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Förord 

Föreliggande studie har genomförts av två författare, Tina Hansen (TH) och Lena Malmqvist 

(LM). Arbetet har delats mellan författarna så att TH i introduktionen tagit ett huvudansvar 

för bakgrund, bensår, diagnostisering, omläggning, män och kvinnors olika 

sjukdomsupplevelser samt omvårdnad av patienter med bensår. LM hade ett huvudansvar för 

omvårdnadsteori samt tidigare forskning. Författare TH har intervjuat män och LM kvinnor, 

den andre författaren satt med som observatör. Författarna har var och en avlyssnat och skrivit 

ner ”sina” åtta intervjuer samt tagit ut meningsbärande enheter. Författarna kondenserade och 

kodade materialet samt sorterade koderna i kategorier och underkategorier gemensamt. I 

sammanställandet av resultatet har LM haft huvudansvaret för kvinnornas upplevelser och TH 

ansvarade för männens. Båda författarna har läst samtliga artiklar som ingår i föreliggande 

studie. 

 

Sammanfattning, abstract, problemformulering, syfte, metod och diskussion har samman-

ställts gemensamt av båda författarna. 

 

  



Sammanfattning 

Syfte med studien var att beskriva män respektive kvinnors upplevelse av att leva med venösa 

bensår. Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. Studien baserades på 

intervjuer med åtta män och åtta kvinnor, materialet bearbetades med kvalitativ 

innehållsanalys. Resultatet presenteras utifrån temat Begränsad och berövad sin vardag som 

bildades utifrån kategorierna Smärta och lukt är begränsande, Omvårdnaden begränsar 

vardagen och Såret begränsar livet. Resultatet visade att män och kvinnor som lever med 

venösa bensår upplever sig begränsade i sin vardag. Kvinnor upplevde att smärtan var det 

värsta med bensåret, när den satte i gång gick det inte att tänka på något annat. De upplevde 

sig bundna till hemmet på grund av ovissa omläggningstider. Att vara lindad upplevde 

männen vara det värsta med att ha bensår. Lindan begränsade deras rörlighet. Både män och 

kvinnors fysiska aktivitet begränsades och deras sociala samvaro med familj och vänner 

minskade på grund av trötthet och tidsbrist. Många behövde hjälp för att klara av vanliga 

vardagsbestyr. Trots de begränsningar som bensåren medförde så anpassade sig flertalet till 

sin nya vardag. 

 

 

Nyckelord: intervjustudie, upplevelse, venösa bensår 

 

 

 

  



Abstract 

The aim of this study was to describe men’s and women’s experience of living with venous 

leg ulcers. The study had a descriptive design with a qualitative approach. The study was 

based on interviews with eight men and eight women, the material was processed using a 

qualitative content analysis. The results were presented based on the theme Restricted and 

deprived of everyday life formed by categories Pain and odor is limiting, Care limits the 

everyday life and Wound limit everyday life. The results showed that men and women living 

with venous leg ulcers perceive themselves limited in their everyday life. Women felt that the 

pain was the worst part of leg ulcer, when it started it was impossible to think of anything 

else. They felt themselves housebound since they never knew when the nurse would come and 

lay on the wound. Being wound experienced men to be the worst part of having leg ulcers. 

Lindane limited there mobility. Both men and women´s physical activity was limited and their 

social get-togethers with family and friends declined due to fatigue and lack of time. Many 

needed help to cope with ordinary daily activities. Despite of the limitations leg ulcers caused 

most adapted themselves to their new life. 

 

 

Keyword: experience, interview study, venous leg ulcers 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Personer med bensår är en stor patientgrupp som återfinns inom sjukvårdens olika vårdnivåer 

och behandlas av flera olika yrkesgrupper (Ragnarsson Tennvall et al. 2004). I Sverige 

beräknas ungefär 50 000 personer leva med svårläkta bensår, såren är vanligast hos personer 

över 65 år (Lindholm 2012). Cirka 1 procent av befolkningen beräknas ha eller har haft 

bensår (Läkemedelsverket 2011). Samhällskostnaderna beräknas vara stora, ungefär 5 

miljoner såromläggningar utförs årligen i Sverige till en kostnad av cirka 1 miljard kronor. De 

flesta patienter med bensår sköts av distriktssköterskor i primärvård, kommunal hemsjukvård 

eller på kommunens särskilda boenden. Mellan 25-50 procent av distriktssköterskans arbetstid 

används till att sköta om bensår (Lindholm 2012). För distriktssköterskor som träffar dessa 

patienter var det viktigt att ha kunskap om vad patienten upplever för att förstå vårdprocessen 

ur dennes perspektiv och se helheten (Dahlberg 1994). 

 

1.2 Bensår 

Ett ”sår på foten eller underbenet av varierande etiologi, lokaliserat mellan knä och malleoler 

som inte läker inom 6 veckor” (Lindholm 2012, s. 29) kallas för ett bensår. De tre vanligaste 

typerna av bensår är venösa, arteriella och en blandning av dessa båda (Lindholm 2012). 

Cirka 50 procent av alla bensår är venösa. De uppstår på grund av sviktande funktion i 

venernas klaffar och detta kan göra att benmusklernas kontraktion, som ska gynna blodflödet 

uppåt i benet istället kommer att pressa blodet nedåt. Följden blir stas i underbenen, vilket 

kraftigt försämrar blodcirkulationen i huden (Ericson & Ericson 2008). Venösa bensår 

kännetecknas av att underbenet svullnar och huden blir torr. Svullnaden kan framkalla smärta, 

dessa sår kan smärta mycket, särskilt vid omläggning. Ytterligare kännetecken är att såret 

börjar fjälla, att det blir rött och kliar. Dessa sår kan lukta illa och vätska mycket. Det är 

vanligt att såret uppstår efter ett mindre hudtrauma på underbenet (Lindholm 2012). 

Mellan 10-20 procent av alla bensår är arteriella. De uppstår på grund av nedsatt cirkulation i 

artärerna som orsakas av förträngningar i benens artärer, såren kan även uppkomma vid ett 

lätt tryck. Såren utvecklas snabbt och kan bli djupa och smärtsamma, de har tydliga sårkanter. 

Nekroser kan förekomma i arteriella sår men ödem förekommer sällan. Arteriella sår är mer 

svårläkta än venösa. (Lindholm 2012). Blandsår utgör 20-25 procent av alla bensår och i 

dessa sår kan det förekomma både venös och arteriell insufficiens (Lindholm 2012). 
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Bensår beror vanligen på dålig cirkulation i fötter och underben, försämrad cirkulation kan 

bero på sjukdomar som till exempel hudsjukdomar och infektioner. Sår på underbenen har en 

sämre läkningsförmåga än på andra delar av kroppen och detta beror främst på att 

cirkulationen i kroppens perifera delar ofta är sämre. I upprätt läge ökar dessutom ventrycket i 

underbenen och detta leder till att underbenen svullnar upp och ytterligare försämrar 

cirkulationen. De flesta patienter som får bensår blir av med dessa men det tar lång tid, ibland 

flera år och risken för recidiv är stor (Lindholm 2012).    

 

1.3 Diagnostisering 

Ett venöst bensår är ofta oregelbundet i form och belagt med fibrin, huden kring såret blir ofta 

förhårdnat och brunaktigt missfärgad. En dopplerscanning bör göras, denna mäter benens 

blodcirkulation och visar om såret är venöst eller arteriellt, detta är sedan av betydelse vid 

kommande behandling (Ericson & Ericson 2008). Varje sår bör läkarbedömmas och tydliga 

journalanteckningar göras för att snabbt kunna sätta in andra åtgärder om ingen förbättring 

sker (Lindholm 2012). För att se om sårbehandlingen är framgångrik så är det viktigt att 

bedöma sårets storlek och utbredning samt lukt, vätska och omgivande hud (Regmi & Regmi 

2012). 

 

1.4 Omläggning 

Vare sig bensåren är venösa eller arteriella så är omläggning alltid det första valet av 

behandling, när detta inte hjälper övervägs kirurgiska ingrepp. Bensår bör läggas om med ett 

förband som inte fastnar i såret. När omläggningsmaterial provas ut kan det behöva bytas ett 

par gånger i veckan och om såret vätskar mycket kan bensåret behöva läggas om dagligen. 

Med tiden sker såromläggningen mer sällan för att inte störa sårläkningen (Lindholm 2012, 

Nyberg & Bergman 2012). Om såret där emot läggs om alltför sällan är risken stor att såret, 

om det vätskar mycket, blir för blött vilket gör att sårkanterna luckras upp och såret blir större 

(Ericson & Ericson 2008, Lindholm 2012). Är såret illaluktande kan speciella sårförband som 

innehåller kol eller jod användas eftersom detta minskar sårlukten (Nyberg & Bergman 2012). 

Venösa sår kompressionslindas i regel alltid och det utgör en viktig hörnsten för att motverka 

ödem och skapa optimala förutsättningar för en god sårläkning. Arteriella sår sköts enbart 

med omläggning. Blandsåren är svårare att behandla, de läggs alltid om men om de ska 

kompressionslindas eller inte, det är individuellt (Ericson & Ericson 2008, Lindholm 2012). 
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1.5 Män och kvinnors olika sjukdomsupplevelser 

Vid flertalet sjukdomstillstånd har studier visat att män och kvinnors upplevelser skiljer sig åt. 

Bonnier et al. (2010) beskrev att kvinnor som har en kronisk njursjukdom och som genomgår 

dialys är mycket tröttare och engagerar sig i färre dagliga aktiviteter än männen i samma 

situation. I Chen et al. (2005) studie framgick det att kvinnor som diagnostiseras med akuta 

hjärtbesvär sökte för andra symtom än män. Män sökte för obehag och smärta i vänster sida 

av bröstet medan kvinnor upplevde besvär från käke, hals och nacke samt oförklarlig ångest. 

Undén et al. (2008) undersökte vilken livskvalité män och kvinnor som diagnostiserats med 

diabetes upplevde att de hade. Kvinnor upplevde att de hade en sämre livskvalité än männen, 

de oroade sig mer för komplikationer som diabetesen kunde ge och allmänt så tyckte kvinnor 

att de mådde psykiskt sämre än männen. 

 

1.6 Omvårdnad av patienter med bensår 

I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska skriver Socialstyrelsen (2005) att 

sjuksköterskor ska utgå från en humanistisk människosyn, visa omsorg och respekt för 

patienters självbestämmande, integritet och värdighet, tillvarata kunskaper och erfarenheter 

hos både patientens och närstående. Vidare skall distriktssköterskan visa respekt och öppenhet 

för olika värderingar och trosuppfattningar. För distriktssköterskan är det viktigt att tänka på 

att det är en patient med ett sår som behandlas och inte ett sår på en patient. Omvårdnaden bör 

ske utifrån en helhetssyn och det är viktigt att tidigt i behandlingen tala om patientens vardag 

och livssituation (Lindholm 2012). Forskning har visat att de patienter som är insatta i sin 

sjukdom och involverade i behandlingen ökar sina chanser till sårläkning och välbefinnande. 

Det är därför av stor vikt att distriktssköterskorna informerar patienterna om sårets uppkomst 

och status, vikten av bra nutrition samt om en hälsosam livsstil. Omvårdnaden skall även 

innefatta smärtlindring, underlättande av sömn och rörelseträning. De personer som har 

kunskap om sin sjukdom har en större förståelse och följsamhet än andra (Läkemedelsverket 

2011). Patienter vill känna sig delaktiga och samverka med vårdpersonalen, de vill känna att 

deras åsikt är viktig (Morgan & Moffatt 2008). Slutresultatet kan bli lyckat om patient och 

distriktssköterska tar ett gemensamt ansvar för behandlingens resultat. Därför är det av vikt, 

precis som Persoon et al. (2004) framhåller, att riktlinjerna för behandling av bensår utvidgas 

till att omfatta inte bara omläggningar, utan även problem som patienten kan uppleva. Det är 

även av största vikt att det finns en individuell vårdplan för varje patient med bensår och att 

denna följs och utvärderas kontinuerligt. 
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1.7 Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

Virginia Henderson menar i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskans speciella uppgift är att 

hjälpa individen att så snabbt som möjligt återvinna sitt oberoende. När det inte är möjligt att 

uppnå oberoende ska sjuksköterskan hjälpa patienten så att denna kan uppnå optimal hälsa 

och välbefinnande. Det kan innebära stöttning inom olika behovsområden samt i situationer 

där individen saknar resurser i form av kunskap, vilja och kraft. Det är av största vikt, anser 

Henderson, att sjuksköterskan utgår från patientens allmänmänskliga behov och hon 

framhåller en omvårdnad där patienten är central. Patienten skall uppmuntras till 

självbestämmande och medbestämmande för att främja dennes inflytande över sin egen 

omvårdnad (Egidus &Norberg 1985). 

 

1.8 Att leva med bensår – tidigare forskning  

1.8.1 Smärta 

I de flesta artiklar nämndes smärta som en vanligt förekommande upplevelse och som den 

svåraste komplikationen till bensår. Smärtan skapade stora problem och ledde till 

begränsningar i fysisk aktivitet och socialt umgänge, detta är också den största anledningen 

till att patienten kände sig hjälplös, orkeslös och nedstämd. Många hade värk på natten vilket 

störde nattsömnen och gjorde dem trötta på dagen (Ebbeskog & Ekman 2001, Wissing et al. 

2002, Persoon et al. 2004). Smärtan beskrevs som både ytlig och djup. Det var en naggande 

värk som det inte gick att bli av med (Hyde et al. 1999, Haram & Nåden 2003, Heinen et al. 

2007). Closs et. al (2008) jämförde smärta mellan arteriella och venösa bensår. Smärtan vid 

de arteriella bensåren beskrevs som skarp och smärtsam och vid de venösa bultande, 

brännande och kliande. Areriella sår upplevdes som mer smärtsamma än venösa. Smärtan 

upplevdes som svår att kontrollera, flertalet studier visade att långt ifrån alla hade en 

tillfredsställande smärtlindring. Smärtan gjorde att de undvek vissa situationer som de visste 

skulle orsaka mer smärta, exempelvis promenader (Walshe 1995, Wissing 2002, Persoon et 

al. 2004). Patienterna i Ebbeskog och Ekman (2001) samt i Husband (2001) studie beskrev 

hur svårt det var att lära sig leva med den smärta som bensåret orsakade. Smärtan påverkade 

dem dag och natt, den gjorde sig ständigt påmind och detta ledde till inskränkningar i det 

dagliga livet, smärtan gjorde det svårt för dem att fokusera och koncentrera sig. Livet 

underordnades bensåren och smärtan. Flera av patienterna hade fått smärtstillande läkemedel 

utskrivna av sin läkare men dessa hade inte en tillräckligt lindrande effekt. Uppföljningen av 
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läkare angående de utskrivna medicinerna var också dålig. Heinen et al. (2004) studie visade 

att lokalbedövande kräm kan rekommenderas som effektiv smärtlindring. 

 

1.8.2 Lukt och läckage 

Ett infekterat bensår vätskar mycket och detta resulterade ofta i lukt. För de personer som 

upplevde sitt första bensår så var det lukten som påverkade dem mest, de fick svårt att få 

vardagen att fungera eftersom detta påverkade dem så mycket. Lukt och läckage hade även en 

stor påverkan på deltagarnas psykiska hälsa (Jones et al. 2008). De kände sig smutsiga och 

orena, deras självkänsla sjönk. När såret läckte fanns det en rädsla för att andra skulle känna 

lukt och detta fick flertalet av patienterna att stanna hemma istället för att fortsätta sitt sociala 

umgänge. De var alla övertygande om att all ovanlig lukt kom från dem även om så inte var 

fallet och eftersom de visste hur illa deras sår kunde lukta så ville de inte utsätta omgivningen 

för detta. Detta gjorde att många kände sig ensamma och isolerade (Haram & Nåden 2003, 

Persoon et al. 2004, Jones et al. 2008). En av deltagarna i Jones et. al. (2008) studie uttryckte 

att det var fruktansvärt att känna hur det luktade, det var som om benet ruttnade från insidan. 

Bensåret kunde plötsligt börja rinna vilket ledde till att pus läckte ut från bandaget och att 

ständigt behöva oroa sig för lukt och läckage gjorde att patienterna i Ebbeskog och Ekman 

(2001) studie kände sig kontrollerade av sin kropp. Patienterna beskrev att de desperat 

försökte med olika strategier dölja lukten men sårsekretet tycktes vara överallt trots plastöver-

drag och andra skydd. I sociala sammanhang upplevde många en rädsla för att bandaget skulle 

lossna eller att såret skulle vätska igenom bandageringen och att de var tvungna att byta på 

plats, flertalet patienter hade dock accepterat läckage eftersom de trodde det var en 

förutsättning för att bensåret skulle läka (Walshe 1995, Hyde et al. 1999). 

 

1.8.3 Sociala aspekter relaterade till bensåret 

Social isolering upplevdes som ett problem av många. De skämdes över sitt bensår och ville 

inte tala om det. Patienterna kände sig fångade i sin egen kropp, i bandaget och i sitt eget hem. 

De upplevde att livskvalité hade försämrats och att bensåret styrde deras liv (Ebbeskog & 

Ekman 2001, Haram & Nåden 2003). Smärtan, återkommande omläggningar och en enorm 

trötthet gjorde att kontaktnätet begränsades till den närmaste omgivningen (Ebbeskog & 

Ekman 2001). Bensåren innebar begränsningar i det vardagliga livet och dessa gjorde att 

patienterna upplevde att deras identitet gått förlorad. Kvinnor uttryckte att deras kvinnlighet 
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påverkades negativt av bensåret. Bensåren påverkade deras val av klädsel och de sörjde 

möjligheten att bära kjol. De försökte använda kläder så att såret och bandageringen inte 

märktes (Walshe 1995, Hyde et al. 1999).  

 

1.8.4 Bensårets omvårdnad 

Många upplevde ett obehag av förbandet och kompressionsbehandlingen eftersom förbandet 

var klumpigt och lindat i många lager. Lindorna skapade även praktiska problem, de gjorde 

det svårare att gå, patienterna måste införskaffa större skor och använda kläder som dolde 

bandageringen (Walsh 1995, Ebbeskog & Ekman 2001). Många hade en negativ syn på 

sårläkningen, de kände en förtvivlan över att de inte läkte och en oro över att benet eventuellt 

måste amputeras (Ebbeskog & Ekman 2001, Haram & Nåden 2003). I Hyde et al. (1999) och 

Ebbeskog & Ekman (2001) studie medverkade dock även andra som upplevde sårläknings-

processen mer positivt, de förväntade sig att såret en dag skulle läka. I Ebbeskog och Emami 

studie (2005) framkom att patienterna ville få en värdig sårbehandling och att sjuksköterskan 

skulle vara kunnig inom området och lyhörd för deras kroppsliga upplevelser av bensåret. 

Många gånger upplevdes sjuksköterskan vara fokuserad på enbart sårets kliniska status. 

Önskvärt från patienternas sida var att sjuksköterskan hade en holistisk syn men fortfarande 

skulle fokus vara på såret, såret sitter dock på en människa (Maddox 2012, Parker 2012). 

 

1.9 Problemformulering 

De flesta som lever med bensår är över 65 år. Eftersom svenskarna är en åldrande befolkning 

så är sannolikheten hög att antalet patienter med bensår kommer att blir fler och fler. Dessa 

patienter behöver mycket och ofta flerårig vård från personal på vårdcentral och i kommunens 

hemsjukvård (Lindholm 2012). Studier gjorda av Ebbeskog och Ekman (2001) samt Wissing 

et al. (2002) påvisade att bensår har en stor påverkan på patienternas liv. Smärta, fysiska 

begränsningar och oro är några av problemen som nämns i samband med bensår. Författarna 

till föreliggande studie har mest funnit studier som beskriver människor upplevelser av 

bensår, de har inte separat presenterat män respektive kvinnors upplevelser. Den här studien 

vill därför undersöka och beskriva män respektive kvinnors upplevelse av att leva med venösa 

bensår. Om det finns skillnader i män respektive kvinnors upplevelse av att leva med venösa 

bensår kan denna kunskap öka distriktssköterskans förståelse för patientens situation och 

anpassa omvårdnaden utifrån individen. Ökad kunskap ger en större förståelse och med en 

större förståelse kan människors behov lättare tillfredsställas. 



7 
 

 

1.10 Syfte 

Att beskriva män respektive kvinnors upplevelse av att leva med venösa bensår. 

 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien har en beskrivande design med kvalitativ ansats (Polit & Beck 2008). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Urvalet var ett ändamålsurval (Polit & Beck 2008), detta innebär att deltagare som har 

specifik kännedom om studiens syfte sökts, i detta fall män respektive kvinnor som lever med 

venösa bensår. Undersökningsgruppen bestod av 16 deltagare, åtta män och åtta kvinnor, från 

tre hälsocentraler i Mellansverige. De som tillfrågades tackade ja till att medverka i studien 

och alla fullföljde sin medverkan i studien. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara 

över 65 år, orienterade till tid och rum, bo i eget boende samt ha venösa bensår, som är den 

vanligaste sorten. Bensåren skulle vara minst tre månader och läggas om av en 

distriktssköterska. Medelåldern på deltagarna var 79 år varav den yngste var 66 år och den 

äldsta 92 år. Många av deltagarna hade bakomliggande sjukdomar, till exempel hjärt- och 

kärlsjukdom, som kunde påverka bensårens uppkomst och läkning. Medeltiden för hur länge 

deltagarna haft sitt bensår var cirka 3 år varav 3 månader var den kortaste tiden och 12 år den 

längsta. Alla deltagare fick sina sår omlagda i hemmet av en distriktssköterska. 

Bakgrundsdata om studiens deltagare finns presenterat i tabell 1. 
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Tabell 1. Beskrivning av undersökningsgruppen 

Deltagarens ålder Sårets ålder Antal 
oml/vecka 

Bakomliggande 
sjukdomar 

Kön 

66 år 2 år 7 RA K 

69 år 1 år 3 nej M 

73 år 3 månader 2 nej K 

73 år 5 år 3 hypertoni K 

75 år 2 år 2 RA K 

76 år 3 år 3 nej K 

77 år 4 år 2 hjärt- & kärl M 

78 år 2 år 2 hjärtsjuk M 

80 år 1 år 3 hypertoni K 

81 år 2 år 1 hjärt- & kärl M 

84 år 3 år 2 hypertoni M 

85 år 1 år  3 hjärtsvikt M 

86 år 1 år 2 nej M 

86 år 10 år 3 nej K 

90 år 3 månader 3 hypertoni K 

92 år 12 år 3 nej M 

 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Data har samlats in via semistrukturerade intervjuer med frågor som konstruerats av 

författarna. Innan studien påbörjades genomfördes en provintervju för att testa om frågorna 

var lättförståliga och gav innehållsrika svar. Denna intervju föll väl ut och inkluderades i 

resultatet. De inledande frågorna fokuserade på bakgrundsvariabler såsom ålder, boendeform, 

civilstånd, när och hur såren uppkommit samt övriga sjukdomar som har betydelse för 

bensårets uppkomst och läkning. Resterande frågor inleddes med en öppen fråga där 

deltagaren fritt kunde berätta om hur det var att leva med bensår, vilken påverkan bensåren 

hade i det dagliga livet och hur deltagaren upplevde omläggningarna. Även frågor som mer 

specifikt handlade om hur deltagarna upplevde smärta samt lukt och läckage från såret 
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ställdes. Intervjuerna avslutades med frågor kring hur det upplevdes att leva med bensår ur 

såväl ett fysiskt-praktiskt perspektiv som ur ett känslomässigt och socialt perspektiv. 

Anledningen till att frågorna handlade om detta var att tidigare studier visat att just dessa 

områden upplevts som problem av personer som lever med bensår. Under intervjuns gång 

ombads deltagaren att fördjupa eller förtydliga sina uttalanden genom att författarna ställde 

följdfrågor som ”kan Du förtydliga det?”, ”berätta mer om den upplevelsen?”. 

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Efter godkännande från Forskningsetiska rådet skickades ”Ansökan om tillstånd att 

genomföra studien” till primärvårdens verksamhetschef i det aktuella landstinget samt till 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska i den aktuella kommunen. Dessa personer svarade positivt 

och nya ansökningar om att få genomföra studien gjordes till primärvårdens två 

vårdenhetschefer samt kommunens enhetschef. När klartecken getts tillfrågade författarna 

distriktssköterskorna i primärvården samt hemsjukvården om de hade patienter som uppfyllde 

studiens inklusionskriterier. Patienter tillfrågades och informerades både muntligen och 

skriftligen via sin distriktssköterska och gav sedan sitt klartecken till att författarna fick 

kontakta dem. Författarna kontaktade sedan deltagarna via telefon för muntlig information om 

studien och deltagarna fick möjlighet att ställa frågor, deltagaren fick sedan själv välja tid och 

plats för intervjun. Alla deltagare valde att bli intervjuad i sitt hem. Intervjuerna tog mellan 

20-45 minuter och inleddes med en kortfattad presentation av studien och om hur 

datamaterialet skulle hanteras. Båda författarna deltog vid intervjuerna, LM hade 

huvudansvaret för intervjuerna med de kvinnliga deltagarna och TH ansvarade för de manliga 

deltagarna, den andre författaren följde med som observatör vid respektive intervju. 

Intervjuerna genomfördes under våren 2013 och spelades in med diktafon. 

 

2.5 Dataanalys         

Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & 

Lundman 2004).  Intervjuerna avlyssnades och transkriberades separat av de båda författarna, 

LM ansvarade för transkriberingen av de kvinnliga deltagarnas och TH för männens 

intervjuer. Därefter läste författarna gemensamt igenom materialet noggrant för att få ett 

grepp om innehållet. Författarna identifierade var för sig meningsbärande enheter i texterna, 

LM i texterna från intervjuerna med kvinnor och TH i texterna från männens intervjuer. 

Meningsbärande enheter är stycken eller meningar som svarar på studiens syfte. Författarna 

läste varandras meningsbärande enheter och fann dem väsentliga för studien. De 
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meningsbärande enheterna kondenserades, vilket innebar att de kortades ner till mer 

lätthanterliga delar utan att det väsentliga innehållet förbisågs. De kondenserade 

meningsenheterna kodades så att de med bara något eller några ord förmedlade betydelsen i 

meningsbärande enheten. Författarna kondenserade och kodade materialet gemensamt. 

Därefter sorterade författarna gemensamt upp koderna i kategorier och underkategorier. En 

kategori innehöll koder som sa ungefär samma sak. Kategorierna beskrev upplevelsen av 

bensår, men utifrån olika infallsvinklar. Under analysarbeten så framträdde ett genomgående 

tema, detta går som en röd tråd genom hela materialet. Kodning, kategoriseringen och 

tematesering genomfördes av de båda författarna tillsammans. Kodning och kategorisering 

diskuterades med övriga deltagare i handledningsgruppen. 

 

Tabell 2. Exempel på dataanalys. 

Menings-
bärande enhet 

Kondenserad 
enhet 

Kod Under-
kategori 

Kategori Tema 

 

På sommaren 

är det hemskt 

att vara lindad, 

när det är hett 

och varmt. Det 

är gräsligt. 

 

 

Det är hemskt 

att vara lindad 

på sommaren, 

hett och varmt. 

 

Hemskt att vara 

lindad på 

sommaren 

Frukansvärt 

att vara 

lindad 

Omvårdnaden 

begränsar 

vardagen 

 

 

 

 

Begränsad 

och berövad 

sin vardag 

jag köpte ett 

par söta skor i 

förra sommarn 

å ha till vardags 

men dom har 

fått stå inne i 

skåpet, så jag 

är lite lessen 

för det 

 

Förra 

sommaren 

köpte jag söta 

skor att ha men 

dom har fått 

stå i skåpet. 

Jag är ledsen 

för det. 

Ledsen för att 

de söta 

sommarskorna 

inte kan 

användas 

Besvärligt 

med skor och 

kläder 

 

 

 

Såret begränsar 

livet 

Jag har ju varit 
aktiv, åkt skidor 
å promenerat 
mycket men 

inget sånt kan 
jag göra längre. 

 

Varit aktiv, åkt 
skidor och 

promenerat, 
kan inte göra 
det längre. 

Kan inte vara 
aktiv som förr. 

Bensåret 
begränsar 
fritiden och 
påverkar 
humöret 

 

För att särskilja män och kvinnors meningsbärande enheter i tabellen ovan så är kvinnornas 

uttalanden skrivna i Times New Roman och männens uttalanden är skrivet i Ariel. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

God forskningsetik börjar alltid hos forskaren själv, därför är det viktigt att ha en hög etisk 

medvetenhet hos den som genomför forskningsstudien (Medicinska forskningsrådet 2000). 

Denna studies syfte var att undersöka upplevelsen av att leva med venösa bensår hos män 

respektive kvinnor. Författarna till denna studie har genom att läsa tidigare forskning i ämnet 

förstått att ämnet kan väcka obehagliga känslor hos deltagarna och det var därför viktigt att gå 

försiktigt till väga. En ansökan skickades till Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle 

om att få genomföra studien. När ansökan godkänts gjordes en ny ansökan till primärvårdens 

verksamhetschef i det aktuella landstinget, vårdenhetscheferna på de tilltänkta 

hälsocentralerna samt till Medicinskt ansvarig sjuksköterska och enhetschefen i den aktuella 

kommunen. Godkännande gavs.  

 

Patienter tillfrågades och informerades muntligen och skriftligen via sin distriktssköterska och 

gav sedan sitt klartecken på att författarna fick kontakta dem. Den skriftliga informationen 

beskrev studiens syfte och tillvägagångssätt, författarna ville på detta sätt försäkra sig om att 

patienten visste vad studiens syfte var och på vilka villkor de medverkade. Det var viktigt för 

författarna att patienten skulle ta ställning till en eventuell medverkan i studien utan att känna 

påtryckning från författarna därför fick patientens ordinarie distriktssköterska fråga om deras 

eventuella medverkan i studien.  

 

I denna studie, som behandlar upplevelser av att leva med bensår, fanns alltid en risk att väcka 

obehagliga känslor hos intervjudeltagarna. Det var därför av största vikt att patienterna var 

medvetna om att det var helt frivilligt att medverka i studien och att de utan konsekvenser 

kunde avbryta deltagandet när som helst under studiens gång. Deltagarens framtida 

behandling skulle inte komma att påverkas om denne valde att avstå från medverkan eller om 

denne, efter att ha svarat ja, ångrade sig och inte längre ville vara med. Ångrade deltagaren sin 

medverkan under studiens gång behövde denne inte uppge något skäl.  

 

För att skydda deltagarens identitet och integritet har all data behandlats konfidentiellts. När 

deltagaren valde att medverka i studien fick denne skriva på ett medgivande för 

namnutlämning, distriktssköterskan förmedlade detta till författarna och de tog kontakt med 

deltagaren via telefon. Deltagaren fick då möjlighet att ställa frågor till författarna. Patienter 

med bensår är i beroendeställning och kan känna sig sårbara. Författarna försökte därför under 

intervjutillfällena att få deltagarna att känna sig trygga genom att vara tydliga med att de inte 
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var vårdpersonal, använda ett språk som deltagarna var väl förtrogen med samt låta dem välja 

tid och plats för intervjun. Deltagarna hade ett stort behov av att prata om sin situation, 

författarna upplevde därför att intervjutillfället upplevdes positivt av deltagarna. 

Personuppgifter, intervjumaterial och de skriftliga samtyckena har förvarats inlåsta för att 

konfidentialiteten ska kunna säkerställas. Endast författarna har tillgång till inspelat material. 

Intervjumaterialet kommer att kasseras på ett säkert sätt efter att studien godkänts. 

 

 

3. Resultat 

Analysen av det insamlade datamaterialet resulterade i sju underkategorier, tre kategorier 

samt i ett övergripande tema, se tabell 3. Resultatet i underkategorierna kommer att stärkas 

med citat, dessa är kursiverade och är patienten egna ord. Citat skrivna i Times New Roman 

kommer från kvinnor och citat skrivna i Arial kommer från män. 

 

 

Tabell 3. Tema, kategorier och underkategorier 

Begränsad och berövad sin vardag 

Smärta och lukt är 
begränsande 

 

Omvårdnaden begränsar 
vardagen 

Såret begränsar livet 

Smärtan är 
hemsk 

 

Lukt och 
läckage är 
skamligt 

Förberedelse 
och 

omläggning 
är 

tidskrävande 
men positivt 

 

Fruktansvärt 
att vara 
lindad 

Bensåret 
begränsar 
fritiden och 
påverkar 
humöret 

Besvärligt 
med skor 
och kläder 

Anpassad 
och 

förtvivlad 

 

 

3.1 Begränsad och berövad sin vardag 

Männen och kvinnorna som intervjuades till denna studie talade alla om hur begränsande det 

var att leva med venösa bensår, de begränsades både fysiskt, psykiskt, praktiskt och socialt. 

Trots alla begränsningar så sade merparten av deltagarna att bensåret blev en del av vardagen 

som de måste lära sig att leva med. Detta bildade temat ”Begränsad och berövad sin vardag”. 
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3.1.1 Smärta och lukt är begränsande 

Denna kategori bestod av underkategorierna Smärtan är hemsk samt Lukt och läckage är 

skamligt och beskrev dessa symtom som var vanligt förekommande hos patienten med venösa 

bensår. 

 

3.1.1.1 Smärtan är hemsk 

Smärta var ett vanligt förekommande problem och ledde till begränsningar både fysiskt och 

psykiskt. Kvinnor upplevde smärtan som det största problemet relaterat till bensåret. Hur 

smärtan visade sig varierade från kvinna till kvinna. Smärtan beskrevs som molande, ristande, 

brännande, huggande och svidande. Smärta upplevdes svårkontrollerad, den kunde komma 

och gå eller vara ihållande. Kvinnorna beskrev att när smärtan satte i gång var den grym och 

det gick då inte att tänka på något annat än den. 

 

”Det kör som knivar å jag vet inte va jag ska ta vägen ibland å då bara rister de inne i bene.” 

 

Både män och kvinnor upplevde även att huden runt såret smärtade, benet var så ömt att det 

knappt gick att nudda. Det fanns en rädsla för att stöta i benet och såret eftersom detta 

förvärrade smärtan. Att ha hund och katt på besök var också otänkbart på grund av rädslan att 

dessa då skulle hoppa upp på benet alternativt stryka sig mot det och genom detta förvärra 

smärtan. Smärtan upplevdes som värst på kvällen och under natten, smärtan kunde också 

förvärras när de gått mycket. Smärtstillande av olika slag, från Alvedon till Oxycontin, 

användes men den var ofta otillräcklig. Både män och kvinnor hade börjat använda 

sömntabletter för att få sova på nätterna och komma ifrån smärtan. Resultatet av dessa 

varierade, någon vaknade mitt i natten av smärtan och hade då svårt att somna om.  

 

”…de kör som knivar när de är som värst, då är ja bet å göra nå.” 

 

Om benet svullnade upp förvärrades smärtan. Eftersom upphöjda ben minskade svullnaden 

tvingades deltagarna att begränsa sin tid i stående ställning och ofta sätta sig med foten i 

högläge alternativt lägga sig ner.  
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3.1.1.2 Lukt och läckage är skamligt 

Lukt och läckage var ett återkommande problem för fler av deltagarna. Läckage upplevdes 

mer påfrestande och obehagligt än lukten. Sårvätskan läckte igenom bandage och kläder, detta 

resulterade i en känsla av att vara oren. Det upplevdes som mycket generande när byxor och 

ytterkläder blev blöta av sårvätska, den upplevda värdigheten minskade.  

 

”...de kändes inge bra, man kände sig lortig liksom.”   

 

De beskrev att sårvätskan rann och gjorde huden irriterad, den blev röd och sved väldigt 

mycket. Läckaget gjorde bandaget klumpigt och när sårvätskan stelnat blev bandaget 

missfärgat, både män och kvinnor hade då en önskan att få ta av sig bandaget. När såret 

vätskades som mest fanns en önskan, främst från kvinnor, att bandaget skulle bytas oftare. 

Om detta inte skedde så löste kvinnorna problemet genom att lägga på ytterligare material 

alternativt togs bandaget bort. När såren var infekterade kom det mycket var ur dem, 

antibiotika användes och infektionen läkte. Hos de deltagare, både män och kvinnor, som ätit 

mycket antibiotika på grund av bensåren fanns en rädsla att antibiotikan till slut inte skulle 

läka infektionerna.  

 

”Ibland har det varit så infekterat så man har kunna tagit med en tesked å ta bort varet med 

så det har blivit en del penicillin, det har jag fått tagit.” 

 

Även om deltagarna inte själva kände någon lukt från såret så fanns det en rädsla för att andra 

skulle känna lukt. Både män och kvinnor uppgav att de trodde de blivit immuna mot en 

eventuell lukt från såret och detta fick dem att begränsa sitt sociala liv eftersom de oroade sig 

över andras reaktioner på lukten. Deltagare i studien passade på att träffa sina vänner strax 

efter omläggning eftersom läckaget och lukten upplevdes vara som minst då. Under 

infektionsperioder uppgavs att lukt kunde vara ett problem, den beskrevs som sur och frän.  

 

3.1.2 Omvårdnaden begränsar vardagen 

Denna kategori bestod av underkategorierna Förberedelse och omläggning är tidskrävande 

men positivt samt Fruktansvärt att vara lindad.  Här finns deltagarnas tankar och upplevelser 

kring bensårets omvårdnad, omläggning och lindning beskrivet. 

. 
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3.1.2.1 Förberedelse och omläggning är tidskrävande men positivt 

Alla deltagare som medverkade i studien fick sina sår omlagda i hemmet av en 

distriktssköterska eftersom de inte hade möjlighet att ta sig till en mottagning på grund av 

benets status. Kvinnor kände sig låsta av detta, att inte veta vilken tid distriktssköterskan 

skulle komma gjorde att de kände sig bundna till hemmet. Detta var inget som männen talade 

om. Innan omläggning lindade både männen och kvinnorna av sina ben och duschade, de allra 

flesta tyckte detta var en höjdpunkt. De kände sig både fräscha och fria! 

 

”Jag lindar av benet innan dom kommer, å vad jag njuter av det.” 

 

Deltagarna höll även ordning på sitt omläggningsmaterial och bad distriktssköterskan fylla på 

om något saknades. På grund av smärta tog några kvinnor smärtstillande innan omläggning. 

Om såret var stort och krävde mycket rengöring kunde de använda sig av bedövningssalva. 

För att undvika att benet svällde upp mellan duschning och omläggning var knepet att ligga 

och vila innan distriktssköterskan kom. Problemet med detta var att deltagarna ofta inte visste 

vilken tid distriktssköterskan skulle komma och blev då liggande i sängen olika lång tid, och 

ibland väldigt avklädd. Själva omläggningen tyckte både männen och kvinnorna gick bra, de 

gånger materialet satt fast i såret kunde dock omläggningen svida trots att 

distriktssköterskorna var försiktiga. Eftersom många av deltagarna levde själv och inte hade 

något stort socialt umgänge så uppskattades besöket från distriktssköterskan. 

 

”… jag är ju väldigt ensam // Så det är väldigt kul när distriktssköterskan kommer för dom är 

så glada och positiva också.” 

 

Det upplevdes viktigt med kontinuitet, att det var samma distriktssköterska som kom och lade 

om såret. När en ny distriktssköterska kom, fanns en oro för att denna inte skulle smörja och 

lägga om benet på samma sätt som ordinarie personal och med detta förlänga sårtiden. Efter 

omläggning tog tröttheten överhand och flertalet deltagare var tvungna att vila, de somnade 

ofta. 
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3.1.2.2 Fruktansvärt att vara lindad 

Att vara lindad upplevdes inte som positivt av deltagarna, männen tyckte att lindningen var 

värre än smärtan. Lindan skapade en känsla av att alltid vara påklädd och instängd, att inte 

kunna göra som man vill längre. 

 

”Att vara lindad hela tiden är jobbigt, jag känner mig som en fånge.” 

 

Lindan begränsade rörligheten. Benet blev stelare, klumpigare och tyngre, det blev svårare att 

resa sig upp. Det blev svårt att gå, gången blev ostadig och haltande och detta skapade en 

känsla av otrygghet. Männen kände sig osäker på benen, de ville inte ramla och slå upp nya 

sår. Flera kvinnor upplevde ändå att det var skönt att vara lindad, det blev ett stöd för benet. 

När såren var nya och ömmade upplevdes det besvärligt att få lindningen att sitta kvar, den 

skar in i huden, det behövdes inte mycket förrän det gjorde ont. Det upplevdes lika besvärligt 

om lindningen var för lös som för hård, det var dock mer smärtsamt om lindningen var för 

hård. Även om deltagarna märkte att lindningen gav resultat så ville de slippa den och frågade 

varje gång om de slapp lindningen. När benen, efter dusch, var avlindade njöt männen och 

tyckte det var ljuvligt. Att vara lindad på sommaren beskrevs av både männen och kvinnorna 

som gräsligt, det blev varmt under lindan, kliade, utslag uppstod och att bada utomhus var 

otänkbart. Lindan gjorde det svårare att sköta sin hygien, kvinnorna kände sig inte fräscha när 

de inte kunde duscha så ofta som de ville eftersom det var omständigt och tidskrävande. 

 

”Duscha är ju svårt för jag har ju lindat, inte för såret men jag har ju lindat hela vägen. Jag 

tvättar av mig då, jag skulle hellre villa duscha för det känns fräschare men de ä ju svårt.” 

 

Stora förband gjorde det svårt att hitta passande skor. Lindorna hade även fått männen att 

avstå från tidigare aktiviteter så som bilkörning och skidåkning eftersom lindorna gjorde 

benen stelare och större. 

 

3.1.3 Såret begränsar livet 

Denna kategori bestod av underkategorierna Bensåret begränsar fritiden och påverkar 

humöret, Besvärligt med skor och kläder samt Anpassad och förtvivlad. Här beskrevs hur 

deltagarna upplevde att bensåren påverkat deras vardag, vilken oro de bar på samt hur de 

försökt att anpassa sig till sin nya vardag. 
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3.1.3.1 Bensåret begränsar fritiden och påverkar humöret 

Möjligheter till aktiviteter i det dagliga livet förändrades i och med bensåret. Många deltagare 

anpassade sig till ett liv med mindre mängd fysisk aktivitet såsom promenader och cykling. 

Att inte kunna fortsätta med sina resor, till fjällen och utomlands, var en sorg. Männen 

upplevde att de inte kunde vara så aktiva som de ville på grund av försämrad balans, de 

saknade bärplockning, skogspromenader, jakt, dans och skidåkning. Att inte kunna bada, 

varken utomhus eller i bassäng var något många, både män och kvinnor, saknade.  

 

”..man känner att kroppen börjar krångla, å man har värk överallt. Att hade jag inte det här 

bensåret så hade jag kunnat åkt ner till bassängen å hoppa i de litegrann å mjuka opp sig.” 

 

De personer som även hade reumatism, uttryckte en stor saknad över att inte kunna bada 

varmt samt åka på sjukgymnastik eftersom de blev sämre i sin sjukdom när de inte kunde 

hålla i gång sin kropp. Det var lätt att bli ensam och isolerad eftersom det inte fanns någon ork 

över till att träffa vänner. Kvinnorna upplevde att deras humör försämrats, de blev lättare 

irriterade och griniga, detta bidrog till att de hellre stannade hemma än umgicks med vänner. 

Kvinnorna saknade att gå i affärer, om de var i en affär tittade de alltid efter en stol att sitta på 

eftersom orken snabbt tog slut. Några män hade slutat att köra bil av rädsla att stöta i benet, 

att gå i och ur en bil upplevdes också som besvärligt eftersom lindorna begränsade deras 

rörlighet. Ingen hade försökt åka med buss eller tåg eftersom de var osäker på att få den hjälp 

de behövde. De deltagare som bodde i villa hade fått lämna över ansvaret för snöskottning 

och gräsklippning till sin partner eftersom det fanns en rädsla för att slå i benet och såret i 

samband med dessa aktiviteter, fanns det ingen så kände sig deltagaren tvingad att flytta till 

en lägenhet. De deltagare som inte hade en anhörig som kunde hjälpa dem med matinköp 

hade känts sig tvingad att skaffa hemtjänst. Att inte kunna vara aktiv som förr upplevdes som 

begränsande och trist. Fanns lusten och orken att vara aktiv så var de tvungna att tänka på om 

det var omläggningsdag eller inte. 

 

”Ja man bli ju begränsad. Man kan ju inte hälsa på barna som man vill heller, dom bor ju               

så långt bort å då vill man ju va hos dom nåra dar å ja ska ju lägga om såret ofta                         

så då blir de att man blir hemma.” 

 

Andra faktorer som påverkade deltagarnas sociala liv var vätskande sår, ben som svullnade 

upp och gjorde så lindorna skar in samt ömma ben som resulterade i att deltagaren inte kunde 
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röra sig som den ville. I den mån det gick försökte dock deltagarna gå ut och träffa folk varje 

dag. 

 

3.1.3.2 Besvärligt med skor och kläder 

Att hitta passande skor upplevdes som svårt och besvärligt på grund av det tjockt lindade 

benet, skorna måste vara större. Kvinnorna köpte större herrskor men för männen var det 

svårare att hitta större skor. Att hitta passande vinterskor var svårt, många deltagare köpte 

bara ett par och när säsongen var över var skorna utslitna. På sommaren var det lättare att hitta 

skor, då användes stora sandaler med snörning eller så kallade ”Foppa-tofflor”. Nackdelen 

med större skor blev att skorna glappade, de var lätta att tappa och det blev svårare att gå. 

Kvinnorna köpte inte längre fina skor, de köpte bara praktiska skor och detta var en sorg. 

 

”…jag köpte ett par söta skor i förra sommarn å ha till vardags men dom har fått stå inne i 

skåpet, så jag är lite lessen för det…” 

 

Deltagarna, både manliga och kvinnliga, beskrev att de inte ville visa sina lindade ben. 

Lindningen doldes genom att alltid klä sig i långbyxor, vare sig det var vinter eller sommar. 

Kvinnorna kände sig mindre kvinnliga när de inte hittade kläder som de kände sig fina i, de 

ville inte längre bära kjol på grund av lindorna. Männen avstod från att bära shorts.  

 

”Jag vill ju ha shorts på sommaren men de funka ju inte mä lindorna, inte vill man visa dom heller, 

nä de blir te å ha byxor i sommar också.” 

 

Byxorna måste vara vida, för smala byxor fastnade över lindningen och smet åt huden. Frun 

till en av deltagarna hade sytt i dragkedjor i mannens byxben så att han kunde använda de 

byxor han ville. 

 

3.1.3.3 Anpassad och förtvivlad 

Många av deltagarna, både män och kvinnor, berättade att de vant sig vid att leva med 

bensåret och dess komplikationer. Det fanns inte något att göra åt situationen, de blev en del 

av vardagen, fick göra det bästa av det. 

 

”Det blir ju en del av livet, smärta, omläggningar å så, tja man anpassar sig.” 
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Andra deltagare uttryckte att de aldrig vande sig, de tänkte på såret alla dagar och blev 

förtvivlad ibland. Bensåret medförde inget positivt, bara smärta, omläggningar och oro.  

 

”Nej det finns inget positivt med bensår. Hela livet förändras, det var som å vrida på en 

knapp, det var tider å passa å en massa förändringar. Jag har ju annat att göra.  

Det här är ju ingen livskvalité!” 

 

Det fanns en oro för att bensåret skulle försämras och att distriktssköterskan som regelbundet 

såg såret inte reagerade över försämringen, det var önskvärt med tätare sårkontroller hos 

läkare. Att leva med tanken på att eventuellt behöva amputera benet bidrog till oro och 

förtvivlan. Det fanns en rädsla för att stöta i och att skada benet ytterligare. Deltagarna 

beskrev att hur distriktssköterskorna bemötte dem betydde allt, att de var intresserade och 

ville hjälpa dem. Deltagarna såg att distriktssköterskorna gjorde sitt bästa för att sköta om 

såren och kände sig trygga med den vård de fick. 

 

”Men jag tänker som så att det är dom som har det mycket värre än jag. Lika så att jag är klar i 

skallen än, det är jag tacksam för. Bena dom skiter jag i…” 

 

  

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva män respektive kvinnors upplevelse av att leva med 

venösa bensår. Resultatet redovisades utifrån temat Begränsad och berövad sin vardag. Detta 

bildades utifrån de tre kategorierna Smärta och lukt är begränsande, Omvårdnaden begränsar 

vardagen och Såret begränsar livet. Temat beskrev att män och kvinnor som lever med 

venösa bensår kände sig begränsad av detta men att bensåret ändå blev en del av vardagen 

som de lärde sig att leva med. Kvinnor upplevde att smärtan var det värsta med bensåret. 

Smärtan upplevdes som svårkontrollerad och när den satte i gång beskrevs den som grym och 

det gick då inte att tänka på något annat. Både män och kvinnor upplevde läckage som mer 

besvärande än lukt. Omläggningarna var tidskrävande men fungerade bra, kvinnorna kände 

sig dock låst till hemmet, detta var inget männen talade om. De glada distriktsköterskorna var 

ett positivt inslag i patienternas vardag. Männen upplevde lindning som det jobbigaste med 

bensår. Lindan begränsade deras rörlighet, detta gjorde det svårare att gå och skapade en 
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känsla av instängdhet. Männen saknade att inte kunna vara så fysiskt aktiva längre, kvinnorna 

upplevde det svårt att upprätthålla sina sociala kontakter. Skor och kläder var ett bekymmer 

för båda könen, skorna måste vara större och kläderna praktiska. Många av deltagarna, både 

män och kvinnor, vande sig vid att leva med bensåret och dess komplikationer. Bensåren blev 

en del av deras vardag och de fick göra det bästa av det. Andra deltagare uttryckte att de 

aldrig vande sig, de tänkte alltid på såret och blev förtvivlad ibland. Patienterna såg dock att 

distriktssköterskorna gjorde sitt bästa för att sköta om såren och kände sig trygga med den 

vård de fick. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Deltagarna i föreliggande studie upplevde smärtan som en central del av upplevelsen av att 

leva med venösa bensår, för kvinnorna så var smärtan det värsta med bensår. När smärtan 

satte igång var det svårt att koncentrera sig på något annat. Smärtan ledde till begränsningar 

både fysiskt och psykiskt. Detta bekräftas av deltagarna i Husband (2001), Sotirios et al. 

(2008) samt González-Consuegra och Verdú (2011) studie, de upplevde att smärtan från 

bensåret påverkade deras humör samt begränsade deras rörlighet och detta ledde till en 

minskad social samvaro och en minskad livskvalité. Merparten av deltagarna i Chase et al. 

(2000) studie hade dock ingen eller mycket liten smärta vilket inte överensstämmer med 

resultatet i föreliggande studie. Smärtan hos deltagarna i föreliggande studie upplevdes som 

värst på kvällen och under natten, deltagarna tog smärtstillande läkemedel för att hantera 

smärtan men upplevde ofta att denna var otillräcklig. Tidigare forskning har visat på samma 

resultat och har även beskrivit att patienter trodde att smärtan var en del som de var tvungen 

att uthärda och klagade därför inte för distriktssköterskan. Många som tog starka 

smärtstillande läkemedel upplevde att dessa stoppade upp tarmfunktionen och skapade en ond 

cirkel (Douglas 2001, Husband 2001, Haram & Nåden 2003). Om benet svullnade upp så 

förvärrades smärtan och detta resulterade i att deltagarna i föreliggande samt i Douglas (2001) 

studie måste ha sina ben i högläge alternativt ligga till sängs för att minska smärtan och 

ödemen. 

 

Föreliggande studie samt González-Consuegra och Verdús (2011) studie fann att lukt och 

läckage från bensåret var prövande för deltagaren. Sårvätskan läckte igenom till kläderna och 

detta ledde till en känsla av att vara oren. Det fanns en rädsla att andra skulle känna lukt från 

bensåret och detta fick deltagarna att begränsa sitt sociala liv. Även deltagarna i Haram och 

Nåden (2003) studie undvek i stor utsträckning sociala sammanhang på grund av lukt och 
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läckage från bensåret. Lukten från såret beskrevs som frän. Detta styrktes av deltagarna i 

Haram och Nåden (2003), Jones et al. (2008) samt i Morgan och Moffat (2008) studie som 

uppgav att lukten från såret fick dem att känna skam, äckel, självförakt och låg självkänsla. 

 

Att inte veta vilken tid distriktssköterskan skulle komma och lägga om bensåret gjorde att 

kvinnorna kände sig bundna till hemmet. Ingen av de deltagande männen talade om att de 

kände sig bundna till hemmet på grund av de ovissa omläggningstiderna. Deltagarna upplevde 

att förberedelse och omläggning var tidskrävande. Det upplevdes viktigt med kontinuitet, att 

det var samma distriktssköterska som kom och lade om såret. När en ny distriktssköterska 

kom, fanns en oro för att denna inte skulle lägga om benet på samma sätt som ordinarie 

personal och med detta förlänga sårtiden. Detta bekräftades i Douglas (2001), Richs och 

McLachlans (2003) samt i Ebbeskog och Emami (2005) studie, deltagarna i dessa studier 

upplevde det jobbigt när flera olika distriktssköterskor lade om deras bensår och de 

efterfrågade mer kontinuitet. Ebbeskog och Emami (2005) lyfte fram att det positiva med att 

träffa samma distriktssköterska vid varje omläggning är att patienten inte behövde upprepa sin 

sjukdomshistoria, distriktssköterskan visste också hur såret förändras från gång till gång och 

det blev inte heller något experimenterande med omläggningsmaterial. Alla deltagare 

förberedde sig på något vis inför omläggning, tog smärtstillande, lindade av benet samt vilade 

för att inte benet skulle svälla ytterligare. Själva omläggningen gick oftast bra och besöket 

från distriktsköterska var uppskattat. Tidigare forskning styrker att relationen till 

distriktssköterskan upplevdes som positiv av patienter. Många hade stort förtroende för sin 

distriktssköterska, de upplevde relationen som värdefull och patienterna kände sig bekväm vid 

omvårdnaden (Walshe 1995, Byrne & Kelly 2010).  

 

Föreliggande studie påvisade att lindningen skapade en känsla av att alltid vara påklädd och 

instängd och för männen upplevdes lindningen var det värsta, värre än smärtan. Lindan 

upplevdes som obekväm och begränsade deras rörlighet, detta bekräftades av deltagarna i 

Annells (2008) studie. Flera kvinnor upplevde ändå att det var skönt att vara lindad, det blev 

ett stöd för benet. Lindan gjorde det dock svårare för dem att upprätthålla en personlig hygien 

och de kände sig inte fräscha. Walshe (1995), Douglas (2001), Ebbeskog och Ekman (2001) 

samt Maddox (2012) bekräftar att den personliga hygienen upplevs svår att upprätthålla på 

grund av lindorna som hindrar den från att duscha och ta fotbad. Detta påverkade deras känsla 

av välbefinnande och kunde leda till apati och depression, vilket i sin tur kan leda till social 

isolering. Även om patienterna i föreliggande studie märkte att lindningen gav resultat så ville 
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de slippa undan den, deltagarna i Finlayson et al. (2010) och Maddox (2012) studie upplevde 

att lindorna begränsade deras rörlighet och påverkade deras humör negativt så mycket att 

deras följsamhet till lindning som behandling minskade. I Annell (2010), Finlayson et al. 

(2011) och Yarwood-Ross och Haigh (2012) studie, samt hos Kapp (2013), framkom att 

kompressionsbehandling var den mest effektiva metoden för svårläkta bensår och att det vid 

kompressionsbehandling är viktigt att distriktssköterskan och patienten är överens för att 

kunna förbättra sårläkningsprocessen och minska risken för uppkomst av nya bensår. Att vara 

lindad upplevdes som smärtsamt, det kliade på sommaren och de tillfällen då benet var 

avlindat upplevdes fantastiskt. Annells (2008) samt Byrne och Kellys (2010) studie bekräftar 

att en ökad smärta och obehag vid lindning upplevdes på grund av att lindan satt för hårt eller 

för löst. Lindan var klumpig och lindad för tjockt. Även klåda under lindan förekom och 

denna påverkade deltagarnas nattsömn.   

 

Wissing et al. (2002) kom, i sin studie, fram till att bensår innebar begränsningar i 

vardagslivet. Deltagarna, främst männen, i föreliggande studie upplevde att de inte kunde vara 

så aktiva som de ville på grund av bensåret, de hade slutat med flertalet av sina aktiviteter, 

bland annat bilkörning, skogspromenader och dans, av rädsla att stöta i benet. Enligt Hyde et 

al. (1999) uppgav studiedeltagarna att deras ben var väldigt viktiga för dem och att de alltid 

försökte skydda benen eftersom minsta lilla skada kunde orsak nya sår. Kvinnorna i 

föreliggande studie upplevde att tröttheten gjorde att det inte längre fanns någon ork över att 

träffa vänner, humöret förändrades, de blev lättare irriterad och grinig. Att humöret påverkas 

hos personer med bensår bekräftas av tidigare forskning. Deltagare har beskrivit att deras 

välmående minskat, de har en oförklarlig ilska, känner förtvivlan, nedstämdhet och besvikelse 

(Ebbeskog & Ekman 2001, Haram & Nåden 2003, Byrne & Kelly 2010, Chamanga 2010). 

 

Att hitta passande skor upplevdes som svårt och besvärligt på grund av det tjockt lindade 

benet, skorna måste vara större. Kvinnorna köpte herrskor som var både bredare och större 

men för männen var det svårare att hitta större skor. Personerna i Haram och Nåden (2003) 

samt i Heinen et al.(2007) studie löste skoproblemet genom att specialbeställa skor eller att 

köpa skor i olika storlekar, vissa använde tofflor både inne och ute. Patienterna, både manliga 

och kvinnliga, kände att de inte ville visa sina lindade ben. Kvinnorna i föreliggande studie 

och i Hyde et al. (1999) studie upplevde att deras kvinnlighet påverkades av bensåret. 

Bensåren påverkade deras val av klädsel och kvinnorna sörjde möjligheten att bära kjol. De 
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ville inte visa lindningen eftersom det tyckte att det var genant och använde därför enbart 

byxor. 

 

Många av deltagarna, både män och kvinnor, vande sig vid att leva med bensåret och dess 

komplikationer. Andra uttryckte att de aldrig vande sig, de tänkte alltid på bensåret. De 

upplevde en oro för att bensåret skulle försämras, att leva med tanken på att eventuellt behöva 

amputera benet bidrog till ytterligare oro och förtvivlan. Detta överensstämmer med 

Ebbeskog och Ekman (2001), som beskrev patienters oro och vanmakt över såret och dess 

läkning. Personerna i Haram och Nåden (2003) studie var rädda för att den långsamma 

läkningsprocessen skulle leda till kallbrand och amputation.  Att distriktsköterskorna var 

intresserade betydde mycket för deltagarna i föreliggande studie och de kände sig trygga med 

den vård de fick. Personerna i Morgan och Moffat (2008) studie ansåg att de fick bra vård då 

distriktssköterskan såg dem som en individ och inte som en bensårspatient, när denna 

intresserade sig för alla aspekter kring personens hälsa, inte bara det kliniska runt bensåret och 

om denna var tekniskt i att hantera bensåret.  

 

Enligt Virginia Henderssons omvårdnadsteori skall distriktssköterskan hjälpa patienten så att 

denna kan uppnå optimal hälsa och välbefinnande, distriktssköterskan skall utgå från 

patientens allmänmänskliga behov och hon framhåller en omvårdnad där patienten är det 

centrala (Egidus & Norberg 1985). Även om patienten är svårmotiverad är det viktigt att 

sjuksköterskan har en holistisk syn med människan i centrum (Todd 2011). Män och kvinnor 

som lever med bensår upplever många begränsningar och måste hitta strategier för att klara 

sin vardag på ett bra sätt. Behandlingen av bensår måste vara ett samarbete, där 

distriktssköterskan måste vara lyhörd för patientens behov och regelbundet utvärdera 

omvårdnadsåtgärderna tillsammans med patienten. Kommunikationen mellan patient och 

distriktsköterska är viktig för att skapa en bra sårvård. En bra vård innebär att 

distriktssköterskan ser patienten som en individ och inte som en bensårspatient. Detta 

bekräftas av Edwards (2003) som skriver att det i sårbehandling liksom i all omvårdnad är 

viktigt att distriktssköterskan ser hela människan och inte bara den del som behöver vårdas. 

Att behandla bensår är en omfattande arbetsuppgift, det varar över lång tid och kräver både 

tålamod och engagemang. Möjligheten till ett lyckat slutresultat ökar om distriktssköterskan 

enligt Lindholm (2012) ser, lyssnar till och respekterar varje patient samt skapar en känsla av 

gemensamt ansvarstagande för behandlingens resultat.   
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4.3 Metoddiskussion 

Patienter med bensår är en stor patientgrupp inom vården som författarna till föreliggande 

studie med stor sannolikhet kommer att möta ofta. För att kunna ge en bättre omvårdnad 

önskade författarna mer förståelse för dessa patienters upplevelse av att leva med venösa 

bensår och så valdes ämnet för denna studie. För att bearbeta det insamlade materialet 

användes en kvalitativ ansats med beskrivande design, vilket innebär analys av texter som är 

grundade på människors berättelser om sina upplevelser och erfarenheter. I studier med 

kvalitativ ansats strävar författarna efter att få en helhetsbild över deltagarnas upplevelser och 

författarna anser därför att en beskrivande design bäst kunde besvara studiens syfte 

(Graneheim & Lundman 2004, Polit & Beck 2008).  

 

Urvalet av patienter till studien gjordes med ett ändamålsurval vilket innebär att deltagare som 

har specifik kännedom om studiens innehåll söktes (Polit & Beck, 2008). Urvalet bestod av 

åtta män och åtta kvinnor och detta kan ses som en svaghet. Hade deltagarantalet varit större 

så hade chansen till variation i svaren ökat, författarna anser dock att de fick ett rikt material 

som ger en beskrivande bild för hur män respektive kvinnor upplever att det är att leva med 

venösa bensår. Inklusionskriterierna var relevanta utifrån studiens syfte. Bensår ökar efter 65 

års ålder enligt Lindholm (2012), därav anser författarna att inklusionskriteriet 65 år eller 

äldre var relevant. Bensåret skulle vara venöst för att inkluderas i studien och detta för att det 

är den vanligaste sorten av bensår. Under studiens gång har författarna förstått att om både 

arteriella och venösa bensår inkluderats i studien så hade det troligen inte framkommit att 

lindningen upplevdes som ett stort problem av männen eftersom arteriella sår inte lindas. 

Kriteriet att en distriktssköterska skulle lägga om bensåret inkluderades för att bensåret 

fortfarande skulle vara under pågående behandling.  

 

Medeltiden för hur länge deltagarna i studien haft sitt sår var 3 år. Kortaste tiden var 3 

månader och den längsta 12 år och detta gjorde att deras upplevelser skiljde sig åt när det 

gällde deras anpassning till bensåret samt avsaknad av aktivitet. Semistrukturerade intervjuer 

med frågor som konstruerats av författarna användes som datainsamlingsmetod, denna metod 

gav deltagarna möjlighet att berätta fritt vid öppna frågor (Polit & Beck 2008). I föreliggande 

studie valde båda författarna att medverka vid samtliga intervjuer, detta ses som en styrka då 

författarna genom att medverka vid samtliga intervjuer kunde säkerställa att intervjuerna 

genomfördes på ett likartat sätt. Det skulle kunnat vara en svaghet om intervjupersonen hade 
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känt sig i underläge gentemot de två författarna men stämningen upplevdes som god vid 

intervjuerna av författarna. 

 

Eftersom båda författarna var oerfarna intervjuare fanns det tillfällen, under de första 

intervjuerna, då samtalet gled in på sådant som inte berörde syftet och detta kan ses som en 

svaghet men resultatet påverkades inte. Båda författarna tyckte först att det var svårt att 

avbryta deltagarna vilket ledde in samtalet på sådant som inte besvarade studiens syfte. Vid 

männens intervjuer satt till en början deras hustrur med vid intervjun men eftersom de gärna 

kom med egna kommentarer och synpunkter så bad den intervjuande författaren fruarna att 

lämna rummet. De visade förståelse för detta och lämnade rummet. I resultatet återkommer 

begrepp, som till exempel lindning, i fler än en underkategori. Begreppet beskrivs då ur lite 

olika synvinklar. Att leva med bensår ger en påverkan, till exempel vid lindning så påverkas 

deltagarna av smärta, begränsad aktivitet samt att inte kunna klä sig som de önskar. 

 

Författarna till föreliggande studie arbetade med datainsamlingen och analysarbetet 

koncentrerat under en begränsad tid, detta innebar att intervjumaterialet var aktuellt och det 

var viktigt för att få en så säker granskning som möjligt. Författarnas handledare läste igenom 

två av intervjuerna. Författarna identifierade var för sig meningsenheter i det insamlade 

materialet och läste sedan varandras meningsenheter och fann dem väsentliga för studiens 

syfte. Samtliga personer i handledningsgruppen har läst igenom materialet och under 

analysarbetets gång har diskussioner förts angående val av meningsenheter, kondensering av 

meningsenheter samt kodning av den kondenserade texten. Synpunkter har även lämnats till 

författarna på kategorisering och tematisering. Detta stärker studiens tillförlitlighet.  

 

Att bestämma studiens överförbarhet överlåts till läsaren. Författarna har dock noggrant 

redovisat urval, deltagare, datainsamling och analysprocess samt resultat, detta anser 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008) ökar bedömningen av studiens överförbarhet. 

Resultatet presenteras i löpande text och består av ett tema, tre kategorier samt sju 

underkategorier. För att styrka deltagarnas upplevelse av att leva med venösa bensår så har 

citat från flertalet intervjuer använts. Resultatet i föreliggande studie stämmer väl överens 

med tidigare studier som författarna läst (Ebbeskog & Ekman 2001, Haram & Nåden 2003).   
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4.4 Allmän diskussion 

Resultatet i föreliggande studie visade att deltagarna upplevde att bensåret begränsade dem i 

deras vardag. Den påvisade även att de uppskattade sin distriktssköterska och såg att denne 

försökte sköta om såret efter bästa förmåga och detta skapade ett lugn hos deltagarna. 

Författarna till föreliggande studie anser att en distriktssköterska måste se hela människan och 

inte bara den del som behöver vårdas, patienten ska vara det centrala i omvårdnaden. Detta är 

en åsikt som stöds av Virginia Henderson och hennes teori (Egidus &Norberg 1985). 

 

Denna studies resultat skulle kunna diskuteras på en arbetsplatsträff, även om patienterna 

upplever distriktssköterskorna som professionella så finns det förbättringar att göra. 

Distriktssköterskorna kan minska deras begränsningar genom att ser över smärtlindring samt 

försöka lägga om såren på förmiddagarna så att patienterna är fria att göra vad de vill resten 

av dagen. När det gäller kompressionslindning är det av stor vikt att distriktssköterskan tydligt 

informerar om dess effekt som behandling eftersom detta kan öka patientens följsamhet. 

Författarna till föreliggande studie anser att distriktssköterskor kontinuerligt bör uppdatera sig 

gällande nya rön om bensår, behandling och omläggningsmaterial. Van Hecke et al. (2008) 

påvisade att de distriktssköterskor som upplevde sig ha god kunskap om bensår var mer 

benägna att ge råd kring vård och behandling av bensår. Eftersom bensår är en vanlig 

arbetsuppgift kan det vara lätt att omläggningar blir en rutin och uppdatering inte sker. I Van 

Heckes (2010) studie sade sig deltagarna uppleva en högre livskvalité efter att de fått 

information om sitt bensår och om de problem som fanns relaterade till detta samt hur dessa 

skulle hanteras. 

 

Tidigare forskning har i stor utsträckning koncentrerat sig på patienters upplevelse av att leva 

med bensår, det finns få studier som beskriver hur män respektive kvinnor upplever att 

bensåren påverkar dem. Resultatet av föreliggande studie indikerar att det kan finnas en viss 

skillnad mellan män och kvinnors upplevelse, det skulle därför vara intressant med studier 

som belyser hur män respektive kvinnor hanterar symtomen i sin vardag. Författarna anser 

även att eftersom denna studie endast belyser upplevelsen från åtta män och åtta kvinnor 

behövs fler och större studier som belyser skillnader i män respektive kvinnors upplevelser av 

att leva med bensår. 
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4.5 Slutsats   

Slutsaten av denna studie är att män och kvinnor som lever med venösa bensår upplever sig 

begränsade i sin vardag. Att vara lindad upplevde männen vara det värsta med att ha bensår. 

Lindan begränsade deras rörlighet. Kvinnor upplevde att smärtan var det värsta med bensåret, 

när den satte i gång beskrevs den som grym och det gick då inte att tänka på något annat. De 

kände sig bundna till hemmet på grund av ovissa omläggningstider. Både män och kvinnors 

fysiska aktivitet begränsades och deras sociala samvaro minskade på grund av trötthet och 

tidsbrist. Många behövde hjälp för att klara av vanliga vardagsbestyr. Trots de begränsningar 

som bensåren medförde så anpassade sig flertalet till sin nya vardag. 
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