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Sammanfattning 

Titel: Att ha och behandlas för återkommande venösa bensår  

Bakgrund: Att ha och behandlas för venösa bensår påverkar personens livskvalitet och 

vardag. Tidigare forskning har fokuserat generellt på personers upplevelse av att ha och 

behandlas för venösa bensår. Flertal studier har gjorts gällande hur det är att leva med venösa 

bensår och hur smärta och begränsningar i vardagen påverkar den drabbade personen. Det är 

väsentligt att som vårdpersonal bedöma och se personen som lever med bensår när det 

handlar om effekterna som påverkar de sociala interaktionerna samt det psykiska 

välbefinnandet. Med tanke på att en tredjedel får nya sår, är det viktigt att också undersöka 

erfarenhet hos personer som får recidiv.  

Syfte: Studiens syfte var att beskriva personers erfarenhet av att ha återkommande venösa 

bensår och behandlas på hälsocentral.  

Metod: En deskriptiv kvalitativ ansats användes. Semistrukturerade intervjuer gjordes utifrån 

en intervjuguide. Vid analysen användes kvalitativ innehållsanalys. Sju personer deltog i 

studien.   

Resultat: Resultatet redovisades i tre kategorier. Kategorin Ny kunskap som bygger på den 

gamla beskrev skillnaden mellan första sårtillfället och att åter få ett nytt. Att tidigt känna 

igen symtom på grund av tidigare erfarenheter medförde en snabbare kontakt med sjukvården 

än vid tidigare sårtillfällen. Andra kategorin Inställningen till livssituationen med 

återkommande venösa bensår berörde personerna som försonat sig med sin livssituation med 

att leva med återkommande venösa bensår. Såren och behandlingen blev en del av deras 

vardag. Trots försoning fanns även ett missmod hos personerna med återkommande venösa 

bensår. Tredje kategorin Livskvalitet i vardagen trots återkommande bensår belyste hur 

livskvalitén behölls genom fokusering av annat i livet än enbart de återkommande venösa 

bensåren. En god förtroendefull relation till vårdpersonalen ledde till bättre livskvalitet.  

Slutsats: Att ha och behandlas för återkommande venösa bensår sågs som en vardag i 

personernas liv. Erfarenheten av att tidigare haft ett bensår ingav kunskap kring behandlingen 

samt förloppet som i sin tur såg som ett stöd. Det var en positiv upplevelse att behandlas på 

hälsocentralen.  

 

Nyckelord: venösa bensår, recidiv, erfarenhet, äldre, hälsocentral 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Title: Having and being treated for recurrent venous leg ulcers  

Background: To suffer from and being treated for venous ulcers affects one's everyday life 

and quality of life. Previous research has focused generally on people ́s experience of having 

and being treated of venous leg ulcers. Numerous studies have been conducted on how it is to 

live with venous leg ulcers and how the pain and limitations in everyday life affect people 

with a venous leg ulcer. It is essential that when assessing the patient, health care 

professionals are compassionate towards the patient while also considering the psychological 

wellbeing. Knowing that as many as one third of leg ulcer sufferers relapse, it is important to 

also examine the experience of these medical experiences.  

Aim: The aim of this study was to describe individual's experience of having recurrent 

venous leg ulcers while being treated at health centers.  

Method: A descriptive qualitative approach was used. Semi-structured interviews were 

conducted based on an interview guide. Data was analysed using qualitative content analysis. 

Seven people participated in the study.  

Results: The results are presented in three categories. Category New knowledge based on old 

knowledge describes the differences between having the first leg ulcer and getting a second 

one. Early recognition of symptoms based on past experiences led to contacting health 

services at an earlier stage. The second category Approach to life involved patients with 

recurrent venous ulcer, having accepted their situation of living with recurrent venous leg 

ulcers. The leg ulcers and the treatment became a part of their everyday lives. However, 

despite accepting their diagnosis some discouragement could be found among the people with 

recurrent venous leg ulcers. The third category Life quality in the daily life despite recurring 

venous leg ulcers illustrated how the quality of life was contained by focusing on other things 

in life beside the recurring venous leg ulcers. A good trusting relationship with the nursery 

staff led to increased life quality. 

Conclusion: To have and to have been treated for recurrent venous leg ulcers was seen as a 

way of life in the patient´s life. The experience of past leg ulcer gave knowledge regarding 

the treatment and progression, which in turn was working as support for the patients. It was 

also a positive experience to be treated at the health center.  

 

Keywords: venous leg ulcers, recurrent, experience, senior, health center 
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1. Inledning  
Bensår ger komplexa besvär som påverkar den drabbade personen både fysiskt och psykiskt. 

Fysiska besvär som smärta, klåda och begränsad rörelseförmåga gör att de inte kan leva fullt 

ut. Psykiskt kan det innebära en sorg över att livet inte är som tidigare (Byrne & Kelly, 2010). 

Att ha venösa bensår kan enligt Ebbeskog och Ekman (2001) bli en del av vardagen där 

personer med venösa bensår accepterar att bensåren kommer och går. Enligt Ebbeskog och 

Emami (2005) känner sig personer med venösa bensår på grund av sin behandling beroende 

och kontrollerade av verksamheten på hälsocentralen. 

2. Bakgrund  
2.1 Venösa bensår: prevalens och orsak 

I Sverige beräknas ungefär 50 000 personer ha svårläkta bensår. Svårläkta bensår på 

underbenen innebär att såret inte har läkt inom sex veckor och kan vara en följd av en rad 

olika sjukdomstillstånd. Av alla svårläkta bensår ovanför malleolerna är ca 70 % av dem till 

följd av venös insufficiens, venösa bensår. Hos personer med venösa bensår ses 

funktionsnedsättning av klaffarna som förbinder det ytliga och djupa venösa vensystemet, en 

venös dysfunktion. Klaffarnas funktion är en förutsättning för en normal transport av blod 

mellan de två vensystemen i benen. Vid insufficiens i klaffarna transporteras inte blodet från 

det ytliga till det djupa vensystemet på ett optimalt sätt utan rinner tillbaka till de ytliga 

venerna som överfylls vilket leder till varicer. När klaff funktionen i det djupa vensystemet är 

förstörd uppstår venös hypertension, ödem och sår. Personer med läkta venösa bensår får ofta 

recidiv av ett nytt venöst sår. Inom 18 månader får 32 % recidiv (Lindholm, 2012).  

2.2 Behandling av venösa bensår 

Venösa bensår kan behandlas med hjälp av kirurgi, hudtransplantation eller med konservativ 

behandling. Vid kirurgi tas ytliga insufficienta vener bort. Hudtransplantation sker via 

pinchgraft där små hudöar placeras ut i såret när det rensats upp och granulationsvävnad har 

bildats. Vid konservativ behandling behandlas personer med venösa bensår med åtgärder för 

att främja sårläkningen som ödembehandling som sker via kompression. 

Kompressionsbehandlingen kan ske på olika sätt, dels via lindning eller pumpstövel 

alternativt AV-fotpulsator eller kompressionsstrumpa som finns i tre olika klasser vilket 

innebär olika grader av tryck. Personer som har genomgått kirurgisk behandling för sina 

venösa bensår drabbas i mycket mindre utsträckning av recidiv; 18 % på 5 år. Personer med 

venösa bensår behandlas dels för den venösa insufficiensen och dels via lokal sårbehandling. 
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Kompression av underbenen tillsammans med fysisk aktivitet är viktiga åtgärder att 

genomföra för att undvika recidiv (Lindholm, 2012).  

Var behandlingen av bensår sker beror på den så kallade tröskelprincipen. Har personen svårt 

med att förflytta sig ifrån sitt boende blir det hemsjukvården som hjälper personen. Om 

personen inte har några svårigheter att förflytta sig själv blir det primärvården personen 

vänder sig till (Socialstyrelsen, 2008). Vardagen förändras när en person får venösa bensår då 

personen måste boka upp sin tid för att komma till hälsocentralen för att få behandling 

(Ebbeskog & Emami, 2005). 

Att flera dagar i veckan binda upp sig till att åka till hälsocentralen för att få behandling för 

sina venösa bensår kan kännas som en stor uppoffring i livet. Olika aktiviteter går inte att 

genomföra då deras tid styrs av behandlingen (Ebbeskog & Emami, 2005; Lindahl et al. 

2005). Frustation över förlorad tid skapas (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2005). För 

personer med venösa bensår blir efter en längre tid omläggningarna en del av vardagen 

(Morgan & Moffatt, 2008). För personer med bensår finns även en ekonomisk aspekt, det vill 

säga kostnader för resor från och till hälsocentralen och avgiften för att bli behandlad 

(Lindahl et al. 2005). Hopplöshet kan upplevas på grund av den långsamma 

läkningsprocessen och de frågar sig själva om såret någonsin kommer att läka (Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Lindahl et al. 2005). Personer med venösa bensår, som har haft det tidigare 

lägger märke till att läkningen tar längre tid ju äldre de blir (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

2.3 Aktuell forskning 
Ett flertal studier har gjorts gällande hur det är att leva med venösa bensår och hur smärta 

(Palfreyman, et al. 2009; Ebbeskog & Ekman, 2001; Morgan & Moffatt, 2008; Lindahl et al. 

2005), hopplöshet (Ebbeskog & Ekman, 2001; Lindahl et al. 2005), begränsningar i vardagen 

(Ebbeskog & Ekman, 2001), rädsla, skam och maktlöshet (Palfreyman, et al. 2009; Lindahl et 

al. 2005; Ebbeskog & Ekman, 2001; Jones et al. 2008) påverkar personer med venösa bensår.  

2.3.1 Relation till vårdpersonal 
Personer som behandlas för venösa bensår upplever att kontinuitet och god sårvårdskunskap 

hos vårdpersonalen gynnar sårläkningen. Att utveckla en meningsfull relation till ansvarig 

vårdpersonal är av värde och det uppskattas inte när tillfällig personal lägger om 

såret. Kompetens och engagemang har betydelse för relationen till vårdpersonalen (Ebbeskog 

& Emami, 2005; Morgan & Moffatt, 2008). Personer med venösa bensår kan föra en dagbok 

om såret och olika symtom så smärta. Att föra dagbok anses som positivt utifrån personen 
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med venösa bensårs perspektiv, då detta ger möjlighet till diskussion med vårdpersonalen. 

Detta kan förbättra patientvården, vara kostnadseffektivt samt ge möjlighet för 

vårdpersonalen att ingripa snabbt (Maddox, 2012). Det är av betydelse att beslut fattas 

gemensamt mellan vårdpersonalen och personen som behandlas för venösa bensår. 

(Ebbeskog & Emami, 2005; Maddox, 2012). Relationen som utvecklas mellan personen 

med venösa bensår och vårdpersonalen uppskattas som ett stöd (Byrne & Kelly, 2010). Ett 

bemötande som inger närhet, vänlighet, hopp och tillit. Vårdpersonalens förmåga till 

kommunikation är av stor vikt för personer med venösa bensår. Det är inte enbart vad 

vårdpersonalen säger som är viktigt utan också ögon- och kroppskontakten (Ebbeskog 

& Emami, 2005). Den långa läkningsprocessen är en kamp mellan hopp och förtvivlan, men 

oftast finns hopp om framtiden och hopp om läkning hos personer med venösa bensår. Egna 

erfarenheter av läkta venösa bensår ger hopp om snabb läkningsprocess där en glädje i att 

snart kunna återgå till sitt normala liv (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Att få såren omlagda av personal som inte har rätt kompetens kan leda till maktlöshet och 

misstro för vården. Att inte bli tagen på allvar av vårdpersonalen leder till dåligt 

självförtroende (Lindahl et al. 2005). Detta kan kallas för vårdlidande och innebär en brist på 

vårdande från vårdpersonalen. Om det venösa bensåret inte har läkt på några veckor eller när 

vårdpersonalen inte informerar om hur läkningsprocessen fortgår väcks en misstanke om 

bristande kompetens hos vårdpersonalen (Ebbeskog & Emami, 2005). En del personer 

med venösa bensår upplever en bristande bedömning utav vårdpersonalen av de fysiska 

aspekterna som till exempel smärtan. Att vårdpersonalen provar olika omläggningsmaterial 

upplevs som besvärligt (Maddox, 2012). 

2.3.2 Begränsningar i vardagen  
Att leva med venösa bensår innebär en förändring och störning i det sociala livet. Personer 

med venösa bensår försöker att anpassa sin situation efter de förutsättningar som ges 

(Ebbeskog & Ekman, 2001; Lindahl et al. 2005). Förändringarna i kroppen leder till 

maktlöshet och ensamhet för att livet aldrig blir precis som vanligt igen (Lindahl et al. 

2005). En oro finns hos de personer som har venösa bensår. Oron kan vara att bensåret ska bli 

större och inte läka (Ebbeskog & Ekman, 2001). Personer med venösa bensår beskriver 

att smärtan påminner dem om sina sår under hela dygnet och när de utför 

olika aktiviteter. Såret styr deras liv då de ibland få utesluta vardagliga promenader på grund 

av smärtan (Ebbeskog & Ekman, 2001). För personer med illaluktande bensår kan lukten leda

till sociala begränsningar och rädsla för lukt leder till nedstämdhet (Lindahl et al. 2005; 



 

10 
 

Palfreyman, Tod, King, Tomlingson, Brazier & Michaels, 2009), en känsla av att vara 

smutsig och skam inför andra, samt en rädsla för att andra ska tro de är smittsamma (Jones, 

Robinson & Carlisle, 2008; Lindahl et al. 2005). För personer med 

vätskande venösa bensår är rädslan för läckage genom förbanden ett stort hinder för att leva 

sitt vardagliga liv (Jones et al. 2008). Vissa personer med venösa bensår vill inte visa för sina 

vänner eller andra att de har ett sår för att de skäms. För att inte visa förbanden väljs kläder 

som döljer benen eller undviks sociala sammanhang. Personerna med venösa 

bensår kan låtsas att de är glada när de träffar sina vänner eller när de kommer till 

vårdpersonalen för att få såret omlagt, men sen när de kommer hem känner de sig oftast 

mer nedstämda och olyckliga än innan. Resor och besök hos vänner får vänta tills såret har 

läkt (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Att hitta skor som passar när fötterna är omlagda kan vara svårt (Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Heinen, Persoon, Kerkhof, Otero & Achterberg, 2007) och det finns begränsningar vid 

skötseln av den personliga hygienen då det till exempel är svårare att duscha (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). För personer med venösa bensår kan kompressionsbehandlingen ses som 

besvärlig då det på sommarhalvåret kan upplevas som varmt vilket kan orsaka klåda (Heinen 

et al. 2007). Personer med venösa bensår upplever sig som fängslade i sitt egna hem på grund 

att det är svårt med förflyttningarna utanför hemmet.  Smärtsamma bandage kan leda till 

känslan av att vara fängslad i sin egen kropp (Ebbeskog & Ekman, 2001).      

Personer med läkta venösa bensår skäms ibland för sina ben som antingen fortfarande är 

lindade eller som har fula ärr och pigmentering kvar. Det finns en rädsla för att orsaka ett nytt 

sår genom ett slag mot benet, de flesta hade fått sitt första sår på detta sätt. Att skydda sina 

ben och använda stödstrumpor anses av personer med venösa bensår som det bästa sättet att 

undvika recidiv (Flaherty, 2005).   

2.4 Teoretisk referensram - livsvärldsperspektivet 

Att se, förstå och beskriva hur personer upplever sin vardag och dagliga tillvaro speglar ett 

livsvärldsperspektiv där den levda världen är livsvärlden. Genom livsvärlden kan 

komplexiteten i personer som lever med och behandlas för återkommande bensår beskrivas. 

Ett bensår är något mer än bara ett sår som behandlas, det är något som påverkar personens 

liv. Det är genom livsvärlden vi finns och det är i livsvärlden vi söker livsinnehåll och 

mening. (Dahlberg et al. 2003). I vårdandet med ett livsvärldsperspektiv som grund krävs en 

öppenhet och följsamhet för att uppmärksamma personens levda erfarenhet. I livsvärldsteorin 



 

11 
 

framhävs vikten av både det individuella och de gemensamma upplevelserna. Genom att 

fråga och lyssna får vårdpersonalen tillgång till hur personen upplever sitt välbefinnande, sin 

hälsa, sitt lidande och sitt vårdande (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Delaktighet hos den personen som vårdas är av värde inom hälso- och sjukvården då det har 

en stor betydelse för resultatet. För att kunna ge god vård och att kunna utnyttja sitt 

expertkunnande som vårdgivare krävs det att den som vårdas delger sina erfarenheter i mötet 

med vårdgivaren. Detta möte kan vara en svår balansgång mellan den som vårdas och 

vårdgivaren. Det är inte meningen att den ena ska ses som expert och den andra ska göras 

som tillsägs eller tvärt om. Mötet handlar mer om en balans mellan båda parter där erfarenhet 

kombineras med expertkunnande. Både personen som vårdas och vårdgivaren har ett ansvar 

för hälsan och vården som ges och de är båda experter, fast på olika sätt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Livsvärldsansatsen innebär att unikhet hos personerna uppmärksammas. 

Varje erfarenhet är unik, även om gemensamma erfarenheter inom livsvärlden kan beskrivas. 

Öppenhet och följsamhet för personen som vårdpersonalen möter karakteriserar 

livsvärldsperspektivet (Dahlberg et al. 2003).  

3. Problemformulering 

Venösa bensår påverkar personens livsvärld. Dels är det mycket tid som går åt för att 

behandlas på hälsocentralen. Dels så har personer med venösa bensår olika symtom som 

påverkar dem och de upplever sociala begränsningar på grund av sina sår. Känslor som skam, 

maktlöshet och hopplöshet upplevs och påverkar vardagen för dessa personer. Tidigare 

forskning har fokuserat generellt på personers upplevelse av att ha och behandlas för venösa 

bensår. Med tanke på att en tredjedel går igenom samma plågsamma upplevelse igen vid 

recidiv är det viktigt att undersöka dessa patienters erfarenhet av att åter få ett venöst bensår. 

Det är tröskelprincipen som avgör om behandlingen av bensåren ska ske i hemmet eller på 

hälsocentralen. För personer som behandlas på hälsocentralen i stället för i hemmet borde det 

gå åt mer tid och dessa personer har kanske ett aktivt liv. Personer med venösa bensår kan 

behandlas på hälsocentralen flera gånger i veckan, hur upplevs det när personen med venösa 

bensår får ett recidiv? Finns skillnad mot tidigare erfarenheter? Finns risk för att negativ 

erfarenhet förstärks som sedan kan ha påverkan på vardagen och behandlingen? 

4. Syfte 

Syftet med studien var att beskriva personers erfarenhet av att ha återkommande venösa 

bensår och behandlas på hälsocentral. 
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 Finns det en skillnad på upplevelsen av att ha ett venöst bensår ifrån första tillfället till 

andra tillfället?  

 På vilket sätt påverkas vardagen för personer med återkommande venösa bensår av att 

behandlas på hälsocentralen? 

 

5. Metod 
5.1 Design 

En deskriptiv kvalitativ ansats har använts för att beskriva personers erfarenhet av att ha och 

behandlas för återkommande venösa bensår (Polit & Beck, 2012).  

5.2 Urval 
Ett strategiskt urval innebär rekrytering av deltagare som har kunskap som motsvarar studiens 

syfte. Variation på deltagarnas ålder, kön och erfarenhet har betydelse för giltigheten inom 

kvalitativ forskning (Malterud, 2009). Rekrytering av deltagare har gjorts från hälsocentraler 

i Kalmar län. Först kontaktades verksamhetscheferna på hälsocentralerna via telefon för 

muntligt godkännande. Till de hälsocentraler som ville se projektplanen skickades denna via 

epost. Samtliga verksamhetschefer gav sitt godkännande.  

Från början var två hälsocentraler aktuella, men utökades under tiden till totalt tio stycken 

eftersom intresset om att delta i studien var litet och antalet aktuella deltagare var begränsat. 

Informationsbrevet (Bilaga 1) skickades via epost eller lämnades direkt till 

distriktssköterskan. Distriktssköterskorna tillhandahöll informationsbrevet till personer som 

var aktuella att delta i studien. Distriktssköterskorna fick information om att lämna 

informationsbreven till personer utifrån följande kriterier: ålder 70-90 år, att de haft minst ett 

venöst bensår som läkt tidigare, var under aktiv behandling för venöst bensår på en 

hälsocentral. Önskemål om deltagande samt vid eventuella frågor kontaktades författarna via 

telefon. Rekryteringsförfarande beskrivs i figur 1.  
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5.2.1 Figur 1. Flödesschema för rekrytering via distriktssköterskor på hälsocentralerna (HC) 

 

Alla distriktssköterskor fick samma information ifrån författarna men missförstånd uppstod 

på två hälsocentraler och informationsbrevet delades ut till personer som inte haft recidiv, 

vilket ledde till att tio intervjuer genomfördes men tre exkluderades från vidare analys.  

5.3 Deltagare och datainsamling 

Resultatet grundar sig på sju intervjuer på personer som var födda på 1920- och 30-talet, se 

tabell 1. Några av intervjuerna genomfördes i deltagarnas hem och några på hälsocentralen 

som de behandlas på, deltagarna fick själv välja plats.  
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5.3.1 Tabell 1. Deltagare i studien 

Kön Född Antal år sedan 

första bensåret 

Antal sårtillfällen (inkl det sår de behandlas 

för) 

Man  30 

talet 

6 år 2 såromgångar som behandlats på 

hälsocentralen, behandlat själv några gånger 

Kvinna  30 

talet 

40 år 4 såromgångar som behandlats på 

hälsocentralen, behandlat själv 1 gång 

Kvinna 30 

talet 

14 år 4 såromgångar som har behandlats på 

hälsocentralen 

Man  20 

talet 

30 år 2 såromgångar som har behandlats på 

hälsocentralen 

Kvinna  30 

talet 

40-45 år Flertalet bensår som behandlats på 

hälsocentralen och behandlat några själv 

Man  30 

talet 

20 år 2 såromgångar som har behandlats på 

hälsocentralen 

Kvinna  30 

talet 

7 år Behandlats vid ett flertal gånger på 

hälsocentralen, behandlat några själv 
 

 

För att samla in data av god kvalitet användes semistrukturerade intervjuer. Vid 

semistrukturerade intervju används en intervjuguide med frågor som togs upp vid varje 

intervju (bilaga 2). Författarna uppmanade deltagarna att fritt berätta sin berättelse, med så 

mycket detaljer som de själva ville delge. Författarnas mål var att skapa en lugn och trygg 

stämning (Polit & Beck, 2012; Malterud, 2009). Till en början ställdes demografiska frågor 

som ålder, när de hade sitt första bensår, hur lång period de varit utan sår, hur länge de haft 

det bensåret som de behandlas för nu och vid hur många tillfällen de har behandlats för 

bensår på en hälsocentral. Intervjuguiden (Bilaga 2) innehöll öppna intervjufrågor som 

motsvarade studiens syfte, som tillexempel hur det är att få ett nytt sår och var det någon 

skillnad mot första gången du fick ett sår. Intervjufrågorna innehöll även följdfrågor, för att 

hjälpa deltagarna att ge djup och detaljerad information om deras erfarenhet av att leva med 

och behandlas för återkommande bensår. Den första intervjun som genomfördes fungerade 

som en pilotstudie. Kvaliteten på den första intervjun som genomfördes upplevdes som 

relevant och inkluderade därför i resultatet. Intervjuerna varade i cirka 45 minuter. 

Intervjuerna spelades in med författarnas Samsungtelefoner. Efter intervjuerna sparades 

inspelningarna på författarnas Microsoft Onedrive och togs bort från telefonerna. Intervjuerna 

transkriberades ord för ord i sin helhet med pauser, skratt och gester markerade med hjälp av 

programmet Express Scribe Transcription Software (NCH Software). Transkriberingen av 
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intervjuerna delades upp mellan författarna. Genom Microsoft Onedrive fick båda författarna 

tillgång till transkriberat material.  

5.4 Analysmetod 

Tolkning och beskrivning går hand i hand. Som forskare kan man välja fokusera mer eller 

mindre på dessa två dimensioner. Författarnas förhållningssätt var mer av beskrivande natur 

där avsikten var att representera deltagarnas röster (Malterud, 2009).  

Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys vilket Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) beskriver som en bra metod att använda sig av vid undersökning av levd 

erfarenhet och upplevelse. Induktiv ansats innebär att förutsättningslöst läsa texten som 

baseras på de intervjuer som genomförts. Analysmetodens syfte är att hitta likheter och 

skillnader i texterna. För att få en känsla av helheten lästes hela texten igenom flera gånger. 

Därefter plockas meningsbärande enheter ut; det vill säga fraser eller meningar som hör ihop 

relaterat till dess innehåll. Dessa meningsbärande enheter kondenseras, då meningarna kortas 

ner men ändå behåller samma innehåll. Efter att de meningsbärande enheterna kondenserats 

abstraheras texten ytterligare och förses med en kod. Koder med liknade innehåll bildar olika 

kategorier. 

Analysen av det transkriberade materialet påbörjades efter att fem intervjuer genomförts. 

Båda författarna läste igenom alla intervjuer för att skapa en helhetsbild av texten. Författarna 

plockade var för sig ut meningsenheterna i texterna. Därefter sammanställde och jämförde 

författarna tillsammans meningsenheterna och kondenserade materialet gemensamt. 

Materialet fördes in i en tabell med fyra kolumner, i Microsoft Onedrive. Den första 

kolumnen innehöll de meningsbärande enheterna, den andra den kondenserade texten, tredje 

kolumnen innehöll koder, den fjärdekolumnen innehöll kategorier. Exempel på hur 

kondenseringen har gått till visas i tabell 2. De två sista intervjuerna lästes var för sig för att 

få en helhetbild. Båda författarna tog var för sig ut meningsbärande enheter. De 

meningsbärande enheterna jämfördes och sammanställdes. Tillsammans kondenserade de 

meningsbärande enheterna. De kondencerade enheterna kodades tillsammans och placerades i 

de kategorier som var framtagna.  
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5.4.1 Tabell 2. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande enheter Kondenserad text   Kod Kategori 

Lilla minsta man märker nu 

då tar man ju kontakten 

Tar snabbare 

kontakt  

Kontakt 

sjukvård 

Ny kunskap som 

bygger på det 

gamla 

 

Jag det är klart man, både jag 

och frugan vi skulle bara sitta 

i vars en hög stol och njuta 

av livet. 

Vi skulle bara sitta 

i varsin stol och 

njuta. 

Brustna 

förväntningar 

 

 

Inställningen till 

livssituationen 

med 

återkommande 

venösa bensår 

 Egentligen det är ju 

besvärande men jag kan ju 

inte göra något åt det, så jag 

få bara acceptera att det är 

så... 

Egentligen 

besvärande, men 

kan inte göra något 

bara att acceptera 

 Försoning, 

men 

besvärande 

Äää jag bryr mig inte om det. 

Jag är glad och pigg så att. 

Det gäller att ha humöret 

uppe.  

Håller humöret 

uppe. 

Tänka positivt  

Livskvalitet i 

vardagen trots 

återkommande 

bensår De har varit fantastiska 

här uppe på * med den 

hjälpen jag har fått utav dem. 

Fantastisk hjälp  Tacksamhet 

sjukvård 

6. Etiskt övervägande 

En etisk egengranskning av studien gjordes enligt Etikkommittén Sydost. Resultatet blev att 

ingen etisk granskning av den regionala forskningsetiska kommittén krävdes.  

Informationskravet innebär deltagarna ska upplysas om studiens syfte och studiens 

frivillighet vilket konkretiseras i samtyckeskravet. Samtyckekravet innefattar regler om 

frivillighet och rätten avbryta utan att ange orsak utan negativa konsekvenser 

(Vetenskapsrådet 2003). I informationsbrevet (Bilaga 1) som deltagarna fick stod detta 

beskrivet. I samband med intervjun lämnade deltagarna sitt informerade samtycke. För att 

motverka missförstånd och för att ställa frågor gällande studien fanns kontaktuppgifter på 

informationsbrevet så presumtiva deltagare kunde kontakta författarna.  I informationsbrevet 

framgick att intervjumaterialet behandlas konfidentiellt för att skydda deltagarnas integritet, 

det vill säga att endast författarna vet deras identitet och författarna har tystnadsplikt. Vilket 

Vetenskapsrådet (2003) beskriver som konfidentialitetskravet.  Innan intervjun startades 

upplystes deltagarna om ovannämnda kriterier. Distriktssköterskan som tillhandahöll 

informationsbrevet till presumtiva deltagare medverkande inte på annat sätt i studien. 
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Distriktssköterskan fick ingen information om vilka som valde att delta i studien. 

Intervjumaterialet förvaras så att de skyddas mot obehöriga. Det fanns inget beroendeskap 

mellan deltagarna och författarna. Nyttjandekravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2003) att 

material som samlas in under studien endast ska användas till forskningsändamål.  

7. Resultat   
Av de sju deltagarna hade alla haft återkommande venösa bensår mellan sex och 45 år och 

minst ett recidiv, se tabell 1. Det är inte det återkommande venösa bensåret som fyller deras 

liv utan bensåren blir en del av vardagen. . Deltagarna fokuserar på annat, som en stark tilltro 

till Gud, en stor familj med många barnbarn, aktiviteter som boule och orientering, ett 

engagemang i hur samhällspolitik påverkar andra äldre personers liv och kärleken till en ny 

partner. De deltagare som hade andra sjukdomar fokuserade mer på de symtomen än på själva 

bensåret. Analysen resulterade i tre kategorier; Ny kunskap som bygger på den gamla, 

Inställningen till livssituationen med återkommande venösa bensår och Livskvalitet i 

vardagen trots återkommande bensår. Kategorierna utgör rubrikerna i resultatet. Citat 

numreras från D1-D7 utan inbördes ordning. 

7.1 Ny kunskap som bygger på den gamla   
Deltagarna beskrev att åter igen få venösa bensår ledde till att tidigare kunskap byggdes på 

med nya erfarenheter. Vid recidiv av bensår kände deltagarna igen känslan sedan tidigare sår, 

det kändes på liknande sätt. Det fanns ingen kroppslig skillnad mellan första gången det 

venösa bensåret kom och när det åter igen blev ett sår. Genom att de kände igen symtom vid 

andra tillfället ledde det till snabbare kontakt med sjukvården än vid första sårtillfället.  

Tidigare behandling för venösa bensår gav enligt deltagarna en erfarenhet och kunskap om 

sin behandling. Flera av deltagarna hade vid något sårtillfälle påbörjat egen behandling av 

såret. Smärtan som återkommer i varje sårepisod är en del av de symtom som deltagarna 

kände igen, ett symtom som deltagarna lärt sig att bemästra. Även om bensåren kunde ta lång 

tid att läka visste deltagarna vid recidiv att såren så småningom läker. En deltagare beskrev 

att hon kände igen den fysiska känslan och att den fysiska känslan ledde till oro.  En annan 

deltagare beskrev att det venösa bensåret inte togs på så stort allvar vid första tillfället ifrån 

hennes sida, men vid recidiv och en ökad ålder upplevdes situationen som jobbigare.  

… Så i början tog man det nog lite mera med en klackspark kan jag ju 

säga. mmm... det gör jag väl nu också egentligen men det är lite jobbigare 

att ta den där sparken... (D4).  
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En deltagare förklarade att de återkommande venösa bensåren hade varit så många att hon 

upplevde sig nästan nonchalant i förhållandet till sina sår. Tidigare erfarenhet utav 

återkommande venösa bensår skapade ett vant förhållningssätt till livssituationen. 

7.2 Inställningen till livssituationen med återkommande venösa bensår 

Att bli behandlad för återkommande venösa bensår på hälsocentralen blev enligt deltagarna 

en del av vardagen. Deltagarna fann sig oftast i sin situation och tog dagen som den kom. 

Ibland upplevdes det besvärande men deltagarna beskrev att de förlikat sig med att de levde 

med återkommande venösa bensår.  

… egentligen det är ju besvärande men jag kan ju inte göra något åt det, så 

jag få bara acceptera att det är så...(D2).  

Deltagarna försonade sig med återkommande bensår och beskrev att de tog en dag i taget 

med högsta saktmod. Även om rädslan för att de återkommande venösa bensåren inte skulle 

läka så beskrev deltagarna att de försonade sig med detta eventuella förlopp. En deltagare 

som hade haft bensår upprepade gånger i 40 år påpekade att hon aldrig hade opererat sina kärl 

eftersom hon inte kände att de var nödvändigt.  

Deltagarna valde att inte delta i aktiveter som riskerade att orsaka nya sår. Detta på grund av 

rädsla för yttre trauma på underbenen, som till exempel att gå i stället för att orientera i 

skogen, eller att gå med rullatorn i stället för att cykla. De upplevde att de vande sig vid att 

leva med sina bensår och anpassade vardagen efter sin situation där risken för att orsaka nya 

sår fanns. Deltagarna hade lärt sig att acceptera situationen som de levde i. Att ha 

återkommande venösa bensår var enligt deltagarna något som inte påverkade dem så starkt 

längre. Det fanns begränsningar, men inte så pass stora att de hindrade deltagarna från att 

exempelvis promenera och hålla igång. Vardagsmotionen ansågs hos deltagarna som positivt 

för både sårläkningen och välbefinnandet. Så länge såret var omlagt med bandage så 

påverkade det inte vardagen och de tänkte inte på sina sår. Dock upplevdes behandlingen med 

kompression som en påminnelse om sina sår av några deltagare.   

Att gå till hälsocentralen för behandling av de återkommande bensåren upplevdes av 

deltagarna som en positiv rutin som inte påverkade deras vardag nämnvärt. Deltagarna var 

inställda på att gå till hälsocentralen för att få behandling. Behandlingen hade skett på 

hälsocentralen vid tidigare tillfällen och behandlingen de haft av detta sår hade skett under en 

längre period. Även om det återkommande bensåret krävde omläggning flera gånger i veckan 

så upplevde de att det inte påverkar dem i negativt i deras vardag.  
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Även om deltagarna beskrev att de försonats sig med sin livssituation beskrevs dock ibland 

ett missnöje. Missnöjet handlade om att livet inte blivit som tänkt på äldre dagar enligt 

deltagarna. Att bensåren återkom var inget som de förväntade sig.  Deltagarna upplevde yttre 

begränsningar och upplevde att omläggningarna av de venösa bensåren kunde vara svåra att 

passa in i vardagen, som att olika tider skulle passas vid omläggningarna. Verksamhet på 

hälsocentralen styrde planeringen. Under de perioder som det venösa bensåret krävde 

omläggning mer än en gång i veckan var det för vissa deltagare mera besvärligt, då det gick 

åt mycket tid. Den dagliga användningen av stödstrumpor upplevdes som tids- och 

energikrävande. Kunskapen om att sårläkningen tar lång tid fanns hos deltagarna och skapade 

missmod. 

Smärtan var en del av att leva med återkommande venösa bensår. Det kunde upplevas som en 

stickande smärta och en deltagare beskrev smärtan som tandvärk. Smärtan beskrevs som 

pendlande, då det ibland gjorde mer ont och ibland mindre ont. Det var inte bara smärtan som 

skapade missmod utan även behandlingen kunde upplevas besvärande. 

Omläggningen i sig kunde vara ett hinder enligt deltagarna. De beskrev att det medförde 

svårigheter med att hitta skor som passade, eftersom omläggningen av det återkommande 

venösa bensåret oftast krävde olika stora skor. Problem med att sköta sin personliga hygien, 

då de inte kunde duscha obehindrat upplevdes också som ett hinder, vilket ledde till 

frustation.   

... jag bara kanske tycker såhär att... det kan jag ju säga att jag tycker ju att 

de skulle forska mer i hur man hjälper personer med bensår. Därför det 

idag är det rent ynkligt … det är sådant här (peka på sitt egna ben som är 

omlagt) å duscha med en sådan där korvstrumpa som man ska dra på. Så 

man måste ha handskar på annars gå den sönder... (D4).  

Deltagarna som hade svårare att förflytta sig upplevde att de saknade stödet ifrån exempelvis 

anhöriga vid transport till och från hälsocentralen. Ett annat bekymmer som uppkom hos 

deltagarna var kostnaden som uppstod vid förflyttningen till och från hälsocentralen. De 

påpekade att det fanns svårigheter att köra bil vid användandet av de specialskor som 

användes på grund av kompressionsbehandlingen av benet. Deltagarna berättade att det var 

irriterande att de hade återkommande venösa bensår och känslor av maktlöshet då de inte 

hade något val mer än att försona sig med sin livssituation. När ett nytt venöst bensår uppkom 

upplevdes det som ett bakslag och en känsla av ilska uppstod.  
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… Sen då när det var läkt två omgångar o sen kommer det igen. Det var 

precis torrt och så här lite (visa knappt en halv centimeter) vet ni o torr o 

sådär... *suck* då blir man ju besviken alltså...(D4). 

Att behandlas för återkommande venösa bensår ledde till att inte kunna resa som planerat 

berättade deltagarna. Visserligen kunde semesterresor göras, men bensåret hindrade dem från 

att bada. Deltagarna visste att under de perioder som bensåren behandlades flera gånger i 

veckan var semesterresor inte genomförbara.  

...Dels för att jag inte kunde träna och dels för att det inverkade också på 

familjen på det viset att vi åkt på semester många gånger, och det kunde jag 

ju fortfarande göra, åka på semester, men jag kunde ju definitivt inte bad 

och så vidare ...//... Det gör vi naturligtvis för hustrun skull men de innebär 

att, jag kan väl sitta och sola, och vid ett tillfälle när jag bara hade det här 

såret va då fick jag via distriktssköterskan här ett förband som jag kunde 

bada så... det var ju oerhört positivt... (D3).  

7.3 Upprätthållande av livskvalité trots återkommande venösa bensår 

Deltagarna beskrev att det är viktigt att hålla humöret uppe och att hålla sig vid gott mod när 

såren återkommer. De beskrev att livet går upp och ner och gott mod var en förutsättning för 

att livet skulle fungera. Att hålla humöret uppe trots sår ledde enligt deltagarna till en 

positivare vardag. Deltagarna beskrev att det inte bara är de återkommande venösa bensåren 

som fyllde deras liv. De var barnbarn, politik och andra fritidsaktiviteter som upptog 

vardagen. Att sjunka in i gamla minnen då dans var en viktig del av livet var ett sätt för en 

deltagare att upprätthålla livskvalitet. En annan deltagare beskrev att han kände tacksamhet 

för livet då han förlitade sig till Gud och tillbringade mycket av sin tid i församlingen. De 

påpekade att de fanns andra som har det värre än att de hade återkommande venösa bensår.   

...Jaa har tagit det med en mången man, man måste veta den när man är 

vid min ålder och har så många kamrater som man känner igen ifrån här 

ute på stan dels ifrån skolans värld som man kommer och ser med rullator 

och så vidare så upplever jag min situation oerhört positivt. Det här är 

väldigt lite om man jämfört med andra... (D3).  

Att behandlas för sina återkommande venösa bensår på hälsocentralen kunde ses som en 

trygghet men det krävdes ett visst mått av envishet enligt deltagarna.  Deltagarna uppskattade 

att gå till hälsocentralen för sin behandling då de visste att de fick hjälp där. Att personalen på 

hälsocentralen kände igen dem sedan tidigare behandling gav en trygghet. Deltagarna 

uttryckte en tacksamhet för omvårdnaden på hälsocentralen och uppskattar att de fick komma 

dit för behandling.  
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...Det påverkar ju väldigt mycket... det påverkar positivt... ja att få den 

hjälpen, framför allt känner ju en trygghet... (D6).  

Deltagarna uppskattade att det var van personal som behandlade deras bensår. De uppskattade 

att de hade träffat flera av distriktssköterskorna vid tidigare behandling av sina bensår, det 

gav dem en relation till distriktssköterskan. För deltagarna var det viktigt att de trivdes 

tillsammans med distriktssköterskan under behandlingen. Att distriktssköterskan upplevdes 

som noggrann, bra och hjälpsam var en viktig del i kommunikationen och behandlingen. 

Deltagarna beskrev att det var skönt att få behandling när de upplevde att den hjälpte. 

Deltagarna upplevde det som positivt att behandlas med stödstrumpor istället för lindor då 

vardagen blev enklare, exempelvis passade skorna bättre utan förband. En deltagare uttryckte 

att det var som en befrielse att få sitta med fötterna i vattenbad innan omläggningen. 

Att vara i rörelse upplevdes av deltagarna vara det bästa för kroppen och för välbefinnandet. 

De uttryckte att det var viktigt med motion för att förebygga nya sår. För två av deltagarna 

var bilen en förutsättning för att förflytta sig till hälsocentralen som låg en bit ifrån hemmet. 

Att komma till och att ta sig till hälsocentralen upplevdes som positivt av en del av 

deltagarna.  

... jag tycker det är så… som en minisemesterresa dessa… att vandra hit 

oftast, nu tog jag bilen, men oftast så tar jag tag i min rullator och så 

vandrar jag 1,5 km hit va. Jag har lite genvägar. Och jag tycker det är bara 

härliga promenader...  (D5).   

8. Diskussion  

8.1 Metoddiskussion   

För att få veta mer om personers erfarenheter, tankar, förväntningar och upplevelser användes 

kvalitativ metod. Problemställningen avgjorde valet av metod, alltså den metod som var mest 

relevant för syftet (Malterud, 2009).  

Författarna använde sig av semistrukturerade intervjuer för att samla in data. Lugna och 

förtroliga intervjusituationer skapade förutsättningar för att deltagaren skulle kunna berätta 

om just sina erfarenheter (Malterud, 2009). Med fördel kan intervjuer användas för att 

beskriva personers erfarenheter av att ha och behandlas för återkommande venösa bensår. 

Förförståelsen är erfarenheter, hypoteser, yrkesmässiga perspektiv och den teoretiska 

referensramen (Malterud, 2009). Författarna till denna studie har båda arbetat på 

medicinavdelningar inom akutsjukvården fem respektive två år. Den ena författaren har 
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arbetat med kommunal hemsjukvård i ett år. Under den verksamhetsförlagda utbildningen 

inom vuxna och äldre har författarna kommit i kontakt med patienter som motsvarar 

deltagarna i denna studie. Författarna har varit väl medvetna om sin förförståelse och ett 

öppet förhållningssätt där förutfattade meningar i största mån har lagts åt sidan. Enligt 

Malterud (2009) skapar förförståelsen tillsammans med den teoretiska referensramen 

förväntningar på resultatet vilken forskningsstrategi som än väljs. 

Det är viktigt att författaren identifierar sin påverkan på fältarbetet och diskuterar detta 

(Malterud, 2009). Deltagarna kan ha påverkas av att författarna är sjuksköterskor. Det 

föreligger risker att deltagarna i studien eventuellt inte har velat klaga på vården då 

författarna kan ha framstått som representanter för vården. Samtidigt kan det ha haft en 

positiv påverkan då deltagarna kan ha upplevt att författarna har varit införstådda och har 

kunskap kring ämnet. Under intervjuerna har författarna haft vardagskläder på sig och 

förklarat för deltagarna att vi inte har någon relation till deras hälsocentral eller 

distriktsköterskorna som behandlar dem. På detta vis hoppades författarna att det skulle bli en 

mer inbjudande och öppen atmosfär.  

Samtliga kontaktade verksamhetschefer gav sitt tillåtande att deltagare rekryterades från 

deras hälsocentral och flera ville även ta del av studiens resultat. Kontakt med 

distriktssköterskorna togs antingen personligen eller via epost. För att rekrytera ett stort nog 

antal deltagare till studien kontaktades tio stycken hälsocentraler. Från dessa tio 

hälsocentraler var det tio personer som intervjuades, men endast sju stycken som 

inkluderades i studien. De tre intervjuer som exkluderades uppfyllde inte 

inklusionskriterierna. Under intervjuerna visade det sig att dessa tre personer inte hade 

återkommande venösa bensår. Intervjuerna genomfördes trots att de inte skulle bli 

inkluderade. Dessa personer hade avsatt tid och bjudit hem oss till deras hem. Författarna 

lyssnade på deras berättelse och upplevelse av att ha bensår, då det kändes mest rätt att göra. 

Å andra sidan fick vi information som vi inte använder oss av, men författarna har efteråt 

diskuterat detta etiska dilemma. Trots att all epost innehöll samma information till alla 

distriktssköterskor hade det ändå skett ett missförstånd hos ett par av de rekryterande 

distriktssköterskorna.  

Distriktsköterskorna kan ses som studiens gate-keepers. En gate-keeper är den som 

författaren vänder sig till för att komma i kontakt med presumtiva deltagare (Polit & Beck, 

2012). Författarna kan inte veta med säkerhet orsaken till det begränsade antalet deltagare. 
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Orsaken kan antingen vara att det inte fanns så många med återkommande venösa bensår som 

behandlades under tiden som studien genomfördes. Intresset att delta i studien kan eventuellt 

ha varit litet eller tillfrågades inte alla presumtiva deltagare utav distriktssköterskan. De två 

sista intervjuerna återkom många av erfarenheterna, vilket ledde till att författarna ansåg att 

sju intervjuer var tillräckligt för att belysa personer med återkommande venösa bensårs 

erfarenheter av att ha och behandlas för det.   

I kvalitativa undersökningar används ofta djupintervjuer eller semistrukturerade intervjuer 

(Malterud, 2009). En intervjuguide används för att hålla intervjun inom rätt ram och för att få 

information som har relevans för studien (Hartman, 2004). Författarna arbetade tillsammans 

fram en intervjuguide som svarade mot studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden 

diskuterades med författarnas handledare. Intervjuguiden var semistrukturerad med öppna 

frågor och ett antal följdfrågor (bilaga 2). Att använda sig av intervjuguiden upplevdes som 

positivt av författarna, då alla områden täcktes upp.  

Vid alla intervjuer har båda författarna deltagit, vilket kan ha skapat en känsla av underläge 

hos personerna som deltagit i studien. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) benämns detta 

som en maktasymmetri. Maktasymmetri kan ses vid en intervju då denna inte fungerar som 

ett vardagligt samtal. Det är intervjuaren som bestämmer intervjuämnet och intervjuns 

innehåll. För att minska denna maktasymmetri försökte författarna att skapa en avslappnad 

situation genom att småprata med deltagaren innan intervjun påbörjades. Personerna i studien 

valde själv vart intervjun skulle ske vilket kan ha bidragit till en positiv maktfördelning.   

Intervjuerna ägde rum antingen i deras hem eller på hälsocentralen. Alla intervjuer ägde rum i 

lugn och ro utan avbrott.  

I kvalitativa studier så diskuteras giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet som begrepp för 

studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Endast den ena författaren 

har hållit i alla intervjuerna. Författaren som inte höll i intervjun genomförde de 

demografiska frågorna.  En svaghet i studien kan vara att ingen av författarna hade någon 

tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer. För att garantera kvalitet på ljudinspelningen 

spelades alla intervjuer in på båda författarnas Samsung telefoner. Intervjuerna gav 

innehållsrik information om personernas erfarenheter i relation till syftet.   

Giltighet behandlar hur sann resultatet av studien är. Ett giltigt resultat lyfter fram det som är 

karakteristiskt för syftet av studien (Lundman & Hällgren Granheim, 2008). En betydelse för 

giltigheten i studien är att deltagarna var både män och kvinnor och antalet år med 
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återkommande venösa bensår var varierade vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008) ökar möjligheterna till variation i resultatet.   

Missförstånd är en risk vid utbyte av information. Det finns risker för att personerna pratar 

förbi varandra. Under en intervju kan valideringen bestå i att författarna under intervjun 

frågar deltagaren om hon uppfattat informationen rätt (Malterud, 2009). Vid flera tillfällen 

under intervjuerna kontrollerade författarna med deltagarna om författarnas uppfattning 

stämde överens med deras berättelse. 

Överförbarhet innebär om resultatet kan överföras till andra grupper (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008). Författarna har noggrant beskrivit urval, datainsamling och analys i 

metoden för att läsaren ska kunna avgöra om resultat är överförbart till andra grupper, vilket 

Lundman och Hällgren Graneheim (2008) beskriver som ett kriterium för överförbarhet. För 

att styrka upp materialet som framkommit under intervjuerna har författarna valt att ha citat 

ifrån intervjuerna med i resultatet, vilket stärker möjligheten till överförbarhet (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). 

Genom att utsätta råmaterialet av intervjuerna för flera blickar, ur olika perspektiv kan nya 

nyanser av kunskapen lyftas fram. Detta förstärker inte trovärdigheten på studien och dess 

sanningshalt, men kan ge potentiella vinster av ett nyanserat material (Malterud, 2009). Det 

är därför en fördel att två personer har varit med i analysprocessen. Kvalitativ innehållsanalys 

har inga rötter i någon speciell filosofisk tradition och är en bra metod att börja med när 

författarna inte har någon erfarenhet av kvalitativ forskning (Erlingsson & Brysiewicz, 2013). 

Analysen av råmaterialet påbörjades med att båda författarna läste igenom all text och var för 

sig plockade ut meningsbärande enheter. Där hade författarna plockat ut mycket som var likt 

varandra, men även lite som skilde sig åt. Konsensusförfarande används i analysprocessen. 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) innebär detta att författarna diskutera 

textmaterialet tillsammans för att skapa en enighet av texterna. Författarna har diskuterat 

olika tolkningar av råmaterialet för att skapa samförstånd.  

8.2 Resultatdiskussion 

I denna studie har författarna fokuserat på att beskriva personers erfarenheter av att leva med 

och behandlas för återkommande venösa bensår. Det framkom att deltagarna hade en 

erfarenhet av att bensår till sist läker, även om det i de flesta fall är en lång process. Ebbeskog 

och Ekman (2001) och Lindahl et al. (2005) har även uppmärksammat detta i tidigare studier. 

I deras studier beskrivs det att den långa läkningsprocessen kan leda till hopplöshet. Detta 
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visades inte i genomförd studie. Deltagarna hade en tidigare erfarenhet av sårläkningen och 

beskrev att de tog det med gott mod, även om det blev mer jobbigt med åldern. Dahlberg med 

flera (2003) beskriver att otrygghet har en koppling till hot. När något, tillexempel en 

sjukdom hotar personens vardag uppkommer känslan av otrygghet. För att åter få en trygghet 

måste hotet elimineras och om det inte går att elimineras så kan trygghet skapas genom att 

personen får kontroll över situationen. Genom kännedom om sin sjukdom, hur 

vårdpersonalen agerar och vilken vård som ges och genom att veta var och hur personen kan 

få hjälp skapar en trygghet. I denna studie hade deltagarna tidigare erfarenheter av att haft 

venösa bensår, vilket kan ha skapat en trygghet.       

Deltagarna i denna studie vittnar om att bensåren inte är det viktigaste i deras liv, utan andra 

aktiviteter och sysselsättningar har fått en större roll än de återkommande venösa bensåren. 

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att om personen lever i en livsrytm med jämnvikt 

och en rofylld vardag så funderar personen inte över sin hälsa eller ohälsa utan fortsätter att 

leva sitt liv. Att känna sammanhang och mening är något alla människor söker, det kan även 

hjälpa en med ens hälsa och återhämtning. För att kunna uppleva välbefinnande behövs 

känslan av sammanhang infinnas. Finns inget sammanhang hos människan hindras 

förutsättningarna för att infinna ett välbefinnande. Deltagarna i studien beskriver att allt hade 

kunnat vara sämre, som grannen som har fått cancer eller kompisen som inte kan gå utan 

rullatorn leder till en ödmjukhet då livssituationen hade kunnat vara sämre än vad den är med 

att leva med återkommande venösa bensår. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att även 

om en person lever med en sjukdom en längre period så kan denna person uppleva sin 

livssituation som tillfredställande. Vid långvarig sjukdom kan välbefinnande stärkas med 

hjälp ifrån professionell vård. Hälsa och ohälsa bör undvikas att se som motpoler och istället 

vidga synsättet till att ohälsa kan medföra hälsa. Att ha detta synsätt kan stödja personens 

hälsoprocess och förhindra negativ påverkan på personens liv. Vid insjuknande i sjukdom 

medförs en erfarenhet som visar sig har en så pass värdefull betydelse för vissa att de inte 

skulle vilja leva utan erfarenheten. Vid insjuknande kan även personen som drabbas välja att 

prioritera och värdesätta på ett annat sätt än innan sjukdomstillfället. Känslomässiga 

relationer blir mer betydelsefulla och en tacksamhet för saker som togs mer för givet tidigare 

värdesätts högre.   

I studien framkom vikten av att vårdpersonalen var engagerade och trevliga i mötet. Vilket i 

sin tur gav god omvårdnad och ett välbefinnande hos deltagarna. Dahlberg med flera (2003) 
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belyser livsvärld som ansats där vårdandet fokuseras på personernas upplevda hälsa, sitt 

välbefinnande, sin vård och sitt lidande. Förändringar i kroppen medför förändringar i livet, 

både på gott och ont. Relationen mellan vårdpersonalen och personen kännetecknas av 

professionellt engagemang och vårdpersonalen räknar inte med att få ut något för egen del. 

Det krävs en större öppenhet i den professionella vårdrelationen och i denna relation finns 

inte samma jämnvikt som finns i en vän relation. Det finns hinder för att skapa goda, 

professionella relationer som tillexempel brist på tid, att personen som behandlas gör 

vårdpersonalen osäker och en rädsla för att bli för involverad från vårdpersonalen.  Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) är personer oftast nöjda med vården när de har träffat 

vårdpersonal som har kunnat möta dem och nått fram till deras livsvärld. Genom att lyssna 

till personernas berättelse i stället för att se dem som en diagnos med symtom så sker ett bra 

möte. Vikten av att låta patienten uttrycka sin åsikt och respektera personens livsvärld 

bekräftas även i Ebbeskog och Emami (2005) som beskriver i sin studie att personer som 

behandlas för sina venösa bensår känner sig besvikna när vårdpersonalen inte lyssnar på dem. 

Detta kan skapa en dålig vårdrelation där personen som behandlas för sina bensår kan känna 

sig både ledsen och ignorerad. I Ebbeskog och Emami (2005) beskrivs även att känna sig 

omhändertagen, delaktig och välkommen är av stor vikt. Tillit, hopp, vänlighet och närhet är 

också av värde i ett gott bemötande.  Enligt Dahlbeg med flera (2003) så kan god vård lindra 

lidande och skapa välbefinnande.   

I denna studie framkom det att personer med återkommande venösa bensår tycker att fysisk 

aktivitet är en viktig del av att förebygga nya sår och även för att främja läkningsprocessen. 

Det framkom även att fysisk aktivitet till viss del undviks för att minska risken att orsaka 

trauma mot benen som ger nya sår. I tidigare studier har det påvisats att en rädsla fanns i att 

få nya sår på grund av slag mot benen (Flaherty, 2005) och att en fjärdedel av personerna i en 

studie undvek att gå ut, att vara i folksamlingar, träffa djur och barn (Finlayson, Edwards & 

Courtney, 2010). För att förebygga nya venösa bensår är kompressionsbehandling den 

viktigaste förebyggande åtgärden (Lindholm, 2012; Mofatt, Kommala, Dourdin & Choe 

2009) tillsammans med fysisk aktivitet (Lindholm, 2012). Enligt Nationalencyklopedin 

(2014) innebär compliance patientens följsamhet av ordinerad behandling ifrån 

läkaren/sjuksköterskan. Enligt Finlayson med flera (2010) använde endast 47 % stödstrumpor 

dagligen och 20 % använde inte stödstrumpor överhuvudtaget. Deltagarna i Finlayson med 

fleras (2010) studie uppgav att de inte använde stödstrumpor på grund av att det var för 

ansträngande och tidskrävande att ta av och på stödstrumporna, att de inte trodde att det 
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skulle hjälpa och på grund av vad andra skulle tycka och tro om de gick runt med 

stödstrumpor. Att inte veta varför man får återkommande venösa bensår kan vara en annan 

orsak till att inte använda sig av stödstrumpor. En studie av Finlayson, Edwards och Courtney 

(2009) visade att för varje dag i veckan som stödstrumpor av klass 2 eller 3 användes 

halverades risken för återfall av bensår. Hur mycket skydd fysisk aktivitet ger är inte i denna 

studie fastställt, men ett samband mellan låg fysisk aktivitet och återfall av bensår ses. I 

resultatet på studien som genomförts har inte deltagarna diskuterat användandet av 

stödstrumpor som förebyggande behandling mellan recidiv. Ser personer med återkommande 

venösa bensår sig som friska under de sårfria perioderna och därför inte använder sig av 

stödstrumpor? Eller tycker personer med återkommande venösa bensår att 

kompressionsbehandlingen är tillräcklig under sårperioderna?  

9. Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie beskriver personers erfarenheter av att leva med återkommande venösa bensår 

och att behandlas på en hälsocentral. Utifrån resultatet så väcks tanken kring compliance. Hur 

ser personer med återkommande venösa bensår på förebyggande behandling? Finns 

kunskapen hos personerna och vad få de för information kring behandling. Vilka 

förebyggande åtgärd ger personalen ifrån hälsocentralen? Finns det någon skillnad mellan 

venösa och arteriella bensår erfarenhetsmässigt hos personer med dessa besvär. Ett annat 

forskningsperspektiv skulle även vara att belysa distriktsköterskans upplevelse av att 

behandla personer med återkommande venösa bensår. Tas erfarenheten som personerna har 

med bensår till godo av distriktsköterskan? 

10. Klinisk implikation  
Resultatet av denna studie visar att personer med återkommande venösa bensår uppskattar att 

komma till hälsocentralen för att få behandling. För att skapa en trygghet och en god relation 

för dessa personer kan vårdpersonalen till största möjliga utsträckning tillgodose behovet av 

personalkontinuitet. Att som vårdpersonal ha insikt och förståelse för att verksamheten på 

hälsocentralen påverkar dessa personers vardag och att till möjligaste mån anpassa sig till 

deras önskemål om tider. Resultatet visar att smärta skapar missmod hos dessa personer, 

vilket bör uppmärksammas och hjälp till smärtlindring är av stor vikt. Personer med 

återkommande venösa bensår har kunskap och erfarenheter av sin livssituation och denna 

erfarenhet bör tas tillvara av vårdpersonalen. Att ha återkommande venösa bensår gör att 

dessa personer anpassar sina aktiviteter efter sin livssituation, vilket bör uppmärksammas av 
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vårdpersonalen. Vårdpersonalen kan även hjälpa till att ge förslag på aktivitet och samt 

uppmuntra till vardagsaktiviteter. 

11. Slutsats 
 Personerna som deltog i studien upplevde inga större hinder med att ha och behandlas för 

återkommande venösa bensår. Eftersom de levt under en längre period med de venösa bensår 

så blev det mer som en vardag för dem att ha och behandlas på hälsocentralen för sina venösa 

bensår. Det var viktigt att känna en delaktighet i sin behandling av bensåren samt skapa god 

relation till vårdpersonalen. Att komma till hälsocentralen sågs som något trevlig och blev 

som ett avbrott i vardagen.  För distriktssköterskan är dessa huvudfynd en viktig del att känna 

till för att bemötandet mot den som vårdas och förväntningarna på personen som hon vårdar 

överensstämmer med dennes erfarenhet.  

De negativa erfarenheterna som smärta, rädsla och skam har inte i denna studie bekräftats 

som negativa erfarenheter som förstärks vid recidiv. Resultatet av denna studie visar följande: 

 Att leva med och behandlas för återkommande venösa bensår blir en del i vardagen 

där bensåren inte är det viktigaste i livet  

 Att ha tidigare erfarenhet av återkommande venösa bensår skapar en erfarenhet om 

dess behandling och förlopp; erfarenheter som i sin tur utgör ett stöd i att leva med 

recidiv  

 Att behandlas för återkommande venösa bensår på hälsocentralen upplevs som 

trevligt  
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Bilaga 1 

 

Bilaga 1 - Informationsbrev 

Till dig som har och behandlas för venösa bensår 

- Förfrågan om medverkan i en undersökning 

Vi är två sjuksköterskor som studera till distriktssköterskor vid Linnéuniversitetet i Kalmar 

och ska skriva en uppsats på magisternivå. Vi har valt att fokusera på ett viktigt område 

nämligen upplevelsen av att ha återkommande bensår och hur det är att leva och behandlas 

för detta.  

 

Intervjun sker på överenskommen plats. Intervjun tar 30-45 min och kommer att spelas in.  

 

Konfidentialitet eftersträvas genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Resultatet 

kommer att avidentifieras så att det inte går att koppla resultatet till enskilda individer.  

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 

närmare motivering, det kommer inte få några negativa konsekvenser för din behandling.  

 

Vi vill gärna veta om du vill delta innan den 21 mars. Kontakta oss via telefonnummer nedan 

eller om du har några frågor angående undersökningen. 

 

Med vänliga hälsningar    

Emma Eriksson        Kristina Harrysson          Christen Erlingsson  

Sjuksköterska            Sjuksköterska                        Handledare  

0706-xxxxxxx          0702-xxxxxx               

0485- xxxxx 

 

  



Bilaga 2 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide 

Demografiska frågor ställs innan intervjun.  

Är du man eller kvinna?  

Vilket år är du född?  

Vilket år hade du ditt första bensår?  

Hur lång sårfri period?  

Hur länge har du haft detta sår? 

Vid hur många tillfällen har du behandlats för bensår på hälsocentralen?  

 

Intervjufrågor 

Berätta för mig hur du upplevde tiden utan sår, alltså när första såret var utläckt. 

Berätta för mig hur det är att få ett nytt sår. 

Var det någon skillnad (även känslomässigt) mot när du fick det nu mot första gången? 

Berätta för mig hur det känns att leva med återkommande bensår. 

Hur upplever du din behandling?  

På vilket sätt påverkar omläggningarna på hälsocentralen ditt liv?  

 

Sista frågan: 

* Är det något annat du vill tillägga angående detta som vi nu har pratat om? 

 

Om någon fråga får kort svar eller behövs utvecklas kommer följdfråga att ställas: 

* .. kan du utveckla det lite mera? 

* ..hur tänker du kring det? 

* ..vill du berätta mer om det? 

 

 

 

 


