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SAMMANFATTNING 
I Sverige lider cirka 50 000 personer av svårläkta bensår varav venösa är de mest 
förekommande. Många lider i det tysta, i månader upp till flera år vilket påverkar deras 
livskvalitet. Svårläkta, venösa bensår avger ofta smärta, kraftig sekretion och lukt vilket 
orsakar patienterna ett stort lidande. Syftet med studien var att beskriva hur äldre patienter 
med svårläkta, venösa bensår upplever sin situation. Metoden för studien var en 
litteraturstudie med kvalitativ ansats. Tre kvalitativa artiklar, två kvantitativa och en artikel 
som var både kvalitativ och kvantitativ lästes, granskades och sammanställdes med hjälp av 
en manifest innehållsanalys. Ur analysen framkom det tre kategorier: Patienternas fysiska och 
psykiska upplevelser av bensåren, Att leva med begränsningar, Att förlora hoppet samt att 

utveckla copingstrategier. I resultatet framkom det att patienternas psykiska välbefinnande 
påverkades av deras fysiska upplevelser av bensåren. Smärtan orsakade mycket lidande och 
begränsade deras aktiviteter och sociala kontakter. Självbilden och självuppfattning 
förändrades vilket minskade patienternas framtidshopp. De upplevde en förlorad kontroll 
vilket orsakade dem känslor av att vara fångade i sina egna kroppar. Resultatet kan öka 
sjuksköterskans medvetenhet för vikten av att förstå patienters upplevelser av att leva med 
svårläkta, venösa bensår. 
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INLEDNING   
 
Författarnas intresse för ämnet svårläkta, venösa bensår väcktes efter att de arbetat och haft 
verksamhetsförlagd utbildning inom den somatiska vården. Upplevelsen är att detta är ett 
mycket vanligt problem som skapar ett stort lidande för patienten. Författarna önskar 
fördjupade kunskaper om hur patienter med svårläkta, venösa bensår upplever sin situation. 
Detta för att som sjuksköterska öka möjligheten att minska deras lidande. 
 

BAKGRUND  
 
I Sverige lider cirka 50 000 personer av svårläkta bensår, varav venösa bensår är de 
vanligaste. Bensår förekommer i alla åldrar, men är vanligast hos äldre människor omkring 80 
års ålder. Många patienter lever med sina bensår i månader, år och ibland till och med 
årtionden vilket påverkar deras dagliga liv (Closs, Nelson, & Briggs, 2008; Lindholm, 2003). 
Bensåren associeras ofta med dålig lukt, läckage och smärta samt minskar autonomin och 
minskar livskvaliteten (Wicke, Bachinger, Coerper, Beckert, Witte & Königsrainer, 2009). 
 
Sårdefinition 
Ett sår kan definieras som en avvikelse i hudens normala struktur och funktion vilket läker i 
en organiserad och tidsbestämd ordning. Ett bensår beskrivs som ett sår på underbenet av 
varierande orsak, beläget mellan knä och malleoler och som inte läker inom sex veckor.  Ett 
svårläkt sår orsakas av bakomliggande vävnadsvätska eller sjukdom och såret läker inte enligt 
den normala processens gång. Vid svårläkta, venösa bensår påvisas en venös störning där inga 
andra orsaker föreligger (Lindholm, 2003). 
 
Svårläkta venösa bensår 
Venösa bensår utgör den absolut största delen av svårläkta bensår och orsakas oftast av venös 
insufficiens. Det kan bero på att perforanternas klaffar har en ofullständig funktion, vilket 
leder till att blod ansamlas och orsakar ett för högt tryck i de ytliga venerna. Den stora 
tryckskillnaden mellan de arteriella kärlen och de venösa kärlen minskar och blodet stasas. På 
grund av detta kan åderbråck och ödem uppstå och göra såren mer svårläkta. Svårläkta sår 
varar ofta under månader upp till flera år och de kommer ofta tillbaka. Året efter att patientens 
första bensår har läkt är risken som störst för att det ska återkomma (Ibid.).  
 
Vid venös insufficiens pigmenteras benen ofta och får en typisk brunfärgning som aldrig 
försvinner. Detta orsakas av det höga trycket i venerna som gör att kärlen tänjs ut och sprickor 
bildas i kärlväggen. Till följd av detta läcker röda blodkroppar ut i vätskan mellan 
kapillärerna, hemoglobinet bryts ner och benet får sin bruna färg. Huden är ofta mycket torr 
och fjällande vilket beror på små ödem kring kapillärerna. Efter många år av venös 
insufficiens kan benen deformeras då fettvävnaden ersätts av fibrotisk vävnad (Ibid.).  
 
Venösa bensår uppkommer ofta kring malleolerna och långvarig sårbildning där kan minska 
rörligheten i fotleden då fibros bildas. Såren är oftast ytliga eller medeldjupa, oregelbundna 
till formen och de avger ofta kraftig sekretion och ibland lukt. Det är viktigt att ett sår är 
fuktigt för att det ska kunna läka. Samtidigt kan ett för fuktigt sår skapa maceration av 
omgivande hud, orsaka ökad lukt och skada sårbädden. En sårläkning kan ske primärt eller 
sekundärt och vid svårläkta bensår uppstår en sekundärläkning. Det innebär att såret läker när 
det har fyllts med kärlrik granulationsvävnad. Sedan växer epitelceller in över kärlbädden från 
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öar i mitten av såret samt från sårkanterna. De människor som har tunga arbeten och som 
framförallt står och går mycket, tycks ha större risk till att utveckla venösa bensår (Ibid.).  
 
Tidigare forskning 
En tidigare studie visar att venös bensårssmärta är en av de viktigaste faktorerna som påverkar 
patienternas livskvalitet. Patienterna undviker till exempel att utföra vissa aktiviteter för att 
förhindra att nya sår ska uppkomma. Smärtan ökar lätt genom att stå och gå och den påminner 
dem om sårets existens. Den upplevs också vara svår att kontrollera och smärtstillande är inte 
till någon hjälp. Minskad rörlighet är relaterat till smärtan och många tvingas att stanna 
hemma. Den är även tillsammans med andra faktorer som till exempel sömnsvårigheter 
avgörande av hur patienterna upplever sina sår (Walshe, 1995). I en annan studie beskrivs 
smärtan som något som inte vill upphöra. Bensåren är mer smärtsamma om de är belägna 
kring de mediala malleolerna än högre upp på benet. Patienterna upplever att deras bensår 
luktar illa, särskilt vid läckage och när såren blivit infekterade. Detta gör att de begränsar sina 
sociala kontakter (Chase, Melloni och Savage, 1997). 
 
I studien av Walshe (1995) har många av patienterna svårigheter att upprätthålla sin hygien på 
grund av benlindor och förband och de känner sig därför motbjudande. De har också en 
pessimistisk syn på sårläkningen då de har haft långvariga och svårläkta bensår tidigare. 
Patienterna accepterar såret som ett led i åldringsprocessen och försöker att vara positiva 
istället för att se de negativa aspekterna. En annan studie visar att patienter i arbetsför ålder 
inte kan arbeta på grund av sina bensår och de upplever sig inte vara någon behövd resurs. 
Självbilden förändras och friheten begränsas då många anser att de inte kan klä sig som de vill 
på grund av benlindorna. De skäms och känner sig tvungna att acceptera sitt tillstånd och 
anpassa sitt liv efter det. Att inte ha någon förståelse för vad som orsakar såren samt tankar 
över att de inte ska läka är något som väcker oro och maktlöshet hos patienterna. Såren 
medför en rädsla för att amputation skulle vara den enda utvägen och de lever ständigt med en 
ovisshet om att nya ska uppstå (Chase et al., 1997). 
 

TEORETISK REFERENSRAM 

 
Uppsatsens fokus är de vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, subjektiv kropp, 
sjukdomslidande, vårdrelation samt coping och tillsammans utgör de den teoretiska 
referensramen. 
 
Livsvärld 
Livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och tar för given. Det är genom den vi 
älskar, hatar, leker, arbetar, tycker och tänker. Så länge vi lever kan vi aldrig komma ur eller 
ifrån den. Den levda och hela verkligheten är individuell eftersom alla människor bär med sig 
olika erfarenheter och kunskaper (Wiklund, 2003). Att leva med svårläkta, venösa bensår kan 
upplevas som en begränsning och kan väcka oro över att såren kan lukta och läcka samt att 
eventuella benlindor är missprydande.  
 
Subjektiv kropp 
I Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) beskrivs att människan har 
tillgång till livet genom kroppen. Kroppen är centrum i människans existens, vilket allting 
kretsar kring, och den förankrar oss i världen. Varje förändring i kroppen till exempel 
svårläkta, venösa bensår medför en förändring av tillgången till världen och till livet. Den 
subjektiva kroppen är både fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång.  
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Merleau-Ponty finns citerad i Dahlberg et al. (2003) och menar att kroppen är något levande, 
ett subjekt. Eftersom kroppen inte är ett föremål har människan inte en kropp utan hon är sin 
kropp. Detta gör att människan inte skiljer mellan kroppen och jaget utan upplever kroppen 
som en helhet, den levda kroppen. När vi upplever ett lidande förändras detta, vi 
uppmärksammar kroppen och ser den istället som ett objekt som inte är en del av människan 
(Ibid).  
 
Sjukdomslidande 
Lidande är ytterligare ett begrepp som kan kopplas samman med svårläkta, venösa bensår. En 
person som lider litar inte längre på sin kapacitet att uppfylla sina eller andras förväntningar 
då hon drabbats av sjukdom eller kroppsskada. Sjukdomslidande är ett begrepp som orsakar 
lidande på grund av sjukdom och ohälsa. Det formas av olika symtom som till exempel 
svårläkta, venösa bensår. Det kan ibland även upplevas som ensamhet då patienten 
exempelvis skäms över sina sår och väljer att stanna hemma. Känslor av att vara sårbar leder 
till att kroppen upplevs främmande och förändrad. Människan litar inte på sin kropp och 
kastas mellan hopp och förtvivlan (Wiklund, 2003).   
 
Vårdrelation 
Människor utvecklas i samspelet med andra människor vilket visar på att vårdrelationen är 
betydelsefull. Genom att patienten ges möjlighet att uttrycka begär som behov och problem 
skapas utrymme för utveckling. Vårdrelationen ger utrymme för att ansa, leka och lära och 
kan ge styrka samt lindra lidande. Det är viktigt att patienten ger uttryck för sin lidande 
berättelse och att vårdaren förstår hur patienten framställer sin kamp med lidandet. 
Vårdrelationen kan gestaltas på olika sätt beroende på om patienten känner sig trygg med 
vårdaren eller inte. En bra vårdrelation kan öka möjligheten för patienten att lära känna sina 
egna gränser och förstå sina egna tankar om sig själv och världen. Detta skapar en anknytning 
som ger möjlighet att leva i världen tillsammans med andra (Ibid., 2003). Vid vårdandet är 
målet att se det unika hos varje patient samt att lindra lidandet. Vårdrelationen kan beskrivas 
som en beröring av hela människan och dess själsliga, kroppsliga och andliga aspekter. På 
detta sätt får patienten möjlighet att utvecklas (Dahlberg, 2003). Svårläkta, venösa bensår kan 
ha en stor inverkan på individens liv. De kan till exempel skapa oro och förundran kring den 
upplevda situationen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ser den unika människan och är 
mottaglig för patientens livsberättelse. Detta för att lättare ha möjlighet att förstå patientens 
upplevelser och kunna lindra lidande.  
 
Coping 
Enligt Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) är coping ett uttryck för något 
personligt, individuellt och utgör en individs egna tankar om sin situation och grunden för 
upplevelsen av stress och belastning. Situationen och samspelet mellan personliga faktorer 
avgör vilken copingstrategi människan väljer, det vill säga hur personen handlar och reagerar. 
Att patienten ska kunna hantera sin livssituation trots sjukdom, lidande och förlust är en 
målsättning med sjuksköterskans arbete. 
 
Problemorienterad coping innebär att patienten har ett aktivt förhållningssätt och inriktar sig 
mot problemet. Det inbegriper också en känslomässig bearbetning av svåra situationer som 
inte kan förändras, vilket innebär att patienten aktivt anpassar sig till den nya livssituationen. 
Ett exempel kan vara att personen lider av en kronisk sjukdom. Sjukdomen kan orsaka känslor 
av hot, att patienten inte kan leva sitt liv på samma sätt som tidigare. I svåra situationer kan 
även emotionellt orienterad coping vara nödvändigt. Emotionellt orienterad coping avser att 
förändra upplevelsen av en situation och att minska obehag istället för att förändra själva 
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situationen. Copingstrategier som används kan vara förträngning, isolering av känslor och 
intellektualisering (Ibid.). Om patienten använder sig av effektiva copingstrategier, som till 
exempel att sätta upp realistiska mål, kan hans eller hennes lidande minska och göra vardagen 
enklare att leva. Detta då patienten fokuserar mer på framtiden och mindre på de dagliga, 
negativa upplevelserna av bensåren.  
 

PROBLEMFORMULERING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Många patienter lider av bensår i det tysta, i månader upp till flera år. Bensåren har en stor 
inverkan på deras dagliga liv och sociala samspel på ett eller annat sätt (Closs, Nelson, & 
Briggs, 2008). Livskvaliteten minskar då den venösa bensårsmärtan är svår att kontrollera 
samt att rörligheten och sömnen försämras på grund av den. Patientens självbild och frihet 
påverkas på grund av rädsla, oro och känslor av maktlöshet (Chase et al., 1997). 
 
Författarna har efter kliniska studier och arbete insett att patienter med svårläkta, venösa 
bensår ofta förekommer inom vården och att bensåren skapar ett stort lidande. För att 
författarna i sin kommande profession ska ha en ökad förståelse för denna problematik vill de 
därför beskriva äldre patienters upplevelser av att leva med svårläkta, venösa bensår. En 
djupare förståelse kan leda till ett minskat lidande och ett ökat välbefinnande för patienten om 
sjuksköterskan kan ge adekvat stöd under sjukdomstiden. Patienterna väljer många gånger att 
inte tala om sina upplevelser, vilket gör det svårare för vårdpersonalen att ge god omvårdnad. 
Författarnas frågeställningar är följande: 

 
- Hur påverkar svårläkta, venösa bensår patienten fysiskt, psykiskt och socialt? 
- Vilka copingstrategier använder patienten med svårläkta, venösa bensår? 
 

SYFTE 
 
Syftet var att beskriva hur äldre patienter med svårläkta, venösa bensår upplever sin situation. 
 

METOD 
 
Denna litteraturstudie har gjorts med kvalitativ ansats. Kvalitativ ansats används när syftet är 
att skapa en holistisk syn, där människan ses som en odelbar enhet, samt att få en djupare 
förståelse för människors levda erfarenheter. Studiens syfte fordrar en metod med potential att 
kunna införskaffa mer kunskap och förståelse om det valda fenomenet (Willman, Stoltz och 
Bathsevani, 2006). För att författarna ska få kunskap inom området valdes en litteraturstudie 
där kunskaperna fördjupas utifrån lärdom som finns i befintliga texter. Detta kan uppnås 
genom att tidigare forskning vävs samman och bildar ny kunskap (Friberg, 2006). Författarna 
samlade in material i form av vetenskapliga artiklar på ett strukturerat sätt. Genom 
innehållsanalys av det insamlade materialet fördjupas kunskapen om människors levda 
erfarenheter av svårläkta, venösa bensår. 
 
Urval 
Litteraturstudien baserades på sex vetenskapliga artiklar. Tre kvalitativa artiklar användes 
samt en som var både kvalitativ och kvantitativ samt två kvantitativa artiklar. Artiklarnas 
publiceringsår sträckte sig mellan 2000 och 2009. Databaser som användes vid den egentliga 
sökningen av artiklarna var CINAHL, Pubmed/Medline och PsycINFO. För att hitta litteratur 
som motsvarade studiens syfte användes sökordet leg ulcer för att hitta artiklar om bensår. 
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Sökordet nursing användes för att hitta artiklar som belyste patienters upplevelser av 
omvårdnaden. Quality of life användes för att hitta material om hur patienter upplever sin 
livskvalitet när de lever med bensår. Sökordet aged användes för att hitta äldre människors 
upplevelser. Aged 80 användes för att begränsa sökningen, men även för att venösa bensår är 
vanligast omkring den åldern. NOT diabetic foot använde författarna för att exkludera artiklar 
om diabetessår då det fanns mycket material kring detta ämne. Sökorden kombinerades även 
med varandra. Samtliga sökords motsvarigheter hittades som MeSH-termer (Willman, et al., 
2006).  
 
Enligt Friberg (2006) kan en primärsökning göras före den egentliga litteratursökningen som 
sker systematiskt. Detta för att författarna ska skapa sig en överblick över det 
forskningsområde som ska undersökas samt att få en förståelse över vilka sökord som kan 
vara relevanta att använda i studien. Författarna gjorde en primärsökning med hjälp av de 
valda sökorden ovan samt sökorden; experience, arterial och venous. Dessa sökord visade sig 
inte ge mycket material som kunde användas i studien. Trots att sökordet arterial användes 
fick författarna flest träffar på artiklar om venösa bensår. Därför valde författarna att inte 
använda sökorden venous och NOT arterial vid den egentliga sökningen. Sökordet experience 
behövde inte heller användas då quality of life gav tillräckligt med material som besvarade 
studiens syfte.  
 
Författarna har använt sig av följande inklusionskriterier; artiklarna skulle vara av god 
vetenskaplig kvalitet, vara skrivna på det svenska eller engelska språket, vara publicerade på 
2000-talet, innehålla abstrakt samt besvara studiens syfte. Ytterligare inklusionskriterier var 
män och kvinnor i 60 års ålder och äldre. Detta eftersom författarna ville ha ett bredare urval 
samt att det är vanligast att äldre patienter drabbas av svårläkta, venösa bensår. 
Exklusionskriterierna var patienter med diabetessår och arteriella sår. Urvalet av artiklarna 
som valts, belyste problemformuleringen och gav svar på syftet. De artiklar som valdes för 
analys presenteras i en kvalitetsgranskningstabell (bilaga 1). 
 
Datainsamling 
Vetenskapliga artiklar har eftersökts ur databaserna CINAHL, Pubmed/Medline och 
PsycINFO. I Cinahl finns artiklar som berör omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. Via 
Pubmed/Medline går det att få tillgång till vetenskapliga artiklar som berör medicin, 
omvårdnad och rehabilitering. I databasen PsycINFO finns referenser till artiklar om bland 
annat omvårdnad (Växjö universitetsbibliotek, 2009). De valda artiklarna hittades i fulltext 
förutom en artikel i Pubmed vilken fick beställas som fjärrlån via Växjö universitetsbibliotek. 
Information om tidskrifternas vetenskaplighet bedömdes med hjälp av Ulrich periodical 
directory (2009) varav samtliga tidskrifter var refereed. 
 
Sökningen kompletterades med manuell sökning. Via manuell sökning går det att finna 
värdefull information i andra artiklar, referenslistor och tidskrifter och på så sätt finna ny 
användbar litteratur (Willman et al., 2006). Ur de funna artiklarnas referenslistor fann 
författarna intresseväckande artiklar som berörde studiens syfte och genom att söka på 
artiklarnas titlar, i databaserna som nämnts ovan, fann författarna till denna studie en av sju 
vetenskapliga artiklar. All sökning gjordes vid Universitetsbiblioteket i Växjö. 
Artikelsökningen presenteras i en tabell (bilaga 2).  
 
Författarna gjorde till en början en jämförelse mellan studiens syfte och artiklarnas titlar. 
Abstrakt från nitton artiklar lästes därefter igenom då deras titlar stämde överrens med 
studiens syfte. Detta för att i ett tidigt skede bilda sig en uppfattning om artiklarnas innehåll. 
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Tio av artiklarnas abstrakt stämde överrens med studiens syfte och därför lästes artiklarna 
noggrant igenom för att få en helhetsbild av dem. Av de tio artiklarna exkluderades fyra då de 
inte stämde överrens med studiens syfte, de angivna inklusionskriterierna samt hade en svagt 
beskriven metod (Ibid.). Sex artiklar valdes ut för närmare granskning och inkluderades sedan 
i studien. 
 
En kvalitetsbedömning gjordes med ett kvalitativt bedömningsformulär utarbetat av Willman 
et al. (2006). En kvalitetsbedömning innebär att kontrollera studiens syfte, dess metod, 
resultat och vilket som var huvudresultatet. Författarna använde ett formulär för kvantitativa 
artiklar samt ett för kvalitativa artiklar. Båda formulären innehöll fjorton ja och nej frågor och 
författarna tilldelade ett poäng för ett positivt svar och noll poäng för ett negativt svar. Den 
totala poängsumman räknades sedan om i procent som visade graden av kvalitet. Grad I 
motsvarade 80-100 % kvalitet, grad II motsvarade 70-79 % och grad III motsvarade 60-69 %. 
Detta visar tydligt graden av kvalitet (Ibid.). Av sex artiklar var två inom grad I, det vill säga 
hög kvalitet och fyra inom grad II, det vill säga godtagbar kvalitet. Alla sju artiklar som 
kvalitetsgranskades kunde inkluderas i studien. Samtliga belyste samma fenomen och 
motsvarade studiens syfte.  
 
Vetenskapliga artiklar redovisar ny kunskap och ska bestå av bakgrund, syfte, metod, resultat, 
resultatdiskussion och litteraturreferenser. Artiklarna ska vara möjliga att granska, samt varit 
utsatta för bedömning. Det är viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt vid granskningen 
(Friberg, 2006). Enligt Willman et al. (2006) ska en studie med hög vetenskaplig 
tillförlitlighet ha god läsförståelse och vara logiskt uppbyggd. Studien ska ha en väldefinierad 
frågeställning och ett relevant och tydligt urval. Metoddelen ska vara tydligt redovisad så att 
den tillsynes är adekvat och resultatdelen ska vara logisk och lättförståelig. Avsikten med 
studier inom den kvalitativa forskningen är att ge fördjupad kunskap som ska kunna omsättas 
i praktiken. 
 
Dataanalys 
Författarna valde en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). En 
innehållsanalys kan göras på olika abstraktionsnivåer. Antingen kan författarna se till det 
manifesta innehållet, det vill säga det som direkt uttrycks i texten och tolkningar undviks, 
eller till det latenta innehållet, vilket innebär att forskaren gör en tolkning av texten. 
Författarna valde en manifest, kvalitativ innehållsanalys. Detta för att de ville införskaffa en 
djupare kunskap om äldre människors upplevelser av att leva med svårläkta, venösa bensår, 
beskrivna i vetenskapliga artiklar utan vidare omtolkning. 
 
I en kvalitativ innehållsanalys ingår det tre steg som kan beskrivas som en rörelse från helhet 
till delar till en ny helhet. Hela texten läses igenom upprepade gånger för att få en 
helhetsuppfattning. Utifrån frågeställningar och syfte väljs relevanta meningar ut, så kallade 
meningsbärande enheter, och omgivande text ska bevaras så att sammanhanget kvarstår. I 
nästa steg kondenseras enheterna för att korta ner texten, men ändå behålla innehållet. De 
kondenserade meningsenheterna kodas och liknande koder sammanställs i subkategorier. 
Subkategorier med liknande innehåll bildar kategorier och dessa återspeglar det centrala 
budskapet i texterna. Dessa kategorier utgör det manifesta innehållet (Ibid.). 
 
Författarna läste artiklarna noggrant ett antal gånger för att få förståelse för materialet och 
stryka under de delar i texten som motsvarade studiens syfte. Dessa delar utgjorde de 
meningsbärande enheterna som innehöll information som var relevant för syftet. Meningarna 
skrevs ner och översattes för att förtydligas. Författarna var noga med att inte förvrida textens 
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innebörd och att inte lägga in egna värderingar så att resultatets innebörd förändrades. I steg 
två kortades meningarna ner utan att innebörden ändrades. Detta gjordes för att få fram en 
hanterbar mängd text, men ändå behålla meningens innebörd. Texten kodades sedan i steg tre 
vilket innebar att det centrala budskapet i de meningsbärande enheterna framkom. Dessa 
beskrevs med ett eller flera ord. Koderna skrevs ner på post-it lappar för att lättare få en 
överblick av dem. En jämförelse av kodernas likheter och skillnader gjordes för att se en 
struktur i hur dessa stod i relation till varandra. Motsvarande koder sammanfördes till 
subkategorier med liknande innehåll och dessa till kategorier. Ett exempel på 
innehållsanalysen ses i tabell 1 nedan. 
 
Tabell 1. Exempel på innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) 
Meningsbärande 
enheter 

Kondensering Koder Subkategorier Kategorier 

Det gör så ont att 
det gör mig galen 

Så ont att det 
gör mig galen 

Smärta Att leva med 
smärta 

Patientens fysiska och 
psykiska upplevelser av 
bensår 

De undvek att gå i 
skogen för risken 
att stiga fel och 
orsaka mer skada 

Undvek att gå i 
skogen 

Begränsad 
aktivitet 

Begränsning av 
aktiviteter 

Att leva med 
begränsningar 

De hoppades 
kunna återgå till 
sitt liv innan 
bensåret uppkom 

Hoppades 
återgå till sitt liv 
innan bensåret 

Hopp  Att förlora hoppet 

Klär mina ben med 
vadd för att skydda 
mina smalben på 
jobbet 

Klä benen med 
vadd 

Hantering  Att utveckla 
copingstrategier 

 
Litteraturstudien genomfördes gemensamt av författarna. Båda har varit aktiva i såväl 
sökning, genomläsning av artiklarna samt sammanställning av materialet. Författarna har 
under analysens gång arbetat enskilt och tillsammans. De har fört ett resonemang och 
reflekterat tankar och frågor med varandra och uppnått stor enighet. Detta för att författarna 
slutligen skulle uppnå syftet med studien. 
 
Etiska överväganden 
Det finns forskningsetiska regler att följa när forskning bedrivs. För att studien skall vara 
etiskt korrekt måste deltagarna i studierna få utförlig information om studiens syfte och 
metod. De måste ha gett sitt informerade samtycke, haft rätt att avbryta deltagandet utan 
förklaring samt haft rätt till konfidentialitet. Information om detta skall ges skriftligt till de 
medverkande i studien. Inom medicinsk forskning som involverar människor är individernas 
välmående det viktigaste av allt. Forskarna måste följa etiska riktlinjer för att skydda 
deltagarnas hälsa och rättigheter. De ska också tydligt beskriva i studien hur de ska gå till 
väga för att forskningen utförs på ett etiskt försvarbart sätt. Denna beskrivning ska godkännas 
av en etisk kommitté innan studien påbörjas (World Medical Association Declaration of 
Helsinki, 2008). 
 
 
  



 

8 

Författarna har granskat det funna materialet för att se om studierna innehåller dessa etiska 
principer. Artiklarna analyserades kritiskt för att kontrollera om de var etiskt granskade och 
om så inte var fallet har författarna gått igenom artiklarna noggrant och övervägt om dessa 
varit lämpliga att ha med i studien. Av de sju utvalda artiklarna var sex godkända av en etisk 
kommitté. Den artikel där det inte framgick om den var godkänd av en etisk kommitté ansåg 
författarna ändå hade ett etiskt förhållningssätt och således kunna ingå i studien då samtliga 
deltagare i studien hade gett sitt informerade samtycke att delta. 
 

RESULTAT 
 
Studiens resultat presenteras under följande kategorier och subkategorier: Patienternas fysiska 
och psykiska upplevelser av bensåren – psykisk påverkan av de fysiska faktorerna, att leva 
med smärta, att förlora kontrollen, att leva med begränsningar - begränsning av aktiviteter, 

begränsning av det sociala livet, att förlora hoppet samt patienternas copingstrategier. 
 
Patienternas fysiska och psykiska upplevelser av bensåren 
Psykisk påverkan av de fysiska faktorerna 

Patienterna kunde uppleva sårvätskan och sårlukten som hemsk. Varje dag de vaknade 
luktade hela sovrummet illa. Ibland beskrevs lukten till och med som om någon hade avlidit i 
samma rum (Jones, Robinson, Barris & Carlisle, 2008).“If you could smell yourself rotting 
away, you know it’s horrible, it’s a horrible thing” (Jones et al., 2008, s.56). Patienterna 
ansåg att såret var otäckt att titta på och de kände sig ständigt obekväma av att bli påminda 
om det (Ebbeskog & Ekman, 2001).  
 
Lukten och sårvätskan hade en ogynnsam effekt på deras psykiska tillstånd. De bidrog till 
upplevelser av avsky, skam, självhat och låg självkänsla. De upplevde även minskat 
egenvärde och känslor av att inte längre vara sig själva. Patienterna hade en oförmåga att 
upprätthålla den personliga hygienen vilket bidrog till en negativ självbild och ett sämre 
välbefinnande (Jones et al., 2008; Palfreyman et al., 2007). De upplevde även depression, 
ångest och rädsla över att andra kunde känna lukten från såret (Jones et al., 2008). 
 
Som ett led i sårbehandlingen användes stödstrumpor varje dag viket upplevdes besvärligt. 
Dels genom att de var svåra att ta av och på och dels genom att de gav patienterna klåda. 
Några av patienterna ansåg även att benlindorna skrapade och tryckte mot såret vilket 
irriterade dem då de dagligen blev påminda om det (Douglas, 2001; Ebbeskog et al., 2001; 
Heinen, Persoon, Kerkhof, Otero & Achterbergs, 2007).  
 
Att leva med smärta 
Patienterna beskrev smärtan som intensiv och den blockerade deras tankar. Den orsakade 
stora problem i deras liv då smärtan oftast uppkom vid vila eller på natten vilket orsakade 
många sömnlösa nätter (Ebbeskog et al., 2001; Heinen et al., 2007; Palfreyman et al., 2007 & 
Wissing, Ek & Unosson, 2002). Detta störde deras dygnsrytm vilket bidrog till att de fick vila 
på dagen då deras kraft och energi hade minskats (Douglas, 2001; Ebbeskog et al., 2001). Den 
konstanta påminnelsen om trötthet påverkade speciellt de kvinnliga deltagarna då de inte 
längre hade kraft att sköta hushållet som de brukade göra.  
 
Många patienter upplevde att ingen förstod deras situation och hur svår smärtan verkligen var 
(Douglas, 2001). Att inte ha någon smärta beskrevs som en känsla av lycka (Ebbeskog et al., 
2001). En patient uttryckte smärtan på följande sätt: ” It hurt so much it’s driving me crazy” 
(Ibid. s.239). 
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Att förlora kontrollen 

Patienterna upplevde en stark känsla av att förlora kontrollen över sin kropp och de försökte 
hantera den, men ansåg att de misslyckades (Jones et al., 2008). Att inte ha någon kontroll gav 
känslor av maktlöshet och av att vara kontrollerad. Patienterna upplevde sin tillvaro som 
orättvis och kände konstant oro då bensåret plötsligt kunde börja vätska sig. Att de inte hade 
någon kontroll över såret gjorde att de upprepade gånger tittade till det (Ebbeskog et al., 
2001).  
 
Bensåren kontrollerade patienternas existens och det var en tid av förtvivlan (Ibid.). Detta 
gjorde dem olyckliga och dystra och de kunde ibland bli så frustrerade att de blev verbalt 
aggressiva (Jones et al., 2008). ”I was miserable and morbid and then occasionally I would 

get so frustrated I would be verbally aggressive” (Jones et al., 2008, s.58). Känslor som 
depression, rädsla och förlust av självförtroendet uppstod när deltagarna tappade kontrollen 
över sina liv. När kontrollen återvanns förbättrades självbilden, självkänslan och de personliga 
relationerna (Douglas, 2001).  
 
Att leva med begränsningar 
Begränsning av aktiviteter 
Patienterna undvek att vara aktiva då de kände smärta, men trots det försökte en del ta dagliga 
promenader. De kunde inte gå längre sträckor då de inte ville belasta det sjuka benet och de 
undvek att gå i skogen på grund av risken att stiga fel och att det då kunde orsaka mer skada. 
Svårigheter att hitta passande skor och risken att benlindorna skulle bli blöta och förstöras 
gjorde att en del stannade inomhus när det regnade och snöade (Ebbeskog et al., 2001; Heinen 
et al., 2007; Palfreyman et al., 2007; Wissing et al., 2002).  ”I can only wear one old pair of 
shoes, and when it rain I cannot go out because I get wet feet” (Ebbeskog et al., 2001, s.239). 

 
Patienterna upplevde att benlindorna alltid var i vägen, som att de bar en kroppsrustning. 
Detta hindrade dem från att bada fotbad och att duscha varje dag (Ebbeskog et al., 2001). Det 
var vanligt att patienterna gav upp fritidsaktiviteter och de hade svårigheter att handla och 
utföra hushållsarbete (Heinen et al., 2007; Wissing et al., 2002). Den minskade aktiviteten 
begränsade deras liv och berodde på smärtan, lukten och sårvätskan (Douglas, 2001).  
 
Begränsning av det sociala livet 

Patienterna hade ingen energi till att vara sociala vilket begränsade deras liv och orsakade 
avsaknad av frihet. De dagliga promenaderna var normalt en möjlighet till att träffa 
människor, men på grund av att de minskade begränsades deras sociala kontakter. Patienterna 
skämdes när benlindorna lossnade och speciellt om de mötte bekanta när de var ute på 
promenad eller handlade. En del av dem hade endast möjlighet att bära tofflor vilka fastnade i 
pedalerna när de körde bil vilket ytterligare begränsade deras sociala nätverk (Ebbeskog et al., 
2001).  
 
Att inte kunna stå under längre perioder, att inte kunna ha på sig fina kläder och skor samt 
läckage bidrog till ett minskat socialt liv (Heinen et al., 2007). Patienterna upplevde rädsla för 
att visa sina lindade ben och att andra kunde känna lukten och undvek därför att gå till 
offentliga platser (Douglas, 2001; Ebbeskog et al., 2001; Jones et al., 2008; Palfreyman et al., 
2007). Några av patienterna beställde kläder och skor på post-order istället för att handla i 
vanliga butiker eftersom de skämdes över sina lindade ben (Douglas, 2001). Patienterna 
minskade kontakten med sina vänner och väntade med att besöka dem tills bensåret hade läkt 
eftersom de tyckte att de luktade som ett sjukhus. De skämdes även över att prata med andra 
om hur smärtsamma såren var. När andra människor stirrade på deras ben kände de sig 
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annorlunda och de upplevde det som att vara under ett mikroskop vilket gjorde att de 
isolerade sig (Ebbeskog et al., 2001; Jones et al., 2008). 
 
Patienterna höll sig för sig själva och pratade inte med andra människor då de upplevde det 
som att ingen förstod deras situation vilket de tyckte kändes ensamt vissa gånger (Douglas, 
2001; Palfreyman et al., 2007). ”Well, like I say it takes all the beauty out of it because you 
cannot do anything, you can not go anywhere, you can’t go and mix with friends because of 

the smell” (Jones et al., 2008, s.58). En del av deltagarna grät i sin ensamhet och tyckte att det 
tog mycket kraft av dem att inte visa för andra hur de egentligen kände sig inombords 
(Ebbeskog et al., 2001).  
 
Det enda som patienterna hade energi till att ha kontakt med var deras barn och närmsta 
vänner och då oftast via telefon. När de träffade dem eller besökte sjukhuset la de till ett glatt 
ansiktsuttryck för att inte visa att de kände sig deprimerade. Att leva med ett bensår upplevdes 
som en förändring av det sociala livet och relationen till andra människor. De tyckte inte om 
att vara beroende av andra hela tiden och de kände sig som fångar i sina egna hem (Douglas, 
2001; Ebbeskog et al., 2001). Många patienter upplevde frustration över att deras förändrade 
kropp minskade deras förmåga att delta i familje- och sociala aktiviteter. De upplevde att de 
var besvärliga att umgås med eftersom de oftast var arga och frustrerade (Jones et al., 2008).  
 
Att förlora hoppet 
Många av patienterna hade förlorat hoppet på grund av att de hade haft bensåren i många år 
och de var numera en del av deras dagliga liv. Bensåren avbröt patienternas liv genom att 
splittra deras planer, hopp och drömmar (Ibid.). Om bensåren väl läkte hoppades patienterna 
att de skulle kunna ta igen allting som de hade gått miste om på grund av dem (Ebbeskog et 
al., 2001). 
 
Patienterna hade blandade tankar och känslor om framtiden. Även om såren läkte långsamt 
hade en del av dem hopp om framtiden och att de skulle uppnå frihet från en besvärlig kropp. 
Andra var pessimistiska över att deras sår någonsin skulle läka. Genom att ha ett mål med sin 
situation och att uppfylla det fick patienterna hopp om att kunna gå vidare med livet och att 
uppnå välbefinnande (Douglas, 2001; Ebbeskog et al., 2001). ” I suppose one day they might 
find a cure… but I have to get on with my life..”(Douglas, 2001, s.359). 
 
Patienterna funderade över varför bensåren inte läkte och de längtade efter att inte vara 
bundna till det. De hade ångest över att de hade utsatt sin kropp för hårt arbete och att de inte 
hade varit mer försiktiga. De hoppades att såret skulle vara läkt till våren, men påmindes 
samtidigt om andra som hade fått sitt ben amputerat (Ebbeskog et al., 2001).  
Att ha ett sår som inte läkte upplevdes som att en del av kroppen inte svarade. Patienterna 
kände att de inte längre kunde lita på sina kroppar vilket minskade deras autonomi. De 
anklagade sig själva för sårets uppkomst och de kände sig frustrerade vilket bidrog till att de 
fick sämre självförtroende. Även deras kroppsbild förändrades och ledde till en känsla av 
fångenskap (Ebbeskog et al., 2001; Jones et al., 2008).  
 
Skuldkänslor, besvikelse och ledsamhet upplevdes när såret inte läkte eller när det kom 
tillbaka (Douglas, 2001). Patienterna ville ge upp och de kände sig ensamma, ledsna, mindre 
behövda och hade tankar kring varför just de drabbades av bensår (Heinen et al., 2007; 
Palfreyman, et al., 2007; Wissing et al., 2002). 
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Att utveckla copingstrategier 
Patienterna försökte desperat att kontrollera lukten från sårvätskan, men de upplevde att 
sårvätskan var överallt (Jones et al., 2008). De försökte även få förbandsbyten oftare för att 
slippa att förbanden blev blöta och började lukta. Genom att linda in benen med vadd undvek 
några av patienterna att sårvätskan läckte igenom benlindorna (Douglas, 2001)  
”And when I went to bed I had to put a towel over the bedding and towel over my leg because 
it was all over the sheets” (Jones et al., 2008, s. 58). 

 
Genom att bära byxor dolde patienterna sina benlindor då de ville skyla sina förändrade och 
opålitliga kroppar. De upplevde även svårigheter att hitta passande skor på grund av att deras 
ben och fötter var lindade. För att kunna gå ut klippte de därför sönder gamla skor. Några 
använde istället tofflor och sandaler (Heinen et al., 2007). Då patienterna inte längre klarade 
av att sköta sin dagliga hygien fick de ta hjälp utav familj och vänner (Ebbeskog et al., 2001).  
 
Patienterna försökte lära sig att leva med de förändringar som bensåren medförde och att ha 
ett oanvändbart ben. När smärtan blev för starkt tog de smärtstillande regelbundet, la benet i 
olika ställningar eller massera det. Genom att hålla sina intressen vid liv blev de distraherade 
och glömde bort att tänka på såret och smärtan. Några av dem försökte sysselsätta sig hela 
dagarna, men när de slutade med det kom smärtan tillbaka, ännu mer intensiv än tidigare. 
Många av patienterna pratade inte med någon om bensåren och de led i det tysta. De ansåg att 
bensåren, till lika andra kroppsliga besvär tillhörde den normala åldringsprocessen (Douglas, 
2001; Ebbeskog et al., 2001). 
 

Patienterna upplevde social isolering och de önskade att tillsammans med sjuksköterskan 
utveckla förebyggande åtgärder och copingstrategier utifrån deras behov (Wissing et al., 
2002). De ville återta kontrollen över sina liv och få hjälp med att sätta upp realistiska mål för 
att kunna hantera sin situation samt att lättare kunna återgå till sina tidigare liv. Deras 
självförtroende och självkontroll ökade när de kände ett samarbete med sjuksköterskan 
(Douglas, 2001).” The new nurse has given me hope…we have worked out some goals to aim 

for” (Ibid. s.358). 
 

DISKUSSION 
 
Syftet med studien var att beskriva hur äldre patienter med svårläkta, venösa bensår upplever 
sin situation. De kategorier som utgjorde resultatet var: patientens fysiska och psykiska 

upplevelser av bensåren, att leva med begränsningar, att förlora hoppet samt att utveckla 
copingstrategier. Resultatet beskriver djupgående patienters upplevelser av att leva med 
svårläkta, venösa bensår och därför anser författarna att syftet uppnåddes. 
 

Metoddiskussion 
Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Denna metod var lämplig 
då författarna ansåg beskriva patienters upplevelser av att leva med svårläkta, venösa bensår 
(Friberg, 2006). Kvalitativ metod fördjupar förståelsen för ett fenomen som har med 
upplevelser och erfarenheter att göra. En nackdel med att göra en litteraturstudie istället för en 
intervjustudie kan vara att författarna inte kan se patienternas kroppsspråk eller höra deras 
röstläge. En nackdel med en intervjustudie är att det tar tid eftersom det krävs flertalet 
intervjuer för att resultatet ska bli trovärdigt. Då författarna hade en begränsad tidsram att 
följa ansågs inte denna typ av studie vara lämplig. Patel och Davidsson (2003) menar att det 
krävs förkunskaper för att kunna genomföra en lyckad intervjustudie. Då författarna inte hade 
någon tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer fanns det en risk att fel kunde begås. 
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Dock kunde en intervjustudie ökat möjligheten att få svar på mer specifika frågor om 
upplevelser och hade då ökat studiens trovärdighet.  
 

Databassökningen gjordes i Pubmed/Medline, Cinahl och Psycinfo. Enligt Willman et al. 
(2006) är det en fördel att söka i flera databaser samtidigt för att undvika ett snedvridet urval. 
Därför valde författarna att söka artiklar i samtliga databaser som berörde omvårdnad och 
vårdvetenskap. Inför sökningen av artiklar fick författarna ta hjälp av en bibliotekarie med 
vårdvetenskaplig inriktning för att välja ut rätt sökord och kombinationer. En del artiklar var 
inte tillgängliga i fulltext eller på universitetsbiblioteket vilket begränsade författarnas 
möjligheter att kunna inkludera fler artiklar till studien. Två artiklar som inte fanns 
tillgängliga beställdes som fjärrlån via universitetsbiblioteket. En av artiklarna exkluderades 
då årtalet inte stämde överens med inklusionskriterierna. Via manuell sökning i artiklarnas 
referenslistor, fick författarna ett större urval av material och ytterligare en artikel 
inkluderades.  
 
Författarna försökte med hjälp av uppslagsböcker och diskussioner emellan varandra, så 
korrekt som möjligt översätta de valda artiklarna. En risk att fel begicks kan ha inträffat då det 
engelska språket inte är författarnas modersmål, vilket kan vara en svaghet i studien. I studien 
användes sammanlagt sex artiklar varav tre artiklar var kvalitativa, två var kvantitativa och en 
artikel var både kvantitativ och kvalitativ. Valet att inkludera kvantitativa artiklar kan ha 
påverkat tillförlitligheten, men då de var relevanta för problemformuleringen och syftet ansåg 
författarna att de gav viktig kunskap inom området. Dock kan detta ha gett resultatet mindre 
trovärdighet. Detta eftersom syftet var att beskriva upplevelser och kvantitativa artiklar 
redovisar sitt resultat genom objektiv, neutral kunskap och statistik där avsikten är att mäta 
skillnader. Önskvärt hade varit att endast analysera kvalitativa artiklar eftersom det hade gjort 
materialet större och hade gett fler patienters upplevelser av att leva med svårläkta, venösa 
bensår. Friberg (2006) menar att kvalitativ och kvantitativ forskning kan ingå i analysen, men 
den blir inte lika ingående som om endast kvalitativa artiklar hade ingått. 
 
Till en början var studiens syfte att beskriva möjliga omvårdnadsåtgärder i samband med 
kroniska och smärtsamma sår för att minska patientens lidande. Detta syfte uteslöts ganska 
snabbt då författarna enbart hittade kvantitativa artiklar. Detta ansågs enbart skulle ha gett en 
uppradning av olika omvårdnadsåtgärder vilket skulle ha minskat resultatets tillförlitlighet. 
Syftet ändrades några gånger under studiens gång för att författarna inte hittade artiklar som 
stämde överens med vad de ville skriva om. Att syftet ändrades kan ha påverkat studiens 
resultat då syften som tidigare använts kan ha funnits kvar i författarnas tankar vid 
artikelsökningen. Detta kan ha gjort att författarna gått miste om artiklar som besvarade det 
senaste syftet.  
 
Inklusionskriterier var artiklar skrivna på det svenska eller engelska språket, artiklar av god 
vetenskaplig kvalitet samt innehålla abstrakt och besvara studiens syfte. Samtliga artiklar var 
skrivna på engelska, innehöll abstrakt och syfte, men i en artikel framkom det inte i texten att 
studien var granskad av en etisk kommitté. Dock är det troligt då deltagarna hade gett sitt 
informerade samtycke till att delta. Tidsbegränsningen till artiklar publicerade på 2000-talet 
minskade antalet artiklar som svarade till studiens syfte. Att författarna endast använde sig av 
artiklar publicerade under 2000-talet beror på att de belyser den senaste forskningen vilket 
stärker studiens trovärdighet. Författarnas sista inklusionskriterier var att både män och 
kvinnor skulle ingå i studien. Detta uppfylldes i samtliga studier utom i en där det inte 
framkom om deltagarna var män eller kvinnor. Patienterna skulle vara 60 år eller äldre, men i 
två artiklar uppfylldes inte detta krav, dock var ålderns medelvärde 61 och 68 år. Dessa 
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inklusionskriterier gjorde att urvalet representerade enbart äldre människor och resultatet 
förefaller därför generaliserbart till liknande kontexter. 
 
För att bedöma artiklarnas kvalitet användes Willman et al. (2006) 
kvalitetsbedömningsformulär. Artiklarna poängsattes och placerades under tre olika grader av 
kvalitet. Detta var ett bra sätt för författarna att få en överblick över artiklarnas kvalitet och 
lättare kunna överväga om de skulle ingå i studien eller inte. Två artiklar var av hög kvalitet 
och fyra artiklar var av godtagbar kvalitet. Att de använda artiklarna var av hög eller 
godtagbar kvalitet stärker trovärdigheten i studien.  
 
Dahlberg (1997) menar att en studie med god validitet har undersökt det som var avsikten att 
undersökas. Reliabilitet är ett mått på tillförlitlighet och säkerhet hos metoden i en studie och 
anger att resultatet inte är slumpmässigt. Till analysen användes Graneheim och Lundmans 
(2004) kvalitativa innehållsanalys med ett manifest innehåll. Dahlberg (1997) beskriver att 
denna typ av analysresultat är enkel att validera genom de meningsbärande enheter från texten 
som ger exempel på analysens utkomst. Bedömaren kan direkt se om det textinnehåll finns i 
materialet som forskaren påstår. Ibland försvårades analysarbetet av de meningsbärande 
enheterna i de kvantitativa studierna. Detta eftersom resultaten till största delen redovisades 
genom objektiv, neutral data och statistik. Författarna hade begränsade erfarenheter av att 
tyda kvantitativa studier och en ovana att analysera texter vilket kan ha påverkat 
analysprocessens validitet. Dahlberg (1997) menar att ny kunskap och förståelse av ett 
fenomen kan utvecklas genom förförståelse. Men förförståelsen kan också hindra öppenheten 
för fenomenet. Författarnas förförståelse kan ha ökat förståelsen av patienternas upplevelser 
av att leva med svårläkta, venösa bensår. Den kan också ha hindrat analysprocessen och 
påverkat öppenheten för vad resultatet i de olika studierna visade. Genom ett tyglat 
förhållningssätt vid analysen försökte detta förhindras. 
 
Resultatet har hög reliabilitet då det resultat och den slutsats som framkom stämde överrens 
med studiens syfte samt att resultatet inte är slumpmässigt. Detta då författarna läste 
materialet upprepade gånger och tog ut de meningsbärande enheterna var för sig och sedan 
diskuterade analysen tillsammans. Då de använde sex artiklar i sitt resultat kunde de lära 
känna materialet väl vilket ökade studiens trovärdighet. Resultatets reliabilitet är dessutom 
hög då det troligtvis skulle ha blivit liknande om studien skulle göras om på samma sätt vid 
ett annat tillfälle. Trovärdigheten stärktes också då datainsamling och analys redovisades 
detaljerat och systematiskt (Ibid.). Författarna har använt citat för att resultatets tillförlitlighet 
skulle stärkas. Citaten översattes inte då det fanns en risk att de skulle ha fått en annan 
innebörd (Utformning av rapporter och uppsatser, 2009). Enligt Dahlberg (1997) ska 
forskaren ha ett objektivt förhållningssätt till datamaterialet och försöka vara neutral gentemot 
subjekt och fenomen. 
 
Resultatdiskussion 
Studien visade att patienternas psykiska välbefinnande påverkades av deras fysiska 
upplevelser av bensåren. Smärtan var en av de faktorer som framkom i studien och den 
orsakade patienterna mycket lidande som känslor av ilska, hopplöshet, oro och depression. 
Peolsson, Hyden & Sätterlund Larsson (2000) beskriver att det är viktigt att komma ihåg att 
smärta är en subjektiv upplevelse. Ingen som inte har smärta kan tillfullo förstå den. Eftersom 
svårläkta, venösa bensår skapar ett stort lidande i patientens liv är det är viktigt att 
sjuksköterskan ser hela människan och att hon visar medmänsklighet och förståelse trots en 
eventuell oförmåga att lindra patientens lidande. Om sjuksköterskan förstår patientens 
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upplevelser skapas möjlighet att vara empatisk gentemot patientens situation. Sjuksköterskan 
kan även då förutse patientens problem och ge bättre vård.  
 
I studien framkom det även att smärtan orsakade patienterna störd dygnsrytm och bidrog till 
minskad kraft och energi. Blomkvist och Edberg (2002) beskriver att smärta är ett vanligt 
förekommande problem och att den kan påverka sömnen och orsaka ett hot mot patientens 
självbild. De poängterar att sjuksköterskan har en central roll i att försöka förstå hur individen 
kan uppleva smärta och hur den påverkar livet. Det är viktigt att sjuksköterskan respekterar 
patientens beskrivning och upplevelse av smärtan och försöker att hjälpa honom eller henne 
att återta kontrollen över sin situation. Vidare menar Dahlberg (2003) och Wiklund (2003) att 
sjuksköterskan måste se, förstå, beskriva och analysera patientens levda värld för att kunna ge 
patientfokuserad vård. Den verklighet människan uppfattar och lever i är unik för varje 
individ då alla bär med sig olika kunskaper och erfarenheter (Wiklund, 2003). Resultatet 
visade även att patienternas tidigare identitet förändrades på grund av de negativa 
upplevelserna av lukt, smärta och sårvätska som bensåren bidrog till. Dahlberg et al. (2003) 
beskriver att en förändring av kroppen medför att tillgången till världen och livet förändras. 
Kroppen är något levande, ett subjekt, och är psykisk, fysisk, existentiell och andlig på samma 
gång. 
 
Det framkom även att patienterna upplevde en stark känsla av att förlora kontrollen och de 
försökte hantera den. Bensåren kontrollerade deras existens vilket orsakade dem depression, 
rädsla och förlust av självförtroendet. Wiklund (2003) menar att om en patient inte ”hinner 
med” i sin sjukdomsprocess blir det patienten upplever inte längre förankrat i henne själv. 
Den levda kroppen kommer i otakt med livet och människan upplever det som att vara 
splittrad, att förlora kontrollen i tillvaron. Vidare menar Wiklund (2003) att sjuksköterskan 
ska ge patienten möjlighet att skapa utrymme för utveckling genom att få patienten att 
uttrycka sina begär som behov och problem. Om patienten får möjlighet att uttrycka sin 
lidande berättelse kan han eller hon lära känna sina egna gränser och förstå sina egna tankar 
om sig själv. Detta kan även göra det enklare för sjuksköterskan att förstå hur patienten 
framställer sin kamp med lidandet. Om sjuksköterskan inte skapar utrymme för patienten att 
berätta sin livshistoria kan hon inte förstå patientens unika behov och då inte heller kunna ge 
individanpassad omvårdnad.  
 
Resultatet visade att de flesta av patienterna hade förlorat hoppet och att de ville ge upp. De 
upplevde att de inte längre kunde lita på sina kroppar och att såren var en del av dem som inte 
svarade. Patienterna kände sig bundna till såren och de bidrog till att deras autonomi 
minskade. Detta orsakade dem en förändrad kroppsbild och känslor av fångenskap. Bensåren 
avbröt patienternas liv genom att splittra deras planer, hopp och drömmar. Enligt Wiklund 
(2003) är människan sin kropp och upplever den som en helhet, den levda kroppen, men när 
människan blir sjuk ses den istället som ett objekt. Enligt Ironside, Scheckel, Wessels, Bailey, 
Power & Seeley (2003) innebär en kronisk sjukdom en förändring av livssituationen genom 
att det tidigare livet som tagits förgivet måste omvärderas. En patient med en kronisk sjukdom 
måste få lära sig att leva med ett liv som skiljer sig från det tidigare livet. 
 
Studien visade att patienterna upplevde begränsningar och svårigheter i det dagliga livet. 
Bensåren begränsade deras aktiviteter och sociala kontakter med andra människor på grund av 
minskad rörlighet, skamkänslor och rädsla. Wiklund (2003) menar att patienten inte litar på 
sin kapacitet att uppfylla sina eller andras förväntningar då hon drabbas av en sjukdom. 
Sjukdomslidandet kan uppfattas som ensamhet då patienten till exempel skäms över sina 
lindade ben och väljer istället att stanna hemma. Enligt Dahlberg (2003) har människan 
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tillgång till livet genom kroppen. Kroppen är centrum i människans existens, vilket allting 
kretsar kring, och den förankrar oss i världen. Varje förändring i kroppen medför en 
förändring av tillgången till andra människor. Studien visade att patienterna endast orkade ha 
kontakt med sina barn och närmsta vänner och de isolerade sig från den övriga omgivningen 
då de upplevde att ingen förstod deras situation. Detta orsakade dem känslor av ensamhet. 
Wiklund (2003) menar att livsvärlden är den verklighet som vi dagligen lever i och tar för 
given. Det är genom den vi älskar, hatar, arbetar och tänker. Hodge, Keeley & Grier (2001) 
menar att social isolering uppstår på grund av fysiska och psykiska orsaker. För äldre personer 
innebär detta bland annat minskad rörlighet och att det är svårt att skapa sociala kontakter 
med andra. Det är destruktivt för personer att uppleva social ensamhet.  
 
Trots att många av patienterna hade förlorat hoppet till följd av sina bensår visade resultatet 
att de försökte använda sig av olika copingstrategier. Patienterna försökte acceptera sin 
situation, lära sig att leva med alla förändringar som bensåren medförde och de anpassade sig 
efter de förutsättningar de hade. Hos vissa av patienterna skapade detta hopp om en ljusare 
framtid. Dock hade de flesta av patienterna ändå en negativ inställning till sin situation och 
svårigheter att anpassa sig till det nya livet. Jahren Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2006) 
menar att den situation som patienten befinner sig i och samspelet mellan personliga faktorer 
avgör vilken copingstrategi patienten väljer. Vidare menar de att ett mål med sjuksköterskans 
arbete är att patienten ska kunna hantera sin livssituation trots sjukdom och lidande. När 
sjuksköterskan tillsammans med patienten har utvecklat olika copingstrategier kan 
framtidshopp skapas. När patienten ser ljusare på framtiden kan de dagliga problemen 
uppfattas som mindre besvärliga. Detta kan leda till ett minskat sjukdomslidande då patienten 
kan uppleva att han eller hon klarar av att hantera sin situation. 
 
Ytterligare resultat som framkom vad gäller copingstrategier var att patienterna önskade att 
utveckla dem tillsammans med sjuksköterskan. Det kunde innebära att sätta upp mål och 
använda förebyggande åtgärder för att patienterna lättare skulle kunna återgå till sina tidigare 
liv. Enligt Richardson, Adams & Poole (2006) är information om sjukdom och behandling 
essentiella delar för en person med kronisk sjukdom. Det kan hjälpa personen att förstå och 
hantera sin situation och minska oro och ångest. Genom information kan hopp inges och en 
känsla av att återta kontrollen över sitt liv. I kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska (2005) beskrivs det att sjuksköterskan ska tillgodose patientens psykiska, 
fysiska, sociala, andliga och kulturella behov. En sjuksköterska ska arbeta utifrån evidens och 
beprövad erfarenhet och ge omsorgsfull och patientfokuserad sjukvård. Respekt och omtanke 
ska genomsyra omvårdnaden (LYHS, 2 kap. 1§).  
 
När sjuksköterskan hjälper patienten att utveckla effektiva copingstrategier kan patientens 
lidande minska om patienten får stå i fokus. Copingstrategierna och omvårdnaden baseras då 
på individens behov och patienten känner sig sedd. Detta gör i sin tur det enklare för honom 
eller henne att relatera till copingstrategierna och att genomföra dem. 
 
Förslag på fortsatta studier 
Ett förslag till ytterligare forskning kan vara att enbart inrikta sig på antingen män eller 
kvinnors upplevelser. Detta för att se om dessa skiljer sig mer markant mellan dem då 
upplevelserna i denna studie är både mäns och kvinnors. Ett annat förslag kan vara en 
intervjustudie där patienterna beskriver upplevelsen av sjuksköterskans bemötande vid 
omvårdnaden kring deras bensår. Författarna anser att det hade varit intressant att göra en 
litteratur- eller intervjustudie baserat på enbart svenskt material. På detta sätt kunde 
författarna ha fått en insikt över hur förhållandena ser ut i Sverige. Alla dessa förslag skulle 
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kunna bidra till en utveckling som minskar patientens lidande och ökar sjukvårdpersonalens 
förståelse för patientens situation. 
 
Slutsats 
Att leva med svårläkta, venösa bensår påverkar patienternas psykiska välbefinnande relaterat 
till de fysiska upplevelserna av bensåren. Patienternas aktiviteter och sociala kontakter 
begränsas på grund av att smärtan orsakar mycket lidande. De upplever ett förlorat hopp och 
deras kroppsbild och självuppfattning förändras till följd av detta. För att kunna hantera sin 
situation försöker patienterna utveckla effektiva copingstrategier. 
 
Resultatet kan öka sjuksköterskans medvetenhet för vikten av att förstå äldre patienters 
upplevelser av att leva med svårläkta, venösa bensår. Upplevelser som till exempel förändrad 
kroppsbild och att förlora hoppet påverkar patienternas livsvärld negativt och de lider ofta i 
det tysta. Patienterna behöver individanpassad vård och stöd för att på bästa sätt kunna 
anpassa sig till den nya situationen. Sjuksköterskan bör ta reda på hur patienten upplever sin 
situation, vara uppmärksam på hans eller hennes kroppsspråk samt att sätta upp mål och ge 
information om sjukdomen. Detta för att minska patientens lidande och öka välbefinnandet. 
Upplevelser är individuella och bör aldrig generaliseras.  
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land 

Ansats Syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 
* 

Jones, J., Robinson, 
J., Barris, W. & 
Carlisle, C. (2008) 
England 
 

Kvalitativ och 
kvantitativ 
studie 

Att kartlägga 
graden av 
depression hos 
patienter med 
kroniska, venösa 
bensår samt hur 
lukt och läckage 
påverkar deras 
dagliga liv, hälsa 
och livskvalitet 

Enkät, depressions- 
och ångestskala samt 
intervjuer.  

196 personer. 20 
personer, 12 
kvinnor och 8 
män valdes 
utifrån syftet 

Författarna 
beskriver att lukt 
och läckage hade 
negativ effekt på 
patienternas 
psykiska tillstånd 
vilket ledde till 
känslor av avsky, 
låg självkänsla 
och motsträvighet 

Grad II, godtagbar 
kvalitet 
 
Välavgränsat syfte. 
Tydligt beskrivet 
urval. Dock otydlig 
metod och analys 

Palfreyman, S., Tod, 
A., King, B., 
Tomlinson, S., 
Brazier, J. & 
Michaels, J. (2007) 
England 

Kvalitativ 
studie 

Att utifrån 
patienternas 
perspektiv, 
utforska hur 
venösa bensår 
påverkar 
livskvaliteten hos 
intravenösa 
drogmissbrukare 
och hos icke 
drogmissbrukare 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys.  

19 personer 
varav 5 kvinnor 
och 14 män 

Författarna 
beskriver att lukt 
och smärta var de 
symtom som 
påverkade 
patienten mest. 
Förutom de 
fysiska och 
psykiska 
konsekvenserna 
begränsades även 
patienternas 
aktiviteter och 
sociala liv 

Grad I, hög kvalitet 
 
Välavgränsat syfte. 
Tydligt beskrivet 
urval, metod och 
analys 
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Författare, årtal 
& land 

Ansats Syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 
* 

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

Kvantitativ 
studie 

Att beskriva 
bensårrelaterade 
problem hos 
patienter med 
bensår, orsakade 
av venös 
insufficiens eller 
av kombinerad 
etiologi 

Icke-experimentell 
design. Chi-tvåtest 
och t-test.  

141 personer deltog. Patienter med 
bensår går många 
allvarliga problem 
till mötes. De får 
inte tillräcklig 
vård för sina 
bensårsrelaterade 
problem. 

Grad II, godtagbar 
kvalitet 
 
Välavgränsat syfte. 
Tydligt beskrivet 
urval, metod och 
analys. Dock var 
undergrupperna 
relativt små och 
kunde inte ingå i 
analysen.  

Wissing, U., Ek, 
A.C. & Unosson, 
M. (2002) 
Sverige 

Kvantitativ 
studie 

Att hos äldre 
patienter med 
bensår jämföra 
livskvaliteten 
relaterad till 
funktion, 
psykiskt 
välbefinnande 
och uppnådd 
miljöbetigad 
livskvalitet, med 
patienter utan 
bensår 

Enkät samt två 
frågor relaterade till 
sårsmärtan.  

110 personer som 
stämde in på 
inklusionskriterierna, 
20 män och 50 
kvinnor valde att 
delta. 

Författarna 
beskriver att 
patienter med 
bensår hade 
betydligt lägre 
fysisk hälsa, ADL 
förmåga, intellekt, 
socialt liv och 
miljöbetingad 
livskvalitet, än de 
utan bensår 

Grad II, godtagbar 
kvalitet 
 
Välavgränsat syfte. 
Tydligt beskrivet 
urval, metod och 
analys. Dock valdes 
inte kontrollgruppen 
slumpmässigt.  
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Författare, årtal & 
land 

Ansats Syfte Metod Urval Resultat Kvalitetsbedömning 
* 

Ebbeskog, B. & 
Ekman S-L.(2001) 
Sverige 

Kvalitativ 
studie 

Att belysa äldre 
personers 
upplevelser av att 
leva med venösa 
bensår 

Ostrukturerade 
intervjuer, 
Innehållsanalys. 

15 personer, 12 
kvinnor och 3 
män 

Författarna 
beskriver 
deltagarnas 
upplevelse av en 
förändrad 
kroppsuppfattning, 
att leva ett 
begränsat liv, 
smärtan och 
kampen mellan 
hopp och 
förtvivlan 

 Grad I, hög kvalitet 
 
Syftet är 
välavgränsat. 
Urval, metod och 
analys är tydligt 
beskrivna 

Douglas, V. (2001) 
England 

Kvalitativ 
studie 

Att ta reda på 
patientens behov 
samt att hjälpa 
sjukvårdspersonal 
att förstå effekten 
av kroniska 
bensår utifrån 
patientens 
perspektiv 

Semi– och 
ostrukturerade 
intervjuer, 
videoinspelningar och 
personliga dagböcker. 

8 personer varav 
6 kvinnor och 2 
män. 

Författarna 
beskriver 
patienternas 
sömnproblem i 
relation till 
smärtan, läckage 
och lukt samt 
förlust av identitet 
och kontroll 

Grad II, godtagbar 
kvalitet 
 
Tydligt syfte. Dock 
är metoden otydlig 
och svår att förstå 

       
• Kvalitetsbedömning: Författarna har kvalitetsbedömt materialet enligt Willman, Stoltz och Bathsevanis (2006) två bedömningsformulär, 

ett för kvantitativa artiklar och ett för kvalitativa artiklar. I frågeformuläret besvarades ja- och nejfrågor. Ett poäng gavs vid ett positivt 
svar och noll poäng vid ett negativt svar. Totalsumman för frågorna var 14 poäng i båda formulären. Författarna räknade ut den totala 
poängsumman och procentsatsen som motsvarade tre olika grader av kvalitet. Grad I innebär en hög kvalitet, grad II, godtagbar kvalitet 
och grad III, icke godtagbar kvalitet.
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Databas Sökord och 

kombinationer 
Antal 
träffar 

Granskade 
artiklar 

Använda 
artiklar 

Psycinfo 1. leg ulcer 72 5 2 
 2. quality of life 57633   
 3. aged 303331   
 4. aged 80 434   
 5. NOT diabetic foot 2770654   
 1+2 31 0  
 1+2+3 17 0  
 1+2+3+4 0   
 1+2+3+4+5 0   
     
PubMed 1. nursing 483001   
 2. leg ulcer 15175   
 3. quality of life 136129   
 4. aged 3166599   
 5. aged 80 513758   
 6. NOT diabetic foot 6918   
 2+3 390   
 2+3+4 205   
 2+3+4+5 96   
 2+3+4+5+6 71 5 2 
     
 1+2+3+4 58 5 1 
 1+2+3+4+5 30 0  
 1+2+3+4+5+6 24 0  
     
Cinahl     
 1. nursing 360963   
 2. leg ulcer 1885   
 3. quality of life 35534   
 4. aged 235272   
 5. aged 80 71438   
 6. NOT diabetic foot 3203   
 1+2 590   
 1+2+3 37 4 0 
 1+2+3+4 13 0  
 1+2+3+4+5 5 0  
 1+2+3+4+5+6 4 0  
     
Manuell 
sökning 

   1 

 
  


