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Abstract 

The purpose of this study was to describe patients’ experiences when living with a venous leg 

ulcer in physical, psychological and social perspectives. The articles used to describe this 

condition were found in the databases: PubMed and Cinahl. Ten articles were included in the 

result: five with a qualitative approach, two with a quantitative approach and three with both 

qualitative and quantitative approaches. The results were presented through three headings: 

physical, psychological and social. Patients’ experienced a lack of mobility due to the 

symptoms caused by the leg ulcer which included pain, swelling, exudates from the wound, 

and the volume of the bandage that made it difficult to wear shoes. Personal hygiene was also 

an issue because of the limitations of keeping themselves clean due to the bandaging of the 

leg. Common emotions to this condition were helplessness, sadness and anxiety. Though the 

negative emotions were more common than the positive, most patients still had hope for a 

future recovery. The majority of the patients lived isolated in their homes due to their health 

condition. The factors limiting their social life were decreased mobility, pain, exhaustion, 

shame, lack of endurance in the legs and limitations in clothes and shoes. The most common 

factor affecting patients was pain, seen throughout all three perspectives. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva patienters upplevelse av att leva med venösa 

bensår ur ett fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv. De vetenskapliga artiklar som 

behandlades söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Resultatet inkluderade tio artiklar där 

fem var av kvalitativ ansats, två hade kvantitativ ansats och tre var av både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Resultatet redovisades utifrån tre rubriker; fysiskt, psykiskt och socialt. 

Patienter upplevde stor mobilitetsinskränkning orsakat av symtomen från bensåret som 

smärta, svullnad, bandagets volym och läckage. Personlig hygien var ett problem då 

omläggningen begränsade deras förmåga att hålla sig rena. Vanligt förekommande känslor 

som ett resultat av tillståndet var hjälplöshet, sorg, skam, beroende, oro och ångest. Trots 

övervägande negativa känslor kände en del patienter ändå ett hopp inför framtiden. 

Majoriteten av patienterna levde isolerade från omvärlden i hemmet, direkt eller indirekt på 

grund av hälsotillståndet. Faktorer som begränsade patienternas sociala liv var minskad 

mobilitet, smärta, läckage, minskad uthållighet i benen samt begränsningar i val av skor och 

kläder. Smärta var det symtom som påverkade patienterna allra mest och var en gemensam 

nämnare som påverkade inom alla tre kategorier. 
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1. Introduktion   
  

Bensår är en vanlig åkomma bland äldre och orsakas främst av venös insufficiens (Magolis et 

al. 2002). Enligt beräkningar lider cirka 500 000 personer i Sverige av svårläkta bensår. Två 

procent av befolkningen har någon gång haft bensår och cirka sjuttio procent av alla bensår i 

Sverige är venösa (Lindholm 2003). De flesta av de drabbade är över 65 år och 60 procent av 

dem är kvinnor (Persoon et al. 2004). Intresset för venösa bensår har ökat allt eftersom 

ekonomiska och sociala aspekter numera vägs in mer och mer i dagens vård. Övervägande 

delen av de venösa bensår som vi har i Sverige behandlas främst inom primärvården (Öien et 

al. 2000). Att leva med bensår har i studier påvisats jämförbart med att leva med kronisk 

sjukdom som exempelvis diabetes eller reumatism (Chase et al. 2010; Jull et al. 2004). 

1.1 Etiologi och behandling 
Venösa bensår uppkommer på grund av venös insufficiens eller kroniskt förhöjt ventryck. 

Uppkomsten till venös insufficiens beror på ett flertal faktorer, bland annat skada på klaffarna 

i venerna som förbinder det djupa och ytliga vensystemet i underbenet. Konsekvensen av 

detta blir venös stas. Stasen bidrar till uppkomsten av mikroödem. Det förhöjda ventrycket 

leder till negativa konsekvenser för de ytliga kapillärerna som får försämrad cirkulation. Den 

försämrade cirkulationen inverkar negativt på hudens celler och gör att näringsutbytet 

försämras samt ger missfärgning av huden. Denna form av insufficiens går under namnet 

perforantinsufficiens (Ericson & Ericson 2008).  

 

Posttrombotisk venös insufficiens är en annan form av skada på klaffarna och uppkommer 

efter en djup ventrombos (Bjordal 1972). Denna form av insufficiens leder till att blodet går i 

retrograd riktning, vätska pressas ut i vävnaden vilket leder till ödem. Svullnaden orsakar 

försämrad cirkulation och ger tunnare, missfärgad och hårlös hud. Båda dessa orsaker ökar 

risken markant för utveckling av venösa bensår (Ericson & Ericson 2008). I vissa fall kan 

bensår orsakas av trauma. Traumat kan vara obetydligt, men av patofysiologiska orsaker finns 

risken att såret blir svårläkt eller kroniskt (Lindholm 2003).  

 

Den vanligaste behandlingsmetoden för att motverka det venösa backflödet är 

kompressionsbehandling (Chase et al. 1997). Vid kompressionsbehandling kan stödstrumpor 

eller kompressionsbandagering användas. En annan typ av kompressionsbehandling är 

intermittent pneumatisk kompression även kallad pumpstövel. Pumpstöveln utvecklades för 

att komprimera svullna ben och pumpas upp jämnt i omgångar under trettio sekunder. Sedan 
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släpps luften ur automatiskt under lika lång tid. Dessa typer av behandlingar som riktas mot 

ödembildningen benämns som konservativ behandlingsmetod. Ytterligare 

behandlingsalternativ som finns att tillgå är kirurgi. Det vanligaste kirurgiska ingreppet är 

sanering av ytliga insufficienta vener (Lindholm 2003). 

1.2 Livskvalitet 
Livskvalitet är en subjektiv upplevelse och innebär generellt välbefinnande hos individer och 

olika societeter. Standardindikationer för livskvalitet inkluderar ett brett spektrum av olika 

faktorer, däribland fysisk- och psykisk hälsa, social status och klass, levnadsstandard och 

miljö. Villkoren för god livskvalitet och livskvalitet i sig bör särskiljas då exempelvis dålig 

hälsa inte behöver ligga till grund för dålig livskvalitet (Nationalencyklopedin 2013).  

 

Det finns olika termer för begreppet livskvalitet. En del är snäva och beskriver livskvalitet 

som ett begränsat begrepp då man fokuserar på om personen har ett bra liv. Andra har en mer 

vidgad syn och ser livskvalitet som något som kan påverkas i relation till andra människor och 

ser det inte endast som en subjektiv upplevelse. Individers uppfattning av livskvalitet är en 

direkt påverkan på dess handlande, uppfattningen bestämmer även innehållet av individens 

önskningar, normer och värderingar (Brülde 2003). 

1.3 Smärta 
Smärta är likt livskvalitet en subjektiv upplevelse utan kända biologiska markörer. Bevis på 

smärta och mätning av intensiteten är alltid subjektiv (Chang et al. 2011). Det finns olika 

typer av smärta, bland annat nociceptiv vilket är vanligt vid bensår. Nociceptiv smärta 

härstammar från somatiska vävnader som ger respons på termiska, kemiska eller mekaniska 

stimuli exempelvis inflammation eller yttre våld (Smart et al. 2012). Smärtupplevelsen 

definieras olika, en del anser det vara en känsloupplevelse av hemostatisk karaktär som törst 

eller hunger, med avsikt att varna individen till att skapa balans igen. Smärtupplevelse 

definieras även som ett sinnesintryck som mäts längs axeln obehag-behag, där smärtan 

mestadels upplevs som obehaglig (Werner et al. 2010). Enligt Lansbury (2000) fanns ingen 

direkt koppling mellan fysisk sjukdomstillstånd och smärtintensiteten som patienter upplever. 

Intensiteten, kvalitén, tidsförlopp och påverkan av smärtan på personligt plan är en unik 

upplevelse hos varje individ. Smärtan kan mätas på olika sätt bland annat med VAS-skalan 

som är ett självskattningsverktyg med skala 0-10 då 10 är den värsta tänkbara smärtan 

(Vårdhandboken 2012). 
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1.4 Joyce Travelbee 
Joyce Travelbee var en omvårdnadsteoretiker som betonade sjuksköterskans roll att hjälpa 

individen och finna mening med sin sjukdom. Travelbee beskrev även hoppet som en viktig 

faktor i hur människan hanterar sitt lidande, förlorar patienten hoppet förlorar denne även 

förhoppningen om att bli bättre. Teorin bygger på att sjuksköterskan ska hjälpa patienten i den 

situation den befinner sig i och som upplevs som ett problem eller en kris. Detta genom att 

skapa en relation. Travelbees människosyn var att människan är unik och att individen är den 

enda i sitt slag som lever. Vidare beskrev Travelbee att människan någon gång under livet 

kommer möta lidande, sjukdom och smärta. Dessa hinder i livet bemöts olika av alla individer 

som ett resultat av att alla är sin egen person (Kristoffersen et al. 2006). 

1.5 Tidigare forskning  
Enligt Anning (1966) var venösa bensår den mest förekommande typen av bensår och 

uppkom oftast medialt kring fotens ankel. Venösa bensår orsakade mycket inskränkningar i 

det dagliga livet i och med smärtupplevelsen och kvarstod i oändlighet om behandling inte 

tillämpades. Missköttes bensåret i flera år blev det obotligt, däremot var läkningsprocessen i 

majoriteten av fallen god om behandling genomfördes. 

 

Enligt Walshe (1995) var de huvudsakliga problem som uppstod hos patienterna indelade i 

flera kategorier som; smärta, läckage och lukt. Smärtan ansågs ge en ständig påminnelse om 

bensåret, med ökad intensitet vid fysisk aktivitet och därav undveks aktiv rörelse frivilligt. 

Immobiliteten bidrog till en känsla av att vara fängslad i hemmet och en begränsning till att 

utöva aktiviteter som tidigare varit möjliga. Enligt Anning (1966) var vila i och med smärtan 

och mobilitetsinskräkningen ogynnsamt för bensåren och kunde påverka patienten negativt. 

Smärtupplevelserna kunde orsaka patienterna en känsla av kontrollförlust över sitt liv och det 

var mer psykiskt påfrestande än själva smärtintensiteten (Walker et al. 1990; Walshe 1995). 

För lite fokus låg på patienters psykiska påverkan av det venösa bensåret men enligt Walshe 

(1995) var skam och dålig självbild vanligt förekommande känslor.  

1.6 Problemformulering 
Betydelsen av detta arbete för vårdvetenskapsämnet samt det kliniska arbetet är stort då 

venösa bensår ofta drabbar äldre personer till följd av venös insufficiens (Magolis et al. 

2002). Allt eftersom vår befolknings ålder stiger kommer problemet med patienter som 

drabbas av venösa bensår att bli större. Patienternas livskvalitet påverkas i hög grad av sitt 

sjukdomstillstånd (Wissling et al. 2002). Briggs och Flemming (2007) betonar vikten av 
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kunskap hos sjuksköterskan om omvårdnadsåtgärder för att uppnå bästa möjliga vårdresultat. 

Därmed krävs det att fler inom vården har relevant kunskap om detta ämne för att kunna ge 

dessa patienter bästa möjliga vård samt få förståelse för att symtomen inte bara påverkar dem 

fysiskt utan även psykiskt och socialt.  

1.7 Syfte  
Syftet med studien var att beskriva patienters upplevelser av att leva med venösa bensår 

utifrån fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv samt undersöka artiklarnas kvalitet utifrån 

beskrivningen av undersökningsgruppen.  

1.8 Frågeställning  
 Hur upplever patienter det är att leva med venösa bensår ur ett fysiskt perspektiv?  

 Hur upplever patienter det är att leva med venösa bensår ur ett psykiskt perspektiv?  

 Hur upplever patienter det är att leva med venösa bensår ur ett socialt perspektiv?  

 Hur väl beskrivs undersökningsgruppen i artiklarna? 

2. Metod 

2.1 Design 
Litteraturstudie med deskriptiv design (Forsberg & Wengström 2013).  

2.2 Databaser och sökord 
De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för resultatdelen samlades in genom sökning i 

databaserna Cinahl och PubMed. Manuella sökningar gjordes genom de funna artiklarnas 

referenslistor.  

 

De sökord som användes var: venous leg ulcer, varicose leg ulcer, experience, quality of life, 

daily life, patient, perspective, social, physical och psychological. 

Sökningen börjades brett för att sedan smalnas av med booleanska söktermen AND. Målet för 

användning av denna booelanska term var att begränsa sökningen. Resultatet redovisas i tabell 

1. 
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Tabell 1 

 

Databas, sökord, antal träffar och valda källor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.3 Urvalskriterier 
Inkluderade artiklar var de som kunde läsas i freefulltext och som publicerats mellan åren 

1997 till 2012. Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna var skrivna på svenska eller 

engelska och var av kvalitativ och/eller kvantitativ ansats. Exkluderade artiklar var de som 

publicerats innan år 1997 och var skrivna på andra språk än svenska eller engelska. Dessa 

artiklar exkluderades på grund av att författarna endast behärskade det svenska och engelska 

språket. Trettio artiklar lästes i sin helhet, tio valdes ut då de svarade mot studiens syfte och 

frågeställningar.  

2.4 Dataanalys  
Totalt inkluderades tio artiklar i studien. Resultatet i dessa artiklar lästes i sin helhet och 

bearbetades av båda författarna var för sig utifrån syfte och frågeställningar. Relevant innehåll 

i artiklarna markerades i olika färger beroende på fysiskt, psykiskt och socialt perspektiv och 

sammanställdes i tabellform. Ämnen som delats under rubrikerna fysiskt, psykiskt och socialt 

Databas 

 

Sökord Antal träffar Valda källor 

(exklusive 

dubletter) 

PubMed 

 

Venous leg ulcer 

AND Quality of 

life 

238 1 

PubMed 

 

 

Venous leg ulcers 

AND daily life 

50 2 

PubMed 

 

 

Venous leg ulcer 

AND physical 

31 1 

PubMed 

 

 

Venous leg ulcer 

AND 

psychological  

36 1 

Cinahl 

 

 

Varicose leg ulcer, 

quality of life 

24 1 

Cinahl 

 

 

Venous leg ulcer, 

experiences 

6 2 

Manuell sökning 

 

 

  2 

Summa 

 

  10 
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perspektiv utformades utifrån problemområden hos patientgruppen som betonats tydligt i 

artiklarna. Därefter diskuterades resultatet objektivt tillsammans och presenteras sedan under 

de tre rubrikerna fysiskt, psykiskt och socialt (bilaga 1 tabell 3 och 4). Artiklarnas 

undersökningsgrupp granskades med hjälp av Forsberg och Wengström (2013) checklista för 

kvalitativa och kvantitativa studier (bilaga 1 tabell 4).  

2.5 Forskningsetiska överväganden 
Vid genomförande av litteraturstudie bör etiskt övervägande tas (Forsberg & Wengström 

2013). Inkluderade artiklar var alla publicerade i vetenskapliga tidskrifter och därav etiskt 

granskade. Artiklarna analyserades objektivt utifrån syfte och frågeställningar. Resultatet 

plagierades eller förvrängdes ej.  

3. Resultat 
Resultatet baseras på 10 vetenskapliga artiklar. Resultatet i artiklarna presenteras i löpande 

text under tre rubriker nämligen fysiskt, psykiskt och socialt (Bilaga 1 tabell 3), samt 

kvalitetsgranskning utifrån val av undersökningsgrupp som redovisas enligt gällande 

frågeställningar (bilaga 1 tabell 4)  

3.1 Fysiskt perspektiv 
Under rubriken fysiskt kommer daglig fysisk aktivitet, smärta, sömn och klädsel att 

behandlas.  

 

Patienter med venösa bensår hade enligt Heinen et al. (2007 b) svårt med mobilisering 

inomhus likväl utomhus. Dessa begränsningar rapporterades som ett resultat av smärta, rädsla 

över att falla och trötta ben. Vidare beskriver Heinen et al. (2007 b) ytterligare begränsningar 

exempelvis behovet av att vila samt minskad uthållighet. Patienterna i studien kände en 

begränsning i aktiviteter så som skötsel av hemmet, shopping, jobb och begränsningar i att gå, 

stå eller simma. Läckage från såret hade stor inverkan på patienternas mobilisering, då 

patienterna i Ebbeskog och Ekmans (2001) studie ansåg det nödvändigt att vila och inte röra 

sig allt för mycket. Liknande begränsningar med mobilitet och vardagliga sysslor beskrivs i 

flera andra studier (Chase et al. 2010; Jones et al. 2008; Renner et al. 2009; Palfreyman et al. 

2007). I studien av Chase et al. (2010) påvisas även svårigheter med personlig hygien, 

påklädning, lyft av föremål samt att gå i trappor. Personlig hygien var även ett bekymmer för 

patienterna i Ebbeskog och Ekmans (2001) studie då omläggningen påverkade bad, fotbad 

eller dusch av hela kroppen. 
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Skavberg et al. (2011) påvisade positiva känslor kring fysisk aktivitet, detta beskrevs som en 

nödvändighet för att kunna hantera ett liv med sjukdom. Vidare redogör Skavberg et al. 

(2011) hur patienterna beskrev att aktiviteten gav dem en känsla av ansvarsfullhet och 

involvering i behandlingen av såret. Dock var aktiviteten begränsad även för dessa patienter. 

Detta beroende av direkta begränsningar som smärta, svullnad, skavande bandage, vätskande 

sår och problem med skor. Rädsla över att skada sig och tidsbrist på grund av stor tidsåtgång 

vid omvårdnad av benet rapporterades även som begränsningar. En del av patienterna ansåg 

att fysisk aktivitet var något som fick vänta tills såret var läkt då deras rädsla över att skada 

benet eller öka smärtan var övervägande. 

 

En gemensam faktor hos patienterna i samtliga studier var den subjektiva upplevelsen av 

smärta i bensåret (Heinen et al. 2007; Chase et al. 2010; Ebbeskog & Ekman 2001; Jones et 

al. 2008; Skavberg et al. 2011; Renner et al. 2009). I en studie gjord av Ebbeskog och Ekman 

(2001) framkommer två olika typer av smärta; akut och konstant. Akut smärta upplevdes mer 

outhärdlig än den konstanta. Patienter uppgav i två studier att bensåren oftast är smärtsamma 

men att intensiteten av smärtan varierar under dygnet beroende på aktivitet (Heinen et al. 

2007; Ebbeskog & Ekman 2001). Enligt Chase et al. (2010) var smärtupplevelserna i bensåret 

ett hot mot läkningen. Reducerad fysisk aktivitet rapporterades som resultat av detta för att 

undgå smärtan. 

 

Begränsningar hos patienterna uppmärksammades vid försök till daglig motion. Smärtan 

konstaterades som en påminnande faktor till hämning av aktivitet. Patienter upplevde daglig 

aktivitet till stor fördel för välbefinnandet då fokus förflyttades från bensåret till aktiviteten. 

Majoriteten av patienterna utvecklade copingstrategier för att hantera smärtan, svullnaden och 

den minskade rörligheten (Heinen et al. 2007). En del hanterade smärtan främst utan 

smärtlindring medan andra föredrog smärtlindrande medicin och därmed ökade sitt intag av 

analgetika (Palfreyman et al. 2007). Enligt Hyde et al. (1999) upplevde patienter besvär med 

sömn relaterat till smärta, klåda och läckage (Hyde et al. 1999). Som Ebbeskog och Ekman 

(2001) nämnt varierar intensiteten av smärtan i benet under dygnet, när smärtan ökar under 

natten störs sömnen vilket bidrar till ökad trötthet under dagen. 

 

Enligt Heinen et al. (2007 b) och Ebbeskog och Ekman (2001) rapporterade majoriteten av 

patienterna problem med att hitta skor som passade de tjocka bandagen. Vidare beskriver 
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Heinen et al. (2007 b) att då specialskor var dyra valde flertalet att nyttja tofflor inomhus 

likväl som utomhus. Enligt Hyde et al. (1999) var läckage problematiskt. Patienter 

rapporterade en känsla av tvång till användning av långbyxor. Detta på grund av oro över 

omgivningens reaktion då de upptäckte att deras bandage var genomläckt. Vidare beskriver 

Hyde et al. (1999) patienternas upplevelse till anpassning av klädsel efter bensåret som 

essentiellt. Anpassningen resulterade i negativa känslor samt negativ inverkan på livet. 

Påtagning samt avlägsning av stödstrumporna rapporterades som någonting som även det var 

besvärligt fysiskt (Heinen et al. 2007 b). Omlägg och bandage upplevdes som obekvämt och 

gav en ständig påminnelse om bensåret (Ebbeskog & Ekman 2001).  

3.2 Psykiskt perspektiv 
Under rubriken psykiskt kommer emotioner som oro, hjälplöshet, ilska och skam behandlas 

samt positiva känslor som framtidshopp, självsäkerhet och lugn. 

 

Att leva med venösa bensår påverkar patientens mentala hälsa (Palfreyman et al. 2007). 

Bensåret påverkade dem psykiskt genom att patienterna konstant påmindes om såret. Detta 

orsakade ilska och ledsamhet (Ebbeskog & Ekman 2001). Patienterna beskrev en ständig oro 

över läckage eller illaluktande doft. Ett flertal talade om hur de kände sig äcklade av lukten 

från sitt sår och hur lukten orsakade en känsla av skam, avsky och självförakt (Hyde et al. 

1999). Problematiken med lukt och läckage gav även en påverkan på den sociala och fysiska 

aspekten i patienternas liv (Heinen et al. 2007 b).  

 

Enligt Heinen et al. (2007 b) var hjälplöshet, beroende och sorg vanliga känslor hos dessa 

patienter. Heinen et al. (2007 b) och Ebbeskog och Ekman (2001)  beskriver patienternas 

längtan efter oberoende. Både Heinen et al. (2007 b) och Ebbeskog och Ekman (2001)  

redovisade patienternas känsla av oro och tankar kring varför de fick dessa bensår och vad de 

gjort för att förtjäna detta. Vidare beskriver Ebbeskog och Ekman (2001) patienternas känsla 

av hopplöshet till följd av långsam läkning samt oro över läkningsprocessen. Patienterna var 

ångestfyllda över det faktum att misskötsel av kroppen tidigare i livet har orsakat sårets 

uppkomst.  

 

Patienterna kände en saknad av att utföra uppgifter som tidigare kunde utföras men som de nu 

inte klarar av att göra (Ebbeskog & Ekman 2001). I Palfreyman et al. (2007) studie beskrivs 

patientens känsla av begränsning i dagliga livet samt upplevelse av samhällets höga 

förväntningar på dem. Dessa orealistiska krav orsakade maktlöshet.  
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Ebbeskog och Ekman (2001) beskriver att patienterna upplever skam och känslan av att vara 

under lupp. De uppfattade att omgivningen iakttog dem och deras bandagerade ben. Vidare 

beskriver Ebbeskog och Ekman (2001) patienternas ofrivilliga anpassning av klädsel, bland 

annat genom användning av långbyxor istället för shorts eller kjol. Kvinnliga patienter 

beskrev bandaget som något som hindrade dem från att vara feminina. De kände att behovet 

av bekvämlighet tog över deras känsla för mode (Hyde et al. 1999). Ofrivillig ändring av 

klädstil påverkade självbilden negativt samt gav en förlust av kontroll över det egna 

utseendet. Dålig självbild, skam och illasittande skor bidrog till en känsla av att vara fängslad 

i sin egen kropp och i sitt hem (Ebbeskog & Ekman 2001).  

 

Oro var en stark känsla som uppstod kring smärta. Inför besök på kliniken upplevde många 

patienter oro över smärtan som tillkommer vid omläggning. Patienterna kände psykisk ohälsa 

inför besöken, och förberedde sig mentalt i ett försök att lugna sig själva (Ebbeskog & Emami 

2005). Patienterna kände sig mestadels sårbara och osäkra i och med kontrollförlusten då de 

var i beroendeställning till kliniken (Ebbeskog & Emami 2005; Mudge et al. 2008). Mudge et 

al. (2008) beskrev även rädsla för smärta i samband med omläggning, patienterna 

rapporterade ångest och osäkerhet som två starka och vanligt förekommande känslor. 

 

Patienter med aktiva bensår var enligt Renner et al. (2009) mer olyckliga och hade brist på 

mod. De patienter som rapporterade att symtomen från bensåren var allvarliga löpte större 

risk att drabbas av depression och nedstämdhet, ofta som ett resultat av smärtan. Känslan av 

att känna sig smutsig och oren påverkade patienterna negativt. Patienterna fick känslan av att 

samhället antog att de var ohygieniska och inte tog hand om sig själv Detta var enligt 

Palfreyman et al. (2007) en bidragande faktor till nedstämdhet. 

 

Majoriteten av patienterna döljer sin nedstämdhet, de påvisar ett glatt humör för vänner, 

omgivning och klinik. Vid hemkomst orkade inte patienterna hålla uppe fasaden och mådde 

ännu sämre jämfört med innan de gick ut. Att dölja sina känslor var en stor källa till förlust av 

energi. Känsla av skam uppkom över att behöva delge problemet med familj och vänner, 

därför behöll de känslorna för sig själva (Ebbeskog & Ekman 2001). 

 

Trots det faktum att patienterna kände nedstämdhet, maktlöshet och brist på mod så framkom 

även positiva känslor (Renner et al. 2009). Renner et al. (2009) beskriver att patienternas 
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positiva känslor som glädje, styrka, självsäkerhet och lugn övervägde de negativa. Som 

tidigare nämnt i studien av Ebbeskog och Ekman (2001) upplever vissa patienter med venösa 

bensår en känsla av hopplöshet samt en längtan av oberoende och oro över långsam läkning. 

Trots detta kände flertalet patienter i Ebbeskog och Ekmans (2001) studie framtidshopp. 

Patienter med erfarenhet av bensår sedan tidigare kände igen signaler från kroppen som 

indicerade att såret började läka. Dessa signaler resulterade i förstärkt känsla av hopp om att 

återfå sitt gamla liv. 

 

3.3 Socialt perspektiv 
 

Under rubriken socialt kommer faktorer som påverkar det sociala livet, aktivitet och luktens 

påverkan att bearbetas. 

 

Faktorer som begränsade patienternas sociala umgänge var minskad rörlighet, smärta och 

läckage från såret. Minskad uthållighet i benen, skam, rädsla över att skada benet och 

anpassade kläder eller skor rapporterades även som begränsningar som påverkade 

patienternas sociala liv (Heinen et al. 2007 b). Den minskade rörligheten bidrog även till 

jobbrelaterade svårigheter samt svårigheter i andra produktiva aktiviteter (Ebbeskog & 

Emami 2005).  

 

I en studie gjord av Renner et al. (2009) beskrev patienterna att social begränsning var en 

konsekvens av tillståndet, dessa involverade aktiviteter samt samspel med andra människor 

både inom och utanför familjen. Andra faktorer som spelade in var bokade behandlingsbesök 

på kliniken då dessa begränsade patienternas fritid (Hyde et al. 1999). Även konstant 

smärtsamma upplevelser påverkade patienternas förmåga att delta i möten i vardagen eller 

bibehålla sociala aktiviteter (Mudge et al. 2008).  

 

I Ebbeskog och Ekmans (2001) studie lever många patienter i hemmet isolerade från 

omvärlden, direkt eller indirekt på grund av deras hälsotillstånd. De enda personer en del 

patienter träffade från omgivningen under dagarna var endast sjuksköterskan på kliniken där 

de behandlades eller eventuellt matleverantören. Vidare beskriver Ebbeskog och Ekman 

(2001) att patienter använde telefonen som ett sätt att kommunicera med personer utanför 

hemmet för att inte behöva ta sig ut. 
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Patienter med aktiva venösa bensår var mer socialt påverkade. Dessa patienter undvek andra 

människor i större utsträckning (Mudge et al. 2008). Bokade resor blev inställda och 

bekantskapskretsen minskade, kvar blev endast de närmaste. Patienterna ansåg att dessa 

aktiviteter fick vänta tills såret hade läkt. Vidare beskriver Palfreyman et al. (2007) att de 

dagliga promenaderna normalt var en chans att möta bekanta men i och med den reducerade 

utomhusaktiviteten hade denna sociala aktivitet blivit inskränkt. Även de psykiska påföljderna 

påverkade sociala livet genom social tillbakadragelse. Patienterna förlorade energi till att 

umgås och interagera med andra människor. Dessa förändringar i det dagliga livet medför ett 

restriktivt liv och upplevelse av förlust av frihet. Enligt Mudge et al. (2008) upplevde en del 

patienter att det största problemet med att leva med venösa bensår var att ge upp sociala 

aktiviteter som de tidigare älskade att utföra. 

 

I Jones et al. (2008) och Renner et al. (2009) studie beskriver patienterna rädsla för att lukten 

av såret skulle upptäckas av omgivningen vilket resulterade i en begränsning av sociala 

aktiviteter. Vätskande sår, blöta bandage, och risken för obehaglig lukt var de värsta 

aspekterna av bensår. De beskrev hur detta hindrade dem från att umgås med varandra (Jones 

et al. 2008). Lukten var ett socialt problem då risken för att omgivningen skulle märka doften 

från såret fanns (Jones et al. 2008;). De patienter med stor familj och stort socialt nätverk 

kunde hantera lukten bättre och hade ett mer oberört förhållningssätt till hur lukten påverkade 

deras liv (Renner et al. 2009). 

3.4 Kvalitet utifrån granskning av undersökningsgrupp 
Av samtliga tio inkluderade artiklar var fem stycken av kvalitativ ansats, två av kvantitativ 

ansats och tre stycken artiklar av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Det totala antalet 

deltagare i samtliga tio artiklar var 477 stycken. I åtta av artiklarna framkom inga specifika 

exklusionskriterier. I två rapporterades specifika exklusionskriterier. Inga specifika 

inklusionskriterier framkom i två av de tio artiklarna. Åtta av tio artiklar hade tydliga 

inklusionskriterier. I fem av tio artiklar framkom ålderskriterier för patienterna; >18 år. I fem 

artiklar nämndes inga åldersbegränsningar för patienterna. Tre av tio artiklar beskrevs bortfall 

av deltagare. 
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Tabell 2 
 

Tabellen redovisar artiklarnas ansats, exklutions- och inklutionskriterier, ålderskriterier samt 

bortfall. 

Kvalitativ  (Ebbeskog & Ekman 2001; Ebbeskog & Emami 2005; Hyde 

et.al 1998; Palfreyman et.al 2007; Skavberg et.al 2011)  

Kvantitativ (Chase et.al 2010; Mudge et.al 2008) 

Kvalitativ+kvantitativ (Heinen et.al 2007; Jones et.al 2008; Renner et.al 2009) 

Exklusionskriterier (Jones et.al 2008; Skavberg et.al 2011) 

Ej exklusionskriterier (Chase et.al 2010; Ebbeskog & Ekman 2001; Ebbeskog & 

Emami 2005; Heinen et.al 2007; Hyde et.al 1998; Mudge 

et.al 2008; Palfreyman et.al 2007; Renner et.al 2009) 

Inklusionskriterier (Ebbeskog & Ekman 2001; Ebbeskog & Emami 2005; 

Heinen et.al 2007; Hyde et.al 1998; Jones et.al 2008; Mudge 

et.al 2008; Skavberg et.al 2011; Renner et.al 2009) 

Ej inklusionskriterier (Chase et.al 2010; Palfreyman et.al 2007) 

Ålderskriterie: >18år (Ebbeskog & Ekman 2001; Ebbeskog & Emami 2005; Hyde 

et.al 1998; Jones et.al 2008; Mudge et.al 2008) 

Inga ålderskriterier (Heinen et.al 2007; Jones et.al 2008; Palfreyman et.al 2007; 

Skavberg et.al 2011; Renner et.al 2009) 

Bortfall beskrivet (Skavberg et.al 2011; Heinen et.al 2007; Hyde et.al 1998) 

Bortfall ej beskrivet (Chase et.al 2010; Ebbeskog & Ekman 2001; Ebbeskog & 

Emami 2005; Jones et.al 2008; Mudge et.al 2008; Palfreyman 

et.al 2007; Renner et.al 2009) 
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4. Diskussion  
 

4.1 Huvudresultat 
Redovisningen av resultatet presenterades under de tre rubrikerna; fysiskt, psykiskt och 

socialt. Patienter upplevde en stor mobilitetsinskränkning orsakat av symtom från bensåret 

som smärta, svullnad, bandagets volym, läckage och trötthet baserat på sömnsvårigheter. 

Likaså var personlig hygien ett problem då omläggningen begränsade deras förmåga att hålla 

sig rena. Många patienter hade inte duschat benet eller hela kroppen under en längre period. 

Den psykiska påverkan på dessa patienter var stor. Vanligt förekommande känslor som ett 

resultat av tillståndet var hjälplöshet, sorg, skam, osjälvständighet, oro och ångest. Ju svårare 

symtom desto större påverkan på patienterna psykiskt och med ökad risk för utveckling av 

depression. Trots övervägande negativa känslor kände ändå ett fåtal patienter ett hopp inför 

framtiden. Majoriteten av patienterna levde isolerade från omvärlden i hemmet, direkt eller 

indirekt på grund av hälsotillståndet. Faktorer som begränsade patienternas sociala liv var 

minskad mobilitet, smärta, läckage, skam, minskad uthållighet i benen, begränsningar i val av 

skor och kläder samt rädsla över att skada benet. Smärta var det symtom som påverkade 

patienterna allra mest. Smärta var en gemensam nämnare under de tre rubrikerna och 

påverkade det dagliga livet mest.  

4.2 Resultatdiskussion  
Joyce Travelbee beskriver att människan någon gång under livet kommer möta hinder som 

lidande, sjukdom eller smärta. Dessa hinder bemöts olika av alla individer på grund av att alla 

är sin egen person (Kristoffersen 2006). Föreliggande studie påvisar att patienterna såg ljust 

på framtiden, att såret skulle läka och att livet skulle återgå till det normala. Även en 

hopplöshet kring tankarna om sårläkning och att de själva haft en bidragande effekt till den 

situation de nu befinner sig i redovisas (Ebbeskog & Ekman 2001; Heinen et al. 2007 b). 

Detta påvisas även av Herber et al. (2007) även om förväntningarna kring läkning sjönk med 

stigande ålder slutade somliga patienter aldrig hoppas på att deras sår en dag skulle läka helt. I 

Folkman (1984) studie beskrivs viljan och motivationen hos människan att anpassa sig till 

situationer som ses som svåra och att utifrån viljan och motivationen göra situationen mer 

hanterbar. Travelbee beskriver begrepp som hanterbarhet, meningsfullhet och hopp som 

värdefulla för hälsan. Travelbee beskriver hoppet som ett själsligt tillstånd som karaktäriseras 

av önskan om att uppnå ett mål eller avsluta något. Detta är kombinerat med personens 

förväntan om att uppnå målet. Hoppet beskrivs även som en viktig faktor i hur människan 

hanterar sitt lidande, förlorar patienten hoppet förlorar denne även förhoppningen om att bli 
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bättre. Vidare beskriver Travelbee familjens betydelse för en människas hälsa (Kristoffersen 

2006). Något som föreliggande studie påvisar vara en faktor som patienten stänger ute och 

därför försöker hantera sina känslor på egen hand (Ebbeskog & Ekman 2001). Enligt 

Travelbee bör familjen vara delaktig och involveras i största mån för att upprätthålla en god 

hälsa (Kristoffersen 2006). 

 

Föreliggande studie påvisade att smärta påverkade mobiliteten hos patienter med venösa 

bensår och var ständigt en påminnande faktor om hälsotillståndet (Ebbeskog & Ekman 2001; 

Heinen et al. 2007 b; Hyde et al. 1999; Mudge et al. 2008; Palfreyman et al. 2007; Renner et 

al. 2009; Skavberg et al. 2011). Lansbury (2000) och Anning (1966) redovisar att smärta hos 

äldre bidrar till minskad aktivitet. Smärtan är enligt Walshe (1995) och Persoon et al. (2004) 

den faktor som i högst grad påverkar patienternas upplevelse av att leva med venösa bensår. 

Föreliggande studie visar att minskad mobilitet var negativt betingat då fysisk aktivitet vid 

smärta ansågs enligt patienterna vara ohälsosamt och en riskfaktor för långsammare 

sårläkning samt förvärring av sårets tillstånd (Chase et al. 2010). Lansbury (2000) däremot 

påvisar att fysisk aktivitet anses fördelaktigt för hälsan. Trots det finns inga konkreta fördelar 

beskrivna huruvida det påverkar smärtlindringen.  

 

Daglig aktivitet beskrivs som något patienterna tillämpade med avsikt att distrahera sig från 

smärtan och lägga fokus på någonting annat, även copingstrategier utvecklades med syfte att 

hantera situationen på ett bättre sätt (Heinen et al. 2007 b; Hyde et al. 1999). Detta bekräftas 

då Lansbury (2000) beskriver att patienter utan tidigare utbildning i hanterbarhet hittade egna 

sätt att hantera sin smärta med informella strategier. Distraktion var en essentiell strategi, 

patienterna distraherade sig för att fokusera på någonting annat än den konstanta smärtan som 

de dagligen upplevde. Även enligt Heinen et al. (2007 a) var distraktion från smärtan ett 

vanligt sätt att försöka hantera den, vilket visar människans vilja till välmående och sökandet 

efter hanterbarhet trots det tillstånd de befinner sig i.  

 

Föreliggande studie redovisar hur bensåren påverkar den dagliga aktiviteten som ett resultat 

av symtomen från bensåren. Daglig aktivitet som promenad, shopping, skötsel av hemmet, 

jobb samt upprätthållning av god personlig hygien (Chase et al. 2010; Heinen et al. 2007 b; 

Jones et al. 2008; Renner et al. 2009; Palfreyman et al. 2007). Detta styrks av studien gjord av 

Walshe (1995) som beskriver svårigheterna i att upprätthålla personlig hygien på grund av 
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bandaget och omläggningen då många patienter inte hade tvättat foten eller benet under en 

längre tid.  

 

Enligt Herber et al. (2007) begränsades patienternas arbetsförmåga vilket bland yngre 

patienter ofta kunde leda till förlorad tid på jobbet eller arbetslöshet. Begränsning i form av 

minskad rörlighet var den mest rapporterade faktorn som var påverkbar genom antingen 

minskad arbetstid, förlust av jobb eller förtidspensionering. Denna påverkan på arbetslivet 

framkommer även i föreliggande studie som ett resultat av hälsotillståndet (Heinen et al. 2007 

b; Ebbeskog & Ekman 2001). Pieper et al. (2000) beskrev patienternas känsla av frustration 

kring råd om vila då detta störde jobb och arbete i hemmet. Dagliga aktiviteter i hemmet 

beskrivs av Herber et al. (2007) som ett hinder i vardagen för de flesta patienterna med 

bensår. Detta hinder bör tas på allvar då det negativt kan påverka den fysiska hälsan såväl som 

psykiska (Chase et al. 2010; Heinen et al. 2007 b; Jones et al. 2008; Renner et al. 2009; 

Palfreyman et al. 2007). Sjukvården, familj och vänner bör i största mån ta detta på allvar för 

att undvika att patienterna hamnar i depression vilket Herber et al. (2007) beskriver att 

männen kan bli nedstämda då deras ideal är att vara familjens försörjare och när de inte längre 

kan fylla den funktionen känner de sig ogynnsamma.  

 

Föreliggande studie beskriver att patienter påverkas psykiskt av sitt hälsotillstånd och 

upplever till följd av detta känslor som besvikelse, sorg, orkeslöshet, hjälplöshet och 

nedstämdhet (Ebbeskog & Ekman 2001; Heinen et al. 2007 b; Palfreyman et al. 2007; Renner 

et al. 2009). Vilket även påvisas av Herber et al. (2007 a) och Pieper et al. (2000) att de 

psykiska besvären innefattade nedstämdhet, minskad viljekraft, hjälplöshet, känsla av orenhet, 

ilska, ångest och minskat självförtroende. Förutom tidigare beskrivna känslor var besvikelse 

och sorg vanligt kring tankarna att ha ett sår. Detta överensstämmer med studien gjord av 

Pieper et al. (2000) som beskriver liknande negativa känslor hos patienterna i samband med 

venösa bensår. Patienterna i denna studie tillämpade dock egna copingstrategier med mål att 

uppnå ett optimistiskt perspektiv på livet genom att jämföra sitt tillstånd med andra människor 

med mer problematiska hälsoproblem. 

 

 

I föreliggande studie framkom sociala begränsningar som innefattade allt från en minskad 

produktivitet i arbetet till att besöka vänner. Restriktionerna var främst orsakade av 

mobilitetsinskränkning, smärta, läckage och skam (Ebbeskog & Ekman 2001; Ebbeskog & 
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Emami 2005; Heinen et al. 2007 b; Jones et al. 2008). Detta styrks av Walshe (1995) som 

beskriver att patienterna blir fängslade i sitt eget hem. Patienterna upplever social restriktion 

och maklöshet på grund av den psykiska och fysiska påverkan som de utsätts för. Trots detta 

menar Pieper et al. (2000) att perioden en patient har ett bensår och dess konsekvenser inte 

påverkar livskvaliteten vilket motsäger föreliggande studiens resultat.  

4.3 Metoddiskussion  
Datainsamling skedde via databaserna Cinahl och PubMed. Dessa valdes på grund att de var 

relevanta databaser inom området omvårdnad. Litteraturstudien utformades som en deskriptiv 

studie då det var ändamålsenligt för att svara på aktuella frågeställningar och syfte. Sökorden 

utformades efter gällande syfte och frågeställningar och sökorden venous leg ulcer eller 

varicose leg ulcer användes alltid i kombination med ytterligare relevanta sökord för en mer 

inriktad sökning och mer specifika resultat. Inga geografiska begränsningar sattes då 

upplevelsen av att leva med bensår var syftet med studien och geografiska begränsningar 

skulle endast nyansera resultatet då kulturella skillnader kan finnas. Enligt Travelbee’s teori är 

en persons kultur delvis avgörande för hur denne uppfattar och hanterar sjukdom och lidande 

(Kristoffersen 2006). Urvalskriterierna som valdes var att artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska, finnas i fulltext och inte vara äldre än 15 år. Anledning till 15 års 

intervall var otillräckligt antal funna artiklar för ett innehållsrikt resultat vid 10 års 

begränsning. Det långa tidsintervallet noterades och kan mycket väl påverkat resultatet på så 

sätt att informationen kunde ge fel bild av upplevelsen av att leva med venösa bensår. Dock 

anses resultatet från dessa artiklar överensstämma med nyare forsknings resultat och kan på så 

sätt anses som trovärdigt. Övriga aspekter som kunde påverkat resultatet var att alla tio 

artiklar var skrivna på engelska. Denna påverkan kan ha visat sig genom oavsiktliga fel i 

översättning eller tolkning av dess resultat och därför lästes artiklarna med stor noggrannhet. 

Samtliga tio artiklar lästes separat och diskuterades och analyserades sedan tillsammans av 

båda författarna i föreliggande studie med hjälp av färgkodning av de olika rubriker som 

syftet fokuserar på vilket kan ses som en styrka i arbetet. Många begrepp och problem som 

påverkar patienterna som smärta och lukt har uppmärksammats av författarna inom alla tre 

rubriker; fysiskt, psykiskt och socialt. Dessa problemområden går hand i hand och påverkar 

varandra och redovisas därför inom de tre rubrikerna. 

 

En närmare granskning visar hur antal deltagare i de valda artiklarna kan ha påverkat 

resultatet beroende på om artikeln var kvalitativ eller kvantitativ. I de valda kvalitativa 
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artiklarna var antalet deltagare betydligt färre än i de kvantitativa då fokus låg på att intervjua 

patienterna och få en mer djup insikt i upplevelserna av att leva med venösa bensår. Färre 

deltagare kan vara en nackdel då resultatet från intervjuerna kan vara väldigt specifika 

beroende på patientens livssituation, geografiska läge och sociala status och går därmed inte 

att överföra till en större population. Det kan även vara fördelaktigt då informationen i 

resultatet är på mycket djupare nivå och forskarna får en större helhetsbild av patientens 

vardagliga liv och de problem denne upplever. Fördelar med att ha ett ökat omfång av 

deltagare i kvantitativa studier är att resultatet kan bli mer nyanserat och övergripande. 

Patienters upplevelser går att analysera mer generellt då större mängd deltagare påpekar 

liknande upplevelser i den allmänna dagliga livsföringen, dock kan helhetsbilden av patienten 

bli bristfällig och resultatet i vissa fall ytligare än i en studie av kvalitativ ansats. 

 

Resultatet grundades på fem kvalitativa, två kvantitativa och tre artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats. Styrkan med flertalet kvalitativa artiklar var att dessa fokuserar på att 

tolka och skapa mening och förståelse över individens subjektiva upplevelse av omvärlden. 

De betonar förståelsen av ett specifikt fenomen i sitt sammanhang. Valet av de artiklar med 

både kvalitativ och kvantitativ ansats grundades på Forsberg och Wengström (2013) 

beskrivning av de fördelar som finns då fenomenet belyses från olika synvinklar. Utifrån 

exempelvis intervjuerna kan forskarna kartlägga ett specifikt fenomen som de sedan utvecklar 

ett frågeformulär ifrån med avsikt att undersöka ett större antal patienter (Forsberg & 

Wengström 2013). Detta är fördelaktigt i föreliggande studie på grund av att antalet patienter 

med bensår ständigt ökar.  

 

4.4 Kvalitetsgranskning 
Specifikationer om undersökningsgruppen i en studie bör redovisas i så lång utsträckning som 

det går, med hänsyn till de teoretiska övervägandena. Validiteten av studiens struktur ökar om 

förhållandet mellan inklusionskriterier och populationstrukturen är god. Inklusions- och 

exklusionskriterier reflekterar över andra aspekter och överväganden än de materiella eller 

teoretiska problemen. Inklusionskriterier kan återspegla följande; kostnader, praktiska 

begränsningar, individens möjlighet att delta i studien och studiens design (Polit & Beck 

2011). I samtliga artiklar utom två är inklusionskriterierna väl beskrivna och kopplade till den 

population som forskarna vill fokusera på vilket ökar validiteten av artiklarna i föreliggande 

studie. Exklusionskriterier har däremot inte lagts stor vikt vid vilket i sin tur kan sänka 

validiteten. Antalet kvalitativa artiklar i denna studie är fler än kvantitativa vilket trots dåligt 
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beskrivna exklusionskriterier och bortfall ökar trovärdigheten av resultatet. Enligt Larsson et 

al. (2005) kan ett stort bortfall av deltagare lämna endast de mest motiverade eller de som är i 

störst behov av studiens resultat kvar. Detta kan i sin tur ge en snedvridning av resultatet. 

Dock var bortfallet knapphändigt beskrivet i föreliggande studie vilket kan ha påverkas 

studiens resultat något, detta har författarna haft i åtanke men ser ändå att föreliggande studies 

artiklar hade totalt 447 deltagare så anses detta som en styrka då ett flertal patienter fått 

möjlighet att utrycka sina upplevelser kring detta område både genom intervjuer men även 

enkäter. 

4.5 Allmän diskussion  
I denna litteraturstudie belystes upplevelsen av att leva med venösa bensår ur ett fysiskt, 

psykiskt och socialt perspektiv. Det framkommer tydligt vilka huvudsakliga problem som 

uppstår och drabbar patientens vardagliga liv. Det är av stor vikt att belysa dessa 

problemområden för att sjuksköterskor i framtiden ska kunna behandla och bemöta dessa 

patienter på ett adekvat sätt med empati och förståelse. För att kunna bedriva god vård krävs 

patientens delaktighet i behandlingen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vård ges med 

respekt för patientens självbestämmande och i ständigt samråd med patienten. I föreliggande 

studie framkommer det att dessa patienter är i beroendeställning, även Kiessling och Kjellgren 

(2004) beskriver att detta förekommer, dock kan beroendet upplevas som positivt om 

vårdgivaren bemöter patienten med respekt för dess värderingar och önskemål.  

 

Utifrån resultatet framkommer det att patienter med venösa bensår sällan delger sina känslor 

kring att leva med venöst bensår till sina närstående. Enligt Travelbees teori är familjens 

betydelse för hälsan av stor vikt då involvering utökar patientens välmående. Det är 

fördelaktigt att kommunicera med närstående om tankar och känslor kring problemen som 

uppstår då det kan ge en psykisk lättnad hos patienten. Samtidigt får familj och vänner bättre 

förståelse för patientens tillstånd och kan i och med det bidra till mer stöd och hjälp i 

vardagen. 

 

Samtliga artiklar påvisar problemområden hos patienterna som bör undersökas vidare. En stor 

belastning är den psykiska påverkan hos dessa patienter och är av stor vikt att fortsätta forska 

inom. Om framtida forskning bidrar till resultat inom området anser författarna att färre 

patienter förmodligen kommer att drabbas av nedstämdhet och depressioner vilket kostar 

samhället ytterligare behandlingskostnader men främst och mest essentiellt ytterligare 
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mänskligt lidande. Ett annat område som inte belyses alls i någon artikel som står till grund 

för vårt resultat är påverkan på det sexuella samlivet i samband med venösa bensår. Enligt 

Herber et al. (2007) nämner endast en artikel påverkan på det sexuella samlivet hos personer 

med venösa bensår. Detta anser författarna av denna studie som bristfälligt då det sexuella 

samlivet är en viktig del i en människas liv. Detta ämne anses vara essentiellt för framtida 

forskning.  

4.6 Slutsats 
Denna litteraturstudie har påvisat att patienter med venösa bensår upplever ett flertal problem 

i vardagen. Dessa problem har stor inverkan på det sociala livet genom restriktion av jobb, 

umgänge med familj och vänner samt utomhusaktiviteter. Detta till följd av de fysiska 

symtomen där smärta, läckage och lukt påverkade mest. Resultatet visar även att patienterna 

upplever stor psykisk påverkan med mestadels negativa känslor som nedstämdhet, skam och 

hjälplöshet. Dock förekom ett fåtal positiva upplevelser kopplade till patienternas 

hanterbarhet av hälsotillståndet. Resultatet av denna litteraturstudie hoppas kunna leda till 

ökad förståelse och ett mer empatiskt bemötande. Den ökade förståelsen kan bidra till en 

bättre vård av patienten i sin helhet och dess närstående. 
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Tabell 3 
 

Titel Författare Syfte Resultat 
A focus group study into 

patients perception of chronic 

wound pain 

 

Mudge, E., Spanou, C. & 

Price, P. 

 

Att utforska omfattningen 

av problem relaterat till 

smärta och 

omläggningsprocessen, 

jämföra smärtupplevelser 

mellan olika sårtyper 

samt jämföra 

smärtupplevelser i ett 

antal länder. 

Fysiskt: Två typer av smärta; akut och kronisk. Akut smärta mindre hanterbart. 

Psykiskt: Smärtan påverkar flera olika psykiska faktorer där bl.a. nedsatt 

självförmåga/självförtroende. Borttagande av gammalt förband upplevdes både positivt 

och negativt. Sårbarhet och osäkerhet var vanligt vid omläggning då brist på kontroll 

över proceduren uppstod. De blir ensamma med sitt problem, berättar sällan för 

anhöriga. 

Socialt: Smärtupplevelse påverkade deltagarnas själförtroende, minskad interaktion 

med andra människor, fritidsaktiviteter. Social isolering vanligt. 

Ulcer-related problems and 

healthcare needs in patients 

with venous leg ulceration: A 

descriptive, cross-sectional 

study 

 

Heinen, M.M., Persoon, 

A., Van de Kerkhof, P., 

Otero, M. & Van 

Achterberg, T.  

  

Att beskriva problem som 

uppkommer hos patienter 

med bensår orsakat av 

insufficiens eller en 

blandning av andra 

tillstånd som både 

arteriella och venösa. 

Fysiskt: Mobiliteten var bristfällig hos många patienter. Rörlighet utomhus var i 

förhållande till inomhus mer restriktivt. Pga. smärta blev patienterna mer stillasittande 

och kunde inte utföra dagliga aktiviteter och personlig hygien. Avstod fysisk aktivitet 

utomhus pga. rädsla att ramla och skada sig samt behovet av att sitta och vila benen. 

Majoriteten av patienterna upplevde problem med skor pga. bandagens volym.  

Psykiskt: Stora grupper rapporterade smärta som ett problem; ytlig/djup smärta, 

påverkade sömnen. Vara beroende av andra vid daglig livsföring uppfattades jobbigt.  

Socialt: Pga. den nedsatta utevistelsen minskar den sociala interaktionen med 

omgivningen utanför huset. Minskade sociala aktiviteter.  

Impact of intervenous drug use 

on quality of life for patients 

with venous ulcers 

Palfreyman, S., Tod, A., 

King, B., Tomlinson, D., 

Brazier, J. & Michaels J. 

 

Från ett patientperspektiv 

se påverkan av venösa 

bensår på hälsorelaterad 

livskvalitet hos personer 

med tidigare drogproblem 

samt pågående missbruk 

samt den generella 

populationen.  

Fysiskt: Många rapporterade minskad mobilitet på grund av smärta. Patienter utan 

drogproblem tenderade att klara av smärtan och hantera den bättre. Lukt var det symtom 

som påverkade dem mest.  

Psykiskt: Majoriteten rapporterade psykisk påverkan. De kände en känsla av orenhet. 

Maktlöshet var en vanlig känsla.  

Socialt: Social restriktion, inom och utom familjen. Många beskrev det som ett resultat 

av bandaget samt lukten från såret.  

Living with chronic venous leg 

ulcers: a descriptive study of 

knowledge and functional 

status 

Chase, SK., Whittermore, 

RN., Crosby, N. & 

Freney, D. 

 

 

Identifiera det 

funktionella 

hälsotillståndet hos 

individer som lever 

hemma med kroniska 

venösa bensår. 

Fysiskt: Såren gjorde att patienterna inte kunde utföra dagliga sysslor i hemmet eller 

personlig omvårdnad.  

Psykiskt: Deltagarna var glada, lugna och fridfulla motsatt till deprimerad och nervösa. 

Social: Fysiska hälsan samt emotionella bitar bidrog till att patienterna fick problem 

med jobb och andra produktiva uppgifter.  

Physical activity in patients 

with venous leg ulcer- between 

engagement and avoidance. A 

Skavberg, K., Biguet, G. 

& Elfving, B.  

 

Att identifiera och 

beskriva kvalitativa 

variationer i hur fysisk 

Fysiskt: Fysisk aktivitet upplevdes som en positiv faktor i livet. Denna faktor var dock 

begränsad genom direkta och indirekta orsaker. Fysisk aktivitet beskrivs som en 

nödvändighet till att klara av att leva med bensåret och att underhålla och upprätthålla 

Bilaga 1 
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patient perspective. aktivitet är uppfattad och 

förstådd av individer med 

aktuella eller tidigare 

venösa bensår 

hälsan och den kroppsliga funktionen. Smärta upplevdes som ett hot mot läkning. 

Psykiskt: Fysisk aktivitet gav en känsla av ansvarsfullhet och att vara involverad i 

behandlingen. Den personliga involveringen gav en känsla av meningsfullhet, 

njutbarhet, och välvärt arbete trots hindren.  

Individer blev så upptagna av rädslan över att aktiviteter ökar smärtan och skadar benet, 

då fysisk såväl som sociala aktiviteter sågs som riskfyllda händelser som hellre sparas 

till efter läkning av såret. 

Impact of exudate and our from 

chronic venous leg ulceration 

Jones, JE.,  Robinson, J., 

Barr W. & Carlisle C. 

 

Att utforska depression 

hos människor som 

behandlas för kroniska 

venösa bensår och att 

bedöma påverkan av 

sårvätskan som orsakar 

läckage och lukt, i 

dagliga livet, hälsan och 

livskvaliteten. 

Psykiskt: Depression och ångest var vanliga tillstånd. De orsaker som visade sig främst 

orsaka depression och ångest var vätskeläckage och lukt. Patienterna kände ofta skam 

och nedstämdhet. 

Socialt: Uppstod begränsning av sociala aktiviteter pga. läckage och lukt. 

 

Older womens experience of 

living with chronic leg 

ulceration 

Hyde, C., Ward, B., 

Horsfall, J. & Winder, G. 

 

Få en insikt av livet hos 

äldre kvinnor med fokus 

på erfarenheten av att 

leva med bensår 

Fysiskt: Alla deltagare rapporterade smärtupplevelser relaterat till bensåret.  

Psykiskt: Känsla av skam i samband med läckage. Många kvinnor utvecklade olika 

copingstrategier för att övervinna isoleringen orsakad av den inskränkta mobiliseringen. 

Socialt: Skammen kunde leda till undvikande av andra människor, distraktion på arbetet 

samt social isolering.  

Older patients experience of 

dressing changes on venous leg 

ulcers: more than just a docile 

patient 

Ebbeskog, B. & Emami, 

A.  

 

Att beskriva den levda 

upplevelsen av äldre 

patienter med venösa 

bensår under omläggning 

med fokus på 

patienternas oro över 

vårdinsatser 

Psykiskt: Rädsla över att reningsproceduren av såren och förband skulle skapa obehag. 

Patienter försökte förbereda sig själv mentalt innan omläggningen. 

Socialt: Vardagen påverkades kraftigt då de var tvungen att uppsöka vården 

kontinuerligt.  

Changes in quality of life for 

patients with cronic venous 

insufficiency, present or healed 

ulcers 

 

 

Renner, R., Gebhardt, C., 

Simon, JC. & Seikowski, 

K. 

 

Att inte bara jämföra 

livskvalitet hos patienter 

med bensår utan även 

bedöma om det finns 

något bevis för 

förbättring av 

livskvaliteten efter 

läkning. 

Fysiskt: Personer med venösa bensår hade begränsningar i vardagliga aktiviteter och 

åtaganden i och utanför hemmet. Smärtan för personerna med bensåren var hög. 

Psykiskt: Personer med bensår kände sig ofta nedstämda, aggression och hade brist på 

mod.  

 

Elderly persons experiences of 

living with venous leg ulcer: 

Ebbeskog, B. & Ekman, 

S-L . 

Att belysa äldre 

människors erfarenheter 

av att leva med venöst 

Fysiskt: Varierande smärtintensitet under dygnet. Patienterna fick problem med allmän 

daglig livsföring. Fysiska aktiviteter begränsades pga. smärtan i benet. Att hitta skor 
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living in a dialectal relationship 

between freedom and 

imprisonment 

bensår. som passar var ett stort problem. Personlig hygienen kunde heller inte upprätthållas pga. 

omläggningen.                                                                                                     Psykiskt: 

Det smärtsamma såret gjorde det svårt att fokusera på annat än just smärtan. Längtan 

efter att inte vara beroende av såret var stor. Känslan av att förlora kontrollen över sin 

kropp uppstod. Skam och hopplöshet var vanliga känslor.                                                                                                          

Socialt: Många ansåg att sociala kontakter som vänner och familj fick vänta tills efter 

såret var läkt. Social isolation var vanligt. 
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Tabell 4 
 

      

Författare, 

publikationsår  

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Bortfall      

Mudge, E., Spanou, C. 

& Price P. 

(2008) 

 

A focus group 

study into 

patients 

perception of 

chronic wound 

pain 

 

Explorativ Personer över 18 år med venöst bensår 

som varit aktivt i mer än sex veckor. 

Inga exklusionskriterier rapporterades. 

Sex patienter deltog.  

Frågeformulär gjort av 

författarna själva 

Innehållsanalys  Ej beskrivet 

Heinen, M.M., Persoon, 

A., Van de Kerkhof, P., 

Otero, M. & Van 

Achterberg, T.  

(2006) 

Ulcer-related 

problems and 

healthcare needs 

in patients with 

venous leg 

ulceration: A 

descriptive, 

cross-sectional 

study 

 

Deskriptiv  Personer med aktivt bensår som 

orsakats av venös insufficiens eller 

med en blandad etiologi av venös- och 

arteriellinsufficiens. Personer som 

förstår och kan svara på frågor på 

tyska.  Inga exklusionskriterier 

rapporterades. 141 patienter deltog.  

Frågeformulär samt 

intervjuer.  

t-test, x
2  

test Beskrivet 

Palfreyman, S., Tod, 

A., King, B., 

Tomlinson, D., Brazier, 

J. & Michaels, J. 

(2007) 

 

Impact of 

intravenous drug 

use on quality of 

life for patients 

with venous 

ulcers 

Deskriptiv 19 patienter i ett stort område i norra 

England deltog. Specifika inklusion- 

och exklusionskriterier rapporterades 

ej.  

Semistrukturerade intervjuer Framework Analasys Beskrivet 

Chase, S., Whittermore, 

R., Crosby, N., Freney, 

D., Howes, P. & 

Phillips, T. 

(2010) 

Living with 

chronic venous 

leg ulcers: a 

descriptive study 

of knowledge 

and functional 

status 

Deskriptiv 21 deltagare som vårdas i 

öppenvårdskliniker i ett 

storstadsområde. 13 män, 8 kvinnor 

mellan 39-73 år. Specifika inklutions- 

och exklusionskriterier rapporterades 

ej. 

Demografisk enkät (SF-36) 

 

Factor analysis Ej beskrivet 

Skavberg, K,. Biguet, 

G.&  Elfving, B.  

(2011) 

Physical activity 

in patients with 

venous leg ulcer- 

between 

engagement and 

Deskriptiv Personer mellan åldrarna 60-85 år med 

venös insufficiens och nuvarande eller 

läkta venösa bensår. Personer med 

nedsatt kognitiv förmåga exkluderades. 

22 patienter deltog. 

Semistrukturerade intervjuer Transkriberades med 

Olympus AS-2300 PC 

transcription kit och 

analyserades med 

Dahlgren och Fallsbergs 

Ej beskrivet 
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avoidance. A 

patient 

perspective. 

sjustegsanalys. 

 

 

Jones, JE., Robinson, 

J., Barr, W. & Carlisle, 

C.  

(2008) 

 

Impact of 

exudate and our 

from chronic 

venous leg 

ulceration 

Explorativ  Personer över 18 år med aktiva bensår 

över tre månader som bestämts genom 

medicinsk historia, kliniska fynd och 

ankel-brachial tryck index. Personer 

med reumatoid artrit och diabetes 

exkluderas eftersom de kan lida av 

depression vilket inte behöver vara 

relaterat till bensåren. Samt personer 

med bensår som inte orsakats av venös 

insufficiens.  196 patienter deltog. 

Frågeformulär och intervjuer NVivo software data 

management system 

(Bristfällig information)  

Ej beskrivet 

Hyde, C., Ward, B., 

Horsfall, J. & Winder 

G. 

(1998) 

Older women’s 

experience of 

living with 

chronic leg 

ulceration 

Deskriptiv Engelsktalande kvinnor >70 år som 

levt med aktiva bensår i tre år eller 

mer. Bensåren skulle vara behandlade 

på Sydney Home Nursing Service. 

Exklusionskriterier rapporterades. 12 

patienter deltog. 

Intervjuer 7 stegs metod beskriven 

av Diekelmann, Allen 

och Tanner. 

Beskrivet 

Ebbeskog, B. & 

Emami, A.  

2005 

 

Older patients 

experience of 

dressing changes 

on venous leg 

ulcers: more than 

just a docile 

patient 

Deskriptiv Personer  >65 år som haft venösa 

bensår över två månader och ett ankel-

brachialtryck index över 0*8 och bodde 

hemma. Inga exklusionskriterier 

rapporterades. 15 patienter deltog. 

Research intervjuer Interpretative 

phenomenological 

method.   

Ej beskrivet 

Renner, R., Gebhardt, 

C., Simon, C. & 

Seikowski K. 

(2009) 

 

Changes in 

quality of life for 

patients with 

cronic venous 

insufficiency, 

present or healed 

ulcer 

Explorativ Aktiva venösa bensår (n=30), läkta 

venösa bensår (n=16), kronisk venös 

insufficiens (n=21). Exklusionskriterier 

rapporteras ej. 30 patienter deltog. 

Intervjuer med hjälp av 

Freiburger Life Quality 

Assessment für 

Venenerkrankungen 

Statistica 7.0 med t-test 

och Mann-Whitney U 

test 

Ej beskrivet 

Ebbeskog, B. & 

Ekman, S.L. 

(2001) 

Elderly persons 

experiences of 

living with 

venous leg ulcer: 

living in a 

dialectal 

Deskriptiv Inklusionskriterier:  över 65 år, bor 

hemma, med verifierad diagnos av 

venös insufficiens, ABPI >0.8, och ett 

sår som varat i mer än 2 månader. 

Deltagare som hade god talförmåga 

och kunde delta i en dialog med 

Ostrukturerade research 

intervjuer  

Fenomenologisk-

hermeneutistisk metod 

utvecklad av 

Instutitionen av 

omvårdnadsvetenskap på 

Umeå universitet i 

Ej beskrivet 
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relationship 

between freedom 

and 

imprisonment 

forskarna söktes. Rekryterades från en 

vårdcentral i Stockholm, Sverige. 

Exklusionskriterier rapporteras ej. 15 

patienter deltog.  

Sverige, samt Tromsö 

universitet i Norge. 


