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Sammanfattning 
Idag lider cirka 50 000 personer i Sverige av svårläkta bensår. Att leva med svårläkta 
bensår innebär en kronisk sjukdom där läkningsprocessen oftast är långvarig och 
sannolikheten att sår återkommer är hög. Sjukdomen påverkar flera delar av patienters 
liv och ytterligare kunskap behövs om hur tillståndet påverkar de drabbade. Syftet 
med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår. 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie där tio relevanta 
vetenskapliga artiklar valdes ut för analys. Resultatet visade att svårläkta bensår 
påverkade flera dimensioner av patienternas liv och sammanfattades under rubrikerna; 
Upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom, Upplevelser av smärta, Upplevelser 
av utanförskap, Upplevelser av nedsatt fysisk förmåga, Upplevelser av lukt och 
vätska, och Upplevelser av relationen mellan patient – vårdpersonal. Resultatet 
diskuterades med utgångspunkt från de omvårdnadsvetenskapliga teorierna kring 
hälsa och lidande. En huvudsaklig slutsats var att sjuksköterskan bör ha ett holistiskt 
förhållningssätt i omvårdnaden där fokus ligger både på sårläkningsprocessen och på 
de emotionella konsekvenser som sjukdomen medför hos patienten. Genom att göra 
patienten delaktig i sin vård kan sjuksköterskan hjälpa patienten utstå det lidande som 
sjukdomen medför, samt uppleva livet som fortsatt meningsfullt. Det krävs vidare 
forskning inom området, samt ytterligare undervisning inom 



sjuksköterskeprogrammet, för att synliggöra vikten av en helhetssyn i omvårdnaden 
av patienter med svårläkta bensår. 
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Abstract 

In Sweden about 50 000 individuals suffer from chronic leg ulcers. Living with 
chronic leg ulcers involves coping with a slow healing process. There is a high risk 
that new wounds will appear. The disease affects multiple aspects of patients' lives. 
Research on how the condition affects the quality of life of individuals is today 
considered limited and nurses' knowledge of the subject should be improved. The 
purpose of this study was to illuminate patients' experiences of living with chronic leg 
ulcers. The study was conducted as systematic literature review where ten relevant 
scientific articles where selected for analysis. The results showed that chronic leg 
ulcers affect several dimensions of patients' lives. The findings were summarized 
under the headings: Experiences of living with a chronic disease, Experiences of pain, 
Experiences of alienation, Experiences of reduced physical ability, Experiences of 
exudate and odour, and Experiences of the relationship between patient - healthcare 
professionals. The findings were discussed in the light of nursing theories about 
health and suffering. One major conclusion to be drawn was that the nurse should 
have a holistic approach in caring, focusing on the healing process and the emotional 
consequences, which the condition entails. By involving patients in the process of 
wound care, the nurse can help them to endure the suffering caused by the disease and 
maintain a view of life as meaningful. Further research on the subject is required in 
order to enhance nursing education and improve the quality of care of patients 
affected by the condition. The importance of a holistic approach must be highlighted. 
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Inledning 
I Sverige lider cirka 50 000 personer av svårläkta bensår (Lindholm, 2012). Svårläkta 
bensår innebär ett kroniskt problem där individerna genomlider en ond cykel av att såret 
uppkommer, läker och sedan återkommer. Att leva med ett svårläkt bensår innebär 
störningar och förändringar i ens liv (Ebbeskog & Ekman 2001). Antalet bensår ökar 
markant i åldrarna över 65 år, vid samma ålder tilltar även prevalensen hos kvinnor i 
förhållande till män (Lindholm, 2012). Tidigare forskning visar att medianåldern hos 
patienter med bensår ligger mellan 75-80 år. Förekomsten av venösa bensår ökar med 
åldern och kommer därför sannolikt att tillta i takt med att den förväntade livslängden 
fortsätter att stiga (Maddox, 2012).  

I Sverige beräknas kostnaderna för att behandla bensår stiga upp emot 964 miljoner 
kronor (Lindholm, 2012). En veckas behandling per patient kostar mellan 600 till 1400 
kronor beroende på sårets storlek. Beroende på såromläggningstiden, sårets duration, 
sårets storlek och fullständig behandlingstid varierar den totala behandlingskostnaden 
där personalen utgör majoriteten av kostnaderna. De huvudsakliga orsakerna till bensår 
är kronisk venös insufficiens, arteriell sjukdom eller en kombinerad venös/arteriell 
sjukdom (ibid.).    

Även om sårläkningsprocessen kan förbättras med hjälp av riktlinjer kring 
såromläggning uppskattas 40 procent av patienter med bensår ha ett öppet sår i över ett 
år (Briggs och Flemming, 2007). Om läkning av såret uppnås finns det en risk på 26-69 
procent att såret återkommer inom en 12-månadersperiod vilket medför att såret kommer 
orsaka lidande i en stor del av patienternas liv. Enligt Parker (2012) förändras livet på 
flera olika sätt hos människor som lever med svårläkta bensår. Dock anses det finnas för 
lite forskning kring hur svårläkta bensår påverkar livskvalitén hos de drabbade och att 
sjuksköterskor har otillräcklig kunskap inom området.  

Bakgrund   
Bensår  
Svårläkta bensår definieras enligt Parker (2012) som kroniska sår vilka karaktäriseras av 
områden med vävnadsskada, belägna under knäet eller på foten, där läkningstiden 
överstiger sex veckor.  

Venösa bensår 

Venös insufficiens orsakar ungefär 50 procent av alla bensår och 70 procent av alla sår 
ovanför fotknölarna är venösa (Lindholm, 2012). Venösa bensår beror på att 
venklaffarna i benen sviktar på grund av tidigare sjukdom eller skada (Dowsett, 2005). 
Ingen annan orsak än ovanstående får förekomma för att ett bensår skall diagnostiseras 
som ett venöst bensår (Lindholm, 2012). Svikten leder till att den venösa delen av 
cirkulationssystemet försämras, vilket ger ett högre hydrostatiskt tryck, vätska pressas då 



 

 2 

ut till vävnaderna och ödem bildas (Dowsett, 2005; Lindholm, 2012). Näringstillförseln 
till vävnad och hud minskar på grund av ödemet (Morris & Sander, 2007; Lindholm, 
2012). Därmed reduceras motståndskraften mot yttre trauman och infektioner 
(Lindholm, 2012). Innan sår bildas på det ödematösa benet blir huden röd, tunn, skör 
och fjällande. Behandlas inte ödemet kan det efter en längre tid utvecklas till ett sår. 
Venösa bensår är oftast ytliga samt belägna på insidan av underbenet, ungefär i 
ankelnivå (ibid.).  

Arteriella bensår 

Idag orsakas 10-20 procent av alla bensår av nedsatt arteriell cirkulation och allteftersom 
medelåldern successivt stiger, kommer även arteriell kärlsjukdom med stor sannolikhet 
att öka (Lindholm, 2012). Ateroskleros, som är den främsta orsaken till uppkomsten av 
arteriella bensår, leder till en nedsatt blodtillförsel ut i vävnaderna. Den nedsatta 
blodtillförseln uppstår oftast på grund av flera förträngningar i artärerna vilket gör att 
artärblodet flyter allt långsammare och kan då bilda mikrotromboser som försämrar 
blodflödet i hudens kapillärer (Morris & Sander, 2007). Efter en längre tid med nedsatt 
blodtillförsel till vävnaden kan ischemi uppstå (Lindholm, 2012). Arteriella sår kan 
uppkomma spontant eller, som i de flesta fall, genom långvarigt tryck. Med en nedsatt 
blodtillförsel blir såren ofta djupa och når ända ner till senor och muskelskikt (ibid.). De 
arteriella såren är vanligtvis belägna på tårna, under hälen samt på fotlederna 
(Ingebretsen & Storheim, 2011). De kan i vissa fall även förekomma på underbenet, 
framför allt på utsidan.  

Arteriovenösa bensår  

Om orsaken till såret beror på både en arteriell och venös insufficiens benämns såret 
som blandsår (Lindholm, 2012). Det finns indicier på att blandsår blir allt vanligare 
vilket tycks bero på en kombination av att befolkningen lever längre och resultatet av en 
lång tids rökning. Ett blandsår liknar ett venöst sår där den arteriella svikten leder till en 
ökad utveckling av nekros och patienten drabbas av svårare smärta relaterat till såret. De 
patienter som lider av ett venöst bensår kommer med stor sannolikhet efter en period 
även utveckla arteriell insufficiens eftersom den arteriella cirkulationen försämras med 
åldern (ibid.). Det förekommer vissa svårigheter vid behandlingen av arteriovenösa sår 
(Dowsett, 2005). Eftersom ödemet bör behandlas med kompressionsbehandling för att 
gynna sårläkningen, uppstår problem då kompressionsbehandlingen minskar den redan 
nedsatta arteriella cirkulationen.    

Omvårdnad vid svårläkta bensår 
Enligt Kamp Nielsen (2010) finns patienter med bensår både i öppen- och slutenvården. 
Inom båda dessa enheter arbetar sjuksköterskor aktivt med olika typer av 
bensårsbehandlingar. Bensårsbehandling är en tvärprofessionell uppgift då den 
innefattar flera olika delar. Läkaren ställer den medicinska diagnosen och sjuksköterskan 
ansvarar för omvårdnaden. Omvårdnaden innefattar bland annat prevention av 
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sårkomplikationer, sårbehandling, anpassa material utefter sårets karaktär samt eventuell 
kompressionsbehandling (ibid.).  

Kamp Nielsen (2010) hävdar att det krävs att sjuksköterskan har en god kompetens samt 
grundläggande kunskaper kring sårbehandling för att optimera sårläkningsprocessen och 
förbättra kontinuiteten i behandlingen. Det krävs dessutom att sjuksköterskan har en 
förståelse för patientens situation, en medmänsklig hållning samt en tolerant och 
tålmodig attityd för att behandlingen ska bli så optimal som möjligt. Enligt Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF] (2010) bör all vård och omvårdnad vara personcentrerad 
där andliga, existentiella, sociala och psykiska behov tillgodoses i lika hög grad som de 
fysiska. En personcentrerad omvårdnad innebär för sjuksköterskan att sätta personen 
framför sin sjukdom samt att personens behov och upplevelser bekräftas och 
respekteras.  

Lindholm (2012) liknar omvårdnaden vid sårläkning som ett pussel. Ett pussel som 
kräver att alla de som vårdar patienten har en förmåga att koppla samman de olika 
faktorer som krävs för att såret skall läka. Genom att se, lyssna till och respektera varje 
patient och samtidigt skapa en känsla av gemensamt ansvarstagande för aktuell 
behandling, förbättras chanserna till att nå ett önskvärt resultat (ibid.). Dealey (2005) 
beskriver vikten av att sjuksköterska och patient arbetar tillsammans i ett team, för att 
minska känslan av maktlöshet och en förlorad kontroll hos patienten. Genom att 
involvera patienten och förbättra förståelsen för sin egen behandling reduceras risken att 
missförstånd och misstroende uppstår.  

Kompressionsbehandling 

Kompressionsbehandling har sedan länge varit en grundläggande behandlingsform hos 
patienter med ödem (Ingebretsen & Storheim, 2011). Ödem är den faktor som har störst 
hämmande effekt på läkningen av kroniska sår belägna på fötter och underben. Ödem 
uppstår på grund av en obalans mellan filtration/reabsorption i kapillärerna och 
dränering av vätskeöverskott via lymfkärlen. Kompressionsbehandling motverkar att 
överflödig vätska pressas ut från kapillärerna genom att det lokala vävnadstrycket ökar 
och förstärker reabsorptionen. Vätska pressas då tillbaka till ven- och lymfkärlen igen 
och ödemet minskar. De flesta patienter med kompressionsbehandling skall ha det på 
benet där såret är beläget men även på det andra benet för att förebygga ödem- och 
sårbildning där (ibid.). 

Det finns flera olika former av elastiska kompressionsförband som alla kräver sin 
speciella teknik för applicering: lågelastiska lindor, högelastiska lindor, kohesiva eller 
adhesiva lindor (Ousey & McIntosh, 2008). Det är viktigt att basera val av behandling 
efter patientens enskilda behov för att nå optimalt resultat (ibid.). Lågelastiska lindor har 
en liten elasticitet och kräver att patienten är aktiv och använder muskel – venpumpen 
för att lindan skall ge kompression (Ingebretsen & Storheim, 2011). När patienten sitter 
eller ligger ned upphör kompressionen. Dessa lindor används framförallt till patienter 
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med venösa bensår som är aktiva större delen av dagen. Lågelastiska lindor används 
även till sår som vätskar mycket och som kräver täta, regelbundna byten. Högelastiska 
lindor ger kompression oavsett om patienten är aktiv eller inte. Högelastiska lindor 
används till patienter med venösa bensår och som inte själva klarar av att använda 
muskel – venpumpen. Kohesiva lindor är självhäftande och adhesiva lindor har en 
häftyta på den ena sidan. Kohesiva och adhesiva lindor används när patienten är i behov 
av lindning dygnet runt och då kombineras dessa alltid med ett eller flera innerförband. 
Kohesiva och adhesiva lindor är alltid lågelastiska och kräver därför att patienten är 
aktiv. Målet vid venösa bensår är alltid att använda sig av dygnskontinuerlig 
kompressionsbehandling där täta byten för en effektivare behandling eftersträvas. För 
optimalt resultat bör förbandet högst bytas en till två gånger i veckan (ibid.). 

Tidigare studier tyder starkt på att en ihållande kompressionsbehandling är gynnsam vid 
behandling av venösa bensår och skall alltid finnas med som en del utav 
standardbehandlingen hos patienter med venösa bensår (Gottrup, Apelqvist & Price, 
2010). Förutom att främja det venösa återflödet används kompressionsbandagering för 
att hantera bensårets symtom såsom lukt och läckage (ibid.).  

Lidandets påverkan på hälsan 
Inom vårdvetenskap och omvårdnadsteori är begreppet lidande ett centralt tema. Det är 
den legitimerade sjuksköterskans uppgift att lindra lidande (SSF, 2012) och en kvalitativ 
omvårdnadsorienterad forskning syftar därför till att beskriva patienters upplevelser av 
lidande.  

Lidande är en allmänsklig erfarenhet och en ofrånkomlig del av att vara människa 
(Eriksson, 1994). Att leva innebär att lida och lidande hör samman med hälsa.  Att lida 
är något som ofredar människan och innebär att kämpa eller att utså. Enligt Eriksson 
(1994) möts vi av tre olika former av lidande inom vården: sjukdomslidande, 
vårdlidande och livslidande.  

Sjukdomslidande 

Det är sedan en lång tid tillbaka känt att människor som är sjuka eller behandlas känner 
lidande, framförallt i form av smärta (Eriksson, 1994). Dock medför sjukdom inte alltid 
smärta, och smärta är inte synonymt med lidande. Däremot är relationen smärta - 
lidande centralt och ett outhärdligt lidande kan lindras genom att minska smärtan. Den 
kroppsliga smärtan är ofta relaterad till en viss del av kroppen och fångar hela 
människans uppmärksamhet, vilket gör det svårare för hen att använda sin fulla potential 
för att övervinna lidandet. Den kroppsliga smärtan är oftast plågsam och kan driva 
människan till en själslig och andlig död. Själsligt och andligt lidande är en annan form 
av sjukdomslidande som kan uppstå då patienten själv känner att den förorsakat sin 
sjukdom och sitt lidande genom en viss livsstil (ibid.). 
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Vårdlidande 

Vårdlidandet kan anta olika former och upplevs olika från individ till individ (Eriksson, 
1994). Dock kan vårdlidandet sammanfattas genom följande begrepp: kränkning av 
patientens värdighet, fördömelse och straff, maktutövning samt utebliven vård. 
Kränkning av patientens värdighet är den vanligaste formen av lidande inom vården. 
När en patients värdighet kränks fråntas möjligheterna att vara människa och då minskar 
även patientens möjligheter att använda sina hälsoresurser. Kränkning av människans 
värdighet kan ske genom konkreta eller direkta handlingar men även mer abstrakt, till 
exempel genom en bristande etisk hållning.  

Fördömelse och straff grundar sig i att det är vårdarens uppgift att avgöra vad som anses 
vara rätt eller fel gällande patienten. Det finns en uppfattning om hur idealpatienten skall 
vara och den som inte håller sig inom dessa ramar kan känna sig fördömd. Patienten kan 
straffas genom att vårdaren inte ger god vård och nonchalerar patienten. Maktutövning 
kan ske genom att patienten tvingas till att utföra vissa särskilda handlingar emot sin 
vilja och berövas då sin frihet. Utebliven vård kan komma sig av otillräcklig förmåga att 
se och bedöma vad patienten behöver. Utebliven vård kan både bero på slarv men även 
av direkt medvetna handlingar och vanvård. Hos en patient som upplever att den inte får 
adekvat vård skapas en känsla av otrygghet och lidande vilket leder till att patientens 
värdighet kränks (Eriksson, 1994). 

Livslidande 

Hela människans livssituation påverkas av att vara patient och att känna sjukdom och 
lidande (Eriksson, 1994). Det självklara invanda livet rubbas och kan hastigt tas ifrån en. 
Livet innebär då ett lidande som reflekteras genom begreppet livslidande. Människors 
livssituation kan förändras på olika sätt. Fysiskt lidande och svår smärta påverkar 
människan på ett paralyserande sätt. Att känna att döden är nära, men inte veta när, är ett 
outsägligt lidande. Faran för döden, rädslan och förtvivlande konkurrerar med viljan att 
leva. En sådan påtvingad förändring av hela livssituationen strider mot det naturliga och 
människan behöver tid för att finna ny mening i livet (ibid.).  

KASAMS betydelse för hantering av sjukdom 
Känsla av sammanhang 

I den legitimerade sjuksköterskans kompetensområde ingår, förutom att lindra lidande, 
även att främja hälsa (SSF, 2012). En av de mest välkända och ofta citerade teoretikerna 
inom det hälsovetenskapliga området är Aron Antonovsky vars KASAM-modell 
förklarar hur hälsa kan bestå trots påfrestningar och lidanden i olika former 
(Antonovsky, 2005).  

Enligt Antonovsky (2005) avgör känslan av sammanhang (KASAM) hur en individ 
klarar av de mentala och fysiska påfrestningarna som uppstår i livet och som i sin tur är 
avgörande för hälsotillståndet. Vidare menar Antonovsky (2005) att en människa aldrig 
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är fullt frisk utan att hon ständigt befinner sig någonstans mellan att vara frisk och känna 
sjukdom. KASAM utgörs av tre underliggande begrepp: begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet är den kognitiva komponenten i KASAM och syftar på i 
vilken utsträckning människan upplever yttre och inre stimuli som logiska och 
förklarliga. Finns det en hög känsla av begriplighet hos individen förväntar sig denne att 
de stimuli som uppkommer under livet är förutsägbara eller, i de fall som stimuli 
uppträder som en överraskning, åtminstone går att förklara. Hanterbarhet syftar på den 
subjektiva upplevelsen och svarar för hur människan klarar av påfrestande situationer i 
livet samt i vilken omfattning individen uppfattar sig ha eller sakna resurser för detta. 
Antingen finns resurserna hos individen själv eller i omgivningen i form av vänner, 
kollegor, partner eller religion (ibid.).  

Finns det en hög känsla av hanterbarhet hos individen kommer denna inte att känna sig 
som ett offer och heller inte sörja för alltid eftersom olyckliga händelser kan ske genom 
hela livet (Antonovsky, 2005). Meningsfullhet ses som den viktigaste komponenten 
inom begreppet KASAM och syftar på i vilken utsträckning individen känner att livet 
har en känslomässig innebörd, eller åtminstone att det krav som livet ställer på en är 
värda att investera energi och engagemang i. Utan en hög meningsfullhet blir vare sig 
hög begriplighet eller hög hanterbarhet särskilt långvarig (ibid.). 

Antonovsky (2005) anser att det är viktigt att det finns en balans och jämvikt mellan 
dessa tre delar och att de tillsammans ger en känsla av sammanhang. En stark KASAM 
leder till en framgångsrik hantering utav påfrestande situationer och därmed till bättre 
hälsa och livskvalitet. Svag KASAM leder däremot till sämre hantering och därmed 
även till sämre hälsa och livskvalitet (ibid.). 

Problemformulering 
Det satsas idag mycket pengar på forskning inom den medicinska utvecklingen och 
allmänheten blir ständigt uppdaterad om detta i massmedier. Dock behöver den 
patientnära omvårdnadsforskningen uppmärksammas på ett liknande sätt eftersom den 
är av stor betydelse vad gäller ett minskat lidande, god hälsa och en bibehållen 
livskvalitet hos alla patienter med svårläkta bensår. Därför är det av vikt att genom 
denna litteraturstudie belysa patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår.  

Metod 
En systematisk litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2013) 
genom systematiska sökningar, kritisk granskning och sammanställning av relevant 
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material i form av vetenskaplig litteratur, för att erhålla djupare förståelse samt ny 
kunskap inom valt ämnesområde.   

Datainsamling 
Till en början genomfördes en osystematisk sökning för att få en överblick över 
existerande vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter (Forsberg 
& Wengström, 2013). Därefter utfördes en systematisk litteratursökning i databaserna 
CINAHL, PubMed och PsycInfo. Databaserna bedömdes vara lämpliga utifrån valt syfte 
och problemformulering då de innehåller omvårdnadsforskning av vetenskaplig kvalité 
och berör valt ämnesområde. Utifrån syfte och problemformulering valdes följande 
sökord ut: leg ulcer (svårläkt bensår), chronic wound (kroniskt sår), experience 
(upplevelse), quality of life (livskvalitet), psychosocial factors (psykosociala faktorer) 
och non-healing leg ulcer (icke läkande bensår). De sökord som har använts redovisas i 
Tabell 1. I databaserna söktes de ord som fanns som ämnesord i form av Major 
Headings i CINAHL, Medical Subject Headings [MeSH] i PubMed och Thesaurus i 
PsycInfo. Sökorden kombinerades i en fritextsökning med hjälp av den booleska 
operatören AND vilket begränsar sökningen och ger ett smalare sökresultat. 
Sökoperatören OR användes ej då sökningarna istället genomfördes separat för att 
noggrant utforska vad respektive sökord gav för träffar. NOT användes inte då denna 
sökoperatör ansågs kunna exkludera för många lämpliga artiklar. I Tabell 2 redovisas 
relevanta sökkombinationer för resultatets artiklar till respektive databas. Trunkering i 
form av asterix (*) användes vid de ord där de ansågs lämpliga för att få med olika 
former av stavning och därför inte gå miste om betydelsefullt material.  

Inklusions- och exklusionskriterier användes för att specificera sökningarna och för att 
finna relevanta artiklar till resultatet (Rosén 2012). Inklusionskriterierna var 
kroniska/svårläkta bensår på grund av venös, arteriell eller arteriovenös sjukdom, män 
och kvinnor över 18 år, research article samt artiklar skrivna på engelska mellan åren 
2004-2014. Exklusionskriterier var artiklar vilka fokuserade på övriga typer av bensår 
och behandlingar. Sökhistorik redovisas i Tabell 2. 

Cinahl 

CINAHL var den databas som användes inledningsvis då den innehåller material inom 
omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Karlsson, 2012). Sökorden leg ulcer och 
chronic wound söktes som Major Headings (MM) och Explode (+). Leg ulcer och 
chronic wound kombinerades med sökorden experience, quality of life och psychosocial 
factors med hjälp av den booleska sökoperatören AND. Abstract available, english 
language, research article och tidsperiod 2004-2014 användes som begränsningar. I den 
första sökningen kombinerades [MM] Leg Ulcer AND quality of life vilken gav 162 
träffar. Vid andra sökningen kombinerades [MM] Leg Ulcer AND experience* vilket 
resulterade i 139 träffar. I en tredje sökning kombinerades [MM] Leg Ulcer AND 
psychosocial factors* vilket gav 91 träffar. En fjärde sökning bestod av sökorden [MM] 
Chronic Wounds AND experience* vilket totalt gav 56 träffar. I en femte sökning 
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kombinerades [MM] Chronic Wounds AND psychosocial factor* och gav 38 träffar. 
Totalt generade databasen CINAHL i 486 träffar, av dessa sållades totalt 377 artiklar 
bort då titeln inte ansågs vara relevant utifrån syftet. Bortvalda artiklar inkluderar även 
artiklar vars titel redan lästs. Återstående 109 artiklars abstract lästes igenom varav 14 
valdes ut till urval 1 och lästes i fulltext. Tre artiklar valdes bort då deras resultat inte 
motsvarade studiens syfte. Återstående 11 artiklar genomgick en kvalitetsbedömning 
utifrån Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall för att fastställa vilken vetenskaplig 
kvalité artiklarna höll. Bedömningsmallar används för att hjälpa till att stödja den 
systematiska litteraturgranskningen och stärker studiens vetenskapliga kvalité (Rosén, 
2012). Efter att artiklarna bedömts framkom en procentsats som avser vilken 
vetenskaplig kvalité artikeln erhöll, grad I (80%), grad II (70%) och grad III (60%) där 
Grad I motsvarar artiklar med hög vetenskaplig kvalité. Totalt valdes sju vetenskapliga 
artiklar att ingå i studiens resultat, där fem artiklar klassificerades till grad I och två 
artiklar till grad II. Övriga fyra artiklar exkluderas då de inte ansågs hålla tillräckligt hög 
vetenskaplig kvalitet. Sökkombinationer som gav relevanta träffar redovisas i Tabell 2. 
Utöver dessa sökningar genomfördes en sökning med kombinationen [MM] Chronic 
Wounds AND quality of life och en fritextsökning med ”Non-healing leg ulcers”. De 
sökningarna gav tillsammans inga nya relevanta artiklar för studien och redovisas därför 
inte vidare. 

PubMed 

Därefter användes databasen PubMed då den innehåller forskning inom medicin, 
omvårdnad och tandvård (Karlsson, 2012). Leg ulcer var det enda sökord som fanns som 
Medical Subject Headings [MeSH]. Leg ulcer kombinerades med sökorden experience, 
quality of life och psychosocial factors. Chronic wounds fanns ej som ämnesord och 
söktes därför som fritextsökning tillsammans med sökorden experience, quality of life 
och psychosocial factors. De begränsningar som användes var Human, 10 years och 
English. Första sökningen som innefattade kombinationen Leg Ulcer [MeSH] AND 
quality of life gav 343 träffar. I en andra sökning kombinerades Leg Ulcer [MeSH] 
AND psychosocial factors och gav 232 träffar. Totalt generade databasen PubMed 575 
träffar, av dessa sållades 525 artiklar bort då titeln inte ansågs vara relevant utifrån 
studiens syfte. Bortvalda artiklar inkluderar även artiklar vars titel redan framkommit 
vid tidigare sökningar. Återstående 50 artiklars abstract lästes igenom varav åtta artiklar 
valdes ut till urval 1 och lästes i fulltext. Fyra artiklar valdes bort då de inte ansågs 
motsvara studiens syfte. Resterande fyra artiklar genomgick en kvalitetsbedömning 
utifrån Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. Totalt valdes tre vetenskapliga 
artiklar ut att ingå i studiens resultat. Två artiklar klassificerades till grad I, en artikel till 
grad II och kvarstående artikel erhöll en lägre vetenskaplig kvalitet och exkluderades 
därför. Sökkombinationer som gav relevanta träffar redovisas i Tabell 2. Ytterligare 
sökningar genomfördes med kombinationerna Leg Ulcer [MeSH] AND experience, 
Chronic Wound* AND quality of life, Chronic Wound AND experience*, Chronic 
Wound* AND psychosocial factors samt en fritextsökning med ”non-healing leg 
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ulcer*”. De sökningarna gav tillsammans inga nya relevanta artiklar för studien och 
redovisas därför inte vidare.  

PsycInfo 

För att inte gå miste om någon relevant vetenskaplig litteratur genomfördes en sista 
sökning i databasen PsycInfo. Databasen innehåller material inom områdena 
beteendevetenskap och psykologi (Karlsson, 2012). Då sökorden leg ulcer eller chronic 
wounds ej fanns i Thesaurus söktes därför dessa som en fritextsökning i kombination 
med den booleska operatören AND. Även här adderades sökorden experience, quality of 
life och psychosocial factors. De begränsningar som användes var human, peer 
reviewed, english och tidsperiod 2004-2014. I en första sökning kombinerades Leg 
Ulcer* AND quality of life vilket gav 13 träffar. Vid den andra sökningen kombinerades 
Leg Ulcer* AND experience* vilket gav 14 träffar. Vidare kombinerades Leg Ulcer* 
AND psychosocial factor* i en tredje sökning som gav fyra träffar. I en fjärde sökning 
kombinerades Chronic Wound* AND quality of life som gav 21 träffar. Därefter gjordes 
en femte sökning där Chronic Wound* AND experience* kombinerades och gav 79 
träffar. Vidare kombinerades Chronic Wound* AND psychosocial factor* i en sjätte 
sökning som gav åtta träffar. Slutligen utfördes en fritextsökning med ”non-healing leg 
ulcer*” som gav en träff. Ingen av ovanstående sökningar gav några nya relevanta 
artiklar för studien och redovisas därför inte vidare.  

Databearbetning 
Till en början diskuterades förförståelse inom det valda ämnet för att inte eventuella 
tankar och idéer skulle påverka objektiviteten i resultattolkningen. De tio artiklar som 
valdes ut till urval 2 sammanfattades i en artikelöversikt för kvalitativa studier, se bilaga 
C1-C10. Resultaten i de tio artiklar som valdes ut lästes först individuellt och sedan 
gemensamt. Därefter diskuterades artiklarnas resultat tills konsensus uppnåtts. 
Artiklarnas resultat översattes och sammanfattades till svenska för att detta ansågs göra 
det lättare att upptäcka likheter och skillnader i den fortsatta databearbetningen. Efter att 
respektive artikel sammanfattats, granskades dessa för att urskilja likheter och skillnader 
mellan texterna utifrån meningsenheter (Forsberg & Wengström, 2013). Sex olika teman 
framträdde under granskningen vilka senare utvecklades till resultatets rubriker; (1) 
Upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom, (2) Upplevelser av smärta, (3) 
Upplevelser av utanförskap, (4) Upplevelser av nedsatt fysisk förmåga, (5) Upplevelser 
av lukt och vätska, och (6) Upplevelser av relationen mellan patient - vårdpersonal. 
Resultatsammanfattningen lästes sedan igenom gemensamt, kodades och 
sammanfattades utifrån valda teman. Till sist jämfördes kategoriernas innehåll med 
artiklarnas resultat för att reducera risken för feltolkning. 

Forskningsetiska överväganden  
Forskare bör ta hänsyn till en del etiska principer när de genomför en vetenskaplig studie 
(Vetenskapsrådet, 2002). Forskaren skall informera deltagarna i studien kring 
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forskningsuppgiftens syfte, vilka villkor som gäller för deras deltagande samt deras 
uppgift i projektet. Forskningsdeltagarna skall upplysas om att deltagandet är frivilligt 
och att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan (ibid.). Det finns även ett 
konfidentialitetskrav kring de personer som deltar i studien, det vill säga att 
personuppgifterna förvaras på ett sådant sätt att oberättigade inte kan ta del av dem (SFS 
2003:460). Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör tillgängliga kunskaper utvecklas och 
fördjupas genom forskning, däremot bör hänsyn tas till att individernas integritet och 
identitet bevaras. Därför bör forskare, inför varje vetenskaplig studie, göra en vägning 
av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa 
konsekvenser för berörda deltagare i studien. Forskningsprojektet bör även granskas av 
en forskningsetisk kommitté som beslutar om godkännande för att studien skall få 
genomföras (ibid.). 

Samtliga vetenskapliga artiklar inkluderade i litteraturstudien erhöll ett godkännande av 
en etisk kommitté. Att de använda artiklarna var etiskt godkända kan ses som något 
positivt då hänsyn har tagits till ovanstående krav som berör etik inom vetenskaplig 
forskning. Däremot innehöll inte alla artiklar en diskussion kring de etiska aspekter som 
förekom i respektive studie.  

Resultat 
Upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom 
Att leva med svårläkta bensår upplevdes av patienter som en utmaning och påverkade 
flera olika delar i livet (Beitz & Goldberg, 2005; Brown, 2005; Fagervik-Morton & 
Price, 2009; Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Morgan & Moffatt, 2008). Att 
diagnostiseras med ett svårläkt bensår innebar en stor omställningsprocess för 
patienterna (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2005). Det upplevdes av patienterna som 
något fruktansvärt och det ingav en känsla av tomhet. Patienterna beskrev en känsla av 
maktlöshet då patienterna ansåg att de inte själva kunde göra något för att påverka deras 
sjukdom (ibid.). Patienter anpassade sina liv efter bensåret vilket successivt resulterade i 
att bensåret upplevdes som en del av individernas identitet (Morgan & Moffatt, 2008). 

Utvecklingen av den kroniska sjukdomen skedde stegvis under en lång tid vilket gav 
patienter en möjlighet att vänja sig vid den förändrade livssituationen och symptomen 
upplevdes därmed inte lika drastiska (Hopkins, 2004). En del patienter beskrev att de 
inte kunde komma ihåg hur deras liv såg ut innan sjukdomen. Andra patienter upplevde 
en rädsla och fruktan inför den ovisshet som framtiden innebar. Patienterna beskrev en 
känsla av maktlöshet och kontrollförlust till följd av att framtiden upplevdes som oviss 
och sjukdomsförloppet omöjligt att påverka. Att svårläkta bensår var en kronisk 
sjukdom med en långvarig läkningsprocess, där återkommande sår inte var ovanliga, 
kunde vara svårt att förstå (ibid.). Vetskapen om att patienterna själva inte kunde 
påverka processen gjorde dem otåliga (Lindahl et al., 2005). Patienter upplevde även att 
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de hade otillräcklig kunskap kring den bakomliggande orsaken till bensårets uppkomst 
(Brown, 2005; Morgan & Moffatt, 2008). 

För en del patienter tog det lång tid innan de kunde acceptera att deras sjukdom krävde 
professionell hjälp (Green et al., 2013). Det var först när patienterna kände att deras 
situation blev ohanterbar som de tog kontakt med vårdpersonal. Patienter upplevde att 
de förlorade mycket av sin tid då de var tvungna att planera sina liv efter möten med 
vårdpersonal, antingen på sjukhuset eller i hemmet (Lindahl et al., 2005). De kände även 
att de behövde anpassa sina liv utefter de personer som de var beroende av för att till 
exempel få hjälp med såromläggningen, husliga sysslor och assistans vid resande. 
Patienterna anförtrodde sina kroppar till vårdpersonalen och förväntade sig en 
förbättring (Skavberg-Roaldsen, Biguet & Elfving, 2010). När den förväntade 
förbättringen uteblev uppstod en förlust av självkänsla hos patienterna.  

De kroniska såren ledde till att patienterna anpassade sig till sin livssituation på olika 
sätt (Beitz & Goldberg, 2005; Hopkins 2004). En del patienter valde att kompensera 
bristen på fysisk aktivitet med en mer psykisk tankeverksamhet som tillexempel kortspel 
(Beitz & Goldberg, 2005). Andra patienter valde att jämföra sitt hälsotillstånd med 
människor som drabbats av allvarligare åkommor och kände därför tacksamhet 
(Hopkins, 2004). Ett flertal patienter ansåg att det var viktigt att tänka positivt och ha en 
uppmuntrande attityd för att kunna uthärda sjukdomen och livet.   

För en del patienter var det viktigare att bli befriade från symtomen som de svårläkta 
bensåren medförde än att de skulle läka fullständigt (Brown, 2005). Ibland tog 
patienterna av sig bandage eller kompressionsstrumpor för att undvika obehag trots 
vetskapen om att detta försämrade läkningen. De accepterade att bensåren var en del av 
att åldras och att bli gammal (ibid.).  

Upplevelser av smärta 
De flesta patienter med svårläkta bensår upplevde att smärtan kontrollerade och 
dominerade deras liv. (Green et al., 2013; Fagervik-Morton & Price, 2009; Lindahl et 
al., 2005). Den konstanta smärtan påminde patienterna om såret och bidrog till att såret 
alltid hamnade i fokus (Hopkins, 2004). Somliga patienter upplevde att smärtan var värst 
under natten och att det påverkade deras sömnrutiner (Green et al., 2013; Hopkins, 2004; 
Lindahl et al., 2005; Morgan & Moffatt, 2008). En del patienter förklarade att det var 
den värsta smärtan de någonsin upplevt vilket bidrog till att patienterna upplevde 
nätterna som outhärdliga (Lindahl et al., 2005; Morgan & Moffatt, 2008). När smärtan 
blev outhärdlig förklarade patienterna att de befann sig i en situation där ingenting annat 
längre spelade någon roll (Lindahl et al., 2005). Bristen på sömn gjorde de dagliga 
rutinerna svåra att hantera (Green et al., 2013) och en del av patienterna utvecklade 
strategier för att kompensera den förlorade sömnen (Morgan & Moffatt, 2008).  
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Patienterna uppmärksammade fördelarna men även riskerna med att ta smärtstillande 
läkemedel (Beitz & Goldberg, 2005). Medicinerna blev en orsak till frustration och ilska 
som patienterna riktade mot sig själva för att de var trötta på att ständigt behöva ta dem. 
Smärtlindringen sågs även som en motivationskälla för en del av patienterna. Istället för 
att ta medicinerna försökte patienterna distrahera sig själva genom olika sociala 
aktiviteter för att kunna flytta fokus från själva smärtan (ibid.). I en annan studie sågs 
smärtan som ett hot för läkningen vilket gjorde att patienterna undvek fysisk aktivitet 
och istället använde sig av smärtstillande läkemedel (Skavberg-Roaldsen et al., 2010). 
En del patienter hade en motvilja till att ta smärtstillande då de ansåg att de redan tog 
många andra mediciner och för att smärtan upplevdes så pass intensiv att smärtlindring 
ändå inte hjälpte (Green et al., 2013).  

De flesta patienter hade konstant smärta när såret var nytillkommet men smärtan 
tenderade att minska allteftersom såret läkte (Beitz & Goldberg, 2005). Patienterna 
beskrev smärtan som något brännande och som en konstant värk. Framför allt 
associerades smärtan till förflyttning, såromläggning och lindning (Beitz & Goldberg, 
2005; Ebbeskog & Emami, 2004; Morgan & Moffatt, 2008). En del patienter kände en 
oro när olika sjuksköterskor var involverade i patienternas vård då sjuksköterskorna 
behandlade såret på olika sätt (Morgan & Moffatt, 2008). En del sjuksköterskor gav en 
omsorgsfull omvårdnad där patienterna inte behövde känna smärta i samband med 
såromläggningen, andra sjuksköterskor uppfattades som mer vårdslösa och tog inte lika 
stor hänsyn till patienternas smärtproblematik (ibid.) Patienterna beskrev även en 
frustration och ilska över att de inte fick tillräckligt med smärtlindring eller övrig 
assistans under den smärtsamma processen vid såromläggning (Brown, 2005; Ebbeskog 
& Emami, 2004; Morgan & Moffatt, 2008). Det kunde kännas som att vårdpersonalen 
inte tog patienternas smärta på allvar eller inte förstod den smärta som bandagen gav. 
Smärta bidrog till att patienterna inte kände en samhörighet med sina kroppar och för att 
undvika smärta och lidande drog patienterna sig undan från personer och situationer som 
upplevdes som hotande (Lindahl et al., 2005). 

Patienter upplevde att sjukvårdspersonalen uppmuntrade och gav dem stöd i att själva 
skatta sin egen smärta (Ebbeskog & Emami, 2004). En del patienter upplevde knappt 
någon smärta (Brown, 2005). Anledningen var att patienterna ansåg att de hade en hög 
smärttröskel eller att de ständigt hade en bra smärtlindring.  

Upplevelser av utanförskap 
Patienterna beskrev att bensåren fick dem att känna sig socialt isolerade från omvärlden 
(Brown, 2005; Hopkins, 2004; Lindahl et al, 2005; Morgan & Moffatt, 2008). Det 
kändes som att patienterna befann sig på insidan och tittade ut mot omgivningen, att 
patienterna inte längre var en del av samhället (Brown, 2005). Att drabbas av ett svårläkt 
bensår hotade identiteten och bilden av att vara en person med god hälsa (Skavberg-
Roaldsen et al., 2010). Patienterna ville inte att andra människor skulle veta om deras 
sjukdom utan ville bli betraktade som vanliga människor utan medicinska hinder och 
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begränsningar (Green et al., 2013). Dock gjorde problemen med kläder, skor och 
bandage det svårt för patienterna att dölja sin sjukdom.  

Patienterna upplevde även att deras sociala nätverk påverkats av deras bensår (Brown, 
2005; Green et al., 2013; Lindahl et al., 2005). Kontakten som patienterna tidigare haft 
med grannar och vänner avtog successivt och vårdpersonal blev nästintill de enda 
patienterna träffade. (Brown, 2005; Lindahl et al., 2005). För en del patienter gjorde det 
inget att deras sociala nätverk blivit mindre då de var vana vid att vara ensamma. Andra 
patienter byggde upp en fasad gentemot omgivningen för att minimera känslan av 
ensamhet (ibid.) Patienterna upplevde ett förlorat självförtroende och kände sig kränkta 
då de ständigt var tvungna att motta kommentarer kring förband och även behövde 
förklara anledningen till varför de använde dem (Lindahl et al., 2005).  

Patienterna kände att deras framtidsplaner förändrats i och med deras bensår (Lindahl et 
al., 2005). Patienterna förklarade att det kändes som att de tvingades ge upp allt som gav 
glädje i livet, exempelvis att behöva vara inomhus istället för att delta i olika sociala 
aktiviteter som de tyckte om (Hopkins, 2004; Lindahl et al., 2005). Patienterna upplevde 
bandagen som obekväma, tjocka och fula. Såren vätskade och var smärtsamma vilket 
krävde att patienterna behövde vara försiktiga vid rörelser. Allt detta innebar 
begränsningar i patienternas sociala liv (ibid.). Patienterna beskrev att de kände sig 
isolerade eftersom de inte klarade av att gå ut, det krävdes mycket energi och 
ansträngning vilket medförde att de hellre stannade inne för att slippa allt besvär 
(Morgan & Moffatt, 2008). 

Att dela skratt, dagliga aktiviteter eller speciella evenemang med familjen fick 
patienterna att känna en samhörighet (Lindahl et al., 2005). När de fick en möjlighet att 
dela sina upplevelser av såret tillsammans med nära och kära infann sig en känsla av 
tröst hos patienterna. En del patienter kunde, genom att jämföra sin egen hälsostatus 
med andras, se sig själva som en friskare person fast med ett sjukt sår eftersom det fanns 
människor som befann sig i en svårare situation (Brown, 2005). Somliga patienter lärde 
sig att anpassa sitt liv efter den nya situationen och efter hand upplevdes deras tillstånd 
inte lika överväldigande som till en början (Hopkins, 2004).  

Upplevelser av nedsatt fysisk förmåga 
Patienter med svårläkta bensår upplevde svårigheter vid rörelser och förflyttningar 
(Beitz & Goldberg, 2005; Brown, 2005; Green et al., 2013; Morgan & Moffatt, 2008; 
Skavberg-Roaldsen et al., 2010). Den förändrade fysiska förmågan ledde till att 
patienterna uteslöt vissa dagliga aktiviteter som tidigare varit en självklarhet i deras liv 
(Beitz & Goldberg, 2005; Green et al., 2013; Morgan & Moffatt, 2008). En del patienter 
upplevde bekymmer med att inte kunna utföra den dagliga hygienen såsom att duscha 
eller bada (Fagervik-Morton & Price, 2009).  
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Utöver detta belystes även besvärligheter med att gå på grund av såret eller andra 
obehag orsakade av att exempelvis bandaget halkade ner och därmed gav en försämrad 
rörelseförmåga (Fagervik-Morton & Price, 2009; Green et al., 2013; Skavberg-Roaldsen 
et al., 2010). Utöver detta uppgav patienterna ytterligare orsaker till att fysisk aktivitet 
uteblev. Det kunde vara rädsla för att falla eller ådra sig ytterligare skador (Brown, 
2005; Green et al., 2013). Andra patienter var rädda att den fysiska aktiviteten skulle 
bidra till förvärrad smärta (Skavberg-Roaldsen et al., 2010). Den försämrade mobiliteten 
ledde även till att patienterna kände ett behov av att använda olika hjälpmedel såsom 
käppar, rullatorer och rullstolar (Beitz & Goldberg, 2005). Äldre patienter upplevde den 
nedsatta fysiska förmågan som ett hinder i vardagen då de exempelvis inte kunde delta i 
olika träningsklasser eller besöka sina favoritplatser vilket ansågs leda till en försämrad 
livskvalité. 

Trots den negativa påverkan som immobiliteten hade på det dagliga livet såg ändå flera 
patienter fysisk aktivitet som något positivt (Skavberg-Roaldsen et al., 2010). Dock 
upplevde patienterna att det fanns få riktlinjer kring fysisk aktivitet kopplat till deras 
sjukdomstillstånd. Patienterna upplevde att fysisk aktivitet ingav en känsla av att ta 
ansvar för och vara delaktig i behandlingen av sjukdomen. Att sätta upp specifika mål 
med träningen gjorde den fysiska aktiviteten meningsfull, glädjande och värd besväret 
trots de befintliga hindren (ibid.). De hade en önskan om mer specifik information kring 
fysisk aktivitet och träningsprogram som var utformade och anpassade just efter deras 
behov och förutsättningar. Det fanns en önskan om att fysisk aktivitet på recept borde bli 
vanligare och inte enbart finnas som generella direktiv. Patienterna förmodade att mer 
uppmuntran samt påminnelse om fysisk aktivitet skulle hjälpa dem till en mer aktiv 
vardag (Skavberg-Roaldsen et al., 2010).  

Upplevelser av lukt och vätska 
Ett flertal patienter med svårläkta bensår upplevde betydande problem med att såret 
vätskade och var illaluktande (Green et al., 2013; Hopkins, 2005; Morgan & Moffatt, 
2008). Att leva med ett vätskande och illaluktande bensår beskrevs som en av de allra 
värsta aspekterna av att leva med ett svårläkt bensår (Hopkins, 2004). Patienterna kände 
sig orena och hade bekymmer med att inte kunna dölja lukten vilket gjorde att de 
ständigt påmindes om sina sår (Lindahl et al., 2005; Morgan & Moffatt, 2008). 
Patienterna var mycket självmedvetna och kände en stor oro över de reaktioner såret 
orsakade från omgivningen (Morgan & Moffatt, 2008). En rädsla över att andra skulle 
känna lukten av såret bidrog till att patienterna isolerade sig från familj och vänner 
(Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Lindahl et al., 2005; Morgan & Moffatt., 2008). 
Patienter föredrog social isolation framför den förlägenhet som symtomen orsakade 
(Green et al., 2013). De kroppsliga förändringar som patienterna genomgick gjorde att 
de upplevde sig som personer de själva inte kände igen (Lindahl et al., 2008). 
Utanförskapet innebar också att patienterna upplevde att deras liv styrdes av såret och 
gav en sämre självkänsla. Patienter med svårläkta bensår upplevde känslor av skam och 
skuldmedvetenhet när familjen blev involverad i sjukdomen. Patienterna kunde ändra 
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perspektiv då vårdpersonal inte blev äcklade eller chockade när de skulle utföra 
såromläggningar. Patienterna kunde då skifta fokus från den sårade kroppen och erhålla 
tröst (ibid.).  

Upplevelser av relationen mellan patient - vårdpersonal  
Vårdpersonalens roll ansågs i flera studier vara mycket betydelsefull i relation till 
upplevelsen och hanteringen av att leva med svårläkta bensår (Beitz & Goldberg, 2005; 
Brown, 2005; Ebbeskog & Emami, 2004; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Lindahl et 
al., 2005; Törnvall & Wilhelmsson, 2010). Patienterna ansåg att det var viktigt att de 
kom bra överens med vårdpersonalen eftersom de spenderade mycket tid tillsammans 
och ville känna att de såg fram emot besöken (Hopkins, 2004). Kontinuiteten ansågs 
vara en av de mest betydelsefulla aspekterna för att kunna skapa en god och trygg 
relation med vårdpersonalen (Brown, 2005; Ebbeskog & Emami, 2004; Fagervik-
Morton & Price, 2009; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Lindahl et al., 2005; Morgan 
& Moffatt, 2008; Törnvall & Wilhelmsson, 2010). Patienterna kände att de kunde 
slappna av när de möttes av välbekant personal och var kritiska när tillfällig 
vårdpersonal skulle behandla såret (Lindahl et al., 2005; Morgan & Moffatt, 2008). 
Kontinuitet i vårdrelationen innebar att patienterna kände förtroende för vårdpersonalen 
samt att de inte ständigt behövde uppdatera eller repetera sin medicinska historia 
(Ebbeskog & Emami, 2004; Lindahl et al., 2005; Morgan & Moffatt, 2008). Genom att 
utveckla en nära vänskap blev vårdpersonalen en del av patienternas liv (Ebbeskog & 
Emami, 2004; Green et al., 2013 ). Det var viktigt att personalen var vänlig, närvarande, 
förtroendeingivande samt kunde inge hopp. 

Somliga patienter oroade sig för att såromläggningen och lindningen av benen skulle 
orsaka obehag (Ebbeskog & Emami, 2004). Patienterna hoppades därför få möta 
kompetent och engagerad vårdpersonal i en förtroendefull miljö. Vårdpersonalen 
uppskattades när de visade kompetens och kunskap genom att förklara hur sårläkningen 
utvecklats vilket även bidrog till att patienterna kände sig involverade och delaktiga i 
läkningsprocessen (Ebbeskog & Emami, 2004; Fagervik-Morton & Price, 2009; Morgan 
& Moffatt, 2005; Törnvall & Wilhelmsson, 2010). Patienterna kände sig oroade och 
objektifierade när vårdpersonalen la om såret rutinmässigt och inte upplevdes 
närvarande i situationen (Ebbeskog & Emami, 2004). 

Patienterna upplevde sig vara beroende och kontrollerade av rutinerna inom sjukvården 
vilket resulterade i en känsla av sårbarhet (Ebbeskog & Emami, 2004). Patienterna 
kände sig kränkta när de inte blev tagna på allvar av vårdpersonalen vilket ledde till ett 
försämrat självförtroende hos patienterna och att de började tvivla på sina egna 
upplevelser och omdöme (Lindahl et al., 2005).  

Kommunikationen hos vårdpersonalen ansågs vara viktig och kännetecknades av hur de 
talade, valde sina ord och deras förmåga att ge respons när patienterna öppnade upp sig 
och valde att tala om sina egna erfarenheter relaterat till bensåren (Brown, 2005; 
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Ebbeskog & Emami, 2004; Fagervik-Morton & Price, 2009; Törnvall & Wilhelmsson, 
2009). Patienterna talade positivt om konversationer med vårdpersonalen där de 
informerades om sjukdomen, behandlingen och hur smärta och smärtlindring skulle 
hanteras (Beitz & Goldberg, 2005; Ebbeskog & Emami, 2004).  

Trots att flera patienter uttryckte en belåtenhet över sjukvårdspersonalen började en del 
tvivla på deras kompetens kring såromläggning om såret inte läkt efter ett antal veckor 
(Ebbeskog & Emami, 2004). En del av vårdpersonalen uppfattades som oförsiktiga och 
följde inte strikta hygienrutiner vid såromläggningen. Trots detta fanns det en förståelse 
och tolerans hos patienterna gentemot vårdpersonalen. Patienterna försvarade personalen 
genom att visa förståelse för att de ekonomiska nedskärningarna och den höga 
arbetsbelastningen orsakade problem (ibid.). 

Relationen mellan patient och vårdpersonal präglades av hur patienterna upplevde 
vårdpersonalens professionella kompetens och förståelsen för patientens individuella 
behov (Morgan & Moffatt, 2008). Vårdpersonal som var kompetent och visade 
förståelse för patientens enskilda behov karaktäriserades av trovärdighet, ärlighet och att 
de besatt den kompetens som krävdes för att lägga om såret omsorgsfullt och smärtfritt. 
De behandlade patienten som en person och kunde tala om det dagliga livet och dela 
tankar med patienten (ibid.). Patienter belyste vikten av att vårdpersonalen gjorde ”det 
lilla extra”, det vill säga, mer än vad som förväntades av dem (Hopkins, 2004; Morgan 
& Moffatt, 2008). Patienter uttryckte en positiv inställning till vårdpersonal som hade en 
ambition om att vårda patientens åkomma och såg hela människan, inte bara deras sår 
(Lindahl et al., 2005). Professionell personal uppmuntrade patienten utan att ge falska 
förhoppningar. På så sätt hjälpte vårdpersonalen patienterna att skapa kontakt med livet 
utanför deras egen värld av lidande (Ebbeskog och Emami; 2004; Lindahl et al., 2005).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
Artikelsökningarna till studien genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 
PsycInfo. Databaserna innehåller vetenskaplig forskning inom omvårdnad och ansågs 
därför relevanta utifrån studiens syfte och ökar därmed studiens trovärdighet. Studiens 
trovärdighet styrks även då både en osystematisk och systematisk litteratursökning 
genomfördes (Henricsson, 2012).  

Sökorden som användes i studien ansågs vara relevanta utifrån syftet. Leg ulcer söktes 
som ämnesord både i CINAHL och i PubMed medan Chronic wound endast söktes som 
ämnesord i CINAHL. De sökorden som valdes i relation till Leg ulcer och Chronic 
wound valdes eftersom de ansågs begränsa ämnesområdet och bedömdes då passande 
utifrån syftet. Sökorden söktes som fritextsökning tillsammans med Leg ulcer. Det kan 
ses som en styrka då risken att gå miste om relevanta artiklar reduceras. Quality of life 
fanns som ämnesord men valdes att sökas i fritext vilket kan ses som en styrka då detta 
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gav ett bredare sökresultat. Sökningarna i databaserna resulterade i ett stort antal träffar, 
där flera inte tycktes svara till syftet. Det kan ses som en svaghet i studien att artiklar 
sållades bort genom en manuell sortering. Det kan ha medfört att artiklar som inte 
ansågs relevanta utifrån titeln för studien sållades bort trots att deras resultat ändå 
motsvarade syftet. En styrka kan vara att sökningarnas tidsbegränsning endast sträckte 
sig tio år tillbaka i tiden. Äldre artiklar hade kunnat ge en missvisande bild av resultatet i 
jämförelse med hur omvårdnaden ser ut i dagens samhälle. Däremot kan det då resultera 
i att artiklar exkluderats som trots sitt årtal ändå var relevant för studiens syfte och var 
av god vetenskaplig kvalitet. Det kan också ses som en svaghet att artiklarna sträcker sig 
tio år tillbaka eftersom studierna kanske inte representerar nuläget, dock har inga 
förändringar eller skillnader hittats i upplevelsen av att leva med svårläkta bensår under 
detta tidsspann.  

Av de resultatartiklar som valdes ut var åtta av tio kvalitativa, en av blandad metod, och 
en var kvantitativ vilket kan ses som en styrka då studiens syfte var att belysa 
upplevelser. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det lättare att få en förståelse för 
den subjektiva upplevelsen människor har kring ett fenomen genom en kvalitativ ansats. 
Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. Granskningarna genomfördes både enskilt och sedan även gemensamt 
vilket styrker studiens pålitlighet (Henricsson, 2012). Genom artikelgranskningarna 
skapades en tydlig bild av artiklarnas vetenskapliga kvalité, vilket ökar trovärdigheten i 
resultatet. Sju artiklar graderades till Grad I medan tre av artiklarna graderades till Grad 
II men valdes ändå att inkluderas till resultatet då de ansågs relevanta för studiens syfte. 
Dock bör det tas i akt att denna bedömningsmall inte garanterar att artikeln håller en hög 
vetenskaplig kvalité trots en hög skattning och kan därmed ge en missvisande bild av 
artikelns vetenskaplighet.  

Innan databearbetningen genomfördes diskuterades förförståelsen inom valt 
ämnesområde. Det framkom att en viss förförståelse förekom i form av kunskaper och 
upplevelser baserade på tidigare vård- och livserfarenheter. Enligt Henricson (2012) kan 
förförståelse ses både som en styrka och en svaghet. Styrkan grundar sig i att det blev 
lättare att finna likheter och skillnader som kunde kodas i resultatet. Då det fanns en viss 
förförståelse inom ämnet kan det ses som en svaghet då det omedvetet kan påverka 
tolkningen av resultatet. Databearbetningen genomfördes i olika steg, materialet lästes 
upprepade gånger, både enskilt och gemensamt vilket kan ses som en styrka då risken 
för att gå miste om relevant information reducerades. Materialet som framkom ur de 
olika artiklarna sammanställdes under respektive tema. Det kan ses som en styrka att de 
slutgiltiga sammanställningarna jämfördes med artiklarnas resultat för att utesluta en 
felaktig vinkling av resultatet. Även tilldelad handledare läste igenom och kontrollerade 
resultatet vilket ökar studiens trovärdighet och pålitlighet.   

Artiklarna som valdes ut till resultatet var gjorda i Storbritannien (4), Sverige (3), Norge 
(1), Australien (1) och USA (1). Eftersom en viss kulturskillnad kan ses i respektive 
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länder kan överförbarheten påverkas. Det kan däremot också ses som en styrka då det 
ger en bredare inblick i ämnet eftersom de valda resultatartiklarna kommer från olika 
länder. Det anses även vara en styrka att dessa länder antas ha en liknande 
levnadsstandard som Sverige. Valet av artiklar resulterade i tre artiklar från Sverige där 
likheter kunde ses i jämförelse med resultatartiklar från övriga länder vilket ökar 
överförbarheten. Då kvalitativ forskning bygger på att fånga människors upplevelser av 
ett fenomen kan överförbarheten till övrig befolkning och andra länder minska. I denna 
studie kan det ses som en svaghet då deltagarna som valde att delta kan vara negativt 
påverkade av sin sjukdom och känner ett behov av att dela med sig av sina känslor. Det 
vill säga att deltagarna kanske ser möjligheten att vara med i studien som en terapeutisk 
intervention vilket kan ge en mer negativ bild av hur upplevelsen av att leva med 
svårläkta bensår är. Det kan även ses som en svaghet att bensår med olika 
bakomliggande orsaker studerats och därför kan upplevelserna möjligen skilja sig åt 
beroende på vilken typ av bensår patienten diagnostiserats med.  

Resultatdiskussion 
Resultatet av litteraturstudien kommer i det följande att diskuteras i ljuset av Eriksons 
(1994) och Antonovskys (2005) perspektiv på hälsa, samt med avseende på tänkbara 
implikationer för sjuksköterskans arbete. 

Att bli diagnostiserad med ett svårläkt bensår innebar att patienterna upplevde en stor 
förändring i livet (Skavberg-Roaldsen et al., 2010). Eftersom förändringen var ofrivillig 
och krävde att individen behövde anpassa sig till ett nytt förhållningssätt kunde en 
känsla av oro och livslidande uppstå hos patienten. Enligt Eriksson (1994) innebär 
livslidande att det självklara invanda livet tas ifrån individen vilket leder till en drastisk 
förändring. För de flesta patienter sågs anpassningen som något inskränkande och de 
kunde därmed inte utföra vissa aktiviteter som tidigare gett glädje i livet (Hopkins, 2004; 
Lindahl et al., 2005). Sjuksköterskan kan då försöka få patienterna att se nya möjligheter 
i livet och öppna upp för nya tankar och idéer som kan ersätta de förlorade 
glädjekällorna. Samtidigt bör sjuksköterskan se till patienternas olika förutsättningar, 
mål och behov för att kunna ge en så individanpassad omvårdnad som möjligt (SSF, 
2012).   

Svårläkta bensår är för många patienter en kronisk sjukdom och en livslång process 
(Skavberg-Roaldsen et al., 2010) vilket gjorde det svårt för en del patienter att acceptera 
såret och de omständigheter som uppstod i samband med såret (Lindahl et al., 2005). 
Patienterna upplevde en tomhet och en känsla av maktlöshet i den situation de befann 
sig i (Lindahl et al., 2005; Skavberg-Roaldsen et al., 2010). Meningsfullhet anses vara 
den viktigaste komponenten för att uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) och 
därmed kunna hantera de mentala och fysiska påfrestningarna som uppstår i samband 
med sjukdomen (Antonovsky 2005). Att patienterna upplever en meningslöshet i sin 
sjukdomssituation kan förväntas leda till en låg KASAM och att patienterna inte kan 
hantera sjukdomen på bästa sätt. Det blir då viktigt för sjuksköterskan att hjälpa 
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patienter att finna en känsla av meningsfullhet i livet. Hög begriplighet är enligt 
Antonovsky (2005) en annan viktig komponent för att uppleva hög KASAM. Det kan 
antas underlätta om patienterna har en god förståelse för sin sjukdom och 
bakomliggande orsak för att inse att sjukdomen och dess behandling är en långvarig 
process som kräver tålamod. För att möjliggöra detta kan sjuksköterskan ge patienter 
relevant information kring sjukdom, behandling samt läkningsprocess. Enligt 
Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) bör 
sjuksköterskan ha förmåga att informera och undervisa patienter och/eller närstående 
utefter deras kunskap och förutsättningar samt förvissa sig om att de förstått innebörden 
i given information.  

Enligt Brown (2005) och Hopkins (2004) upplevdes det lättare för en del patienter att se 
sig själva som en frisk person med ett sjukt sår genom att jämföra sin hälsostatus med 
andras, som befann sig i en svårare situation. Detta styrks även av Paterson, Thorne, 
Crawford & Tarko (1999) som förklarar att det blir möjligt för individen att se 
sjukdomen på ett mer fristående och objektivt sätt när hen lär känna sin kropp utanför 
jaget.    

De flesta patienter som lever med svårläkta bensår upplevde att smärtan kontrollerade 
och dominerade patienternas liv (Fagervik-Morton & Price, 2009; Green et al., 2013; 
Lindahl et al., 2005). Detta gjorde dem ständigt påminda om sjukdomen (Hopkins, 
2004). Enligt Eriksson (1994) fångar den kroppsliga smärtan hela människans 
uppmärksamhet vilken gör det svårare för hen att använda sin fulla potential för att 
övervinna lidandet. Enligt SSF (2010) uppstår ett lidande då situationen inte längre 
upplevs vara hanterbar. Sjuksköterskans roll kan då bli att hjälpa patienterna att återfå 
kontroll över sin smärta genom att ge adekvat smärtlindring. Sjuksköterskan bör inte 
glömma bort att smärtlindring inte alltid innebär läkemedelsbehandling utan att de även 
bör ha ett öppet sinne för att finna andra vägar och möjligheter till smärtlindring, dock 
inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen bör anpassas till varje 
enskild individ oavsett om smärtlindringen är farmakologisk eller icke-farmakologisk. 
Enligt Ebbeskog och Emami (2005) upplevde patienterna det som positivt då 
sjuksköterskor uppmuntrade dem till att lita på sina egna upplevelser av smärtan. Det 
kan därför vara viktigt att sjuksköterskorna är lyhörda inför patienternas känslor och 
upplevelser.  

Att kunna ge en adekvat smärtlindring förutsätter att sjuksköterskan undervisar och 
informerar patienterna kring självskattning av smärta för att uppnå en ömsesidig 
förståelse och kommunikation. Sjuksköterskan och patienten kan komma överens om en 
nivå där smärtan anses vara acceptabel, samt en nivå där smärtan upplevs så pass stark 
att smärtlindring krävs. I flera studier framkom det att patienter upplevde smärta i 
samband med omläggning och hantering av bensåret (Ebbeskog & Emami, 2004; 
Brown, 2005; Morgan & Moffatt, 2008). Det är av stor vikt att sjuksköterskan ger 
patienten en adekvat smärtlindring under såromläggningen, och därmed förhindrar att 
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denna process upplevs som något obehagligt och smärtsamt. Patienterna skall inte 
behöva känna en oro och rädsla inför kommande såromläggningar. Även fortlöpande 
muntlig information från sjuksköterskan inför och under omläggningen kan eventuellt 
tänkas leda till att patienten känner sig mer delaktig i sin vård och bättre förmår uthärda 
smärtsamma såromläggningsmoment då dessa uppfattas som nödvändiga och 
meningsfulla i en större helhet.  

En del av patienterna ansåg att smärtan var som värst under natten och orsakade 
störningar i deras sömnrutiner (Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Lindahl et al., 2005; 
Morgan & Moffatt, 2008). Utebliven sömn kan leda till en rubbning i individens 
dygnsrytm och orsaka störningar i vardagen. Det kan yttra sig i negativitet, 
okoncentration, missnöje och oro. Sömnproblem kan även leda till förvärrad smärta och 
till att kroppens läkningsförmåga försämras (Dogan, Ertekin & Dogan, 2005). Det är lätt 
att en ond cirkel kan uppstå. Eftersom smärtan påverkar sömnen, och försämrad sömn i 
sin tur leder till bland annat oro och en lägre smärttröskel kan det i sin tur leda till 
ytterligare försämrad sömn. Det kan då vara av stor vikt att sjuksköterskan hjälper 
patienterna att få bukt med smärtan för att bidra till en god sömn och därmed kanske 
även ett ökat välbefinnande.  

En del patienter ansåg det vara viktigare att bli befriade från de besvärliga symtomen, 
som det svårläkta bensåret medförde, än optimal läkning (Brown, 2005). Enligt hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall hälso- och sjukvården medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador men även respektera patientens 
självbestämmande och integritet. Det kan uppstå ett dilemma hos sjuksköterskor när de 
ska fatta ett beslut där hänsyn skall tas till båda dessa två aspekter. Trots att utebliven 
behandling och därmed sämre läkning egentligen inte är optimal vård så bör 
sjuksköterskor tillsammans med patienten kompromissa om vad som anses vara mest 
lämpligt i det enskilda fallet. Enligt SSF (2010) bör vårdpersonal respektera 
självbestämmande i det syfte att trygga patientens individuella frihet vid val som rör den 
egna personen.   

Det framkom i flera studier att patienter med svårläkta bensår upplevde svårigheter med 
den fysiska förmågan (Brown, 2005; Geen et al., 2013; Morgan & Moffatt, 2008). För 
optimal sårläkning bör den venösa cirkulationen främjas dels genom 
kompressionsbehandling, men även genom fysisk aktivitet (Grönseth, 2011). 
Anledningarna till att fysisk aktivitet uteblev hos patienterna var till exempel rädsla för 
att falla eller rädsla för att rörelse skulle bidra till förvärrad smärta och försämrad 
läkning (Brown, 2005; Green et al., 2013). Detta kan bero på otillräcklig kunskap hos 
patienten. Sjuksköterskan bör tänka på att ge adekvat information kring de positiva 
effekter fysisk aktivitet har på sårläkningen. Informationen bör vara mer specifik och 
innehålla förslag på olika övningar som eventuellt kan utformas i samarbete med 
arbetsterapeut/sjukgymnast. På så sätt kan individanpassad information och 
smärtlindring bidra till mindre stillasittande och därmed ökad fysisk aktivitet och en 
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förbättrad läkning. Enligt Skavberg-Roaldsen et al., (2010) uttryckte patienter en önskan 
om att fysisk aktivitet på recept bör utnyttjas mer av vårdpersonal. En tanke kring detta 
är att fysisk aktivitet på recept kan öka följsamheten till fysisk aktivitet som behandling. 
Det kan likställas vid att dagligen ta sina läkemedel, det blir ett krav och en vana.  

För patienterna innebar fysisk aktivitet en känsla av att vara delaktig och ta ansvar för 
sin behandling vilket möjliggjordes genom specifika målsättningar (Skavberg-Roaldsen 
et al., 2010). Med ökad kunskap och delaktighet kan patienterna på ett bättre sätt utnyttja 
sina hälsofrämjande resurser och ta mer ansvar för sin livssituation, vilket leder till ökat 
välbefinnande (SSF, 2008). Därför kan det vara viktigt att vårdpersonal jobbar med olika 
sätt att skapa engagemang och motivation hos patienterna. Speciell hänsyn bör tas till 
personernas individuella engagemang då detta kan upplevas olika för varje enskild 
människa. En positiv förväntan på att uppnå ett mål driver människor till att aktivt 
använda tillgängliga resurser för att uppnå välbefinnande (Ebbeskog & Ekman, 2001). 
Därför bör sjuksköterskan få patienten att fokusera på känslan som infinner sig när hen 
uppnått ett mål. 

Att leva med ett svårläkt bensår påverkar flera dimensioner av patienternas sociala liv 
(Brown, 2005; Hopkins, 2004; Lindahl et al., 2005; Morgan & Moffatt, 2008). Patienter 
som är isolerade från omgivningen och har en minskad social kontakt känner sig 
ensamma och upplever ofta en försämrad livskvalité (Ó Luanaigh & Lawlor, 2008). 
Dessutom framkom det att patienterna kände en samhörighet när familj och vänner blev 
involverade i deras vardag vilket gav dem en chans att dela upplevelser och tankar 
(Morgan & Moffatt, 2008). I England finns det så kallade Leg Clubs, där patienter med 
svårläkta bensår kan träffas och samtala om sina upplevelser tillsammans med 
sjuksköterskor och läkare (Lindholm, 2012). En idé skulle kunna vara att införa något 
liknande i Sverige. På så sätt kanske det uppstår nya möjligheter för patienter att träffas 
och få dela känslor med andra som är i samma situation vilket skulle kunna skapa 
samhörighet. Framför allt för de patienter som saknar anhöriga. Att få samtala och ställa 
frågor kring sitt svårläkta bensår skulle kanske öka kunskapen hos patienten och 
samtidigt vara en trevlig aktivitet som även får patienterna att känna mindre utanförskap. 
Utanförskap kan ses som ett livslidande (Eriksson, 1994) då den sociala livssituationen 
förändras för patienterna. Det är tänkbart att en minskad känsla av utanförskap genom 
exempelvis Leg Clubs, eller andra sociala aktiviteter för patienter med svårläkta bensår, 
även skulle kunna minimera känslan av livslidande.  

I flera studier poängterade patienter vikten av goda relationer med vårdpersonal 
eftersom de blivit till en stor del av patienternas liv (Beitz & Goldberg, 2005; Brown, 
2005; Ebbeskog & Emami, 2004; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Lindahl et al., 
2005; Törnvall & Wilhelmson, 2010). Framförallt ansågs kontinuitet (Hopkins, 2004; 
Morgan & Moffatt, 2008) och sjuksköterskor, som gjorde mer än vad som förväntades 
av dem, betydelsefullt för denna goda relation (Brown, 2005; Ebbeskog & Emami, 
2004; Fagervik-Morton & Price, 2009; Green et al., 2013; Hopkins, 2004; Lindahl et al., 
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2005; Morgan & Moffatt, 2008; Törnvall & Wilhelmson, 2010). Det är förståeligt att 
många patienter har en önskan om att sjuksköterskorna gör det ”lilla extra” och denna 
ambition präglar även dagens sjuksköterskeutbildning. Sjuksköterskor idag utbildas till 
att se hela människan och inte bara det sjuka. Trots detta ser det annorlunda ut i 
praktiken där tidsbegränsningar, ekonomiska nedskärningar och hög arbetsbelastningen 
försvårar denna ambition. Även Ebbeskog och Ekman (2001) belyser att sjuksköterskor 
bör sträva efter att vårda hela människan, vilket innebär att uppmärksamhet skall ges till 
att upptäcka och behandla individens smärta och lidande i samma utsträckning som såret 
behandlas. Enligt Ebbeskog & Emami (2005) och Green et al. (2013) ansåg flera 
patienter att det var betydelsefullt att utveckla en nära vänskap med sjuksköterskan. Det 
är begripligt att patienter har en önskan om att skapa en vänskapsrelation med 
personalen. Dock kan denna önskan skapa ett etiskt dilemma hos sjuksköterskan då hen 
bör ha ett professionellt förhållningssätt gentemot patienten samtidigt som omvårdnaden 
bör präglas av empati och sympati. Travelbee (1971) menar att det inte är möjligt att 
känna empati för alla sjuka individer hen möter eftersom empati i grunden bygger på 
liknande erfarenheter och upplevelser, och att människan inte kan förstå det hen inte 
upplevt. Travelbee (1971) anser dock att det är genom empati som sjuksköterskan kan 
dela, känna och förstå patientens inre upplevelser, vilket leder till en djupare förståelse 
och relation till varandra.  

Konklusion och implikation 
Att diagnostiseras med ett svårläkt bensår påverkar flera dimensioner av patienters liv. 
Förutom de fysiska symtomen såsom smärta, sömn och rörlighet, påverkas även den 
psykiska hälsan och det sociala livet. Således blir patienter med svårläkta bensår ständigt 
påminda om en känsla av förlorad integritet och sårbarhet. Att leva med ett svårläkt 
bensår innebär att patienten genomlider en kronisk sjukdom som troligtvis kommer att 
prägla patientens fortsatta liv. Det fordras en acceptans byggd på kunskap och förståelse 
för sjukdomen för att patienten skall lära sig att leva med sin sjukdom och återta 
kontrollen över sitt liv. För att patienten skall ges en möjlighet att uppnå acceptans för 
sjukdomen bör hen ges adekvat och individanpassad information samt göras delaktig i 
sin omvårdnad. En patient som involveras i sin vård förmår bättre utstå lidande, känner 
sig inte behandlad och bemött som ett objekt och kan möjligen komma att uppleva livet 
som fortsatt meningsfullt.  

Det är av stor vikt att sjuksköterskan är lyhörd och fångar upp patientens upplevelser av 
hur det är att leva med sitt sår för att kunna ge en god och personcentrerad vård. 
Sjuksköterskans utmaning ligger i att se bortom såret och fokus bör ligga på att bilda sig 
ett helhetsperspektiv i omvårdnaden. Det är nämligen alltid en patient med ett sår som 
skall behandlas, inte ett sår på en patient. Sjuksköterskan bör bekräfta patientens 
upplevelser vilket kan vara en komplex omvårdnadshandling då det innebär att tyda det 
unika språket i patientens levda kropp i samma utsträckning som sjuksköterskan bör 
observera och tolka tecken och symtom på sjukdom. Vidare bör utbildning kring 
omvårdnad av sår och såromläggning med fokus på patientperspektivet implementeras 
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ytterligare i dagens sjuksköterskeutbildning då möten med bensårspatienter förekommer 
både inom öppen- och slutenvården.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL 
Subject heading + explode 

PubMed 
MeSH-term 

PsycINFO 
fritext 

Svårläkt bensår Leg Ulcer Leg Ulcer Leg Ulcer 

Kroniska sår Chronic Wounds Chronic Wound*(fritext) Chronic Wound* 

Upplevelser Experience*(fritext) Experience*(fritext) Experience*(fritext) 

Livskvalitet Quality of life(fritext) Quality of life(fritext) Quality of life(fritext) 

Svårläkta bensår Non-healing leg ulcers(fritext) Non-healing leg ulcers(fritext) Non-healing leg ulcers(fritext) 

Psykosociala faktorer Psychosocial factor*(fritext) Psychosocial factors(fritext) Psychosocial factor*(fritext) 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

 
 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

141023 CINAHL (MM”Leg Ulcer+”) AND quality of life. 
Limits: English, Research article, 2004-
2014 

162 41 7 2 

141023 CINAHL (MM”Leg Ulcer+”) AND expercience*. 
Limits: English, research article, 2004-
2014 

139 16 1 1 

141023 CINAHL (MM”Leg Ulcer+”) AND psychosocial 
factor*. Limits: English, Research 
article, 2004-2014 

91 18 2 1 

141027 CINAHL (MM "Wounds, Chronic") AND 
experience*. Limits: English, Research 
article, 2004-2014. 

56 20 3                         

                          

2 

141027 CINAHL (MM "Wounds, Chronic") AND 
psychosocial factor*. Limits: English, 
Research article, 2004-2014. 

38 14 1                         1 

141027 PubMed (leg ulcer[MeSH Terms]) AND quality 
of life. Limits: Human, 10 years 

343 33 1                         1 

141028 PubMed (leg ulcer[MeSH Terms]) AND 
psychosocial factors. Limits: Human, 10 
years 

232 17 3                            2 



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 
Artikel 1  

 

 

 

Referens Beitz, J.M. & Goldberg, E. (2005). The Lived Experience of Having a Chronic Wound: A 
Phenomenologic Study. MEDSURG Nursing, 14(1), 51-62 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utforska människors upplevelser av att leva med svårläkta bensår.  

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
Bortfall 

En kvalitativ fenomenologisk intervjumetod med fältanteckningar.  
 
16 personer deltog i studien. 
 
Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor hölls med deltagarna där båda forskarna var 
närvarande, förutom vid två intervjuer då endast en forskare var med. Intervjuerna varade mellan 
35-40 minuter och bandinspelades. Forskarna gjorde fältanteckningar kring kroppsspråk och annan 
icke-verbal kommunikation.  
 
De bandinspelade intervjuerna transkriberades ordagrant och lästs inledningsvis av båda forskarna. 
Anteckningar gjordes undertiden. Sedan lyssnades de inspelade intervjuerna igenom ett flertal 
gånger och jämfördes med det som skrivits ned för att inte gå miste om dolda budskap. Materialet 
analyserades genom en tematisk analys där gemensamma teman växte fram.  
 
Bortfall redovisas ej.  

Slutsats Denna studie bidrar till en kunskap som gör det möjligt för vårdgivare att hjälpa patienter att finna 
nya positiva sätt att anpassa sig till livet med ett svårläkt sår. Sjuksköterskorna bör bedöma smärta 
regelbundet och därmed minimera smärtupplevelsen genom smärtlindring. De bör även samarbeta 
med sjukgymnaster för att optimera patienternas mobilitet och frihet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Brown, A. (2005) Chronic leg ulcers, part 2: do they affect a patient’s social life?. British Journal 
of Nursing, 14(18), 986-989 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ fenomenologisk intervjumetod 
 
Åtta deltagare valdes ut ifrån den kommunala sjukvården. Inklusionskriterier var följande: män och 
kvinnor över 65 år, diagnostiserats med venösa bensår, ensamboende, engelsktalande, uppfattades 
ha ett litet socialt kontaktnät och var villiga att bli intervjuade. 
 
Material samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna hölls en och en för att ge 
deltagarna möjlighet att uttrycka sig fritt, utan avbrott och för att författarna skulle få en möjlighet 
att iaktta icke-verbal kommunikation i form av kroppsspråk.  
 
Intervjuerna spelades in digitalt, transkriberades ordagrant och analyserades med hjälp av en 
tematisk analys för att finna gemensamma teman som beskriver det väsentliga av deltagarnas 
upplevelser. Materialet lästes flera gånger för att relevant information inte skulle gå förlorad.  
 
Bortfall redovisas ej.  
 

Slutsats Studien visar att patienter som lever med svårläkta sår ansåg att tiden som sjuksköterskorna 
spenderade med dem var väldigt värdefull, speciellt i de fallen där en total läkning inte var ett 
realistiskt alternativ. Att aktivt lyssna och möta patienternas oro ansågs mer betydelsefullt än själva 
omläggningen av såret. Denna varma och omsorgsfulla omvårdnad hade en tendens att försvinna 
om sjuksköterskorna inte försäkrade patienterna om att de gav en holistisk omvårdnad som mötte 
patienternas olika behov.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
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Artikel 3 

 

 

Referens Ebbeskog, B. & Emami, A. (2004). Older patients’ experience of dressing changes on venous leg 
ulcers: more than just a docile patient. Journal of Clinical Nursing,  14(10), 1223-1231.  

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen hos äldre patienter med venösa bensår. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

 
En kvalitativ fenomenologisk metod.  
15 deltagare. Inklusionskriterier var att patienterna skulle ha ett bensår som varat i över 2 månader, 
diagnosen venös insufficiens, en ankelbrachial-index över 0,8, ålder över 65 år och bosatta hemma. 
Intervjuer med öppna frågor som berörde handhavandet av de venösa bensåren. Intervjuerna varade 
mellan 45-120 minuter och transkriberades ordagrant. 
 
Materialet analyserades med en fenomenologisk metod för att erhålla en förståelse för äldre personers 
upplevelse av såromläggning, uttryckt i deras egna ord. Materialet delades in i meningar och 
subteman genom en tematisk analys. Hela datamaterialet lästes om i relation till frågeställning och 
relevant litteratur.   
Bortfall redovisas ej.  
 
 
 
 

Slutsats Patienter som lider av svårläkta bensår har en önskan om att bli sedda som en värdig individ utanför 
lidandet. De ville känna sig värda en god behandling och möta kompetenta, självsäkra och framför allt 
omsorgsfulla sjuksköterskor i en bekväm, gemensam tillvaro.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
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Artikel 4 

 

 

Referens  Fagervik-Morton, H. & Price, P. (2009). Chronic Ulcers and Everyday Living: Patient’s Perspective 
in the United Kingdom. Wounds, 21(12), 318-323.  

Land  
Databas 

Storbritannien  
CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka vilken uppfattning patienter med svårläkta bensår har kring 
symtomhantering.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

 
En kvantitativ tvärsnittsstudie. 
196 patienter deltog i studien. 
Frågeformulär. (graderingsskala 1-5 samt öppna kommentarer) 
Materialet analyserades i analysprogrammet SPSS, version 16. De öppna kommentarerna blev 
transkriberade ordagrant och analyserade av två oberoende forskare. 
 
Bortfall redovisas ej.  
 

Slutsats Patienter med svårläkta bensår upplever en rad olika symtom relaterat till deras tillstånd som påverkar 
deras livskvalitet negativt. Outredda problem och smärta kan negativt påverka följsamhet, sårläkning 
och psykosocial anpassning hos dessa patienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: II 
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Artikel 5 

 

 

Referens Green, J., Jester, R., McKinley, R., & Pooler, A. (2013). Patient perspective of their leg ulcer 
journey. Journal of Wound Care, 22(2), 58-66. 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att skapa sig en förståelse för patienters individuella upplevelse av att 
leva med ett svårläkt venöst bensår. 
 
 Metod:  

Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ fenomenologisk design.  
 
Nio patienter med kroniska venösa bensår deltog. Fyra var kvinnor och fem var män med en 
medelålder på 76 år.  
 
Ostrukturerade intervjuer hölls för att tillåta deltagarna att uttrycka sina erfarenheter till fullo och 
för att förstå beteendena bättre. Sjuksköterskor som vårdade patienter med venösa bensår inom den 
lokala primärvärden valde ut lämpliga deltagare till studien. Inklusionskriterier var att de 
diagnostiserats med kroniska venösa/arteriella bensår som varat i över sex veckor och att de var 
kapabla att tillta skriftlig information. Materialet samlades in mellan juni 2010 och januari 2011. 
Intervjuerna varade mellan 30-120 minuter, spelades in digitalt och transkriberades ordagrant. 
Intervjuerna fortsatte tills ingen ny information kunde utvinnas.   
 
En tematisk analys med kodning användes för att tolka materialet. Fyra huvudteman växte fram 
med tillhörande 16 underkategorier.  
 
Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Denna studie visar att livskvaliteten hos patienter med kroniska bensår påverkas både på det 
fysiska, sociala och psykologiska planet. Genom att förstå patienters upplevda erfarenheter och ge 
en effektiv symtomlindring mot deras kroniska tillstånd kan livskvaliteten hos dessa patienter 
förbättras.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Hopkins,  A. (2004). Distrupted lives: investigating coping strategies for non-healing leg ulcers. 
British Journal of Nursing, 13(9), 556-562. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen hos patienter som lever med svårläkta 
venösa bensår. 
 

Metod:  
Design 
Urval 
 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ hermeneutisk fenomenologisk intervjumetod.  
 
Fem patienter deltog. Inklusionskriterier var att patienterna diagnostiserats med ett venöst svårläkt 
bensår som inte läkt på över minst ett år eller var återkommande inom sex månader, patienterna 
fick inte ha någon annan övrig arteriell sjukdom och de skulle regelbundet behandlas av en 
distriktsjuksköterska. Patienterna var mellan 47-78 år med en medelålder på 75 år. Sårets 
varaktighet varierade mellan 3-45 år med en medeltid på tio år.  
Distriktssjuksköterskorna valde ut patienterna utefter inklusionskriterierna. Datainsamlingen 
skedde genom en intervju med ostrukturerade frågor som även kompletterades med 
dagboksanteckningar från deltagarna där de med sina egna ord fick beskriva hur bensåren 
påverkade deras dagliga liv. 
 
En tolkande fenomenologisk analys (IPA) användes för att tolka materialet. Materialet lästes flera 
gånger om för att inte relevant information skulle gå förlorat. Materialet kodades sedan för att få 
fram huvudteman och underkategorier. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Studien undersökte hur patienter upplever hur deras vardag påverkas av att leva med svårläkta 
bensår. De teman som växte fram visar på den psykosociala komplexiteten i att leva med ett 
kroniskt bensår och hur deltagarna använde sig av olika anpassningsstrategier för att klara av detta.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

 

Referens Lindahl, E., Norberg, A., & Söderberg, A. (2005). The meaning of living with malodorous exuding 
ulcers. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness in association with Journal of 
Clinical Nursing, 16(13A), 68-75. 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Denna studie belyser upplevelsen av att leva med illaluktande och vätskande sår.  
 
 Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

Kvalitativ fenomenologisk hermeneutisk intervjumetod.  
 
Nio patienter som lever med illaluktande och vätskande sår deltog i studien. De bestod av sju 
kvinnor och två män i åldrarna mellan 41-95.  
 
Intervjuerna innehöll öppna frågor och hölls av den första författaren. Deltagarna ombads att 
berätta deras upplevelser av hur det är att leva med illaluktande och vätskande sår. Intervjuerna 
varade mellan 28-86 minuter. 
 
Intervjuerna bandinspelades och transkriberades ordagrant. En fenomenlogisk hermeneutisk metod 
användes för att tolka materialet. Denna metod innefattar att systematisk och grundligt bearbeta 
materialet för att finna ett samband mellan förklaring och förståelse. Den första författaren lyssnade 
igenom intervjuerna för att kontrollera och rätta transkriptionerna. Materialet lästes sedan flera 
gånger för att författarna skulle kunna bilda sig en uppfattning om helheten och för att kunna 
urskilja gemensamma komponenter som sedan bildade huvudteman och underkategorier. Alla tre 
författarna gick igenom materialet till enighet uppnåddes.  
 
Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Sjuksköterskor kan inte få såren eller lukten att försvinna men när patienterna upplever att de möts 
av en äkthet hos sjuksköterskorna, att de känner sig älskade och respekterade som människor, kan 
deras livskvalitet förbättras och göra stor skillnad i deras liv. Studien pekar på vikten av att se 
människan bakom såret.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Morgan, P. A. & Mofatt, C. J. (2008). Non-healing leg ulcers and the nurse-patient relationship. 
Part 1: the patien’s perspective. International Wound Journal, 5(2), 340-348. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan patienter med svårläkta bensår och 
sjuksköterskorna som vårdar dessa patienter i närmiljön.  
 
 Metod:  

Design 
Urval 
 
 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
Bortfall 

En beskrivande kvalitativ metod användes. 
 
Ett målmedvetet stickprovsurval användes. Kommunsjuksköterskor ombads att identifiera patienter 
som hade svårläkta bensår och som enligt dessa sjuksköterskor hade dålig följsamhet till tidigare 
behandling. Fem patienter valdes ut att delta. 
 
Intervjuer med öppna frågor hölls med deltagarna och spelades in. Beskrivande anteckningar fördes 
under processens gång för att registrera eventuell icke-verbal kommunikation såsom användning av 
kroppsspråk, emotionella reaktioner eller avbrott. 
 
De inspelade intervjuerna skrevs ner ordagrant och den tematiska analysen genomfördes i en tre-
stegsprocess.   
 
Något bortfall förekom ej. 

Slutsats Det är av stor vikt att skapa och upprätthålla förtroendefulla relationer med patienterna för att de 
ska känna sig som viktiga individer samt för att lindra deras lidande.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Skavberg-Roaldsen, K., Biguet, G., & Elfving, B. (2010). Physical activity in patients with venous 
leg ulcer – between engagement and avoidance. A patient perspective. Clinical Rehabilitation, 
25(3), 275-286. doi: 10.1177/026915510371424 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att identifiera och beskriva kvalitativa variationer i hur fysisk aktivitet 
upplevs och förstås av individer som har, eller har haft, bensår.  
 
 Metod:  

Design 
Urval 
 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
Bortfall 

En kvalitativ fenomenologisk intervjumetod.  
 
22 patienter med kronisk venös insufficiens med nuvarande eller tidigare bensår deltog i studien.  
 
Semistrukturerade intervjuer utifrån ett fenomenologiskt tillvägagångssätt hölls med deltagarna. 
Frågorna fokuserade på upplevelser och förståelser för hur den fysiska aktiviteten påverkades hos 
deltagarna med svårläkta bensår. Två pilotintervjuer hölls för att träna intervjuteknik och för att 
testa upplägget. Intervjuerna varade mellan 26 och 83 minuter. Alla intervjuer hölls av den första 
författaren med en femveckorsintervall mellan maj och juni 2008.  
 
Alla 22 intervjuerna spelades in digitalt, transkriberades ordagrant och skrevs ut. Alla tre 
författarna gick igenom det insamlade materialet ett flertal gånger. Både enskilt och tillsammans, 
för att sedan välja ut de 15 intervjuer som var mest innehållsrika för att sedan kunna analysera det 
ytterligare. De övriga sju intervjuerna lästes på nytt men ingen ny information kunde utvinnas. En 
fenomenologisk tematisk analys i sju olika steg användes för att tolka det insamlade materialet. 
Slutligen fick en utomstående forskare läsa resultatet för att bestämma dess färdighet.  

Slutsats Studien visar att sammanfattningsvis verkar den upplevda nyttan av fysisk aktivitet, i samband 
med venösa bensår, grunda sig i om patienten förstår vad det innebär att leva med ett kroniskt 
bensår och om dem väljer att konfrontera eller undvika de hinder som kan uppstå i samband med 
fysisk aktivitet.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad. I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

Referens Törnvall, E., & Wilhelmsson, S. (2010). Quality of nursing care from the perspective of patients 
with leg ulcers. Journal of Wound Care, 19(9), 388-395. 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka och analysera kvalitén på omvårdnaden i primärvården 
utifrån patienternas, som lever med bensår, perspektiv och bestämma den subjektiva betydelsen för 
vilka delar som anses viktigast. 
 
 Metod:  

Design 
Urval 
 
Datainsamling 
 
 
 
 
 
Dataanalys 
 
 
 
 
 
 
Bortfall 

En kvalitativ/kvantitativ intervjumetod.  
 
Alla patienter som behandlades för bensår inom primärvården i sydöstra Sverige bjöds in till att 
delta i studien. Totalt deltog 113 patienter.  
Deltagarna fick fylla i en kort version av frågeformuläret ”Quality from the Patients perspective 
questionnaire”. Frågeformuläret innehöll dels öppna frågor angående deras perspektiv kring 
kvalitén på omvårdnaden som deras sjuksköterskor gav men även graderingsfrågor där deltagran 
fick poängsätta sina upplevelser på en skala från 1 till 5.   
 
En statistisk analys genomfördes med hjälp av ”chi-square test” och ”Mann-Whitney U test” 
utifrån svaren på graderingsfrågorna. Även en kvalitativ innehållsanalys användes för att tolka 
svaren från de öppna frågorna. Båda forskarna läste materialet först enskilt och sedan tillsammans 
ett flertal gånger för att inte gå miste om relevant information. Texten kodades sedan med hjälp av 
en tematisk analys och huvudkategorier och underkategorier växte fram.   
 
Bortfall redovisas ej.  
 

Slutsats Deltagarna ansåg att det var viktigast att sjuksköterskorna uppmärksammade patienternas 
subjektiva upplevelser för att kunna ge en god omvårdnad. Enligt deltagarna var det framförallt den 
patientfokuserade vården, kontinuitet och smärtlindring som kunde förbättras.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad: I 
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