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Sammanfattning 
Denna litteraturstudie, som skrivits enligt Axelsson (2012, s. 203) belyser patienters 
upplevelser av att leva med svårläkta venösa bensår, ett tillstånd som drabbar främst 
äldre över 65 år. Idag lever ca 0,3 till 1 % av Sveriges befolkning med denna sjukdom, 
som orsakas av venös insufficiens. Sjukdomen kommer i och med att vi lever längre 
troligtvis att öka, vilket innebär att sjuksköterskan behöver ha kunskaper om hur dessa 
patienter upplever sin livssituation, i syfte att ge en god omvårdnad. Att leva med 
svårläkta venösa bensår innebär ofta tät och långvarig kontakt med sjukvården och 
därför är skapandet av en god vårdrelation mellan patient och sjuksköterska central. Om 
sjuksköterskan inte vårdar med grund i patientens livsvärld och ser den påverkan 
tillståndet har på patientens livssituation, riskerar vårdhandlingarna att gå på rutin och 
patienten kan därmed uppleva ett ökat lidande. Syftet med denna studie är därför att 
belysa hur dessa patienter upplever sin livssituation. Resultatet baseras på elva artiklar.  
Under analysfasen, som genomfördes enligt Axelsson (2012, s. 212) framkom tre teman 
samt sju subteman som beskriver hur patienterna upplever sin livssituation. De tre 
temana belyser hur välbefinnandet påverkas, hur människan anpassar sig till sitt 
förändrade liv samt att otrygghet och lidande uppstår på grund av bristande information 
och kunskap. Diskussionen behandlar val av metod samt hur resultatet kan hjälpa 
sjuksköterskan till djupare förståelse för dessa patienters livssituation. Slutligen belyses 
hur resultatet kan ha betydelse för vårdandet i Kliniska implikationer.         
 
 
Nyckelord: venösa bensår, livssituation, patienters upplevelse, lidande, vårdrelation, 
kunskapsbrist. 
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INLEDNING 

I denna förestående litteraturstudie belyses patienters upplevelser av att leva med 
svårläkta venösa bensår. Intresset väcktes under sjuksköterskeutbildningens gång då 
dessa patienter finns representerade i olika vårdkontexter, både inom öppen- och 
slutenvården. Gällande omvårdnad har vi lärt oss hur såromläggningen ska utföras och 
hur benen ska lindas men vi vill få mer kunskap om hur patienterna upplever sin 
livssituation. Deras upplevelser vid svårläkta venösa bensår är därför viktigt att belysa 
ur ett vårdvetenskapligt perspektiv. 
 
Svårläkta venösa bensår kräver ofta långtidsbehandling. En god vårdrelation mellan 
sjuksköterska och patient som grundas med utgångspunkt i patientens livsvärld, är 
därmed central. Att vårda med ett livsvärldsperspektiv innebär att sjuksköterskan är 
medveten om att varje människas upplevelse av ett fenomen är unikt. Sjuksköterskan 
utbildas i att vårda utifrån ett patientperspektiv och av den orsaken är det av vikt att 
patienters upplevelser av att leva med svårläkta venösa bensår belyses. 
 
 
BAKGRUND 

I kommande bakgrund ges först en presentation av Venösa bensår, där definitioner om 
begreppet klargörs, uppkomstmekanismer presenteras och prevalens beskrivs. Efter 
detta följer avsnittet Behandling och omvårdnad vid bensår. Vårdvetenskaplig 
förankring följer därefter med beskrivning av begrepp som är relevanta för denna 
litteraturstudie där Hälsa, Patientperspektiv och livsvärld, Lidande och hopp samt En 
vårdande relation framhålls. Slutligen i bakgrunden presenteras Sjuksköterskans roll 
och Sjuksköterskans pedagogiska kompetens.  
 

Venösa bensår  
Lindholm (2003, s. 10) beskriver hur Loudon, som gjort en litteraturöversikt över 
behandlingen av bensår i 1700 - 1800 talets England, förklarade att sjukdomen 
utelämnade människorna helt till välgörenhet då detta uppfattades som ett vidrigt 
tillstånd. Först under 1900 - talets första hälft kunde sambandet mellan klaffinsufficiens 
och tyngdkraften som verkar när människan står upp påvisas och erbjuda en förklaring 
till tillståndet. 
 
Tidigare användes i Sverige benämningen kroniska sår men har numera ersatts med 
begreppet svårläkta sår, vilket innefattar ben- och fotsår samt trycksår 
(Läkemedelsverket 2011-2013, s. 407). Definitionen av svårläkta bensår innebär ett sår 
som är lokaliserat nedanför knät och som inte läkt inom sex veckor (SBU 2014, s. 33). 
Tillståndet kan orsakas av många olika sjukdomar och inte sällan samverkar flera olika 
faktorer. Ärftliga faktorer, tunga arbeten med mycket gång och stående, tromboser i 
benen, frakturer samt kirurgiska ingrepp är också orsaker till utveckling av tillståndet 
(Lindholm 2003, s. 27). Äldre med associerade sjukdomar, som diabetes och hjärt- och 
kärlsjukdom med bensvullnad, har också ökad risk för att drabbas av bensår. Till 
livsstilsfaktorer som påverkar uppkomsten nämns rökning, kraftig övervikt samt 
störningar i nutritionen (SBU 2014, s. 36). 
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Förhöjt ventryck relaterat till venös insufficiens orsakar 70 % av de venösa bensåren 
(Lindholm 2003, s. 27; Läkemedelsverket 2011-2013, s. 407). Ett svårläkt venöst bensår 
innebär att det går att påvisa en venös dysfunktion och att såret därmed inte orsakats av 
arteriell insufficiens, diabetes eller malignitet (Lindholm 2003, s. 31). När venernas 
klaffar blir skadade och läcker leder detta till backflöde av blod ner i benet. Resultatet 
blir ett ökat ventryck vilket visar sig som åderbråck, svullna ben (ödem), eksem samt 
sår (SBU 2014, s. 36). Sårläkningen hämmas vidare av ödemet och svullnaden gör även 
att försörjningen av näring och syre försvåras, vilket även detta bidrar till försämrad 
läkningsförmåga (Lindholm 2003, ss. 35 – 37). Dessa faktorer, samt att den perifera 
cirkulationen till benen är sämre än den till ansikte och övre extremiteter, kan förklara 
varför tillståndet ofta blir långvarigt (Lindholm 2003, s. 27). Till utseendet är såret ytligt 
eller medeldjupt samt har oregelbunden form. Fibrinbeläggning, en gul och smetig 
hinna i botten av såret samt röd granulationsvävnad är vanligt liksom riklig sekretion, 
uppluckrade sårkanter samt lukt (Lindholm 2003, s. 36). 
 
Det är främst äldre i åldrarna över 65 år som lider av sjukdomen och idag beräknas ca  
0,3 - 1% av befolkningen vara drabbade. Efter 65 års ålder ökar prevalensen markant 
och i och med att befolkningen idag lever längre är detta ett tillstånd som förväntas öka 
(Lindholm 2003, s. 27). Dessutom antas mörkertalet, d.v.s. de som inte söker sjukvård 
för behandling av sina bensår vara stort (SBU 2014, s. 31). Stigande ålder räknas som 
den viktigaste riskfaktorn för utveckling av tillståndet (Läkemedelsverket 2011-2013, s. 
407) och förekomsten av svårläkta venösa bensår är inte bara relaterat till ålder utan 
också till kön, då två av tre som drabbas är kvinnor (Heinen, Van Achterberg, Sholte op 
Reimer, van de Kerkhof & de Laat 2003, s. 356). 
 

Behandling vid bensår 
Sårläkning kan förklaras som en dynamisk process som tar plats i det skadade området. 
(Lindholm 2003, s. 18). Om sjuksköterskan använder sig av moderna, interaktiva 
förband kan sårläkningen påskyndas, liksom att olämpliga förbandsmaterial fördröjer 
sårläkningen. Att främja en fuktighetsbevarande sårläkning som hjälper kroppens egna 
läkningsmekanismer är viktigt för en god sårläkning. Därför bör alltför täta 
bandagebyten undvikas då detta kyler ner såret, skadar de nybildade epitelcellerna samt 
har en negativ påverkan på makrofagaktiviteten (Lindholm 2003, s. 55).  
 
Den främsta läkningshämmande faktorn för bensår är ödemutveckling, vilket i sig leder 
till spontan uppkomst av sår. Tidig ultraljudsundersökning samt eventuell operation är 
betydande behandlingar för att förebygga sårutveckling. Vidare framhålls rådgivning 
och stöd, rökavvänjning samt att främja fysisk aktivitet som viktiga komponenter (SBU 
2014, ss. 36-37). En operativ behandling kan för patienter med venösa bensår och 
åderbråck helt lösa bensårproblematiken samt minska behovet av sårprofylax med 
kompressionsbehandling (SBU 2014, s. 38). Hudtransplantation är också en möjlighet 
efter att såret kirurgiskt rensats upp (Lindholm 2003, s. 38). I Skaraborg har införandet 
av systematisk behandling med operation lyckats reducera antalet svårläkta venösa 
bensår som orsakats av venös insufficiens med 46 % under en 14-års period, vilket talar 
för att operation är en mycket mer effektiv metod än enbart kompressionsbehandling 
(Forssgren & Nelzen 2012, ss. 498-503). 
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Om den oftast omfattande polikliniska vården inte är tillräcklig och sårläkning uteblir, 
kan inneliggande högspecialiserad vård krävas. Mer intensiv sårbehandling med 
specialanpassade omläggningsmaterial, revidering av sår, smärtbehandling, 
hudtransplantation eller övrig systemisk behandling som kräver specialistkompetens, 
kan då vara nödvändigt (SBU 2014, s. 39). 
 

Vårdvetenskaplig förankring 
Genom att utgå från ett vårdvetenskapligt perspektiv och vårdvetenskapliga begrepp, 
kan sjuksköterskan få en förståelse för den enskilda patienten. Den vårdvetenskapliga 
teoribildningen möjliggör att vårdaren får nya perspektiv som kan leda till att patientens 
lidande kan lindras. På så sätt kan det vårdvetenskapliga perspektivet medverka till en 
utveckling av det praktiska vårdandet (Wiklund 2003, s. 37).  
 
Hälsa 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är människors hälsa det övergripande 
målet för vårdandet. En väsentlig uppgift för sjuksköterskan är därmed att hjälpa 
patienter till en god hälsa, vilket kan ske genom att stödja och stärka människors 
hälsoprocesser. Hälsa är inte något entydigt begrepp och det finns flera olika 
definitioner på vad det betyder (Dahlberg & Segesten 2010, s. 47). Eriksson (1997, s. 
10) menar att begreppet innebär att vara i ett dynamiskt tillstånd av friskhet, sundhet 
och välbefinnande. Dahlberg och Segesten (2010, s. 49) framhåller att hälsa innebär en 
upplevelse av jämvikt och som berör hela människan, den är mångdimensionell och 
beroende av människans rådande livssituation. Vidare belyser Dahlberg och Segesten 
(2010, s. 52) begreppet som en upplevelse av att ”må bra”, ett välbefinnande som 
möjliggör att människan är i stånd till att genomföra det hon vill, sina små eller stora 
livsprojekt. Parker (2012, s. 52) framhåller att venösa bensår har en signifikant inverkan 
på patientens hälsa och därför bör sjuksköterskan vårda patienten med en helhetssyn. 
Fokus på att hantera och behandla såret men även att uppmärksamma de psykosociala 
effekter som patienten kan uppleva relaterat till sitt tillstånd, är därför viktigt. 
 

Patientperspektiv och livsvärld 
Inom vårdvetenskapen är patientperspektivet en viktig aspekt, vilket innebär att 
patienten ses som expert på sig själv samt utgör navet för vårdandet. Vårdarna har ett 
professionellt kunnande och vet vad det innebär att drabbas av en sjukdom men det är 
bara den enskilda människan som vet hur det upplevs just för denne (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 103). Patientperspektivet kan ses som ett redskap för vårdarna för att 
kunna stödja patientens hälsoprocesser men är också ett etiskt förhållningssätt då detta 
ställer krav på vårdaren. Som vårdare innebär det etiska kravet att ge en så god 
omvårdnad som möjligt vid varje möte med patienten (Dahlberg & Segesten 2010, s. 
104). Patientperspektivet kan inte användas utan en medvetenhet om livsvärldsteorin. 
Livsvärlden kan förstås som världen så som den upplevs av individen och den är 
därigenom unik och personlig för varje människa. Det är i livsvärlden som hälsa, 
sjukdom, lidande och välbefinnande äger rum och därför bör vårdare utveckla förmåga 
att se den enskilda individens upplevelse av fenomenet, för att därigenom kunna ge en 
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så god vård som möjligt. När vårdandet inte möter livsvärlden uppstår därmed inget 
verkligt vårdande (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 126-128). 
 

Lidande och hopp 
Lidande är den mest grundläggande upplevelsen hos patienten och kan ta sats ur skilda 
delar av dennes verklighet (Eriksson 1993, s. 3). Eriksson (1994, s. 100) menar att 
beroende på ursprung benämns de olika uttrycken av lidande som sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidandet är det lidande som uppkommer på grund 
av sjukdom och som yttrar sig som exempelvis kroppslig värk. Detta lidande kan också 
utgöra ett hinder för att fungera optimalt i vardagen. Chase, Melloni och Savage (1997, 
s. 75) beskriver den smärta som patienterna upplever av svårläkta venösa bensår som 
varierande i intensitet och att leva med ett öppet sår leder till konstant irritation och är 
en ständig påminnelse om att tillståndet kräver behandling. 
 
Vården kan ibland upplevas som icke vårdande, trots att intentionen alltid är och bör 
vara att ge en god vård. Detta kan få negativa konsekvenser för de drabbade patienterna 
och det som Eriksson (1993, s.12) betecknar som ett vårdlidande uppstår. Otillräckliga 
kunskaper och brist på reflektion är faktorer som kan orsaka ett vårdlidande (Dahlberg 
& Segesten 2010, ss. 211-212). Vårdlidandet uppstår i vårdrelationen och demonstrerar 
hur den lidande människan kan uppleva sig försummad av sjukvården. Ett vårdlidande 
kan infinna sig när patienten av vårdaren inte uppfattas som ett subjekt utan bemöts som 
ett objekt. Patienten kan då uppleva en maktlöshet och känna att hen inte får vara en del 
av sin vård och sina hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 215-218). Chase, 
Melloni och Savage (1997, s. 76) framhåller att det finns stor variation bland patienterna 
beträffande vilket ansvar de själva vill ta för behandlingen av sitt bensår. Många 
patienter tycker sig inte vara delaktiga i sin vård och upplever att de blir behandlade 
som ett objekt, som endast ett bensår. 
 
Livslidandet hör ihop med människans hela existens och blir ofta påtagligt när individen 
drabbas av sjukdom. Det påverkar hela människans liv, inställningen till människan 
själv och hennes verklighet (Wiklund 2003, s. 108). Livslidande kan också relateras till 
vad det innebär att leva. Det handlar om patientens sökande efter en plats och en mening 
i tillvaron (Eriksson 1993, ss. 106- 108). Wiklund (2003, ss. 249-250) framhåller 
Antonovskys modell som beskriver vilka komponenter som är viktiga för att människan 
ska kunna acceptera sin livssituation. Modellen benämns som KASAM (känsla av 
sammanhang) där det framgår vikten av att människan upplever begriplighet, 
hanterbarhet och meningsfullhet i sitt liv. 
  
Människans upplevelse av hopp kan knytas till det som upplevs som meningsfullt. Det 
handlar om att våga möta sitt lidande men också att försonas med det. Sjuksköterskan 
kan också genom sina vårdhandlingar inge och bevara patientens upplevelse av hopp. 
Genom att att lyssna till patientens berättelse om sin livssituation visar sjuksköterskan 
att hen är beredd att dela patientens lidande, vilket också inger en känsla av hopp till 
patienten (Wiklund 2003, ss. 152-153).  
 



 5 

En vårdande relation  

En vårdande mellanmänsklig relation mellan vårdare och patient är förutsättningen för 
att en god vård ska kunna erbjudas. Den vårdande relationen är professionell i den 
bemärkelsen att vårdaren inte kan förvänta sig att få ut något för egen del (Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg 2003, s. 46). Dahlberg och Segesten (2010, s. 
190) menar att en vårdrelation uppstår i mötet mellan vårdare och patient. Den 
professionella vårdrelationen kännetecknas av att vårdaren använder sina erfarenheter 
samt sin kunskap för att kunna vara absolut närvarande i det vårdande mötet med 
patienten. 

 
Sjuksköterskans roll  
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor innehar sjuksköterskan fyra ansvarsområden: 
att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. 
Vidare förklaras hur sjuksköterskan skall visa på professionalitet genom att vara lyhörd, 
visa medkänsla, vara respektfull samt värna om integriteten. Det finns också alltid ett 
ansvar för ett kontinuerligt lärande för att upprätthålla sin yrkeskompetens samt ett 
personligt ansvar för hur yrket utövas. All omvårdnad som bedrivs av sjuksköterskor 
ska vara evidensbaserad och följa gällande riktlinjer (Svensk Sjuksköterskeförening 
2014, ss. 3-5).  
 
Sjuksköterskans uppgift innebär att bedriva den vanligt förekommande konservativa 
omvårdanden, där fokus riktas mot att behandla ödem med syfte att främja sårläkning 
samt att minska risken för recidiv. Detta kräver att patienten motiveras och uppmuntras 
att aktivt delta i behandlingen. Den mest förekommande metoden för behandling av 
ödem är kompressionsbehandling, där lindning av benen är en vanlig 
sjuksköterskeuppgift. En korrekt utförd lindning tar tid att lära sig att utföra och viktigt 
är att bandaget upplevs som bekvämt för patienten. Att kompressionen inte hindrar 
rörelser i fotleden, att kompressionsgraden är som högst över ankeln för att sedan 
långsamt avta i tryck samt att lindningen sträcker sig från tåbaserna till strax under 
knäet, är andra viktiga parametrar (Lindholm 2003, ss. 39-51).  
 
Eskilsson (2008, s. 9) menar att det ansvar som sjuksköterskor känner för att vårda 
patienter med svårläkta sår är både berikande och betungande. Ansvaret de innehar 
leder till en känsla av att känna sig stärkt men även tyngd. Det förklaras som en 
utmaning att pröva nya strategier för omläggning och avlastning av såret, där ökad 
erfarenhet leder till en känsla av trygghet och spänning inför uppgiften. Det lidande 
dessa patienter kan uppleva relaterat till smärta, skam, lukt och sorg över att såret inte 
läker, leder till känslor av både utmaning samt frustration hos sjuksköterskorna 
(Eskilsson 2008, ss. 9-11). 
 
Sjuksköterskans pedagogiska kompetens 

Mötet mellan sjuksköterska och patient innebär en situation där båda kan lära samt att 
sjuksköterskan får ta del av patientens egna erfarenheter av sin unika livssituation. 
Patientens sätt att se på sin ohälsa är dock sprunget ur ett annat sociokulturellt 
sammanhang än det som sjuksköterskan hämtat sin kunskap ur (Hansson Scherman 
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2013, s. 82). Genom att tillhandahålla patienten relevant kunskap som sjuksköterskan 
innehar tillåts denne fatta egna beslut och därmed kan sjuksköterskan arbeta för att få 
till bestående förändringar (Pilhammar Andersson 2007, ss. 14-15). Pilhammar 
Andersson (2007, s. 15) framhåller också Craveners tankar om att patientundervisning 
även handlar om att bedöma patientens behov av kunskap. Svensk 
Sjuksköterskeförening (2014, s. 8) menar att sjuksköterskan ska tillhandahålla 
informationen på ett sådant sätt att patienten har tillräckligt mycket kunskap för att 
kunna ge informerat samtycke till omvårdnaden. Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 11) ska 
sjuksköterskan, i dialog med patienten, tillhandahålla vägledning och stöd i syfte att 
göra patienten delaktig i vårdhandlingarna. Socialstyrelsen framhåller vidare hur 
sjuksköterskan ska inneha förmåga att undervisa patienter samt förvissa sig om att 
patienten har förstått den givna informationen, vilket också stöds av Hansson Scherman 
(2013, s. 76). Patientundervisning har därför som mål att främja patientens lärande och 
bidra till förändring (Pilhammar Andersson 2007, s. 14). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskan möter i olika vårdande sammanhang patienter som drabbats av svårläkta 
venösa bensår. I Sverige idag lever ca 0,3 till en 1 % av befolkningen med detta tillstånd 
som inte bara orsakar sjukdomslidande, utan som också inverkar på den drabbades 
hälsa. Denna ohälsa kan visa sig som upplevelser av smärta eller som något som 
begränsar människan i vardagen. I takt med att vi lever allt längre kommer också 
sjukdomen att öka då det är främst äldre över 65 år som drabbas. Om sjuksköterskan 
inte reflekterar över omvårdnaden av denna patientgrupp finns det risk att 
vårdhandlingarna blir rutinmässiga och patienten upplever inte bara ett ökat 
sjukdomslidande, utan också ett vårdlidande och ett livslidande. För att sjuksköterskan 
ska kunna ge en god omvårdnad som präglas av ett öppet och följsamt förhållningssätt, 
är det därför viktigt att patienter med svårläkta venösa bensår och deras upplevelser om 
sin unika livssituation lyfts fram. Den nya kunskapen som framkommer skulle kunna 
gagna sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet och därmed slutligen patienten. 
 
 
SYFTE 

Syftet är att belysa hur patienter med svårläkta venösa bensår upplever sin livssituation 
för att med detta som grund ge sjuksköterskan förutsättningar att ge en god omvårdnad. 
 
 
METOD 

I detta arbete valdes litteraturstudie som metod. Enligt Axelsson (2012, s. 203) används 
detta tillvägagångssätt för att identifiera och sammanställa den forskning som redan 
finns inom ett forskningsområde. Resultatet grundas därmed på vetenskapliga artiklar 
där endast primärkällor inkluderats. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
inkluderades vilket enligt Axelsson (2012, ss. 203-204) framstår som en fördel då 
området därmed kan studeras utifrån olika synvinklar, vilket leder till en ökad förståelse 
för människors verklighet och erfarenheter.  
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Datainsamling  
Den första litteratursökningen utgick från en ostrukturerad pilotsökning som är en 
fritextsökning där inga begränsningar gjorts, vilket gav en uppfattning om 
kunskapsläget inom området (Axelsson 2012, s. 208). Vid genomförandet av denna 
sökning i databasen CINAHL användes sökorden ”leg ulcers” AND ”life quality” vilket 
resulterade i 151 träffar. Tillräckligt material fanns därför för att gå vidare med studiens 
frågeställning, detta enligt Axelsson (2012, s. 208). Databaser som användes vid den 
egentliga litteratursökningen var CINAHL och PubMed då dessa innehåller 
vetenskapliga studier som berör både omvårdnad och medicin. Sökorden som användes 
i CINAHL var venous leg ulcers, leg ulcers, patients perspective, life quality, lived 
experience, living with a leg ulcer, nurse-patient relations, care relation, nursing och 
pain. I databasen CINAHL utfördes en individuell sökning på samtliga sökord för att 
vidare kombineras med varandra (bilaga 1). Dock användes i databasen PubMed enbart 
sökorden venous leg ulcers AND life quality, då vi funnit mycket material i databasen 
CINAHL.  
 
Enligt Axelsson (2012, s. 209) är det viktigt att avgränsa sin sökning med 
inklusionskriterier då detta underlättar urvalet. Inklusionskriterierna som användes vid 
sökningar i databaserna CINAHL och PubMed var att artiklarna skulle vara  
 

• relevanta för studiens syfte 
• vetenskapligt granskade (peer-reviewed) 
• publicerade mellan 2005-2014  
• engelskspråkiga 

 
 
Artiklarnas abstract lästes (bilaga 1) för att få en uppfattning om artiklarna var relevanta 
för syftet, d.v.s. om det fanns svar på forskningsfrågan. Vissa studier exkluderades på 
grund av att de inte svarade an på syftet och slutligen inkluderades elva artiklar att 
bygga studiens resultat på. Vidare utfördes manuella sökningar utifrån 
litteraturöversikternas referenslistor. Detta är enligt Axelsson (2012, s. 211) ett sätt att 
söka fram artiklar som borde ingå i litteraturstudien, vilket i denna litteraturstudie inte 
resulterade i några nya artiklar till resultatet.    
 

Dataanalys 
Samtliga elva artiklar lästes upprepade gånger i sin helhet av båda författarna, vilket gav 
en övergripande uppfattning om materialet. För att granska studiernas kvalité användes 
Fribergs (2006, s. 119) förslag på relevanta frågor, som kan användas vid granskning av 
både kvalitativa samt kvantitativa artiklar. Vidare presenterades de utvalda artiklarna i 
en översiktstabell av analyserad litteratur, detta enligt Friberg (2006, s. 149). Här 
redogörs för artiklarnas perspektiv, problem och syfte, metod samt resultat (bilaga 2). 
Genom att sammanställa materialet blir det möjligt att bilda sig en uppfattning om 
respektive artikels innehåll, vilket också innebär att det lättare kan urskiljas likheter 
samt skillnader i materialet. Sammanställningen utgör också ett värdefullt hjälpmedel i 
den kommande analysen, där teman och subteman identifieras (Axelsson 2012, s. 212). 
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Analysarbetet fortsatte genom att de inkluderade artiklarnas relevanta begrepp, som 
färgkodades, utgjorde grunden för skapandet av denna litteraturstudies subteman. Detta 
analysförfarande är utfört enligt Axelsson (2012, ss. 212). Samtliga inkluderade 
artiklars resultat lästes återigen flertalet gånger och slutligen kunde relevant text som 
passade in till varje subtema, placeras in i den grundstruktur med subteman som redan 
skapats. De subteman som ansågs höra ihop bildade vidare ett tema, vilket sedan döptes 
för att spegla innehållet. Med hjälp av detta kunde delarna föras ihop till nya helheter 
och teman och subteman kunde utformas som ett resultat (tabell 1). Skapandet av delar 
till helheter är enligt Axelsson (2012, ss. 212-214).  
 
 
RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre teman och sju subteman som alla beskriver 
patienters upplevelser av sin livssituation vid svårläkta venösa bensår (tabell 1). 
 
  Tabell 1 
Teman Subteman 
 
Påverkan på välbefinnandet 

Att leva med smärta och obehag  
Fjärmar sig från sin omgivning 
Känslolivet påverkas 

 
Anpassning till sitt förändrade liv 

Begränsningar i det vardagliga livet 
Att hantera eller inte hantera sin sjukdom 

 
Otrygghet och lidande på grund av 
bristande information och kunskap 

 
Brist på kunskap 
Den goda vårdande relationens betydelse 
 

 
 

Påverkan på välbefinnandet 

Att leva med smärta har i de inkluderade studierna framkommit som en stor del av 
livssituation för de patienter som lever med svårläkta venösa bensår. Trots detta 
uppmärksammas inte alltid detta lidande av sjuksköterskan. Svårläkta venösa bensår 
kan också utsöndra lukt och sekretion vilket kan utgöra ett hinder för patienten att se sig 
som en del av samhället. Som följd av denna sociala isolering kan patienterna uppvisa 
mer inåtvända beteenden som leder till ensamhet.  
    

Att leva med smärta och obehag  
Att leva med smärta förklaras som ett utmärkande drag för drabbade av svårläkta 
venösa bensår (Morgan & Moffatt 2008, s. 344; Ebbeskog & Emami 2005, ss. 1227-
1228; Byrne & Kelly 2010, s. 48). Denna smärta har en direkt negativ inverkan på de 
drabbades liv (Brown 2005, s. 986). Enligt Wellborn och Moceri (2014, s. 124) 
upplever patienterna också ett obehag som kan relateras till en konstant, intensiv smärta 
samt klåda. Ord som beskriver patienternas upplevelser av smärta är exempelvis 
brännande, huggande och knivliknande upplevelser som har en direkt negativ inverkan 
på välbefinnandet (Heinen, Persoon, Van de Kerkhof, Otero & Achterberg 2007, s. 
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1299). I samma studie uttrycker 85 % av de 120 deltagande patienterna smärta, där 40 
% uttrycker att smärtintensiteten är svår (Heinen et al. 2007, s. 1299), vilket kan 
jämföras med en studie av Van Hecke, Grypdonck, Beele, De Bacquer och Defloor 
(2009, s. 341) som menar att 82,9 % av patienterna upplever smärta. De stunder som 
patienterna känner sig smärtfria blir också kortvariga då kompressionsbehandlingen och 
stödstrumporna fungerar som en påminnelse om deras tillstånd (Wellborn & Moceri 
2014, s. 124).  
 
Patienterna kan också uppleva en oro då vissa sjuksköterskor tycks orsaka mer smärta 
och mer lidande genom sitt sätt att utföra sårvård. Patienterna upplever också ilska och 
frustration vilket kan bero på för liten förståelse från sjuksköterskorna, gällande att 
uppmärksamma patientens smärtupplevelse (Morgan & Moffatt 2008, s. 344). 
Patienterna kan också uppleva sig vara i en utsatt situation samt känna sig obekväma 
inför omvårdnaden, då de inte blir tillräckligt smärtlindrade varken före eller efter 
sårvården. Van Hecke et al. (2009, s. 341) framhåller att endast en tredjedel av 
patienterna erhåller smärtlindring, där hälften av dessa följer ordinationen. De drabbade 
upplever det också som smärtsamt att genomgå en utdragen läkeprocess (Ebbeskog & 
Emami 2005, ss. 1227-1228). Då smärtan kan upplevas som oupphörlig och särskilt 
svår nattetid, använder många patienter någon form av smärtlindring, som dock visat sig 
sällan avhjälpa denna typ av smärta (Green, Jester, Mc Kinley & Pooler 2013, ss. 61-
62). I en studie av Heinen et al. (2007, s. 1299) upplevde däremot 70 % att smärtan blev 
mer hanterbar av smärtstillande medicin.  
 

Fjärmar sig från sin omgivning 
Att ha ett sår som utsöndrar mycket sårvätska och lukt gör patienterna sårbara för andras 
reaktioner, vilket också leder till ett undvikande av sociala situationer. Tillståndet 
skapar också en känsla av att aldrig vara ren och tillsammans med lukten från såret har 
detta en negativ inverkan på patienternas livssituation. Detta gör att patienterna 
utvecklar olika knep för att kunna dölja lukten, exempelvis med parfym (Morgan & 
Moffatt 2008, s. 344). Green et al. (2013, s. 62) menar att sekretion från sår samt lukt är 
de faktorer som har starkast påverkan på de drabbades liv. Symtomen är för många 
förenat med skuld och skam vilket även skapar stresskänslor hos de drabbade (Green et 
al. 2013, s. 65; Byrne & Kelly 2010, s. 48). Ett sätt att hantera dessa negativa effekter är 
att fjärma sig från sin omgivning (Green et al. 2013, ss. 61-62; Byrne & Kelly 2010, s. 
48; Morgan & Moffatt 2008, s. 344).  
 
Patienterna har också uttryckt en känsla av att befinna sig på insidan, längtandes ut, 
vilket leder till att de inte känner sig som en del av samhället (Green et al. 2013, s. 64; 
Brown 2005, s. 98). Den inskränkta rörelseförmågan som kan relateras till 
kompressionsbehandlingen leder till en rädsla för att ramla. Detta kan förklara varför de 
drabbade hellre vill vara hemma (Brown 2005, s. 98; Green et al. 2013, s. 64). 
Kontakten med andra begränsas av patienten på ett medvetet sätt, vilket förklaras som 
ett sätt att skydda sig själv med förhoppning om att därmed uppleva mindre sorg (Green 
et al. 2013, ss. 64-65). Då förmågan till ett socialt liv begränsas kan personen också 
anpassa sin personlighet efter detta och anta mer introverta beteenden. Detta kan 
förklaras som en process av social transformation, där den drabbade går från att tidigare 
varit social till att leva ett liv mer i ensamhet (Byrne & Kelly 2010, s. 48). 
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Känslolivet påverkas 
När en patient lider av svårläkta venösa bensår är det inte enbart de fysiska symtomen 
som påverkar livet. Det som beskrivs som psykologiska faktorer som påverkar är 
depression, nedstämdhet, oförklarlig ilska och självmordstankar. Men det framkommer 
även en positiv psykologisk aspekt som kan relateras till att det finns en stark känsla av 
att aldrig ge upp hos människan, en känsla av hopp (Byrne & Kelly 2010, s. 48; Green 
et al. 2013, s. 62). I en studie uppvisade 30 % av patienterna ångest och oro medan 
förekomsten av depression var 40 % (Nogueira, Zanin, Miyazaki & de Godoy 2009, s. 
195). Detta bekräftas också av Morgan och Moffat (2008, s. 343) som menar att 
depression, en känsla av ensamhet samt ångest är vanligt förekommande i denna 
patientgrupp. Att hantera depression beskrivs av en patient som ett nödvändigt ont och 
något som måste uthärdas (Wellborn & Moceri 2014, ss. 124-125).  
 
 

Anpassning till sitt förändrade liv  
Som en påverkan på livssituationen beskrivs hur den drabbade patienten anpassar sin 
vardag efter tillståndet. Graden av aktivitet påverkas negativt och tidigare enkla sysslor, 
som att hitta lämpliga skor, blir plötsligt svårt. Patienten försöker vidare att hitta 
strategier för att hantera tillståndet och lägger stor betydelse vid det stöd som erbjuds 
från familj, vänner och vårdpersonal. 
 

Begränsningar i det vardagliga livet 
Morgan & Moffatt (2008. s. 343) framhåller att patienter som drabbats av svårläkta 
venösa bensår upplever tillståndet som ett intrång i deras vardagliga liv. Sårvårdsrutinen 
blir som en del av livet, något som utförs en bestämd tid varje vecka, en ovälkommen 
rutin. Här framkommer påverkan på dagliga aktiviteter där patienterna får lära sig att 
prioritera om i sina liv och endast genomföra det som bensåret tillåter dem att göra. Av 
tio patienter i en studie av Nogueria et al. (2009, s. 124) uttryckte samtliga att livet med 
bensår påverkar ens förmåga att utföra dagliga aktiviteter. Det handlar om att inte kunna 
vara lika aktiv som tidigare, begränsad rörelseförmåga relaterat till 
kompressionsbehandling eller att inte kunna upprätthålla de aktiviteter som tidigare 
varit en del av ens liv. För vissa patienter handlade det om att de inte längre kunde 
arbeta då vissa moment blivit omöjliga att utföra, som att stå längre stunder. Sysslor 
som tidigare varit självklart, som att hitta ett par bekväma skor, visade sig nu inte vara 
lika enkelt (Nogueria et al. 2009, s. 124). Liknande resultat beskrivs också av Green et 
al. (2013, ss. 64-65) och Heinen et al. (2007, s. 1300) som menar att patienterna 
upplever begränsningar i val av kläder och skor samt i sin rörelseförmåga. Nogueria et 
al. (2009, s. 124) menar att resultatet blir att livet till slut kretsar kring bensåret och vad 
som är möjligt att genomföra sjukdomen. 
 
Att hantera eller inte hantera sin sjukdom  

De drabbade beskriver att viktiga komponenter för att kunna hantera sin sjukdom 
innebär att få hjälp och assistans i dagliga aktiviteter, känna uppskattning från sin 
partner samt få bekräftelse på sina känslor. Väsentligt är också att sjukvårdspersonal 
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uppträder på ett varmt och vänligt sätt samt visar förståelse (Nogueira et al. 2009, s. 
125). Morgan och Moffat (2008, s. 343) menar att många patienter som drabbats kan 
uppleva det som svårt att finna copingmekanismer. Brown (2005, ss. 987-988) menar att 
vissa patienter hanterar tillståndet genom att intala sig själva att deras sjukdom inte är 
särskilt allvarlig. Andra väljer att försöka acceptera situationen, vilket innebär att 
patienterna hellre eftersträvar symtomlindring snarare än att ständigt hoppas på att 
tillståndet ska försvinna helt. 
 
 

Otrygghet och lidande på grund av bristande information och kunskap 
Patienterna framhåller en känsla av skuld för att de inte har mer kunskaper om sin 
sjukdom samt att sjuksköterskans bristande kunskaper skapar en känsla av otrygghet 
och sårbarhet hos patienterna. Patienterna uttrycker att det är viktigt att sjuksköterskan 
uppmärksammar hen som ett kännande subjekt samt tar del av dennes upplevelser. På så 
sätt kan ett förtroende för sjuksköterskan uppstå och den goda vårdrelationen kan 
etableras, vilket visat sig vara viktigt för patienten.  
 

Brist på kunskap  
Wellborn och Moceri (2014, s. 124) menar att bristen på kunskap om tillståndet, både 
hos sjuksköterskan och patienten, är vanligt förekommande. Patienterna skuldbelägger 
sig själva då de i brist på kunskap tror att de hade kunnat motverka uppkomsten av sin 
sjukdom. Behovet av patientundervisning har hos patienterna visat sig vara stort, inte 
minst då de uttrycker det är svårt att på egen hand finna information om svårläkta 
venösa bensår. 
 
Patienterna känner sig också otrygga när sjuksköterskorna uppvisar brist på kunskap. 
Att patienterna är medvetna om hur lite sjuksköterskorna verkar kunna om sjukdomen 
samt det lidande det medför, leder till att de känner sig exponerade och sårbara. 
Patienternas starka önskan om att omvårdnaden ska utföras korrekt leder till att de på 
olika sätt försöker göra sjuksköterskan till viljes och visa sig följsamma, trots att de inte 
känner sig bekväma med omvårdnaden (Wellborn & Moceri 2014, s. 126). Patienten 
upplever också ett lidande samt en fördröjd sårläkning när sjuksköterskan inte uppvisar 
goda kunskaper om hur kompressionsbehandlingen bör utföras samt att detta är den 
mest effektiva behandlingen vid tillståndet (Smith-Strøm & Thornes 2008, s. 32). 
Patienten blir därmed en ofrivillig ”expert” och tvingas guida sjuksköterskorna i 
omvårdnaden.  
 

Den goda vårdande relationens betydelse  
Patienterna uttrycker att upprättandet av en god relation är viktigt. Om sjuksköterskan 
ser patienten som en unik individ, visar intresse för patientens upplevelser och inte bara 
ser till såret, uppfattas av patienten som viktiga förmågor för upprättande av en god 
vårdande relation (Morgan & Moffat 2008, s. 346). Patienterna anser det vara viktigt att 
sjuksköterskan tar sig tid, är närvarande, lyssnar till deras historia samt är uppmärksam 
på deras upplevelser av smärta, vilket leder till att ett förtroende gentemot 
sjuksköterskan byggs upp (Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele & Defloor 2011, 
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ss. 149-150). Kontinuitet i omvårdnaden, att en och samma sjuksköterska träffar 
patienten är också viktigt för utvecklandet av en god relation. När patienten möter olika 
sjuksköterskor kan det leda till känslor av osäkerhet och förmågan att hantera sitt 
sjukdomstillstånd kan försämras (Brown 2005, s. 988).  Detta stöds också av Byrne och 
Kelly (2010, s. 50) som menar att just kontinuitet är viktigt för uppbyggnaden av en 
vårdande relation. Den vårdande och ofta terapeutiska relationen som skapas mellan 
patient och sjuksköterska beskrivs som unik. Patientens känsla av tacksamhet samt en 
upplevelse av att de blir omhändertagna på ett professionellt sätt, är speciella drag för 
just den vårdande relationen. Van Hecke et al. (2011, ss. 149-150) menar att patienterna 
uttrycker vikten av att kunna lita på sjuksköterskan och dennes kompetens, vilket också 
gäller när patienterna inte är helt övertygade om fördelarna med behandlingen. Green et 
al. (2013, s. 62) förklarar att momentet där sjuksköterskan utför sårvård kan upplevas 
som en viktig stund för patienten, just för att relationen sjuksköterska och patient 
emellan då känns intim och nära. Detta är därför ett viktigt moment för utvecklandet av 
en god vårdande relation.  
 

 
DISKUSSION 

I kommande diskussionsavsnitt förs till en början en metoddiskussion. Vidare följer 
resultatdiskussionen, där viktiga fynd som framkommit i litteraturstudien diskuteras. 
Teman och subteman som belyses är Påverkan på välbefinnandet, Att hantera eller inte 
hantera sin sjukdom, Otrygghet och lidande på grund av bristande information och 
kunskap samt Den goda vårdande relationens betydelse.  
 
 

Metoddiskussion 
Att använda litteraturstudie som metod kan enligt Axelsson (2012, s. 205) vara en hjälp 
för att söka ny kunskap som kan vara nödvändiga för att utveckla den egna 
professionen. Som ett alternativ till litteraturstudie hade en empirisk kvalitativ studie 
kunnat genomföras bland de patienter som lider av svårläkta venösa bensår. Detta hade 
också besvarat syftet genom att patienternas unika livssituation belyses men då denna 
metod är mer tidskrävande fanns inget utrymme att genomföra en sådan inom ramen för 
denna utbildning.  
 
De inkluderade artiklarna kommer från USA, Australien, Belgien, Brasilien, Sverige, 
Norge, Irland, England och Nederländerna. Studierna har trots sin globala spridning 
visat på liknande resultat gällande hur patienterna uppfattar sin livssituation. Detta är 
intressant med tanke på att sjukvården kan se olika ut beroende på land. Grad av 
kompetens, kunskap och kultur samt vad som är praxis i vården, är variabler som kan 
skilja sig åt och som kan påverka hur patienterna upplever omvårdnaden vid svårläkta 
venösa bensår. Därför tolkar vi de inkluderade studiernas resultat med uppenbara 
likheter som en styrka. Överförbarhet till svenska kontexter anser vi därför vara rimligt, 
trots att endast en inkluderad studie är av svenskt ursprung. 
 



 13 

Inklusionskriterierna ändrades under sökningens gång. Vid första sökningen användes 
inklusionskriterie äldre över 65 år då denna åldersgrupp är de som vanligen drabbas. 
Dock uteslöt detta flertalet aktuella artiklar, varav detta inklusionskriterie inte användes 
i kommande sökningar. Avgränsningen av år gjordes för att få med aktuell forskning 
men samtidigt visade det sig att en alltför snäv avgränsning av år hade inneburit för lite 
material att bygga litteraturstudien på. Därför kan man enligt Axelsson (2012, s. 210) 
utföra en mer utbredd sökning, vilket kan inkludera fler artiklar. 

Initialt var ambitionen att inkludera studier med både kvalitativ och kvantitativ design 
då detta enligt Axelsson (2012, ss. 203-204) medför att det aktuella området kan belysas 
ur olika synvinklar. Det visade sig dock vara svårt att med kvantitativa studier svara an 
på denna litteraturstudies syfte, där patientens upplevelse belyses. Därmed är enbart två 
av de elva inkluderade studierna av kvantitativ design. Friberg (2006, s. 24) menar att 
genom att använda kvantitativa artiklar är det möjligt att få svar på förekomsten, d.v.s. 
hur många som upplever ett fenomen på ett visst sätt. Med den kvalitativa ansatsen kan 
information om fenomenets egenskaper framkomma, vilka innebörder en människa 
lägger i detta fenomen samt vilken mening det har (Friberg 2006, s. 24). Genom att 
använda övervägande del kvalitativa studier kunde vi därmed få svar på syftet och en 
ökad kunskap om hur patienterna upplever sin livssituation kunde belysas.  

Då denna litteraturstudie har skrivits av två författare har diskussioner kring de 
inkluderade studiernas resultat kunnat föras, vilket inneburit en djupare förståelse för 
det insamlade materialet.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet anses uppnått i denna litteraturstudie, som visar att patienter som lever med 
svårläkta venösa bensår upplever en förändrad livssituation.  
 

Påverkan på välbefinnandet 
Att välbefinnandet påverkas med upplevelser av smärta och rädsla för lukt framstår i 
resultatet som en stor del av dessa patienters vardag. Social isolering är också vanligt 
förekommande (Morgan & Moffatt 2008, s. 344; Ebbeskog & Emami 2005, ss. 1227-
1228). Detta styrker också Briggs och Flemming (2007, ss. 321-322) som menar att de 
fysiska symtomen som smärta samt lukt och sekretion från såret, är de mest utmärkande 
symtomen som påverkar de drabbades livssituation. Eriksson (1994, s. 94) framhåller 
att detta fysiska lidande med den svåra smärtan som följd kan verka förlamande på 
människans existens. Denna litteraturstudies resultat visar på att livet med bensår inte 
bara påverkar människan i form av att hen nu lever med en sjukdomsdiagnos, utan hela 
livssituationen påverkas. Som författarna tolkar de framkomna resultaten kommer själva  
sjukdomen i sig, det svårläkta bensåret, något sekundärt när människan till följd av detta 
får påverkan på många olika plan. Detta styrks också av Wiklund (2003, s. 71) som 
menar att en kroppslig, fysisk åkomma påverkar hela människan. Eriksson (1994, s. 93) 
menar att detta livslidande, som visar sig genom att hela människans livssituation 
innefattas, kan vara ett hot mot människans existens samt en upplevelse av att förlora 
sitt sociala sammanhang. Även Wiklund (2003, s. 71) framhåller att det är viktigt att 
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sjuksköterskan förstår patienten i det sammanhang hen lever i vilket är förutsättningen 
för att vårda med en helhetssyn. Detta är kunskap som för sjuksköterskan är viktig att 
lyfta fram i ett försök att förstå denna patientgrupps behov, som visat sig vara komplex.  
 
Att hantera eller att inte hantera sin sjukdom 

Ett huvudfynd som framkom i denna litteraturstudie berör patientens anpassning av sitt 
liv där denne försöker hantera sin sjukdom. Resultatet visar på att den hjälp och det stöd 
patienten känner från människor i sin omgivning är det som till stor grad medverkar till 
om patienten upplever tillståndet hanterbart (Nogueria et al. 2009, s. 125). Det handlar 
därmed om faktorer som finns utanför och runtomkring patienten. Att stärka patientens 
egen förmåga att hantera sin sjukdom och att finna ett sätt att hantera livet med 
svårläkta venösa bensår anser vi som blivande sjuksköterskor vara en viktig 
omvårdnadsåtgärd, inte minst då sjukdomen faktiskt är långvarig. Detta menar vi är 
viktigt då denna litteraturstudies resultat inte visar på hur patientens egen förmåga kan 
stärkas. Snarare uppvisar patienter svårigheter med att själva utveckla metoder för 
hantering av sjukdomen (Morgan & Moffat 2008, s. 343; Nogueria et al. 2009, s. 124). 
Det är trots allt så att de flesta patienter som lever med svårläkta venösa bensår inte 
alltid upplever fullständig läkning, vilket leder till en situation där patientens liv kretsar 
kring såret och behandlingen. När läkning inte alltid är troligt behöver fokus ändras från 
målet att såret ska läka till att patienten lär sig att hantera symtomen och leva med 
sjukdomen. Detta stöds av Briggs och Flemming (2005, ss. 323-324) som menar att en 
uppmuntran om att se sjukdomen som långvarig och att behandlingen är en naturlig del 
av deras liv, skulle tillåta patienterna att känna mer kontroll, empowerment. Dahlberg 
och Segesten (2010, s. 80) menar att livet med långvarig sjukdom innebär en 
bestämdhet, något som kan utgöra ett hinder i ens dagliga liv. Men trots denna 
bestämdhet, som kan yttra sig som en ohälsa, kan även ett välbefinnande infinna sig. 
Det är därmed möjligt att uppleva välbefinnande trots sjukdom. 
 
Kapp, Simpson och Santamaria (2014, s. 100) framhåller att dagens patienter är mer 
engagerade i sin vård, vilket har lett till att ökad egenvård är essentiellt. Att skapa en 
känsla av självkontroll, tillfredsställelse av att vara kapabel till att kunna vårda sig själv 
och att själv kunna styra över när och hur lång tid omläggningen tar, blir mer och mer 
viktigt i vården av dessa patienter. Vi menar därför att sjuksköterskor bör arbeta för att 
stärka patientens förmåga att på egen hand hantera sin sjukdom, exempelvis genom 
patientundervisning, vilket också stärks av Annells, O´Neil och Flowers (2008, s. 356) 
samt Brown (2010, s. 70). En god patientundervisning kan slutligen resultera i att 
patienten får ökade kunskaper, ett ökat välbefinnande samt blir stärkt i sin förmåga att 
fatta egna beslut (Pilhammar Andersson 2007, s. 16).  
 

Otrygghet och lidande på grund av bristande information och kunskap 
Resultatet i denna litteraturstudie visar också på den kunskapsbrist om tillståndet som 
finns bland sjuksköterskor, vilket leder till ett ökat lidande för patienten (Wellborn & 
Moceri 2014, s. 124; Smith-Strøm & Thornes 2008, s. 32; Morgan & Moffat 2008, s. 
345). Kunskapsbristen tros också bottna i att sjuksköterskan litar på egna erfarenheter 
och kollegors omdömen istället för att söka fram evidensbaserad kunskap, som yrket 
borde vila på (Smith-Strøm & Thornes 2008, s. 32). Att inte kunskapsbrist 
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uppmärksammas mer menar vi är det främsta hindret för att på ett professionellt sätt 
bemöta denna patientgrupp. Sjuksköterskans förmåga att bedriva en god omvårdnad 
anser vi utgöra grunden för hur vården och vidare hur patientens livssituation uppfattas 
av patienten. Detta framhålls också i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som kräver 
att vården ska vara av god kvalité. Det ingår också i sjuksköterskans kompetensområde 
att tillämpa kunskaper inom omvårdnad samt att implementera ny kunskap som grundas 
i evidens (Socialstyrelsen 2005, ss. 11-13). 
 
Sjuksköterskans bristande kunskaper kring omvårdnaden av svårläkta venösa bensår har 
också framkommit i denna litteraturstudie (Smith-Strøm & Thornes 2008, s. 32; Morgan 
& Moffat 2008, s. 346). Detta styrker också Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi och Suhonen 
(2014, s. 198) som visar på att en del sjuksköterskor har bristande kunskaper kring 
såromläggningar samt adekvat smärtlindring, vilket även Kapp, Simpson och 
Santamaria (2014, s. 100) instämmer i. Sjuksköterskan missbedömer patientens 
smärtupplevelse och trots att de flesta patienter upplever smärta i samband med ett 
venöst bensår, antar många sjuksköterskor att det är sår av arteriell karaktär som är 
smärtsamt (Ylönen et al. 2014, s. 198). Detta kan ge ett vårdlidande, som Eriksson 
(1994, ss. 86-87) menar kan yttra sig genom att patienten inte får den vård hen behöver. 
Det handlar om att vårdaren inte har förmåga att se patientens behov och därmed blir 
vården icke-vårdande (Eriksson 1994, s. 92). Denna brist på kunskap som belyses i 
litteraturstudiens resultat gällande den evidensbaserade behandlingen av svårläkta 
venösa bensår, menar vi leder till att patienterna får bristande omvårdnad som innebär 
en negativ påverkan på livssituationen. Detta stöds också av Kapp, Simpson och 
Santamaria (2014, s. 100) som menar att yrket vilar på evidens och därmed är kunskaper 
inom omvårdnad av svårläkta venösa bensår viktiga kunskaper som sjuksköterskan bör 
inneha för att kunna tillhandahålla en god omvårdnad. I denna litteraturstudie 
framkommer att patienterna har uppmärksammat en kunskapsbrist bland sjuksköterskor 
och därför anser vi att sjuksköterskeutbildningar bör lägga vikt vid att lära ut 
omvårdnad vid svårläkta venösa bensår. 
  
Den goda vårdande relationens betydelse 

Den goda vårdande relationen är ett återkommande tema i de studier som har granskats. 
I resultatet framkommer att vårdrelationen är central för patienten men att det ofta finns 
en avsaknad av en sådan (Morgan & Moffat 2008, s. 346; Ebbeskog & Emami 2005, ss. 
1226-1227). Björck och Sandman (2007, s. 16) förklarar att i relationer där patientens 
lidande tycks öka, saknas just den vårdande relationen. En vårdrelation ska istället leda 
till att patientens lidande bör lindras. De granskar användningen av begreppet 
vårdrelation ur ett vårdvetenskapligt perspektiv och framhåller Kaséns åsikter om att 
den vårdande relationen utgör grunden för vårdandet samt att lindra lidande utgör skäl 
för sjuksköterskan att vårda människan (Björck & Sandman 2007, s. 16). 
Vårdrelationen och vårdande möten kan vara olika beroende på i vilken kontext den är, 
men gemensamt är att patientens hälsoprocesser ska stödjas och stärkas (Dahlberg & 
Segesten 2010, s. 195). 
 
Lindholm (2003, s. 233) framhåller att fokus ofta hamnar på själva bensåret vilket 
innebär att tankesättet snarare blir att vi behandlar ett sår på en patient, istället för att se 
hela patienten. Sjuksköterskan behandlar alltid en patient med ett sår, vilket är viktigt att 
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komma ihåg (Lindholm 2003, s. 233). Vi tolkar därmed resultatet som att patienterna 
inte blir sedda som individer utan att fokus för sjuksköterskan är själva sårläkningen. 
För att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt anser vi att sjuksköterskan måste 
möta patientens livsvärld och ta del av dennes berättelse, vilket även Dahlberg och 
Segesten framhåller (2010, s. 103). Wiklund (2003, s. 48) hänvisar till den franske 
filosofen Merleau-Ponty och hans teorier om den levda kroppen och människans 
livsvärld. Merleau-Ponty menar att människan förhåller sig till världen genom sin 
kropp. Han ser kroppen som ett subjekt och det är genom den levda kroppen som 
människan får tillgång till världen. Därför menar vi att det är viktigt att bemöta 
patienten som ett subjekt samt att sjuksköterskan förstår att det inte bara handlar om ett 
fysiskt tillstånd. Det venösa bensåret innebär också en påverkan på människans tillgång 
till världen vilket ger en förändrad livssituation.  
 
Resultatet lyfter fram den vårdande relationen som unik och som måste bygga på en 
kontinuitet, vilket innebär att patienten bör få omvårdnad av samma sjuksköterska 
(Byrne & Kelly 2010, s. 50; Brown 2005, s. 988). Detta styrks även av Eriksson och 
Nilsson (2008, s. 2356) som menar att just kontinuitet är en förutsättning för 
utvecklandet av en vårdande relation. Björck och Sandman framhåller Kaséns tankar om 
att det är vårdaren som tar ansvar för den vårdande relationen och banar väg för att det 
ska kunna uppstå en sådan. Den vårdande relationen är alltid asymmetrisk och patienten 
sätts i fokus (Björck & Sandman 2007, s. 16). Resultatet visade också på att ett 
förtroende mellan sjuksköterska och patient byggs upp genom att sjuksköterskan tar sig 
tid, är närvarande och lyssnar på patientens upplevelse av sitt tillstånd (Van Hecke et al. 
2011, ss. 149-150). Att sjuksköterskan tar sig tid i mötet med patienten för att kunna 
etablera en förtroendeingivande relation, styrker även Eriksson och Nilsson (2008, s. 
2357) som också menar att det tar tid att utveckla tillit gentemot den som vårdar. 
Ebbeskog och Emami (2005, s. 1226) menar att sjuksköterskor utför såromläggningen 
utan att ta hänsyn till patienternas upplevelse av situationen. Detta leder till att 
patienterna inte känner sig delaktiga vilket hindrar utvecklingen av en god vårdrelation 
patient och sjuksköterska emellan, som visat sig ha en positiv effekt på sårläkningen 
(Ebbeskog & Emami 2005, s. 1226). Vi anser därför att sjuksköterskans förmåga att 
kunna reflektera kring sitt bemötande och sin omvårdnad, är fundamental. Detta kan 
leda till en bättre omvårdnad präglad av ett öppet och följsamt förhållningssätt. Enligt 
Eriksson och Nilsson (2008, s. 2358) bör sjuksköterskan därför avsätta tid för att 
reflektera över sitt förhållningssätt, i syfte att förbättra sin förmåga att utveckla 
vårdrelationer.  
 

 
Kliniska implikationer  
Ur denna litteraturstudies resultat framkommer följande förslag för kliniska 
implikationer: 
 

• Sjuksköterskan behöver mer kunskap kring omvårdnaden av patienter med 
svårläkta venösa bensår då bristande kunskaper kan leda till att patienten 
upplever otrygghet och lidande. 
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• Sjuksköterskan bör uppmärksamma patientens upplevelse av sin sjukdom då det 
är viktigt att patienten blir sedd och görs delaktig i sin vård.  

• Kontinuitet är viktigt för sårläkningen samt för utvecklandet av den goda 
vårdande relationen. Därför bör en och samma sjuksköterska utföra 
omvårdnaden, där patienten uppmärksammas som en unik individ med en egen 
upplevelse av sin ohälsa. 
 

 

Framtida forskning 
Då det i resultatet framkommit att patienter som drabbats av svårläkta venösa bensår har 
svårt att finna fungerande copingmekanismer i syfte att hantera sin sjukdom, finner 
författarna att detta ämne skulle vara lämpligt att vidare utforska. Författarna uppfattar 
att synen på sjukdomen inte är likvärdig med andra långvariga sjukdomstillstånd, trots 
att de flesta patienter som drabbats lever med det svårläkta venösa bensåret under en 
lång tid. Ett fokus på själva sårläkningen ger mindre utrymme att stötta patienten i 
dennes livssituation, vilket enligt studiens resultat visat sig leda till ett ökat lidande. 
Ämnet är också viktigt med tanke på att sjukdomen i framtiden kommer att drabba fler. 
 
 
SLUTSATSER 

Denna litteraturstudies resultat visar på en mångfasetterad bild av livssituationen för de 
som lider av svårläkta venösa bensår, där påverkan infinner sig på många olika plan. 
Smärta och obehag, ett fjärmande från sin omgivning samt en påverkan på känslolivet 
inverkar på välbefinnandet. Viktigt att framhålla är att det trots detta finns en stark 
inneboende känsla av hopp hos patienten. Att människan anpassar sitt liv efter 
sjukdomen kan leda till begränsningar i det vardagliga livet samt att patienten på olika 
sätt försöker hantera sitt tillstånd, vilket visat sig vara svårt. Slutligen framkommer att 
bristande information och kunskap kan leda till otrygghet och lidande. Genom att 
sjuksköterskan vårdar utifrån ett livsvärldsperspektiv kan en förståelse för den enskildes 
livssituation erhållas. Detta sätt att ge omvårdnad på skulle därför bidra till en god 
vårdrelation, vilket i litteraturstudien framkommit som viktigt. Denna litteraturstudie 
kan därför vara till hjälp för förståelsen av dessa patienter, vilket kan bidra till att 
sjuksköterskan kan ge en god omvårdnad. Att vidare undersöka vilket stöd dessa 
patienter behöver samt vad som underlättar deras livssituation hade varit ett intressant 
ämne för framtida forskning.  
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Författare: J. 
Wellborn & J.T. 
Moceri 
Tidskrift: 
Wound Care 
Årtal: 2014 
 
 
 
 
 

Patient-
perspektiv 
 

Syfte: Att beskriva 
den levda 
erfarenheten hos 
patienter som lever 
med långvariga 
venösa bensår samt 
undersöka hur 
långvarig sjukdom 
påverkas deras 
hälsorelaterade 
livskvalité. 

Metod: Tolkande 
fenomenologisk analys, 
kvalitativ studie. 
Urval: 10 patienter valdes (6 
kvinnor & 4 män), alla 
inskrivna i en poliklinisk 
klinik specialiserad på sårvård. 
Medelåldern var 66 år.  
Exkl: <18 år, användandet av 
droger, bensår r/t diabetes 
mellitus samt arteriell 
insufficiens.  
Inkl: Engelskspråkiga i skrift 
och tal samt boende i 
kommunen.   
Datainsamling: Frågeformulär 
med 9 öppna frågor. 
Fokusgrupp eller individuella 
intervjuer. Data skrevs ner 
samt spelades in.  
Analys: Tolkande, 
fenomenologisk analys vid 
intervjutillfället samt vid 
analys av resultatet. Teman, 
mönster och samband 
identifierades.  
Studien är gjord i USA. 

Fyra teman identifierades, 
vilka representerar den 
emotionella, fysiska samt 
sociala innebörden av att 
leva med venösa bensår. 
* Kunskapsbrist 
*Obehag 
*Besvär/obekväm 
*Hantera/coping 

 
 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Chronic 
leg ulcers, part 
2: do they affect 
a patient´s social 
life? 
Författare:  
A. Brown 
Tidskrift: 
British Journal 
of Nursing 
År: 2005 
 

Patient-
perspektiv 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Syfte: Att utforska 
om långvariga venösa 
bensår negativt 
påverkar den 
drabbades sociala liv. 

Metod: Kvalitativ studie, med 
fenomenologisk ansats. 
Urval: 8 lämpliga deltagare 
rekryterades, alla inskrivna i 
kommunal hemsjukvård. 
Analys: Intervjuerna spelades 
in, transkriberades samt 
analyserades för att finna 
teman. 
Studien är gjord i England. 

3 huvudteman: 
*Smärta 
*Social isolering 
*Coping:  
 

 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Processes 
underlying 
adherence to leg 
ulcer treatment: 
A qualitative 
field study 
Författare: A. 
Van Hecke, S. 
Verhaeghe, M. 
Grypdonck, H. 
Beele & T. 
Defloor 
Tidskrift: 

Patient-
perspektiv 
 
& 
 
Sjuksköterske- 
perspektiv 

Problem: Många 
patienter följer inte 
behandlings-planen 
för venösa bensår. 
Varför det är så vet vi 
mycket lite om. 
Syfte: att utforska vad 
som påverkar en 
patients följsamhet, 
efter att livsstilsråd 
om att leva med 
venösa bensår 
delgivits patienten. 

Metod: Kvalitativ fältstudie 
med semistrukturerade 
intervjuer. Öppna frågor samt 
observation av deltagarna 
under intervjun. 
Inkl: Venösa bensår med 
ankeltryck 0,8-1,2, 
kompressionsbehandling, 
förmåga att läsa och skriva på 
holländska, vara inskriven i 
hemsjukvården samt tidigare 
låg följsamhet till behandling. 
Urval: Bevämlighetsurval om 

Att kunna lita på 
sjuksköterskan och dennes 
kompetens är centralt vid 
behandling, vilket också 
leder till större följsamhet 
hos patienten. Förtroende för 
sjuksköterskan byggs upp 
genom att sjuksköterskan tar 
sig tid för patienterna, är 
närvarande och lyssnar till 
dennes historia, är 
uppmärksam på patientens 
upplevelse av smärta och 



 

International 
Journal of 
Nursing Studies  
År: 2011 

26 patienter med venösa 
bensår. 
Analys: Tematisk analys. 
Studien är gjord i Belgien. 

andra problem r/t tillståndet. 
En förtroendefull relation 
innebär bättre följsamhet.   

 
 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Older 
patient´s 
experience of 
dressing 
changes on 
venous leg 
ulcers: more 
than just a 
docile patient 
Författare: B. 
Ebbeskog & A. 
Emami 
Tidskrift: 
Journal of 
Clinical Nursing 
Årtal: 2005 
 

Patient-
perspektiv 

Syftet: Att beskriva 
de levda erfarenheter 
som äldre patienter 
med venösa bensår 
har under omläggning 
samt att belysa 
patienternas 
funderingar kring 
vårdhandlingarna. 

Urval: 15 deltagare venösa 
bensår valdes ut. Tolv kvinnor 
och tre män i åldrarna 74-89 
(medianålder=79,4). 
Inkl: bensår i minst 2 
månader, > 65 år eller äldre 
samt boendes i eget hem. 
Konstaterad venös insufficiens 
med utfört ankeltryck. 
Datainsamling: Intervjuer 
(45-120 min) med dialog, 
öppen första fråga. 
Deltagarna uppmuntrades att 
tala fritt och följdfrågor 
ställdes. Data transkriberades.  
Analys: Tolkande 
fenomenologisk metod 
utvecklad av Benner. 
Studien är gjord i Sverige. 

Fyra huvudteman: 
*Att bli omhändertagen av 
en skicklig hand: 
*Känsla av tillhörighet, 
samhörighet och kontinuitet: 
*Att återhållas in till en 
känsla av att förlora 
kontroll:  
*Att känna sig obekväm: 
 

 Perspektiv Problem Metod Resultat 
Titel: How 
evidence-based 
is venous leg 
ulcer care? A 
survey in 
community 
Författare: A. 
Van Hecke, M. 
Grypdonck, H. 
Beele, D. De 
Bacquer, T. 
Defloor 
Tidskrift: 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Årtal: 2008  
 

Patient- 
 
&  
 
sjuk- 
sköterske-
perspektiv 

Syfte: Att beskriva 
omvårdnaden av 
venösa bensår 
gällande 
kompressions-
behandling, 
smärtstillande 
behandling och råd 
om livsstil inom 
hemsjukvård samt att 
identifiera faktorer 
som kan förhindra att 
patienter inte följer 
de råd som ges av 
sjuksköterskor. 

Metod: Kvantitativ studie med 
deskriptiv undersöknings-
design. 
Datainsamling: En 
webbaserad 
enkät/frågeformulär baserad 
på Graham et. al (2001) 
användes samt 
semistrukturerade intervjuer i 
fokusgrupper. 
Urval: 692 sjuksköterskor 
inom hemsjukvård i både den 
kommunala och privata 
sektorn deltog. 
Sjuksköterskorna rapporterade 
data från 435 patienter. Såren 
var 5cm i omkrets eller 
mindre. 58 % av patienterna 
fick kompressionsbehandling.  
Analys: Intervjuerna spelades 
in och transkriberades. SPSS 
mjukvara användes för att 
analysera data.    
Inkl: tillkom 14 nya 
påståenden. Ett öppet sår som 
inte läkt inom 4 veckor och 
som från början var av venös 
härkomst. Studien är gjord i 
Belgien. 

6 kategorier: 
*Kunskap och upplevda 
förmågor 
*Negativ belöning 
*Positiv belöning 
*Kommunikation  
och engagemang 
*Arbetsorganisationen 
*Patientrelaterade barriärer 
som kunde förhindra en god 
vård. 58 % av patienterna 
fick kompressions-
behandling.82 % uppgav 
smärta från såret. 
Ingen statistisk signifikant 
skillnad i vilket typ av 
kompressionsmaterial 
sjuksköterskorna använde.  
50 % av sjuksköterskorna 
angav att de tillhandahållit 
råd om livsstil samt att de 
kände sig trygga med att 
göra detta. 28 % ansåg att de 
hade tillräckliga kunskaper 
för att ge råd. 25 % av 
sjuksköterskorna tyckte att 
vårdandet av patienter med 
bensår inte var 
tillfredsställande och tyckte 
att det var svårt att förändra 
patienters följsamhet. 

 
 



 

 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Patient 
safety regarding 
leg ulcer 
treatment in 
primary 
health care 
Författare: H. 
Smith-Strøm & 
I. Thornes 
Tidskrift: Vård 
i Norden 
Årtal: 2008 
 

Sjuk-
sköterske- 
perspektiv 

Syfte: Att undersöka 
hur sjuksköterskor 
samarbetade med 
dermatologiska 
avdelningar på 
sjukhus, hur dessa 
avdelningar 
behandlade kroniska 
venösa bensår samt 
att undersöka 
sjuksköterskors 
kunskap av 
behandling av 
kroniska venösa 
bensår. 

Metod: Kvantitativ, deskriptiv 
design.  
Urval: 158 legitimerade 
sjuksköterskor som arbetar 
inom primärvården 
tillfrågades. 99 sjuksköterskor 
fullföljde studien och 
besvarade frågeformulären.  
Datainsamling: Ett 
frågeformulär uppdelat i tre 
delar som innehöll både öppna 
och ledande frågor. 
Dataanalys: Ett statistiskt 
analys- program kallat NSD-
Stat användes.  
De öppna frågorna 
transkriberades och 
analyserades för att bilda 
kategorier. 
Presentation i form av 
stapeldiagram, procent och i 
standardavvikelser.  
Studien är gjord i Norge. 

Det är inte är en 
standardprocedur att 
samarbeta med 
dermatologiska avdelningar 
som fastställer 
underliggande orsaker till 
såret, innan behandling sätts 
in. Sjuksköterskor gjorde 
egna ändringar i 
behandlingen utan att ha 
konsulterat med 
hudspecialister. 
Kompressionsbehandling 
och smärtstillande 
behandling var ingen 
standardbehandling.  
De flesta sjuksköterskorna 
tyckte sig ha tillräckliga 
kunskaper om 
sårvårdsbehandling.  
Till största del utgjordes 
sjuksköterskornas kunskap 
av deras egen erfarenhet 
samt kollegors vilket innebar 
att den inte grundas i 
evidensbaserad forskning. 

 
 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Living 
with a chronic 
leg ulcer 
Författare: O. 
Byrne, & M. 
Kelly 
Tidskrift: Vård 
i Norden 
Årtal: 2010 
 

Patient-
perspektiv 

Syfte: Att undersöka 
äldre personers 
upplevelser av att 
leva med venösa 
bensår.  

 

Urval: 12 äldre med venösa 
bensår boende i ordinarie hem 
deltog.  
Datainsamling: 
Ostrukturerade intervjuer.  
Analys: Tematisk analys 
(enligt Giorgi). 
Studien är gjord i Irland. 

Komplexiteten av att leva 
med venösa bensår 
identifierades. 4 teman: 
*Fysisk erfarenhet 
*Psykologisk erfarenhet  
*Social erfarenhet  
*Vårdrelationen 

 
 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Venous 
leg ulcers and 
emotional 
consequences. 
Författare: G.S. 
Nogueira, C.R. 
Zanin, M.C. 
Miyazaki & J. 
de Godoy. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Lower 
Extremity 
Wounds 
År: 2009 

Patient- 
perspektiv 
 

Problem: Venösa 
bensår är ett kroniskt 
tillstånd som påverkar 
många människor 
världen över. 
Påverkan ses fysiskt, 
socialt, ekonomiskt 
och känslomässigt.  
Syfte: Att undersöka 
förekomst av ångest/ 
och depression samt 
se om det finns ett 
samband med 
sociodemografiska 
variabler. 

Metod: Randomiserad, 
prospektiv tvärsnittsstudie. 
Urval: 30 deltagare som alla 
behandlades polikliniskt. Inkl: 
Diagnostiserad med venösa 
bensår under >6 månader samt 
>18 år. Datainsamling: 
Sociodemografisk data 
samlades in via ett särskilt 
formulär avsett för detta. 
Ångest och depression mättes 
med HADS-skalan (14 frågor, 
gradering 0-3 poäng). Analys: 
Deskriptiv analys, t-test & x2-
test. Studien är gjord i 
Brasilien. 

Ångest/oro identifierades hos 
30 %. Förekomsten av 
depression var 40 %.   
Inget statistiskt signifikant 
samband identifierades 
mellan ångest och kön, ålder, 
jobbstatus, religion, 
civilstånd samt hur länge 
bensåret funnits. 
Inget statistiskt signifikant 
samband identifierades 
mellan depression och  
kön, ålder, jobbstatus, 
religion, civilstånd samt hur 
länge bensåret funnits. 
 



 

 
 
 

 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Ulcer-
related problems 
and health care 
needs in patients 
with venous leg 
ulceration: a 
descriptive, 
cross-sectional 
study. 
Författare: M. 
Heinen, A. 
Persoon, P. Van 
de Kerkhof, M. 
Otero & T. Van 
Achterberg. 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Nursing Studies 
År: 2007 

Patient-
perspektiv 

Problem: Vi 
vet mycket lite 
om vilka 
problem som 
hos patienten 
kan uppstå i 
samband med 
venösa bensår. 
Syfte: Att 
beskriva 
problem r/t 
venösa bensår, 
hos de 
patienter som 
drabbats. 

Metod: Deskriptiv, 
tvärsnittsstudie, kvantitativ 
design. 
Urval: 141 patienter med 
venösa bensår. 
Datainsamling: Intervjuer, 
frågeformulär samt 
observation av såret. 
Kompletterade information 
från patienternas journaler. 
Analys: Deskriptiv 
statistik, t-test för 
jämförelser och x2-test för 
nominaldata. 
Studien är gjord i 
Nederländerna. 
 

Studien identifierade flertalet problem. 85 % 
uppgav smärta, 47 % uppgav nedsatt 
rörelseförmåga och 60 % uppgav problem 
med att finna lämpliga skor.  
48 % uppgav problem med dagliga 
aktiviteter och 3 % uppgav inga problem.  
50-70% av dessa fick ingen information som 
avhjälpte ovanstående problem. 
Dock beskrev bara en liten del av 
patienterna att hjälpen inte var tillräcklig. 

 
 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Non 
healing leg 
ulcers and the 
nurse-patient 
relationship. 
Part 1: the 
patients 
perspective. 
Författare: P. 
A. Morgan & C. 
J. Moffatt 
Tidskrift: 

Patient-
perspektiv 
 

Problem: 
Forskning 
visar att 
etablerandet 
av en god 
relation 
mellan 
sjuksköterskan 
och patienten, 
påverkar 
patientens 
upplevelse av 

Metod: Deskriptiv, 
kvalitativ design.  
Datainsamling: Fem 
individuella, 
semistrukturerade 
intervjuer (2 män & 3 
kvinnor, 32-74 år) spelades 
in och transkriberades.  
Urval: Kommunsjuk-
sköterskor ombads att 
välja ut 5 lämpliga 
patienter med långvariga 

*Att känna sig inkräktad av ett bensår 
*Att klara av känslan av att vara ”oren” 
*Att leva med smärta 
*Obetydlig och ointressant 
*Patienten, ”experten” 
*En god vård 
*En dålig vård 

 Perspektiv Problem/syfte Metod Resultat 
Titel: Patient 
perspectives of 
their leg ulcer 
journey 
Författare:  
J. Green, R. 
Jester,  
R. Mc Kinley & 
A. Pooler 
Tidskrift: 
Journal of 
Wound Care 
Årtal: 2013 
 

Patient-
perspektiv 

Syfte: Att söka 
förståelse för 
hur ett venöst 
bensår 
påverkar 
människan. 

Metod: Kvalitativ, 
fenomenologisk design. 
Individuella intervjuer 
(30-120 minuter) med 
öppna frågeställningar.  
Urval: 9 patienter med 
venösa bensår.   
Datainsamling: 
Ostrukturerade intervjuer.  
Inkl: Kroniska venösa 
bensår eller blandsår som 
varat mer än 6 veckor 
samt att deltagarna kan 
läsa skriven information. 
Analys: Intervjuerna 
spelades in, 
transkriberades och 
analyserades enligt 
tematisk analys.  
Studien är gjord i England. 

Fyra huvudteman: 
*Såret 
*Symptom  
*Sårbehandling  
*Effekter på det dagliga livet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

International 
Wound Journal 
År: 2008 
 
 
 
 

sjukdom och 
hur 
behandlingen 
upplevs 
fungera. Hur 
sjuksköterskan 
verkar som 
den som ger 
stöd samt 
lindrar oro hos 
patienter med 
långvariga, 
venösa bensår, 
vet vi ännu för 
lite om.  
Syfte: Att 
utforska 
relationen 
mellan 
patienter med 
långvariga, 
venösa bensår 
och 
sjuksköterskan 
som ger dem 
omvårdnad. 
En förståelse 
för patientens 
upplevelse är 
centralt. 

venösa bensår, som 
dessutom, ur 
sjuksköterskans 
perspektiv, upplevde 
svårigheter med följsamhet 
gällande aktuell 
behandling. Alla 
behandlades av olika team 
i olika kontexter. Alla 
tillfrågade ville medverka. 
Analys: 7 teman 
identifierades. 
Studien är gjord i England. 

 


