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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka kunskaper patienter med bensår har om sin 

sjukdom och om sin behandling samt att beskriva hur dessa patienter upplever sjuksköterskans 

omvårdnad. För att göra detta genomfördes en beskrivande litteraturstudie. Bearbetningen av 

litteraturen resulterade i sju stycken teman; Sårbehandling, den bakomliggande orsaken till såret, 

läkandet, livsstil, smärta, behandlingen och relationen till sjuksköterskan. Huvudresultatet visade att 

bensårspatienter har liten förståelse för vad som orsakat deras sjukdom, varför de får vissa 

behandlingar eller hur deras livsstil kan förbättra läkandet. Huvudresultatet visade även att dessa 

patienter har svårt att känna delaktighet i sina behandlingar, utan istället lägger över allt ansvar på 

sjuksköterskorna. Patienternas relation till sjuksköterskorna var oftast god men ibland upplevdes 

sjuksköterskorna som oengagerade och som att de inte var i besittning av tillräcklig kompetens 

inom sårvård. En god omvårdnad upplevdes av patienterna då sjuksköterskorna var noggranna och 

tog sig tid för att informera om sjukdomen och för att lyssna på patienten. Den slutsats som 

författarna till detta arbete drog var att sjusköterskans patientundervisning till bensårspatienter 

behöver förbättras eftersom kunskapen om sin sjukdom var liten bland dessa patienter, samt att 

denna okunskap tillsammans med brister i kommunikationen ofta påverkade relationen mellan 

patient och sjuksköterska negativt.   
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Abstract 

The aim of this literature study was to describe what knowledge patients with leg ulcers have of 

their disease and their treatment, and to describe how these patients experience the care given by the 

nurse. In order to do this, a descriptive literature study was made. The processing of the literature 

resulted in seven themes: Wound Care, the underlying cause of the wound, healing, lifestyle, pain, 

treatment and relationship to nurse. The main result showed that leg ulcer patients have little 

understanding for what has caused their disease, why they receive certain treatment, and how they 

can improve healing by making lifestyle changes. The main result also showed that these patients 

have difficulties in seeing themselves as partakers in the treatment they receive, but rather place all 

responsibility with the nurses. The patients’ relations to the nurses was in many cases good, but 

sometimes the nurses was felt to be unengaged and as if lacking sufficient competence regarding 

leg ulcer care. The patients experienced good care in cases when the nurses were thorough and took 

time informing the patient and listening to the patient. The conclusion of this literature study was 

that the nurses education to the leg ulcer patients need to be improved as knowledge of their disease 

was small among these patients, and that this ignorance with lack of communication often affected 

the relationship between patient and nurse negatively. 
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1 Introduktion 

Ett bensår är ett sår på underben och nedåt foten och vars uppkomstmekanism beror på inre orsaker, 

en bakomliggande sjukdom i cirkulationsorganen. Ett bensår är inte detsamma som diabetessår eller 

trycksår och det kan vara svårt vid diagnostisering att dra gränsen dem emellan. Ett kroniskt bensår 

definieras som ett sår nedanför knäleden som inte läkt inom sex veckor (1). 

 

1.1 Etiologi och behandling 

Det finns många sjukdomstillstånd som kan ge bensår men venös insufficiens är den främsta, följt 

av arteriell sjukdom. Vid venös insufficiens är klaffunktionen i benens vener nedsatt och det kan ge 

stas och vätska i vävnaden, vilket ökar riskerna för såruppkomst. Vid arteriell sjukdom är det 

syrerika blodflödet nedsatt på grund av fettinlagringar och den utsatta vävnaden får inte tillräckligt 

med syre. Bensår kan också uppstå av dessa sjukdomstillstånd kombinerat, så kallade blandsår (2). 

Personer över 60 år är främst drabbade av bensår och cirka 1 % av befolkningen över 60 år har eller 

har haft bensår (1). Personer som har kroniska bensår kan, på grund av smärta, funktionsnedsättning 

och psykisk stress, bli begränsade både i sitt arbetsliv och på sin fritid (3). Innan behandling av såret 

påbörjas måste orsaken till såret fastställas av en läkare. Om såret beror på venös insufficiens är den 

viktigaste behandlingsmetoden kompression, till exempel kompressionsbandagering (2). Bensår 

som orsakats av arteriell insufficiens, cirka 10-20% av alla bensår, är ofta torra men smärtsamma 

(4) och kompressionslindning får endast ske på läkares ordination (2). Behandlingen av bensår 

handhas främst av primärvården. Både sjuksköterskor och undersköterskor kan sköta patientens 

behandling. Egenvård också en viktig del i behandlingen och goda kunskaper om sjukdomen krävs 

av patienten (5).  

 

1.2 Sjuksköterskors omvårdnad 

Den omvårdnad sjuksköterskor ger skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och skall 

präglas av ett etiskt förhållningsätt. Omvårdnaden består av ett antal kompetensområden (6) och ett 

av dessa områden är sjuksköterskors uppgift att informera patienter och närstående samt att förvissa 

sig om att informationen nått fram på ett korrekt sätt. Det är också sjuksköterskans uppgift att finna 

patienter som inte själva uttrycker ett informationsbehov och ge dessa nödvändig information samt 

att anpassa informationens form och innehåll efter patientens behov. Ett annat kompetensområde 

som ingår i sjuksköterskans omvårdnad är undersökningar och behandlingar. I det området ingår att 

sjuksköterskan skall med sin kunskap och sitt omdöme noggrant informera patienten och se till att 

patienten är både trygg och välmående vid de undersökningar och behandlingar som sjuksköterskan 

ger (7). 
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1.3 Kunskap om sin sjukdom 

Den äldre befolkningen som oftare drabbas av kroniska bensår lider ofta av nedsatt syn samt hörsel 

och är långsammare i talet och tanken. Detta gör att informationen som ges till dessa patienter om 

deras sjukdom måste anpassas efter dessa patienters möjlighet att ta in informationen. Patienten 

måste få tid på sig och det är viktigt att sjuksköterskan kontrollerar om patienten uppfattat 

informationen rätt. Det är också vanligare hos äldre personer att de bagatelliserar symptom som en 

naturlig del av åldrandet, vilket även kan leda till att de bagatelliserar svårighetsgraden på sin 

sjukdom (1).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav på kvaliteten inom vården i Sverige (8). I lagen står att 

patienten skall få individanpassad information om sitt tillstånd, behandlingar och förebyggande 

åtgärder. Det står vidare att hälso- och sjukvården skall förebygga ohälsa och patienten skall få 

upplysningar om metoder att förebygga sjukdom eller skada (8). Sjuksköterskan måste ha i åtanke 

att alla människor inte har samma förutsättningar att förstå informationen som givits till dom. Det 

kan vara ordvalet som är för avancerat eller att förmågan att koncentrera sig på det som sägs saknas. 

Det är därför av stor vikt att man exempelvis inte använder facktermer i sina beskrivningar (9). I 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd, Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska, skrivs om den legitimerade sjuksköterskans kunskap i att identifiera behovet av 

kunskap hos patienten (7). Sjuksköterskan ska kunna instruera patienten och/eller närstående samt 

att ge ändamålsenlig information. Sjuksköterskan ska också följa upp att patienten förstått 

informationen (7). Maktstrukturen på vårdinrättningar gör att patienter många gånger drar sig för att 

vara till besvär eller ställa frågor. Sjuksköterskorna kanske är stressade och har hög arbetsbelastning 

vilket ytterligare minimerar chansen att de äldre patienterna känner att de kan ställa frågor. 

Patienterna är ofta längst ner i hierarkin och känner kanske rädsla att bli avvisade eller att verka 

tjatiga (9). Behandlingen av kroniska bensår består till stor del av kontinuitet och att se till 

bakomliggande orsaker. Det är därför mycket viktigt att patienten är delaktig och har förståelse för 

vad ett bensår är och vad som orsakat såret samt vad som har bäst läkande effekt (5).  

 

En studie av Haram och Nåden (10) på patienter med kroniska bensår visade att omkring hälften av 

deltagarna i studien förstod varför de fick kompressionsbehandling. I en studie från Belgien av Van 

Hecke et al. (11) om hur vetenskapligt bevisad venösa bensårsbehandlingar var så visade resultat på 

att hälften av sjuksköterskorna i studien gav råd om livsstil relaterat till bensåret. Faktorer som 

påverkade om de gav livsstilsråd eller inte var om sjuksköterskan själv kände sig säker på sin egen 
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kunskap och hade tilltro till att denna kunde påverka patienten positivt. Faktorer som påverkade 

sjuksköterskan att undvika att ge råd var att han/hon inte upplevde behandlingen av patienter med 

venösa bensår som positiv eller att de sällan sett framgångsrika behandlingar. Enligt Van hecke et 

al. (11) upplevde sjuksköterskorna dessutom att det var svårt att hålla patienterna uppmuntrade till 

att följa livsstilsråden.  

 

1.4 Kari Martinsen omvårdnadsteori  

Martinsens (12) omvårdnadsteori är uppbyggd kring begreppet omsorg och människans beroende 

av varandra. Martinsen är starkt emot trenden i att vara självständig och oberoende av andra. Den 

trenden menar hon ger en negativ syn på framförallt äldre och sjuka som hamnar i denna 

beroendeställning. Att vara beroende av varandra som människor ska inte ses negativt då det i 

motsats ger ett större och mer ansvarsfullt deltagande i yrkeslivet, föreningslivet och i samhället i 

stort. Det mänskliga beroendet är enligt Martinsen en grundläggande förutsättning för allt mänskligt 

liv och är vidare inte något vi väljer att vara. Detta är en av de mest grundläggande aspekterna i 

människans tillvaro. Martinsen vill ta avstånd ifrån det som många andra teoretiker talar om, att 

sjuksköterskan ska arbeta med omvårdnad mot ett resultatmål i hjälp till självhjälp. Omvårdnaden 

ska inte vara ett verktyg för att ge tillbaka oberoende, självständighet och funktion hos den andra 

människan. Hon kritiserar en individualistisk människosyn och betonar istället vikten i en relation 

människor emellan. Omsorg i sig är en målsättning, målet för omvårdnaden skall vara att ge en god 

omsorg som inte är på bestämd tid utan det är den goda relationen som skall vara målet. Denna är 

av större betydelse för mottagaren av omsorgen än att omsorgsrelationen skall ta slut. När sjukdom, 

lidande eller funktionsnedsättning inträffar kräver det mänskliga beroendet en respons av en annan 

människa och denna respons är omsorg. Därav säger Martinsen att all omvårdnad skall grundas i 

omsorg. Omsorgen ska också fortgå så länge den andre personen är i beroendeställning och gagna 

denna persons situation (12). 

 

1.5 Problemformulering 

Enligt studier på patienter med kroniska bensår så påverkades hela patientens liv av smärta, 

sömnlöshet, nedsatt rörlighet och sämre självförtroende (10,3). Många av dessa patienter pendlade 

också mellan hopp och förtvivlan om att deras bensår skall läka ut (10). Det finns studier som visar 

på hur sjuksköterskan uppfattat patienten och där kan ses att patienter ofta sätts in i fack beroende 

på om de är följsamma till behandlingen av bensåret. Patienter beskrevs som svåra och negativa av 

sjuksköterskan. Patienten beskylldes för att bensåret inte läker om följsamheten är låg men om 

bensåret tenderade till att läka utan följsamhet till behandlingen så tolererade sjuksköterskan 
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patientens val till att inte följa dennes råd och behandling (13). Då smärta är ett vanligt 

förekommande problem hos dessa patienter finns också många studier som har visat på vilken 

smärtlindring patienterna har fått. Resultaten har visat att mertalet av dessa patienter har levt utan 

någon smärtlindring alls vilket ofta har genererat ett mycket smärtsamt liv. En studie visar att endast 

en tredjedel av patienterna i den studien hade någon smärtlindring ordinerat och av dessa tog endast 

52 procent denna (11). Författarna till denna litteraturstudie vill belysa den delen av dessa patienters 

liv som innehåller omvårdnad från sjuksköterskan och även belysa vilken kunskap dessa patienter 

har om sin sjukdom och varför de får sina behandlingar. Vi vill även belysa vilka problem som 

finns inom detta område och vår förhoppning är att det kan leda till bättre förståelse och vård för 

bensårspatienter. 

 

1.6 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskors omvårdnad av kroniska bensår 

upplevs av patienterna samt att studera vilken kunskap patienter med kroniska bensår har om sin 

sjukdom och de behandlingar som sjuksköterskorna ger.  

 

1.7 Frågeställning 

Vilka kunskaper har patienter med kroniska bensår om sin sjukdom och om sina behandlingar? 

Hur upplever patienterna med kroniska bensår den omvårdnad sjuksköterskorna ger? 

Är det möjligt att svara på frågeställningarna utifrån studiernas design? 

 

2 Metod 

 

2.1 Design 

Studien har genomförts som en beskrivande litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (14). 

 

2.2 Litteratursökning  

Författarna har använt databaserna Pubmed och Cinahl för litteratursökningen. Sökningarna med 

samma sökord i Pubmed och Cinahl resulterade i att de flesta artiklar som redan hittats i Pubmed 

återkom hos Cinahl. Dubbletter redovisas inte i tabellen. Författarna gjorde även en manuell 

sökning i valda granskade källors referenslistor. Vi presenterar sökresultaten i tabell 1. 
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2.3 Sökord 

De vetenskapliga artiklarna i studien har hämtats ur databaserna PubMed och Cinahl. De sökord 

som använts var leg ulcer, experiences, knowledge, nursing, psychological och diabetic foot. 

Sökorden har kombinerats med termerna AND och NOT. Sökorden var vedertagna MeSH-termer 

hämtade ur Medlines MeSH-databas. Författarna till denna studie har även gjort manuella sökningar 

i valda källors referenslistor för att hitta ytterligare ändvändbara artiklar. Resultatet av sökningarna 

redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databas Sökord Antal träffar Valda källor 

PubMed Leg ulcer AND nursing AND experiences 

NOT diabetic foot 

18 3 

 Leg ulcer AND knowledge NOT diabetic 

foot 

165 4 

CINAHL Leg ulcer AND nursing AND experiences 

NOT diabetic foot 

17 1 

 Leg ulcer AND psychological NOT 

diabetic foot 

55 1 

Manuell sökning Relevens för syfte och frågeställningar  3 

Totalt  255 12 

 

2.4 Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för litteratursökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade från 1995 och 

publicerats i vetenskapliga tidskrifter samt stämma in på studiens syfte och frågeställningar. Alla 

255 titlar granskades i urvalsprocessen och stämde titeln in på studiens syfte och frågeställningar 

lästes abstraktet. Av de abstrakt som lästes igenom så skrevs de artiklar som överensstämde med 

syftet och frågeställning ut i fulltext. Målgrupp för studien var patienter med kroniska bensår, det 

vill säga sår nedan knät som inte läkt trots att förväntad läkningstid har passerat. Artiklarna i denna 

litteraturstudie belyste kroniska bensårspatienters upplevelser i och med behandling samt 

patienternas kunskap om sin sjukdom. Artiklar med fulltext inkluderades i studien. Artiklar skrivna 

på språk som författarna behärskar, det vill säga engelska, svenska och norska, är inkluderade i 

studien.  
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2.5 Dataanalysmetod 

Med hjälp av de valda sökorden som använts för artikelsökningen så har författarna valt ut artiklar 

som överensstämmer med studiens syfte och frågeställning. Författarna har sedan läst abstrakten för 

att se om artiklarna var relevanta för studien. Artiklarna som valdes ut lästes och bearbetades av 

författarna, både tillsammans och var för sej. De valda artiklarnas resultat har sedan lästs och 

analyserats för att på sätt komma fram till ett antal teman som författarna till denna studie anser 

beskriver bensårspatienternas situation utifrån denna studies frågeställningar. Artiklarna granskades 

enligt Forsberg och Wengström (14) för att se om syfte, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod 

och analysmetod finns fullständigt beskrivet.  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Inget godkännande från den etiska kommittén behövdes då detta var en litteraturstudie men studien 

genomfördes ändå med etiska överväganden som överensstämmer med Forsberg och Wengström 

(14) kriterier för litteraturstudier. Inga artiklar valdes bort på grund av att det inte tydligt framgår att 

de är granskade etisk kommitté. Alla resultat redovisas oavsett om de stödjer författarnas åsikter. 

Författarnas egna värderingar och åsikter har inte uttryckts i resultatet för att upprätthålla god 

forskningsetik. 

 

3 Resultat  

Den genomförda litteraturstudien återspeglar resultatet i de granskade artiklarna genom att 

presentera de teman som framträtt. Dessa teman svarar upp emot syftet med denna uppsats, 

nämligen att belysa bensårspatienters kunskaper om sin sjukdom och behandling samt att belysa 

patienternas upplevelse av sjuksköterskans omvårdnad. Artiklarna som ingår i studien presenteras i 

tabell 2. De teman som framkom var: sårbehandling, den bakomliggande orsaken till såret, 

läkandet, livsstil, smärta, behandlingen, och relationen till sjuksköterskan.  
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Tabell 2: Sammanställning av artiklarnas syfte och resultat. 

 

Författare, publikationsår. Syfte Resultat 

Chase, Melloni, Savage. 

1997 

Att fastställa upplevelsen av att 

läka venösa bensår på en 

ambulerande kirurgisk klinik. 

4 teman klargjordes av 

anaylsen: “A forever healing 

process”, “Limits and 

accommondations”, 

“Powerlessness” och “Who 

cares?” 

Ebbeskog, Emami. 2005 Att beskriva äldre patienter med 

venösa bensårs upplevelser av 

omläggning. 

Dessa teman framkom: 

vårdas med skicklighet, 

känsla av tillhörighet, 

kontinuitet och samhörighet, 

förtrycks i ett tillstånd där 

man tappar kontrollen och 

det leder till obehagskänslor. 

Ebbeskog, Ekman. 2000 Att belysa äldre personers 

upplevelser av att leva med 

venösa bensår. 

4 teman kom fram: 

känslomässiga konsekvenser 

av en förändrad 

kroppsuppfattning, leva ett 

begränsat liv, lyckas må bra i 

samband av att ha ett 

smärtsamt sår och bandage 

och kampen mellan hopp och 

förtvivlan i den långa 

läkeprocessen. 

Finlayson, Edwards, 

Courtney. 2009 

Att identifiera 

egenvårdshandlingar och att 

hitta samband mellan 

depression, livskvalitet, socialt 

stöd och följsamhet till 

kompressionsbehandling. 

Patientens användande av 

stödstumpor är knutet till 

dess kunskap om bensår. 

Flaherty. 2005. 

 

Att granska erfarenheterna hos 

patienter som har blivit 

behandlade för bensår. 

Tre teman: Symptom, 

behandling och 

copingstrategier. Några 

underteman var: smärta, 

bandagering och kunskap 

Hopkins. 2004 Att med hermeneutisk 

fenomenologi utforska patienter 

med icke-läkande bensårs egna 

upplevelser. 

Fyra teman framkom: Livets 

förändring, sätt att hantera 

såret (coping), sociala 

konsekvenser och 

terapeutiskt relation. 

Patienterna berättar att 

distrikssköterskans roll är 

mycket betydelsefull i deras 

liv, de gör mer än de behöver 

och spelar en större del än 

enbart behandlande 

sköterska. 
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Författare, publikationsår. Syfte Resultat 

Morgan, Moffat. 2008 Att studera relationen mellan 

bensårspatienter och 

sjuksköterskor utifrån 

patientens perspektiv. 

Intervjuerna visade på vissa 

element som ger en “bra 

vård” och att omständigheter 

som leder till konflikt med 

sjuksköterskan innebär en 

“dålig vård”. 

Mudge, Holloway, 

Simmonds, Price. 2006 

Att undersöka patienternas egna 

uppfattningar om följsamhet till 

behandling relaterat till egna 

upplevelser av 

kompressionsbandage. 

Fyra teman kom fram av den 

fenomenologiska analysen: 

frustration med hälso- och 

sjukvården, 

funktionsbegränsningar som 

kräver anpassning i det 

dagliga livet, känslomässiga 

reaktioner som påverkar 

kroppsuppfattning och 

välmåendet och sist andras 

uppfattning; undvika 

semestrar, kollektiva 

transporter och shopping. 

Petersson, Springett, 

Blomqvist. 2008 

Att utforska hur människor 

upplever bensårsbehandlingar 

så att de som utövar 

behandlingarna kan använda 

patienternas upplevelser som ett 

verktyg att förändra 

omvårdnaden med. 

Resulterade i 3 huvudteman 

som var: Att känna sig 

jämställd som person, 

undanhållande av upplevelser 

i det dagliga livet, förlita 

vården av sin kropp till de 

proffessionella. 

Van Hecke, Grypdonck, 

Beele, Vanderwee, 

Defloor 2011. 

Att granska patientens 

upplevelse när sjuksköterskan 

försöker höja patientens 

medverkan till livsstils 

förändringar. 

Fyra områden förändrades 

till följd av sjuksköterskans 

handling; kognitivt, 

beteende, känslomässigt och 

psykiskt. Bla. 

Van Hecke, Verhaeghe, M 

Grypdonck, Beele, Flour, 

Defloor. 2010 

Att utveckla en intervention 

som höjer följsamheten av 

bensårsbehandlingar. 

Patienter hade egen 

uppfattning om vad 

följsamheten var hos de 

själva, följsamheten ökade 

vid positiva resultat ang. 

såret etc. 

Walshe. 1995 Att utforska och beskriva 

upplevelserna av att leva med 

ett venöst bensår. 

Fyra 

huvudteman framkom av 

analysen och de var: 

beskrivning av symtom, 

beskrivning av behandling, 

begränsningar orsakade av 

såret och uppfattningar om 

och att hantera såret. 

 

 

3.1 Bensårspatienternas kunskaper om sin sjukdom och behandling 
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3.1.1 Sårbehandling 

I Finlayson et al (15) studie hade 91 % procent av deltagarna blivit ordinerade 

kompressionsbandagering för sina bensår, men av dem var det bara cirka hälften som bar 

bandagering dagligen. Trots att sjukvårdspersonal förklarat anledningen till 

kompressionsbandagering fann Finlayson et al och Mudge et al att det fanns endast en liten 

förståelse för kompression som behandlingsmetod (15,16). I Petersson et al (17), Flahertys (18) och 

Van Hecke et al (19) studie visade det sig att flera ansåg att de inte fått någon information alls om 

sin sjukdom eller om sin behandling, vare sig muntligt eller skriftligt. 

 

3.1.2 Den bakomliggande orsaken till såret 

Majoriteten av bensårspatienterna hade ingen förståelse för den patologiska process som var 

orsaken till deras sår utan trodde att de uppkommit på grund av någon form av yttre skada emot 

huden (19, 20, 21). Andra orsaker som av patienterna antogs orsakat bensåren var allergiska 

reaktioner, små sår och tidigare genomgången ortopedisk kirurgi eller frakturer (15, 22). Enligt 

Chase et al (22) resulterade patienternas dåliga kunskaper om sin sjukdom ofta i att de vart 

uppgivna och nedstämda. 

 

3.1.3 Läkandet 

Personerna i Ebbeskog och Ekman (23) uttryckte en hopplöshet, både på grund av det långsamma 

läkandet och på grund av osäkerheten om såret kommer läka över huvudet taget.  Att det tog så lång 

tid för såren att läka var svårt att förstå. Ofta jämfördes bensåren med tidigare erfarenheter av sår, 

som då hade läkt mycket snabbare (20).  Ett flertal av personerna i Ebbeskog och Ekman (23) studie 

beskrev att de funderade mycket kring varför just de drabbades av bensår och varför såren inte 

läkte. Vissa av dem såg det långsamma läkandet som ett tecken på att de började bli gamla, medans 

andra trodde det berodde på att de i unga år utsatt kroppen för hårt arbete utan att sköta om sig själv.  

 

3.1.4 Livsstil 

Över hälften av bensårspatienterna hade inga kunskaper om hur de själva kunde främja läkandet av 

sina sår och av dem som utförde någon form av egenvård var hudvård den vanligaste åtgärden (15). 

Enligt Van Hecke et al (19) studie så var ofta sambandet mellan sårläkning och livsstil oklart för 

patienterna. Det gjorde att ett flertal tvivlade på livsstilsråden som de fick och istället fokuserade på 
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sårvård. Av livsstilsråden var det speciellt benövningar och fysisk aktivitet som patienterna inte 

trodde hade någon inverkan på sårläkandet (24). 

 

3.2 Bensårspatienternas upplevelse av omvårdnaden 

 

3.2.1 Smärta 

Smärta var ett sort problem för bensårspatienterna och oro för att omläggning och rengöring av 

såret skulle göra ont var vanligt (21, 25). Personerna i Morgan och Moffatts (21) studie beskrev hur 

de började förknippa vissa sjuksköterskor med smärta och lidande. Patienterna upplevde frustration 

och ilska eftersom de ansåg att sjuksköterskorna inte tog deras smärta på allvar och att 

behandlingen de fick bara gjorde smärtan värre. Smärta ansågs av deltagarna i Mudge et al (16) 

studie som något de var tvungna att utstå och ingen av dem skulle överväga att be sjusköterskan 

göra om omläggningen, även om smärtan upplevdes värre efter omläggningen än innan.  

 

3.2.2 Behandlingen 

Patientens delaktighet i behandlingen av bensåret var ofta orsak till problem i relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Många patienter upplevde sig objektifierade och att de själva och såret 

var två olika ting. Patienternas ovilja att vara delaktig i behandlingen kunde härledas till den känsla 

av maktlöshet som patienten fick av att inte kunna påverka sårets läkning (22). Enligt Morgan och 

Moffatt (21) hade bensårspatienter tydliga åsikter om hur de ville att deras sår skulle skötas och 

detta gjorde att sjuksköterskorna och patienterna kunde ha olika mål med behandlingen. Patienten 

önskade att behandlingen skulle vara så bekväm som möjligt medans sjuksköterskan fokuserade på 

att ge korrekt behandling för sårläkning. Anledningen till patienternas inställning var att de hade en 

behandlingshistorik fylld med smärta, isolering, svikna löften och ett nedsatt förtroende för de 

sjuksköterskor som skötte deras sår (21). Personerna i Walshe studie (20) hade en tendens att vilja 

lämna över hela kontrollen till sjuksköterskan, trots att de kunde känna misstro emot 

sjuksköterskan, och patienterna deltog nästan inte alls själva i behandlingen av såret. I Petersson et 

al (17) studie framkom det att när patienten lämnade över hela ansvaret för behandlingen till 

sjuksköterskan blev relationen ensidig dem emellan. I Ebbeskog och Emami (25) studie beskrevs 

sjuksköterskans kommunikationsförmåga som viktig, både hur de pratade, vilka ord de använde och 

vilken förmåga dem hade att diskutera patientens egna upplevelser. Kroppskontakt under 

omläggningen ansågs också som någonting viktigt och kommunikationen upplevdes både som 

verbal och icke-verbal. Patienterna använde ordet “dem” om personal som de ansåg gjorde 
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omläggningen utan engagemang medans personal som ansågs kunniga och tog sig tid med patienten 

kallades vid sina riktiga namn. Patienterna upplevde det ofta som att sjuksköterskorna hade för lite 

tid och därför bara fokuserade på att göra omläggningen så snabbt som möjligt. En del patienter 

ansåg också att sjuksköterskorna inte gjorde omläggningarna på ett hygieniskt sätt.  När 

sjuksköterskan inte informerat om sårets läkningsprocess kunde det leda till att patienten tvivlade på 

sjuksköterskans kompetens, och även på sjuksköterskans engagemang. Men trots att 

sjuksköterskorna upplevdes som stressade så tog patienterna dem i försvar och förklarade deras 

brister med för hög arbetsbelastning och ekonomiska nedskärningar (25).  

 

3.2.3 Relationen till sjuksköterskan 

Bensårspatienternas förhållande till sjuksköterskorna fick, på grund av den oftast långa 

behandlingstiden, mycket tid till att utvecklas, och en konsekvens av detta var att relationen dem 

emellan växte (25, 26). Petersson et al (17) studie visade att bensårspatienternas förtroende för 

sjuksköterskorna var högt och att patienterna inte trodde att de själva kunde tillföra något till 

behandlingen av bensåret. I början av behandlingen kände samtliga personer i Ebbeskog och Emami 

(25) studie stort förtroende för sjuksköterskorna, men när några veckor gått och såret inte visade 

tecken på att läka började de ifrågasätta sjuksköterskornas kompetens i fråga om val av 

omläggningsmaterial. En bra relation mellan sjuksköterska och patient borde enligt deltagarna i 

Ebbeskog och Emamis (25) studie innefatta samtal, beröring, ögonkontakt samt närvaro, där 

sjuksköterskan både lyssnar och känner med patienten. Patienterna uttryckte även en förhoppning 

om att få behandlas av kompetenta och intresserade sjuksköterskor i en miljö av ömhet och 

förståelse. Enligt Morgan och Mofatt (21) upplevde bensårspatienter att sjuksköterskorna ansåg 

deras sjukdom vara tråkig och att sjuksköterskorna var ointresserade av deras behandling. Samtliga 

deltagare i Morgan och Mofatt (21) studie kunde minnas tillfällen då de fått förklara för 

sjuksköterskan hur omläggningen skulle gå till, och det skapade rädsla och osäkerhet hos patienten 

när sjuksköterskorna visade liten kunskap i sårbehandling. För att få sjuksköterskorna mer positivt 

inställda beskriver en person hur den brukar plocka fram omläggningsmaterialet innan 

sjuksköterskan kommer och “belöna henne med choklad” när omläggningen var klar (21). Van 

Hecke et al (19) visade i sin studie att patientens förtroende för sjuksköterskan var en central del i 

behandlingen och att om relationen till sjuksköterskan var god ökade bensårspatienternas följsamhet 

till olika behandlingar. Van Hecke et al (19) beskrev också att det var när sjuksköterskan tog sig tid 

till att prata med patienten, tog sig tid för såromläggningen och var uppmärksam på 

smärtproblematiken som patientens förtroende till sjuksköterskan växte.  
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3.3 Artiklarnas design 

Resultatet i denna litteraturstudie har baserats på tolv vetenskapliga artiklar, varav elva var 

kvalitativa och en var både kvalitativ och kvantitativ. Dessa har av författarna bedömts utifrån hur 

väl designen i var och en av artiklarna har beskrivits. Denna bedömning har gjorts för att se om 

designen gör det möjligt att svara på syftet med denna litteraturstudie. Eftersom samtliga artiklar 

som ingår i litteraturstudien från början valts på grund av att de mer eller mindre bra svarat på 

frågeställningarna i denna studie, har de klassificerats i kategorierna bra eller mycket bra. Artiklarna 

har granskats för att se om syfte, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och analysmetod finns 

fullständigt beskrivet. Av de tolv artiklarna var designen djupgående beskriven i elva stycken 

medan undersökningsgruppen var bristfälligt beskriven i en av artiklarna. Därför klassificeras elva 

av artiklarna i resultatet som mycket bra och en artikel som bra.  

 

4 Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva vilken kunskap bensårspatienter har om sin sjukdom och 

om sin behandling samt att belysa hur de upplevde sjuksköterskans omvårdnad. Analysen av 

litteraturen resulterade i sju teman; Sårbehandling, den bakomliggande orsaken till såret, läkandet, 

livsstil, smärta, behandlingen och relationen till sjuksköterskan. Personer med bensår lever med en 

kronisk sjukdom som de har väldigt lite kunskaper om. De vet oftast inte vad som orsakat såret eller 

hur de själva kan påskynda läkningen. Bensårspatienterna har även dålig förståelse för de 

behandlingsmetoder som sjuksköterskan använder, och detta kan skapa ilska och frustration 

eftersom det ofta rör sig om smärtsamma behandlingar. Patienterna har svårt att känna delaktighet i 

sin behandling och upplever att sjuksköterskan ibland är oengagerad och bara behandlar såret och 

inte ser människan bakom såret. Vissa patienter ansåg att de behövde anstränga sig för att öka 

sjuksköterskans engagemang genom att till exempel förbereda med omläggningsmaterial innan 

sjuksköterskan kommit. Sjuksköterskornas kommunikationsförmåga ansågs av patienterna vara 

mycket viktig och när inte patienterna fick information om hur såret läkte skapades misstro 

gentemot sjuksköterskorna. Relationen till sjuksköterskorna var oftast god och den långa 

behandlingstiden gav den tid att utvecklas. Patienterna ansåg att sjuksköterskornas kompetens var 

viktig men att de ibland behandlades av sjuksköterskor med bristande kompetens. För att 

patienterna skulle känna förtroende och vilja delta i behandlingarna var det viktigt att 

sjuksköterskorna tog sig tid för patienterna, både genom att vara noggranna med omläggningen och 

genom att prata med och lyssna på patienten. 



13 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Det framkom i denna studie att patienterna hade dåliga kunskaper om varför deras sår behandlades 

med kompression (15, 16, 17, 18, 19), trots att det är den viktigaste behandlingsformen vid venösa 

bensår (2). Patienternas följsamhet till kompressionsbehandling var relativt och låg och författarna 

till detta arbete ser det som ett resultat av att patienterna inte förstår varför kompressionsbehandling 

ges. Men felet kanske inte enbart ligger i att ingen information ges utan även i hur sjuksköterskan 

informerar. I en studie av Edwards et al (27) undersökte man bensårspatienters förståelse för 

terminologin kring sjukdomen och det visade sig att patienterna ofta inte förstod vad orden som 

användes av sjuksköterskan betydde. Till exempel så kände bara en fjärdedel av bensårspatienterna 

till innebörden i ordet “venös” och likaså var “trauma” ett ord som få egentligen förstod vad det 

betydde. Det framgick i denna litteraturstudie att patienterna ibland inte förstår den information de 

fått om sin sjukdom och behandling (15,16), och att det är en anledning till att patientföljsamheten 

sjunker och till att livsstilsråden inte anammas i önskad utsträckning (27).   

 

I föreliggande studie framkom att bensårspatienterna hade små eller inga kunskaper om varför de 

drabbats av sjukdomen och att de ofta istället kommit på egna orsaker till varför de fått såren 

(15,19,20,21,22). Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning är det sjuksköterskans uppgift att 

informera patienten samt att förvissa sig om att informationen nått fram på rätt sätt. Om 

informationen inte når fram till patienten så står det vidare i kompetensbeskrivningen att 

sjuksköterskan skall anpassa informationens form och innehåll utefter patientens behov (7). 

 

Bensårspatienternas oro inför sårets läkning var enligt föreliggande studie stor och även här spelade 

bristen på kunskaper hos patienterna in. Patienterna trodde att såret skulle läka på samma sätt som 

ett “vanligt” sår, och när det inte gjorde det uppstod förvirring och oro (20). Enligt Edwards (28) 

hade patienterna ofta dåligt självförtroende och låg tilltro till att såret någonsin skulle läka och det 

fanns hos vissa en oro för att såret till slut skulle leda till amputation.  

 

Det framkom i föreliggande studie att ungefär hälften av bensårspatienterna inte visste hur deras 

livsstil kunde påverka sjukdomen och att de som utförde någon form av egenvård oftast gjorde det i 

form av hudvård (15). Livsstilen är en viktig del i behandlingen av bensår och patienterna bör känna 

till vikten av till exempel fysisk aktivitet och att äta näringsrik kost, men tyvärr gör de ofta inte det 

(29). Att patienterna inte följer livsstilsråden kan bero på att de bagatelliserar sin sjukdom (1), men 
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det kan också bero på att sjuksköterskorna inte ger livsstilsråd eftersom de inte själva tror på 

behandlingen eller att de inte förmår att uppmuntra patienterna till att följa livsstilsråden (11). 

 

I föreliggande studie framkom det att smärta var ett vanligt inslag i patientens upplevelse av 

omvårdnaden. Patienterna upplevde ibland att behandlingen gjorde smärtan värre, men vågade inte 

ta upp detta med sjuksköterskan (16). Enligt Edwards (28) upplevdes smärtan mindre då 

sjuksköterskorna utfört kompressionsbandageringen på ett korrekt vis och författarna till denna 

studie tolkar det som att det finns brister i sjuksköterskornas kunskaper om bandagering. 

Det visade sig i föreliggande litteraturstudie att många patienter med bensår inte kände delaktighet i 

sin behandling. De upplevde även att sjuksköterskorna ofta bara såg till själva såret och att de 

saknade en holistisk syn på patienterna. Patienternas vilja att delta i behandlingarna ökade när 

sjuksköterskorna förde en dialog med patienterna och informerade om hur behandlingen och 

läkningen fortskred. Därmed ökade också patienternas förtroende för sjuksköterskorna (19). Detta 

stämmer väl överens med Martinssens (12) teori som säger att omsorg inte skall vara tidsbestämd 

utan det är den goda relationen som är målet och omsorgen skall fortgå så länge den ene befinner 

sig i beroendeställning. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att bensårspatienter hade generellt en god relation till de 

sjuksköterskor som hjälpte dem, och patienterna kunde klargöra för vad det tyckte en bra relation 

skull innehålla. Ett problem i relationen var att patienterna ibland upplevde sjuksköterskan som 

ointresserad och kände att de själva var tvungna att försöka motivera sjuksköterskan (21). I Haram 

och Dagfinn (30) studie så beskrev bensårspatienter att sjuksköterskorna ibland glömde ta med rätt 

utrustning och hur de var tvungna att ringa och påminna sjuksköterskorna eftersom de var oroliga 

att bli bortglömda. Detta går stick i stäv med sjuksköterskans kompetensbeskrivning som säger att 

sjuksköterskan skall arbeta för att ge patienter välbefinnande och trygghet vid behandlingar (7). 

 

 

4.3 Metoddiskussion  

Denna litteraturstudies resultat är baserat på tolv vetenskapliga artiklar som är publicerade mellan 

åren 1995 och 2011, men de flesta är publicerade på 2000-talet. Författarna till detta arbete anser att 

bensårspatienternas kunskaper om sin sjukdom och deras upplevelser av omvårdnaden inte har 

förändrats under detta tidsspann, utan funnit samtliga artiklar relevanta för denna studies 

frågeställningar. Av de tolv artiklarna som inkluderats i denna studie var elva kvalitativa och en var 

både kvalitativ och kvantitativ. Anledningen till att de flesta artiklar som valts är kvalitativa är att 
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de på ett mer ingående sätt beskriver syftet med denna studie utifrån patientens perspektiv. Sökord 

som användes vid artikelsökningarna var leg ulcer, knowledge, experiences, nursing, phsycological 

och diabetic foot. Dessa termer kombinerades med termerna AND och NOT. Sökorden resulterade i 

ett stort antal träffar vilket gör att de känns relevanta. Utöver databassökningarna gjordes även 

sökningar via artiklarnas referenslistor, vilket författarna anser ger en extra tyngd till resultatet då 

det gav en bra överblick vilken litteratur som fanns inom området. Av de artiklar som valts till 

resultatet var samtliga skrivna på engelska utom en, som var skriven på norska. Detta kan ses som 

en svaghet i studien eftersom författarnas modersmål är svenska och det medför en risk för 

feltolkningar. Deltagarna i de granskade studierna har varit både män och kvinnor från 30 år och 

uppåt, men de flesta har varit över 65 år. Studierna är gjorda i olika länder i både Europa och 

Amerika, vilket är en styrka eftersom det ger ett bredare perspektiv.  

 

 

4.4 Allmän diskussion 

Idag blir befolkningen äldre och med det ökar andelen patienter med bensår. Denna studie visar att 

dessa patienter har få kunskaper om orsaken till sin sjukdom och om behandlingen de får för denna. 

Författarna till föreliggande studie anser att detta är ett problem som måste åtgärdas eftersom denna 

ovisshet skapar oro och frustration hos patienterna (22). Att inte veta varför såret tar så lång tid för 

att läka leder även till att patientens förtroende för sjuksköterskan sjunker (24). Författarna till 

föreliggande studie ser en ond spiral där patienterna tappar tilliten till sjuksköterskorna och därför 

inte vill delta i behandlingarna, medan sjuksköterskorna i sin tur svarar med att klassa patienterna 

som icke följsamma. För att bryta denna utveckling tror författarna till denna studie att 

informationen till bensårspatienter måste förbättras genom att anpassas efter individens behov, och 

att den måste ges kontinuerligt så att patienten görs delaktig i det som sker. Eftersom bensår är en 

sjukdom som kräver mycket tid av sjuksköterskan i form av omläggningar och bandagering, ser 

författarna till denna studie det som ett ypperligt tillfälle till att undervisa och informera patienten. 

Studien visar även att smärta är ett vanligt inslag i behandlingen och att sjuksköterskans bemötande 

är viktigt för huruvida patienten skall känna sig delaktig i behandlingen. Denna studie kan vara till 

nytta för sjuksköterskor eftersom den belyser vikten av att hålla patienten informerad om dess 

sjukdom och om dess behandling. Studien visar även att en bra relation mellan sjuksköterska och 

patient bygger på engagemang och dialog. Författarna till detta arbete tror att det som framkommit i 

denna studie är applicerbart på fler kroniska sjukdomar än bensår eftersom patientens 

kunskapsbehov och vikten av en bra relation mellan sjuksköterska och patient ofta är densamma 

oavsett sjukdom. Ett framtida uppsatsämne vore att belysa samma frågeställningar som i denna 
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studie fast ur ett genusperspektiv för att finna eventuella skillnader mellan könen och i så fall 

orsakerna till dessa skillnader.      

Slutsats 

I denna studie har framkommit att det finns brister i sjuksköterskans undervisning av 

bensårspatienter vilket resulterar i att många bensårspatienter saknar förståelse för sin sjukdom och 

för sin behandling. Det har också framkommit att engagemang och bra kommunikationsförmåga är 

egenskaper som patienterna värdesätter hos sjuksköterskorna, och att det är viktiga beståndsdelar i 

en bra relation. 
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Bilaga 1: Översikt av artiklar i litteraturstudien. 

 

Författare.

Publ. år 

Titel Design Undersökningsgru

pp 

Datainsamling

smetod 

Dataanalysm

etod 

(22) 

Chase, 

Melloni, 

Savage. 

1997. 

A forever 

healing: The 

lived experience 

of venous ulcer 

disease. 

Beskriv

-ande 

design. 

37 deltagande 

patienter (54 

tillfrågade) som 

behandlades varje 

vecka för sitt 

bensår. 

Strukturerade 

intervjuer med 

öppna svar av 

7 deltagare 

samt 

fältanteckninga

r av samtliga 

patienternas 

problem och 

tankar. 

Kvalitativ 

innehålls-

analys enligt 

van Manens. 

(25)  

Ebbeskog, 

Emami. 

2005. 

Older patients 

experience of 

dressing 

changes on 

venous leg 

ulcers: more 

than just a 

docile patient. 

Beskriv

ande 

design. 

15 personer 

uttagen med 

strategiskt urval. 

12 kvinnor och 3 

män. 

Inklusionskriterier 

var bensår sedan 

minst 2 månader, 

65 år eller äldre 

och boende 

hemma. 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuer som 

genomfördes 

enskilt och i 

form av öppna 

dialoger. Alla 

intervjuer 

bandades och 

transkriberades
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Tolkande 

fenomenolog

isk metod. 
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Publ. år 

Titel Design Undersökningsgru
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smetod 

Dataanalysm

etod 

(23)  

Ebbeskog, 

Ekman. 

2000. 

Elderly persons 

experience of 

living with 

venous leg 

ulcer: living in a 

dialectal 

relationship 

between 

freedom and 

imprisonment. 

Beskriv

ande 

design. 

Strategiskt urval 

av 15 personer i 

åldrarna 74-89 år 

med ett aktivt 

bensår. 

Inklusionskriterier 

över 65 år, 

boendes hemma, 

venös insufficiens 

och ett ABPI >0.8. 

Personliga 

intervjuer som 

spelades in på 

band, 

intervjuerna. 

Intervjuerna 

transkriberades 

Kvalitativ 

innehållsanal

ys av 

materialet.  

(15)  

Finlayson, 

Edwards,  

Courtney. 

2009 

The impact of 

psychosocial 

factors on 

adherence to 

compression 

therapy to 

prevent 

recurrence of 

venous leg 

ulcers. 

Beskriv

ande 

design. 

Av 147 st inbjudna 

tackade 122 ja. 

Inklusionskriterier

na var tidigare 

diagnostiserad 

med bensår och 

detta bensår skulle 

ha läkt mellan tolv 

och trettiosex 

månader före 

studiens start.  

Enkäter med 

öppna och 

slutna frågor. 

Intervjuerna 

har 

analyserats 

med en 

kvalitativ 

innehållsanal

ys. 

(18) 

Flaherty. 

2005. 

 

The views of 

patients living 

with healed 

venous leg 

ulcers. 

Beskriv

ande 

design. 

Strategiskt urval 

med tio deltagare, 

fem män och fem 

kvinnor, från en 

klinik för läkta 

bensår. Åldrar 

varierade mellan 

52 och 91 år. 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades

. 

Datan 

analyserades 

efter teman 

och 

kategorier. 
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Titel Design Undersökningsgru
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Datainsamling

smetod 

Dataanalysm

etod 

(26) 

Hopkins. 

2004. 

Disrupted lives: 

investigating 

coping 

strategies for 

non-healing leg 

ulcers. 

Beskriv

ande 

design. 

Strategiskt urval 

av 5 deltagare. 

Inklusionskriterier

na var att de skulle 

vara 

diagnostiserade 

med kroniska 

bensår och 

behandlas för det. 

Ingen påvisbar 

arteriell sjukdom 

skulle finnas hos 

deltagarna. 

Åldrarna varierade 

mellan 47 till 78 

år. 

5 

ostrukturerade 

intervjuer och 

dagboksanteck

ningar. 

IPA, 

Interpretativ 

phenomenol

ogical 

analysis 

beskriven av 

Smith et. al. 

1999. 

(21) 

Morgan, 

Moffat. 

2008. 

Non healing leg 

ulcers and the 

nurse-patient 

relationsip. 

Part:1 the 

patient´s 

perspective. 

Beskriv

ande  

design.  

Strategiskt urval 

av 5 stycken 

deltagare i 

åldrarna mellan 

32-74 år genom 

kommunsjuksköter

skor. 

Inklusionskriterier

na var att de skulle 

ha kroniska bensår 

och även upplevas 

ha svårigheter att 

följa 

behandlingsråd.  

Semistrukturer

ade intervjuer 

som spelades 

in och 

transkriberades

. 

Kvalitativ 

analys i tre 

steg för att 

finna teman 

och 

underkategor

ier. 
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Författare.

Publ. år 

Titel Design Undersökningsgru

pp 

Datainsamling

smetod 

Dataanalysm

etod 

(16) 

Mudge,  

Holloway, 

Simmonds

, Price. 

2006. 

Living with 

venous leg 

ulceration: 

issues 

concerning 

adherence. 

Beskriv

ande 

design. 

Strategiskt urval 

av 6 personer. 4 

män och 2 kvinnor 

i åldrarna 64-86 år. 

Inklusionskriterier 

var: diagnos 

venöst bensår, 

kompressionsbeha

ndling behövd i 

deras behandling i 

längre än en 

månad och en vilja 

att delta i studien. 

Semistrukturer

ade diskussion 

i fokusgrupp 

som pågick i 1 

timme. 

Inspelning 

skedde av 

intervjuerna 

som sedan 

transkriberades
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Kvalitativ 

innehållsanal

ys av 

materialet 

som gav 

teman som 

motsvarade 

vad 

deltagarna 

svarat på 

frågorna. 

(17) 

Petersson, 

Springett, 

Blomqvist. 

2008. 

The triumph of 

hope over 

experience: 

using peoples 

experiences to 

inform leg ulcer 

care through 

participatory 

action research. 

Beskriv

ande 

design. 

9 personer med 

kroniska bensår, 

åldrar mellan 52 

och 95, 4 män och 

5 kvinnor. 0 

bortfall. 

Semistrukturer

ade intervjuer. 

Intervjuerna 

tog emellan 

45-60 minuter 

och spelades in 

på band. 

Kvalitativ 

innehållsanal

ys och 

reflektioner 

enligt 

”epistemic 

virtues” av 

Polkinghorn 

(2006). 

(24)  

Van 

Hecke,  

Grypdonc

k, Beele, 

Vanderwe

e, Defloor. 

Adherence to 

leg ulcer 

lifestyle advice: 

qualitative and 

quantitative 

outcomes 

associated with 

a nurse-led 

Beskriv

ande 

design. 

Inklusuionskritern

a var att ha bensår, 

prata tyska, ha 

ABPI på 0,8-1,2, 

ej följa 

behandling, kunna 

läsa/skriva och ha 

kompressionsmate

Semi 

strukturerade 

intervjuer. 

Induktiv 

innehållsanal

ys. 
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26 deltog. 

Författare.

Publ. år 

Titel Design Undersökningsgru

pp 

Datainsamling

smetod 

Dataanalysm

etod 

(19) 

Van 

Hecke, 

Verhaeghe

,Grypdonc

k, Beele, 

Flour, 

Defloor. 

2010 

Systematic 

development 

and validation 

of a nursing 

intervention: the 

case of lifestyle 

adherence 

promotion in 

patients with leg 

ulcers. 

Beskriv

ande 

design. 

15 patienter med 

venösa bensår, 

purposive 

sampling av 

urvalsgruppen.  

Strukturerade 

intervjuer med 

öppna svar. 

Intervjutid 

mellan 30 och 

105 minuter. 

Induktiv 

analys med 

en iterativ 

(upprepande) 

process. 

(20) 

Walshe. 

1995. 

Living with a 

venous leg 

ulcer: a 

descriptive 

study of patients 

experiences. 

Beskriv

ande 

design. 

 

Slumpmässigt 

urval av 26 som 

tillfrågas. 13 

accepterade att 

delta i studien. 12 

kvinnor och 1 

man, alla äldre och 

under behandling 

av 

distriktsköterska. 

Ostrukturerade 

intervjuer av 

informanterna 

i deras hem. 

Alla intervjuer 

spelades in på 

band och 

varierade i 

längd från 30 

minuter till 2 

timmar. 

Fenomenolo

gisk 

innehållsanal

ys beskriven 

av Swanson-

Kauffman & 

Schonwald, 

1988. 

 

 

 


