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Sammanfattning 

Bakgrund: Bensår är ett tillstånd som blir allt vanligare i Sverige, ökar i takt med hög 

ålder och definieras som sår som inte läkt inom sex veckor. Att leva med en kronisk 

hudsjukdom innebär att anpassningar i det dagliga livet måste ske. 

 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur personer med bensår upplever 

sin vardag samt att beskriva vilka undersökningsgrupper som ingick i de inkluderade 

artiklarna. 

 

Metod: En beskrivande litteraturstudie som inkluderade tio stycken vetenskapliga 

artiklar som söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. 

 

Huvudresultat: Bensår påverkade personernas liv fysiskt, psykiskt och socialt. Stora 

faktorer som bidrog till begränsningar i det dagliga livet var förekomsten av smärta, 

depression samt rädsla för att utöva fysisk aktivitet. Kontakten med vården var en stor 

del av vardagen, där personerna upplevde att vården tog upp mycket tid och personerna 

upplevde även att sjuksköterskorna hade för lite kunskap avseende deras sjukdom och 

lidande. I artiklarna som utgör resultatet var det mellan 5-1824 deltagare, de flesta 

deltagarna var kvinnor, åldersspannet var mellan 18 - 104 år, det var främst venösa 

bensår som förekom och deltagarna hade haft sina bensår mellan 6 veckor - 43 år. 

 

Slutsatser: Att leva med ett bensår skapade begränsningar i det dagliga livet och smärta, 

depression samt rädsla för att utöva fysiskt aktivitet förekom. Det är viktigt som 

sjuksköterska att uppmärksamma denna patientgrupp för att ge ett professionellt 

bemötande och en god omvårdnad. 

 

Nyckelord: Bensår, Daglig aktivitet, Psykosociala faktorer. 

 

 

  



 

 

 

Abstract 

Background: A Leg ulcer is a condition that is becoming more common in Sweden 

with higher age. Leg ulcers are defined as wounds that are not healed within six weeks. 

Living with a chronic skin disease means that adaptions in daily life must happen. 

 

Aim: The purpose of this study was to describe how people with leg ulcers experience 

their daily life and to describe which study groups are applied in the included articles. 

 

Method: A descriptive literature study that includes ten scientific articles which were 

searched in the databases Cinahl and PubMed. 

 

Main result: Leg ulcer affected people's lives physically, psychologically and socially. 

Major factors that contributed to daily life limitations where the presence of pain, 

depression and fear of performing physical activity. The contact with healthcare was a 

major part of everyday life, were the persons perceived that care took up a lot of time 

and the persons also found that the nurses had little knowledge about their illness and 

suffering. In the articles that represented the result there were between 5-1824 

participants, most of the participants were women, the age range was between 18-104 

years, it was mainly venous leg ulcers that occurred and the participants have had leg 

ulcer between 6 weeks - 43 years. 

 

Conclusion: Living with a leg ulcer created limitation in daily life as a result of pain, 

depression and fear of performing physical activity. As a nurse it is very important to 

pay attention to this patient group to provide professional treatment and good care. 

 

Keywords: Activities of Daily Living, Leg Ulcer, Psychosocial Factors. 
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1. Introduktion  
 

Bensår är ett tillstånd som blir allt vanligare i Sverige och cirka 40 000 svenskar lider av 

detta tillstånd (Rikssår 2017). Bensår blir vanligare i samband med hög ålder och cirka 

5 % av den äldre befolkningen över 80 år lider av bensår. Den större delen av alla 

bensår är venösa. Över 3000 amputationer sker varje år i Sverige på grund av detta 

tillstånd och riskfaktorer för att utveckla bensår är framförallt rökning, diabetes och 

hypertoni (Larsson & Rundgren 2014). Dessa riskfaktorer kan påverka prognosen och 

läkningstiden negativt för personer som har utvecklat bensår (Welsh 2016). Bensår är 

inte en sjukdom utan ett symtom av andra tillstånd. Bensår anses vara svårläkta och 

definieras som sår som inte läkt inom sex veckor. Bensår befinner sig på underbenet och 

bottnar i invärtes orsaker (Larsson & Rundgren 2014). De flesta bensår utvecklas om en 

person stöter emot benet mot något eller river upp ett litet sår så att ett större sår bildas 

(Lindholm 2014). 

 

1.1 Patofysiologi och symtom  

Gemensamt för alla typer av bensår avseende symtom är att infektion, smärta, vätska 

och lukt kan förekomma (Briggs & Flemming 2007). Lukt från såret beror på att 

bakterier och mikroorganismer växer i såret (Lindholm 2014). 

 

1.1.1 Venösa bensår 

Venösa bensår uppkommer i huvudsak på grund av venös klaffsvikt som i sin tur 

uppkommit av tidigare skada eller sjukdom, som exempelvis djup ventrombos. Skadan 

eller sjukdomen har lett till att venklaffarna inte längre fungerar som vanligt. Denna typ 

av svikt uppstår främst i benens vener på grund av tyngdkraften och medför att den 

venösa delen av cirkulationssystemet blir överbelastat. När cirkulationssystemet blir 

överbelastat uppkommer ett högt hydrostatiskt tryck som gör att vätska pressas ut i 

vävnaderna så att ödem uppstår. När ödem uppstår på benen medför det att hudens 

skydd blir försämrat och skador eller infektioner kan lätt förekomma. Innan själva såret 

uppstår blir huden på benet ofta röd, tunn och skör (Ingebretsen & Storheim 2011). 

 

Såren uppstår ofta ovanför den inre fotknölen och är ofta ytliga. Runt huden på ett 

venöst bensår kan eksem ofta förekomma, huden karakteriseras även av mindre 

blödningar i brun eller svart färg. Smärtan vid venösa bensår kan oftast beskrivas som 
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lindrig och vid högläge kan den smärta som förekommer dämpas (Larsson & Rundgren 

2014).  

 

1.1.2 Arteriella bensår 

Arteriella bensår förekommer ofta på tårna, fotryggen eller på ankeln. Dessa sår 

karakteriseras som djupa med tillhörande nekros (Bjellerup, Lindholm & Öien 2011). 

Fötter och ben där arteriella bensår uppkommer kan ha ett blåaktigt utseende och kännas 

kalla. Arteriella bensår uppkommer till stor del på grund av åderförkalkning, där 

åderförkalkningen har orsakat bristande cirkulation i artärerna. Såren som uppstår vid 

arteriella bensår är ofta små och smärta förekommer vanligtvis i vila. Till skillnad från 

venösa bensår förvärras smärtan vid högläge (Larsson & Rundgren 2014). 

 

1.1.3 Arteriovenösa bensår 

Arteriovenösa bensår kan även benämnas som “blandsår” och det innebär att såren som 

uppkommer beror både på venös och arteriell cirkulationssvikt. Dessa sår uppstår ofta 

då en påbörjan till ett venöst bensår har pågått i flera år och personen sedan utvecklar 

ateroskleros. När en person drabbas av arteriovenösa sår medför den venösa och 

arteriella cirkulationssvikten att läkningen av såren försämras ytterligare. Arteriovenösa 

sår ser ut som venösa bensår och svåra smärtor förekommer (Ingebretsen & Storheim 

2011).  

 

1.2 Diagnos  
 

För att diagnostisera vad för typ av bensår som en patient drabbats av ser en läkare i 

huvudsak efter vad för typ av fynd som framkommer vid en undersökning. Läkaren 

observerar hur såret och hur huden runt såret ser ut, läkaren undersöker rörligheten i 

extremiteterna samt om det finns puls på fotryggen. Annan undersökning som utförs är 

ultraljudsundersökning med hjälp av dopplerapparat samt venografi och angiografi. 

Undersökningen med dopplerapparaten visar hur patientens arteriella blodcirkulation ser 

ut medan venografi och angiografi visar var det eventuellt finns förträngningar i 

cirkulationssystemet (Ingebretsen & Storheim 2011).  
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1.3 Medicinsk behandling av bensår 
 

Venkirurgi genomförs vid ytlig venös insufficiens och då opereras den sjuka venen bort 

vilket leder till att patienten inte längre behöver kompressionsbehandlas i framtiden 

(Ericson & Ericson 2015). För att behandla arteriella bensår används ballongdilatation 

som kan kombineras med stent. Det finns även medicinsk behandling i form av 

prostaglandininifusion som påverkar mikrocirkulationen (Bjellerup, Lindholm & Öien 

2011). 

 

1.4 Omvårdnadsåtgärder vid bensår 
 

Kompressionsbehandling av venösa bensår är en vanlig omvårdnadsåtgärd som utförs i 

huvudsak för att främja sårläkning (Ericson & Ericson 2015). Meningen med 

kompressionsbehandling är att motverka ödem, kontrollera överflödig sårvätska och 

lukt, förhindra infektion, minska smärta och gynna patientkomfort (Brown 2016). 

Avseende kompressionsbehandling är det viktigt att sjuksköterskan informerar patienten 

att det är en nödvändig behandling för att minimera återkommande sår (Brown 2010). 

Ett sår som inte läker efter sex månaders kompressionsbehandling kategoriseras ofta 

som komplex och kan ge konsekvenser för sårets prognos och läkning (Welsh 2016). 

 

Gemensam behandling för venösa och arteriella bensår innebär en rekommendation från 

sjuksköterskan avseende proteinrik kost och patienter uppmanas till att sluta röka. Det 

är även av stor vikt att informera och motivera patienter till att motionera regelbundet, 

inte ha benen korslagda på grund av att cirkulationen störs, inte bada i kallt vatten samt 

att hålla fötterna varma (Larsson & Rundgren 2014). 

 

Sjuksköterskan bör vara lyhörd inför patientens upplevelser av bensår för att kunna ge 

den bästa behandlingen eftersom sårvård är en av omvårdnadens mest utmanande 

uppgifter, det sjuksköterskan bör tänka på vid omvårdnad av sår är att bedöma hela 

människan och inte bara såret. Vid sårvård är det viktigt att hålla såren rena (Lindholm 

2014) och en fuktig miljö är en optimal miljö för sårläkning. Den fuktiga miljön gör att 

såret inte torkas ut och även fast omläggningen är fuktig kan den fortfarande absorbera 

överflödig sårvätska (Dabiri, Hammerman, Carson & Falanga 2013). Det är viktigt för 

vårdgivare att ha en helhetssyn avseende alla perspektiv som rör patienten och 

informera hur patienten kan främja läkningen av såret, informera om smärtlindring samt 
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behandla personens bakomliggande sjukdom (Bjellerup, Lindholm & Öien 2011). 

Enligt Santamäki Fischer och Dahlqvist (2014) är det viktigt som sjuksköterska att se 

varje människa som en unik varelse med individuella behov. Dock upplever många 

sjuksköterskor att de har för lite kunskap avseende sårvård och det kan då lätt uppstå en 

osäkerhet (Smith-Strøm & Thornes 2008). 

 

Mötet med vården blir ofta en stor del av vardagen för personer med bensår eftersom 

personer med långvarig ohälsa ofta blir beroende av sjukvården (Nyström 2014). 

Personer med bensår kan behöva få sina sår omlagda och benen lindade varje dag eller 

flera gånger i veckan som utförs av vårdpersonal (Larsson & Rundgren 2014). Att leva 

med en kronisk hudsjukdom innebär stora förändringar i livet och anpassningar i det 

dagliga livet måste ske. Att anpassa det dagliga livet handlar om de förändringar som 

måste ske när individen inte längre kan utföra vardagliga saker på samma sätt som innan 

sjukdomen och de begränsningar som uppstår (Ingebretsen & Storheim 2011). 

 

1.5 Vardagsliv 
 

Vardagslivet innebär ett vanligt liv, de dagar mellan särskilda dagar då något ovanligt 

kan inträffa. Men det kan ske saker i livet som gör att vardagen ändras, exempelvis 

förekomsten av långvarig ohälsa (Nyström 2014). I föreliggande studie speglar 

vardagen de begränsningar personer med bensår står inför, hur personerna hanterar 

förekomsten av smärta, vikten av fysisk aktivitet, hur det sociala livet påverkas av att 

leva med bensår samt mötet med vården som en del av vardagen. 

 

1.6 Teoretisk referensram  
 

KASAM innebär känsla av sammanhang där delarna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet innefattas. Begriplighet innebär hur människor uppfattar vissa händelser 

som kan drabba människan själv och även dess omgivning. Begriplighet innebär även 

att som människa kunna begripa och strukturera oväntade händelser på ett förnuftigt sätt 

och om en människa har en hög känsla avseende begriplighet så förväntas händelser i 

framtiden vara förutsägbara, men om händelserna kommer som en överraskning ska de 

kunna förklaras och ordnas. Hanterbarhet innefattar hur en människa kan hantera olika 

situationer och hur människan upplever hur ens egna resurser är tillräckliga för att 
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kunna hantera de krav som människan stöter på. Meningsfullhet handlar om hur en 

människa känner sig motiverad och engagerad i en händelse, att kunna lägga energi på 

det som är värdefullt. Desto mer en människa uppfattar att sitt liv innehåller 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet desto högre KASAM har personen. Hög 

KASAM innebär att det blir lättare att hantera påfrestande händelser och samtidigt 

känna meningsfullhet i det (Antonovsky 2005). 

 

 

1.7 Problemformulering  
 

Bensår definieras som svårläkta sår och är ett tillstånd som främst drabbar den äldre 

befolkningen. Den större delen av alla bensår är venösa och gemensamt för alla typer av 

bensår är att det kan förekomma symtom i form av smärta, vätska och lukt från såret. 

Omvårdnadsåtgärder är en viktig del under behandlingen av bensår som bland annat 

innefattar sårvård, rekommendationer från sjuksköterskan samt 

kompressionsbehandling som utförs vid venösa bensår. Att leva med en kronisk 

hudsjukdom medför stora förändringar i livet och anpassningar i det dagliga livet måste 

ske. Det finns ett behov för sjuksköterskan att få information om hur bensår upplevs av 

varje enskild individ i vardagen för att få en helhetsbild för att kunna behandla såret och 

hela människan. Det är av stor vikt att undersöka personers upplevelser av att leva med 

bensår för att kunna förbättra omvårdnaden eftersom bensår är ett tillstånd som blir allt 

vanligare. 

 

1.8 Syfte 
 

Syftet var att beskriva hur personer med bensår upplever sin vardag samt att beskriva 

vilka undersökningsgrupper som ingick i de inkluderade artiklarna.  

 

1.9 Frågeställningar 
 

1. Hur upplever personer med bensår att deras vardag påverkas av att ha bensår? 

2. Vilka undersökningsgrupper ingick i de inkluderade artiklarna?  
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2. Metod 

 
2.1 Design 

Designen är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2012). 

2.2 Sökstrategi 
 

Avseende föreliggande studies syfte samt frågeställningar har följande sökord använts 

”Leg ulcer”, ”Psychosocial Factors”, ”Symptoms”, ”Social Factors”, ”Activities of 

Daily Living” och ”Psychology”. Datainsamlingen har gjorts på fyra olika vis. Det 

första sökblocket gjordes i Cinahl som enligt Polit och Beck (2012) är en viktig 

elektronisk databas inom omvårdnad. I Cinahl användes söktermen ”Leg ulcer” (Cinahl 

headings) med Subheadnings “Psychosocial Factors” och “Symptoms” Det andra 

sökblocket gjordes i Cinahl där söktermer som ”Leg ulcer” (Cinahl headings) samt 

“Social Factors” i fritext användes, dessa söktermer kombinerades med den booelanska 

termen ”AND”. Enlig Polit och Beck (2012) innebär booelanska söktermer att begränsa 

eller utöka sökningen, ”AND” innebär att avgränsa sökningen. 

 

Det tredje sökblocket gjordes i PubMed, vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) 

är en bred databas som bland annat innefattar omvårdnad. MeSH-termen “Leg ulcer” 

samt “Psychology” i fritext användes, dessa söktermer kombinerades med den 

booelanska termen ”AND”. Det fjärde och sista sökblocket gjordes i PubMed där  

MeSH termerna ”Leg ulcer” och ”Activities of Daily Living” användes, dessa 

söktermer kombinerades med den booelanska termen ”AND”. Begränsningar som 

gjordes i databaserna var engelska och utgivningsår 2007-2017. I PubMed skulle 

artiklarna vara tillgängliga via Högskolan i Gävle. 
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Tabell 1 – Utfall av artikelsökning 
 

Databas Begränsningar 

(Limits) 

Sökdatum  

Söktermer Antal träffar Antal valda 

artiklar 

(Exklusive 

dubbletter) 

Cinahl 10 år, engelska, 

2017-08-24 

”Leg ulcer(Cinahl 

headings)/Psychosocial 

factors/Symptoms” 

(Subheadnings) 

21 1 

Cinahl 10 år, engelska, 

2017-08-24 

”Leg ulcer”(Cinahl 

headings) AND 

”Social factors” 

(fritext) 

19 1 

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i Gävle, 

2017-08-24 

“Leg Ulcer” [MeSH] 

AND “Psychology 

(fritext)” 

212 8 

Medline via 

PubMed 

10 år, engelska, 

Högskolan i Gävle, 

2017-08-25 

"Leg Ulcer"[MeSH] 

AND "Activities of 

Daily Living"[MeSH] 

30 0 

    Totalt 10 st 

 

 

2.3 Urvalskriterier 
 

I enighet med Polit och Beck (2012) har primärkällor inkluderats i litteraturstudien. 

Övriga inklusionskriterier som användes var att artiklarna skulle vara relevanta för 

arbetets syfte, svara på frågeställningarna, vara upplagda enligt IMRAD samt fokusera 

på ett patientperspektiv. Avseende sökningarna i Cinahl var ett inklusionskriterium att 
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artiklarna skulle vara tillgängliga via Högskolan i Gävle. Artiklar som handlade om 

diabetessår samt artiklar där bensår jämfördes med andra sjukdomar exkluderades.  

 

2.4 Urvalsprocess 
 

Antal träffar i båda sökningarna i Cinahl gav sammanlagt 40 artiklar. Artiklarna 

granskades i första hand avseende titel där 19 artiklar kunde exkluderas då det inte 

stämde överens med syftet. En första granskning avseende artiklarnas abstract samt hur 

artiklarna var uppbyggd medförde att dubbletter, artiklar som inte var vetenskapligt 

upplagda efter IMRAD, som inte svarade på föreliggande studies syfte samt artiklar 

som inte gick att öppna exkluderades, sammanlagt 13 stycken. De artiklar som inte 

svarade på föreliggande studies syfte, fokuserade på fel perspektiv, hade fokus på andra 

sorters sår än bensår samt där vardagslivet var en för liten del i artikeln eller inte alls 

framkom exkluderades. Kvar återstod 8 artiklar som ansågs vara relevanta. 

 

Antal träffar i båda sökningarna i PubMed gav sammanlagt 242 artiklar. Artiklarna 

granskades i första hand avseende titel där 170 artiklar kunde exkluderas då de inte 

stämde överens med syftet. En första granskning avseende artiklarnas abstract samt hur 

artiklarna var uppbyggd medförde att dubbletter, artiklar som inte var vetenskapligt 

upplagda efter IMRAD, som inte svarade på föreliggande studies syfte samt artiklar 

som inte gick att öppna exkluderades, sammanlagt 48 stycken. De artiklar som inte 

svarade på föreliggande studies syfte, fokuserade på fel perspektiv, hade fokus på andra 

sorters sår än bensår samt där vardagslivet var en för liten del i artikeln eller inte alls 

framkom exkluderades. Kvar återstod 24 artiklar som ansågs vara relevanta.  

 

Sammanlagt återstod 32 artiklar från båda sökmotorerna som granskades mer ingående, 

se flödesschema nedan. 

 



 

9 

 

 

 

Figur 1 flödesschema urvalsprocessen 

 

2.5 Dataanalys 
 
Data har bearbetats i de inkluderade artiklarna genom att de har skrivits ut och granskats 

grundligt. Artiklarna har granskats var för sig ett flertal gånger av båda författarna till 

föreliggande studie för att inte påverkan skulle kunna uppstå från varandra. Artiklarna 

har sedan diskuteras tillsammans för att se om författarna till föreliggande studie var 

överens om resultatets innebörd, vilket författarna var. De inkluderade artiklarnas 

resultat har översatts till svenska för att få en djupare förståelse för innehållet.  

Författarna till föreliggande studie har använt sig av kodning med färg för att i 

32 artiklar från båda 
sökmotorerna lästes noggrant

13 artiklar exkluderades på 
grund av för lite fokus på 

vardagen/ingen fokus alls på 
vardagen

5 artiklar exkluderades på 
grund av att de var 

reviewartiklar eller pilotstudier

2 artiklar exkluderades på 
grund av fokus på diabetessår

2 artiklar exkluderades på 
grund av att de inte 

fokuserade på patientens 
perspektiv

Kvar återstod 10 relevanta 
artiklar inför den föreliggande 

studien
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huvudsak se likheter i de inkluderade artiklarna. Överstrykningspennor användes för att 

markera de delar i artiklarna som svarade på syftet, utifrån de delar som svarade på 

syftet användes olika färger för att markera likheter. Utifrån dessa likheter skapades 

kategorier av de faktorer som samstämde med varandra vilket ledde fram till de rubriker 

som tillämpas i resultatet. Enligt Polit och Beck (2012) kan kodning användas för att 

bland annat hitta likheter och skillnader i olika artiklar. För att lätt kunna diskutera de 

inkluderade artiklarna med varandra har artiklarna döpts till siffror och bokstäver. 

 

Den metodologiska aspekten har redovisats strukturerat med hjälp av tabell 2, se bilaga 

1. Avseende den metodologiska aspekten undersökningsgrupp granskades valda 

artiklarnas metod och ibland även resultat för att kunna utläsa undersökningsgruppen. 

Frågor avseende undersökningsgruppen innefattade: Hur många deltagare var med i 

studien? Vilket kön hade deltagarna? Vilken ålder hade deltagarna? Vilken typ av sår 

hade deltagarna? Hur länge hade deltagarna haft sina sår? 

 

2.6 Etiska överväganden  
 

Artiklarna har granskats ett flertal gånger av författarna till föreliggande studie för att få 

fram ett tillförlitligt resultat och uppnå noggrannhet samt objektivitet för att undvika 

egna värderingar och åsikter. I föreliggande studie har det visats hänsyn till 

forskningsetiska aspekter avseende plagiering och falsifiering av resultat. Enligt Polit 

och Beck (2012) innebär falsifiering att material har manipulerats genom att ändra data. 

Plagiering innebär att göra anslag på någon annans idé eller resultat utan att hänvisa till 

ursprunglig författare. 

 

3. Resultat 
 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie baseras på 10 stycken vetenskapliga artiklar 

som redovisas nedan i löpande text som svarar på studiens syfte och frågeställningar. 

Valda artiklar redovisas i tabell 2 och 3, se bilaga 1 och 2. Den metodologiska 

frågeställningen undersökningsgrupp besvaras längst ner i resultatet i löpande text. 
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3.1 Personers upplevelser av smärta som en del av vardagen 
 

Smärta var en central faktor hos personer med bensår (Wellborn & Moceri 2014; 

Hellström, Nilsson, Nilsson & Fagerström 2016; Taverner, Closs & Briggs 2014; 

Skavberg Roaldsen, Elfving, Kvalvik Stanghelle, Talme & Mattsson 2009; Upton & 

Andrews 2013; Tracz, Zamojska, Modrzejewski, Zaborski & Grzesiak 2015; Morgan & 

Moffatt 2008a), där smärtan begränsade det dagliga livet (Tracz et al. 2015). Något som 

många med venösa bensår upplevde var smärta vid kompressionsterapi (Wellborn & 

Moceri 2014; Taverner, Closs & Briggs 2014; Morgan & Moffatt 2008a). Smärtan 

kunde förvärras när de bar skor eftersom kompressionlindan tog upp sådan stor plats 

(Green, Jester, McKinley & Pooler 2013; Taverner, Closs & Briggs 2014). Smärtan som 

upplevdes medförde att en del personer med bensår inte kunde stå upp samt att minsta 

rörelse gav upphov till smärta. (Taverner, Closs & Briggs 2014). Avseende omläggning 

av bensår upplevde personer det olika, några upplevde att omläggningen gav en känsla 

av lindring medan andra upplevde smärta (Upton & Andrews 2013; Taverner, Closs & 

Briggs 2014). 

 

Avseende smärta och sömnsvårigheter fanns det samband, de personer som upplevde 

smärta hade även sömnsvårigheter (Taverner, Closs & Briggs 2014; Green et al. 2013; 

Hellström et al. 2016; Upton & Andrews 2013; Morgan & Moffatt 2008a). Många 

personer som upplevde smärta tyckte att smärtan var värst på natten (Taverner, Closs & 

Briggs 2014; Green et al. 2013; Hellström et al. 2016) och detta gav upphov till 

sömnproblem som ledde till att många blev trötta på dagen (Upton & Andrews 2013; 

Morgan & Moffatt 2008a; Green et al. 2013). Det fanns även ett samband mellan hur 

stark smärtan upplevdes och hur stora sömnsvårigheterna var för personerna. Det som 

visade sig var att personerna som inte upplevde någon smärta hade inga 

sömnsvårigheter, medan de som hade extrem smärta hade stora sömnsvårigheter (Upton 

& Andrews 2013). 

 

Smärtans intensitet beskrevs olika av olika personer med bensår (Wellborn & Moceri 

2014; Hellström et al. 2016; Green et al. 2013; Taverner, Closs & Briggs 2014; Tracz et 

al. 2015) där smärtan upplevdes vara konstant (Wellborn & Moceri 2014), eller så 

kunde smärtan upplevas vara värst vid rörelse (Taverner, Closs & Briggs 2014). Några 

personer upplevde smärtan som outhärdlig (Green et al. 2013; Taverner, Closs & Briggs 
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2014) och att amputera benet upplevdes vara en tänkbar åtgärd för att undvika smärtan. 

Det visade sig även att det inte spelade någon roll hos vissa personer hur stort såret var 

eftersom smärtan var lika intensiv oavsett storleken på såret (Taverner, Closs & Briggs 

2014). En del personer med bensår beskrev att de behövde tillfällig administrering av 

analgetika för att dämpa smärtan (O´Brien, Finlayson, Kerr & Edwards 2014), medan 

många andra personer upplevde att medicineringen var otillräcklig för att lindra 

smärtan, samtidigt som de inte ville konsumera för mycket analgetika på grund av 

rädsla att biverkningarna skulle tillföra ytterligare obehag (Taverner, Closs & Briggs 

2014; Green et al. 2013). 

 

3.2 Personers upplevelser av fysisk aktivitet  
 

Många personer med bensår insåg vikten av motion men rädsla var en stor faktor för 

valet att vara aktiv eller inte. De som inte var aktiva var det på grund av att de var rädda 

att de skulle skada såret och göra det värre, detta resulterade i att dessa personer med 

bensår stannade hemma för att undvika ytterligare skada (O´Brien et al. 2014; Green et 

al. 2013). Många personer upplevde också rädsla att promenera på grund av risk för att 

ramla (Green et al. 2013). Bensår medförde att en del personer kände sig begränsade 

inför utövandet av fysisk aktivitet (O´Brien et al. 2014; Morgan & Moffatt 2008a; 

Wellborn & Moceri 2014; Green et al. 2013). Även om personerna med bensår inte 

kände sig rädda för fysisk aktivitet så upplevde de bandaget som en begränsning 

(O´Brien et al. 2014; Green et al. 2013) och flera personer slutade utföra fysisk aktivitet 

då de var rädda för att få negativa kommentarer avseende sina bensår (O´Brien et al. 

2014). 

 

Även om flera personer med bensår upplevde rädsla var det också många som upplevde 

en känsla av att de ville vara aktiva och utföra fysisk aktivitet och det kunde de göra 

genom att utföra aktiviteter som de visste att de klarade av (O´Brien et al. 2014). De 

som utförde fysisk aktivitet upplevde att de trotsade sina bensår och hanterade 

situationen på sitt sätt (Green et al. 2013), det var även många personer som upplevde 

att hjälpmedel behövdes för att klara av att utföra fysisk aktivitet (Wellborn & Moceri 

2014; Skavberg Roaldsen et al. 2009). 
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3.3 Personers upplevelser av känslomässiga aspekter 
 
Att känna skam var vanligt hos personer med bensår, de ville inte att andra skulle veta 

om att de var sjuka (O´Brien et al. 2014; Green et al. 2013) och depression av olika grad 

var vanligt förekommande (Morgan & Moffatt 2008a; Moffatt, Franks, Doherty, 

Smithdale & Steptoe 2009; Green et al. 2013; Wellborn & Moceri 2014; Taverner, 

Closs & Briggs 2014). För många personer var känsla av ångest vanligt (Moffatt et al. 

2009; Morgan & Moffatt 2008a) samt upplevde många en känsla av ensamhet och 

isolering (Moffatt et al. 2009; Taverner, Closs & Briggs 2014). Självmordstankar 

förekom också hos några personer (Taverner, Closs & Briggs 2014; Green et al. 2013). 

Många av dessa faktorer bidrog till en känsla av sämre livskvalitet (Moffatt et al. 2009; 

Taverner, Closs & Briggs 2014). 

 

3.4 Personers upplevelser av vården som en del av vardagen 
 

Ofta upplevde personer med bensår att behandling av deras bensår var en process 

(Wellborn & Moceri 2014) och att kontakten med olika vårdgivare tog upp mycket tid 

(Taverner, Closs & Briggs 2014). Bensåren bidrog till att dessa personer ofta var i 

kontakt med sjukvården vilket upplevdes som utmattande (Green et al. 2013). Dock 

kunde stöd från vårdgivare bidra till att livet med bensåret upplevdes mer hanterbart 

(Wellborn & Moceri 2014). Förhållandet till vårdgivare var viktigt och det kändes 

tryggare om det var samma sjuksköterska som skötte om bensåren (Green et al. 2013). 

En del sjuksköterskor förstod inte hur smärtsamt ett bensår kunde vara utan agerade 

hårdhänt vid borttagning av omläggning vilket resulterades i en negativ upplevelse för 

personer med bensår (Morgan & Moffatt 2008a). 

 

Många personer med bensår ville få mer kunskap från sjuksköterskor avseende alla 

aspekter kring bensår (Wellborn & Moceri 2014), dock upplevde några personer att 

sjuksköterskor hade för lite kunskap avseende deras sjukdom och deras lidande. Flera 

personer upplevde en känsla av rädsla när de upptäckte hur lite en del sjuksköterskor 

visste om bensår, en del personer hade vid flera tillfällen själva fått berätta för 

sjuksköterskan hur omläggningen skulle gå till. Efter en sådan erfarenhet upplevde 

personerna som varit med om detta att de kände sig utsatta och sårbara samt att de 
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funderade på om sjuksköterskorna kunde tillmötesgå deras behov avseende deras 

tillstånd (Morgan & Moffatt 2008a). 

 

3.5 Personers upplevelser av att möta andra människor i sociala 
sammanhang 
 

Personlig hygien var en viktig faktor för personer med bensår (Green et al. 2013; 

Wellborn & Moceri 2014), men många personer upplevde svårigheter att sköta sin 

hygien (Wellborn & Moceri 2014) vilket ledde till en känsla av att vara oren, det i 

huvudsak på grund av vätskan och lukten från bensåret (Morgan & Moffatt 2008a). Att 

träffa en partner och bilda intima relationer upplevdes som en svårighet på grund av 

bensåret (Green et al. 2013). Lukt från bensåret upplevdes som ett stort problem i 

vardagen då personer med bensår upplevde rädsla för att möta andra människor i sociala 

sammanhang (Morgan & Moffatt 2008a; Green et al. 2013). Upplevelse av rädslan för 

att såret skulle lukta kunde leda till parfymering av lindorna kring bensåret, dölja 

vätskan och lukten genom att tvätta benen ofta eller att hantera upplevelsen på annat vis 

genom att acceptera lukten och planera livet kring det genom isolering (Morgan & 

Moffatt 2008a). Dessa faktorer bidrog till att det sociala livet avvecklades (Green et al. 

2013; O´Brien et al. 2014; Morgan & Moffatt 2008a). 

 

3.6 Undersökningsgrupp  

 
Artiklarna i föreliggande studie har granskats avseende undersökningsgrupper utifrån 

faktorerna antal deltagare, kön, ålder, typ av bensår samt tid med bensår se bilaga 1, 

tabell 2. 

 

Antal deltagare 

I de kvalitativa inkluderade artiklarna var det mellan 5-11 deltagare (Green et al. 2013; 

Morgan & Moffatt 2008a; O’Brien et al. 2014; Taverner, Closs & Briggs 2014; 

Wellborn & Moceri 2014). I de kvantitativa inkluderade artiklarna var det mellan 43-

1824 deltagare (Tracz et al. 2015; Hellström et al. 2016; Moffatt et al. 2009; Skavberg 

Roaldsen et al. 2009; Upton & Andrews 2013). 
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Kön 

I de flesta artiklarna var det fler kvinnor än män som deltog (Green et al. 2013; Morgan 

& Moffatt 2008a; Taverner, Closs & Briggs 2014; Wellborn & Moceri 2014; Tracz et 

al. 2015; Hellström et al. 2016; Moffatt et al. 2009; Skavberg Roaldsen et al. 2009). I 

artikeln skriven av O’Brien et al. (2014) var det lika många kvinnliga som manliga 

deltagare och i artikeln skriven av Upton och Andrews (2013) var det fler män som 

deltog. 

 

Ålder 

I de kvalitativa inkluderade artiklarna var deltagarna mellan 18-99 år (Green et al. 2013; 

Morgan & Moffatt 2008a; O’Brien et al. 2014; Taverner, Closs & Briggs 2014; 

Wellborn & Moceri 2014). I de kvantitativa inkluderade artiklarna var deltagarna 

mellan 18-104 år (Hellström et al. 2016; Moffatt et al. 2009; Skavberg Roaldsen et al. 

2009; Upton & Andrews 2013). I artikeln av Tracz et al. (2015) framkom det inte vilken 

ålder deltagarna hade. 

Typ av bensår  

Typ av bensår som framkom i artiklarna var till största del venösa bensår (Green et al. 

2013; O’Brien et al. 2014; Taverner, Closs & Briggs 2014; Wellborn & Moceri 2014; 

Tracz et al. 2015; Skavberg Roaldsen et al. 2009). I artiklarna av Taverner, Closs och 

Briggs (2014), Hellström et al. (2016) samt Upton och Andrews (2013) förekom det 

flera typer av bensår; venösa, arteriella samt blandsår. I artiklarna av Morgan och 

Moffatt (2008a) samt Moffatt et al. (2009) framkom det inte vilken typ av bensår 

deltagarna hade. 

 

Tid med bensår 

Hur lång tid deltagarna hade haft sina sår sträckte sig från 6 veckor till 43 år (Green et 

al. 2013; Morgan & Moffatt 2008a; O’Brien et al. 2014; Taverner, Closs & Briggs 

2014; Upton & Andrews 2013). I artiklarna av Wellborn och Moceri (2014), Tracz et al. 

(2015), Hellström et al. (2016), Moffatt et al. (2009) samt Skavberg Roaldsen et al. 

(2009) framgick det inte hur lång tid deltagarna hade haft sina sår. 
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4. Diskussion  

 
4.1 Huvudresultat  

Huvudresultatet visade att smärta kunde upplevas olika hos olika personer med bensår 

där smärtan kunde begränsa det dagliga livet. Avseende kompressionsbehandling av 

venösa bensår upplevde personer med bensår smärta. Personer med bensår hade 

kunskap om hur viktigt det var med motion, men kände sig ändå begränsade att utföra 

fysisk aktivitet på grund av rädsla för att skada sig. Vanliga känslor som uppkom hos 

personer med bensår var känsla av skam, ångest, ensamhet och depression. Personer 

med bensår tyckte att kontakten med vården tog upp mycket tid eftersom de ofta var i 

behov av vård, personerna ansåg även att sjuksköterskor hade för lite kunskap avseende 

deras sjukdom och lidande. I artiklarna användes olika stora undersökningsgrupper, från 

5 deltagare till 1824. I de flesta artiklarna var de fler kvinnor än män som deltog, ålder 

på deltagarna var mellan 18 till 104 år. I de flesta artiklarna förekom det venösa bensår. 

Deltagarna hade haft sina bensår mellan 6 veckor till 43 år.  

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Resultatet av föreliggande studie visade att personer med bensår upplevde smärta 

(Wellborn & Moceri 2014; Hellström et al. 2016; Taverner, Closs & Briggs 2014; 

Skavberg Roaldsen et al. 2009; Upton & Andrews 2013; Tracz et al. 2015; Morgan & 

Moffatt 2008a) där smärtans intensitet beskrevs olika av olika personer med bensår 

(Wellborn & Moceri 2014; Hellström et al. 2016; Green et al. 2013; Taverner, Closs & 

Briggs 2014; Tracz et al. 2015). Ett annat tillstånd som kan jämföras med smärtan vid 

bensår är smärtan vid trycksår, personer med trycksår upplever att smärtan var en 

central faktor i deras dagliga liv. Smärtans intensitet beskrivs även här olika av olika 

personer med trycksår (Gorecki, Closs, Nixon & Briggs 2011). Författarna av 

föreliggande studie anser att som sjuksköterska är det av stor vikt att se hela patienten 

och inte bara fokusera på såret, oavsett vilket slags sår som ska behandlas. Detta 

samstämmer med Lindholm (2014) som menar att sjuksköterskan bör bedöma hela 

människan och inte bara såret. 

 

I resultatet beskrev personer med bensår att smärtan medförde stora begränsningar i det 

dagliga livet (Tracz et al. 2015). Enligt Briggs och Flemming (2007) kan smärta 
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förekomma vid bensår och enligt Larsson och Rundgren (2014) beskrevs smärtan vid 

venösa bensår som lindrig. Detta visar på en stor skillnad avseende hur smärtan beskrivs 

av andra samt hur den upplevs för personer som lider av bensår. Författarna av 

föreliggande studie kan relatera till denna situation då de själva har vetskap om att 

smärta bidrar till att det uppstår begränsningar i det dagliga livet och det kan vara svårt 

att känna sig motiverad till vardagen. Att inte känna sig motiverad till vardagen på 

grund av begränsningar i det dagliga livet kan innebära att människan har låg KASAM 

avseende komponenten meningsfullhet (Antonovsky 2005). 

 

I resultatet framkom det att många personer med bensår upplevde 

kompressionsbehandling som smärtsamt (Wellborn & Moceri 2014; Taverner, Closs & 

Briggs 2014; Morgan & Moffatt 2008a) Detta är dock en vanlig och viktig 

omvårdnadsåtgärd vid venösa bensår för att förebygga recidiv (Brown 2010). 

Kompressionsbehandling utförs bland annat för att minska smärta (Brown 2016) och 

författarna av föreliggande studie anser att det är av stor vikt som sjuksköterska att 

informera patienten om hur viktigt det är med kompressionsbehandling för att patienten 

ska få en ökad förståelse. Författarna av föreliggande studie har egna erfarenheter som 

vårdpersonal att det lätt kan uppstå konflikter när vårdpersonal vill utföra en åtgärd men 

patienten inte vill samarbeta på grund av exempelvis smärta. Att konflikter lätt uppstår 

mellan vårdgivare och vårdtagare kan styrkas i enlighet med Morgan och Moffatt 

(2008b) där det belystes att om patienten ville bestämma för mycket avseende sin egen 

vård ansåg sjuksköterskorna att de var osamarbetsvilliga. För att konflikter inte ska 

uppstå är det av stor vikt att inkludera patienten i dennes vård för att skapa en 

vårdrelation, enligt Lindholm (2014) är det viktigt att vara lyhörd avseende patientens 

upplevelse av bensår. Detta samstämmer med Berg och Danielson (2007) där 

sjuksköterskan bör vara flexibel avseende patienternas behov och behandling, där 

åtgärder ska utföras i samarbete med patienten. Patienter upplevde att det var enkelt att 

samarbeta med sjuksköterskan när patienten själv hölls väl informerad om sin 

vårdsituation. Patienterna upplevde även att det fanns ett samarbete mellan dem och 

vårdpersonalen som skapade en vårdrelation. 

 

Resultatet visade att många personer med bensår visste om hur viktigt det var med 

motion (O´Brien et al. 2014; Green et al. 2013), dock kände många personer sig 

begränsade inför utövandet av fysisk aktivitet (O´Brien et al. 2014; Morgan & Moffatt 
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2008a; Wellborn & Moceri 2014; Green et al. 2013). Detta kunde bero på att det var 

många personer som kände rädsla för att utföra fysisk aktivitet eftersom de var rädda för 

att ramla och skada sig (O´Brien et al. 2014; Green et al. 2013). För personer med 

bensår är det viktigt med fysisk aktivitet för att främja läkningsprocessen (Larsson & 

Rundgren 2014) och enligt Meagher, Ryan, Clarke-Moloney, O´Laighin och Grace 

(2012) visade det sig att de personer med bensår som rörde på sig mer hade bättre 

sårläkning än de personer med bensår som rörde på sig mindre. För att underlätta för 

dessa personer som inte vill promenera kan de bli upplyst om att utföra andra övningar 

hemma istället som även främjar sårläkningen, övningar som exempelvis benböj (Kapp 

& Miller 2014). Resultatet visade även att några personer upplevde att de hade viljan att 

utöva fysisk aktivitet i den grad de kunde (O´Brien et al. 2014), de trotsade sina bensår 

och hanterade situationen på sitt vis (Green et al. 2013), vilket kan sammankopplas med 

komponenten hanterbarhet, vilket innebär hur en människa kan hantera olika situationer 

på olika vis och hur människan upplever att ens egna resurser är tillräckliga 

(Antonovsky 2005). De personer som trotsade sina bensår upplevs ha hög KASAM.  

 

I resultatet beskrev personer med bensår att vanliga känslor som uppkom var känsla av 

skam (O´Brien et al. 2014; Green et al. 2013), ångest (Moffatt et al. 2009; Morgan & 

Moffatt 2008a), ensamhet (Morgan & Moffatt 2008a; Moffatt et al. 2009; Taverner, 

Closs & Briggs 2014), samt depression av olika grad (Morgan & Moffatt 2008a; 

Moffatt et al. 2009; Green et al. 2013; Wellborn & Moceri 2014; Taverner, Closs & 

Briggs 2014). Det innebär stora förändringar när en människa drabbas av en kronisk 

hudsjukdom vilket innebär att det måste ske anpassningar i vardagslivet (Ingebresten & 

Storheim 2011). För att kunna ta sig an dessa känslor på ett förnuftigt sätt kan 

människan använda sig av komponenten begriplighet för att inte låta dessa känslor 

påverka livet för mycket samt för att kunna strukturera och hantera sin vardag utifrån 

sin sjukdom (Antonovsky 2005). 

 

Enligt resultatet var kontakten med vården tidskrävande enligt personer med bensår 

(Taverner, Closs & Briggs 2014) och de upplevde även att sjuksköterskorna hade för 

lite kunskap avseende deras tillstånd (Wellborn & Moceri 2014). Enligt Smith-Strøm 

och Thornes (2008) upplevde sjuksköterskorna en osäkerhet över att de hade för lite 

kunskap om sårvård. Enligt Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi och Suhonen (2014) hade 

sjuksköterskan för lite kunskap om bensår och dessa kunskapsbrister kunde leda till 
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flera misslyckade bedömningar av bensåret. Sjuksköterskan hade bland annat 

svårigheter att bedöma om ett sår var i läkningsprocess eller om det var infekterat. 

Kunskapsbristen hos sjuksköterskan kunde bero på för lite allmän kunskap om bensår 

samt oförståelse för patofysiologin bakom bensår. Författarna av föreliggande studie 

anser att det måste läggas mer fokus på sår och sårvård i sjuksköterskeutbildningen för 

att minska dessa kunskapsbrister. Lindholm (2014) anser att det kan vara till fördel att 

som sjuksköterska vara medveten om att hela människan ska bedömas och inte bara 

såret. 

 

4.3 Resultatdiskussion om metodologisk aspekt 
 
Antal deltagare 

I artiklarna var deltagarantalet från 5 till 1824 deltagare (Green et al. 2013; Morgan & 

Moffatt 2008a; O’Brien et al. 2014; Taverner, Closs & Briggs 2014; Wellborn & 

Moceri 2014; Tracz et al. 2015; Hellström et al. 2016; Moffatt et al. 2009; Skavberg 

Roaldsen et al. 2009; Upton & Andrews 2013). Författarna av föreliggande studie har 

använt sig av 5 kvantitativa artiklar och 5 kvalitativa artiklar och ser det som positivt att 

använda sig av kvalitativa artiklar då få deltagare deltar, för att få mer utförlig data 

avseende deltagarnas upplevelser. Enligt Polit och Beck (2012) börjar forskarna vid en 

kvalitativ studie med att välja ut ett fåtal personer som har förstahandsinformation om 

fenomenet de ska forska om för att få fram ett komplett utbud avseende deltagarnas 

upplevelser, känslor samt beteenden. Författarna av föreliggande studie anser att det kan 

vara en svaghet att endast inkludera artiklar med för stora undersökningsgrupper 

eftersom viktig information lätt kan missas, detta styrker Forsberg och Wengström 

(2015) att om ett stort antal deltagare använts till en studie så finns det sällan tid eller 

resurser att samla in information från alla personer. 

 

Kön 

I de flesta artiklarna var det fler kvinnor än män som deltog, sammanlagt antal deltagare 

i alla inkluderade artiklar var 2154 deltagare, av dem var 1346 kvinnor och 808 män 

(Green et al. 2013; Hellström et al. 2016; Morgan & Moffatt 2008a; Moffatt et al. 2009; 

Skavberg et al. 2009; Taverner, Closs & Briggs 2014; Tracz et al. 2015; Wellborn & 

Moceri 2014; O´Brien et al. 2014; Upton & Andrews 2013). Författarna av föreliggande 

studie anser att det är en fördel att se till populationen när en studie ska utföras för att få 
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fram rätt data, detta samstämmer med Polit och Beck (2012) som menar att det viktigt 

att urvalet av deltagare avseende män och kvinnor representerar hur populationen ser ut. 

Representerar inte urvalet populationen riskeras studiens trovärdighet.  

 

Ålder 

Ålder på deltagarna var mellan 18 och 104 år (Green et al. 2013; Morgan & Moffatt 

2008a; O’Brien et al. 2014; Taverner, Closs & Briggs 2014; Wellborn & Moceri 2014; 

Tracz et al. 2015; Hellström et al. 2016; Moffatt et al. 2009; Skavberg Roaldsen et al. 

2009; Upton & Andrews 2013). Författarna av föreliggande studie anser att det är 

positivt att det är ett brett åldersspann då flera personers upplevelser framkommer i 

resultatet som ger bredare och utförligare data. Författarna av föreliggande studie anser 

även att åldersspannet speglar patientgruppen, vilket kan ses som en styrka då det ofta 

är äldre som får bensår och detta styrker Larsson och Rundgren (2014) som menar att 

bensår blir vanligare i samband med hög ålder. I artiklarna av Wellborn och Moceri 

(2014) samt Upton och Andrews (2013) framkom det inte vilken ålder deltagarna hade 

utan bara att de skulle vara över 18 år.  

 

Typ av bensår 

Typ av bensår som framkom i artiklarna var till största del venösa bensår (Green et al. 

2013; O’Brien et al. 2014; Wellborn & Moceri 2014; Tracz et al. 2015; Skavberg 

Roaldsen et al. 2009). I några artiklar förekom det flera typer av bensår (Taverner, Closs 

& Briggs 2014; Hellström et al. 2016; Upton & Andrews 2013), i artiklarna av Morgan 

och Moffatt (2008a) samt Moffatt et al. (2009) framkom det ingen information avseende 

vilken typ av bensår deltagarna hade. Enligt Larsson och Rundgren (2014) är den större 

delen av alla bensår venösa. Författarna av föreliggande studie anser att det kan ses som 

en fördel att det är mest information avseende venösa bensår eftersom det är flest 

personer som lider av venösa bensår, men det kan även ses som en nackdel då 

forskningen inte fokuserar lika mycket på övriga sorters bensår. 

 

Tid med bensår 

I artiklarna framkom det att deltagarna hade haft sina bensår från 6 veckor till 43 år 

(Green et al. 2013; Morgan & Moffatt 2008a; O’Brien et al. 2014; Taverner, Closs & 

Briggs 2014). Författarna till föreliggande studie anser att det är positivt att det är ett 
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stort spann avseende tid med bensår eftersom flera personers upplevelser inkluderas. I 

de flesta artiklarna framkom det inte hur många år deltagarna hade haft sina bensår 

(Wellborn & Moceri 2014; Tracz et al. 2015; Hellström et al. 2016; Moffatt et al. 2009; 

Skavberg Roaldsen et al. 2009; Upton & Andrews 2013), vilket författarna av 

föreliggande studie ser som en nackdel då resultatet kan ha sett annorlunda ut beroende 

på hur lång tid deltagarna hade haft sina bensår. 

 

4.4 Metoddiskussion 

 
Design   

En litteraturstudie med beskrivande design valdes för att få en översikt av aktuell 

litteratur avseende föreliggande studies syfte samt frågeställning. Enligt Polit och Beck 

(2012) kan en beskrivande litteraturstudie jämföras med utförandet av en kvalitativ 

studie, att tänka kreativt avseende information från nya källor. Författarna av 

föreliggande studie använde en beskrivande design eftersom syftet var att beskriva 

personers upplevelser av bensår och för att få ett sådant brett resultat som möjligt var en 

beskrivande design lämplig att använda. Enligt Polit och Beck (2012) innebär en 

beskrivande design att tidigare forskning summeras till en ny studie. 

 

Sökstrategi 

För att studera omvårdnadsforskning användes Cinahl och PubMed som är breda 

databaser som täcker just omvårdnad. Inom omvårdnad finns det flera databaser 

(Forsberg & Wengström 2015), men författarna av föreliggande studie anser att 

användandet av databaserna Cinahl och PubMed var en fördel då de gett ett tillräckligt 

utbud av relevanta artiklar för föreliggande studie.  

 

Forsberg och Wengström (2015) menar att utifrån frågeställningen kan kriterier för 

sökningen bestämmas för att i nästa steg få fram sökord. Det sökord som användes i 

PubMed var i första hand MeSH termen ”Leg ulcer” eftersom det var huvudämnet i 

föreliggande studie. I databasen Cinahl användes Cinahl Headings som är en likhet till 

MeSH (Polit & Beck 2012) där sökningen “Leg ulcer” användes i kombination med 

Subheadings. Vid sökning i båda databaserna kombinerades sökningar med den 
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booelanska söktermen ”AND” som enligt Polit och Beck (2012) avgränsar sökningen. 

Författarna till föreliggande studie ser avgränsningen som en fördel då en mindre del av 

orelevanta artiklar framkom i sökningen. 

 

Limits som användes i båda databaserna avser att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och utgivningsår mellan 2007-2017. Att artiklarna var som äldst 10 år ses som 

en fördel då äldre forskning har exkluderats då nyare forskning anses vara mer aktuell 

enligt föreliggande studies författare. Anledningen till att artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska var för att begränsa artiklar skrivna på andra språk, enligt Polit och Beck 

(2012) är det fördelaktigt att begränsa sökningen till artiklar skrivna på de språk läsaren 

förstår då feltolkningar av data lätt kan uppstå när studier är skrivna på andra språk än 

läsarens modersmål. Att en begränsning gjorts avseende engelska kan ses som en 

nackdel då även artiklar skrivna på svenska exkluderades. Dock anser författarna av 

föreliggande studie att ny forskning till stor del är skriven på engelska så denna 

exkludering borde inte ha påverkat resultatet.  

Urvalskriterier 

De inkluderade artiklarna i föreliggande studie har fokuserat på ett patientperspektiv 

som ansågs vara ett av de viktigaste inklusionskriterier enligt författarna till 

föreliggande studie. För att få kunskap avseende personers upplevelse av bensår är det 

av stor vikt att de inkluderade artiklarna fokuserade på ett patientperspektiv för att 

personernas upplevelser skulle vara i fokus och beskrivna av personen själv och inte av 

exempelvis en sjuksköterska som beskriver hur personer med bensår upplever sin 

vardag. Artiklar som har undersökt diabetessår exkluderades på grund av att många 

artiklar fokuserade på både diabetessår och någon typ av bensår. Författarna av 

föreliggande studie ansåg att resultatet endast skulle handla om venösa-, arteriella- eller 

arteriovenösa bensår. 

Urvalsprocess 

Vid första steget i sökningen läste båda författarna artiklarnas titlar för att göra ett första 

urval. Dock kan denna metod ses som en nackdel då författarna till föreliggande studie 

kan ha gått miste om relevanta artiklar på grund av missvisande titel. Vid en vidare 

granskning av artiklar läste båda författarna av föreliggande studie artiklarnas abstract 
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vilket kan ses som en styrka i valet av artiklar då risken att missa relevanta artiklar 

minskades.  

Dataanalys 

Författarna gjorde en gemensam genomgång av valda artiklar för att fastställa att 

artiklarna hade uppfattats likadant, vilket kan ses som en styrka. Författarna läste även 

artiklarna var för sig för att inte påverkan skulle kunna uppstå av varandra. Avseende att 

artiklarna blev översatta till svenska kan ses som en fördel då författarna till studien fick 

en djupare förståelse för innehållet. Det kan det även ses som en nackdel då det finns 

risk att innehållet feltolkas, författarna till föreliggande studie ser dock denna risk som 

liten då två personer översatt artiklarna och diskuterat innehållet. Färgkodning användes 

för att analysera de valda artiklarnas resultat och kategorisera in olika delar av resultatet 

som ansågs vara lika. Polit och Beck (2012) förespråkar kodning som används för att 

hitta skillnader och likheter i olika artiklar. Denna metod anses som en fördel eftersom 

det har förenklat analysprocessen samt minimerat risken för feltolkningar. Författarna 

av föreliggande studie har även använt sig av tabeller som kan ses som positivt då det 

ger en tydlig överblick av bland annat inkluderade artiklars metod.  

 

4.5 Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Resultatet av föreliggande studie anses ha en betydande roll för nyexaminerade 

sjuksköterskor men även för sjuksköterskor som besitter lång erfarenhet inom vården 

och för övrig personal som möter personer med bensår. Bensår är ett tillstånd som blir 

allt vanligare i Sverige och eftersom befolkningen blir allt äldre är det viktigt att 

vårdpersonal uppmärksammar denna patientgrupp för att kunna ge ett professionellt 

bemötande och en god omvårdnad. Det är av stor vikt att söka ny kunskap och forska 

vidare på hur personer med bensår upplever mötet med vården, detta för att 

sjuksköterskan lättare ska kunna individanpassa vården. Det behövs mer kvalitativ 

forskning om detta område för att förse framtida sjuksköterskor med mer kunskap om 

personers olika upplevelser av bensår, detta för att kunna se hela människan och skapa 

en bättre omvårdnad för personer med bensår. 

4.6 Slutsats 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att det uppstod begränsningar i livet för personer 

med bensår, de begränsningar som uppstod för personerna var bland annat smärta, 
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rädsla för att utöva fysisk aktivitet samt depression i olika grad. Personerna med bensår 

upplevde även att sjuksköterskorna hade för lite kunskap avseende deras sjukdom och 

lidande. För att bidra till en mer fungerande vardag för personer med bensår är det 

viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på personers olika upplevelser av bensår, 

därför är det av stor vikt att sjuksköterskan redan i utbildningen får kunskap avseende 

detta område.  
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Bilaga 1. 
Tabell 2 - Översikt av de inkluderade artiklarnas metod 
Författare, år, land Titel Design och 

eventuellt ansats 

Undersökningsgrupp  Datainsamlings-

metod 

Dataanalysmetod       

J, Green et al. 2013  

England 

Patient perspectives 

of their leg ulcer 

journey 

Kvalitativ ansats med 

fenomenologisk 

design 

Antal deltagare: 9st  

Ålder: 39-99år  

Kön: 5 kvinnor, 4 män 

Typ av bensår: Venösa 

Tid med bensår: Längre 

än 6 veckor 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys       

A, Hellström et al. 

2016 Sverige 

Leg ulcers in older 

people: a national 

study addressing 

variation in diagnosis; 

pain and sleep 

disturbance 

Kvantitativ ansats 

med en 

tvärsnittsdesign 

Antal deltagare: 1824st  

Ålder: 66-104 år  

Kön: 62,9 % kvinnor.  

Typ av bensår: Venösa, 

arteriella och blandsår 

Tid med bensår: Framgår 

ej 

Frågeformulär SPSS/t-test/ANOVA/pearson’s 

chi square test/The Hosmer and 

Lemeshow goodness-of-fit test 

      



 

 

 

C.J, Moffatt et al. 

2009 

England 

Psychological factors 

in leg ulceration: a 

case-control study 

Kvantitativ ansats 

med en 

tvärsnittsdesign 

Antal deltagare: 95st 

Ålder: 75+ 

Kön: 60 kvinnor, 35 män 

Typ av bensår: Framgår 

ej 

Tid med bensår: Framgår 

ej 

Frågeformulär 

HADS, NHP, 

MOS och COPE 

scale 

X2-test och t-test       

A, Morgan et al. 

2008 

UK 

 

Non healing leg 

ulcers and the nurse–

patient relationship. 

Part 1: the patient’s 

perspective 

 

Kvalitativ ansats med 

en beskrivande design 

 

Antal deltagare: 5 st 

Ålder: 32-74 år 

Kön:3 kvinnor och 2 män  

Typ av bensår: Framgår 

ej 

Tid med bensår: 1-43 år 

 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

 

      

J, O’Brien et al. 

2014  

Australien 

The perspectives of 

adults with venous leg 

ulcers on exercise: an 

exploratory study 

Kvalitativ ansats. 

Designen framgår ej 

Antal deltagare: 10st 

Ålder: 66-87 år 

Kön: 5 kvinnor, 5 män 

Typ av bensår: Venösa 

Semistrukturerad 

intervjuer 

Tematisk analys       



 

 

 

Tid med bensår: De 

flesta hade haft bensår 

längre än 6 månader 

K, Skavberg et al. 

2009 Sverige och 

Norge 

Fear-avoidance 

beliefs and pain as 

predictor for low 

physical activity in 

patients with leg ulcer 

Kvantitativ ansats 

med en 

tvärsnittsdesign 

Antal deltagare: 95 st 

Ålder: 60-85 år 

Kön: 63% kvinnor 

Typ av bensår: Venösa 

Tid med bensår: Framgår 

ej 

 

Frågeformulär 

FABQ 

SPSS       

T, Taverner et al. 

2014 England 

The Journey of 

Chronic Pain: A 

Grounded Theory of 

Older Adults’ 

Experiences of Pain 

Associated with Leg 

Ulceration 

Kvalitativ ansats. 

Designen framgår ej 

Antal deltagare: 11 st 

Ålder: 65+ 

Kön: 9 kvinnor, 2 män 

Typ av bensår: Venösa, 

arteriella, blandsår 

Tid med bensår: 7 

månader till 20 år 

Semi-strukturerad 

intervju 

Dataprogrammet QSR NVivo 9       

E, Tracz et al. 

2015 

Polen 

Quality of Life in 

Patients With Venous 

Stasis 

Kvantitativ ansats 

med en korrelativ 

design 

Antal deltagare: 43 st 

Ålder: Framgår ej  

Kön: 23 kvinnor, 20 män 

3 skalor CEAP, 

VCSS och 

WHOQOL100 

Man-Whitney U test. Spearmen       



 

 

 

Ulcers and Others 

With Advanced 

Venous 

Insufficiency 

 

Typ av bensår: Venösa 

Tid med bensår: Framgår 

ej 

D, Upton et al. 2013 

England 

Sleep disruption in 

patients with chronic 

leg ulcers 

Kvantitativ ansats 

med en survey design 

Antal deltagare: 52 st 

Ålder: 18+ 

Kön: 25 kvinnor, 27 män 

Typ av bensår: Venösa, 

arteriella och blandsår 

Tid med bensår: 2 

månader till 30 år 

Frågeformulär 

EQ-5D och SEQ-

Sleep 

SPSS och Spearman.       

J, Wellborn et al. 

2014 

USA 

The Lived 

Experiences of 

Persons with Chronic 

Venous Insufficiency 

and Lower Extremity 

Ulcers  

Kvalitativ ansats med 

en fenomenologsik 

design 

Antal deltagare: 10st 

Ålder: 18+ 

Kön: 6 kvinnor, 4 män 

Typ av bensår: Venösa  

Tid med bensår: Framgår 

ej 

 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Tematisk analys       

 



 

 

 

Bilaga 2. 

Tabell 3 - Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat     

J, Green et al. Fastställa de faktorer som påverkar det dagliga livet hos 

personer med kroniska bensår 

Svaren från deltagarna visade på att alla upplevde smärta 

från bensåret, att de inte ville träffa människor på grund av 

lukten från såret, depression samt att bensåret gjorde att de 

inte kunde utföra vardagliga sysslor 

   

A, Hellström et al. Undersöka smärta hos äldre män och kvinnor med bensår 

samt att undersöka sambandet mellan smärta och 

sömnsvårigheter 

Majoriteten av deltagarna i studien upplevde smärta och 

sömnsvårigheter 

   

C.J, Moffatt et al. Att utforska psykisk hälsa och upplevt socialt stöd hos 

patienter med bensår 

De som var ensamstående hade en sämre livskvalité, de 

ensamstående led i högre grad av ensamhet och isolering 

   

A, Morgan et al. 

 

Undersöka förhållandet mellan patienter med bensår och 

hur sjuksköterskan tillhandahåller omvårdnaden 

 

Personer med bensår ville vara aktiva men många kunde 

inte vara det eftersom fysisk aktivitet var både 

ansträngande och smärtsamt. Personerna var även 

irriterade på sjuksköterskorna för att de inte förstod 

smärtan 

   

J, O’Brien et al. Att få en förståelse av vuxna patienter med bensårs 

perspektiv av träning 

Deltagarna i studien hade en aktiv livsstil innan de fick 

bensår och de ville behålla den aktiva livsstil efter de fått 

   



 

 

 

bensår, resultatet visade dock på att många av deltagarna 

var rädd att skada sig under fysisk aktivitet även fast de 

hade kunskap om de positiva effekterna av träning 

K, Skavberg et al. Undersöka förekomsten av fear-avoidance beliefs hos 

patienter med kroniskt venösa bensår, samt att undersöka 

smärtans svårighetsgrad genom att förutse de låga nivåerna 

av fysisk aktivitet hos dessa patienter 

Större delen av deltagarna upplevde fear-avoidance beliefs. 

Samband fanns mellan de som hade låg aktivitets nivå och 

starka känslor av fear-avoidance beliefs 

   

T, Taverner et al. Att utveckla en grundad teori för att beskriva och förklara 

smärta och dess inverkan 

Deltagarna beskrev deras smärta innan bensåret uppkom 

och efter, intensiteten av smärtan beskrevs olika. 

Deltagarna beskrev även att vardagliga sysslor blev svåra 

att utföra på grund av smärta 

   

E, Tracz et al. Analysera olika områden avseende livskvalitet hos två 

grupper av personer med olika nivåer av bensår 

Avseende smärta framkom det att personerna kände vissa 

begränsningar inom aktivitet i det dagliga livet 

   

D, Upton et al. Utforska förekomsten av sömnsvårigheter hos personer 

med kroniska bensår och identifiera bidragande faktorer 

med fokus på förhållandet mellan smärta och 

sömnsvårigheter 

De flesta deltagarna upplevde sömnsvårigheter där de 

flesta vaknade minst en gång per natt. De flesta deltagarna 

upplevde även smärta från bensåret 

   

J, Wellborn et al. Beskriva erfarenheten av att leva med bensår och utforska 

hur denna sjukdom påverkar hälsan och livskvalitén 

Deltagarna upplevde obehag och besvär av bensåren samt 

att bensåren störde deras dagliga liv 
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