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Sammanfattning: Omkring 50 000 personer i Sverige besväras av svårläkta bensår.  

  Bensår kan påverka livet på olika sätt och orsaka stort lidande. Syftet 

  med denna litteraturstudie var att beskriva patienternas 

  erfarenheter av att leva med bensår och den behandling och  

  omvårdnad som gavs. Data samlades in genom sökning i databaser. 

  Artiklarna lästes och jämfördes för att finna meningsbyggande  

  innehåll. Resultatet visade att patienters erfarenheter av att leva med 

  bensår kan ha en negativ påverkan på det dagliga livet. Förtroendet  

  till sjuksköterskan ansågs spela en stor roll i omvårdnaden av bensår. 

  Patienternas kunskap om sitt bensår varierade och patienterna hade  

  även olika erfarenheter av att inte få tillräcklig med information om 

  status på sitt sår. Patienter med bensår levde ett begränsat liv vilket  

  innebar sociala förändringar och nedsatt rörlighet. Smärta var  

  ett återkommande problem och upplevdes som olidlig och kunde  

  påverka nattsömnen. Många patienters erfarenhet var att  

  sjuksköterskorna inte tog deras smärta på allvar. Förtvivlan och  

  missmod upplevdes av många, framförallt när såret inte läkte.  

  Erfarenheter kring kontinuiteten vid såromläggningen var  

  övervägande negativa. Många kände sig sårbara och missnöjda med 

  omläggningarna då sjuksköterskan uppvisade bristfällig kunskap.  

  Patienternas erfarenheter vid motivation inför   

  kompressionsbehandling var varierande. Många visste hur viktig  

  behandlingen var samtidigt framkom det negativa erfarenheter så  

  som kliande lindor och svårt att finna passande skor. För att ge en  

  god omvårdnad till personer med bensår är det viktigt att  

  sjuksköterskor är lyhörda och har kunskaper om hur det är att leva  

  med bensår. 

 

 

 

 

 

 

 



Title:   Living with leg ulcers, a patient perspective 

 

Author:   Nilsson, Camilla and Ylve, Emelie 

 

Department:  School of Social and Health Sciences 

 

Supervisor:  Norell, Margareta, Lecturer, RN, MN 

 

Examiner:  Rämgård, Margareta, Senior Lecturer, PhD 

 

Period:   Autumn 2011 

 

Pages:   15 

 

Keywords:  Care, experience, leg ulcer, trust  

 

Abstract:  About 50 000 people in Sweden suffer from chronic leg ulcers. Leg 

ulcers can affect their lives in different ways and cause great 

suffering. The purpose of this study was to describe patients' 

experiences of living with leg ulcers and the treatment and care that 

was given. Data were collected by database searching. Articles were 

read and compared to find meaning-building content. The results 

showed that patients' experiences of living with leg ulcers can have a 

negative impact on daily life. Confidence in the nurse was 

considered to play a major role in the care of leg ulcers. Patients' 

knowledge of their leg ulcers varied and patients had different 

experiences of not getting enough information about the status of his 

wounds. Patients with leg ulcers were living a limited life, which 

means social change and reduced mobility. Pain was a recurring 

problem and was seen as intolerable and could affect sleep. Many 

patients experience was that the nurses did not take their pain 

seriously. Many of the patients felt despair and discouragement , 

especially when the wound did not heal. Experiences of continuity in 

the dressing  of wounds were predominantly negative. Many felt 

vulnerable and unhappy with the shift of dressings as they 

considered the nurse had inadequate knowledge. Patients' 

experiences of the nurse’s efforts of motivating compression 

treatment  varied. Many people knew how important the treatment is, 

however, negative experiences such as itchy bandages and 

difficulties to find suitable footwear, made it difficult for them to 

comply with the treatment. In order to provide good care for people 

with leg ulcers, it is important that nurses are sensitive and have 

knowledge of what it is like to live with leg ulcers. 
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Inledning 

Sjuksköterskan arbetar dagligen med omvårdnadsprocesser vilket innebär att identifiera och 

lösa hälsoproblem. I omvårdnaden kring patienter med bensår måste sjuksköterskan kunna 

observera symtom och kringliggande faktorer som påverkar livssituationen negativt. Att leva 

med bensår kan vara livsförändrande. I och med att erfarenheterna kan vara många, kan det 

vara svårt att tillfredställa de olika behoven. För att sjukvårdpersonalen ska kunna ge vård av 

bra kvalitet måste de kunna förstå patienternas upplevelser av hur det är att leva med bensår 

(Williams, 2010). 

 

Uppgifter visar att 25-50% av sjuksköterskans arbetstid ägnas åt bensår (Lindholm, 2003). 

Inom primärvården behandlar sjuksköterskan omkring tio patienter med bensår i veckan 

(Friman, Klang & Ebbeskog, 2010). För att kunna ge en optimal vård till patienter med bensår 

är det viktigt att sjuksköterskan uppdateras på den senaste forskningen (Smith-Ström & 

Thornes, 2008). I framtiden kommer sjuksköterskans kunskap om de senaste 

forskningsresultaten vara ännu mer betydelsefull, eftersom patienterna vet allt mer om 

aktuella metoder, behandlingar och deras rättigheter som patient. För att minska osäkerheten 

behövs ett närmre samarbete mellan specialist kliniker och primärvården. Om behandlingen 

utförs av okunnig personal och tillgängliga forskningsresultat missas, kan viktiga möjligheter 

som gynnar patienterna, orsaka skada och hot mot patientens säkerhet (a.a).  

 

Få studier är gjorda när det gäller omvårdnaden kring patienter som lever med bensår 

(Lindholm, 2003). Patienters erfarenheter hur läckage, sömnproblem och sociala 

begränsningar påverkar deras dagliga liv finns inte beskrivet (a.a) men forskningsbaserad 

evidens inom ämnet sårbehandling ökar i snabb takt (Smith-Ström & Thornes, 2008).  

 

Bakgrund 

I Sverige besväras omkring 50 000 personer av svårläkta bensår. Bensår definieras ”som ett 

sår nedanför knäet som inte har varit läkt under de senaste sex veckorna”. I definitionen 

inkluderas även fotsår (www.vardhandboken.se 2010). Antalet bensår ökar i åldrar över 65 år 

och antalet kvinnor som drabbas ses också öka (Ragnarsson Tennvall, Andersson, Bjellerup, 

Hjelmgren & Öien, 2004). Mycket av distriktssjuksköterskans (dsk) arbetstid går till 

omläggning och behandling av bensår. Kostnaden för bensårsbehandling är stor, omkring 

1000 kronor per patient och vecka. I uträkningen ingick tidsåtgång, materialanvändning, 

avstånd till patienten eller patientens avstånd till den vårdande enheten. Sårets storlek, 

sårduration och behandlingsduration är också avgörande. Sår större än 10cm² kostar 

ytterligare 800 kronor i veckan (a.a). 

 

Den vanligaste orsaken till bensår är kronisk venös insufficiens (CVI) och utgör omkring 70% 

av bensåren. Övriga bensår kan bero på arteriell insufficiens (10%) eller arteriovenösa (20%), 

det vill säga både på venös och arteriell insufficiens (Lindholm, 2003). Olika 

beteendemönster såsom motion, rökning, kost samt vikt kan vara orsak till 

cirkulationsrubbningar (Harrisson, Graham, Friedberg, Lorimer & Vandevelde, 2001).  

http://www.vardhandboken.se/
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Sjukdomar som perifer kärlsjukdom, diabetes och RA kan hämma sårläkningen. Även ålder, 

läkemedel, nedsatt rörlighet och undernäring påverkar sårläkningen negativt (Lindholm, 

2003). 

 

Venöst bensår 

Svullnad i underbenet, så kallat ödem, kan vara första indikationen på CVI (Vårdhandboken, 

2011). Vid CVI sviktar det venösa återflödet och trycket i venerna ökar. Vätska pressas ut i 

vävnaden (Andersen, 1998). Ett annat tecken kan vara eksem kring ankeln på underbenet som 

orsakats av den venösa stasen (Vårdhandboken, 2010). Venösa sår är ofta oregelbundna till 

formen (Andersen, 1998), vanligtvis ytliga och placerat på insidan av underbenet (Ericsson, 

2002). Pulsen är god perifert (Andersen, 1998). Ett venöst sår är ofta smärtsamt och smärtan 

lindras vid högläge. En av de viktigaste behandlingarna av venösa bensår är 

kompressionsbehandling (Norgren, 2004).  

 

Arteriellt bensår 

Ett arteriellt sår beror på ateroskleros i benets och fotens artärer. Syretillförseln minskar 

därmed och ett sår uppstår. Arteriella sår är ofta beläget på fotryggen, tårna, häl och fotsula 

och är ofta djupt. Förträngningen i benets artärer orsakar vävnadsdöd så som svarta nekroser 

och oftast finns ingen eller svårpalperad perifer puls (Andersen, 1998). Arteriella sår är 

smärtsamma och nattlig vilovärk i foten är ett tidigt symtom på allvarlig arteriell insufficiens. 

Smärtan lindras ytterligare med benen hängande nedåt (Lindholm, 2003; Norgren, 2004). 

Arteriella bensår drabbar fler män än kvinnor (Sjukvårdsupplysningen, 2011).  

 

Arteriovenösa bensår 

Då ett sår har både arteriell och venös insufficiens är det arteriovenöst, även kallat blandsår. 

Detta sår uppstår oftast då patienten tidigare haft ett venöst bensår. Till utseendet liknar ett 

blandsår ett venöst sår men i och med den nedsatta arteriella svikten tillkommer oftast nekros 

och ökad smärta (Lindeman Steen, Andersen & Ingebretsen, 2001). Blandsår innebär 

speciella problem eftersom ödemet i benet måste behandlas om såret ska kunna läka, men 

däremot får inte den redan nedsatta arteriella cirkulationen störas ytterligare när 

kompressionsbehandling är aktuellt (Lindholm, 2003).  

 

Sårläkningsprocessen 

Sårläkningen är en komplicerad process där kroppen försöker att återställa huden. Processen 

delas in i tre olika faser. Inflammationsfasen kännetecknas av de klassiska tecknen rodnad, 

värmeökning, smärta och svullnad. Denna fas är oftast aktiv under hela sårläkningsförloppet 

vid kroniska sår (Lindholm, 2003). Under denna fas sker en biologisk rensning i form av 

sårvätska. En upprensning av såret sker som motverkar nekrotisk vävnad (Sjöberg, 1998). 

Därefter följer nybildningsfasen då ny vävnad bildas. Även nya blodkärl bildas och sårets yta 

täcks av epitelceller. Mognadsfasen kan pågå i flera år och innebär en mognad av de processer 

som startas under inflammationsfasen (Lindholm, 2003). Sårläkningsprocessen går långsamt, 

kan avstanna helt och blod- och syretillförseln är nedsatt (Sjöberg, 1998).  

http://www.vardhandboken.se/
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Ödem, eksem och andra faktorer som smärta, psykosociala faktorer och nutritionsproblem kan 

också fördröja sårläkningsprocessen (Lindholm, 2003; Läkemedelsboken 2009/2010). 

 

Sårbehandling 

För att ett sår ska kunna läkas eller symtomlindras måste patienten ses ut ett helhetsperspektiv 

(Lindholm, 2003). Sjuksköterskan måste se den enskilda patienten som en odelbar helhet där 

”hela människans behov” tillgodoses i den situation som denne befinner sig i (Kristoffersen 

Jahren, 1998). Patientens eventuellt nedsatta nutritionsstatus, brist på sömn, eventuella 

smärtproblematik bör tas i beaktande (Lindholm, 2003). Patientens egna erfarenheter och 

behov kring bensåret bör aktivt ingå i planeringen (Kristoffersen Jahren, 1998). Orsaken till 

såret måste fastställas och varför det inte läker. Läkningshämmande faktorer såsom 

sårinfektioner, täta såromläggningar, olämplig lokalbehandling och nekroser måste elimineras 

(Lindholm, 2003). Det är viktigt att den sjuka vävnaden i såret hålls ren och för att såret ska 

hållas fuktigt och bli lagom tempererat används gärna ett ocklusionsförband (Ericsson, 2002). 

Till sårtvätt kan olika rengörningsmedel användas. I Briggs och Closs (2006) studie var 

koksaltlösning det mest använda medlet, därefter användes mest kranvatten till att rengöra 

såren. Det framkom även att vanligt kranvatten var det som orsakade minst smärta vid själva 

sårrengörningen. Varje gång ett förband måste bytas sker en avkylning i såret som hämmar 

sårläkningen (a.a). Sårläkningen påbörjas igen då såret har den rätta temperaturen (Sjöberg, 

1998). Därför är det viktigt att göra så få förbandsbyten som möjligt (Lindholm, 2003; 

Läkemedelsboken 2009/2010).  

 

Kompression är den huvudsakliga och viktigaste behandlingen av bensår (Norgren, 2004). 

Innan ett kompressionsbandage läggs måste sjuksköterskan försäkra sig om att bensåret inte 

är orsakat av arteriell sjukdom, för att inte orsaka ytterligare vävnadsskada (Closs, Nelson & 

Briggs, 2006; Annells, O´Neill & Flowers, 2006). Med hjälp av en doppler undersöks och 

kontrolleras adekvat pulsar i fotartärerna eller kontroll av ankel/arm index. Ankel/arm index 

får inte understiga 80mmHg. Vid en effektiv kompressionsbehandling läker till stor del de 

venösa bensåren. Elastiska lindor, stödstrumpor och pumpstövel är exempel på olika 

kompressionsbehandlingar (Norgren, 2004). En studie visar att omkring en fjärdedel (22%) av 

patienter med bensår alltid har en diagnos innan bensårsbehandlingen påbörjas. I cirka 1% 

förekommer det aldrig en diagnos (Smith-Ström & Thornes, 2008). Även när såret har läkt är 

det viktigt att förebygga återkomsten av bensår med en individuellt utprovad stödstrumpa 

(Ericsson, 2002). 

 

Patienter med bensår upplever ofta starka smärtor i sina sår och smärtan är ett fenomen som 

upplevs unikt av varje individ (Lindholm, 2003). Många patienter upplever smärtan som 

hemsk och olidlig (Closs, Nelson & Briggs, 2006). Patienten blir trött och ledsen av smärtan 

vilket i sin tur leder till att han/hon aktiverar sig mindre. Smärtsamma sår läker även sämre 

och nattsömnen störs ofta (Lindholm, 2003). 

 

I slutet av åttiotalet började begreppet livskvalitet användas i medicinska sammanhang (Beck-

Friis & Strang, 2000). Begreppet bör betrakas som ett subjektivt fenomen (Kaasa, 2001). 

Enligt WHO (1997) definieras livskvalitet ”Quality of Life as individuals perception of their 

position in life in the context of the culture and value systems in which they live and in 

relation to their goals, expectations, standards and concerns”. WHO menar att livskvalité är 

individuellt. Livskvalité uppfattas av den enskilde personen beroende på var i livet denne 
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befinner sig i samband med kultur och värdesystem som de lever i men även i förhållande till 

sina mål, förväntningar, normer och problem (a.a).  I sjuksköterskans holistiska syn av 

patienter som lever med bensår bör livskvalitetaspekter ingå (Lindholm, 2003). I en 

jämförelse mellan akuta sår och svårläkta bensår hade patienterna med svårläkta bensår högre 

livskvalitet. Äldre patienter med svårläkta sår anpassade sig lättare till symtomen då de måste 

stå ut med sina problem under längre tid (Price & Harding, 2000). Patienterna med svårläkta 

bensår poängterade mer smärta, sömnproblem och nedsatt rörlighet än patienterna med akuta 

sår (a.a). För att patienter som lever med bensår ska kunna upprätthålla eller höja sin 

livskvalitet med hjälp av sjuksköterskan, är det viktigt att hon/han vet hur personen i fråga 

upplever sin tillvaro samt sina tidigare erfarenheter. Omvårdnaden kring patienter med bensår 

är högst individuell samtidigt som sjuksköterskans kunskap om riskfaktorer, patientens 

allmäntillstånd och sårets beskaffenhet är av stor vikt. Att ansvara för såromläggning, 

behandling och smärtlindring, bygga upp förtroende och motivation tillsammans med 

patienten innebär mer för sjuksköterskan, än att bara kunna utföra dessa moment (Førsund, 

1998).  

 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att uppmärksamma och försöka lindra patienternas 

sjukdomsupplevelse och lidande (Socialstyrelsen, 2005). För att kunna ge en så god 

omvårdnad som möjligt till den enskilde patienten är det viktigt att sjuksköterskorna har 

kunskap om hur patienter med bensår upplever situationen. 

 

Syfte 

 

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

bensår och den behandling och omvårdnad som gavs. 

 

Metod  

Datainsamling 

Arbetsmetoden för denna litteraturstudie har varit ett systematiskt tillvägagångssätt enligt 

Fribergs (2006) metod. Genom artikelsökning i databaserna Academic Search Elite, Pubmed, 

Cinahl och Science Direct samlades data in. Manuell sökning gjordes på referenslistor i de 

redan granskade artiklarna samt i tidskriften Vård i Norden. I sökningen av artiklar 

inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier. Sökord som ansågs vara adekvata för 

studien användes och utifrån det valdes artiklar ut som överensstämde med studiens syfte. De 

sökord som användes var leg ulcer, patient, chronic, experience, quality of life, venous, care, 

nurse. Sökorden användes som fritext sökning och inte med hjälp av MeSH-termer. Sökorden 

användes i olika kombinationer, (bilaga 1). AND användes som boolesk sökteknik för att 

begränsa sökningen. För att ytterligare begränsa sökningarna samt använda så aktuell 

forskning som möjligt var inklusionskriterierna att artiklarna skulle vara högst 10 år gamla 

och att studierna skulle inkludera både män och kvinnor i åldrarna 65år och äldre. 

Målgruppen skulle vara patienter med kroniska bensår. Till avgränsningarna hör även att 

artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska och norska. Artiklar som inte fanns i 

fulltext i de databaser som användes beställdes från biblioteket på Högskolan i Halmstad.  
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Databearbetning 

De artiklar som svarade mot studiens syfte valdes ut och granskades enligt Fribergs (2006) 

krav och bestämda regler. Med de använda sökorden i olika kombinationer blev 

litteraturstudiens totala sökresultat 644 stycken artiklar, där merparten av titlarna lästes 

igenom. I de titlar som ansågs vara av intresse för frågeställningen lästes även artikelns hela 

abstrakt. Vid det första urvalet lästes 104 abstract igenomför att få en snabb överblick av 

dessa korta sammanfattningar om artiklarnas innehåll. Dessa abstract lästes igenom för att 

finna dess vetenskapliga kvalité samt om de var av intresse för litteraturstudien. Artiklar 

valdes bort som uteslutande handlade om trauma- och diabetessår. Även de artiklar som inte 

var vetenskapliga valdes bort. Vid det första urvalet granskades abstractet ytterligare och 

valdes eventuellt bort då det inte ansågs stämma överens med syftet. Efter andra urvalet 

återstod 14 artiklar som svarade mot studiens syfte. Dessa artiklar granskades tillsammans och 

var för sig. Innehållet i artiklarna jämfördes med avseende på eventuella likheter och 

skillnader. De granskades enligt Carlssons och Eimans bedömningsmall (2003). I 

bedömningsmallen ingår ett antal kriterier som avgör den vetenskapliga kvalitén i artikeln. 

Graderingen varierade mellan grad I och III, där grad I anses vara av hög vetenskaplig kvalité 

och grad III av lägre kvalité.  I litteraturstudien ingår det sju artiklar av grad I, fyra av grad II 

och tre av grad III. Eftersom artiklar av grad II och grad III var av vetenskapligt intresse så 

ingick även dessa i studien. Tio av resultatartiklarna hade en kvalitativ metod och i de 

resterande fyra var metoden kvantitativ. De valda artiklarna lästes igenom flera gånger och 

översattes för att få ett helhetsintryck.  Litteraturstudiens teman avgjordes utifrån de olika 

artiklarnas meningsbärande enheter, som under granskning olikfärgades, för att på så sätt 

systematiskt sammanställa fakta. Meningsbärande teman blev att leva med smärta, kontinuitet 

i omläggningen, förtroende för personalen, motivation i samband med 

kompressionsbehandling, kunskap om bensår, depression och nedstämdhet, sociala 

begränsningar och nedsatt rörlighet. Genomgående i bearbetningen var att liknande resultat 

framkom i artiklarna gällande smärta, nedstämdhet och sociala begränsningar.  

 

Resultat 

Att leva med smärta 

Många patienter med bensår besväras av smärta och i de flesta studier uppgav patienterna 

detta som den mest dominanta upplevelsen av att ha bensår (Ebbeskog & Emami 2004; 

Douglas 2001; Haram & Nåden 2003b; Van Hecke, Grypdonck, Beele, Bacquer & Defloor 

2008). I Haram och Nådens studie (2003b) beskrevs smärtan som smärttoppar, ilningar och 

smärtsamma kramper. Ofta uppstod smärtan i samband med såromläggningen, men på grund 

av ökat tryck i samband med kompressionslindningen besvärades en del patienter även av 

smärtan efteråt. En del patienter beskrev att de hade perioder då smärtan upplevdes olidlig 

(a.a.).  

 

Patienter med arteriella bensår hade en högre smärtupplevelse. Smärtan uppgavs vara värst 

när patienterna låg ner i sängen. På eftermiddagen hade patienterna minst smärtupplevelse, 

men smärtan tilltog nattetid. Flera studier visade att ett flertal patienter fick nattsömnen 

förstörd på grund av smärtor från bensåren (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2000; 

Haram, et al. 2003b). Patienter med venösa bensår beskrev sin smärta som bultande, kliande, 
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brännande och de patienter med arteriella bensår beskrev smärtan som ond och skarp (Van 

Hecke, et al. 2008). 

Smärta förekom även ofta i samband med såromläggningarna (Ebbeskog och Emami, 2004; 

Van Hecke, et al. 2008) och efter att bandaget var bytt. En del patienter bekymrade sig över 

att rengöring av såret och att byte av bandaget skulle orsaka obehag (Heinen, Persoon, 

Kerkhof, Otero & Achterberg 2005). 

 

 Patienter med läkta bensår uppgav att smärtan var ett av de starkaste minnena (Flaherty, 

2005). Patienter upplevde att smärtan inte togs på allvar och att de inte fick tillräckligt med 

smärtlindring under omläggningen (Ebbeskog, et al. 2004). Även i Douglas (2001) studie 

uppgav patienterna att analgetika ofta var otillräcklig och de upplevde att ingen riktig förstod 

deras smärta. I Wissings, Eks och Unossons (2001) studie berättade många patienter att de 

inte hade något förskrivet smärtstillande trots att deras smärtor relaterade till bensåret. Några 

av patienterna använde endast smärtstillande läkemedel efter behov. Biverkningar som 

magproblem var vanligt förekommande vid smärtstillande behandling. En del patienter hade i 

samråd med sin läkare fått smärtstillande kontinuerligt över dagen för bli så smärtlindrad som 

möjligt (Haram & Nåden, 2003b). 

 

 I en studie från Nederländerna uppgav patienterna att smärtan hade en väsentlig påverkan på 

det dagliga livet. Tolv av de medverkande tog smärtstillande men för åtta av tolv patienter 

upplevdes ändå otillräcklig smärtlindring (Heinen, et al. 2007). Vissa av patienterna i Douglas 

(2001) studie uppgav den ihållande smärtan som ett problem, eftersom den aldrig tycktes 

försvinna vad de än gjorde (a.a). Rädsla för biverkningar, allergiska reaktioner och allmän 

motvilja gjorde att patienter avstod från att använda smärtstillande läkemedel (Heinen, et al. 

2005). Många av deltagarna kopplade inte alltid smärtan direkt till såret utan trodde att den 

berodde på det omläggningsmaterial som användes. En patient uppgav att när hon arbetade 

under dagen kändes ingen smärta men när arbetsdagen var slut kom smärtan tillbaka 

(Douglas, 2001). Andra patienter vilade mycket under dagen och hade en så god sittställning 

som möjligt för att minska smärtorna från bensåret (Haram & Nåden, 2003b). 

 

Kontinuitet vid omläggningen 

Många kände sig sårbara och missnöjda med omläggningarna. I Ebbeskog och Emamis studie 

(2004) framkom det att sårvården hade en stor påverkan på patienternas upplevelser. 

Patienterna upplevde även en frustration över att inte få sin omläggning vid samma tidpunkt 

varje dag (a.a). Ett flertal uppgav att de fick vänta länge innan någon kom. Patienterna ville ha 

exakta tider då sjuksköterskorna skulle komma (Haram & Nåden, 2003a). De uppgav att alla 

sjuksköterskor inte visade samma omtanke vid omläggningarna. En del patienter fick ibland 

känslan av att sjuksköterskan inte visste vad hon gjorde, att såromläggningen bara var en rutin 

som hon sysslade med (a.a). I en studie tyckte några deltagare att såret hade behandlats bryskt 

och att personalen inte hade följt hygienrutinerna (Ebbeskog & Emami, 2004). Även i Haram 

och Nådens (2003a) studie kritiserade tre patienter sjuksköterskornas hygien i samband med 

omläggningarna. Många upplevde även behandlingen som obehaglig. 

 

I två studier (Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami, 2004) framkom det att deltagarna upplevde 

att vårdpersonal var upptagen och ständigt hade bråttom och att de främst ägnade sig åt att 

ändra omläggningarna. I Douglas (2001) studie upplevde patienterna omläggningarna som 

jobbiga och problematiska på grund av stora variationer. Distriktssjuksköterskorna provade 
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den ena omläggningen efter den andra och varje vecka påbörjades en ny omläggning. Ingen 

omläggning fick möjlighet att testas tillräckligt länge och smärtan kvarstod (a.a).  

Även kroppskontakten vid själva omläggningen ansågs vara viktig (Ebbeskog, et al. 2004).  

I en av studierna berättade den intervjuade patienterna att hon hade önskemål om tätare 

omläggningar när hennes sår vätskade mycket, då bandaget inte var bytt på flera dagar. 

Önskemålet berodde inte enbart på psykiskt obehag utan att hon skämdes över det blöta 

bandaget och att andra skulle märka det (Jones et al. 2008). En patient tyckte att hon fick 

bättre behandling hemma än på sjukhuset och kände sig allra tryggast med de sjuksköterskor 

som var ansvariga för henne och behandlingen (Haram & Nåden 2003a). I Van Hecke, et al. 

(2010) kände sig patienterna sig lugnare när de fick hjälp med sin bensårsbehandling av en 

sjuksköterska som utförde omvårdnaden skickligt. Några patienter upplevde att vissa 

sjuksköterskor var osäkra och slarviga och var dåligt informerade om omläggningen och hur 

den skulle utföras (Haram & Nåden 2003a). 

 

Förtroende för personalen 

Förtroende beskrevs som närvaro, vänlighet och hopp. Andra faktorer som patienterna också 

upplevde som viktigt var rösten, blicken, beröring och uppmärksamheten från 

sjuksköterskorna. En god kommunikation var viktig: hur de pratade, valet av ord, och 

personalens skicklighet att svara patienterna när de pratade om deras upplevelser (Ebbeskog 

& Emami, 2004). 

 

Patienterna kände förtroende när sjuksköterskan tog bensåret och de relaterade 

bensårsproblemen på allvar. En central del i behandlingen var att känna sig trygg och ha 

förtroende för sjuksköterskorna (Hecke et al. 2010; Hecke et al. 2008). Patienterna 

uppskattade personalen mest, när den visade kompetens och kunskap om hur såret hade 

uppstått. Patienterna märkte skillnad då sjuksköterskan verkligen var intresserad eller utförde 

arbetet slentrianmässigt. Förtroendet för sjuksköterskan ökade då hon tog sig tid vid 

omläggning och övrig sårbehandling (Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele & Defloor 2010). 

Deltagarna i Ebbeskog och Emamis (2004) studie hade delade uppfattningar angående hur 

pass involverade de var i behandlingen. De som inte kände sig speciellt involverade 

utvecklade en svagare relation med personalen (a.a). 

 

Många av deltagarna kände sig delaktiga när de fick möjlighet att ge sin syn på behandlingen. 

De flesta tyckte att de hade ett gemensamt ansvar för läkningsprocessen tillsammans med 

sjuksköterskan (Ebbeskog et al. 2004). En del patienter uppgav att de var rädda för att de 

skulle bli vårdade av någon som inte kunde behandla deras ben. Andra i studien uppgav att de 

var rädda för att distriktssköterskan skulle bli arg och inte vilja komma tillbaka (Haram & 

Nåden 2003a). När de fick berätta sin egen historia uppstod en trygghet och de kände sig väl 

till mods när sjuksköterskorna pratade med patienterna och de blev bekanta. Patienter som 

haft flera vårdgivare och vars familj visat mindre intresse, satte extra stort värde på samtalen 

(Hecke et al. 2010). 

 

Patienterna hade en tolerans och förståelse för att personalen hade bråttom och försvarade 

detta med de ekonomiska nedskärningarna och den höga arbetsbelastningen. Även om 

arbetsbördan var hög, beskrev patienterna att stämningen vara god (Ebbeskog et al. 2004). I 

Douglas, (2001) studie framkom det att brist på tid kunde leda till dålig kommunikation 
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mellan patienterna och distriktssköterskorna. Ett ökat förtroende bidrog till att patienterna 

följde de rekommenderade bensårsråd som sjuksköterskorna gav (a.a). 

Några av patienterna uppgav att de följde rekommenderade livsstilsråd för att deras 

sjuksköterska hade sagt det och att råden följdes trots att de oftast inte visste dessas betydelse 

för sårläkningen eller var övertygande om rådens fördelar (Hecke et al. 2010).  

 

En av deltagarna menade att en bra sårbehandling berodde på sjuksköterskans intresse, 

omdöme och kunskap om sårläkningen samt det personliga bemötandet. Patienterna i 

Ebbeskog och Emamis (2004) studie hade förväntningar på att få möta lyhörd, förstående och 

intresserad personal. En manlig patient berättade att han ibland kände sig ignorerad och det 

gjorde honom mycket ledsen, men en distriktssjuksköterska som han träffade gav honom 

mycket uppmuntran. Hon följde läkningsprocessen och informerade honom om när såret hade 

förbättrats och skällde på honom när han inte hade följt hennes råd (a.a). 

 

När sjuksköterskan utförde rutinmässiga omläggningar och när ingen information gavs 

angående läkningsprocessen oroade sig patienterna över sjuksköterskans kompetens. Speciellt 

när förbandet togs av och hon inte talade till patienten. Deltagarna uppfattade det som att 

sjuksköterskan bara var intresserade av att byta omläggningen utan att bry sig om hur 

patienterna kände det (Ebbeskog och Emami, 2004). 

 

Motivation i samband med kompressionsbehandling 

Deltagarna i Haram & Nådens studie (2003b) hade både en positiv och negativ syn på 

kompressionsbehandlingen. De flesta förstod att det var viktigt i behandlingen. I Hecke et al. 

(2010) studie var deltagarna sedan tidigare medvetna om hur viktigt det är att använda 

kompressionsstrumpor. De visste att om de inte använde benstrumpor kunde detta leda till 

återfall och försämring av såret samt orsaka andra obehag som de ville undvika. Dessa 

upplevelser underlättade deras motivation till att fortsätta med kompressionsbehandlingen 

(a.a.). 

 

I Flahertys (2005) studie uppgav patienterna att användandet av stödstrumpor var en av de 

viktigaste faktorerna till att förebygga återfall av bensår och att de inte kände sig trygga utan 

dem. Andra hade erfarenhet av negativa upplevelser och ville inte ha stödstrumpor när såret 

var läkt (Hecke et al. 2010). I Heckes et al. (2010) studie delgav patienterna att de hade 

erfarenheter från tidigare upplevelser hur viktigt det var att fortsätta med 

kompressionsbehandling för att undvika försämring av sina sår och återfall av nya sår.  

 

En del patienter i Heinen et al. (2010) och Haram och Nåden (2003b) studie tyckte att det var 

svårt med kompressionsbehandlingen på grund av svårigheter med att ta av och på 

stödstrumporna och att kompressionsbandaget smärtade. Kompressionsbandagen var antingen 

för hårt lindade eller löst så att de lossnade (a.a). Varma och kliande ben var också orsaker till 

att kompressionsbehandlingen inte blev av. Svullna ben som lindades med 

kompressionslindor eller kompressionsstrumpor resulterade till att det var svårt för att få 

passande skor (Haram & Nåden, 2003b). 
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Kunskap om bensår 

Patienternas kunskaper om sina sjukdomar och behandling av dessa bidrog till synen på och 

hur de klarade av återfall. Kunskaperna varierade avsevärt i både sjukdom och behandling. 

Några av patienterna angav att de inte hade fått någon information, varken muntlig eller 

skriftlig och hade bara accepterat detta (Flaherty, 2005). En del patienter i Finlaysons, 

Edwards och Courtneys (2009) studie uppgav att problem med deras vener var orsak till 

bensåret. Ett fåtal uppgav att de inte visste orsaken till varför såret hade uppstått. Några 

patienter tyckte även att de fått för lite information av sin doktor (Haram & Nåden, 2003a). 

Även de flesta deltagarna i Douglas (2001) studie uppgav att de inte förstod vilka de 

bakomliggande orsakerna till deras bensår var. De tänkte mer på att ett sår är ett sår än på 

vilken typ av sår det var. De uppgav även att de hade dålig kunskap om deras pågående 

behandling och kände därför att de inte hade någon kontroll över den. En kvinnlig patient 

brukade fråga om såret hade blivit bättre men ingen av sjukvårdspersonalen verkade veta och 

hon fick inget riktigt svar. Hon valde därför att sluta fråga (Douglas, 2001). 

 

I Heckes et al. (2010) studie uppfattades informationen som gavs till patienterna som 

tillräcklig men i Harams och Nådens (2003a) studie uppgav de allra flesta patienterna att de 

fick ta emot liten eller nästan ingen information alls om sin behandling. Detta gällde både 

förebyggande åtgärder och vilka åtgärder som kunde påverka bensåren så de inte skulle 

försämras. Några deltagare i Flahertys (2005) studie uppgav att det var deras eget ansvar att 

skaffa kunskap. Patienterna blev informerade om att balansen mellan att ha benen i högläge 

och fysisk aktivitet främjade sårläkningsprocessen (Haram & Nåden, 2003a; Hecke et al. 

2010). I Finlayson, Edwards och Courtney (2009) studie uppgav deltagarna att lokal 

hudbehandling var den vanligaste egenvårdsåtgärden för att förebygga återkomsten av bensår. 

 

Patienterna i Douglas (2001) studie upplevde att de fick olika råd och att det förvillade dem. 

En patient berättade att doktorn sagt att benen måste vara i högläge hela tiden, sedan kom 

sjuksköterskan och sa att benen måste vara i rörelse och att det var bra att gå mycket. En 

patient uppgav att de fått information om att omläggningsmaterialet som användes var det 

bästa och sedan kom nästa distriktssköterska och sa att så inte var fallet (a.a). De deltagare 

som erbjöds och fick specifik information blev mer medvetna om de livsstilsråd som gavs 

gentemot bensårens läkande (Hecke et al. 2010).  

 

Depression och nedstämdhet 

Jones, Robinson, Barr och Carlisle (2008) visade i sin studie visade att personer med bensår i 

stor utsträckning lider av depression och ångest. Patienter rapporterade även förlust av 

viljestyrka, förlust av kontroll och känslor, hjälplöshet och hopplöshet. Många var ledsna över 

att bensåren uppstått eller återkommit och beskrev en känsla av skuld, och att de orsakat 

bensåren själva (Douglas, 2001). Även i Heinen et al. (2005) upplevdes sorg och att vara 

beroende av andra. Förtvivlan och missmod upplevdes av många, framförallt när såret inte 

läkte. Rädslan och ångesten av att drabbas av kallbrand och till slut behöva amputera benet 

var påtaglig hos några patienter (Haram & Nåden, 2003b). Många upplevde det besvärande att 

leva med bensår och att inte ha full kontroll över sin situation beskrevs som obehaglig (a.a). 

Lukten gjorde patienterna mycket upprörda och deras psykiska tillstånd påverkades. 

Patienterna talade tydligt om känslor av avsky och självförakt (Jones et al. 2008).  
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Sociala begränsningar och nedsatt rörlighet 

Deltagarna uppgav att de levde ett begränsat liv vilket innebar många förändringar i det 

sociala livet. Bensåren bidrog till problem då patienterna blev mer socialt isolerade (Haram & 

Nåden, 2003b). Det sociala nätverket minskades och de umgicks endast med de allra närmste 

vännerna (Ebbeskog & Ekman, 2000). Energi gick ofta åt till att noggrant planera sina resor 

och även vem de reste till (Haram & Nåden, 2003b). Andra uppgav att resa och besöka vänner 

var något som de fått skjuta upp tills såren var läkta (Ebbeskog & Ekman, 2000; Haram & 

Nåden, 2003b). Många uppgav att tröttheten efter en smärtsam natt ledde till extra behov av 

vila och förstörde följande dag (Ebbeskog & Ekman, 2000). 

 

Flera patienter upplevde att de var mindre rörliga nu än innan (Haram & Nåden 2003b) och att 

allting som skulle göras tog längre tid. Många patienter beskrev sina begränsningar i att stå 

och gå, svårighet till att sköta hushållet, kunna shoppa, och känslan av att vara beroende av 

andra (Heinen et al. 2005). Begränsningar i att vistas utomhus upplevdes av många, men 

några uppgav även hinder i att röra sig inomhus. Den nedsatta rörligheten berodde på smärtan, 

rädslan för att falla och skada benen och att det inte skulle finnas någon möjlighet till att 

kunna sitta och vila under promenaden (Heinen et al. 2005). Promenader i skogen undveks 

eftersom de var rädda för att trampa fel och oroliga över att det kunde orsaka mer skada på 

såret (Ebbeskog & Ekman, 2000). Även svårigheter med skor framkom, många fick köpa skor 

i större storlek eller få måttanpassade skor från ortopeden (Haram & Nåden, 2003b). 

 

Patienterna fick ofta vänta länge på att sjuksköterskan skulle komma och lägga om såret, 

vilket relaterade till att det var svårt för dem att planera sin dag. Eftersom 

kompressionsbandagen skulle lindas innan uppstigning på morgonen uppgav patienterna att 

det ibland blev en lång väntan och de fick ligga kvar i sängen (Haram & Nåden, 2003a). De 

allra flesta patienter tolererade ändå situationen och trodde det skulle bli bra till slut med 

såret. De flesta tyckte också att sjuksköterskorna gjorde sitt bästa men kanske hade de ändå 

kunnat göra ännu mer för att få såret att läka snabbare (a.a). 

 

En del patienter hade nedsatt lukt och kunde själva inte känna om såret luktade illa, men hade 

då stor oro för att andra skulle känna lukten. Ett illaluktande sår ledde till att det sociala livet 

blev drabbad. Patienter uppgav också att sårinfektion och vätskande sår bidrog till att deras 

matlust minskade och detta i sin tur ledde till konsekvenser av allmäntillståndet. Läckage från 

såret orsakade sömnproblem hos en del patienter (Heinen et al. 2005). 

 

Många patienter besvärades av vätskande och illaluktande bensår och blöta bandage (Jones et 

al. 2008) speciellt i samband med sårinfektioner (Haram & Nåden, 2003b). Dessa aspekter 

ansågs av en del vara de värsta utifrån att leva med bensår och det beskrevs av patienterna hur 

de hindrades från att kunna umgås med andra (a.a). 

 

Metoddiskussion 

Resultatet var baserat på fjorton vetenskapliga artiklar. Främst inom Cinahl och Pubmed var 

sökresultatet lika och återkommande artiklar observerades. Dessa två sökmotorer för 

vetenskapliga artiklar användes då dess innehåll övervägande handlar om omvårdnad. Sökning via 

Academic Search Elite gjordes för att få ett bredare spektrum av sökningen. En svaghet i 
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artikelsökningen kan vara att MeSH-termer inte använts för att hitta lämpliga sökord. Detta 

kunde möjligtvis gjort, att sökningen av artiklar resulterat i ett mindre, mer hanterbart antal 

träffar och eventuellt ytterligare artiklar. 

 

Vid artikelsökningen fann man att ett flertal artiklar var review artiklar eller specifikt 

framtagna för att granska förbandsmaterial, larvterapi och bensår relaterat till specifika 

sjukdomar. I sökresultatet hittades även tidigare litteraturstudier. I litteraturstudien har både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar använts. Eftersom kvalitativa artiklar framförs med 

deltagarnas egna ord och de kvantitativa artiklarna med siffror och tabeller var artiklarna inte 

lätta att jämföra. De kvalitativa studiernas svaghet kan vara det låga antalet deltagare. Djupet 

på helhetsbilden för de deltagande blir dock mer synligt. Den vetenskapliga kvalitén på 

resultatartiklarna bedömdes enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall vilket 

synliggör ämnesområdet och underlättar vid granskningen. Under arbetets gång 

omformulerades syftet flertalet gånger men alltid med fokus på omvårdnad.  

 

Samtliga resultatartiklarna var skrivna på engelska utom en, som var skriven på norska. Några 

av artiklarna i resultatet är gjorda av samma författare och det kan ses som en svaghet med 

studien och kan ha begränsat resultatet. En styrka kan vara att artiklarna som redovisas 

kommer från Australien, Sverige, Belgien, England, Norge, Nederländerna och USA vilket 

ger dem en global spridning. De flesta är europeiska och kan relateras till svenska 

förhållanden. Tre artiklar är gjorda i Sverige och de två artiklarna från Norge. Detta kan ses 

som en styrka då de kan sägas vara kulturellt relevanta och i stor grad jämförbara med svensk 

sjukvård. I samtliga resultatartiklar ingick det både män och kvinnor, även om antalet kvinnor 

var överrepresenterade i hälften av artiklarna. Detta är troligtvis inte avgörande för resultatet 

men kan ge en bild av att bensår eventuellt drabbar fler kvinnor än män.   

 

Resultatdiskussion  
 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienternas erfarenheter av att leva med 

bensår och den behandling och omvårdnad som gavs. Genom att tydliggöra patienters 

erfarenheter av bensårsbehandling kan det öka sjuksköterskans medvetenhet när det gäller 

omvårdnad vid bensår. Eventuell osäkerhet hos sjuksköterskan kan påverka sårläkningen 

negativt, patientens välbefinnande kan hotas och därmed förlänga läkningstiden (Smith-Ström 

& Thornes, 2008). Studien resulterade i sju teman byggda på meningsbärande enheter: att leva 

med smärta, kontinuitet vid omläggning, förtroende för personalen, motivation i samband 

med kompressions behandling, kunskap om bensår, depression och nedstämdhet och sociala 

begränsningar och nedsatt rörlighet. Resultatet visade att faktorer som påverkar patienternas 

erfarenheter är upplevelser av smärta, förtroende för personalen, att de har kunskap om sina 

bensår, motivation inför kompressionsbehandlingen och att det finns kontinuitet vid 

omläggningarna. Studierna visade även att patienters erfarenheter av sårbehandling är att de 

ofta får symptom på nedstämdhet och depressioner samt blir socialt begränsade och får 

minskad rörlighet.  

 

Flera studier påvisade att om sjuksköterskan tar sig tid hos patienter med att förklara 

bakomliggande orsaker till bensåret blir det en bättre följsamhet i bensårsbehandlingen ur ett 

såväl patientperspektiv som sårduration. Då uppkomsten av bensår har flera olika faktorer är 

det viktigt att öka patienternas kunskap om dem. Venösa- och arteriellasår är olika både i 

placering och i smärterfarenhet. Sjuksköterskan kan hjälpa och stötta patienter att ändra sin 
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livsstil och så att de bättre kan ta till sig och förstå behandlingen. Bensår kan ge sociala 

begränsningar i och med sårets synliga läckage, odör och att patienten får en nedsatt rörlighet. 

Detta är något som behandlande sjuksköterska bör skaffa sig en uppfattning om. Dessutom är 

det av stort värde att aktivt kunna välja förband som motverkar läckage och dålig lukt för att 

underlätta det för patienten samt ge en mer positiv erfarenhet av att leva med bensår. 

Studierna påvisar att erfarenheterna vid bensår ofta är relaterade till sjuksköterskans 

omvårdnad. De visar att sjuksköterskan måste informera patienterna, att de bör inge dem 

motivation vid kompressionsbehandling och ha kunskap om såväl bensåret såsom sociala och 

psykologiska påverkans faktorer för den enskilde individen. Att ge omvårdnad vid bensår 

förutsätter därför ett holistiskt perspektiv som tar hänsyn till patientens upplevelse av 

livskvalitet. Många av studierna påvisade också att sjuksköterskorna måste lyssna mer till 

patientens behov. 

 

Ett stort och återkommande problem i de flesta studier var att många patienter lever med 

smärta i samband med bensår (Ebbeskog & Emami 2004; Douglas 2001; Haram & Nåden 

2003; Van Hecke, Grypdonck, Beele, Bacquer & Defloor 2008). Enligt Lindholm (2003) 

ansågs tidigare att bara patienter med arteriell etiologi besvärades av smärta, men numera har 

det framkommit att även patienter med venösa bensår lider av sårsmärta. I Van Heckes et al. 

(2008) studie ansågs patienter med arteriella bensår ha en högre smärtupplevelse än 

patienterna med venösa bensår. Många upplevde även smärtan i samband med såromläggning 

och att de inte fick tillräckligt med smärtlindring under behandlingen (a.a). I Ebbeskog et al. 

(2004) ansåg patienterna att deras smärta inte togs på allvar.  Detta stämmer överrens med vad 

som sägs i Morgans och Moffatts (2008) studie, där patienterna beskrev sin frustration och 

ilska över att sjusköterskorna inte trodde på hur svåra deras smärtor var eller de upplevde att 

omläggningsmaterialet som användes för att läka bensåret förvärrade smärtorna. Även i 

Törnvall och Wilhelmssons (2010) studie uppmanade patienterna att sjuksköterskorna skulle 

lyssna på dem och önskemål framkom från patienterna om att få mer och uppdaterad 

information av sjuksköterskorna angående smärtlindring. Blomqvist och Edbergs studie 

(2002) styrker också att patienterna inte tyckte att de fick tillräckligt med uppmärksamhet 

angående sina smärtproblem och önskade att personalen skulle fråga dem mer om smärtan 

eftersom de upplevde att andra inte förstod hur svår den smärtan var. De flesta studier i 

resultatet visade att smärtan hade en negativ påverkan på det dagliga livet och i Blomqvist och 

Edbergs studie (2002) pratade deltagarna mer om hur smärtan påverkade det dagliga livet 

negativt, än smärtan i sig. Eftersom smärtan relaterade till nedsatt rörlighet hindrade det dem 

från att göra saker de tyckte om, såsom att resa och besöka vänner. Även sömnen påverkades 

negativt av smärtan (a.a). 

 

Patienternas erfarenhet av att leva med smärta är individuellt. Kringliggande orsaker påverkar 

så som omläggningsfrekvens, eventuella infektioner, mobilitet och inte minst bensårets 

uppkomst. I en studie med 2018 deltagare från England framkom det att endast 32% av 

deltagarna tog den rekommenderade smärtlindringen. Detta på grund av att de ansåg att den 

inte hjälpte (Price et al. 2008). I samma studie visade resultatet att endast 7% av deltagarna 

aldrig upplevde smärta. En optimal smärtlindring är en förutsättning för sårläkningen och 

minskar patienternas negativa erfarenheter av bensår. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning skall sjuksköterskan se till att patienter har ett välbefinnande och 

känner trygghet vid alla behandlingar (Socialstyrelsen, 2005). Höga krav ställs på en 

behandlande sjuksköterska av bensår. Även om det inte är sjuksköterskans uppgift att ställa 

diagnos på bensåret arbetar hon oftast själv och självständigt. I en studie gjord på 310 
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deltagare hade endast 50% en diagnos ställd av behandlande läkare eller specialist. I endast 

5,5% samarbetade läkare och sjuksköterska (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010).  

 

Resultatet av denna litteraturstudie visar hur viktigt det är att vi som sjuksköterskor är 

uppmärksamma och lyhörda. För att förstå hur patienternas erfarenheter påverkar deras 

dagliga liv bör sjuksköterskor i sin profession ha förmåga, kunskap och färdighet att planera 

aktuella insatser. Detta gäller speciellt vid själva såromläggningen. Vikten av en god 

omvårdnad vid själva såromläggningen påpekades av deltagare i olika studier (Ebbeskog & 

Emami, 2004; Haram och Nåden, 2003). Bristande hygien kan förhala sårläkningen negativ 

och kan innebära obehag för patienten. De patienter som inte får någon bakteriellinfektion har 

89% chans att läka sitt sår. Den procentsatsen minskade till 35% då endast en mindre 

gynnsam bakterie kontaminerade såret. I två studier visar deltagarnas erfarenheter de olika 

variationerna av omläggningar, som jobbiga och problematiska (Douglas, 2001; Ebbeskog et 

al. 2004). Distriktssjuksköterskorna provade den ena omläggningen efter den andra utan 

vidare resultat (Douglas, 2001). Kontinuiteten är en viktig del i omvårdnaden av bensår och i 

Törnvalls och Wilhelmssons (2010) studie föreslog patienterna att samma sjuksköterska 

skulle komma så ofta som möjligt för att utvärdering av såret samt läkningsprocessen skulle 

kunna förbättras. En studie visade att flera patienter hade en pessimistisk syn på sårläkningen, 

men andra slutade aldrig att hoppas att såret en dag skulle läka (Persoon, et al. 2003). För att 

kunna främja en god sårläkning måste sjuksköterskan också ha god kunskap om detta. Ett sår 

är lättare att utvärdera om samma sjuksköterska gör omläggningarna. Då patienterna beskrev 

att distriktssköterskorna ofta ändrade på omläggningarna tyder det på hur viktigt det är att ha 

en sårjournal så att alla följer den omläggning som är tänkt.  

 

Att motivera patienter inför kompressionsbehandling kan vara svårt men är viktigt för att 

patienten skall tillfriskna. I resultatet visades att kompressionsbehandlingen kunde vara 

smärtsam, varm och kliande för patienterna. Även här gäller det att patienten får information 

om varför kompression är en viktig del i läkningsprocessen men även efter att bensåret är läkt 

för att förhindra uppkomsten av nya bensår. En studie visar att 62% av patienter som var 

kompressionslindade läkte sina bensår till skillnad mot de patienter som avstod 

kompressionsbehandling där såren läktes endast i 40% av fallen (Moffatt, Doherty, Smithdale 

& Franks, 2009).   

 

I Ebbeskog et al. (2004) framkom patienternas erfarenhet av att sjuksköterskans kunskap inte 

var tillräcklig, då patienterna upplevde att sjuksköterskan inte visste vad hon gjorde. 

Omläggningen utfördes slentrianmässigt och det ansågs ha en negativ påverkan. Osäkerhet 

hos patienten kan vara en direkt avspegling av sjuksköterskans brist på kunskap samt brist på 

behandlingsalternativ då bensåret eventuellt saknar diagnos. Patienterna kan hamna i en 

beroendeställning gentemot sjuksköterskan och som i Haram och Nådens (2003) studie där en 

av deltagarna var rädd att säga ifrån utifrån oron att sjuksköterskan inte skulle komma 

tillbaka.  

 

I Van Heckes et al. (2008) studie från Belgien visade det sig att patienternas förtroende för 

sjuksköterskorna var en central punkt i behandlingen. När sjuksköterskor spenderade 

meningsfull tid med patienterna, såsom att ägna sig tid till en pratstund, tog sig god tid till 

såromläggningarna och var uppmärksam på patienternas smärta underlättades förtroendet och 

sjuksköterskorna upplevde en bättre följsamhet till de livsstilsförändringar som hade 

rekommenderats (a.a). Som sjuksköterskor har vi en skyldighet att erbjuda en god hälso- och 
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sjukvård. Patienternas önskemål om att få träffa samma sjuksköterska anses inte alltid vara 

möjligt även om det skulle vara det optimala. Men om i möjligaste mån så få sjuksköterskor 

som möjligt ingår i patienternas omvårdnad skapas en kontinuitet i vården och detta påverkar 

den enskilde patientens möjligheter att få en god och trygg vård. Sårets etnologi och diagnos 

är viktig för att minska patienters obehagliga erfarenhet genom rätt smärtlindring, omläggning 

och livsstilsråd. 

 

Bensårsbehandlingen medför vanligtvis följder som komplicerar patienternas liv såsom att 

inte kunna tvätta sina fötter på grund av omläggningsmaterial eller kompressionslindor, 

svårighet att hitta passande skor och klä sig i lämpliga kläder för att dölja såret (Persoon et al. 

2003). Studien gjord av Van Hecke, Grypdonck och Defloor (2008) framkommer samma 

resultat, att patienters främsta erfarenhet av att leva med bensår är smärta, svårigheter i 

förhållande till kompressionsbehandlingen, såsom till exempel icke passande skor. Price at al 

förstärker Haram och Nådens resultat (2003), att nedsatt rörlighet är ett problem för patienter 

med bensår. Kring 25% av deltagarna i Price et al (2008) ansåg att detta var ett stort problem. 

I den norska studien samlades data in under 1999 och publicerades sedan under 2003. Det 

låga procentantalet när det gäller kompressionsbehandlingen kan bero på att det under senare 

år har ytterligare uppmärksammats vikten av rätt kompressionsbehandling för att läka ett 

bensår (Haram & Nåden, 2003).  

 

Det är viktigt med sjuksköterskans stöd och tillgänglighet för att patienter som lever med 

bensår ska få övervägande positiva erfarenheter. Det är dessutom av stor betydelse att förstå 

patientens erfarenheter, ha goda kunskaper samt ha ett holistiskt synsätt sjuksköterskan ska 

kunna ge ett relevant stöd.  

 

Konklusion 

Resultatet av studien visar att patienter med bensår har varierande men ändå liknade 

erfarenheter av att leva med bensår. Att leva med bensår är smärtsamt för de flesta. Smärtan 

påverkade det dagliga livet för de allra flesta, mer eller mindre. Erfarenheter kring 

omläggningen var att kontinuiteten var bristfällig. Patientens förtroende till sjuksköterskan 

spelade en stor roll och det var viktigt att känna sig trygg med behandlingen. Patienternas 

kunskaper om orsaken till bensår varierade. Patienters motivation inför 

kompressionsbehandling är avgörande beroende på patienternas tidigare erfarenhet. 

Kompressionsbehandlingen kan påverka till nedsatt rörlighet och sociala begränsningar. 

Svårigheter att finna passande skor, smärtande bandage och att vara beroende av andra kan 

leda till nedstämdhet. Det fanns även brister hos patienterna om vilka förebyggande åtgärder 

som är av betydelse för att förhindra återfall. För att kunna förstå den enskilde individens 

upplevelse av att leva med svårläkta bensår är det av stor betydelse att sjuksköterskor och de 

som vårdar patienterna är uppmärksamma på de faktorer som påverkar erfarenheten negativt. 

Det är också viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om hur livskvaliteten kan förbättras så 

att erfarenheterna blir övervägande positiva.  

 

Implikation 

Då bensårspatienter finns representerade i olika vårdinstanser bör det redan i 

sjuksköterskeutbildningen tydliggöras att bensår kan undvikas genom kunskaper om 

förebyggande åtgärder, påverkas av rätt kontra fel omvårdnad och underlättas vid redan 
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uppkommet bensår. Fortsatt forskning vore önskvärt på hur vårdpersonal kan hjälpa personer 

som lever med svårläkta bensår att öka sin livskvalitet. Detta kan göras genom ytterligare 

forskning på patienters erfarenheter kring bensår. Det ställs stora kunskapskrav på 

sjuksköterskan för att kunna förstå patienternas situation, bidra till att lindra lidande och 

främja en god sårläkning. Eftersom det finns specifikt utbildade sjuksköterskor inom 

exempelvis diabetes, stomi och astma hade även spetskompetens inom bensårsbehandling, 

såsom en vidareutbildad bensårssjuksköterska, varit en mer betydelsefull tillgång för de 

patienter som lever med bensår.  
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bensår sedan minst 

2månader.  

Smärtan var det mest 

påtagliga som 

deltagarna upplevde 

samt att förbanden ofta 

var obehagliga att bära. 

Bensåret påverkar även 

det sociala livet. 

Bensår är ett 

funktionshinder 

och skapar 

begränsningar 

för äldre 

patienter.   

Grad I 
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Artikelöversikt        Bilaga III:2 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Resultat Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2009 

USA 

Cinahl 

 

 

 

 

 

Douglas, V Living with a 

chronic leg ulcer: 

an insight into 

patients´ 

experiences and 

feelings 

Syftet var att ta reda 

på patientens behov 

för att på så sätt 

hjälpa 

sjukvårdpersonal att 

förstå effekten av ett 

bensår ur ett 

patientperspektiv.  

En kvalitativ studie där 

8st deltagare i åldern 65-

94år deltog, utvalda av 

behandlande 

sjuksköterska. Kraven 

var diagnos bensår som 

varat i över ett år och 

som behandlades 

hemma. Intervjuerna 

bandades och 

analyserades.  

Många av deltagarna 

visste inte den 

bakomliggande orsaken 

till såret. De ansåg 

även att 

sjuksköterskorna hade 

brist på tid, ständigt 

stressande. 

Smärtsamma och 

ständigt förändrade 

omläggningar. 

De patienter 

som har ett 

samarbete med 

sin behandlande 

sjuksköterska 

upplever högre 

självkänsla och 

delaktighet i sin 

behandling.    

 

 

 

Grad III 

2009 

Australien 

Academic Search 

Elite  

 

Finlayson, K,  

Edwards, H &  

Courtney, M. 

The impact of 

psychosocial 

factors on 

adherence to 

compression 

therapy to prevent 

recurrence of 

venous leg ulcers. 

Syftet var att belysa 

deltagarnas 

kunskaper om deras 

bensår och vilka 

egenvårdsåtgärder de 

använde för att 

återfall av bensåren 

skulle förhindras. 

Samt att belysa 

sambandet mellan 

egenvårdsåtgärder, 

depression, 

livskvalitet och 

socialt stöd relaterat 

till följsamheten till 

kompressionsbehandl

ing.  

 

I studien deltog 122 

personer med 

diagnostiserade venösa 

bensår. Såren skulle ha 

läkts mellan 12-36 

månader. Deltagarna i 

studien intervjuades och 

rekryterades från 

bensårskliniker på 2 

sjukhus, samt en 

kommunal klinik som 

sköttes av 

distriktssköterskor. 

Patienterna hade besökt 

klinikerna mellan 2004-

2006.   

De vanligaste 

egenvårdsåtgärderna 

patienterna använde sig 

av var hudvårdande 

krämer, 

kompressionsstrumpor 

och att skydda och 

täcka benen för att 

förhindra nya sår. För 

att uppnå en positiv 

följsamhet till 

kompressionsbehandlin

gen hade depression, 

egenvård och 

kunskaper om varför 

såret hade uppstått en 

stor betydelse.  

 

För att uppnå 

följsamhet till 

kompressionsbe

handling har 

depression, 

egenvård och 

kunskap en 

väsentlig 

betydelse.  

Grad I 
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Artikelöversikt        Bilaga III:3 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Resultat Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2005 

England 

Pubmed 

 

 

 

Flaherty, E. The views of 

patients living 

with healed 

venous leg ulcers 

Att undersöka 

patienters upplevelser 

om bensårs 

behandling och 

läkning.    

10st deltagare som 

tidigare varit 

diagnostiserade med 

bensår deltog. Inga 

kriterier var satta till 

sårulceration.    

De upplevde brist på 

patientundervisning 

och kände det som att 

det var deras eget 

ansvar att ta reda på. 

De flesta var rädda för 

återfall och använde 

stödstrumpor. 

 

Att 

sjuksköterskan 

måste anpassa 

behandling och 

information till 

patientens 

hälsostatus.  

Grad II 

2003 

Norge 

Cinahl 

 

 

 

 

Haram, P., B. 

& Nåden, D. 

Errors and 

discrepancies: a 

patient 

perspective on leg 

ulcer treatment at 

home 

Finna fel och 

avvikelser på 

bensårsbehandling I 

hemmet ur ett patient 

perspektiv.  

 

 

Kvalitativ studie med 

30st öppna svars frågor. 

9 deltagare med diagnos 

bensår i åldern 60-96år, 5 

kvinnor och 4 män. 

Endast patienter uppgav 

information inte 

behandlande 

sjuksköterska. Intervjun 

pågick i ca 1,5h.    

Patienterna upplevde 

brist på intresse samt 

brist på information 

från behandlande 

sjuksköterska främst 

angående orsak till sår 

och behandlingen. Att 

hygienrutiner inte 

följdes. Trots detta 

upplevde de tilltro till 

den behandling de fick.  

 

Att behandling, 

hygien, och 

organisationen 

kring 

bensårspatienter 

behöver 

förbättras. 

Grad II 

2003 

Norge 

Cinahl 

 

 

 

Haram, P., B. 

& Nåden, D. 

Hvordan pasienter 

opplever å leve 

med leggsår. 

Att undersöka hur 

patienter, behandlade 

inom hemsjukvår 

upplevde hur det var 

att leva med bensår. 

Kvalitativ 

forskningsintervju i 

hemmet. Urvalet var män 

och kvinnor över 65år. 

25st erbjöds delta, 9st 

deltog. Ålders kriterier 

fick ändras fr 65år till 

60år. Patienter med 

venösa och arteriella 

bensår deltog.  

7 av 9 

deltagareupplevde 

smärta på grund av 

bensåret. Hälften av 

patienterna förstod 

vikten av 

kompressionsbehandlin

g men hade svårigheter 

men att hitta passande 

skor.  

Patientens totala 

livssituation bör 

tas större 

hänsyn till.  

Vårdpersonal 

bör ha stora 

kunskaper i 

behandling, 

omläggning och 

patientens 

behov.  

Grad I 
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Artikelöversikt        Bilaga III:4 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Resultat Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2005 

Nederländerna 

Medline 

 

 

 

Heinen, M., 

Persoon, A., 

Kerkhof, P., 

Otero, M., & 

Achterberg, T. 

Ulcer-related 

problems and 

health care needs 

in patients with 

venous leg 

ulceration: A 

descriptive, cross-

sectional study. 

Att beskriva de 

bensårs relaterade 

problem som 

uppkommer hos 

patienter med bensår 

samt dessutom 

undersöka nuvarande 

vård i relation till 

dessa problem och 

omvårdnadsbrister. 

180 patienter tillfrågades 

och 158 önskade delta. 

Ytterligare bortfall på 17 

patienter då deras bensår 

var läkt innan start på 

studie. Det slutgiltiga 

antalet deltagare var 

141st. Metoden var 

kombinerad kvalitativ 

och kvantitativ med 

frågeformulär samt 

intervju. Tillsyn av sår 

samt scanning av tidigare 

journal.  

Smärt problem var 

noterat hos 85% av 

patienterna. Även 

följdsjukdomar som 

ödem, åderbråck och 

rosfeber. I snitt 

behandlades 

patienternas bensår 

3gånger i vecka. 28% 

av deltagarna 

behandlades mer. 

Patienterna önskade 

mer information om 

sårets uppkomst samt 

mer smärtlindring. 

 

Patienter med 

bensår har ett 

flertal svåra och 

seriösa problem. 

Vårdpersonal 

uppmanas att ta 

sitt ansvar men 

att ge rätt 

information och 

behandling till 

rätt patient.  

Grad II 

2008 

England 

Academic Search 

Elite  

 

 

 

 

 

Jones, JE., 

Robinson, J., 

Barr, W., & 

Carlisle, C. 

Impact of exudate 

and odour from 

chronic venous 

leg ulceration. 

Att undersöka 

bensårsbehandlade 

patienters depression 

i samband med 

sårsekret som leder 

till läckage och lukt i 

patienternas dagliga 

liv.   

Studien delades i två 

faser. Första fasen, 196 

patienter som var minst 

18år och hade haft 

bensår i minst 3 

månader. Denna fas 

undersökte depression. I 

den andra fasen deltog 

20 patienter och var 

utvalda från de tidigare 

196st på grund av deras 

erfarenhet gällande 

bensårsbehandling.  

 

Odör och läckage hade 

stor inverkan på 

patienternas psykiska 

hälsa. Resultatet blev 

låg självkänsla, 

självförakt och avsmak.  

Att bensår stör 

patienternas liv, 

splittrar 

planering och 

drömmar. Att 

patienter kan bli 

socialtisolerade. 

Vårdpersonal 

måste bli bättre 

på att förstå 

symtompåverka

n. 

Grad I 
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Artikelöversikt        Bilaga III:5 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Resultat Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2008 

Belgien 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Hecke, 

A., 

Grypdonck, 

M., Beele, H., 

De Bacquer, 

D. & Defloor 

T.  

How evidence-

based is venous 

leg ulcer care? A 

survey in 

community 

settings 

Att beskriva 

bensårsbehandling 

beträffande 

kompression, 

smärtlindring och 

livsstilsråd inom den 

kommunala vården. 

En kvantitativ studie med 

692 behandlande 

sjuksköterskor. 

Frågeformulär designat 

Graham et al. 2001 men 

25 påståenden med 

svarsgrad instämmer helt 

till instämmer inte alls.  

Ca 83% av patienterna 

upplevde smärta och 

hälften av dessa tog 

ordinerad analgetika. 

Livsstilsråd de fick var 

angående god nutrition 

och fysisk aktivitet. 

Patienter med 

bensår upplever 

bristande 

information om 

sitt sår. 

Patienterna får 

inte alltid den 

mest optimala 

och passande 

vården då 

sjuksköterskan 

inte är 

tillräckligt insatt 

i deras 

smärtlindring 

och livsstil.  

Grad III 

2010 

Belgien 

Cinahl 

 

 

 

Van Hecke, 

A., 

Grypdonck, 

M., Beele, H., 

Vanderwee, 

K., & Defloor, 

T. 

Adherence to leg 

ulcer lifestyle 

advice: qualitative 

and quantitative 

outcomes 

associated with a 

nurse-led 

intervention 

Att undersöka 

förändringar i 

samband med 

omvårdnadsåtgärd 

gällande livsstilsråd 

vid bensår samt att 

identifiera patienters 

upplevelse och mer 

specifikt för 

omvårdnadsåtgärdern

a och även undersöka 

kvantitativa effekter 

av omvårdnaden av 

sårutbildade 

sjuksköterskor. 

 

26 patienter med venösa 

bensår, ett ankel brachial 

index mellan 0,8-

1,2mmHg och förskrivna 

kompressionslindor 

deltog i studien. Både 

kvantitativ och kvalitativ 

metod användes. 

Intervjuer gjordes i 

patienternas hem en 

vecka efter de fyllt i 

frågeformulär med 

angivna samt icke 

angivna svarsalternativ.  

 

Patienterna uppgav att 

de med hjälp av 

information hade de 

lättare att följa 

livsstilsråden.  Vissa 

patienter lärde sig att 

själva göra omläggning 

med rätt information 

och utbildning.  

Med rätt 

utbildning för 

sjuksköterskorn

a kan 

motivationen 

samt viljan att 

ändra t ex 

livsmönster hos 

patienten 

förstärkas. Detta 

leder till mer 

kostnadseffektiv

are omvårdnad.  

Grad I 
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Artikelöversikt        Bilaga III:6 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Resultat Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2010 

Belgien 

Cinahl 

 

 

 

Van Hecke, 

A., 

Verhaeghe, S., 

Grypdonck, 

M., Beele, H., 

& Defloor, T. 

Process 

underlying 

adherence to leg 

ulcer treatment: A 

qualitative field 

study 

Att utforska beteende 

hos patienter med 

venösa bensår som 

fick 

sjuksköterskeledda 

omvårdnadsåtgärder 

En kvalitativ fältstudie 

genomfördes via 

intervjuer och 

observationer på 26 

deltagare med bensår. 

Inklusionskriterier var 

venösa bensår, ett ankel 

brachial index mellan 

0,8-1,2mmHg, 

tysktalande, läs- & 

skrivkunniga samt 

behandling med 

kompressionslindor    

Följsamheten i 

behandlingen enligt 

patienten var när de 

upplevde förtroende för 

sjuksköterskan. 

Förtroendet 

underlättades genom 

att sjuksköterskan tog 

sig tid att prata med 

patienten samt 

uppmärksammade 

smärta och andra 

problem. 

Sjuksköterskan 

måste bli 

medveten om 

faktorerna som 

skapar 

förtroende till 

patienten. 

Förtroendet kan 

vara avgörande 

för följsamheten 

i sårläkningen.  

Grad I 

2007 

Nederländerna 

Cinahl 

 

 

 

 

Van Heinen, 

M.M., Evers 

A.W.M., Van 

Uden, C.J.T., 

Van der 

Vleuten, 

C.J.M., Van 

der Kerkhof, 

P.C.M., & 

Van 

Achterberg, T. 

Sedentary patients 

with venous or 

mixed leg ulcers: 

determinants of 

physical activity 

Att identifiera 

faktorer som avgör 

fysisk aktivitet hos 

patienter med bensår 

för att utveckla 

rekommendationer 

för beteende som 

syftar till att öka 

fysisk aktivitet 

25 slumpmässigt utvalda 

patienter, behandlade på 

2 olika hudkliniker 

intervjuades utifrån två 

frågeformulär. Ett men 

angivna svarsalternativ 

och ett med fria svar. 

Bensåren hade venös-, 

arteriell- eller blandsårs 

diagnos.   

36% uppgav deras 

fysiska aktivitet var 

minimum 30minuter 

dagligen i 5dagar i 

veckan. Aktiviteten var 

dagliga hushållssysslor. 

Upplevda hinder hos 

patienterna var smärta, 

svårt att röra foten 

under gång och 

svårigheter med skor. 

Patienterna 

upplever att 

deras fysiska 

aktivitet 

påverkas av 

bristen på 

kunskap, 

missupp-

fattningar och 

brist på 

professionell 

support.   

 

Grad I 
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Artikelöversikt        Bilaga III:7 

 

Publikationsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod/Urval Resultat Slutsats Vetenskaplig 

kvalité 

2001 

Sverige 

Cinahl 

 

 

 

 

Wissing, U., 

Ek, A-C., & 

Unosson M. 

Life situation and 

function in elderly 

people with and 

without leg ulcers 

Att jämföra 

livssituationen hos 

patienter med och 

utan bensår med 

hänsyn till funktion, 

välbefinnande och 

socialpåverkan.  

Två grupper valdes ut. 

En i åldrarna över 65år, 

behandlande bensår och 

behandlades på en av de 

9 aktuella vård-

centralerna (70st). 

Kontrollgruppen valdes 

ut från två pensionärs-

organisationer (74st). 

Kriterierna var över 65år, 

aldrig haft bensår, bodde 

inom samma område 

som grupp1 och 

upplevde sig själva som 

friska. Intervjuer 

genomfördes i hemmet.  

 

I grupp 1 hade 70% av 

deltagarna 3 eller fler 

besök hos läkaren 

under det senaste året 

jämfört med grupp 2 

(utan bensår) 35%. 

Smärta och förskrivet 

analgetika var ingen 

skillnad mellan 

grupperna. Patienterna 

utan bensår var med 

aktiva och sociala 

gällande kyrko- besök, 

uteaktiviteter, bio och 

kortspel. 

Livssituationen 

hos äldre 

patienter med 

bensår kan vara 

sämre än hos 

övriga äldre 

patienter vad 

gäller fysisk 

hälsa, ADL, 

socialtbeteende 

och kognition.  

Grad II 

 

 


