healing leg 

     ulcers. British Journal of Nursing, 13(9), 556-558.  

 

Hopkins, A. (2010). Using qualitative research to improve tissue viability care. Nursing 

     Standard, 24(32), 64-67. 

 

Ingebretsen, H. & Storheim, E. (2011). Omvådnad vid hudskador och hudsjukdomar. 

     Ingår i H., Almås, D-G., Stubberud & R., Grønseth (Red.) Klinisk omvårdnad. 

     Stockholm: Liber. 

 

Kasén, A., Nordman, T., Lindholm, T. & Eriksson, K. (2008). Då patienten lider av 

     vården – vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 28(2), 4-8. 

 

Lindahl, E., Norberg, A. & Söderberg, A. (2007). The meaning of living with 

     malodorous exuding ulcers. Journal of Clinical Nursing, 16(3), 68-75. doi: 

     10.1111/j.1365-2702.2005.01550.x 

 

Lindholm, C. (2003). SÅR. Lund: Studentlitteratur. 

 

Lindholm, C. (2012). Översikt, sårbehandling. Hämtad Internet  2012-02-23 från 

     http://www.vardhandboken.se/Texter/Sarbehandling/Oversikt/ 

 

McMullen, M. (2004). The relationship between pain and leg ulcers: a critical review. 

     British Journal of Nursing, 13(19), 30, 32, 34, 36. 

 

Morgan, P.A. & Moffatt, C.J. (2008). Non-healing leg ulcers and the nurse-patient 

     relationship. Part 1: the patient’s perspective. International Wound Journal, 5(2), 

     340-348. 

 

Mudge, E., Holloway, S., Simmonds, W. & Price, P. (2006). Living with venous leg 

     ulceration: issues concerning adherence. British Jorunal of Nursing, 15(21), 1166- 

     1171. 

 

Persoon, A., Heinen, M.M., Van der Vleuten, C.J., De Rooij, M.J., Van de Kerkhof, 

     P.C. & Van Achterberg, T. (2004). Leg ulcers: a review of their impact on daily life. 

     Journal of Clinical Nursing, 13(3), 341-354. 

 

Poilt, D.F. & Beck, C.T. (2010). Nursing research. Appraising Evidence for Nursing 

     Practice. Piladelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Skavberg Roaldsen, K., Biguet, G. & Elfiving B. (2011). Physical activity in patients 

     with venous leg ulcer – between engagement and avoidance. A patient perspective. 

     Clinical Rehabilitation, 25(3), 275-286. doi: 10.1177/0269215510371424 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2007). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 

     Internet  2012-03-02 från 

     http://www.swenurse.se/PageFiles/2582/SSF%20Etisk%20kod%20t%20webb2.pdf 

 

http://www.vardhandboken.se/Texter/Sarbehandling/Oversikt/
javascript:__doLinkPostBack('','mdb%257E%257Ecin20%257C%257Cjdb%257E%257Ecin20jnh%257C%257Css%257E%257EJN%20%2522British%20Journal%20of%20Nursing%20%2528BJN%2529%2522%257C%257Csl%257E%257Ejh','');


 17 

Van Hecke, A., Verhaeghe, S., Grypdonck, M., Beele, H., & Defloor, T. (2011). 

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

     International Journal of Nursing Studies, 48(2), 145–155. 

     doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.001 

 

Wissing, U., Ek, A.-C. & Unosson, M. (2002). Life situation and function in elderly 

     people with and without leg ulcers. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16(1), 

     59-65. 

 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%257E%257Ecin20%257C%257Cjdb%257E%257Ecin20jnh%257C%257Css%257E%257EJN%20%2522Scandinavian%20Journal%20of%20Caring%20Sciences%2522%257C%257Csl%257E%257Ejh','');


 1 

BILAGA I       Sökhistorik 
Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Lästa abstract Valda artiklar till 

resultatet 
CINAHL Living with a leg ulcer 2000-2012 

English language 

 

11 3 3 

CINAHL Venous leg ulcer AND 

nursing 

 

2000-2012 

English language 

 

34 5 0 

CINAHL Venous leg ulcer AND 

care 

 

2000-2012 

English language 

 

62 4 0 

      

CINAHL Qualitative AND leg 

ulcer 

 

2000-2012 

English language 

 

37 14 5 

CINAHL Venous leg ulcer AND 

experience AND 

patients 

 

2000-2012 

English language 

 

6 3 (2 sedan tidigare 

sökningar) 

0  

CINAHL Ulceration AND Leg 

AND patients 

 

2000-2012  

English language 

 

143 7 0 
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Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Lästa abstract Valda artiklar till 
resultatet 

CINAHL Leg ulcer AND lived 

experience 

 

2000-2012 

English language 

 

4 2 (1 sedan tidigare 

sökning) 

1  

CINAHL Chronic ulcer AND leg 2000-2012 

English language 

 

33 2 0 

CINAHL Leg ulcer AND daily 

life 

 

2000-2012 

English language 

 

5 3 0 

PubMed Living with a leg ulcer Humans, English, 

Nursing journals, 

published in the last 

10 years  

 

167 5 2 

PubMed Venous leg ulcer AND 

care 

 

Humans, English, 

Nursing journals, 

published in the last 

10 years  

 

224 20 0 

PubMed Qualitative AND leg 

ulcer 

 

Humans, English, 

Nursing journals, 

published in the last 

10 years  

 

48 1 0 
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BILAGA II       Artikelgranskning 
 Perspektiv 

 
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Chronic leg 

ulcers, part 2: do they 

affect a patient’s social 

life? 

Författare: Brown, A. 

Tidskrift: British 

Journal of Nursing 

Årtal: 2005 

 

Patientperspektiv 

 

Syftet med studien var att 

upptäcka i fall venösa 

bensår påverkar negativt 

på en patients sociala liv 

och bestämma om 

”Knitting Needle 

Syndrome” verkligen 

existerar. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats.  

 

Åtta deltagare 

rekryterades från en lokal 

kommunsjuksköterska 

och intervjuerna var 

semistrukturerade. 

Intervjuerna var 

inspelade, transkriberades 

och analyserade för att 

hitta kärnan i 

undersökningen.  

Resultatet gav tre huvudteman: 

1. Smärta 

2. Social bortkoppling 

3. Handlingsstrategier 

Titel: Living with a 

chronic leg ulcer 

Författare: Byrne, O. 

& Kelly, M. 

Tidskrift: Journal of 

Community Nursing 

Årtal: 2010 

 

Patientperspektiv Forskarna ville undersöka 

äldre irländska personers 

upplevelser av att leva 

med venösa bensår i 

samhället. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

 

Tolv äldre personer som 

bodde hemma med 

venösa bensår 

intervjuades med 

ostrukturerade intervjuer. 

Resultat delades in i fyra olika 

huvudteman: 

1. Fysiska upplevelser 

2. Psykiska upplevelser 

3. Sociala upplevelser 

4. Vårdrelation 
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 Perspektiv 

 
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Elderly persons’ 

experience of living 

with venous leg ulcer: 

living in a dialectal 

relationship between 

freedom and 

imprisonment 

Författare: Ebbeskog, 

B. Ekman, S.-L. 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Årtal: 2001 

 

Patientperspektiv Det finns en begränsad 

förståelse av hur det är att 

leva med venösa bensår. 

Syftet med studien var att 

undersöka äldres 

upplevelser med venösa 

bensår för att få en 

nyanserad förståelse av 

hur det är att leva med 

venösa bensår. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk 

hermeneutisk ansats. 

 

De sökte vältaliga 

personer, de skulle bo 

hemma och vara över 65 

år. De måste ha haft 

bensåren i mer än två 

månader och ha en 

diagnos. 15 deltagare (12 

kvinnor, 3 män) mellan 

74-89 år valdes. 

Deltagarna kontaktades 

via brev och telefon. De 

intervjuades i hemmet 

eller på klinik och 

genomfördes som en 

dialog. Intervjuerna 

började med den öppna 

frågan: ”Hur är det att 

leva med ett bensår?”. 

Intervjuerna varade i 

mellan 45-120 minuter. 

Transkribering av 

intervjuerna gjordes.   

Studien visar vikten av att 

känna igen personer med dess 

bensår och effekterna av deras 

välbefinnande. Sjuksköterskors 

kan därmed förutse eventuella 

problem och ge en bättre vård. 

Huvudteman: 

1. Emotionella 

konsekvenser av 

förändrad 

kroppsuppfattning 

2. Begränsat liv 

3. Välbefinnande i 

samband med 

smärtsamma sår och 

kompressionsbehandlin

g 

4. Kamp mellan hopp och 

förtvivlan på grund av 

en lång läkningsprocess 
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 Perspektiv 

 
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Older patients’ 

experience of dressing 

changes on venous leg 

ulcers: more than just a 

docile patient 

Författare: Ebbeskog, 

B. & Emami, A. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2005 

 

Patientperspektiv Syftet med studien var att 

beskriva de levda 

erfarenheterna hos äldre 

personer med venösa 

bensår under omläggning. 

En kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats 

 

Personer som kunde 

artikulera på ett bra sätt, 

var över 65 år och som 

bodde hemma 

inkluderades. De var 

tvungna att ha haft bensår 

i över två månader samt 

fått en fastställd diagnos. 

15 deltagare (12 kvinnor, 

3 män) mellan 74-89 år 

valdes. Deltagarna 

kontaktades via brev och 

telefon. De intervjuades i 

hemmet eller på klinik 

och genomfördes som en 

dialog. Intervjuerna 

började med den öppna 

frågan: ”Hur upplever du 

omläggningen av dina 

bensår?”. Intervjuerna 

varade i mellan 45-120 

minuter. Transkribering 

av intervjuerna gjordes. 

Tre huvudteman framkom 

efter att det transkriberade 

materialet granskats: 

1. Vårdas med en skicklig 

touch 

2. Känslor av tillhörighet, 

kontinuitet och 

samhörighet 

3. Att vara undertryckt i 

ett tillstånd där man 

förlorar kontrollen, 

vilket leder till känslor 

av obehag 

 



 6 

 

 Perspektiv 

 
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: The views of 

patients living with 

healed venous leg ulcers 

Författare: Flaherty, E. 

Tidskrift: Nursing 

Standard 

Årtal: 2005 

 

Patientperspektiv Syftet med studien var att 

undersöka patienter som 

hade diagnosen venös 

insufficiens och som haft 

minste en episod av 

bensår som blivit 

behandlade och läkta. 

En kvalitativ studie med 

10 deltagare (5 kvinnor, 5 

män) som var rekryterade 

från kommunbaserad 

klinik. Åldern var 52-91 

år. Semistrukturerade 

intervjuer användes. De 

transkriberades och 

analyserade för att hitta 

teman och mönster. 

Tre huvudteman framkom: 

1. Symtom 

2. Behandling 

3. Hantering  
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 Perspektiv 

 
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Disrupted lives: 

investigating coping 

strategies for non-

healing leg ulcers 

Författare: Hopkins, A. 

Tidskrift: British 

Journal of Nursing 

Årtal: 2004 

 

Patientperspektiv Studier som är gjorda 

innan menar forskarna att 

de är kvantitativa och de 

vill därför undersöka 

livskvaliteten hos 

personer med icke 

läkande sår med en 

kvalitativ studie. Syftet 

med studien var att 

undersöker hur personer 

med icke läkande venösa 

bensår lever och klarar sitt 

kroniska tillstånd. 

En kvalitativ studie med 

hermeneutisk 

fenomenologisk ansats.  

 

11 stycken valdes ut som 

stämde in med inklusions- 

och exklusionskriterierna. 

Åtta av deltagarna ville 

vara med i studien, men 

en man valdes bort på 

grund av förvirring och 

två stycken fick läkta 

bensår och valdes då 

också bort. Kvar återstod 

5 stycken, en man och 

fyra kvinnor. Åldern var 

47-78 år. Ostrukturerade 

intervjuer och dagbok 

användes. Intervjuerna 

börjades med en öppen 

fråga; ”Hur är det att leva 

med icke läkande venösa 

bensår?”. Dagboken 

skulle fokusera på hur 

bensåren påverkade 

deltagarnas dagliga liv. 

Analysen av de fem 

transkriberade intervjuerna 

producerade fyra huvudteman 

med samhörande subteman.  

1. Livsförändringar innan 

och efter bensåret. 

2. Sätt att hantera 

3. Sociala konsekvenser 

4. Vårdrelation 
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 Perspektiv 

 
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Non-healing leg 

ulcers and the nurse-

patient relationship. Part 

1: the patient’s 

perspective 

Författare: Morgan, 

P.A. & Moffatt, C.J. 

Tidskrift: International 

Wound Journal 

Årtal: 2008 

Patientperspektiv Syftet med 

forskningsstudien var att 

undersöka vårdrelationen 

mellan sjuksköterskor och 

patienter med icke 

läkande bensår. 

En kvalitativ studie där 5 

patienter (3 kvinnor och 2 

män) valdes ifrån olika 

sjuksköterskor team. 

Åldern var 32-74 år och 

de hade haft såren mellan 

1-43 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer användes, de 

spelades in och 

transkriberades. 

Resultatet visade på att 

personerna upplevde 

depressiva besvär, en social 

isolering på grund av lukt och 

smärta, orkar inte vara fysiskt 

aktiv samt att de inte känner 

sig förstådda av 

sjuksköterskan. Deltagarna 

påpekade även vad de tyckte 

var bra och dålig vård.  

Titel: Living with 

venous leg ulceration: 

issues concerning 

adherence 

Författare: Mudge, E., 

Holloway, S., 

Simmonds, W. & Price, 

P. 

Tidskrift: British 

Journal of Nursing 

Årtal: 2006 

 

Patientperspektiv Syftet med studien var att 

undersöka patienternas 

förståelse av 

kompressionsbehandling i 

termer av deras egna 

upplevelser.  

En kvalitativ studie där 

sex deltagare valdes (4 

kvinnor, 2 män). Åldern 

var 64-86 år. Kriterier var 

en fastställd diagnos, 

kompressionsbehandling i 

mer än 1 månad och 

uttryckt att de vill vara 

med. Gruppdiskussion 

genomförde, spelades in 

och varade i 60 minuter. 

Diskussionerna 

transkriberades och 

tolkades för att hitta 

teman. 

Fyra teman: 

1. Frustration över 

vårdsystemet 

2. Kroppsliga 

begränsningar 

3. Känslomässiga 

reaktioner 

4. Undvikande 

strategier 
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 Perspektiv 

 
Problem och syfte Metod Resultat 

Titel: Physical activity 

in patients with venous 

leg ulcer – between 

engagement and 

avoidance. A patient 

perspective 

Författare: Skavberg 

Roaldsen, K., Biguet, G. 

& Elfving, B. 

Tidskrift: Clinical 

Rehabilitation 

Årtal: 2011 

Patientperspektiv Syftet var att identifiera 

och beskriva de 

kvalitativa variationerna i 

fysisk aktivitet uppfattas 

och förstås av personer 

med nuvarande eller 

behandlade venösa 

bensår. 

En kvalitativ studie med 

en fenomenografisk 

ansats. 

 

22 deltagare mellan 60-85 

år intervjuades. 

Semistrukturerade 

intervjuer användes. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades.  

Resultatet visade på att 

sjukvårdens undervisning om 

fysisk aktivitet har stor 

betydelse eftersom deltagarna 

saknar kunskap och tycker 

själva att de har dålig inblick 

om sjukdomen 

Titel: Processes 

underlying adherence to 

leg ulcer treatment: A 

qualitative field study. 

Författare: Van Hecke, 

A., Verhaeghe, S., 

Grypdonck,  M., Beele, 

H. & Defloor, T. 

Tidskrift: International 

Journal of Nursing 

Studies 

Årtal: 2011 

 

Patientperspektiv Syftet med studien var att 

beskriva om hur patienter 

upplever vården av en 

specialistsjuksköterska 

samt beteende och 

följsamheten hos de råd 

sjuksköterskan gav.  

En kvalitativ studie där 26 

stycken deltagare valdes 

ut. Inklusionskriterier var 

att de skulle ha venösa 

bensår, kunna läsa och 

skriva, tala holländska, 

hade vård från 

kommunsjuksköterskan 

sedan tidigare och ha ett 

ankeltryck mellan 0,8-1,2. 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes med 25 

patienter, i hemmet. En 

öppen fråga inledde 

intervjuerna.  

Tilliten till sjuksköterskan och 

hennes kompetens var viktig. 

Fanns det en bra relation hade 

patienten bättre följsamhet i de 

rekommenderade råden. Tillit 

blev bättre när sjuksköterskan 

tillbringade tid mer patienten, 

pratade med dem, gjorde mer 

än patienten förväntade sig och 

var uppmärksam på smärta och 

andra symtom. 
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