
K
A

N
D

ID
AT

U
PPSATS



 
 
 
 

 
 
 

 
 

Living with non healing ulcers 

Sara Asplund & Emma Cronquist 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nursing programme, 180 credits 
Nursing Thesis, 15 credits (61-90) 
Spring 2013 
 

Schoool of Social and Health Sciences 
P.O. 823 
S- 301 18 Halmstad 

 
 



Titel                                         Att leva med svårläkta sår      

Författare                               Sara Asplund och Emma Cronquist 

Sektion                                    Sektionen för hälsa och samhälle 

Handledare                            Åsa Krusebrant Universitetsadjunkt. Fil.mag i 

vårdpedagogik       

Examinator          Inger Wieslander Universitetsadjunkt, Lic. 

Medicinsk vetenskap 

Tid                                          Våren 2013 

Sidantal   18 

Nyckelord                 Hanterbarhet, svårläkta sår, upplevelse.  

Sammanfattning                  Upplevelsen av att leva med svårläkta sår 
innebär ett stort lidande för många personer. 
Smärta är redan ett känt symtom vid sår men 
mer kunskap om upplevelser vid svårläkta sår 
och hur personer hanterar såren skulle kunna 
förbättra omvårdnaden. Syftet med studien var 
att beskriva personers upplevelser av att leva 
med svårläkta sår. En litteraturstudie 
genomfördes där elva vetenskapliga artiklar 
bearbetades och analyserades för att sedan 
utgöra resultatet. I resultatet framkom det att 
maktlöshet, skam, social isolering och smärta 
var något som många personer fick genomlida 
och hantera i vardagen med svårläkta sår. Det 
framkom att sjuksköterskan hade en påverkan 
på patientens upplevelse av att leva med 
svårläkta sår, en påverkan som var både positiv 
och negativ. Resultatet diskuterades i 
förhållande till annan forskning och teori. 
Kompetens och kunskap om sår och 
upplevelsen av att leva med sår ses som en 
brist i sjuksköterskeutbildningen och därför 
rekommenderas mer utbildning kring detta. 
Mer kunskap och förståelse kan förbättra 
upplevelserna av att leva med svårläkta sår.  
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experiences of non healing ulcers and how 
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The aim of the study was to describe people's 
experiences of living with non healing ulcers. 
A literature review was conducted and eleven 
research articles were processed and analyzed 
to conclude the result. The result showed that 
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endure and deal with in everyday life with non 
healing ulcers. It was revealed that the nurse 
had an impact on the patient's experience of 
living with non healing ulcers, an effect that 
was both positive and negative. The results 
were discussed in relation to other research and 
theory. Lack of skills and knowledge about 
ulcers and the experience of living with ulcers 
could be seen in nursing education and 
therefore recommends more education in this 
area. More knowledge and understanding can 
improve the experiences of living with non 
healing ulcers. 
 

 
 

 
 



Innehållsförteckning 

Inledning .......................................................................... 1 
Bakgrund ......................................................................... 1 

Svårläkta sår .............................................................................. 1 
Sjuksköterskans perspektiv ...................................................... 2 
Känsla av sammanhang ............................................................ 3 
Lidande ....................................................................................... 4 

Syfte ................................................................................. 5 
Metod ............................................................................... 5 

Datainsamling ............................................................................ 5 
Databearbetning ........................................................................ 7 

Resultat ............................................................................ 9 
Jagets utsatthet .......................................................................... 9 

Känslor av maktlöshet .......................................................................... 9 
Luktens skam ........................................................................................ 9 
Smärta .................................................................................................. 10 
Svek och ilska ...................................................................................... 11 

Lindring .................................................................................... 11 
Egenvårdsstrategier ............................................................................ 11 
Hopp och tröst ..................................................................................... 12 
Trygghet och kontinuitet .................................................................... 12 

Diskussion ...................................................................... 13 
Metoddiskussion ...................................................................... 13 
Resultatdiskussion ................................................................... 13 

Sjukdomslidande ................................................................................. 13 
Luktens förnedring ............................................................................. 14 
Hanterbarhet ....................................................................................... 15 
En personcentrerad omvårdnad ....................................................... 15 

Konklusion och implikation ......................................... 17 
Referenser ..................................................................... 19 

 
 



Bilagor 
Bilaga A1-A2 Tabell 2. Sökhistorik. 

Bilaga B1-B11 Tabell 3. Artikelöversikt.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Inledning 

Historiskt sett har sår varit fruktade eftersom det kan leda till sängläge, amputation och i 
värsta fall döden (Lindholm, 2012). Sår har ansetts vara en utgång för dåliga 
kroppsvätskor ända sedan Hippokrates dagar och det ansågs att läkning borde hindras så 
länge som möjligt. Läkningen förhindrades antingen genom att en öppning gjordes 
någon annanstans på kroppen eller genom blodtappning (ibid).   
 
I hälso- och sjukvården är svårläkta sår ett stort problem globalt sett (Gottrup, Apelqvist 
& Price, 2010). I den industrialiserade delen av världen kommer nästan 1-1,5 procent av 
befolkningen att ha ett svårläkt sår någon gång under sin livstid. Behandlingen av sår är 
en dyr utgift för hälso- och sjukvården och i Europa omfattar sårkostnaderna 2-4 
procent av sjukvårdens budget. Sjukvårdskostnaderna och patienters ohälsa kan minskas 
avsevärt om riskpatienterna upptäcks snabbare och om aggressivare insatser görs innan 
såret förvärras och komplikationer uppstår (ibid). Adeyi, Muzerengi och Gupta (2009) 
menar att tidig upptäckt av sår samt förebyggande och anpassade åtgärder är det 
viktigaste för att förbättra livskvaliten hos patienter och för att minska kostnaderna.  
 
Människor som lever med illaluktande och vätskande sår kan lida på flera olika sätt 
(Lindahl, Norberg & Söderberg, 2008). Smärta, genans, ett begränsat socialt liv samt 
känslan av att vara kontaminerad är upplevelser som ofta förekommer. Personers 
livskvalitet påverkas av att leva med kroniska bensår eftersom begränsningar ofta 
påverkar personen både fysiskt och psykosocialt (Parker, 2012). Smärta, lidande och 
social isolering är några av de faktorer som påverkar personens livskvalitet. Koupidis, 
Paraskevas, Stathopoulos och Mikhailidis (2008) menar att vätskande och illaluktande 
venösa bensår kan leda till självförakt, vilket i sin tur kan leda till depression och social 
isolering. Venösa bensår kan också leda till klåda, förändrat utseende, sömnlöshet, 
funktionshinder och besvikelse över sårbehandlingen (ibid). Som sjuksköterska är det 
viktigt att förstå patienters upplevelser av att leva med svårläkta sår (Lindahl et al., 
2008). Att lyfta blicken från såret till att se hela personen kan innebära en skillnad för 
både patienterna och sjuksköterskorna. Även om såret och det kroppsliga lidandet 
kvarstår, bevaras patienternas värdighet och vården kan förbättras (ibid).  
 

Bakgrund 

Svårläkta sår 

Definitionen på svårläkta sår är ett sår som inte har läkt på 4-6 veckor sedan första 
observationen (Gottrup et al., 2010). Majoriteten av svårläkta sår uppstår i den nedre 
delen av kroppen och domineras av bensår, trycksår och neuropatiska sår. Förekomsten 
av svårläkta sår uppkommer till största delen hos äldre personer med underliggande 
samverkande sjukdomar (ibid).  
 
Av alla bensår orsakas cirka 50 procent av venös insufficiens och 70 procent av de sår 
som är ovan malleolerna är venösa sår (Lindholm, 2012). De främsta orsakerna till 
bensår är kronisk venös insufficiens som orsakas av nedsatt klaffunktion i djupa vener 
och/eller perforanter och/eller i ytliga vener. Det har visat sig att smärta vid venösa 
bensår kan resultera i sämre livskvalitet relaterat till sårets duration och lokalisation 
(Koupidis., et al., 2008).  Arteriella sår uppkommer på grund av nedsatt blodtillförsel 
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till vävnader på grund av att ateroskleros har bildats i artärerna (Linholm, 2012). På 
grund av den nedsatta blodtillförseln blir oftast arteriella sår djupa och de förekommer 
oftast vid tårna, under hälen, på fotlederna och även på underbenet. Svarta och gula 
nekroser finns ofta i såret som är smärtsamma, men om personen sänker benet under 
hjärtnivå lindras smärtan (ibid). 
 
Orsaken till fotsår hos personer med diabetes är neuropati och/eller perifer kärlsjukdom 
(Lindholm, 2012). När den perifera cirkulationen är försämrad är känseln nedsatt, vilket 
ökar risken för sår, eftersom tryck av skon eller tryck från stenar i skon inte känns. 
Neuropati leder till nedsatt svettsekretion och det leder till att fötterna blir torra och då 
bildas sprickor som i sin tur kan bli en ingång för svamp och bakterier som orsakar 
infektion (ibid).  
 
Trycksår kan ses som en akut, lokaliserad skada i huden till följd av för låg 
blodtillförsel till området på grund av tryck, vävnadsförskjutning eller friktion, eller en 
kombination av detta (Lindholm, 2012). Trycksår kan förekomma i alla åldrar, men är 
vanligare hos äldre personer. Förebyggande vård samt behandling av trycksår är 
sårbehandling, regelbundna lägesändringar, hudvård, hudinspektioner, användning av 
tryckavlastande material samt behandling av malnutrition. Personerna kan uppleva att 
smärtan är en specifik faktor vid trycksår. Livskvaliteten påverkas av sårvätska, 
beroendeställning och oro över läkning, kroppsbild och sociala relationer (ibid). 
 
Smärtan är en förnimmelse som varierar beroende på kognitiva influenser och den 
kännetecknar många svårläkta sår (Maddox, 2012). Den kan vara ojämn eller konstant 
och många personer upplever smärtan som huggande, skarp, värkande och/eller 
bultande. Den ojämna smärtan uppstår oftast i samband med såromläggning (ibid). 
Bakomliggande orsaker till konstant smärta kan vara syrebrist i vävnader, 
vävnadsödem, neuropati, infektion, kronisk vävnadsskada och/eller ärrbildning (Gottrup 
et al., 2010). Smärtans intensitet ökar oftast nattetid och den kan variera från dag till 
dag. Smärtan kan påverka personen socialt, psykiskt och fysiskt och en minskning av 
smärtan kan förbättra en persons livskvalitet (ibid). 
 
Sjuksköterskans perspektiv 

I en studie av Lindahl et al. (2008) intervjuades tio sjuksköterskor om upplevelsen av att 
vårda patienter med illaluktande och vätskande sår. Forskarna fann att sjuksköterskor 
ofta kan känna ett personligt ansvar för patienterna när det är brist på resurser samtidigt 
som de är medvetna om patienternas utsatthet och avsaknad av autonomi. Otydliga krav 
på sjuksköterskans arbete gör att de inte är säkra på vad som krävs av dem, vilket ökar 
den moraliska stressen. Otillräckligt med tid är också en faktor som försvårar 
omvårdnaden (ibid). I en studie av Morgan och Moffatt (2008a) intervjuades fyra 
sjukskötersketeam om svårläkta bensår och om relationen mellan sjusköterska och 
patient. Även dessa sjuksköterskor berättade om situationer när de inte kunde ge den 
vård de ville. Det kändes frustrerande för dem när de förstod att en patient ville att 
samma sjusköterska skulle komma varje dag, men att det inte gick på grund av vårdens 
restriktioner. För sjuksköterskorna i studien var det även frustrerande när de gjorde allt 
vad de kunde, men ändå läkte inte såret (ibid). Lindahl et al. (2008) menar att det är 
viktigt som sjuksköterska att förstå patienters sårbarhet, vilket innebär att kunna se 
deras kamp för att hantera det dagliga livet och att kunna se hur de styrs av vårdens 
rutiner. Det innebär även en medvetenhet om patienternas lidande över såret och de 
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upplevda besvären vid såromläggning. För att upprätthålla kontrollen är det viktigt att 
hålla fast vid hygienrutinerna, veta hur såromläggningen ska gå till samt kunna lämna 
alla tankar om patienterna bakom sig när arbetspasset är slut (ibid). I studien av Morgan 
och Moffatt (2008a) upplevde sjuksköterskorna ofta en överväldigande oro för de akut 
lidande patienterna. För att skydda både sig själva och patienterna försvarade de sig 
genom att inte bli känslomässigt involverade i patienterna.  Detta orsakade dock att 
sjuksköterskorna arbetade mer på rutin och detta förstörde både för sjuksköterskorna 
och för patienterna (ibid). 
 
Sjuksköterskorna la ibland skulden på patienterna om inte såret läkte och nästan alla 
sjuksköterskor i studien var överens om att dålig följsamhet var lika med misslyckat 
läkande (Morgan & Moffatt, 2008a). Orsakerna till misslyckandet var när patienterna 
felaktigt blandade sig i omläggningen, när de inte klarade av att gå ner i vikt eller när de 
inte deltog i hälsoförebyggande program.  Patienter som försökte ta mer kontroll över 
sin vård ansågs vara avvikande och en bidragande orsak till att såret inte läkte. Här låg 
omvårdnadens fokus på bensåret och inte på den hela personen. Detta antyder att 
sjuksköterskor inte är tillräckligt utrustade, samt har brist på stöd för att klara av de här 
komplexa känslomässiga situationerna. Enligt Parker (2012) är det viktigt att 
sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt vid omvårdnadsarbetet kring patienter med 
bensår eftersom det förbättrar patienters livskvalitet. Sjuksköterskan behöver 
tillhandahålla personlig omvårdnad, vilket innebär att ha kunskap om hur såret påverkar 
patienten, ha kunskap om vad som kan optimera hanteringen av såret samt kunna ge 
stöd till patienten (ibid). Illaluktande sår försvårar närhet till patienten och är en 
utmaning även för vana sjuksköterskor (Lindahl et al., 2008). Alla utrymmen fylls av 
lukten och sjuksköterskorna känner sig kontaminerade, en känsla som inte enkelt kan 
tvättas bort. Försök till att undvika lukten ger en känsla av att överge patienten. 
Patienters längtan till att läka såret och eliminera lukten kan vara svår att möta och vid 
såromläggningar blir sjuksköterskan den som blottar det som patienten försöker dölja 
(ibid).  
 
Känsla av sammanhang  
Som sjuksköterska är det viktigt att se patienters kamp för att hantera det dagliga livet 
eftersom det bland annat kan ge en förståelse för patienternas lidande över såret 
(Lindahl et al., 2008). Att hantera det dagliga livet kan innebära att en individ ställs 
inför problem som individen kan lösa med hjälp av sin kapacitet och sina resurser 
(Antonovsky, 2005). Antonovskys salutogena perspektiv, känsla av sammanhang 
(KASAM), fokuserar på att människan kan uppnå hälsa trots påfrestningar, stress och 
oförutsägbarhet, detta är ett naturligt tillstånd för människan enligt Antonovsky (2005). 
Istället för att endast fokusera på riskerna och sjukdomen ska fokus läggas på de 
resurser personen har för att skapa hälsa. Inom teorin finns tre viktiga begrepp: 
meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet (Antonovsky, 2005). Antonovskys 
beskrivning av begreppet KASAM är: 
 

"Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 
utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk 
känsla av tillit till att de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld 
under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, de 
resurser som krävs för att man skall kunna mäta de krav som dessa 
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stimuli ställer på en finns tillgängliga, och dessa krav är utmaningar, 
värda investering och engagemang." (Antonovsky. 2005, s.17). 

 
Begreppet begriplighet fokuserar på hur personen upplever både inre och yttre stimuli 
som den stöter på i livet (Antonovsky, 2005). Har personen en hög begriplighet ses de 
här stimulanserna som begripliga, strukturerade och förutsägbara. Hanterbarhet 
fokuserar på personens grad av att finna lösningar på problemet som uppkommer i olika 
livssituationer. Det behöver inte endast vara personens resurser utan det kan vara andra 
tillgängliga resurser som personen har kring sig, till exempel vårdpersonal eller socialt 
nätverk. Meningsfullhet är enligt Antonovsky motivationskomponenten inom KASAM. 
Personen försöker se alla situationer som värda att investera tid i oavsett om de är 
kravfyllda eller ses som utmaningar och personen försöker se en mening med det som 
händer både kognitivt och känslomässigt (ibid). 
 
Lidande  
Begreppet patient betyder från början den lidande (Eriksson, 1994). Latinets patiens 
betyder en lidande människa i behov av vård och grundordet pati innebär att tåla och 
lida. Erikssons (1994) beskrivning om lidandet innebär att människan förändras, formas 
eller upplöses. I varje lidande är det något som förloras eller kommer att förloras och 
sorgen över detta är centralt i lidandet. Detta kan liknas vid ett döende, vilket gör att det 
alltid finns en möjlighet till nytt liv. Erfars inte ett nytt liv sker ett döende där 
upplevelsen av att vara en hel människa förintas och känslor som hopplöshet, ensamhet, 
sorg, förnedring och skuld är centrala. Lidandet försvinner eftersom människan inte 
längre är en hel människa. En form av lidandet är sjukdomslidande som är det lidandet 
som upplevs i relation till sjukdom och behandling (ibid). Lindahl et al. (2008) 
beskriver lidande som ett hot för personens integritet eller ett hot för den fortsatta 
existensen. Det kan också förklaras som att hålla ut, motstå och uthärda.  
 
Arman och Rehnsfeldt (2006) beskriver lidandet som att möta något ont och oundvikligt 
i livet. Lidandet tillhör det mänskliga livet och som alla går igenom just för att 
människan är en människa. Förnekande, insikt och kamp är de olika faserna som 
lidandet utspelar sig i och målet för kampen är lindring. Eriksson (1994) menar att 
lidandet alltid innebär en kamp och när kampen är som starkast klarar inte människan av 
att uttrycka sitt lidande till en annan människa. Även Lindahl et al. (2008) menar att 
lidande kan förstöra förmågan till att kommunicera. Enligt Eriksson (1994) kämpar 
människan mot skam och förnedring, men hoppet finns så länge det finns en mening i 
lidandet och livet. En frihet från det onda och för det goda är en kamp som människan 
genomgår. Ofriheten är en av grundorsakerna till människans lidande. Ansvaret befriar 
människan medan skulden binder människan. Den lidande människan försöker ofta 
bortsäga sig sitt ansvar genom att bortförklara lidandet. En äkta medvetenhet om sitt 
ansvar, ett ansvar för sig själv och andra, befriar människan. Eriksson (1994) menar att 
det goda lidandet är en rörelse som för människan mot mening och till att bli en hel 
människa, vilket kan göra människan stark och leda till en upplevelse av lust mitt i 
lidandet. Arnman och Rehnsfeldt (2006) berättar om människor som omvärderar och ser 
livet som mer värdefullt i svåra situationer. Ett verkligt hot om död kan göra att 
människan först då börjar leva på allvar. 
 
Avsaknad av bekräftelse från andra till sig själv bidrar till att människan hamnar i en 
värld av ensamhet och utan relationer (Eriksson, 1994). Den tyngsta ensamheten kan 
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vara att inte bli sedd av någon och kanske är det även det tyngsta lidandet. Känslan av 
att inte bli sedd innebär en känsla av att vara död. Dessa människor finns överallt i 
samhället, inte minst påträffas de på sjukhusen. Eriksson (1994) menar vidare att smärta 
är en vanlig orsak till lidande, men det är inte synonymt med lidande. Den fysiska 
smärtan som orsakas av sjukdom eller behandling finns oftast på en tydlig del av 
kroppen och tar hela människans uppmärksamhet, vilket hindrar möjligheten att 
övervinna lidandet. Det själsliga och andliga lidandet innebär de upplevelser av skam, 
förnedring och/eller skuld som människan genomgår på grund av sin sjukdom eller 
behandling. Skam är en känsla som finns hos människan och kan uppkomma då 
människan själv upplever sig ha förorsakat sjukdomen. Förnedring i sin tur upplevs ofta 
i förhållande till andra och vid hudsjukdomar är lidandet till allmän beskådning (ibid). 
Arnman och Rehnsfeldt (2006) förklarar att det är önskan om att eliminera eller lindra 
detta mänskliga lidande som motiverar alla vårdande handlingar. I lidandet börjar 
omvårdnaden (Lindahl et al., 2008). 
 
Forskning beskriver att upplevelsen av att leva med svårläkta sår innebär ett lidande och 
personer upplever känslor som bland annat smärta, genans och social isolering. Lyfts 
inte detta problem fram finns det en risk för att sjuksköterskor inte uppmärksammar 
dessa känslor. Det vore därför av intresse att genomföra en litteraturstudie som 
beskriver personers upplevelser av att leva med svårläkta sår samt hur de hanterar detta. 
En bredare kunskap om detta skulle kunna innebära en bättre förståelse för personerna, 
vilket kan leda till en mer personcentrerad vård.  
 
Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelser av att leva med 
svårläkta sår.  
 
Metod 

En litteraturöversikt gjordes enligt Friberg (2012), vilket innebär att en översikt görs 
över kunskapen inom ett område som sedan kartläggs. En egentlig informationssökning 
görs systematiskt av vetenskapliga artiklar och en kvalitetsgranskning och analys 
fastställs över forskningsläget. 
 
Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en inledande informationssökning enligt Friberg (2012), för att 
skapa en överblick över väsentlig forskning och för att hitta relevanta sökord inom 
forskningsämnet. Genom att bläddra i böcker och uppsatser skapades en insyn om vad 
som fanns skrivet om ämnet. Därefter formulerades syftet och relevanta sökord 
utformades. Sökorden som användes var ulcer*, non healing ulcer*, peripheral arterial 
disease, coping with ulcers, psychological factors, psychosocial, patient perspective, 
experience, wound healing och depression. Sökorden kombinerades och användes med 
olika ändelser (Tabell 1). 
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Tabell 1. Sökordsöversikt 
Sökord Cinahl PubMed 

 

Sår Ulcer*  Ulcer*  

Svårläkta sår Non healing ulcer*   

Arteriella sår Peripheral arterial disease  
 

Hantera sår Coping with ulcers  Coping with ulcers  

Psykologiska faktorer Psychological factors  (Heading) 
 

Psykosocial Psychosocial  Psychosocial  

Patientperspektiv Patient perspective  
 

Upplevelse Experience  
 

Sårläkning Wound healing (Heading) 
 

Depression Depression  
 

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, vara empiriska 
vetenskapliga studier med kvalitativ ansats då upplevelser var i fokus samt att artiklarna 
skulle handla om personers upplevelser av att leva med svårläkta sår. 
Exklusionskriterierna var artiklar om operationssår och cancersår. Sökavgränsningarna 
som användes var att artiklarna skulle ha abstract, vara peer reviewed och publicerade 
mellan 2004 och 2013. En systematisk informationssökning gjordes i databaserna 
Cinahl, PubMed, PsychInfo och Sociological Abstracts. Databaserna Cinahl och 
PubMed användes eftersom de är inriktade på omvårdnad. Databaserna PsycInfo och 
Sociological Abstracts användes eftersom de är inriktade på psykologi och sociologi, 
vilka var inriktningar som passade in på syftet.  
 
Sökningarna i fritext gav mest relevanta träffar, men även sökningar med ämnesord 
användes. I tabell 2, bilaga A1-A2 presenteras sökorden i sina kombinationer och med 
sina avgränsningar. Sökningarna i PsychInfo och Sociological Abstracts redovisas inte i 
tabellerna eftersom de resulterade i resultatartiklar som även fanns i Cinahl och 
PubMed. Sökningarna gjordes likadant i alla databaser, men de sökningar som inte gav 
något resultat till urval 1 eller 2 redovisas inte i tabellerna. De abstracts som lästs 
tidigare redovisas endast i första kolumnen eftersom de sedan uteslöts.  
 
Urvalsprocessen började inledningsvis med att alla 385 träffars titlar lästes. Därefter 
lästes 59 abstract eftersom de stämde väl överens med syftet. Utifrån dessa abstracts 
valdes 16 artiklar ut till urval 1. Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Willman, Stoltz 
och Bahtsevanis (2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 
metod. Bedömningen gav en poängsumma som räknades om i procent av den totala 
poängsumman. Det resulterade i tre vetenskapliga grader: grad I, grad II och grad III 
och grad I innebär hög vetenskaplig kvalitet (Tabell 3). Om en granskning görs av fler 
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än en person säkerhetsställer det ett bättre underlag för den vetenskapliga granskningen 
(Willman et al., 2011). Därför granskades och kvalitetsbedömdes artiklarna enskilt för 
att sedan diskuteras tillsammans. De artiklar som bedömdes vara av lägre grad än grad 
II förkastades. Det resulterade i att elva artiklar valdes ut till urval 2. Av dessa 
bedömdes sex vara av grad I och fem bedömdes vara av grad II. Samtliga 
resultatartiklar var av kvalitativ ansats och länderna som resultatartiklarna var skrivna i 
var Storbritannien, Sverige, Kanada och Belgien.  
 

Tabell 3. Kvalitetsgradering med hjälp av procentindelning. Fritt efter Willman, Stoltz 
& Bahtsevanis, 2006. Asplund, S & Cronquist, E.  
 

Grad I 80-100 % 

Grad II 70-79 % 

Grad III  60-69 % 

 

Databearbetning 

Alla artiklars resultat lästes igenom flera gånger för att urskilja de centrala delarna i 
studiernas resultat eftersom detta rekommenderas av Forsberg och Wengström (2008). 
Resultatartiklarna sammanställdes i en artikelöversikt (Tabell 4, Bilaga B1-B11). För att 
få en överblick över artiklarnas kategorier och teman sammanfattades dessa med 
underteman i slutsatskolumnen. Därefter diskuterades de centrala delarnas likheter och 
skillnader utifrån syftet (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna analyserades först 
var för sig och därefter i relation till artiklarnas helhet. Efter analys och bearbetning 
skapades kategorier som efterhand förändrades genom processens gång. I denna 
bearbetning fanns hela tiden en tanke om att utgå först från människans inre, med tankar 
och känslor, för att sedan arbeta utåt i hanterbarhet, lindring och till relationen med 
andra. Kategorierna skulle stämma väl överens med syftet och de slutgiltiga 
kategorierna blev Jagets utsatthet och Lindring med underrubriker. För att se hur 
kategorierna är representerade, se tabell 5.  
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Tabell 5. Artiklarnas representativitet i kategorierna.   

 
 
 
 
 
 
 

  

Jagets utsatthet 
 

Lindring 
Artiklar Känslor  

av makt-
löshet  

Luktens 
skam 

Smärta Svek 
och 
ilska 

Egen-
vårds-
strategier 

Hopp 
och 
tröst 

Trygghet 
och konti-
nuitet 

Brown, 
2005b 

  X  X  X 

Ebbeskog 
& Emami 
2005 

   X X   

Fox,  
2005 

X  X X X X  

Hopkins,  
2004 

X X X  X X X 
Hopkins  
et al., 
2006 

X X X  X   

Jones et 
al., 
2008 

 X X     

Lindahl et 
al., 
2007 

X X X X X X X 

Morgan & 
Moffatt, 
2008b 

X X X X    

Palfrey-
man et al., 
2007 

X X X  X   

Spilsbury 
et al., 
2007 

X X X  X   

Wann-
Hansson 
et al., 
2005 

X  X  X   
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Resultat 

De elva artiklarna belyser personers upplevelser av att leva med svårläkta sår. 
Belysande citat valdes ut för att understryka essensen i kategorierna. I resultatet 
kommer deltagarna från studierna att kallas patienter när de befinner sig i en 
vårdrelation. I övriga fall kallas de personer eftersom en personcentrerad vård 
eftersträvas.  
 
Jagets utsatthet 

Känslor av maktlöshet  
I en studie av Lindahl, Norberg och Söderberg (2007) intervjuades personer om 
upplevelsen av att leva med illaluktande och vätskande sår. Personerna upplevde en 
maktlöshet till situationen och en ensamhet över den förändrade kroppsbilden, vilket 
gav dem en känsla av att det inte fanns något att göra. Personerna hade dåligt samvete 
och kände sig smutsiga och kontaminerade på insidan, något som inte kunde tvättas bort 
som vanlig smuts. Såren påverkade personernas liv totalt och det var något som de 
aldrig hade upplevt tidigare (ibid). 
 
Inneliggande patienter med trycksår intervjuades av Spilsbury et al., (2007) och 
patienterna upplevde såren som besvärliga, irriterande och obekväma. Några av dem 
blev deprimerade och kände sig olyckliga på grund av såret och för andra orsakade 
såren sämre självkänsla. Personerna beskrev känslor som oro, maktlöshet och 
depression (Hopkins, Dealey, Bale, Defloor &Worboys, 2006; Morgan & Moffatt, 
2008b). Vissa jämförde sig själva med hur de hade det innan de fick trycksår och kände 
sig i nuläget odugliga och olyckliga (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2006; Lindahl et 
al., 2007). De kände inte igen sig själva i spegeln, de hade blivit en annan person i en 
annan värld. Tidigare i livet hade vissa personer varit fysiskt och socialt aktiva, något 
som nu hade gått förlorat. Enligt personerna i studien av Hopkins (2004) kom 
förändringen smygande och det var något som de blev vana vid. Flera personer mådde 
dåligt över sina familjer som fick lida (Hopkins et al., 2006; Lindahl et al., 2007). Trots 
oron tyckte många att deras liv hade varit värre utan sina familjers stöd och arbete.  
  
Personer med perifer arteriell sjukdom intervjuades av Wann-Hansson, Hallberg, 
Klevsgård och Andersson (2005). Några av personerna behövde gåhjälp som käppar och 
rullatorer, vilket gav en känsla av begränsning och ett tecken på att vara gammal. De 
upplevde att de hade gått från en auktoritär familjeroll som alltid hjälpt andra till att bli 
den som behövde hjälp, vilket bidrog till en känsla av oduglighet (ibid). Rädslan för 
framtiden var påtaglig för många personer eftersom skräcken för amputation var ett 
outtalat hot (Fox, 2005; Wann-Hansson et al., 2005). Osäkerheten över såret var en 
oundviklig upplevelse för flera personer eftersom såret läkte och bröts ner om vartannat 
(Hopkins, 2004; Palfreyman et al., 2007). Detta orsakade en maktlöshet och frustration 
över situationen.  
 
Luktens skam 
Personer berättade i två studier att illaluktande och vätskande sår skapade en känsla av 
att vara fångad i en försvagad process (Jones et al., 2008; Lindahl et al., 2007). Det 
kännetecknades av att smärta, lukt, rädsla, skam, orenhet, självhat och maktlöshet kunde 

9 
 



ta över situationen. Personerna beskrev att de kände sig smutsiga på grund av lukten 
som de inte kunde dölja och som ständigt påminde dem om sina sår (ibid). Lukten 
gjorde även att personerna skämdes när de var tillsammans med andra och det ledde till 
att de begränsade sitt sociala liv (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2006; Jones et al., 
2008; Lindahl et al., 2007; Morgan & Moffatt, 2008b; Palfreyman et al., 2007; 
Spilsbury et al., 2007). “I used to wake up at night and I could smell it, you know it 
used to make me feel really depressed...Like dying flesh... like something dead in the 
same room” (Jones et al., 2008, s 58). I studien av Palfreyman et al. (2007) var lukten 
från bensåret det symtom som hade djupast påverkan. De som hade ett brett socialt 
nätverk och stor familj kunde hantera lukten bättre än de som hade mindre kontakt med 
familj och vänner (ibid). Lukten gav dem en känsla av att känna sig orena och det 
resulterade i att de blev allt mer socialt isolerade (Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; 
Palfreyman et al., 2007). Exempelvis hade en av personerna i Hopkins (2004) studie 
tackat nej till två bröllop på grund av risken att andra skulle känna lukten. Genom att 
skydda andra, skyddade personerna sig själva från att se andra människors 
ansiktsuttryck och undvikande beteende. Både vårdpersonal och närstående sa att de 
inte kunde känna lukten som patienten kände hela tiden, vilket gjorde att patienterna har 
svårt att lita på dem (Lindahl et al., 2007).  
 
Smärta 
I ett flertal studier beskrevs smärtan som ett stort problem i upplevelsen av att leva med 
ett svårläkt sår (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2006; Lindahl et al., 2007; Palfreyman et 
al., 2007; Spilsbury et al., 2007; Wann-Hansson et al., 2005). I studien av Lindahl et al. 
(2007) beskrev personerna att smärtan plågade dem så svårt att det styrde deras liv, den 
attackerade i full styrka i olika situationer. Smärtan kunde vara olidlig och leda till att 
personerna inte kunde sova, vilket i sin tur ledde till utmattning och sårbarhet och 
gjorde smärtan ännu svårare att hantera (ibid). I studien av Hopkins et al. (2006) 
beskrev personer med trycksår att smärtan var konstant, haltande, genomborrande och 
lidande. Genom att vara stilla upplevde de dock en kontroll över smärtan. I två studier 
varierade smärtan för personerna (Hopkins, 2004; Spilsbury et al., 2007). För vissa var 
smärtan konstant, för andra var den värst på natten och den kunde variera från dag till 
dag. Både trycksår och arteriella sår orsakade en smärta som beskrevs brännande och 
huggande. (Spilsbury et al., 2007; Wann-Hansson et al., 2005).  
 
I tre studier deltog inte personer i fysiska och sociala aktiviteter på grund av läckage, 
smärta och obekväma förband, vilket orsakade en förändrad livssituation och kroppsbild 
(Fox, 2005; Lindahl et al., 2007; Wann-Hansson et al., 2005). Personerna fick tvinga sig 
själva att få saker gjorda, vilket var en bedrövelse, särskilt för de personer som varit 
aktiva tidigare (Morgan & Moffatt, 2008b; Wann-Hansson et al., 2005). Flera personer 
upplevde att såret upptog en stor del av deras liv och att immobilisering var en av de 
största utmaningarna (Fox, 2005; Spilsbury et al., 2007). Kroppen hade förändrats från 
att vara förutsägbar till att nu vara osäker (Jones et al., 2008). Personer beskrev en 
rädsla inför att vara aktiva eftersom de var rädda för att såret skulle skadas eller att 
smärtan skulle förvärras (Brown, 2005b). I studien av Spilsbury et al. (2007) påverkades 
patienterna fysiskt på tre olika sätt. För det första påverkade såret patienternas 
positionering och komfort. Patienter med trycksår i sacrum upplevde svårigheter med 
att sitta på en stol och samtidigt tryckavlasta såret. För det andra påverkade trycksåret 
vardagliga aktiviteter som att duscha. För det tredje påverkades patienterna fysiskt 
genom infektioner som försenade läkningen (ibid). I en studie av Fox (2005) 
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intervjuades diabetiker med fotsår. De långvariga behandlingarna, långvarigt högläge, 
omläggningar och intensiv medicinering orsakade immobilisering. Arbete, 
hushållsarbete och tid med barnen blev också begränsat (ibid). 
 
Svek och ilska                                                                              
Såret orsakade lidande och förlorad kontroll över kroppen, vilket gjorde patienterna 
beroende av sjuksköterskor och läkare (Lindahl et al., 2007). När vårdpersonalen inte 
tröstade och bekräftade patienterna som de förväntat sig kände de sig svikna. De 
upplevde att de inte togs på allvar av sjuksköterskor och läkare och att de nonchalerades 
när de försökte förklara att något var fel. Patienterna med venösa bensår beskrev tydligt 
sin syn på sjuksköterskans arbete (Morgan & Moffatt, 2008b). De upplevde en 
frustration och ilska över att sjuksköterskorna inte förstod allvaret i smärtan och att den 
behandlingen som användes gjorde smärtan ännu värre. Många av patienterna beskrev 
att de kände sig oroliga när vissa sjuksköterskor besökte dem för att göra 
såromläggningar, eftersom de associerade till tidigare omläggningar med smärta och 
lidande. Såromläggningen kunde orsaka stor plåga om den inte utfördes korrekt och 
patienterna var tvungna att anpassa sig till sjuksköterskorna som både hade och inte 
hade kompetensen (Lindahl et al., 2007; Morgan & Moffatt, 2008b). Vissa patienter 
fick själva förklara för sjuksköterskorna hur de skulle lägga om såret, vilket ibland 
resulterade i att de blev avvisade av sjuksköterskorna (Morgan & Moffatt, 2008b).  I 
Ebbeskog och Emamis (2005) studie deltog patienterna med venösa bensår. En av 
patienterna bad om att få en annan sorts förband eftersom det var styvt och gjorde ont, 
men personalen lyssnade inte och tog det förbandet som de tyckte passade. Det slutade 
med att patientens hud kring såret blev rött, svullet och irriterat och då förstod 
personalen att patienten hade haft rätt angående förbandet (ibid). Flera av personerna 
med diabetes och fotsår ansåg att de behövde mer stöd från vårdpersonal än vad de fick. 
Sjuksköterskorna kom för att göra sitt jobb och fokuserade på foten, men patienterna 
hade uppskattat om de hade sett hela personen och inte bara foten (Fox, 2005). Många 
av personerna med venösa bensår beskrev att god vård var viktigt för dem, vilket de 
beskrev som att bli sedda som unika individer (Morgan & Moffatt, 2008b). De beskrev 
även god vård som att inte bara ta hand om såret utan också se helheten.  
 
Lindring 

Egenvårdsstrategier 
Spilsbury et al. (2007) beskrev i sin studie att personer försökte distrahera 
uppmärksamheten till trycksåret genom att inte låta det uppehålla dem samt genom att 
försöka vara upptagen med annat. I två studier framkom det att personerna jämförde sig 
med andra för att hantera såren (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2006). Personerna hade 
i åtanke att det kunde ha varit värre, vilket gjorde situationen lättare att utstå. De 
beskrev att sjuksköterskorna också gjorde jämförelser med andra patienter som hade sår 
som var värre. Jämförelserna skapade en acceptans av situationen. De beskrev också att 
positiva tankar hjälpte dem att hantera situationen (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 
2006). I Lindahls et al. (2007) studie hjälpte praktiskt stöd och assistans i hemmet 
personerna att hantera det dagliga livet och det gjorde att de fick mer kontroll över sina 
liv. Många personer gjorde egna observationer av såret och utifrån dessa engagerade de 
sig i aktiviteter och träning för att förbättra blodcirkulationen, hälsan och minska 
smärtan (Ebbeskog & Emami, 2005; Wann-Hansson et al., 2005). I Wann-Hanssons et 
al. (2005) studie beskrev personerna att det fanns både aktiva och passiva strategier för 
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att hantera de svårläkta såren. De aktiva strategierna användes av de som noggrant tog 
hand om sina sår samt provade olika förband för att lindra smärtan. De passiva 
strategierna innebar att låta vårdpersonalen ta hand om såren utan att personerna själva 
blev inblandade i behandlingen (ibid). I Palfreyman et al. (2007) studie framkom det att 
de kunde se bensåret som en åldrande process och att det var utanför deras kontroll. I en 
studie av Fox (2005) upplevde personer med diabetes och fotsår frustration av att de var 
fysiskt inaktiva. De hanterade frustrationen genom att förändra synen på vad lycka är 
och de kunde underhålla sig med att titta på TV, läsa böcker, skriva dikter eller baka 
bröd. Personerna insåg att såren läkte snabbare om blodsockret var under kontroll, 
vilket bidrog till att personerna gjorde allt de kunde för att förbättra situationen. Den 
långsamma läkningen, infektioner och återfall krävde stort tålamod, hängiven egenvård 
och känslomässig uthållighet (ibid). I Browns (2005b) studie beskrev personerna att de 
hanterade sitt bensår genom att känna frihet, vilket upplevdes genom att ta av sig 
kompressionsstrumporna. Andra personer lättade på omläggningen för att slippa obehag 
trots att det fanns en vetskap om att det förstörde läkningsprocessen (ibid).  
 
Hopp och tröst  
Hopp uppkom när personerna kunde räkna ner antalet behandlingar och de kunde ana 
ett slut på lidandet (Lindahl et al., 2007). De hoppades på att snart gå tillbaka till sitt 
gamla liv som det var innan bensåret uppkom (ibid). I studien av Fox (2005) hade flera 
av personerna med diabetes och fotsår kvar hoppet om att det skulle läka, även om de 
hade haft såret i flera år. Tröst kunde upplevas om de lät sina närstående vara med vid 
omläggningar och låta dem se såret läka (Lindahl et al., 2007). Patienterna menade att 
hängivna sjuksköterskor ingav tröst när de var trogna, sa sanningen och tog den tid de 
behövde samt hade den kunskap som behövdes vid omläggningen. De uppmuntrade 
patienterna utan att inge falskt hopp och om patienterna mötte samma sjuksköterska 
varje gång kände de sig tryggare.“...I was happy that she answered the phone when I 
called. She knew me and then I knew that she probably would understand...and she 
did”. (Lindah et al., 2007, s.73). Skillnaden mellan hopp och förväntan fanns hos vissa 
personer eftersom de hoppades att såret skulle läka, men de förväntade sig inte det 
(Hopkins, 2004). Tröst kunde underlätta processen av att få återkomma till hur livet var 
innan sårets uppkom och tröst krävdes för att inge hopp. Personerna längtade efter 
renhet, kontroll och bekräftelse, men rädslan för framtiden kunde dock göra att hoppet 
förtvinade. Personerna upplevde framtiden som skrämmande eftersom nya sår, 
infektioner och amputationer kunde drabba dem. I lidandet fruktar personerna både livet 
och döden och mitt i allt förlorar de hoppet (ibid).  
 
Trygghet och kontinuitet 
Relationen till sjuksköterskan beskrevs som viktig av patienterna i två studier, de 
beskrev att sjuksköterskorna gjorde ett bra arbete och de poängterade att kontinuitet var 
viktigt i deras omvårdnad av såret (Brown, 2005b; Hopkins, 2004). De flesta patienterna 
i studierna beskrev att de värderade relationen med sjuksköterskorna högt eftersom 
sjuksköterskorna gav dem god vård. I Hopkins (2004) studie beskrev patienterna att de 
hade en långvarig relation till sjuksköterskorna och de upplevde en trygghet att det var 
någon som kände dem. Det som kännetecknade en bra sjuksköterska enligt patienterna i 
studien var någon som gjorde mer än vad han eller hon behövde. De gjorde det lilla 
extra och gav patienterna det som just den behövde. Relationen kunde utvecklas till en 
nära vänskap och patienterna i studien tyckte ibland synd om sjuksköterskorna ifall 
såret inte läkte. En patient beskrev att sjusköterskan var den som blev gladast över att 
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såret läkte, bortsett från patienten själv (ibid). I Lindahl et al. studie (2007) beskrevs 
sjuksköterskorna som hängivna när de inte bara såg såret, utan hela människan och de 
behandlade patienten som vem som helst som de kunde dela tankar med. De vårdade 
patienterna på ett ärligt sätt och patienterna fick den vård de ville, förtjänade och 
behövde (ibid).  
 
Diskussion 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser av att leva med svårläkta sår. Till 
en början gjordes sökningarna med fler sökord, men eftersom många sökningar 
resulterade i dubbletter förkastades de sökorden som gav samma resultat. Det anses att 
de utvalda sökorden representera kärnan i litteraturstudiens syfte och kan då stärka 
trovärdigheten. 
 
Datainsamlingen genomfördes systematiskt i strävan efter god tillförlitlighet. 
Informationssökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed eftersom de är 
inriktade på omvårdnad och PsychInfo och Sociological Abstract eftersom de är 
inriktade på psykologi och sociologi. Det är möjligt att en förnyad sökning i andra 
databaser skulle bidra med ytterligare information. Med tanke på syftet kunde 
sökningarna utökas till tio år, vilket skulle kunna stärka trovärdigheten och komma 
närmre förutsättningen av en systematisk litteraturstudie. Artiklarnas studieresultat bör 
överensstämma med svenska förhållanden eftersom studierna är utförda inom 
västerländsk kultur. Det vore intressant att gå vidare med studier från andra kulturer, 
eftersom även möten med personer från andra kulturer är vanliga. I litteraturstudien 
valdes endast kvalitativa artiklar eftersom studiens syfte var att beskriva personers 
upplevelser. Vid en förnyad studie vore det intressant att sammanställa vad kvantitativa 
artiklar kan bidra med som kan ge ytterligare perspektiv.  
 
Granskningar av de vetenskapliga artiklarna gjordes enskilt för att sedan jämföras. De 
olika aspekterna från de enskilda granskningarna diskuterades för att stärka den 
slutgiltiga granskningens resultat och därmed trovärdigheten. Bearbetningen av 
resultatsartiklarna gjordes genom att artiklarnas resultat lästes flera gånger för att 
likheter och skillnader skulle identifieras. Kategorierna formulerades och bearbetades 
flera gånger för att öka tillförlitligheten och för att finna kategorier som bäst kan spegla 
resultatet. Det är möjligt att ytterligare bearbetning av resultatsartiklarna kan leda till 
mer precisa kategorier och tydligare beskrivningar. Det är värt att beakta att denna 
litteraturbearbetning är utförd av två nybörjare av vetenskapligt arbete, mer erfarenhet 
hade kunnat ge ytterligare fördjupning av resultatet. 
 
Resultatdiskussion 

Sjukdomslidande 
I resultatet från ett flertal studier framkom det att smärta ansågs vara ett stort problem i 
upplevelsen av att leva med ett svårläkt sår (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2006; 
Lindahl et al., 2007; Palfreyman et al., 2007; Spilsbury et al., 2007; Wann-Hansson et 
al., 2005). Detta bekräftas ytterligare i ny forskning som visar att smärta är ett stort 
problem vid bensår, trycksår och fotsår hos diabetiker (Gottrup et al., 2010; Lindholm, 
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2012; Maddox, 2012). Även tidigare forskning anger att smärta är en central faktor i 
upplevelsen av att leva med bensår (Ebbeskog & Ekman, 2001). I resultatet framkom 
det att personerna upplevde både konstant och varierande smärta (Hopkins, 2004; 
Hopkins et al. 2006; Spilsbury et al., 2007). Smärtan beskrevs som brännande och 
huggande (Spilsbury et al., 2007; Wann-Hansson et al., 2005). Ytterligare forskning 
bekräftar att smärtan är varierande, konstant, huggande och skarp (Gottrup et al., 2010; 
Maddox, 2012). Smärtan kan påverka personen socialt, psykiskt och fysiskt och en 
minskning av smärtan kan förbättra en persons livskvalitet (Gottrup et al., 2010). Detta 
är viktigt att ha i åtanke i arbetet som sjuksköterska. Uppgiften i mötet med dessa 
personer är att målmedvetet minska och lindra smärtan, vilket förhoppningsvis ger 
personen stöd och kanske en känsla av välbefinnande.  
 
I resultatet framkom det i ett flertal studier att personer med svårläkta sår upplevde 
känslor av maktlöshet, oro och sämre självkänsla (Hopkins et al., 2006; Morgan & 
Moffatt, 2008b). De beskrev att dessa känslor ledde till depression och social isolering 
och att det inneburit ett förändrat liv och en förändrad kroppsbild. Annan forskning 
beskriver att personers liv påverkas av att leva med svårläkta bensår eftersom 
begränsningar ofta påverkar personen både fysiskt och socialt (Koupidis et al., 2008; 
Parker, 2012). Känslor av självförakt, lidande och smärta beskrivs och kan leda till 
social isolering och depression även i dessa studier (ibid). Detta bekräftas ytterligare av 
tidigare forskning som visar att personer med bensår kan bli socialt isolerade på grund 
av såret (Ebbeskog, 2001). Personerna upplever maktlöshet och en känsla av att bli 
kontrollerade av sin egen kropp istället för att kontrollera den själv (ibid). På liknande 
sätt framkom det i Lindahl et al. (2007) studie att personerna upplevde en maktlöshet 
över situationen och en ensamhet över den förändrade kroppsbilden. Eftersom både 
litteraturstudiens resultat och annan forskning tyder på att svårläkta sår skapar starka 
känslor så som maktlöshet, oro och självförakt kan det vara av betydelse som 
sjuksköterska att förstå vad såren kan framkalla för känslor. En ökad förståelse skulle 
kunna bidra till en bättre omvårdnad.  
 
Luktens förnedring 
Rädslan för vad andra skulle tycka om såret var centralt i litteraturstudiens resultat 
(Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; Lindahl et al., 2007; Palfreyman et al., 2007). Flera 
personer valde att inte besöka vänner på grund av rädslan för att såret skulle lukta eller 
läcka (Lindahl et al., 2007). Genom att undvika andras reaktioner på sårets symtom 
skyddade de sig själva. Skam, förnedring och skuld är upplevelser i det andliga lidandet 
och förnedring är något som upplevs i förhållande till andra (Eriksson, 1994). Det kan 
ses som att förnedring undviks genom att inte träffa andra, men den minskade 
förnedringen ökar ensamheten och den sociala isoleringen. I förnedringen ses lidandet 
av andra men i ensamhet lider personen själv med sin skam och utan förnedring.  
 
Stewart (2005) menar att människan kan uppfatta världen genom sina sinnen, men att 
sinnena är formade och modifierade av tidigare erfarenheter. Aristoteles menade att 
känsel behövs för att existera, medan de andra sinnena är nödvändiga för välbefinnande, 
vilket gör att känseln rankas lägst av sinnena. Sinnena rankas i följande ordning: syn, 
hörsel, lukt, smak och känsel. Stewart (2005) ser sinnena som inre och yttre fenomen 
och diskuterar om de är personliga eller allmänna. Exempelvis ses lukten som ett yttre 
och allmänt sinne. I denna litteraturstudie framkom det att lukten skapade oro inför 
andras reaktioner och personerna litade inte på när andra sa att de inte kunde känna 
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lukten (Lindahl et al., 2007). Det påverkade en del personer till socialt tillbakadragande 
och isolering (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2006; Jones et al., 2008; Lindahl et al., 
2007; Palfreyman et al., 2007; Spilsbury et al., 2007). Lukten kan ses som ett lidande 
till allmän beskådning i den yttre världen där förnedring är dominerande. Eftersom 
lukten är ett av sinnena som behövs för välbefinnande, enligt Aristoteles, kan det 
diskuteras vad en ständigt illaluktande kropp kan bidra med för välbefinnande. Om 
världen upplevs genom våra sinnen skulle lukten kunna orsaka en motbjudande värld. 
Eriksson (1994) antyder att upplevelsen av att inte bli sedd av någon kan vara det största 
lidandet och den upplevelsen kan bidra till känslan av att vara död. Om den sociala 
isoleringen och ensamheten gör att personerna känner sig döda kan detta leda till en 
hopplöshet vilket kan göra det svårare att kämpa för ett nytt liv.  
 
Hanterbarhet  
Resultaten visade att personerna hade olika lösningar på att hantera såren. En person tog 
av sig kompressionsstrumporna för att få uppleva frihet (Brown, 2005b). Eftersom 
ofriheten är en av grundorsakerna till människans lidande enligt Eriksson (1994) kan 
frihet tolkas som ett sätt att minska lidande. Personen i studien kan därför ha minskat 
sitt lidande genom att känna frihet. I resultatet framkom det även att positiva tankar var 
ett sätt att hantera vardagen (Hopkins, 2004; Hopkins et al., 2006). Användning av 
passiva och aktiva strategier hjälpte också personerna (Wann-Hansson et al., 2005). De 
olika sätten att hantera vardagen på kan kopplas till begreppet hanterbarhet i 
Antonovskys (2005) teori KASAM. Hanterbarhet inriktas på personens grad av att finna 
lösningar på problem som uppstår i olika livssituationer. Antonovsky (2005) menar att 
personer har egna resurser att hantera problemen på, men det kan även vara andra 
tillgängliga resurser som personen har kring sig, till exempel vårdpersonal eller socialt 
nätverk. I studien av Hopkins et al. (2006) hjälpte familjens stöd att hantera såren, vilket 
kan ses som tillgängliga resurser som finns kring personen.  
 
Personerna upplevde hopp när de kunde räkna ner antalet behandlingar och ana ett slut 
på lidandet (Lindahl et al., 2007). Hopp om läkning fanns även om såret hade funnits i 
flera år (Fox, 2005). På liknande sätt visar tidigare forskning att det finns hopp för 
framtiden trots sårets långsamma läkning (Ebbeskog & Ekmans 2001). Hopp om att 
läkning ska ske baseras på personernas egna erfarenheter från tidigare läkning och även 
deras egen uppfattning av hur såret ser ut. Personerna upplever signaler från sina egna 
kroppar om att såret är på väg att läka (ibid). Enligt Svensk sjuksköterskeföreningen 
[SSF] (2010) är hopp en förutsättning för att människan ska uppleva hälsa eftersom det 
förknippas med en möjlig framtid. Detta bekräftas ytterligare eftersom Benzein (2012) 
beskriver att det är en omvårdnadshandling att skapa förutsättningar för upplevelsen av 
hopp. Omvårdnadshandlingen syftar på att stärka hälsa, välbefinnande och minska 
lidande. Med detta i åtanke bör sjuksköterskan inge hopp i omvårdnaden för att främja 
hälsa och välbefinnande.  
 
En personcentrerad omvårdnad 

Patienters lidande måste bekräftas för att kunna lindras (SSF, 2010). Tillgänglig och 
närvarande vårdpersonal underlättar för patienten att försonas med lidandet. Detta kan 
vara en förklaring till att patienterna i studien av Lindahl et al. (2007) kände sig svikna 
när de inte fick den tröst och bekräftelse som de förväntat sig. De kunde även uppleva 
nonchalans från vårdpersonalen. En annan förklaring kan vara oron sjuksköterskorna 
känner för patienterna (Morgan & Moffatt, 2008a). Sjuksköterskorna skyddar både sig 
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själva och patienten genom att inte bli känslomässigt involverade, vilket orsakar ett 
arbete på rutin och utan känslor. Även de illaluktade såren försvårar närhet till patienten 
(Lindahl et al., 2008). Sjuksköterskor är osäkra på vad som krävs av dem. Det kan också 
vara en bidragande orsak till att deras uppträdande upplevdes som bristande.   
 
Brist på tid och vårdens nedskärningar gör det svårt för sjuksköterskor att ge den vård 
de vill (Lindahl et al., 2008; Morgan & Moffatt, 2008a). Även om sjuksköterskorna är 
för kontinuitet, går inte det på grund av vårdens begränsningar (Morgan & Moffatt, 
2008a). I resultatet tyckte patienterna att det var viktigt med kontinuitet i vården 
eftersom en långvarig relation till samma sjuksköterska bidrog till trygghet (Brown, 
2005b; Hopkins, 2004). I studien av Hopkins (2004) definierade patienterna en bra 
sjuksköterska som någon som gjorde mer än vad som krävdes och gav patienterna det 
som just den behövde. Även senare forskning visar på att sjuksköterskor behöver förse 
patienter med personcentrerad omvårdnad, vilket bland annat innebär att ha kunskap om 
vad som kan optimera hanteringen för just den patienten (Parker, 2012). Ebbeskog 
(2001) beskriver att utmaningen för vårdpersonalen är att flytta fokus från 
sårhanteringen till att försöka förstå varje enskild individs behov i samband till 
individens dagliga liv. Genom att sjuksköterskan har förståelse för de personliga 
erfarenheterna kan problem förutses och en mer givande omvårdnad ges (ibid). I 
omvårdnaden av ett bensår är det viktigt med ett holistiskt synsätt (Parker, 2012). 
Genom att lyfta blicken från såret till att se hela personen kan innebära en skillnad för 
både patienter och sjuksköterskor (Lindahl et al., 2008). I studiens resultat ville 
patienterna att sjuksköterskan skulle se hela personen och inte bara såret (Fox, 2005; 
Lindahl et al., 2007). Patienter upplevde en frustration över att sjuksköterskor inte 
förstod allvaret av smärtan och att såromläggningen kunde förvärra smärtan, särskilt om 
den inte utfördes korrekt (Lindahl et al., 2007; Morgan & Moffatt, 2008b). Eftersom 
kontinuitet och ett holistiskt synsätt efterfrågas av både sjuksköterskor och patienter bör 
detta beaktas och eftersträvas inom vården. En förståelse för patienternas behov skulle 
kunna innebära en trygghet och en mer personcentrerad vård. Så länge detta brister finns 
det en risk för att patienterna fortsätter att uppleva en frustration och ett onödigt lidande 
i vårdmötet.  
 
Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om patienters lidande och se deras 
kamp för att klara av vardagen (Lindahl et al., 2008). Kampen är en av faserna i lidandet 
och målet för kampen är lindring (Arman & Rehnsfeldt, 2006). Kampen kan göra att 
personen inte klarar av att uttrycka sitt lidande till en annan människa och därför kan 
lidandet förstöra förmågan att kommunicera (Eriksson, 1994; Lindahl et al., 2008). Det 
är möjligt att oförmågan till kommunikation kan leda till en brist på kommunikation 
mellan sjuksköterska och patient. Det kan vara så att patienten tror att den uttryckt sig 
klart om vad den vill men lidandet har gjort att det inte har uppfattats av 
sjuksköterskan.  Bristen på kommunikation kan på så vis försämra omvårdnaden utan 
att någon har orsakat det med mening. Patienterna kunde uppleva att de blev avvisade 
av sjuksköterskorna när de försökte förklara hur de ville att såromläggningen skulle gå 
till (Ebbeskog & Emamis, 2005; Morgan & Moffatt, 2008b). Brist på kommunikation 
och kontinuitet kan även vara en förklaring till detta.  
 
 

 

16 
 



Konklusion och implikation 

Resultatet visar att smärta och immobilisering orsakar lidande för personer med 
svårläkta sår. Detta är ett förväntat resultat vid svårläkta sår eftersom många studier 
befäster detta. Denna litteraturstudie visar att också lukten påverkar människans 
välbefinnande. Ett liv med en ständigt illaluktande kropp kan innebära en ensamhet och 
skam som är svår att uthärda. Eftersom lukt innebär ett stort lidande bör det tidigt 
beaktas att åtgärda lukt. Det finns förband som minskar lukt, men frågan är om det 
används i tillräckligt stor utsträckning eller om de inte är tillräckligt effektiva. I så fall 
skulle en satsning på nya förband som minskar lukt effektivt lindra många människors 
lidande och bidra till att de vågar bli mer involverade i sociala sammanhang. Eftersom 
både litteraturstudiens resultat och annan forskning tyder på att svårläkta sår skapar 
starka känslor är det viktigt att ha förståelse och empati för varje persons känslor. Det 
kan illustreras som att sjuksköterskan befinner sig utanför personens jag och målet är att 
lindra jagets utsatthet (Figur 1).   
 
Flera studier visar att sjuksköterskan påverkar vardagen för patienter som måste leva 
med svårläkta sår. De beskriver vad en bra och hängiven sjuksköterska kännetecknas av, 
men även hur sjuksköterskor kan påverka vardagen negativt. Litteraturstudiens resultat 
visar att omvårdnaden och mötet mellan sjuksköterska och patient kan vara 
inflytelserikt, både negativt och positivt. Vetskapen om denna skillnad och betydelsen 
av det kan förhoppningsvis bidra till att sjuksköterskor eftersträvar att vara en ljusglimt i 
den annars lidande vardagen. Personernas egenvård skilde sig stort. Som sjuksköterska 
går det därför inte att följa några riktlinjer för alla patienter som påträffas, eftersom alla 
hanterar såren olika. En betydelsefull tanke är att försöka eftersträva ett holistiskt 
förhållningssätt där hela personen ska vara i fokus. Vid varje möte med en ny patient är 
det centralt med en personcentrerad omvårdnad och därför alltid fråga vad den personen 
behöver och vad som lindrar för henne eller honom. Sjuksköterskan bör ta reda på vad 
personen upplever, vilket kan vara maktlöshet, skam, smärta och ilska. Därefter bör 
sjuksköterskan lindra detta genom att stötta egenvården och inge hopp, tröst, trygghet 
och kontinuitet (Figur 1).  
 
Efter att ha bearbetat forskning kring upplevelsen av att leva med svårläkta sår framkom 
det att upplevelserna inte har förändrats märkbart på över tio år. De negativa 
upplevelserna berodde bland annat på smärta vid såromläggning. Orsaken till detta kan 
vara att kunskapen om sårbehandling är bristande. En litteraturstudie om sårbehandling 
skulle kunna ge en översikt om hur sårbehandlingar har utvecklats över tid. Mer 
kunskap om sårbehandling i sjuksköterskeutbildningen skulle kunna minska smärtan vid 
sårbehandling och därmed förbättra upplevelserna av att leva med svårläkta sår. Även 
mer kunskap om upplevelser av att leva med svårläkta sår skulle kunna öka förståelsen 
hos sjuksköterskor. Bristande kunskap ska inte vara orsaken till patienters lidande. Det 
är av stor vikt att detta lyfts fram så att alla blir varse om betydelsen av sjuksköterskans 
påverkan på upplevelsen av att leva med svårläkta sår.  
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Figur 1. Belysning av upplevelser av att leva med svårläkta sår.  
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Urval: Åtta personer. 
Inklusionskriterierna var: 65 år eller 
äldre, venösa bensår, leva ensam, ha 
låg social kontakt, engelsktalande och 
viljan att bli intervjuad. 
Exklusionskriterierna var: osäker 
etiologi, kognitiva 
funktionsnedsättningar, recept på 
psykologiska stödsamtal och sörjande 
inom 6 mån.  
 
Bortfall: Redovisas inte. 

Tre huvudteman presenterades: 
smärta, social avskildhet och 
hanterbarhet. Smärtan 
beskrevs som en negativ aspekt 
av att leva med bensår och 
social avskildhet och 
hanterbarhet påverkade 
personernas sociala liv.  

Grad II 
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Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 2 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2005 
 
Sverige 
 
Cinahl 

Ebbeskog., 
B., & 
Emami, A. 

Older 
patients’ 
experience 
of dressing 
changes on 
venous leg 
ulcers: more 
than just a 
docile 
patient. 

Syftet med 
studien var 
att förklara 
äldre 
öppenvårds-
patienters 
erfarenheter 
av att leva 
med venösa 
bensår vid 
såromlägg-
ning, med 
fokus på 
deras oro 
över vård-
insatserna. 

Metod: Kvalitativ studie. Intervjuerna 
spelades in och patienterna fick välja 
att ha intervjun i hemmet eller på 
klinik. Data transkriberades, 
analyserades och tolkades och en 
fenomenologisk metod skapades. 
 
Urval: Ett strategiskt urval utfördes 
och inklusionskriterierna var att 
patienterna skulle haft bensår i minst 2 
månader, vara 65 år eller äldre, leva 
hemma med en verifierad diagnos av 
venös insuffiens och ett ankel-brakial 
tryck index > 0.8. 15 patienter; 12 
kvinnor och 3 män, 74-89 år. 
 
Bortfall: Redovisas inte. 

Tre huvudteman identifierades: 
att vårdas med en skicklig 
beröring, känslor av 
behörighet, kontinuitet och 
samhörighet och bli förtryckt 
till ett tillstånd där kontrollen 
förloras, vilket leder till 
känslor av obehag. 
Patienternas upplevelser 
varierade. Upplevelser av att 
sjuksköterskor inte lyssnade på 
patienterna framkom.  

Grad I 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 3 

Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2005 
 
Kanada  
 
Cinahl 

Fox, A. Innocent 
beginnings, 
uncertain 
futures: 
exploring 
the 
challengers 
of living 
with 
diabetic foot 
ulcers.  

Syftet med 
studien var 
att utforska 
diabetikers 
upplevelser 
av att leva 
med fotsår, 
detta för att 
bättre förstå 
vardagliga 
utmaningar 
de möter 
samt för att 
utveckla 
rekommen-
dationer för 
att förbättra 
stödet.  

Metod: Kvalitativ studie med 
semistrukturerade och öppna 
intervjuer. Varje intervju varade i ca 
en timme. Intervjuerna spelades in, 
transkriberades, organiserades och 
kodades för att skapa teman.  
 
Urval: Tio patienter (6 män, 4 kvinnor, 
40-70 år) från en sårklinik deltog. 
Patienterna identifierades av 
vårdpersonalen och deltagandet skulle 
inte störa vården. Patienterna hade haft 
sin diabetesdiagnos i 5-25 år. 
Diabetikerna hade haft sina fotsår 8-18 
månader.  
 
Bortfall: Redovisas inte. 

Resultatet delades in i olika 
teman: Dagliga utmaningar, 
hantering av rädsla och 
oförutsägbarhet och 
copingstrategier. Patienterna 
berättade bl.a. att fotsåret 
påverkade den fysiska 
rörligheten negativt och det 
blev en daglig utmaning för 
många. Sårets läkningsprocess 
och kommande återfall var 
oförutsägbara. För att hantera 
sin livssituation och för att 
tänka på annat än såret roade 
sig patienterna med olika 
strategier, bl.a. titta på TV och 
baka bröd.  

Grad II 

 

 
 
 

 
 



 
 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 4 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2004 
 
Storbritannien 
 
Cinahl 

Hopkins, 
A. 

Disrupted 
lives: 
investigatin
g coping 
strategies 
for non-
healing 
ulcers.  

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
hur personer 
med 
svårläkta 
venösa 
bensår lever 
och hanterar 
det kroniska 
tillståndet.  

Metod: Kvalitativ studie. En 
fenomenologisk hermeneutisk ansats 
användes. Ostrukturerade intervjuer 
gjordes med personerna, som också 
skrev dagbok 
 
Urval: Strategiskt urval. 
Inklusionskriterierna var svårläkta 
venösa sår. Fem personer deltog. (4 män 
och 1 kvinna), 47-78 år, och de hade 
haft sina sår i 3-45 år. I 
 
Bortfall: Åtta personer gick med på att 
delta, men en var olämplig pga. 
förvirring och två personers sår läkte 
under studien.  

Biografiska avbrott, olika sätt 
att hantera, sociala 
konsekvenser och 
terapeutiska förhållanden. 
Påverkan på personernas 
upplevelse av svårläkta 
bensår, deras känslomässiga, 
och problemfokuserade 
copingstrategier kom fram. 
Den positiva rollen som 
distriktsjuksköterskan hade i 
deras liv framkom också. 

Grad I 

 
 

 

 
 

 
 



 
 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 5 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2006 
 
Storbritannien 
och Belgien 
 
Cinahl 

Hopkins., 
A. 
Dealey., C. 
Bale., S. 
Defllor., T. 
& 
Worboys., 
F.  

Patient 
stories of 
living with a 
pressure 
ulcer 

Syftet med 
studien var 
att utforska 
äldre 
patienters 
erfarenheter 
med 
trycksår.  

Metod: Kvalitativ studie. En 
fenomenologisk ansats användes. 
Ostrukturerade intervjuer utfördes för 
att få reda på patienternas upplevelser. 
Patienternas berättelse avbröts aldrig.  
 
Urval: Patienterna skulle vara över 65 år 
och vara på en skala mellan 3-4 på en 
trycksårsskala och såret skulle ha 
funnits i över en månad. Åtta patienter 
deltog. Patienterna exkluderades om de 
hade ryggmärgsskada.  
 
Bortfall: Redovisas inte. 

Upplevelserna av att leva med 
trycksår var en känsla av 
maktlöshet och att det aldrig 
skulle gå över. Tre 
huvudteman med underteman 
identifierades; Trycksår 
orsakar oändlig smärta, 
trycksår orsakar ett 
begränsat liv och hantering 
av trycksår.  
 
Smärtan hos patienterna var 
konstant. Begränsningarna 
påverkade det sociala livet 
och de alldagliga 
aktiviteterna.  
Vetskapen om att de inte var 
ensamma om att ha trycksår 
samt att de kunde haft det 
ännu sämre hjälpte dem att 
hantera situationen.  

Grad II 

 
 

 
 



Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 6 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2008 
 
Storbritannien 
 
Cinahl 
 

Jones, J-E., 
et al. 

Impact of 
exudate and 
odour from 
chronic 
venous leg 
ulceration.  

Syftet med 
studien var 
att utforska 
depression 
hos 
människor 
som är 
behandlade 
för kroniska 
venösa 
bensår, samt 
fastställa 
hur 
överdriven 
utsöndring, 
som leder 
till läckage 
och lukt, 
påverkar 
deras 
vardag, 
hälsa och 
livskvalitet. 

Metod: Kvalitativ studie (fas 2).  En 
fenomenologisk hermeneutisk metod 
användes. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant.  
 
Urval: 20 deltagare valdes ut strategiskt 
från de 196 deltagarna som 
identifierades i fas 1. 
Inklusionskriterierna var att patienterna 
skulle vara över 18 år, ha ett aktivt sår 
som varat i minst tre månader, att såret 
har undersökts kliniskt och ett ankel 
brachial tryck index som förvissar att 
det inte har arteriell insufficiens. 
Exklutionskriterierna var reumatoid 
artrit och diabetes. 12 kvinnor och 8 
män deltog (åldern 52-86 år).  
 
Bortfall: Redovisas inte. 

Tre teman identifierades av 
lukt: Den emotionella 
responsen till lukten, 
begränsningarna av sociala 
aktiviteter och hantering av 
lukt och läckage. Patienterna 
upplevde en känsla av 
självförakt, skam och avsky 
pga. sin lukt från såret. 
Vätskande sår, blöta förband 
och risken för lukt upplevde 
många patienter vara de 
värsta farhågorna med såret.  

Grad II 

 
 

 

 
 



Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 7 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2007 
 
Sverige 
 
PubMed 

Lindahl., E, 
Norberg., 
A. & 
Söderberg., 
A. 

The 
meaning of 
living with 
malodorous 
exuding 
ulcers. 

Syftet med 
studien var 
att belysa 
innebörden 
av att leva 
med ett 
illaluktande 
utsöndrande 
sår.  

Metod: Kvalitativ studie. Intervjuerna 
spelades in, transkriberades och 
tolkades. En fenomenologisk 
hermeneutisk metod användes. 
Intervjuerna varade i 28-86 min.  
 
Urval: Två patienter nekade att delta. 
Nio patienter med illaluktande och 
vätskande sår deltog; 7 kvinnor och 2 
män, 41-95 år.  
 
Bortfall: Redovisas inte.  

Två huvudteman 
identifierades med 
underteman till respektive 
tema; Bli nedtryckt och finna 
tröst. Innebörden av att leva 
med illaluktande utsöndrande 
sår kunde förstås som att vara 
inspärrad i en försvagad 
process som sakta slår ner 
personen. När patienterna 
möter genuinitet, känner 
kärlek, beaktning och 
respekterade som en hel 
människa trots såret, upplever 
de renhet.  

Grad I 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 8 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2008 
 
Storbritannien 
 
Cinahl 

Morgan., 
PA. & 
Moffatt., 
CJ.   

Non healing 
leg ulcers 
and the 
nurse-
patient 
relationship. 
Part 1: the 
patient´s 
perspective. 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
förhållandet 
mellan 
patienter 
med 
svårläkta 
bensår med 
kommun-
sjuksköt-
erskorna 
som förser 
dem med 
omvårdnad. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer 
transkriberades ordagrant och en 
trestegsprocess av analysen gjordes. 
Intervjuerna gjordes av två 
sjuksköterskor med erfarenhet av 
bensår.   
 
Urval: Fem patienter från fyra olika 
kommunsjukskötersketeam deltog.  
 
Bortfall: Redovisades inte. 

Två huvudteman 
identifierades: påverkan av 
bensåret i det dagliga livet 
och hur patienterna 
hanterade det och betydelsen 
av relationen mellan 
patienten och sjuksköterskan. 
Patienterna upplevde att 
sjuksköterskorna hade för lite 
förståelse över deras 
komplexa problem som de 
upplevde. Sjuksköterskorna 
behövde skapa och behålla en 
förtroendefull relation till 
patienterna för att de skulle 
känna sig betydelsefulla. 

Grad I 

 
 

 

 

 
 
 

 
 



Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 9 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2007 
 
Storbritannien 
 
Cinahl 

Palfreyman
., S. J. 
Tod., A.M. 
King., B. 
Tomlinson.
, D. 
Brazier., J. 
E. & 
Michaels., 
J.A.   

Impact of 
intravenous 
drug use on 
quality of 
life for 
patients 
with venous 
ulcers. 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
venösa 
bensårs 
påverkan på 
hälsan 
relaterat till 
livskvalitet 
samt att 
utforska 
skillnaden 
på sårets 
påverkan 
mellan 
nuvarande 
och tidigare 
sprutnarko
maner och 
den 
allmänna 
befolk-
ningen. 

Metod: Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade intervjuer som 
spelades in och olika teman skapades. 
Intervjuerna gjordes i ett tyst rum på 
kliniken och varade mellan 20-60 
minuter.  
 
Urval: Patienterna blev rekryterade av 
sjuksköterskor som skötte deras 
omvårdnad av bensår inom 
primärvården på en klinik. Ett 
strategiskt urval användes för att 
spegla deltagarnas kön, ålder och 
etnicitet. 19 patienter intervjuades med 
ett åldersspann mellan 27-79 år och 
alla hade venöst bensår. De patienter 
som var eller hade varit 
sprutnarkomaner hade en 
genomsnittsålder på 27 och dem utan 
sådan historia hade en 
genomsnittsålder på 61.  
 
Bortfall: Redovisas inte. 

Två huvudteman 
presenterades: symtom med 
underrubriker; smärta, lukt och 
rörlighet. Psykologisk 
påverkan med underrubriker 
uppkomsten av sjukdom, 
sociala begränsningar och 
maktlöshet.  
 
Patienterna som inte var 
sprutnarkomaner behärskade 
smärtan bättre än 
sprutnarkomanerna. De hade 
även bättre kontakt med familj 
och vänner, vilket minskade 
den sociala isoleringen. 
 
Båda patientgrupperna 
upplevde lukten som svår. 

Grad I 

 
 
 
 



 
Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 10 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2007 
 
Storbritannien 
 
Cinahl 

Spilsbury., 
K. Nelson., 
A. Cullum., 
N. 
Iglesias., C. 
Nixon., J. 
& Mason., 
S.  

Pressure 
ulcers and 
their 
treatment 
and effects 
on quality 
of life: 
hospital 
inpatient 
perspectives
. 

Syftet med 
studien var 
att utforska 
patienters 
uppfatt-
ningar och 
upplevelser 
av trycksår 
och 
behandling-
ars 
påverkan på 
deras hälsa 
och 
livskvalitet. 

Metod: Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. Data 
analyserades tematiskt. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades  
 
Urval: Ett strategiskt urval användes. 
23 patienter som var inneliggande, 5 
män och 18 kvinnor i åldrarna 33-92 
år deltog. De skulle ha ett trycksår som 
graderades mellan 2-5 på en skala och 
trycksåret kunde befinna sig på olika 
anatomiska ställen på kroppen.  
 
Bortfall: Redovisas inte. 

Sju huvudteman identifierades: 
kontextuella detaljer, förstå 
orsaken av såret, beskrivning 
av såret, sårets påverkan, 
såromläggning/behandlingar, 
tryckavlastande utrustning och 
professionell uppmärksamhet. 
Patienterna berättade om 
smärta, sårets fysiska utseende 
och känslor. 
Såromläggningarna kunde 
uppfattas som smärtsamma och 
såren påverkade livet både 
emotionellt, mentalt, fysiskt 
och socialt.  

Grad II 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Tabell 4. Artikelöversikt/forskning med kvalitativ ansats      Bilaga B 11 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetensk
aplig 
kvalitet 

2005 
 
Sverige 
 
Cinahl 

Wann-
Hansson., 
W. 
Hallberg., 
I.R. 
Klevsgård., 
R. & 
Andersson.
, E.  

Patients’ 
experiences 
of living 
with 
peripheral 
arterial 
disease 
awaiting 
intervention
: a 
qualitative 
study. 

Syftet med 
studien var 
att 
undersöka 
patienters 
upplevelse 
av att leva 
med perifier 
arteriell 
sjukdom 
och dess 
påverkan på 
dagliga 
aktiviteter.  

Metod: Kvalitativ studie. Intervjuerna 
spelades in och transkriberades 
ordagrant.  
 
Urval: Ett strategiskt urval gjordes och 
fyra patienter med svår claudicatio 
intermittens och 20 patienter med 
kritisk ischemi rekryterades; 12 
kvinnor och 12 män, 60-92 år.  
 
Inklusionskriterierna var perifier 
arteriell sjukdom (PAD) som har gått 
med på en planerad aktiv behandling 
på ett universitetsjukhus i södra 
Sverige. De ska kunna medverka i 
intervjuer, inte lida av andra svåra 
sjukdomar som kan överskugga 
upplevelsen av PAD.  
 
Bortfall: Redovisas inte. 

I resultatet identifierades olika 
teman och temat som var mest 
relevant var hantering av 
svårläkta sår. Patienterna 
upplevde såret som smärtsamt 
och motbjudande. Det fanns 
aktiva och passiva strategier 
för att hantera såret. De aktiva 
strategierna användes av de 
som noggrant sökte efter nya 
sår och som provade olika 
förband för att minska smärtan. 
De som använde passiva 
strategier lät professionella ta 
hand om såret utan att vara 
involverade alls.  

Grad I 
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