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Sammanfattning    
 
Personer med venösa bensår är en lågprioriterad patientgrupp. Tidigare trodde man att dessa 
sår inte var smärtsamma, vilket visat sig vara fel. Patienterna finns både inom öppen och 
sluten vård och är ofta över 65 år dvs. en åldersgrupp som ökar. Det är därför viktigt att lyfta 
fram denna grupp och belysa deras upplevelse av smärta.  
 
Uppsatsens syfte är att belysa smärta och dess konsekvenser i samband med venösa bensår för 
att på bästa sätt kunna bemöta dessa patienters lidande. 
 
En litteraturbaserad analys av kvalitativa artiklar gjordes där Evans (2003) analysmodell 
användes. Resultatet presenteras som fem teman: smärtan som huvudproblem, smärtan som 
ett tecken, smärtans karaktärsdrag, faktorer som påverkar smärtan samt konsekvenser av 
smärtan.  
 
Diskussionen behandlar metod och resultat. I resultatdiskussionen framkommer att smärtan är 
dominerande för patienter med venösa bensår. Vårdens fokus behöver förändras till en mera 
holistisk vård. Det viktigaste är att lyssna till patienten och utgå från dennes behov. Riktlinjer 
för vården behöver utformas och en ökad kompetens hos dem som vårdar samt god 
information och stöttning till patienterna är av största vikt. Ett samarbete är viktigt mellan 
vårdare och patient, samt mellan olika yrkeskategorier som finns runt vårdtagaren. Ämne till 
vidare studier och forskning kan vara att finna var hindren till god smärtlindring finns, att 
belysa vården ur ett sjuksköterskeperspektiv samt att se samband mellan sårläkning och 
smärtlindring.  
 
Slutligen: Patienten i centrum - men vi alla tillsammans ska hjälpas åt mot målet – en god 
omvårdnad med lindring av det lidande som det innebär att ha venösa bensår. 
 
Nyckelord: venösa bensår, smärta, bensår 
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1 INLEDNING 
Personer med venösa bensår är till största delen äldre än 65 år. Risken att få venösa bensår till 
följd av naturliga åldersförändringar ökar ju äldre man blir. Personerna vårdas både inom 
sluten och inom öppen vård. De besväras ofta av smärtor och det visar sig i studier att 
smärtlindringen inte alltid är tillfredsställande. Det har enligt Krasner (1998) tidigare generellt 
ansetts att venösa bensår inte medför smärta och kanske kan denna missuppfattning finnas 
kvar än idag. Patienten ska alltid ses som experten på sig själv och sin livssituation. Detta ger 
motivation till att belysa patientens erfarenhet, alltså att beskriva den erfarna smärtan utifrån 
ett patientperspektiv. Gruppen av äldre i samhället ökar och personer med venösa bensår är en 
relativt lågprioriterad patientgrupp (Hjerppe, 2007, Persoon, Heinen, van der Vleuten, de 
Rooij, van de Kerkhof & van Achterberg, 2004). Detta ger ännu en anledning till att denna 
kategori av patienter lyfts fram. 
 
I mitt arbete som sjuksköterska dels inom infektionssjukvård och dels inom hemsjukvård har 
jag mött dessa patienter ganska ofta. Det har gjort att jag velat fördjupa kunskapen om hur 
smärtan erfars i samband med venösa bensår. För att kunna ge en god omvårdnad krävs 
förståelse för hur den enskilde upplever sin smärta. Genom att analysera tidigare forskning i 
ämnet hoppas jag kunna ge en bild av detta. Genom att synliggöra dessa patienters smärta kan 
en grund ges för att lindra lidandet på bästa sätt. 
 
2 BAKGRUND 
Svårläkta bensår definieras som sår på underbenen som inte har läkt på sex veckor 
(McMullen, 2004). Dessa bensår kan ha olika diagnos. Det vanligaste är venösa, arteriella, 
både venösa och arteriella s.k. blandsår eller diabetessår. Bakgrunden tar upp svårläkta bensår 
med fokus på venösa bensår. Smärtan och smärtlindringen vid venösa bensår beskrivs. 
Slutligen tas några vårdvetenskapliga begrepp upp som kan kopplas till denna patientgrupp 
och deras erfarna smärta. Begreppen som belyses är livsvärldsperspektiv, subjektiv kropp, 
lidande och välbefinnande. 
 
2.1 Venösa bensår 
Venösa bensår är en relativt vanlig åkomma, vilket kan ses i statistiken. De har en speciell 
patofysiologi och konsekvenserna är likaså specifika. Den behandling som kan erbjudas 
inriktas på dels symtomen som uppstår men även på grundorsaken. 
 
Statistiken som presenteras är något föråldrad men ger ändå en viss bild av patientgruppen i 
fråga. Incidensen för bensår är ungefär en procent i Skandinavien (Chase, Melloni & Savage, 
1997). Lindholm (2003) säger att omkring 50 000 personer i Sverige lider av svårläkta bensår 
och att två procent av befolkningen någon gång haft bensår. Ungefär 45 procent av 
patienterna får återfall av nya sår och störst är risken under det första året efter primärsåret. 
Andelen venösa bensår är 70 procent, medan 10 procent är arteriella och 20 procent är s.k. 
blandsår. Bensårspatienterna har ganska hög ålder, medianåldern ligger på 75-80 år. (Ibid.).                             
  
Samhällsekonomiskt får behandlingen av dessa patienter stora konsekvenser. Enligt beräkning 
görs omkring fem miljoner bensårsomläggningar per år i Sverige (Nelzén, 1994). En 
undersökning från 1996 visar att omhändertagandet av bensårspatienter och de resurser som 
detta kräver, beräknas till 2,3 miljarder kronor per år i Sverige (Öien, 2000). I dessa sista 
uppgifter saknas specifika siffror för venösa bensår. 
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Som framgår av statistiken råder en viss begreppsförvirring eller åtminstone flera 
benämningar på såren. Detta kan bero på att bensåren ofta saknar en diagnos. Enligt en finsk 
studie av Hjerppe (2007) var bara 26 procent av fallen av bensår ordentligt undersökta för att 
få en specifik sårdiagnos. Detta försvårar och försämrar behandlingen. Den skulle i värsta fall 
kunna bli till skada för patienten exempelvis om man har kompressionsbehandling på ett 
arteriellt bensår. Således är det mycket viktigt att vårdtagarna får en diagnos av läkaren på sitt 
bensår för att rätt behandling ska kunna ges (Almås, 2001). 
 
Venösa bensår härleds till en venös insufficiens och är mycket svårläkta, samt har dessutom 
en tendens att återkomma. Risken att få venösa bensår ökar med åldern. Flaherty (2005) 
stödjer sig på studier gjorda av Mayberry et al (1991), Dinn och Henry (1992) samt Moffatt 
och Franks (1995) då hon säger att återfallsfrekvensen för venösa bensår är mellan 26-33 
procent. Siffran tidigare i texten från Lindholm (2003) är som synes ännu högre. Den långa 
behandlingen kräver dock kraft och tålamod under lång tid både för sårpatienten och för den 
som vårdar. Risken för återfall innebär också en oro för patienten, rädsla att stöta till benet 
och så orsaka nytt sår. ”You know it’s always in the back of your mind, don’t knock your 
legs.” (Flaherty, 2005, s. 82). 
 
I underbenens vener finns ett klaffsystem som har till uppgift att med musklernas hjälp föra 
blodet tillbaka mot hjärtat. Av olika anledningar kan dessa klaffars kapacitet försämras. 
Åderbråck, ärftliga defekter eller djup ventrombos kan vara anledningar till att försämring 
uppstår och man talar då om en venös insufficiens. Det venösa trycket i benen ökar och ett 
ödem uppstår som medför smärta och tyngdkänsla. Huden blir då skör och minsta lilla trauma 
kan förorsaka ett sår som har svårt att läka. Läkningsprocessen blir fördröjd av att 
näringsutbytet är försämrat av den venösa insufficiensen. De venösa bensåren är främst 
belägna i ”damaskregionen” dvs. nedre delen av underbenet på sidorna, ovanför fotknölarna. 
Dessa sår brukar vara ytliga och mestadels utan svarta nekroser. Såren är ofta gulsmetiga och 
vätskande och har en ojämn sårkant (Lindholm, 2003).                                
 
Behandlingen av venösa bensår riktar sig mot grundorsaken genom att operera vid exempelvis 
åderbråck eller vid venös insufficiens i de ytliga venerna. Ytterligare behandling är 
kompression för att häva svullnaden. Då kan lindning med elastiska bindor eller 
kompressionsstrumpor användas. Som komplement används ibland s.k. pumpstövel där tryck 
sker med hjälp av en luftfylld plaststövel. Om insufficiensen har sitt ursprung i en djup 
ventrombos går det inte att åtgärda med operation utan får behandlas med livslång 
kompressionsbehandling (Arenlind, 2007). 
 
Vidare bör såret, genom lämpligt omläggningsmaterial, hållas fuktigt och kroppstempererat. 
Sårläkningen befrämjas om man gör så få omläggningar som möjligt, att ”störa” såret minsta 
möjliga. Genom god smärtlindring, undvikande av svullnad och infektion optimeras dessutom 
förutsättningen för läkning (Lindholm 2003). 
 
Ebbeskog och Ekman (2002) beskriver i sin studie hur personerna pendlar mellan hopp och 
förtvivlan. De äldre upplever sig fångade i sin kropp, vid sitt hem och av sitt bandage (Ibid.). 
Andra återkommande konsekvenser av såren är att patienterna upplever social isolering, en 
inskränkt rörlighet, genans över att bandaget är klumpigt och att såret luktar och läcker. Flera 
patienter känner sig också frustrerade över att inte kunna använda sina vanliga skor och kläder 
(Wilson, 2004, Persoon et al., 2004, Haram & Nåden, 2003, Walshe, 1995, Hyde, Ward, 
Horsfall & Winder, 1999).      
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Hela livet är förändrat och påverkat av såren. En av de intervjuade personerna i en studie av 
Chase et al (1997) beskriver det på ett tydligt sätt. 

 
When asked what area of her life had been affected by ulcer disease, one woman 
responded,”What area of my life? My whole live. I cannot do anything I want to do. I 
cannot go any place. [after a pause, and with sadness] I kind of got used to it.”
 (Chase et.al. 1997, s.75). 

 
2.2 Smärta  
Det har tidigare rått en missuppfattning att venösa bensår generellt sett är smärtfria (Benbow, 
2006, Krasner, 1998) eller att de bara smärtar om det föreligger en infektion (Chase et al, 
1997). För att komma tillrätta med denna missuppfattning är det viktigt att belysa hur smärtan 
erfars av patienten. 
 
”Ordet ’smärta’ har en likhet med ordet ’tid’: alla vet vad det är, men det är svårt att 
formulera en enkel definition” (Nationalencyklopedin, 2007). Bragée (2002) hänvisar till 
IASP:s (International Association for Study of Pain) definition av smärta där smärta beskrivs 
som en obehaglig sensorisk och/eller emotionell upplevelse vilken är förenad med 
vävnadsskada, eller hotande vävnadsskada, eller beskriven i termer av sådan skada. Smärta är 
alltid subjektiv och kan uppträda i frånvaro av vävnadsskada. Vidare menar Bragée att 
eftersom smärtan är subjektiv kan den bara beskrivas av den som har den, och kan således 
inte ifrågasättas (Ibid.). 
 
Vid venösa bensår handlar det främst om s.k. nociceptiv och neurogen/neuropatisk smärta. 
Nociceptiv smärta har sin grund i en vävnadsskada exempelvis ett sår. Ofta beskriver 
patienten den som skarp, molande eller värkande. Denna smärta har som syfte att skydda och 
att varna. Smärtan brukar kunna smärtlindras relativt tillfredsställande med analgetika 
(Hawthorn & Redmond, 1999). 
 
Neurogen/neuropatisk smärta definieras utifrån tre diagnostiska kriterier. Patienten ska ha en 
sjukhistoria som antyder en skada eller rubbning i nervsystemet. Smärtutbredningen ska vara 
korrelerbar med neuroanatomin. Det menas att smärtan ska ha samband med hur nervernas 
utbredningsområde s.k. dermatom ser ut på huden. Slutligen ska de diagnostiska fynden tyda 
på störning i hudens känsel. Patienten beskriver denna typ av smärta som brännande, 
stickande eller ilande. Tyvärr är neurogen smärta svår att behandla, den kräver ofta en 
kombination av analgetika och t.ex. antidepressiva läkemedel (Samuelsson, 2006). 
 
Forskning visar entydigt på att långvarig smärta inverkar negativt på livskvaliteten. Personer 
med långvarig smärta känner sig ofta låsta i sin situation och förlorar sin mänskliga värdighet 
(SBU, 2006). Att leva med kroniska bensår är dock inte helt jämförbart med andra kroniska 
smärttillstånd. Vid bensår bör läkning och därmed slut på smärtan finnas med som ett 
realistiskt mål (Walshe, 1995).  
 
2.3 Smärtlindring vid venösa bensår. 
Flera studier tyder på att patienter med venösa bensår har svåra smärtor och således inte 
upplever att de har en god smärtlindring. (Persoon et al., 2004, Heinen, van Achterberg, 
Scholte op Reimer, van de Kerkhof & de Laat, 2004).  
 
En obehandlad smärta medför oro, sorg, depression och förtvivlan. Den ökar stressen i 
kroppen vilket bl.a. medför att den immunologiska funktionen sänks och att sårläkningen 
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fördröjs (Bradley & Villalona, 2005, Stridsberg & Billing, 1999). Smärtlindring är därför av 
största vikt för att öka vårdtagarens livskvalitet.  
 
För att kunna smärtlindra finns dels olika analgetika. Även omläggningsmaterialet kan 
befrämja lindring genom att vara fuktbevarande och därigenom bädda in nervändarna 
(Lindholm, 2003). Annan komplementär behandling finns i form av t.ex. TENS (transkutan 
elektrisk nervstimulering), akupunktur, kognitiv beteendeterapi och sjukgymnastik (SBU, 
2006). Trots att kunskap och medel finns för effektiv smärtlindring menar Hawthorn och 
Redmond (1999) att patienter ofta får lida i onödan. Bradely och Villalona (2005) citerar Dr 
Primo Levi som säger” If we know that severe pain and suffering can be alleviated and we do 
nothing about it, then we ourselves become the tormenters.” (Ibid. s. 191). 
 
Vidare pekar Hawthorn och Redmond (1999) på hinder som kan finnas till att få en optimal 
smärtlindring. Dessa hinder indelas i tre huvudgrupper: faktorer hos sjukvårdspersonalen, hos 
vårdtagaren/anhöriga eller i sjukvårdssystemet. De hinder som kan relateras till 
sjukvårdpersonalen är dels bristande kunskap om smärta och smärtbehandling, dels en icke 
tillfredsställande smärtanalys samt myter och missuppfattningar om opioider. Då det gäller de 
hindrande faktorerna hos vårdtagaren och anhöriga är bilden komplex. Vårdtagarna kan ha en 
ovilja att rapportera sin smärta eller brista i att följa ordinationen. Orsaken till att de inte vill 
rapportera smärtan kan bottna i rädsla att bli opioidberoende eller att sjukdomen har 
förvärrats. Det kan även ha sin grund i att de vill vara ”bra” patienter och att smärtan har ett 
moraliskt värde. Brister i att följa ordination kan dels vara en kunskapsbrist hos 
vårdtagaren/den anhörige, en önskan att ha viss egen kontroll eller att man bara ska ta tablett i 
yttersta nödfall. Slutligen kan faktorer i sjukvårdssystemet hindra en optimal smärtlindring. 
Detta kan ske genom att lagstiftningen är byråkratisk och tungrodd, en bristande kontinuitet i 
omvårdnadsarbetet som ger en dålig samordning av smärtlindringen (Ibid.)  
 
2.4 Vårdvetenskaplig förankring i relation till venösa 
bensår. 
För att nå människors levda erfarenhet måste vi möta dem i den vardagsvärld som är deras. I 
den världen där människan söker sitt livsinnehåll och sin mening. Denna värld som vi lever i 
är vår livsvärld och genom att ha ett livsvärldsperspektiv ser vi varje människa som unik. Du 
når bara livsvärlden genom att låta den andre berätta om den för dig. I öppenhet och 
följsamhet tar du del av den och förutsättningslöst kan du då låta dig överraskas av vad den 
andre delar med dig. Detta är applicerbart i vårdrelationen och att beakta i varje möte mellan 
vårdare och patient eller som Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 
skriver: 

 
Det innebär att om vi exempelvis vill veta hur människor erfar vårdandet, så måste vi 
vara så öppna och följsamma i vårt frågande att dessa människor vill, klarar av att 
och, måste det tilläggas nu för tiden, hinner beskriva sina erfarenheter för oss.(Ibid. 
S.26) 
 

Vi har tillgång till denna värld genom vår kropp, den subjektiva kroppen. Dahlberg et al. 
(2003) refererar till Merleau-Ponty då de skriver att ”Kroppen är ’navet’ i människans 
existens, omkring vilket allting kretsar, och samtidigt det ’ankare’ som rotar oss i 
världsligheten.” (Ibid. s. 41). Detta innebär att om kroppen förändras genom sjukdom som 
exempelvis venösa bensår, då förändras också personens tillgång till världen. Den subjektiva 
kroppen är en helhet av fysiska, psykiska, existentiella och andliga dimensioner. Den är fylld 
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av minnen, erfarenheter, upplevelser och visdom. Vi är kroppsliga varelser, vi inte bara har en 
kropp vi är en kropp (Ibid.) 
 
Dahlberg et al. (2003) beskriver fortsättningsvis lidandet som livslidande, sjukdomslidande 
och vårdlidande. Livslidande kopplas till själva levandet och med livssituationen. Det lidande 
som uppstår till följd av sjukdom eller annan ohälsa kallas sjukdomslidande och kan 
exempelvis handla om smärta. Detta lidande kan upplevas som ensamhet och en känsla av att 
vara sårad och sårbar. Känslor av hopplöshet, skuld och skam är heller inte ovanligt. Det kan 
för den drabbade kännas som att han tappat kontrollen över sin kropp och inte kan lita på sin 
kropp. Patienten upplever att han pendlar mellan hopp och förtvivlan vilket tidigare nämnts i 
samband med venösa bensår. Slutligen nämns vårdlidande ”… som åsamkas patienter på 
grund av vårdande eller brist på vårdande.” (Ibid. S. 33-34) Det kan praktiskt ske genom att 
patienten upplever att han är i underläge, inte tas på allvar eller att inte vårdaren lyssnar på 
honom. Det kan ge konsekvenser för patientens syn på sig själv och sin sjukdom. I en studie 
om vårdlidande – det onödiga lidandet, refererar Dahlberg (2002) till en patient som beskriver 
sin känsla efter att ha upplevt vårdlidande: 

 
Man känner nästan förakt för sin egen kropp, man känner nästan som om man vore lite 
äcklig, man vore ful eller obehaglig, olycklig, inte olycklig utan osmaklig människa, en 
sån känsla lämnade det efter sig, väldigt obehaglig känsla, nästan som värdelös.(Ibid. 
S.5). 

 
Vidare säger Dahlberg i samma studie (Ibid.) ”… att ett olämpligt bemötande från 
vårdpersonal liksom olyckligt utformade rutiner kan skapa ett starkt lidande, som påverkar 
den känsla man har för sig själv och sin kropp.” (Ibid., s.5).  
 
”Vårdandets mål är att lindra eller förhindra lidande samt skapa förutsättningar för 
välbefinnande.” (Dahlberg et al., 2003, s.32) Lidandet kan finnas samtidigt med 
välbefinnandet påpekar Dahlberg et al. Att skapa välbefinnande kan ibland göras med så 
enkla medel som att tilltala vederbörande med namn, erbjuda kaffe eller bara ge sig tid (Ibid.) 
 
3 PROBLEMFORMULERING 
Den grupp i samhället som är drabbade av venösa bensår är relativt stor. Den förväntas växa 
eftersom det är människor som till största delen är över 65 år vilket är en åldersgrupp som 
ökar. Min kliniska erfarenhet samt det jag sett i studier och litteratur pekar på att de inte utgör 
en prioriterad grupp och därför kan bli satta på ”undantag”. Dessa patienter lever i en tillvaro 
där smärtan påverkar hela deras livsvärld. För att kunna bemöta dem med en god omvårdnad 
behövs kunskap om hur smärtan erfars. I denna uppsats vill jag därför belysa patientens 
upplevelse av smärta och dess konsekvenser i samband med venösa bensår. 
 
4 SYFTE 
Syftet är att belysa patientens upplevelse av smärta och dess konsekvenser i samband med 
venösa bensår för att på bästa sätt kunna bemöta dessa patienters lidande. 
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5 METOD 
Problemformuleringen är av kvalitativ art och därför valde jag en litteraturbaserad metod som 
Friberg (2006) beskriver som en evidensbaserad omvårdnad med grund i kvalitativ forskning. 
Jag följde en analysbeskrivning av Evans (2003) som benämns som beskrivande syntes.  
 
Litteratursökning 
Redan innan problemformulering och syfte var helt klart startades en primärsökning upp. Det 
gjordes genom sökningar i databaser som Cinahl, Blackwell Synergy, Pubmed samt Medline, 
vilka är några av de vanligaste databaserna för denna typ av studier. Sökord som användes var 
Ulcer, Pain, Wound, Leg Ulcer, Venous leg ulcer i olika kombinationer. Under 
primärsökningsdelen fick jag många träffar, flera tusen i vissa av databaserna. Genom att 
omformulera och förändra kombinationerna av sökorden kunde träffarna bli lite färre. Då blev 
det lättare att sålla i resultaten och problemformuleringen och syftet kunde fastställdes utifrån 
det stoff som jag hunnit att se. Nu kunde en ännu mera riktad sökning göras.  Dessutom 
gjordes sekundärsökningar utifrån referenslistor, samt sökningar av annan litteratur i 
bibliotekets katalog (högskolan Borås). Uppemot 40 abstracts och artiklar i fulltext lästes för 
att se vad som svarade mot syftet. I första gallringen valdes kvantitativa artiklar bort. Endast 
artiklar som var ”peer-reviewed” användes. Några litteraturöversikter fick jag fram och kunde 
använda till bakgrund, men inte till resultat pga att de hade både kvalitativa och kvantitativa 
studier med. För övrigt hade jag som inklusionskriterium att artiklarna skulle ta upp personers 
erfarenhet av smärta vid venösa bensår. Exlusionskriterium var andra typer av sår. Slutligen 
kunde sju artiklar utses som svarade mot syftet och därmed användas till resultatet. Artiklarna 
är publicerade från år 1995 till 2005. Undantag gjordes vid två av artiklarna. I Harem och 
Nådens artikel (2003) har vissa informanter venösa bensår, men även andra typer av bensår 
finns med. Artikeln av Hyde, Ward, Horsfall och Winder (1999) anger bara att det gäller 
kroniska bensår. Båda artiklarna belyser dock upplevelsen av smärta väl.  
 
Analys  
Artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger för att de skulle bli bekanta för mig. Fokus för 
läsningen lades sedan på artiklarnas resultat och det som hade med smärtan och dess 
konsekvenser att göra. När innehållet alltmer blev förankrat i mig kunde jag börja ställa frågor 
till texten. Vad i resultatet hade med patienters upplevelse av smärta att göra? Hur kan 
upplevelsen erfaras? Vilka konsekvenser kunde smärtan få? Alltmer kunde jag se samband, 
likheter och olikheter. Genom att färgmarkera i texten kunde detta framstå mera tydligt. Dessa 
nyckelfynd som svarade mot uppsatsens syfte kunde sedan samlas och till slut bli till olika 
tema. Under denna bearbetning var det som en växelverkan mellan texten och mig. Ju fler 
gånger jag läste desto mer kunde texten ge mig svar som kunde resultera i de fem tema som 
jag presenterar i uppsatsens resultat, som en ny helhet eller syntes.  
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6 RESULTAT 
Resultatet redovisas här i fem tema utifrån analysen som gjorts av de sju artiklarna. De tema 
som växte fram angående hur smärta erfars vid venösa bensår är: ”Smärtan som ett 
huvudproblem”, ”Smärtan som ett tecken”, ”Smärtans karaktärsdrag”, ”Faktorer som 
påverkar smärtan” samt ”Konsekvenser av smärtan”.  
 
6.1 Smärtan som ett huvudproblem 
Genomgående i analysen av artiklarna ses att smärtan är det överskuggande problemet för 
många av dem som har venösa bensår. (Haram et al. 2003, Krasner, 1998, Walshe, 1995, 
Chase et al., 1997, Ebbeskog & Ekman. 2001, Hyde et al., 1999, Flaherty, 2005). Smärtan är 
svår och finns ständigt i tankarna. Den beskrivs som fruktansvärd, som att det inte kan finnas 
något värre. Det är ett problem som påverkar hela deras livsvärld och som får konsekvenser 
på flera olika sätt. Att dessa bensår inte skulle vara smärtsamma, som tidigare ansetts, kan 
därmed i många fall ses som en myt.  

 
It is just that I am always conscious of it. You don’t know where to put it at times, you 
know I mean I could throw it out of the window, but I can’t get it off (Walshe, 1995, 
 s. 1095) 

 
Oh it was terribly painful. I don’t think there’s worse pain, I think, I hate to say it, but I 
think cancer would be similar pain to what you have. The pain never stops. Goes on 
and on, you can’t seem… (Hyde et al. 1999, s. 193) 
 

I Flahertys studie (2005) framkommer visserligen att en del av dessa patienter inte har någon 
smärta alls. ”No pain, I wouldn’t even know there was anything wrong with it at all” 
Ibid. 2005, s.82). ”My legs do not ache, I don’t get aches and pains in my legs” (Ibid. 2005, s. 
82). Kvarstår gör dock att för de flesta innebär ett venöst bensår att man också har smärta och 
att detta kan ge konsekvenser på det dagliga livet på flera sätt. 
 
6.2 Smärtan som ett tecken 
På olika sätt kan smärtan ses som ett riktmärke eller ett tecken. Dels indikerade det hur bra 
behandlingen är och dels hur sårets status är (Walshe, 1995). Om smärtan är hög visar det på 
en behandling som inte fungerar så bra eller ett sår som eventuellt är infekterat eller i dålig 
läkning (Hyde et al., 1999, Krasner, 1998). För vissa av informanterna är dock smärtan ett 
tecken på att såret läker, en slags förutsättning för läkning och något man därför får acceptera 
(Ebbeskog & Ekman, 2001).  
 
När man i Krasners studie (1998) frågar hur informanterna tolkar en minskad smärta kopplad 
till de venösa bensåren svarar en av dem: 
 

Great really, the fact that I don’t have to worry about the pain. Pain’s pretty much 
gone, you know. So, and the sores almost gone too, so [the doctor’s] going to be very 
impressed today when he sees it, that it’s almost healed. (Krasner, 1998, s. 162). 
 

Såret förändras i sin status och patienterna blir experter på att tolka de tecken som 
framkommer. Det handlar ofta om att de vet precis när en infektion är på gång vilket belyses i 
följande citat (Krasner, 1998, Hyde et al., 1999). 
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Oh, honey, you could tell, you could begin to tell when it starts to get infected. It starts 
burning and the pain would hurt so bad, I’d even start to cry during the night … And 
once the infection was gone, you was all right. And soon as it comes back, you back in 
pain again (Krasner, 1998, s. 162). 

 
Smärtan som tecken kan vara till hjälp både för patient och vårdare. Genom att som vårdare 
vara lyhörd för patientens iakttagelse kan infektioner fångas upp. Patienterna kan dessutom 
känna att de får kontroll på sin situation genom att kunna tolka tecknen som framgår av 
smärtan. 
 
6.3 Smärtans karaktärsdrag 
Vid analys av de sju artiklarna beskrivs smärtans karaktärsdrag på ett mångfacetterat sätt. Den 
skiljer sig i art såtillvida att det syns både nociceptiva och neurogena inslag. Ord som skarp, 
knivskärande och skarp kan peka på nociceptiv smärta medan svidande, pirrande och 
brännande mer pekar på neurogen smärta Ett flertal andra benämningar finns och de flesta ord 
används lika mycket då smärtan beskrivs (Krasner, 1998, Walshe, 1995). Det tyder på att 
smärtan är en subjektiv upplevelse och därmed individuell. Smärtan skiljer sig över tid. För en 
del patienter är smärtan värst på kvällar och nätter. På dagtid är det då något bättre. ”Ja, jeg 
synes i grunnen det er bedre om dagen. Jeg har ikke så mye vondt da. Da sitter jag godt, som 
du ser…” (Haram & Nåden, 2003, s. 18). 
 
En del informanter beskriver en ihållande smärta, medan andra säger sig mer ha besvär av 
smärttoppar.  

… det er akkurat som om du plutselig setter en brennende fyrstikk rett på såret, og da 
hogger det sånn at jag blir helt fra meg, men så varer det ikke så lenge da…hogget…og 
så gir det seg…og så tenker jeg at det er over, men så kan jeg få den samme hoggingen 
en liten stund etterpå, men så gir det seg så jeg holder ut…(Haram & Nåden, 2003, 
s.18). 

 
Informanterna anser att smärta är unik och till sin art något de tidigare inte har upplevt. (Hyde 
et.al., 1999). Den har inslag både av akut och av kronisk smärta. Skillnaden från annan 
kronisk smärta är att för dessa patienter finns det något konkret, ett sår, som ständigt irriterar 
och gör sig påmint (Chase et.al, 1997, Krasner, 1998).  
 
Smärtan kan kännas oberäknelig och det förstärker informantens upplevelse av maktlöshet. 
(Chase et.al., 1997). 

 
It off-and-on hurts, the throbbing, the fluid drains when it wants to. It drains 
automatically, sometimes it just doesn’t do anything at all. It don’t drain at all for a 
day, and the next day I have al lot of drainage and throbbing and irritability hurting it 
on the walk. Sometimes I don’t have any walking pain at all, it kind of works on its own 
(Chase et al, 1997, s. 76). 
 
“I sit sometimes, and it is like a shock, something digging into me, but that is 
something you have got to live with.” (Flaherty, 2005, s. 82). 

 
6.4 Faktorer som påverkar smärtan 
Flera faktorer finns som förvärrar smärtan enligt informanterna. De omläggningsmaterial som 
används upplevs både plågsamma och obekväma. (Ebbeskog & Ekman, 2001, Krasner, 
1998,Walshe, 1995). Själva skötseln av såret upplevs också som smärtsam i många fall. Värst 
är det om en mera omfattande sårrengöring görs i samband med omläggningen. (Chase et al, 
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1997,Haram & Nåden, 2003, Hyde et.al., 1999, Krasner, 1998). En informant beskriver 
upplevelsen av smärtan vid omläggning av såren: ”And saline wet to dry. And that hurts. It 
hurts when you pull it off. It hurts. I don’t think anybody realizes how much an ulcer hurts. It 
hurts, but I just don’t think people realize it…” (Krasner, 1998, s. 162). Vid venösa bensår 
uppstår en bensvullnad och det ger plågor i många fall. Kompression görs för att häva 
svullnaden men kan av många upplevas både svårt och smärtsamt (Flaherty, 2005, Haram & 
Nåden, 2003, Krasner, 1998). Aktivitet på olika sätt som att stå eller gå och promenera är 
ytterligare en förvärrande faktor (Chase et al, 1997, Ebbeskog & Ekman, 2001, Haram & 
Nåden, 2003, Walshe, 1995). 
 
Informanterna kan också se det motsatta, dvs. faktorer som kan lindra smärtan. Förutom 
analgetika (Haram & Nåden, 2003) visar informanterna prov på egna lösningar och strategier. 
Goda sittställningar, vila, högläge av benen eller bara lägesförändringar kan lindra (Ebbeskog 
& Ekman, 2001, Flaherty, 2005, Haram & Nåden, 2003). En minskad svullnad genom 
kompression kan ge en mildrande effekt (Krasner, 1998). Kompressionsbehandlingen kan 
således för en del orsaka smärta och för andra ge smärtlindring som följd. 
 

I noticed that my legs, they stopped swelling with these support hose and everything, it 
kind of made a relief to it, and that gave the leg a chance to heal, so it’s just something 
that, I don’t know what’s in them but it works…I took Tylenol and stuff like that. It 
relieved it for a while, but then it was right back. As long as the swelling was there, the 
pain was there. (Krasner, 1998, s. 163) 
 

Massage nämns i en av artiklarna som en lindrande faktor (Ebbeskog & Ekman, 2001). Att 
kunna distrahera sig själv från smärtan och tanken på såren genom att hålla fast vid sina 
intressen framkommer som en strategi för att lindra och att erfara ett välbefinnande (Ibid.). 
 
6.5 Konsekvenser av smärtan  
Smärtan sitter inte bara i såret, eller i benet. Hela tillvaron påverkas av smärtan och försämrar 
livskvaliteten (Ebbeskog & Ekman, 2001). 
 
Smärtan göra att det blir svårt att röra sig som tidigare. Många informanter beskriver att de 
blir socialt isolerade till följd av detta (Chase et al, 1997, Ebbeskog & Ekman, 2001, Walshe, 
1995). ”It has been short walks. No long ones. I have been told that I must walk but I can’t 
because my leg hurts too much.” (Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 240).  ”Jeg må si at det har 
ikke vært så lett for jag hade vondt for å gå, og for det andre… bor jo jeg i 3.etg. Det var 
vanskelig for meg å gå opp trappene på grunn av såret”  (Haram & Nåden, 2003, s. 17). 
 
För en del kan smärtan göra att det blir svårt att sova på natten. Det får återverkningar på den 
ork och energi som informanterna har under dagarna. (Ebbeskog & Ekman, 2001,Haram & 
Nåden, 2003,Hyde et.al., 1999, Walshe, 1995). ”… så det som plager meg om natten er at jeg 
får veldig vonde ilinger, og så begynner det å krampe oppover bena mine… i natt var det 
såret som holdt meg våken” (Haram & Nåden, 2003, s. 18). 
 
Konsekvenserna av smärtan inverkar inte bara fysiskt på tillvaron utan givetvis även psykiskt 
och känslomässigt. Upplevelse av att inte ha kontroll och att känna hopplöshet återkommer i 
flera av studierna, samt även känslor som aggressivitet, gråt och förtvivlan. Det känns för en 
del som att såren kontrollerar deras liv (Chase et al, 1997, Ebbeskog & Ekman, 2001, Haram 
& Nåden, 2003). 
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En annan konsekvens av smärtan är att man blir tvungen att ta smärtstillanden läkemedel. För 
många är dock detta en utväg först då smärtan känns alltför svår att klara av på annat sätt 
(Ebbeskog & Ekman, 2001). Smärtan i sig är det som i många fall driver informanten att till 
slut söka hjälp och vård (Chase et al, 1997). 
 
 
 
7 DISKUSSION 
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Sökningen bland databaser gav färre träffar än jag hade trott. Sökorden som valdes ser jag 
som relevanta men kanske var avgränsningen i problemformulering och syfte något snäv – 
venösa bensår och erfaren smärta. Det visade sig att det fanns mer material om man valt även 
andra bensår eller om man omfattat hela livssituationen och inte bara smärtan. Jag höll fast 
vid ämnet eftersom jag menade att detta ändå var ett lagom begränsat fenomen att belysa på 
denna nivå av uppsats. Jag ser denna uppsats som ett avstamp för vidare studier på 
magisternivå och då finns möjlighet att fördjupa eller vidga ämnet. Då sökningen av artiklar 
var klar och urvalet var gjort såg jag mig tvungen att göra några avsteg från inklusions- och 
exklusionskriterierna som tidigare beskrivits och motiverats under metodkapitlet (5). Jag 
valde att inte avgränsa artiklarna i tid eftersom utbudet var något begränsat. Detta kan ses som 
en svaghet då kanske behandlingen av smärtan gått framåt. Det skulle kunna ge något 
förändrat resultat. 
 
Metodens sätt att kunna dela in det belysta fenomenet i teman för att visa dess variation var 
ett bra sätt att redovisa resultatet på. På så sätt framställs smärtan från flera vinklar och det 
berikar bilden av hur den kan erfaras av patienten.  
 
Trots att jag stod fast vid att ha fokus på smärtan kan man givetvis reflektera över om det 
kunde ses som en svaghet såtillvida att helheten tappas. Detta har jag försökt att tillmötesgå 
genom att visa på vilka konsekvenser smärtan ger i patientens hela livssituation samt att 
ytterligare förespråka värdet av en holistisk vård, i resultatdiskussionen nedan.  
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
I denna uppsats har en patientgrupp uppmärksammats med tanke på den smärta som de erfar. 
Det är en grupp av patienter som återfinns både inom öppen och inom sluten vård. De är 
lågprioriterade som patientgrupp och därför angelägna att lyfta fram för att kunna möta deras 
lidande mer adekvat och effektivt. Som vårdare inom alla vårdformer kommer du troligtvis att 
träffa en person med smärtsamma venösa bensår. Det är således viktigt att ha kunskap och 
beredskap för att vårda dem på ett kompetent och individuellt anpassat sätt. 
 
Det viktigaste som kommer fram i min studie är att smärta i samband med venösa bensår 
erfars i mycket hög grad. Även om det för vissa inte innebär någon smärta alls så ses smärtan 
som ett dominerande drag i många fall (Haram et al. 2003, Krasner, 1998, Walshe, 1995, 
Chase et al., 1997, Ebbeskog & Ekman. 2001, Hyde et al., 1999, Flaherty, 2005). Jag 
reflekterade över att smärtan ses som ett större problem än att såren inte läker. Att inte venösa 
bensår gör ont, som man tidigare trott, torde därför kunna ses som en myt. En obehandlad 
smärta får allvarliga konsekvenser i form av sämre sårläkning och en märkbar inverkan på 

 11



livskvaliteten (Ebbeskog & Ekman, 2001). Detta motiverar till att vården behöver inriktas 
ännu mer på att komma åt smärtan och dess lindring för denna patientgrupp. 
 
A och O är att lyssna till patientens berättelse. Det ger dig tillträde till dennes livsvärld. Det är 
först då som du kan bemöta honom/henne i det lidande och de behov som han ser sig ha. Du 
behöver som vårdare ställa dig öppen och följsam till patientens berättelse. Din fråga kan få 
oväntat svar så tillåt dig att bli förvånad. En patient skulle kunna säga om sin livsvärld och sitt 
liv ”Fråga mig! Jag kan berätta, för jag lever det!” (Dahlberg et al., 2003, s.39). Detta handlar 
om att ha ett förhållningssätt där man har ett patientperspektiv med livsvärlden som grund. 
 
Att patientgruppen idag är lågprioriterad syns på olika sätt. Diagnostiseringen av patienter 
med svårläkta sår är eftersatt och det gör att behandlingen inte alltid blir adekvat. Smärtan är 
inte tillräckligt lindrad utan kvarstår som ett problem. Det talar för att fokus på omvårdnaden 
till dessa patienter behöver förändras menar Ebbeskog och Ekman (2001). Vården riktas ofta 
ganska ensidigt mot själva såret och dess behandling. Det behövs en vidare blick för de 
individuella behov som varje patient har i förhållande till hur deras dagliga liv blivit påverkat 
av såren och smärtan. 
 
Smärtan ser patienten som ett tecken på en förbättring eller försämring av såret. Det tyder på 
att patienterna blir lite av experter på utvecklingen av sina sår. De kunde känna igen när det 
var en infektion eller om läkningen troligtvis gick framåt. Det är då viktigt att som vårdare 
vara lyhörd för dessa signaler och att lyssna på patienten. Det jag såg som anmärkningsvärt 
var att en del informanter såg värk som ett tecken på att såret läker. Det skulle kunna tolkas 
som att värken är ett nödvändigt ont i samband med sår, vilket också kom fram i en del av 
studierna (Ebbeskog & Ekman, 2001, Flaherty, 2005, Krasner, 1998).  
 
Smärtans karaktärsdrag är mycket skiftande både i tid, intensitet och till sin natur. 
Beskrivningen av smärtan är rik och tyder på att den både är mångfacetterad och komplicerad 
(Haram et al. 2003, Krasner, 1998, Walshe, 1995, Chase et al., 1997, Ebbeskog & Ekman. 
2001, Hyde et al., 1999, Flaherty, 2005). För att bättre kunna behandla och bemöta smärtan 
krävs en noggrann smärtanamnes av läkare, samt sedan uppföljning med smärtskattning, 
dokumentation och utvärdering av smärtlindring. Hela omvårdnaden bygger på en öppen och 
lyhörd kommunikation mellan patient och vårdare.  
 
Det finns olika faktorer som kan förvärra smärtan och som kan lindra den. Det gäller att som 
vårdare utröna när smärtan förvärras och vad man kan göra åt det i det enskilda fallet. I 
omläggningssituationen kan man exempelvis ge värktablett 30 min-1 timma före omläggning 
samt bedövande Emla-kräm strax innan. Om det handlar om en mera kontinuerlig smärta eller 
att smärtan stör nattsömnen behöver läkarkontakt tas för att få läkemedel ordinerade och 
utskrivna. Kanske kan konsultation tas med sjukgymnast för TENS eller massage (SBU, 
2006). Med fantasins hjälp kan vårdaren tillsammans med patienten kanske komma på olika 
egna metoder för smärtlindring. Kompressionsbehandling vid venösa bensår är en av 
hörnstenarna i behandlingen och behöver motiveras tydligt och göras så smärtfri som möjligt. 
(Haram & Nåden, 2003). 
  
Patientens livsvärld förändras radikalt i och med att såret och smärtan förändrat den 
subjektiva kroppen. I de studerade artiklarna har flera konsekvenser av smärtan och av såren 
framkommit. Smärtan medförde inskränkt rörlighet med social isolering till följd, 
sömnstörningar samt flera psykologiska inverkningar (Chase et al, 1997,Ebbeskog & Ekman, 
2001, Haram & Nåden, 2003,Hyde et al., 1999, Walshe, 1995). Då det gäller påverkan på 
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nattsömnen reflekterar jag över att det kan vara de patienter som har arteriella eller s.k. 
blandsår som upplever detta värst. Dessa sår smärtar mest då man har benet horisontellt. Dock 
framkommer problemet även i artiklar som bara studerar informanter med venösa bensår. Det 
går alltså inte att säkert säga vilka bensår det gäller, bara att spekulera och reflektera över vad 
som skulle kunna vara det troliga. Den sammantagna bilden av hur patienterna har det till 
följd av sin smärta, talar dock för en mera holistisk vård än vad som idag ges, vilket är något 
som ofta påtalas och poängteras (Ballard Wilson, 2004, Benbow, 2006, Ebbeskog & Ekman, 
2001, Flaherty, 2005, Haram & Nåden, 2003, Krasner, 1998, McMullen 2004).  
 
Bland vårdgivarna krävs det kompetens och kunskap inom sår, sårvård, smärta och 
smärtlindring för att göra denna omvårdnad optimal. De bör få undervisning om detta i sina 
respektive utbildningar men även sedan i sin kliniska verksamhet som uppdatering. I 
bemötandet av patienterna är vårdarnas förhållningssätt en av förutsättningarna för en god 
vårdrelation och även detta behöver hela tiden hållas aktuellt genom diskussion och 
reflektion. Patienterna och deras anhöriga behöver få information, råd och stöttning i att förstå 
såren, omläggningarna, smärtan, smärtlindring. Ett samarbete mellan olika vårdinstanser 
(sjukhusvård – primärvård – kommunal hemsjukvård) och yrkeskategorier (läkare – 
sjuksköterska – övrig vårdpersonal) krävs för att resultatet ska bli så bra som möjligt. 
 
Mina sökningar i databaser och min uppsats är givetvis mycket begränsad men utifrån det kan 
jag ändå se områden som skulle kunna behöva belysas mer. Hur kan smärtlindring befrämja 
sårläkningen? Vilka är hindren som gör att smärtlindringen inte är optimal och hur kan man 
komma åt dem? Hur kan jag som vårdare tillsammans med patienten och i det 
sjukvårdssystem vi befinner oss i komma tillrätta med dessa hinder? Hur är sjuksköterskans 
upplevelse av att vårda patienter med bensår?  
 
7.3 Betydelse för vårdandet 
För att förbättra smärtlindringen för patienter med venösa bensår finns vissa huvudlinjer att ta 
fasta på.  

1. Lyssna till patienten. Hur upplevs såren? Beskriv smärtan. Vad för det hela med sig?  
2. Ta reda på vad som är huvudproblemet för just honom eller henne. Vad är det värsta? 

Vad vill/önskar patienten? 
3. Inrikta sedan omvårdnaden på detta. När mår patienten bättre/sämre? 

 
Generellt kan sägas att: 
Riktlinjer bör finnas för hur patienter med venösa bensår (eller i ett vidgat perspektiv, 
bensårspatienter) ska vårdas. I dessa riktlinjer bör finnas: diagnostisering samt eventuell 
smärtanamnes gjord av läkare, policy för hur smärtan ska skattas och dokumenteras, samt hur 
smärtlindringen utvärderas. En patientansvarig sjuksköterska är att föredra för att få en 
kontinuitet i vården både vad gäller smärtbehandlingen och sårvården i sig. 
 
En ökad kompetens bland vårdare bör tillgodoses ute i den kliniska verksamheten. Detta kan 
ske genom att exempelvis experter inom sårvård och smärta kommer och föreläser eller att 
någon sjuksköterska på plats ger internundervisning till övrig involverad personal. Samtal bör 
föras vad gäller ett gott förhållningssätt för att befrämja vårdrelationen. 
 
Information och stöttning till patienter och eventuellt anhöriga bör ingå som en naturlig del 
av omvårdnaden. Att dessutom ha ett skriftligt komplement till den muntliga informationen är 
alltid att föredra. 
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Någon form av nätverk för denna patientkategori skulle, enligt min mening, förbättra vården 
på flera sätt. Dels kan man få distans till egna problem genom att träffa andra med samma 
eller kanske värre problem än man har själv. Dels kan ett nätverk göra att patientgruppen 
synliggörs och därmed kan öka i betydelse. I en sådan grupp skulle utrymme finnas att ge 
information om sår, smärta, egenvård osv. Det skulle kunna öka patientens kunskap och 
känsla av att ha kontroll över sitt liv och därigenom inge trygghet. Det finns i Australien 
studier gjorda på en jämförelse mellan traditionell hemsjukvård och behandling i en s.k. 
LegClub för patienter med venösa bensår. I en LegClub träffades patienterna för 
såromläggning, information och samvaro. Det visade att sårläkningen befrämjades och 
smärtan minskade för de som var delaktiga i denna LegClub (Edwards H et al., 2004). Är det 
något för Borås? 
 
8 SLUTSATS  
Lyssna på patientens berättelse - utgå från denna berättelse i ditt bemötande och din 
omvårdnad 
 
Våga vara öppen och att bli förvånad i dessa möten 
 
Lär känna dig själv och den kunskap och erfarenhet du har - utgå från det då du bygger vidare 
på din kompetens och kunskap 
 
Sträva efter samarbete mellan alla berörda parter (patient, närstående och vårdare på alla 
nivåer) 
 
Patienten i centrum - men vi alla tillsammans ska hjälpas åt mot målet – en god omvårdnad 
med lindring av det lidande som det innebär att ha venösa bensår. 
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BILAGA 1   
ÖVERSIKT AV ANALYSERADE 
ARTIKLAR   
   
  

 
 
 

Perspektiv 
(vårdvetenskapliga 
eller andra teoretiska 
utgångs- 
punkter m.m.) 

Problem och syfte Metod (urval, analys mm) Resultat Diskussion 

1. Titel:  
Hvordan pasienter 
opplever å leve med 
leggsår. 
Författare:  
Haram, Ruth, B., RN, 
Høgskolelektor, kandidat i 
sykepleievitenskap, 
Nåden, Dagfinn, RN, 
Førsteamanuensis, HVDr. 
(PhD) 
Tidskrift: 
Vård i Norden 
2/2003, 23(68) no 2,16-21 
Årtal:  
2003 
 

 
Patientperspektiv 
 
Fenomenologisk 
 
 

 
Syftet med studien är att 
se hur patienten upplever 
det att leva med kroniska 
bensår, detta som grund 
för att ge bästa möjliga 
individuella 
sårbehandling. 
 

 
Deskriptiv och explorativ 
design.  
 
Kvalitativ forsknings-
intervju 
 
Urval: 
Sår i mer än 6 veckor 
Över 65 år 
Bensår, venösa(3), både 
venösa och arteriella (5) 
samt ett lymfödem 
9 informanter 
 
Studien är gjord i Norge 
(Oslo kommun). 

 
Resultatet indelas i tema och subtema: 
1.Fysiska problem: 
1.1hinder i dagligt liv 
1.2 nedsatt rörlighet 
1.3 smärta 
1.4 svullna ben 
1.5 kompressionsbehandling 
1.6 sömnsvårigheter 
1.7 lukt 
1.8 dålig aptit 
2 sociala problem 
2.1 isolering 
3 psykiska problem 
3.1 förtvivlan 
3.2 modlöshet 
3.3 depression, ångest 

 
Hög ålder verkar hämmande på läkning 
 
Att leva med kroniska bensår medför: 
↓energi 
↓rörlighet 
↓sömn 
känslomässiga reaktioner 
isolering (mer för män än kvinnor) 
 
förbättringsförslag till dessa patienter: 
LegClub, stödgrupp 
 
Strategier för smärtlindring 
 
Att försöka göra kompressions- s
behandlingen så smärtfri som möjligt. 

2.Titel: 
Painful Venous Ulcers: 
Themes and Stories about 
Living with the Pain and 
Suffering. 
Författare: 
Krasner Diane, PhD, RN, 
CETN, CWS 
Tidskrift: 
Journal of WOCN 
May 1998. 25 (3),158-168 
Årtal: 
1998 

Patientperspektiv 
Heideggeriansk  
Hermeneutisk- 
fenomelogisk 
 
 

Syftet med studien är att 
beskriva och undersöka 
meningen med 
erfarenheten av att leva 
med smärtsamma venösa 
bensår 

Deskriptiv, kvalitativ ansats
Semi-strukturerade 
intervjuer 
Analys m.hj.a. 
Martin Qualitative Analysis 
Software 
 
14 personer med 
smärtsamma venösa bensår 
30-86 år 
6 personal, kommenterade 
den första nivåns analys. 
 

Resultatets indelning: 
1. Beskrivning av smärtan. 
2. Smärta förväntas vid sår. 
3. Svullnad ökar smärtan. 
4. Förhindrad att kunna stå upp pga 
svullnad. 
5. Smärtan börjar om igen (i samband 
med sårrengöring). 
6. Står ut trots smärtan. 
 

Implikationer: 
I omvårdnad 
Venösa bensår orsakar ett kroniskt 
sjukdomstillstånd som i grunden 
förändrar hela livet. Detta kräver ett 
holistiskt synsätt i omvårdnaden, en 
strävan att vårda hela människan. Det 
innebär att inte bara se till såret utan 
även till smärtan och övrigt lidande i 
samband med sjukdomen. Bättre 
smärtlindring framhålls, samt 
dokumentation och rutiner i samband 
med detta. Förbättrad sömn och 

 



Studien gjord i USA 
(Baltimore). 
 

reducering av ångest. Stöttning i form 
av grupper av sårpatienter. 
 
I utbildningen 
Sårsmärta bör komma in i 
sjuksköterskeutbildningen. Dessa 
patienter är inte alltid så gamla utan 
skulle kunna medverka i undervisningen 
genom sin erfarenhet. 
 
I forskningen 
Kvantitativ forskning kan komplettera 
med smärtans intensitet, typ, testning av 
smärtsskattningsinstrument. Forskning 
av annan målgrupp kan berika. Effekter 
av analgetika, omläggningsstrategier, 
relationen mellan ödem och 
smärtlindring. Dessutom är frågan om 
smärtlindring kan befrämja läkningen 
ett angeläget område att forska mer 
inom. 

3.Titel: 
Living with a venous leg 
ulcer: a descriptive study 
of patients´ experiences 
Författare: 
Catherine Walshe MSc 
BNurs RGN DNCert 
Tidskrift: 
Journal of Advanced 
Nursing 
22 , 1092-1100 
Årtal: 
1995 
 

Patientperspektiv 
 
Fenomenologisk 
 
 

Syftet med studien är att 
utforska och beskriva 
upplevelsen av att leva 
med ett venöst bensår ur 
ett patientperspektiv –  
Svara på frågan hur det 
är att leva med ett venöst 
bensår. 

Kvalitativ ansats 
 
Informell, ostrukturerad 
intervju 
 
13 personer 
Äldre, hälften var över 85 
år 
Venösa bensår 
Sår minst 4 månader 
7 hade recidiverande sår 
 
Studien gjord i England  
( East Sussex). 
  

Resultatet indelas i huvudtema samt 
subtema: 
1 Beskrivning av symtom 
1.1 smärta 
1.2 läckage  
och lukt 
2. Beskrivning av behandling 
2.1 inkonsekvens i hur informanter 
uppfattar vården och vårdaren. 
3. Begränsningar orsakade av såren. 
4. Uppfattning om såren och sätt att 
klara av dem. 
4.1 läkningen 
4.2 att klara av att ha sår (coping). 
4.3 att normalisera sina upplevelser 
4.4 att få kunskap och förståelse för 
bensår 
 
 
 
 

I behandlingen bör komfort och 
symtomlindring vara lika viktigt som 
snabb sårläkning. 
 
Sjuksköterskans roll är central både vad 
det gäller behandlingsbeslut och i 
relationen till vårdtagaren. Det är viktigt 
att hennes kunskap ökas så att 
vårdtagarens hopp om god omvårdnad 
och sårläkning inte blir ett falskt hopp. 
 
För vidare forskning:  
Jämförelse med sår av annat ursprung . 
Utforska behoven hos dem som inte får 
behandling av såren, varför de avstått 
från professionell hjälp samt varför 
deras upplevelse ser annorlunda ut. 
Bättre smärtkontroll för dem med 
bensår. 

4.Titel: Patientperspektiv Syftet med studien är att 37 patienter Resultatet indelades i tema: Skillnaden då det gäller upplevelse av 

 



A forever healing: The 
lived experience of venous 
ulcer disease 
 
Författare: 
Susan K. Chase, EdD, RN, 
CS, Mary Melloni, RN, 
MBA sand Amanda 
Savage, RN, BA 
Tidskrift: 
Journal of vascular nursing
15 (2),  73-78 
Årtal: 
1997 
 
 

 
Fenomenologisk 
 
 

belysa den levda 
erfarenheten av läkning 
av ett venöst bensår för 
patienter behandlade på 
en ambulerande 
kirurgklinik. 

Studien innehöll mätning 
av såren varje vecka, 
aktivitets- och smärtlogg 
(12 av informanterna), 
intervjuer   
(7 av informanterna), 
noteringar förda av 
utredaren under tid då 
patienten väntade och då 
han behandlades på 
kliniken. Observationer 
gjordes varje vecka under 
ett års tid. 
 
Studien gjordes i USA 
(Boston). 

1. En ständig läkningsprocess. 
2. Begränsningar och anpassning. 
3. Maktlöshet. 
4. Vem vårdar, vem bär ansvaret? 
. 
 

läkningsprocessen tas upp. En patient 
med venösa bensår ser läkningen som 
en kronisk process, läkningen tar aldrig 
slut. En ständig vaksamhet på nya sår, 
ödem, samt att ständigt skydda mot 
yttre trauma är faktorer som spelar roll i 
deras tillvaro. De upplever att de har en 
oberäknelig och ”olydig” kropp. 
Patienterna är en sårbar grupp genom att 
de är beroende av vård och ibland 
smärtsam behandling. Det kan göra att 
de avskärmar sig från såret, objektifierar 
det. 
 
Förslag till vidare forskning: att se vilka 
likheter och skillnader som kan 
uppfattas mellan erfarenheten att leva 
med venösa bensår och motsvarande 
hur erfarenheten ser ut hos andra 
sjukdomstillstånd. 
Att belysa prevalens för smärta – 
venösa bensår, typ av smärta för att ge 
rätt behandling. 

5. Titel: 
Eldery persons´ 
experiences of living with 
venous leg ulcer: living in 
a dialectal relationship 
between freedom and 
imprisonment 
Författare: 
Ebbeskog Britt RNT, B. 
Sc, doktorand, Ekman 
Sirkka-Liisa RN, PhD, 
professor 
Tidskrift: 
Scandinavian journal of 
caring sciences, 
2001, 15, 235-243 
Årtal: 
2001 
 

Patientperspektiv 
 
Fenomenologisk- 
Hermeneutisk inspirerat 
av Ricoeur. 
 
 

Syftet med  studien är att 
belysa äldre personers 
upplevelse att leva med 
ett venöst bensår. 

15 personer 
Kriterie: över 65 år, 
hemmaboende, haft venöst 
bensår i mer än 2 månader, 
diagnostiserat 
kommunicerbar informant. 
Alla hade öppna sår minst 
under 4 månader, 11 av 
informanterna hade 
recidiverande sår. 
 
Kvalitativa forsknings- 
intervjuer, analyserade 
enligt Ricoeur från 
förståelse, förklaring till 
djupare förståelse. 
Studien är gjord i Sverige 
(Stockholmstrakten). 

Resultatet redovisas i tema: 
1. Förändrad kroppsbild 
2. Begränsningar och anpassning till 
dagliga aktiviteter. 
3. Emotioner vid smärtsamt sår och 
bandage. 
4. Ambivalent förhoppning om läkt sår. 

 Patienterna kan sägas leva i en 
dialektik mellan två världar – en kropp 
med sår och en kropp utan sår, 
oförenligt och frustrerande. De lever i 
en spänning mellan att vara fängslade 
till sin kropp, sitt bandage, sitt hem, och 
ett hopp om befrielse från denna 
besvärliga kropp. 
 
Förslag till vidare forskning är att 
belysa hur patienter med venösa bensår 
erfar behandlingen samt deras behov av 
smärtlindring. 
 
Det ses som en utmaning för vårdarna 
att förflytta fokus från själva 
sårbehandlingen till förståelse för 
individens upplevelse av att leva med 
venösa bensår för att ge mer känslig 
omvårdnad.  

 



6. Titel: 
Older women’s experience 
of living with chronic leg 
ulceration 
Författare: 
Hyde Cheryl, RN, Renal 
Cert, DipT, BEd, MClinN, 
FCN, FRCNA. 
Ward Betty, RN, ICU 
Cert, DipT, BA, MA, 
MCN. 
Horsfall Jan, RN, BA, 
MA, PhD. 
Winder Giselle, RN, 
GradCert, DipAppSc, 
BHSc. 
 
 
 
 
Tidskrift: 
International Journal of 
Nursing Practice 
5, 189-198 
Årtal: 
1999 

Patientperspektiv 
 
Framgår ej vilken ansats 
som finns till grund för 
studien. 

Motivation för denna 
målgrupp:  
1. Prevalensen av bensår 
hos kvinnor ökar med 
åldern. 
2. Kvinnor med kroniska 
åkommor löper större 
risk för social isolering 
och ekonomiska 
svårigheter senare i livet. 
3. Kvinnor som haft 
såren i 3 år eller mer har 
troligen erfarenhet av 
olika behandling och haft 
tid att reflektera. 
4. Litteratur saknas som 
visar kvinnornas 
situation.  
 
Syftet med studien är att 
ge insikt om äldre 
kvinnors erfarenhet av 
att leva med ett kroniskt 
bensår. 

12 kvinnor. 
Över 70 år. 
Kroniska bensår under 3 år 
eller mer. 
 
 
Deskriptiv studie 
 
Intervju som transkriberas 
och analyseras i sju steg 
enligt Diekelmann, Allen 
och Tanner. 
Studien är gjord i 
Australien 
(Sydney). 

Resultatet redovisas i tema och 
subtema: 
1. Vinna och bevara kontroll över det 
sårbara benet. 
1.1 gnagande smärta 
1.2 självspecialist på infektionstecken 
1.3 läckage, lukt och besvär 
1.4 kamp för hudens och benets helhet 
2. Livsstilskonsekvenser av ett kroniskt 
bensår och nedsatt rörlighet. 
2.1 att behöva bära kläder man ej 
föredrar 
2.2 ensamhet 
2.3 att klara av sin situation (coping), 
beslutsamhet och hopp. 

Såren ger framför allt smärta, men även 
läckage, lukt och social isolering. 
Smärtan medför störd sömn, oro över 
att behöva ta analgetika samt en ny 
karaktär på smärta som de inte tidigare 
erfarit. 
Informanterna har med tiden blivit 
experter på att tolka tidiga symtom, det 
är viktigt att sjuksköterskorna lyssnar på 
detta. 
Att behöva byta kläd- och skostil spelar 
stor roll för informanterna vilket inte 
alltid vårdarna inser. 
Egna sätt att handskas med sjukdom, att 
överleva och att vara hoppfulla 
framkommer i studien. 
 

7. Titel: 
The views of patients 
living with healed venous 
leg ulcers. 
Författare: 
Flaherty, E., clinical nurse 
specialist – tissue 
viability, Newham 
Primary Care Trust, 
London. 
Tidskrift: 
Nursing Standard 19(45),  
78-89. 
Årtal: 
2005  

patientperspektiv Syftet med denna studie 
är att utforska 
patienternas erfarenhet 
av att ha haft ben sår 
(venösa) som behandlats 
och läkt. 
Dels insikt i hur det är att 
leva med ett läkt venöst 
bensår, om patienten har 
kännedom om sin 
sjukdom, hur patienten 
ser på sin framtid och 
risk för nya sår samt 
vilka förväntningar de 
har på vården. 

10 informanter, från en 
bensårsklinik intervjuades 
och det gjordes en 
deskriptiv studie. 
Fem kvinnor och fem män i 
åldern 52-91 år. 
Alla hade diagnosen venösa 
bensår, samt att såren nu 
var läkta. 

Resultatet visades i tema och subtema: 
1. Symtom  
1.1 Smärta 
1.2 Det synliga yttre 
2. Behandling 
2.1 Komprssionsstrumpor 
2.2  Högläge, träning och viktminskning
2.3 Sjukvårdspersonal. 
2.4 Vård på sjukvårdsklinik. 
3. Copingstrategier 
3.1 Kunskap 
3.2 Copingstrategier 
3.3 Återfall av såren 

Dominerande verkar vara att 
informanterna har anpassat sig till sin 
situation. Symtomen varierade mycket. 
Den risk som begränsade dem mest i sin 
livsföring var att stöta till benet så att 
nytt sår skulle uppstå. Författaren 
påpekar att detta inte har tagits upp så 
mycket tidigare i litteraturen. Under 
temat behandling ansåg informanterna 
det vara viktigt att snabbt kunna få råd 
och hjälp om något tillstötte. Däremot 
regelbundna återbesök till bensårsklinik 
kändes inte helt nödvändiga. 
Behandlingen med 
kompressionsstrumpor accepterades 
men informanterna saknade kunskap om 
varför de skulle använda strumporna. 

 



Hur de handskas (coping) med sin 
situation var avhängigt av hur stor 
kunskap de hade samt hur deras 
behandlingsstrategi hade varit. 
Det är en utmaning för omvårdnaden att 
förflytta fokus från en medicinskt 
dominerad vård. Resultatet i studien 
visar på vikten av en holistisk vård.  

 
 
 
 
 
 
 

 


	1 INLEDNING
	2 BAKGRUND
	2.1 Venösa bensår
	2.2 Smärta 
	2.3 Smärtlindring vid venösa bensår.
	2.4 Vårdvetenskaplig förankring i relation till venösa bensår.

	3 PROBLEMFORMULERING
	4 SYFTE
	5 METOD
	Litteratursökning
	Analys 

	6 RESULTAT
	6.1 Smärtan som ett huvudproblem
	6.2 Smärtan som ett tecken
	6.3 Smärtans karaktärsdrag
	6.4 Faktorer som påverkar smärtan
	6.5 Konsekvenser av smärtan 

	7 DISKUSSION
	7.1 Metoddiskussion 
	7.2 Resultatdiskussion
	7.3 Betydelse för vårdandet

	8 SLUTSATS 
	9 REFERENSER
	BILAGA 1  
	ÖVERSIKT AV ANALYSERADE ARTIKLAR       

