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Abstrakt 
Bakgrund: Venös insufficiens är orsaken till hälften av alla bensår. Förutom det 

lidande som tillståndet kan orsaka patienterna, leder det även till konsekvenser för 

samhället i form av höga kostnader i samband med sårbehandlingar. Antalet patienter 

med svårläkta venösa bensår antas öka i takt med befolkningens stigande ålder. 

 

Syfte: Syftet var att belysa patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår. 

 

Metod: Uppsatsen genomfördes i form av en systematisk litteraturstudie inspirerad av 

Kristensson (2014). 

 

Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier: fysiska erfarenheter, erfarenheter av 

vårdrelationen samt psykosociala erfarenheter. Framträdande var patienternas 

erfarenheter av sårrelaterade symtom, som även kunde få psykosociala konsekvenser. 

Vårdrelationen var av stor betydelse för patienterna och både positiva och negativa 

erfarenheter lyftes fram. 

 

Slutsats: Att leva med venösa bensår kan innebära olika dimensioner av lidande. 

Patienterna kunde utsättas för vårdlidande när vårdpersonalens fokus enbart var på såret 

och sårbehandlingen. De fysiska symtom som såret gav upphov till, medförde att 

sjukdomslidande uppstod. Det är viktigt att vårdpersonalen har kompetens och adekvat 

kunskap, samt strävar efter att få inblick i patienters erfarenheter, för att skapa en god 

individanpassad vård. 

 

Nyckelord 
erfarenheter, patient, venösa bensår  
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1 Introduktion 
Möten med patienter som drabbats av venösa bensår äger rum på alla vårdnivåer, inom 

landstingets slutenvård, på öppenvårdens mottagningar samt inom den kommunala 

hemsjukvården och i särskilt boende. Författarna till denna litteraturstudie har i mötet 

med patienter med bensår, reflekterat över patienternas situation med många gånger 

smärtsamma sår, sårbehandlingar och inskränkningar i vardagen. 

 

2 Bakgrund 
I Sverige har ca 50 000 personer svårläkta bensår och 2 % av befolkningen har någon 

gång haft bensår. Förutom det lidande som tillståndet orsakar patienterna, leder det även 

till konsekvenser för samhället i form av höga kostnader i samband med 

sårbehandlingar (Lindholm, 2012). I Sverige uppgår kostnaderna för enbart venösa 

bensår varje år till 666 miljoner kronor (Ragnarsson-Tennvall, Andersson, Bjellerup, 

Hjelmgren & Öien, 2004). I Europa uppgår kostnaderna för att behandla venös 

insufficiens till ungefär 1-2 % av den totala sjukvårdsbudgeten (Tolaas, 2015). 

 

2.1 Begreppet svårläkta bensår 

Begreppet “svårläkta sår” används som motsvarighet till engelskans “chronic ulcer”. 

Till dessa hör förutom bensår också trycksår. Begreppet “svårläkta bensår” innefattar 

sår nedanför knäleden som inte läks inom sex veckor. Till begreppet hör även fotsår 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). SBU (2014) identifierar ett 

problem i att bensår ofta hanteras som en sjukdom, när det istället handlar om att det är 

ett symtom som kan uppstå vid många olika sjukdomar. Enligt Lindholm (2012) kan 

svårläkta bensår på underbenen kan uppkomma av olika orsaker. I vissa fall kan de 

uppkomma av ett trauma, men olika bakomliggande faktorer kan göra att såret blir 

svårläkt. De huvudsakliga orsakerna till bensår tillhör gruppen kärlrelaterade sår, det 

vill säga sår som beror på venös insufficiens, arteriell sjukdom eller en kombination av 

dessa. Övriga orsaker till bensår kan till exempel vara diabetes, neuropati, vaskulit och 

malignitet (Lindholm, 2012). 

 

2.2 Venösa bensår 

Venös insufficiens är orsaken till hälften av alla bensår (Lindholm, 2012). Den venösa 

insufficiensen kan vara orsakad av skadade klaffar i benets djupa och/eller ytliga 

vensystem (Ericson & Ericsson, 2012). Kvarstående förträngning efter djup ventrombos 



  
 

5 

i kombination med venös reflux är en viktig orsak till venösa bensår. Av de patienter 

som drabbas av djup ventrombos kommer ungefär hälften av patienterna att få bensår 

inom fem till tio år. Andra kända riskfaktorer är fetma, immobilitet, stillasittande arbete, 

många födslar samt ärftlighet (Tolaas, 2015). Underbenssvullnad är ofta det tidigaste 

symtomet på venös insufficiens. Venösa bensår kan ofta uppstå efter en mindre 

sårskada, men blir svårläkt på grund av den stas i nedre extremiteterna som den venösa 

insufficiensen orsakar (Ericson & Ericsson, 2012). Huden vid venös insufficiens är ofta 

torr och fjällande. Förekomst av eksem till följd av ödemen är vanligt förekommande, 

även kallat staseksem. För att kunna benämna ett sår som venöst, måste venös 

insufficiens påvisas och inga andra orsaker får föreligga. Venösa bensår är oftast ytliga 

till medeldjupa och uppkommer oftast i området kring malleolen. Såren har ofta en 

oregelbunden form, där sårbotten vanligen är fibrinbelagd med inslag av 

granulationsvävnad. De upplevs ofta som smärtsamma och riklig sårsekretion är vanligt. 

Såren kan ibland ge upphov till besvärande lukt (Lindholm, 2012). 

 

2.3 Behandling   

Ofta behandlas svårläkta sår utan kunskap om bakomliggande orsaker, då kunskaperna 

vid diagnostisering brister (SBU, 2014). För att läkningen ska påverkas positivt måste 

korrekt diagnos ställas, och sårbehandling, näringstillförsel och eventuell 

kompressionsbehandling optimeras. Smärtlindring och patientens egen motivation är 

också av betydelse (Lindholm, 2012). 

 

Ödemkontroll är en viktig behandling vid venösa bensår (O’Meara, Cullum, Nelson & 

Dumville, 2012). Innan behandling påbörjas är det viktigt att fastställa orsaken till såret. 

En cirkulations mätning i form av ankel/armindex räknas ut för att fastställa att 

kompressionsbehandling inte hämmar den arteriella cirkulationen. Ödem på underbenen 

förhindrar läkningsprocessen och är dessutom en bidragande faktor till uppkomsten av 

bensår. Ödemkontroll kan ske med olika kompressionsbehandlingar. 

Kompressionslindning är en behandlingsmetod som också kan användas i kombination 

med en så kallad pumpstövel. Kompressionsstrumpor används inte när det finns öppna 

sår, men kan användas preventivt och för att förhindra återuppkomst av bensår (Gånemo 

& Lindholm, 2009). 
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Effektiv smärtlindring är en mycket viktigt del av omhändertagandet av patienter med 

bensår. Smärtbedömningen ska innehålla skattning av smärtans typ och intensitet samt 

identifiering av faktorer som förvärrar respektive lindrar smärtan. I bedömningen bör 

även ingå en kartläggning av aktuella smärtlindrande åtgärder, samt även vad som 

tidigare använts i smärtlindande syfte. Smärtbedömningen ger även vägledning till 

sårets etiologi. Smärta orsakad av nedsatt arteriell cirkulation lindras ofta då 

extremiteten befinner sig i en lägre position, samtidigt som smärta som uppstår på grund 

av venös insufficiens kan lindras av högläge (Bryant & Nix, 2012). En studie av 

Taverner, Closs och Briggs (2014) beskriver hur patienter med kroniska bensår 

upplever smärta. Författarna menar att obehandlad smärta kan utvecklas till ett kroniskt 

smärttillstånd där smärtan i förlängningen kan leda till upplevelser av sömnsvårigheter, 

depression och suicidtankar. 

 

Kirurgiska behandlingsmetoder förkommer som till exempel venkirurgi och 

hudtransplantation. I en svensk studie av Forssgren och Nelzén (2012) visades att man 

kunde minska förekomsten av venösa bensår genom en tidig diagnosticering av orsaken 

till bensåret, samtidigt som samverkan mellan primärvård och specialistvård 

utvecklades. Tidig diagnos ledde till tidigare erbjudande om venkirurgi. Förekomsten av 

venösa bensår inom det aktuella geografiska området minskades med 46 % på en 14-

årsperiod. 

 

I Sverige förekommer stora skillnader vad gäller handläggning och behandling av 

bensår. Detta beror på regionala variationer i utbildning, kompetens, erfarenhet och 

lokala traditioner, samt i upphandlingar av omläggningsmaterial och 

förbrukningsartiklar. De regionala organisatoriska skillnaderna är även stora vad gäller 

specialiserade sårkliniker, vårdnivå och vårdflöden (SBU, 2014). Enligt Toolas (2015) 

bör patienter remitteras vidare till hudläkare eller kirurg för ytterligare utredning och 

behandling, om inte såret läkts efter tre månaders konservativ behandling. 

 

2.4 Omvårdnadsåtgärder 

Lindholm (2012) beskriver omvårdnaden av patienter med svårläkta sår som en konst 

och utmaning. Omvårdnaden ska bygga på kunskap om anatomi och fysiologi, om 

behandlingar och om hur läkning kan uppnås. Samtidigt krävs även teknisk skicklighet, 
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vilken kan uppnås genom erfarenhet och känsla. Omvårdnaden bör präglas av lyhördhet 

och av förståelse och respekt för patientens hela situation (Lindholm, 2012).  

En av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna för att främja sårläkningsprocessen är att 

göra patienten delaktig i behandlingen. Detta kan göras genom att ge patienten 

individanpassad rådgivning och information. Det är viktigt att sjuksköterskan är 

medveten om de riskfaktorer som malnutrition, rökning och inaktivitet kan innebära för 

sårläkningen och att sjuksköterskan använder sin kunskap för att motivera patienten till 

förändring (Parker, Finlavson, Shuter & Edwards, 2015; Gånemo & Lindholm, 2009). 

Van Hecke, Grypdonk, Beele, De Bacquer och Defloor (2009) anser att sjuksköterskan 

inte enbart kan fokusera på sårbehandling och sårläkning, utan måste lägga större vikt 

vid symtomkontroll och att stötta patienten vad gäller egenvård. Detta är särskilt viktigt 

då sårläkningsprocessen blir långdragen. En studie av Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi och 

Suhonen (2013) visade att sjuksköterskor ofta har en bristande kunskap om 

patofysiologin och läkningsprocessen gällande venösa bensår, vilket i sin tur leder till 

omvårdnad och behandling som brister i evidens. 

 

Parker (2012) beskriver i sin artikel vikten av att se de psykosociala aspekterna av att 

leva med bensår, eftersom det i stor utsträckning har negativ effekt på livskvaliteten hos 

de drabbade patienterna. Flera faktorer identifierades som kan påverkar patientens 

livskvalitet negativt: smärta, sårlukt och sårvätska, synen på sårläkningen och social 

isolering. Parker (2012) diskuterar även hur olika faktorer hänger samman och nämner 

som exempel hur smärtproblematik kan leda till nedsatt rörlighet, som i sin tur kan leda 

till social isolering. Att livskvaliteten hos patienter med venösa bensår påverkas i stor 

utsträckning bekräftas även i en artikel av Maddox (2012). Maddox (2012) menar att 

vårdpersonalen bör ha ett holistiskt synsätt i omvårdnaden av dessa patienter för att 

förbättra sårläkningen och därmed även livskvaliteten.  

 

2.5 Teoretisk referensram 

Som teoretisk referensram till denna litteraturstudie har författarna valt att använda 

Erikssons (1994) teori om lidande samt livsvärldsbegreppet beskrivet av Birkler (2007) 

samt Dahlberg och Segesten (2010). Båda dessa begrepp syftar till att lyfta fram det 

individuella hos varje patient och kan därför enligt författarna användas i strävan efter 

en individanpassad vård. Dahlberg och Segesten (2010) menar att patientens hälsa är 
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målet med vården och för att kunna stötta patienten på vägen mot hälsa, måste 

vårdpersonalen förstå hur hälsa, sjukdom och lidande upplevs på det individuella planet. 

 

2.5.1 Lidande 

Eriksson (1994) liknar lidandet vid ett gränslöst universum. Hon skriver vidare att 

lidandet är en del av livet, en kamp mellan det onda och det goda, mellan lidandet och 

lusten. Lidandet innebär för människan känslor såsom rädsla, ångest eller oro. Lidandet 

i sig har ingen mening, men genom att förenas med något kan det tillskrivas mening. Ett 

lidande som är uthärdligt är förenligt med hälsa. Enligt Eriksson (1994) förekommer tre 

former av lidande i vården: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

Sjukdomslidande är det lidande som upplevs i relation till sjukdom och behandling. 

Sjukdomslidandet kan delas in i fysisk smärta och i själsligt och andligt lidande. 

Vårdlidande upplevs i vårdsituationen. Livslidande innefattar hela människans 

livssituation, när sjukdom och ohälsa orsakar en ofrivillig förändring. 

För att lindra lidande måste vårdkulturen vara sådan att patienten känner sig 

välkommen, respekterad och vårdad. Vårdpersonalen ska ge patienten den vård som 

behövs utan att kränka hens värdighet och utan att fördöma eller missbruka sin 

ställning. Oro och ängslan kan minskas genom information och delaktighet. Lidandet 

kan också minskas genom att patienten känner sig älskad, bekräftad och förstådd, samt 

genom att få den individuella vård och behandling som behövs utefter sjukdomen 

(Eriksson, 1994). 

 

2.5.2 Livsvärldsbegreppet 

Människans livsvärld är den verklighet som upplevs ur ett personligt perspektiv, en 

värld där människan hela tiden är delaktig.  Fenomenologin försöker skapa en 

vetenskaplig grund för förståelsen av upplevelserna i denna livsvärld. Det är 

upplevelsen av objektet som är i fokus, inte själva objektet. Ur ett fenomenologiskt 

perspektiv är det alltså inte kroppen, sjukdomen eller symtomen som studeras, utan 

patientens upplevelse och erfarenheter av detta i sin livsvärld (Birkler, 2007). 

Livsvärldsteorin stöttar patientperspektivet. Vårdaren måste ha både kompetens och 

adekvat kunskap, samt förmåga att sätta sig in i vad hälsa och sjukdom innebär för den 

enskilda patienten. Med ett livsvärldsperspektiv kommer en förståelse för hur livet 

påverkas för patienten och även hur denne hanterar sin sjukdom, och det är även i 

livsvärldens vardagliga sammanhang som vårdprocessen tar sin början (Dahlberg & 
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Segesten 2010). Dahlberg och Segesten (2010) beskriver vidare den mänskliga kroppen, 

den levda kroppen, som medelpunkten för livsvärlden. Varje människa “är” sin kropp 

och kroppen kan inte objektifieras. Detta ger ett helhetsperspektiv på människan. 

Kroppen har både fysiska och psykiska, existentiella och andliga dimensioner på samma 

gång, och dessa går inte att skilja åt. Genom en vård som fokuseras på patientens 

livsvärld, där vårdaren tar sig tiden att skapa en förståelse, ges på så vis möjligheten till 

en individanpassad vård. 

 

Birkler (2007) beskriver att när livsvärlden är utgångspunkten är det tillståndet i form av 

upplevelsen och erfarenheten som är i fokus. Enligt Nationalencyklopedin (2016) står 

ordet upplevelse för något som uppfattas och värderas på ett känslomässigt plan. 

Författarna till denna litteraturstudie menar att begreppet erfarenhet har en vidare 

innebörd än upplevelsen, där mer än de känslomässiga aspekterna beaktas. 

 

3 Problemformulering 
Antalet patienter med svårläkta venösa bensår ökar i takt med befolkningens stigande 

ålder. Detta kan leda till att fler patienter blir drabbade samtidigt som kostnaderna för 

samhället ökar. Att drabbas av venösa bensår leder till olika dimensioner av lidande för 

patienten. Flera faktorer så som smärta, sårlukt, sårvätska, synen på sårläkningen och 

social isolering kan påverka patienten negativt. Helhetssynen måste därför vara 

utgångspunkten för omvårdnaden. Det är inte bara såret som ska vårdas, utan en patient 

med sår. Det finns skillnader i handläggning och behandling av bensår och personalens 

utbildning och kompetens varierar. Sjuksköterskan måste bli införstådd i patientens 

livsvärld för att kunna bemöta patienterna på ett sätt som leder till individanpassad vård. 

Genom en sammanställning av den befintliga forskningen om patienters erfarenheter av 

att leva med venösa bensår skulle sjuksköterskors förståelse för patienten kunna öka. 

 

4 Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av 

att leva med venösa bensår. 
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5 Metod 

5.1 Design 

Uppsatsen genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Enligt Kristensson (2014) 

är en litteraturstudie en studie av vetenskaplig litteratur, där studien har sin 

utgångspunkt i en väl avgränsad frågeställning. Frågeställningen utgör sedan grunden 

för en strukturerad sökning efter relevant vetenskaplig litteratur, som sedan granskas 

och sammanställs till ett resultat. Forsberg och Wengström (2013) menar att syftet med 

en litteraturstudie är att sammanställa information från empiriska studier. 

 

5.2 Datainsamling 

En inledande informationssökning gjordes i de olika databaserna. Detta resulterade i att 

relevanta ord och begrepp kunde identifieras, som sedan blev utgångspunkt för de 

systematiska sökningarna. Ett begrepp som framkom i den inledande sökningen var 

Quality of Life. Detta begrepp förekom i flertalet av de artikar som behandlade vårt 

problemområde och blev därför ett av de sökord som användes i de slutgiltiga 

sökningarna. Sökningarna gjordes mellan 2015-10-16 och 2015-10-23 i tre databaser: 

Cinahl, PubMed och PsycInfo. Dessa databaser var mest relevanta utifrån 

problemområdet. Enligt Kristensson (2014) är Cinahl en databas som i hög grad 

omfattar vårdvetenskaplig forskning. PubMeds huvudområde är forskning i medicinsk 

vetenskap och PsycInfo innehåller forskning kring psykologi och beteendevetenskap. 

Manuella sökningar gjordes även i relevanta artiklars referenslistor, vilket Forsberg och 

Wengström (2013) anser bör göras för att inte gå miste om värdefull forskning. Detta 

tillförde dock inget nytt på grund av att många artiklar inte uppfyllde 

inklusionskriterierna, då de var för gamla eller inte uppfyllde vårt syfte. 

  

5.2.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

För att basera vårt resultat på så aktuell forskning som möjligt, gjordes en avgränsning 

till artiklar skrivna mellan 2005 och 2015. Kristensson (2014) menar att författarna bör 

avgränsa sig till artiklar skrivna på de språk som de behärskar. Därför valde vi att 

begränsa oss till artiklar skrivna på engelska eller svenska. I Cinahl och PsycInfo valdes 

avgränsningen Peer Reviewed. Enligt Östlundh (2012) innebär Peer Reviewed att 

artiklarna är publicerade i en tidskrift som anses vara vetenskaplig, detta garanterar 

dock inte den enskilda artikelns vetenskaplighet. I PubMed är denna avgränsning inte 
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möjlig. Artiklarna skulle även svara mot syftet, det vill säga belysa patienters 

erfarenheter av att leva med svårläkta venösa bensår. 

 

5.2.2 Sökningsförfarande 

I Cinahl gjordes först en sökning med indexordet Venous Ulcer som avgränsades genom 

begreppet Psychosocial Factors som subheading. Därefter gjordes en sökning med en 

kombination av indexord och fritext. Där användes Venous Ulcer som indexord som 

kombinerades med Quality of Life, experienc* och “living with” (bilaga 1). 

I PubMed är indexordet för venösa bensår Varicose Ulcer. Detta kombinerades på 

samma sätt som i Cinahl med Quality of Life , experienc* och “living with” (bilaga 2). 

PsycInfo saknar indexord för venösa bensår. Därför gjorde fritextsökning på begreppen 

“venous ulcer” och “varicose ulcer”. Dessa begrepp kombinerades med hjälp av den 

booleska operatorn “OR” för att få en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Denna sökning kombinerades sedan med “Quality of Life”, experienc* och “living with” 

(bilaga 3).  

 

5.3 Urval och kvalitetsgranskning 

Efter läsning av titlar och abstrakt valdes de artiklar bort som inte motsvarade syftet 

med studien. Sökningen resulterade slutligen i 18 artiklar som lästes i sin helhet. Efter 

detta kunde fem artiklar väljas bort, då dessa antingen inte motsvarade syftet eller inte 

hade en vetenskaplig struktur. Resterande 13 artiklar gick vidare till 

kvalitetsgranskning. 

 

Enligt Kristensson (2014) ska relevanta studier kvalitetsgranskas systematiskt för att 

sedan kunna ta ställning till vilken kvalitet de inkluderade studierna bör ha. För att 

kunna genomföra granskningen användes granskningsmallar. Detta är enligt 

Kristensson (2014) viktigt för att kunna göra en bra och systematisk granskning. 

Författarna till denna studie valde att använda Kristenssons (2014) granskningsmallar 

för tvärsnittsstudier (bilaga 4) samt för kvalitativa studier (bilaga 5). Till de studier som 

bestod av både kvantitativ och kvalitativ design användes Polit och Becks (2012) 

granskningsmall för studier av “mixed-method” (bilaga 6). Författarna granskade 

samtliga studier var och en för sig. Därefter jämfördes och diskuterades resultatet av 

granskningarna och författarna beslutade sedan om studierna var av låg, medelhög eller 

hög kvalitet. De artiklar som erhöll bedömningen hög kvalitet uppfyllde i hög 
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utsträckning granskningsmallarnas kriterier. Artiklar med medelhög kvalitet uppfyllde 

till största del kriterierna, dock inte i lika hög grad som de med hög kvalitet. Författarna 

till denna litteraturstudie beslutade att de artiklar som uppnådde medelhög eller hög 

kvalitet kunde inkluderas i resultatet. Vid kvalitetsgranskningen lades särskild vikt vid 

att artiklarna skulle ha ett klart och tydligt formulerat syfte. Vikt lades även vid att 

population och kontext skulle vara väl beskriven. Efter kvalitetsgranskningen kvarstod 

åtta artiklar, där fyra var av kvalitativ metod, tre var av kvantitativ metod och en var 

“mixed-method”. Artikelmatris finns under bilaga 7. 

 

 

 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Granskade Valda artiklar 

Totalt i samtliga 

databaser 

 

318 45 18 13 8 

Figur 1. Sammanfattning av litteratursökning 

 

 

5.4 Analys 

Resultatet analyserades med inspiration av Kristenssons (2014) beskrivning av 

integrerad analys. Enligt Kristensson (2014) är den integrerade analysen ett sätt att 

sammanställa resultatet i en litteraturstudie. Författarna läste var för sig igenom 

artiklarna grundligt med fokus på resultatdelen i förhållande till litteraturstudiens syfte. 

Därefter försökte författarna göra sig en uppfattning om samband och skillnader i de 

olika artiklarnas resultat. De delarna av resultaten som motsvarade litteraturstudiens 

syfte, så kallade meningsbärande enheter, översattes till svenska. Resultatet i de 

kvantitativa artiklarna översattes till text för att göra resultatet mer överskådligt. För att 

göra materialet lätthanterligt valde författarna att kondensera ned de meningsbärande 

enheterna till sammanfattningar och därefter sattes lämpliga etiketter på dessa. 

Författarna arbetade sedan gemensamt med att jämföra sina etiketter och slutligen 

sammanställdes dessa under subkategorier och övergripande kategorier. Dessa 

övergripande kategorier blev slutligen: “fysiska erfarenheter”, “patientens erfarenheter 

av vårdrelationen” samt “psykosociala erfarenheter”. Följande är ett exempel ur 

analysprocessen: 

 

Meningsbärande enhet Sammanfattning Etikett Subkategori Kategori 

En del patienter hade utan 

framgång försökt att knyta 

plastpåsar runt benen, men 

svårt att hålla 

förbanden torra 

vid dusch och bad 

svårigheter 

med 

hygienen 

erfarenheter 

av det 

dagliga livet 

fysiska 

erfarenheter 
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de hade allihop givit upp 

försöken att hålla vattnet 

utanför och hade motvilligt 

vant sig vid att inte kunna 

duscha eller bada 

 

Hälften av patienter 

uppgav begränsningar i att 

sköta hushållet, att göra 

inköp 

begränsningar att 

sköta hushållet 

påverkan på 

det dagliga 

livet 

Patienterna ansåg smärta 

vara oundvikligt och 

någonting som måste 

uthärdas 

smärta 

oundvikligt och 

måste uthärdas 

erfarenheter 

av smärta 

patienters 

erfarenhet av 

smärta 

Figur 2. Exempel ur analysprocessen 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) bör även författarna till en litteraturstudie göra 

forskningsetiska överväganden om de studier som granskas är etiskt försvarbara. 

Forsberg och Wengström (2013) betonar vikten av att de inkluderade studierna ska ha 

godkänts av en etisk kommitté eller att noggranna forskningsetiska övervägande ska ha 

gjorts. Samtliga artiklar som inkluderats i denna litteraturstudie har godkänts av en etisk 

kommitté. Forsman (2007) betonar i Vetenskapsrådets riktlinjer kring god medicinsk 

forskning, att fusk och ohederlighet inte får förekomma. Författarna till denna 

litteraturstudie har inte medvetet fuskat genom att fabricera, stjäla eller plagiera data, 

och inte heller medvetet försökt att förvränga forskningsprocessen. 

 

6 Resultat 
Analysen resulterade i kategorier och underkategorier enligt följande översiktstabell: 

 

Figur 3. Resultat, översiktstabell 
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6.1 Fysiska erfarenheter 

6.1.1 Erfarenhet av det fysiska välbefinnandet 

Venösa bensår påverkar individens uppfattning om det fysiska välbefinnandet. Patienter 

med venös insufficiens och sår har visat sig ha sämre livskvalitet än patienter med 

venös insufficiens utan sår (Farias Dias et al., 2014). För en del patienter med venösa 

bensår som även hade andra sjukdomar, kunde det upplevas som om dessa förvärrades 

av problem relaterade till såret, medan såret för andra sågs som ett mindre 

irritationsmoment jämfört med övriga sjukdomar (Green, Jester, McKinley & Pooler, 

2013). Green et al. (2013) menar även att erfarenheten om hur såret uppkommit kunde 

variera. För vissa var det helt uppenbart, medan det för andra uppstod utan förvarning. 

Sårläkning ansågs vara målet, ett svåruppnått sådant. Om såret läkte var det svårt att 

undvika att nya sår uppstod, därför var det många patienter som hade erfarenhet av sår 

som kom och gick (Green et al., 2013). 

 

Negativa fysiska erfarenheter relaterat till såret kunde vara läckage av sårvätska och 

klåda. Dessa var i sin tur de främsta orsakerna till sömnsvårigheter (Heinen, Persoon, 

van de Kerkhof, Otero & van Achterberg, 2007). Heinen et al. (2007) beskriver också 

lukt som ett sårrelaterat problem och studien av Jones, Robinson, Barr och Carlisle 

(2008) visar att hälften av patienterna ansåg att förekomsten av sårlukt var relaterad till 

graden av läckage. Övriga vanligt förekommande problem var underbenssvullnad och 

trötthet (Edwards et al., 2014). Edwards et al. (2014) visade vidare att en mindre del av 

patienterna upplevde enstaka sårrelaterade problem, men nästan hälften av patienterna 

upplevde fyra till fem olika problem. Samband fanns mellan förekomst av högre antal 

sårrelaterade problem och bland annat kvinnligt kön, reumatoid artrit och större sår. De 

problem som patienterna upplevde svårast var sömnproblem, rikligt sårläckage och 

smärta, följt av trötthet (Edwards et al., 2014). 

 

6.1.2 Erfarenhet av smärta 

Smärta var ett mycket vanligt förekommande problem (Edwards et al., 2014; Green et 

al., 2013; Heinen et al., 2007). Smärta ansågs av patienterna som oundvikligt och som 

något som måste uthärdas (Mudge, Holloway, Simmonds & Price, 2006). En del 

patienter använde smärtlindrande läkemedel då de förstod att smärta försvårade 

sårläkningen (Skavberg-Roaldsen, Biguet & Elfing, 2011). I studien av Green et al. 
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(2013) framkom dock att motstånd kunde finnas hos patienterna att ta smärtlindrande 

medicin, och när smärtlindrande användes upplevdes den av många som ineffektiv. 

 

6.1.3 Erfarenhet av fysisk aktivitet som träning 

Venösa bensår leder till betydande försämring i den funktionella kapaciteten (Farias 

Dias et al., 2014). Skavberg-Roaldsen et al. (2011) beskriver även att patienternas syn 

på fysisk aktivitet varierade. Vissa patienter insåg vikten av fysisk aktivitet som en del 

av en livslång behandling att förbättra cirkulationen, eller beskrev den som en 

nödvändighet för att leva med den venösa sjukdomen och för att behålla eller återfå 

fysiska funktioner. Andra undvek fysisk aktivitet då smärtan som kunde uppkomma 

ansågs hota sårläkningen (Skavberg-Roaldsen et al., 2011). Många patienter upplevde 

oklarheter kring balansen mellan vila och aktivitet, och osäkerhet fanns kring vilken 

träning och hur mycket träning som var bra (Mudge et al., 2006). Faktorer som 

begränsade den fysiska aktiviteten var enligt Skavberg-Roaldsen et al. (2011) obekväma 

bandage, vätskande sår, svårigheter att hitta passande skor samt rädsla för att skada sig. 

Rädsla och oro förekom också kring att förbanden skulle minska rörligheten och 

därmed muskelaktiviteten på ett ofördelaktigt sätt. Skavberg-Roaldsen et al. (2011) 

beskriver vidare att fysisk aktivitet minskade indirekt genom påverkan från andra 

sjukdomar, hög ålder, tidsbrist då mycket tid går till sårvård eller vård av anhöriga. 

 

6.1.4 Erfarenheter av det dagliga livet 

Att leva med venösa bensår hindrade dagliga aktiviteter och att föra ett professionellt 

arbetsliv. Livskvaliteten påverkades negativt av sänkt funktionsnivå och fysiska 

aspekter (Farias Dias et al., 2014). En del patienter upplevde att dagliga aktiviteter 

försvårades av bensåren och att de därför stannade hemma, medan andra uppgav att de, 

trots de problem såret gav upphov till, strävade efter att fortsätta med aktiviteter som 

vanligt (Green et al., 2013). Heinen et al. (2007) menar att hälften av patienter med 

venösa bensår fick svårare att sköta det egna hushållet samt att göra till exempel inköp. 

Vidare var alla aktiviteter tvungna att göras långsammare. Många hade även rädsla för 

att ramla (Green et al., 2013). För de patienter som använde rollator sågs denna ibland 

inte enbart som gånghjälpmedel, utan även som ett skydd för att hålla andra människor 

och saker på avstånd. På detta vis kunde ytterligare skador undvikas (Skavberg-

Roaldsen et al., 2011). De faktorer som uppgavs försvåra det dagliga livet var sömnbrist 

(Green et al., 2013) och vätskande, läckande sår (Jones et al., 2008). Jones et al. (2008) 
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skriver vidare att en del patienter var tvungna att skydda sina sängar nattetid med hjälp 

av handdukar eller underlägg. 

 

Kompressionslindningen upplevdes som problematisk då den ibland upplevdes sitta för 

hårt eller för löst,  det blev svårt att ta på strumpor och förbanden kunde varma dagar ge 

upphov till varma och kliande ben (Heinen et al., 2007). Större delen av patienterna 

hade även svårt att finna passande skor på grund av de tjocka förbanden (Green et al., 

2013; Heinen et al., 2007; Mudge et al., 2006). De skor man använde blev obekväma på 

grund av förbanden, vilket ytterligare minskade rörligheten (Mudge et al., 2007). Många 

upplevde även begränsade möjligheter att finna passande kläder (Green et al., 2013). 

Positiva aspekter av kompressionsförbanden framkom också, då de av många ansågs 

skydda benen som ett extra “skinn” (Skavberg-Roaldsen et al., 2011). 

 

Green et al. (2013) skriver vidare att många ansåg det var viktigt att kunna sköta den 

personliga hygienen, men att de flesta patienter upplevde detta som problematiskt, då 

förbanden förhindrade dem från att bada och duscha. Mudge et al. (2007) beskriver hur 

patienterna utan framgång försökt att knyta plastpåsar över förbanden, vilket gjort att de 

motvilligt vant sig vid att inte kunna duscha eller bada.  

 

6.2 Erfarenhet av vårdrelationen 

6.2.1 Negativa erfarenheter av vårdrelationen 

Det framkom att patienter med venösa bensår kände att mycket tid gick till att vänta på 

vårdpersonal (Green et al., 2013;  Mudge et al., 2006). Att vänta på vårdpersonal kunde 

leda till missnöje, den tid som kunde ha ägnats åt andra aktiviteter gick till spillo 

(Green, et al., 2013). Även tiden för själva såromläggningen kunde innebära ett problem 

(Heinen et al., 2007).  

 

Patienter kunde skuldbelägga vårdpersonal om sårläkningen inte uppnått deras 

förväntningar eller om försämring skedde (Mudge et al., 2006 ). Personalens kompetens 

ifrågasattes när de inte kunde redogöra för hur såret förändrats sedan senast (Ebbeskog 

& Emami, 2005). När personalen gav motstridig information gällande egenvård, 

ifrågasattes också deras kompetens av patienterna, vilket gav brist på initiativförmåga 

och disciplin gällande egenvård (Skavberg-Roaldsen et al., 2011). Även när 

vårdpersonalen inte gav tillräckligt med råd gällande hur de skulle hantera symtom och 
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problem som uppkom i samband med behandlingen ifrågasattes kompetensen (Heinen 

et al., 2007). 

 

Det fanns upplevelser av att vårdpersonalen endast fokuserade på såret. Om vården av 

såret skedde på ett rutinmässigt vis, ledde det till att patienterna upplevde sig 

objektifierade av vårdpersonalen (Ebbeskog & Emami, 2005) Patienterna kände att 

deras välbefinnande blev åsidosatt när fokus enbart låg på såret (Skavberg-Roaldsen et 

al., 2011). 

6.2.2 Positiva erfarenheter av vårdrelationen 

Vissa patienter som upplevde venösa bensår för första gången skötte sårvården själva 

till en början, men blev sedan tvungna att söka professionell hjälp när såret förvärrades 

(Green et al., 2013). Något som framkommer är att patienterna uppskattar kontinuitet 

bland vårdpersonalen. Det var en trygghet att träffa samma vårdpersonal vid sårvården 

(Ebbeskog & Emami, 2005; Green et al., 2013). En annan anledning till att det kändes 

viktigt att träffa samma vårdpersonal var att inte behöva upprepa sin sjukdomshistoria 

för ny personal (Ebbeskog & Emami, 2005). Andra saker som gav en positiv känsla i 

vårdmötet, var när patienterna kände att vårdpersonalen tog sig tid att informera om de 

olika momenten som utfördes i sårvården (Ebbeskog & Emami, 2005). Många patienter 

hade stora kunskaper kring olika förbandstyper som användes och hade en bra bild av 

hur de olika typerna fungerade (Green et al., 2013). Det uppskattades mycket när 

vårdpersonalen gav tips kring smärtlindring och egenvård. Vårdpersonal som upplevdes 

känslig, kunnig och intresserad gjorde att patienterna kände sig mer delaktiga i vården 

och de kände också ett starkare egenansvar (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

6.3 Psykosociala erfarenheter 

6.3.1 Förändringar i sociala livet 

Personer med venösa bensår upplevde negativa känslor av att vara beroende av andra i 

dagliga aktiviteter (Green et al., 2013; Heinen et al., 2007). Detta påverkade deras 

sociala relationer (Green et al., 2013). 

 

Det fanns en känsla av att andra personer inte förstod deras situation av att leva med 

venösa bensår och de kände sig inte värdiga särbehandling (Mudge et al., 2006). Rädsla 

för att skada sina ben medförde att personer med venösa bensår stannade hemma och 

höll sig ifrån sociala aktiviteter (Green et al., 2013; Heinen et al., 2007; Mudge et al., 
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2006). Rädslan bestod av att andra kunde råka stöta emot deras ben och på så vis 

förvärra eller skapa nya sår (Green et al., 2013; Mudge et al., 2006). 

 

Skor kunde vara ett stort problem för personer som lever med venösa bensår. De olika 

omläggnings- och kompressionslagren försvårade för personer att använda det som 

ansågs vara fina skor (Heinen et al., 2007; Mudge et al., 2006). Känslan av att inte ha 

fina skor eller kläder orsakade förlägenhet och påverkade hur de kände sig i sociala 

situationer (Mudge et al., 2006). Personer med venösa bensår kunde också känna ett 

behov av att dölja sina förband med kläder av rädsla för omgivningens reaktioner 

(Green et al., 2013). Rädsla för omgivningens fördomar kring venösa bensår förekom 

också (Mudge et al., 2006). 

 

Rädsla för att andra skulle känna lukten från såren gjorde att personer med venösa 

bensår begränsade sig i sociala sammanhang (Green et al., 2013; Heinen et al., 2007; 

Jones et al., 2008). Att leva med ett venöst bensår hotade deras självbild av att vara en 

frisk person och därför ville dessa personer inte att någon skulle känna till deras 

tillstånd (Skavberg-Roaldsen et al., 2011). Skam, smärta och oförmåga att stå under 

längre stunder uppgavs också påverka hur personer med venösa bensår begränsades i 

sociala aktiviteter (Heinen et al., 2007).  

 

6.3.2 Emotionella konsekvenser 

Patienterna kunde påverkas emotionellt av såret och riskerade att drabbas av oro och 

depression (Green et al., 2013). Depression var ett vanligt problem och ökad grad av 

depression påverkade livskvaliteten negativt (Farias Dias et al., 2014). Studien av Jones 

et al. (2008) visade att ungefär hälften av patienterna med venösa bensår drabbades av 

depression eller ångest, samt att förekomsten av dessa besvär hade samband med 

vätskande sår och lukt. Att ha ett svårläkt sår var en stor utmaning för många (Green et 

al., 2013). Man visade med bedömningsinstrumentet SF-36 att patienter som hade haft 

sår länge skattade högre grad av depression (Farias Dias et al., 2013). Det kunde kännas 

nedslående och frustrerande att återfå sår efter att ha varit läkt en tid (Green et al., 

2013). Besvär som sårvätska och lukt kunde även ge känslor av förlägenhet och skam, 

samt bidra till stress och en dålig självbild. Suicidtankar kunde förekomma (Green et 

al., 2013). Andra emotionella konsekvenser kunde vara känsla av maktlöshet eller sorg 

(Heinen et al., 2007). Omläggningssituationen kunde bidra till en känsla av att vara en 
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sårbar individ (Mudge et al., 2007) och många patienter var rädda eller oroade för den 

smärta som kunde uppstå vid sårrengöring och omläggning (Ebbeskog et al., 2005). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

7.1.1 Datainsamling 

Ursprungligen hade denna litteraturstudie ett annat syfte, nämligen att belysa patienters 

erfarenhet av att leva med svårläkta bensår. Svårigheter uppkom dock vid sökningen, 

dels på grund av att den resulterade i en ohanterbar mängd artiklar, men också på grund 

av att det finns ett alltför stort spektrum av diagnoser som kan resultera i svårläkta 

bensår, som exempel diabetes eller arteriell insufficiens. Författarna insåg att detta 

skulle ha påverkat resultatet som då kunde blivit svårt att analysera. Syftet med 

litteraturstudien begränsades därför till att enbart gälla patienters erfarenheter av att leva 

med venösa bensår. 

 

Författarna till denna litteraturstudie avsåg att basera studien på aktuell forskning. Detta 

menar Kristensson (2014) bör eftersträvas i en litteraturstudie. Därför valdes 

begränsningen att gälla studier publicerade mellan 2005 och 2015. Detta kan dock 

innebära att tidigare relevant forskning har exkluderats. Begränsningen valdes också för 

att sökningarna skulle ge ett hanterbart resultat, relaterat till den avsatta tiden för 

uppsatsarbetet. Kristensson (2014) menar att man i en studentuppsats inte kan sätta ett 

krav på att fånga in all befintlig vetenskaplig litteratur, då det skulle bli allt för 

omfattande. Sökningen begränsades även till att gälla artiklar skrivna på svenska och 

engelska. Detta motiveras av att författarna behärskar dessa språk och därmed kan göra 

sig väl införstådda i artikeln. Detta innebär dock inte att språkliga feltolkningar helt kan 

uteslutas, då skillnader och språkliga nyanser finns mellan det engelska och svenska 

språket. Det kan vara så att denna avgränsning till språk har gjort att relevant forskning 

har förbegåtts. Avgränsningen Peer Reviewed användes också vid sökningen i Cinahl. 

Dock gjordes upptäckten att sökresultatet trots detta kunde innehålla artiklar som inte 

hade ett upplägg som var förenligt med en vetenskaplig artikel. Sökningen begränsades 

inte till vårdkontext, det vill säga att patienterna som deltog i de inkluderade studierna 

kunde vårdas både på klinik, mottagning och i hemmet. Detta kan ge bredd och 

nyansering i resultatet, men det kan också innebära att denna litteraturstudies resultat 

inte kan överföras i en specifik vårdkontext. Sökningen begränsades heller inte 
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geografiskt, vilket resulterade i att studiernas ursprung var spritt över världen. Större 

delen av studierna var genomförda i Europa, men av de inkluderade studierna fanns 

även de som var gjorda i Brasilien och Australien. Resultaten i de inkluderade studierna 

visade dock inte på några tydliga skillnader gällande patienternas erfarenheter. Detta 

medför att resultatet till denna litteraturstudie skulle kunna överföras till liknande 

kontexter. Samtidigt menar Kristensson (2014) att överförbarheten överlämnas till 

läsaren att bedöma.  

 

Författarna till denna litteraturstudie valde att inte begränsa sökningen till artiklar 

skrivna i fulltext, vilket styrks av Östlundh (2012), som menar att innehållet ska ligga 

till grund för de artiklar som väljs, inte tillgängligheten. Därför beställdes två artiklar, 

vilket får ses som en styrka. Dock valdes dessa artiklar senare bort då den ena artikeln 

inte uppfyllde kvalitetskraven och den andra syftade till att utveckla ett 

bedömningsinstrument. En annan artikel fick exkluderas då den varken gick att finna i 

fulltext online eller gick att beställa. Detta kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. 

 

De sökord som valdes var, i så stor utsträckning det gick, indexord. Östlundh (2012) 

menar att användningen av dessa bidrar till att förhöja precisionen i sökningen. När 

lämpliga indexord för det vi sökte inte fanns tillgängliga, användes fritextsökning. Trots 

att författarna lade stor vikt vid att hitta lämpliga söktermer, kan det inte uteslutas att 

andra söktermer hade resulterat i fler relevanta artiklar. Trunkering användes vid 

söktermen “experienc*”, vilket enligt Östlundh (2012) innebär att sökningen blir 

bredare, då olika varianter av begreppet kommer med i sökningen. Detta ses av 

författarna till denna litteraturstudie som en fördel. Sökningen i Cinahl och PubMed 

resulterade i relativt många dubbletter, vilket av författarna tolkas som en styrka då 

sökningarna bekräftar varandra.  

 

7.1.2 Urval och kvalitetsgranskning 

Triangulering innebär enligt Kristensson (2014) en styrka, då det minskar risken att en 

enskild författare ska påverka resultatet med sin förförståelse. Därför kvalitetsgranskade 

författarna alla artiklar på olika håll, för att sedan jämföra och diskutera bedömningarna. 

Särskild vikt lades vid att syftet skulle vara klart och tydligt beskrivet, liksom även 

populationen och kontexten. Syftet anser författarna vara en avgörande del av en 

vetenskaplig artikel, som sedan ligger till grund för resten av studien. Polit och Beck 
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(2012) betonar vikten av att populationen och kontexten är väl beskriven så att läsaren 

kan avgöra om studiens resultat kan överföras. Detta anser även författarna till denna 

studie då population och kontext i de olika artiklarna i hög grad påverkar 

litteraturstudiens resultat. Vid denna jämförelse framkom det att författarna bedömt 

kvaliteten på ett likvärdigt sätt, konsensus uppnåddes med enkelhet. Resultatet 

baserades på artiklar med, det som författarna bedömde som, medelhög till hög kvalitet. 

 

Två av de inkluderade studierna hade deltagare med venösa bensår men även patienter 

med blandsår. Den ena studien av Heinen et al. (2007) visar i sitt resultat att det inte 

fanns statistisk styrkta skillnader i problem relaterat till de olika sårtyperna. Den andra 

studien av Green et al. (2013) lägger fokus på och syftar till att beskriva erfarenheter av 

venösa bensår. Detta skulle kunna ha påverkat resultatet av denna litteraturstudie, men 

författarna anser ändå att de inkluderade studierna berikar resultatet på ett sådant sätt att 

fördelarna med att dessa inkluderades överväger. 

 

Forsberg och Wengström (2013) beskriver metodtriangulering som ett sätt att stärka 

resultatet i en studie. Detta kan innebära att man använder både kvalitativa och 

kvantitativa metoder för att belysa ett problem. I denna litteraturstudie är artiklar med 

både kvalitativa, kvantitativa och mixed-methodtyp inkluderade, vilket med bakgrund 

av detta måste anses som en fördel. 

 

7.1.3 Analys 

Analysen av artiklarna inspirerades av Kristensson (2014). Även här användes 

triangulering för att styrka resultatet. Författarna läste var för sig igenom resultatet i 

samtliga artiklar och översatte sedan enskilt de delar av resultaten som motsvarade 

syftet till svenska. En sammanfattning av innehållet gjordes efter detta, varpå författarna 

sedan satte etiketter på de meningsbärande enheterna. I Kristensson beskrivning av 

integrerad analys nämns inte att sammanfattningar och subkategorier ska göras. Dessa 

steg valde författarna till denna litteraturstudie själva att göra för att underlätta 

analysprocessen. Författarna gör bedömningen att detta inte kan ha påverkat resultatet. 

Översättningar och etiketter jämfördes författarna emellan för att säkerställa att 

resultaten förståtts på samma sätt och att översättningarna mellan språken 

överensstämde.  
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7.1.4 Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) menar att inkluderade artiklar ska ha godkänts av en 

etisk kommitté. Författarna till sju av de åtta artiklar som inkluderas i denna 

litteraturstudie har i sina artiklar på något sätt beskrivit att de sökt och erhållit etiskt 

godkännande. Den åttonde studien är publicerad i en tidsskrift där enbart studier med 

etiskt godkännande publiceras.  

 

Båda författarna till denna litteraturstudie har klinisk erfarenhet av att vårda patienter 

med venösa bensår. Denna erfarenhet är därför en del av förförståelsen. Förförståelse 

beskrivs av Forsberg och Wengström (2013) som forskarnas tidigare kunskap om 

forskningsområdet. Förförståelse kan även vara de förväntningar, fördomar och 

föreställningar författarna har (Kristensson, 2014). Kristensson (2014) menar vidare att 

författarna bör sätta förförståelsen åt sidan när syftet är att beskriva människors 

upplevda erfarenheter, för att undvika tolkningar. Ett annat ord för att sätta 

förförståelsen åt sidan, eller inom parantes, är engelskans bracketing. För att kunna sätta 

förförståelsen åt sidan måste den medvetandegöras. Författarna till denna litteraturstudie 

har därför diskuterat sin förförståelse genom forskningsprocessens olika moment, för att 

den i minsta möjliga utsträckning ska ha kunnat påverka resultatet. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa patienters erfarenheter av att leva med 

venösa bensår. Ett av huvudfynden var patienternas erfarenheter av vårdrelationen. 

Andra huvudfynd var de emotionella konsekvenser som kunde förekomma samt 

patienternas erfarenheter av förändringar i det sociala livet. Dessa fynd kommer att 

ligga till grund för denna resultatdiskussion som nedan förs i relation till valda 

teoretiska referensramar samt tidigare forskning. 

 

Det framkom tydligt i denna litteraturstudie att vårdrelationen var av stor betydelse för 

patienterna. Positiva erfarenheter av vårdrelationen var kopplade till en engagerad, 

lyhörd och kunnig personal, där patienten gjordes delaktig i omvårdnaden. Det 

överensstämmer med hur Eriksson (1994) beskriver hur vårdpersonalen kan lindra 

lidandet genom att patienten känner sig välkommen, respekterad och vårdad. Maddox 

(2012) framhöll att en god vårdrelation och ett holistiskt synsätt främjar livskvaliteten 

hos patienter med svårläkta venösa bensår. Parker et al. (2015) samt Gånemo och 
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Lindholm (2009) beskriver hur patientens delaktighet främjar sårläkningsprocessen och 

att detta uppnås genom individanpassad rådgivning och information. Information visade 

sig i denna litteraturstudie vara en viktig del av vårdrelationen, då motstridig, bristfällig 

eller utebliven information kunde leda till minskad tilltro till vårdpersonalen.  

 

Dahlberg och Segesten (2010) påtalar att de fysiska, psykiska och andliga 

dimensionerna inte kan skiljas åt, utan helhetsperspektivet och livsvärlden ska vara i 

fokus. Denna litteraturstudie visade att patienter kunde känna sig objektifierade då 

personalens fokus endast låg på den fysiska dimensionen, som såret och 

sårbehandlingen. Eriksson (1994) beskriver att vårdaren kan kränka patientens 

värdighet, genom att inte “se” människan, detta som en del av vårdlidandet. 

 

Ett annat huvudfynd var de emotionella konsekvenser som patienterna riskerade att 

drabbas av. Den långdragna sårläkningsprocessen som det kan innebära att drabbas av 

venösa bensår, kunde medföra en stor psykisk påfrestning. Depression var vanligt 

förekommande. I studien av Taverner et al. (2014) menar författarna att depression kan 

vara resultatet av långvariga smärtproblem. I en studie av Jones, Barr, Robinson och 

Carlisle (2006) framkommer förutom smärta även besvärande sårlukt som en orsak till 

depression i denna patientgrupp. I resultatet av denna litteraturstudie ses samband 

mellan depression och sårvätska samt lukt och även långdragen sårläkning. Inget direkt 

samband kan påvisas mellan depression och smärta i denna litteraturstudie, men det 

framkommer att smärta är en påtaglig del i många av dessa patienters vardag, som 

påverkar sömn, livskvalitet och sociala aktiviteter. I denna litteraturstudie framkom 

även att en del patienter var uttalat emotionellt påverkade vilket kunde leda till 

suicidtankar. Detta överensstämmer med studien av Taverner et al. (2014) där det 

framkommer att patienter med venösa bensår kan drabbas av suicidtankar, då kopplat 

till ett långdraget smärttillstånd. 

 

Eriksson (1994) menar att fysiskt orsakat lidande och smärta kan drabba hela 

människan. I denna litteraturstudie visar det sig att oro är ett problem för patienter med 

venösa bensår. Oron framkom framförallt inför personalens praktiska moment och detta 

kunde också bidra till en känsla av att vara sårbar. Detta kan ses som en rädsla för 

sjukdomslidandet. Eriksson (1994) beskriver även att smärta i samband med sjukdom 
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och behandling kan innebära sjukdomslidande för patienten, samt att kroppslig smärta 

bör lindras i så stor utsträckning det går.  

 

Det tredje huvudfyndet är de erfarenheter patienter med venösa bensår har av 

förändringar i det sociala livet. Parker (2012) menar att flera faktorer hos patienterna 

kan sammankopplas och i förlängningen leda till social isolering. I denna litteraturstudie 

beskrivs orsaker som rädsla för att skada sig, rädsla för att omgivningen ska besväras av 

sårlukten, samt oförmåga att stå och gå längre stunder som bidragande orsaker. Enligt 

Eriksson (1994) är upplevelser av skam och förnedring i relation till sjukdom en del av 

det själsliga och andliga lidandet. Detta lidande kan upplevas av patienten själv eller 

uppstå i sociala sammanhang. Något som tydligt framkom i resultatet till denna 

litteraturstudie var att patienterna hade svårt att hitta passande skor på grund av 

förbanden. Problemet bestod både i att skorna blev obekväma att gå i, samt att de inte 

upplevdes som estetisk tilltalande. Dahlberg och Segesten (2010) skriver att med ett 

livsvärldsperspektiv skapas en förståelse för patientens upplevelse av vad sjukdom 

innebär i det vardagliga sammanhanget, och att det är där som vårdprocessen tar sin 

början. Dahlberg och Segesten (2010) menar vidare att förståelsen för livsvärlden är en 

förutsättning för individanpassad vård.  

 

7.3 Kliniska implikationer 

Med grund i de aspekter av vårdrelationen som belyses i denna litteraturstudie anser 

författarna att vårdpersonalen bör ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper kring 

venösa bensår och dess behandling. Detta är en förutsättning för att vårdpersonalen på 

bästa sätt ska kunna främja delaktighet och därmed bidra till en god vårdrelation. 

Kontinuitet var betydelsefullt för patienterna då det medförde trygghet. Genom att 

sjuksköterskan är medveten om kontinuitetens betydelse, kan denna medvetenhet finnas 

med i planeringen av omvårdnadsarbetet. För att undvika oro inför sårbehandling och 

därmed även minska sjukdomslidandet menar författarna till denna litteraturstudie att 

vårdpersonalen måste fokusera mer på effektiv smärtlindring. Med kunskapen om att 

skosvårigheter kan få så stora konsekvenser för patienterna, bör vårdpersonal i högre 

utsträckning bör försöka minska detta problem. Detta skulle förslagsvis kunna göras 

genom att undersöka möjligheten till specialanpassade skor. 
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Författarna till denna litteraturstudie föreslår att vidare forskningsinsatser riktas mot 

vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med venösa bensår, med fokus på 

delaktighet och compliance till behandling. Genom att tydliggöra dessa erfarenheter kan 

omvårdnaden av denna patientgrupp utvecklas och förbättras. 

 

8 Slutsats 

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters erfarenheter av att leva med venösa 

bensår. Att drabbas av venösa bensår kan leda till olika dimensioner av lidande för 

patienten. Patienterna kunde utsättas för vårdlidande när vårdpersonalens fokus enbart 

var på såret och sårbehandlingen. De fysiska symtom som såret gav upphov till, 

medförde att sjukdomslidande uppstod. I resultatet identifierades tre huvudområden av 

erfarenheter: fysiska erfarenheter, patienters erfarenhet av vårdrelationen samt 

psykosociala erfarenheter. I resultatet speglades sårrelaterade symtom såsom trötthet, 

läckage av sårvätska, besvärande sårlukt, klåda, sömnsvårigheter samt smärta, där 

smärtan var ett påtagligt bekymmer. Patienternas erfarenheter av dessa sårrelaterade 

problem var individuella och kunde även ha en inverkan på det psykosociala planet. 

Positiva och negativa erfarenheter av vårdrelationen framkom som en viktig del av 

resultatet. En god vårdrelation kännetecknades av kontinuitet bland vårdpersonal, där 

vårdpersonalen tog sig tid att informera kring sår och behandling, samt av lyhördhet för 

patientens upplevelser. Som motsats kunde känslor av att vara objektifierad uppkomma 

i de möten där vårdpersonalen enbart fokuserade på såret och såromläggningen. Genom 

att vårdpersonalen har kompetens och adekvat kunskap, samt antar ett 

livsvärldsperspektiv med förståelse för hela människan, kan god individanpassad vård 

uppnås. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Sökmatris Cinahl 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Databas 

Cinahl 

Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 

Titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa fulltext Granskade Valda 

artiklar 

S1 (MH “Venous 

Ulcer/PF”) 

2005-2015 

Peer Reviewed 

Engelska 

29 29 16 13 10 6 (nr 3,4 5, 6, 

7, 8) 

S2 (MH “Venous 

Ulcer”) 

 1580 0 0 0   

S3 (MH “Quality 

of LIfe”) 

 45594 0 0 0   

S4 experienc*  188940 0 0 0   

S5 “living with”  69874 0 0 0   

S6 S3 OR S4 OR 

S5 

 280947 0 0 0   

S7 S2 AND S6 2005-2015 

Peer Reviewed 

Engelska 

119 119 16 13 (varav 9 

dubbletter från 

S1) 

11 ( varav 8 dubbletter 

från S1) 

7 (nr 1, 2, 3 4, 

5 6, 7) 

Totalt    148 32 17 13 8 



  
 

II 

Bilaga 2 Sökmatris PsycInfo 

Databas 

PsychInfo 

Sökord Avgränsningar Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

fulltext 

Granskade Valda artiklar 

S1 varicose 

ulcer 

 7 0 0 0   

S2 venous ulcer  73 0 0 0   

S3 S1 OR S2  79 0 0 0   

S4 ”DE “Quality 

of Life 

 30454 0 0 0   

S5 experienc*  522620 0 0 0   

S6 “living with”  101166 0 0 0   

S7 S4 OR S5 

OR S6 

 622148 0 0    

S8 S3 AND S7 2005 - 2015 

Peer Reviewed 

Engelska 

23 23 1 0 0 0 

Totalt    23 1 0 0 0 

  

 

 

 

 

 



  
 

III 

 

 

Bilaga 3 Sökmatris PubMed 

Databas 

PubMed 

Sökord Avgränsingar Träffar Lästa 

titlar 

Lästa 

abstrakt 

Lästa fulltext Granskade Valda 

artiklar 

S1 Varicose 

Ulcer 

[MESH] 

 3926 0 0 0   

S2 Quality of 

Life [MESH] 

 129067 0 0 0   

S3 experienc*  802338 0 0 0   

S4 “living with”  19857 0 0 0   

S5 S2 OR S3 

OR S4 

 927070 0 0 0   

S6 

 

S1 AND S5 2005-2015 

Engelska 

147 147 12 5 (varav 4 

dubbletter från 

sökning i 

Cinahl) 

4 (varav 4 dubbletter 

från sökning i Cinahl) 

4 (nr 1, 2, 4, 

6) 

Totalt    147 12 1 (4) 0 (4) 4 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 4 Granskningsmall tvärsnittsstudier 

Bedömning av tvärsnittsstudier 
Granskningsmallen är hämtad från Kristensson (2014). 

 

Syfte 
Finns det en tydligt formulerad undersökningsfråga eller hypotes? 

Metod 
Beskrivs det var och när studien ägde rum? 

Är populationen tydligt beskriven med tillhörande inklusions- och exklusionskriterier? 

Är det tydligt beskrivet hur urvalet rekryterades? 

Beskrivs det hur urvalets storlek bestämdes (powerberäkning)? 

Finns det en tydlig beskrivning av utfallsmått. eventuella prediktorer och confounders? 

Finns det en tydlig beskrivning av hur data samlades in? 

Finns det en tydlig beskrivning av hur eventuell risk för bias hanterades? 

Finns det en tydlig beskrivning av vilka statistiska metoder som användes och om metoderna var relevanta? 

Resultat 
Finns det en tydlig beskrivning av antalet deltagare och bortfall? 

Finns det en tydlig beskrivning av relevanta bakgrundsvariabler och eventuellt bortfall för varje variabel? 

Finns det en tydlig beskrivning av huvudfynden och eventuellt bortfall för varje variabel? 

Diskussion 
Finns det en tydlig redovisning av relevanta risker för bias? 

Finns det en tydlig relevant bedömning av resultatens generaliserbarhet? 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga 5 Granskningsmall kvalitativa studier 

Bedömning av kvalitativa studier 
Granskningsmallen är hämtad från Kristensson (2014) 

 

Syfte 
Finns det ett tydligt formulerat syfte eller undersökningsfråga? 

Metod 
Är studiens design beskriven? 

Finns det en tydlig beskrivning av ett teoretiskt perspektiv? 

Finns det en tydlig beskrivning av hur deltagarna rekryterades? 

Rekryterades tillräckligt många för att nå mättnad? 

Finns det en tydlig och transparent beskrivning av hur data samlades in? 

Var datainsamlingsmetoden relevant? 

Beskrivs forskarnas roll i relation till deltagarna? 

Finns det en beskrivning av forskarnas förförståelse? 

Finns det en tydligt beskrivning av hur data analyserades och är analysprocessen i termer av kodning, kategorisering eller tematisering relevant 

och transparent beskriven? 

Resultat 
Är resultatet logiskt beskrivet och lätt att följa? 

Speglar resultatet de data som samlades in? 

Diskussion 
Finns det belägg för de fyra komponenterna i trovärdighetsbegreppet?  
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Bilaga 6 Granskningsmall mixed-methodstudier 

Bedömning av mixed-methodstudier. 
Riktlinjerna för granskning av mixed-methodstudier är hämtad från Polit och Beck (2012). 

 

Guidelines for Critiquing Mixed Methods Studies 
1.   1. Did the researcher state an overarching mixed methods (MM) objective that required the integration of qualitative and quantitative 

approaches? In addition to individual questions that formed the basis for the qualitative or quantitative components, was there an explicit MM 

question about how the findings of various strands relate to one another? 

2.   2. Did the researcher clearly identify the research design? Was MM design notation (or a visual program) used to communicate key aspects of 

the design? If a design was not specified, can you infer what the design was? Was it concurrent or sequential? Which strand (if either) was 

given priority? 

3.   3. Is the design appropriate for the research questions or study objective? Does the design for each component match the requirement for 

addressing its corresponding question? (design suitability) 

4.   4. Do the components of the design fit together in a seamless manner? Are the strands linked logically? Were procedures implemented to 

enhance rigor and trustworthiness of the various components? (within-design consistency) 

5.   5. What sampling strategy was used (identical, parallel, nested, multilevel), and was this strategy appropriate? Are the setting, context, and 

participants adequately described, and are they appropriate for the research question? 

6.   6. How were study data gathered? Did the researcher take good advantage of opportunities to triangulate data sources? In sequential designs, 

did the second phase data collection (and sampling) flow appropriately from the analysis of data from the initial phase? 

7.   7. Overall, were the design components and sampling/data collection strategies implemented with the care and rigor needed to fully capture the 

complex nature of the target phenomenon? (design fidelity) 

8.   8. Did integration of the strands occur? Was integration at the interpretive or analytic level? Was adequate integration achieved? Do the 

combined findings suggest richly textured and comprehensive datasets from the respective strands? 

9.   9. What specific analytic techniques were used to achieve analytic integration (e.g. were data conversion or meta-matrices used)? Were these 

techniques adequate? Were visual displays of the data used effectively? 

10. 10. Were the analytic or interpretive steps appropriate and sufficient to answer the separate qualitative questions and to achieve integration? 

(analytic adequacy) 

11. 11. Are the researchers´ meta-inferences consistent with the individual findings? Are the inferences consistent with each other? (interpretive 

consistency) 
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12. 12. Are the researchers´ interpretations consistent with the current state of evidence and theory? (theoretical consistency) What was done to 

assess agreement among team members, peers, or participants regarding the interpretations? Are the inferences consistent with participants´ 

constructions? (interpretive agreement) 

13. 13. Are inferences and interpretations credible and more plausible than other possible interpretations of the findings? (interpretive 

distinctiveness) 

14. 14. Do the meta-inferences adequately encompass and integrate inferences from each strand? If the findings from each strand are conflicting or 

qualifying, are theoretical explanations for the discrepancies offered, and are they plausible? (integrative efficacy) 

15.  Do the meta-inferences adequately address the stated goals of the study? (interpretative correspondence) 
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Bilaga 7 Artikelmatris 
 

Nr/författare/ 

år/land 

 

Tidskrift/titel 

 

Syfte 

 

Design/Metod 

 

Resultat 

 

Gradering 

1. 
Ebbeskog, B.,  &  

Emami, A. 

2005 

Sverige 

Journal of Clinical 

Nursing 

Older patients´ 

experience of 

dressing changes on 

venous leg ulcers: 

more than just a 

docile patient. 

 

Beskriva erfarenheter hos äldre 

patienter med venösa bensår, vid 

förbandsbyten med fokus på 

omvårdnadsåtgärder. 

Kvalitativ.Tolkande fenomenologi. 

Ostrukturerade intervjuer med en öppningsfråga. 

Äldre patienter (>65 år) med diagnosticerade 

venösa bensår, 12 kvinnor och 3 män, ordinärt 

boende. Bensår sedan minst två månader. 

Tre teman identifierades: ”vårdas 

med ett skickligt handlag”, ”känslor 

av tillhörighet, kontinuitet och 

samhörighet” samt ”hamna i ett 

tillstånd där man förlorar 

kontrollen, vilket leder till obehag”. 

Hög 

2. 
Edwards, H. et al. 

2014 

Australien 

Journal of Pain and 

Symptom 

Management 

Identification of 

symptom clusters in 

patients with chronic 

venous leg ulcers. 

Identifiera förekomst och 

svårighetsgrad av vanliga 

symtombilder hos patienter med 

venösa bensår. 

Kvantitativ. Prospektiv, longitudinell 

observationsstudie som grundar sig på fyra 

delstudier. t-test, ANOVA, Spearmans 

rangkorreation, cox proportionella risk 

regressionsanalys, EFA, minsta kvadratmetoden, 

geomin rotation, chi-2-test, CFI, Cronbachs alfa och 

RMSEA användes för analys av datan. 318 

patienter med venösa bensår som rekryterades från 

olika mottagningskliniker. 

De vanligast förekommande 

symtomen identifierades, två 

huvudgrupper av symtombilder 

kunde urskiljas. 

Medelhög 

3.  
Farias Dias, T. Y. 

A. et al. 

2014 

Brasilien 

Revista Latino-

Americana De 

Enfermagem 

Quality of life 

assessment of 

patients with and 

without venous 

ulcer. 

Jämföra livskvaliteten hos patienter 

med venös insufficiens, med eller 

utan bensår, samt att identifiera de 

mest påverkade aspekterna. 

Kvantitativ jämförande tvärsnittsstudie. 

Mann-Whitney Test användes för analys av datan.  

Patienter tillhörande en kärlmottagning vid ett 

sjukhus i Natal. Samtliga 204 patienter var 

diagnosticerade med venös insufficiens, varav 100 

patienter hade minst ett aktivt sår.  

Patienter med bensår hade sämre 

livskvalité, huvudsakligen relaterad 

till funktionsnivå och fysiska 

aspekter. 

Medelhög 

4. 
Green, J., Jester, 

R., McKinley, R., 

& Pooler, A. 

2013 

Australien 

Journal of Wound 

Care 

Patient perspective of 

their leg ulcer 

journey. 

Att förstå de personliga 

konsekvenserna/följderna av venösa 

bensår ur ett patientperspektiv. 

Kvalitativ.Tolkande fenomenologi. 

Ostrukturerade intervjuer.  

9 patienter med i huvudsak venösa bensår; 4 män 

och 5 kvinnor. Patienterna hade haft sår i mellan 2 

och 40 år och bodde i ordinärt eller särskilt boende. 

Fyra huvudteman identifierades: 

”såret”, ”symtom”, 

”såromhändertagandet” samt 

”påverkan på det dagliga livet”. 

Hög 



  
 

IX 

5.  
Heinen, M.M., 

Persoon, A., van 

de Kerkhof, P., 

Otero, M., & van 

Achterberg, T. 

2007 

Nederländerna 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

Ulcer-related 

problems and health 

care needs in patients 

with venous leg 

ulceration: A 

descriptive, cross-

sectional study. 

Beskriva bensårsrelaterade problem 

hos patienter med venös- eller 

blandinsufficiens. 

Kvantitativ.Deskriptiv tvärsnittsstudie. Chi-2- test 

och t-test användes för analys av data. 

Ett urval av 141 patienter tillhörande sju olika 

mottagningar. Patienterna hade pågående venösa sår 

eller blandsår. 

De huvudsakliga problemen var 

smärta, inskränkningar i rörlighet 

(utomhus), samt svårigheter att 

finna passande skor. Inga skillnader 

fanns mellan enbart venösa sår eller 

blandsår.  

Medelhög 

6.  
Jones, J.E., 

Robinson, J.,  

Barr, W., & 

Carlisle, C. 

2008 

Storbritannien 

Nursing Standard 

Impact of exudate 

and odour from 

chronic venous leg 

ulceration. 

Utforska depression hos personer 

som behandlas för kroniska venösa 

bensår, samt att utvärdera hur rikligt 

vätskande sår, som leder till läckage 

och missdoft, påverkar det dagliga 

livet, hälsan och livskvalitén. 

Kvalitativ och kvantitativ (mixed method). Enkät- 

och intervjustudie. Chi-2-test användes till analys 

av den kvantitativa datan. 

196 deltagare i första kvantitativa fasen, sedan 20 

personer i den efterföljande kvalitativa delen. 

Deltagarna hade venösa bensår sedan minst tre 

månader. 

Vätskande sår ledde till 

inskränkningar i det dagliga livet. 

Negativa känslor uppstod som 

påverkade patienten i sociala 

sammanhang. Depression och 

ångest hade samband med 

förekomsten av missdoft från såren. 

Medelhög 

7. 
Mudge, E., 

Holloway, S., 

Simmonds, W., & 

Price, P. 

2006 

Storbritannien 

British Journal of 

Nursing 

Living with venous 

leg ulceration: issues 

concerning 

adherence. 

Undersöka patientens förståelse för 

följsamhet, kopplat till erfarenheter 

av kompressionsbehandling som 

behandling av kroniska venösa 

bensår. 

Kvalitativ. Latent innehållsanalys. 

Semistrukturerad fokusgruppintervju. 

6 patienter med kompressionsbehandlade venösa 

bensår. 4 kvinnor, 2 män. 

Kompressionsbehandlingen skulle ha pågått minst 

en månad. Åldern varierade från 64 till 86. 

Fyra teman identiferades: 

”frustration över sjukvården”, 

”funktionella begränsningar”, 

”känslomässiga reaktioner” samt 

”hur man uppfattas av andra”. 

Medelhög 

8.  
Skavberg-

Roaldsen, K., 

Biguet, G., & 

Elfving, B. 

2011 

Sverige 

Clinical 

Rehabilitation 

Physical activity in 

patients with venous 

leg ulcer – between 

engagement and 

avoidance. A patient 

perspective. 

Att identifiera och beskriva 

kvalitativa variationer i hur fysisk 

aktivitet förstås och uppfattas av 

individer som drabbats av venöst 

bensår.  

Kvalitativ.Fenomenografisk forskningsansats. 

Semistrukturerade intervjuer. 

22 patienter i åldrarna 60-85 med kronisk venös 

insufficiens, med pågående eller läkta sår. 13 

kvinnor och 9 män deltog i studien. 

Beskrivningarna delades in i fyra 

kategorier: ”klara sig självständigt”, 

”instruktioner och stöd”, ”rädsla för 

att skada sig” samt ”önskan av att 

vara som vanligt”.  

Hög 

 


