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Sammanfattning 
 

Bakgrund:  

Ungefär 1% av befolkningen har aktiva bensår eller har haft bensår. Tillståndet begränsar 

individen fysiskt, psykiskt, socialt och i arbetslivet. 

Syfte:  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarenheter i det dagliga livet hos personer 

som har bensår. Vidare var syftet att granska den metodologiska aspekten 

undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna. 

Metod:  

Studien är en beskrivande litteraturstudie, som inkluderar fem artiklar med kvantitativ ansats, 

sex artiklar med kvalitativ ansats samt en artikel med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

De vetenskapliga artiklarna söktes i databaserna PubMed, Cinahl och Scopus. De delar från 

artiklarnas resultat som svarade på syftet granskades och analyserades. Resultaten delades 

sedan upp i kategorier och underkategorier. 

Huvudresultat:  

Ett bensår påverkar en människa både fysiskt, psykiskt och socialt. Patienterna var rädda för 

att såret skulle lukta illa, vara smärtsamt och att det skulle läcka från såromläggningen. De var 

missnöjda med att omvårdnadspersonal inte tog deras oro på allvar.   

Slutsats:  

Rädslan för smärta och lukt begränsade individernas vardagsliv. Otillräcklig information, 

tidsbrist hos sjuksköterskorna samt olika sjuksköterskor vid varje behandling gjorde att 

patienterna med bensår tappade tilltron till omvårdnaden. 

 

Nyckelord: 

Bensår, livsstil, patient, livskvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linda Åhlund 
Fariba Hajizadeh 

Abstract 
 
Background: 

Around 1% of the population have or have had leg ulcers. The condition restricts the 

individual physically, psychologically, socially and in work life. 

Purpose: 

The purpose with this study was to describe experiences in the daily life of people who 

have leg ulcers. Furthermore, the aim was to review the methodological aspect study group in 

the included articles. 

Method: 

Describing, descriptive literature study, including five publications with a quantitative 

approache, six publications with a qualitative approaches and one publication with both a 

quantitative and qualitative approach. The scientific publications were found in the databases 

PubMed, Cinahl and Scopus. Results answering the aim of the present study reviewed and 

analysed. The results were then complied into categories and sub-categories. 

Main result: 

A leg ulcer affects a person physically, psychologically and socially. The patients were 

worried that the ulcer might have an unpleasant odour, be painful and that there might be a 

leakage from the bandage. They were unhappy with the nurses not taking their concerns 

seriously. 

Conclusion: 

Worries for pain and odour restricted the patients in their daily life. Insufficient information, 

lack of time from nurses’ side and having different nurses at each treatment resulted in the 

patients losing their trust in the care. 

Keywords: 

Leg ulcer, lifestyle, patient, quality of life 
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1. Introduktion 

 
1.1.  Definition av bensår 

Bensår kallas alla sår som uppträder på ben och fötter och som inte läker inom sex veckor (1). 

Ben- och fotsår är symtom på en cirkulatorisk underliggande kronisk sjukdom och i cirka 

hälften av fallen är det venös insufficiens. Ungefär 1% av befolkningen har aktiva bensår eller 

har haft bensår. Den viktigaste riskfaktorn är stigande ålder. Det finns olika typer av bensår: 

venösa, arteriella samt arteriovenösa bensår (2).   

 

1.2. Venösa bensår 

Vid de flesta bensår (70%) är den bakomliggande orsaken venös insufficiens, det vill säga en 

nedsatt funktion i venernas klaffsystem. Venösa bensår orsakas av att klaffarna i de 

vensystem som förbinder benets ytliga och djupa vener inte fungerar (1). Venösa sår 

definieras som sår nedanför knäet som inte läkt på sex veckor. Tillståndet begränsar individen 

socialt och i arbetslivet (3-6). Hos personer över 65 år ökar risken för venösa bensår med fyra 

procent. Prevalensen av kronisk venös insufficiens varierar i världen (3,7).  

 

1.2.1. Patofysiologi  

Artärerna transporterar blod från hjärtat ut till kroppens vävnader, så att de får syre och 

näring. Venerna för blodet, med avfallsprodukter från vävnaden, tillbaka till hjärtat. Benen 

har två system av vener, de ytliga som ligger mellan huden och musklerna, och de djupa som 

ligger mellan musklerna. De två systemen binds ihop av många små vener som gör att blodet 

kan löpa från de ytliga, till de djupa venerna. För att blodet ska kunna flyttas från benen och 

uppåt i kroppen, mot tyngdkraften, behövs ett speciellt pumpsystem, den så kallade 

muskelpumpen. Muskelpumpens drivkraft alstras av vadmuskeln. När man går eller 

motionerar drar muskeln ömsom ihop sig runt venerna i benet och ömsom slappnar den av. 

Sammandragningarna pressar blodet från benen och upp mot hjärtat. För att blodet inte skall 

rinna tillbaka ner i benen är venerna utrustade med klaffar som stoppar återflödet. De tillåter 

bara blodet att flyta i en riktning, nämligen mot hjärtat (8). När klaffarna inte fungerar som de 

ska leder det till klaffsvikt. Denna kan uppkomma på grund av blodpropp i benets djupa 

vener, djup ventrombos eller stillastående eller stillasittande arbete, annan sjukdom, eller 

skada som har lett till att venklaffarna inte längre fungerar. På grund av svikt i venklaffarna 

blir den venösa delen av cirkulationssystemet överbelastad. Det höga hydrostatiska trycket 

pressar vätskan från venerna ut i vävnaden och ödem utvecklas. När ödem uppstår minskar 



Linda Åhlund 
Fariba Hajizadeh 

 
 

2 

näringstillförseln till vävnaderna i huden vilket innebär att hudens motståndskraft reduceras 

mot yttre skada och infektioner. Innan sårbildning blir huden röd, tunn och skör och eksem 

kan bildas. I ett venöst bensår är sårbotten ofta täckt av fibrin, gulvitt sekret som vanligen 

utvecklas från fibrinogen och andra proteiner i blodet. Sårkanterna kan, beroende på hur länge 

patienten har haft såret, vara tjocka eller atrofiska. Generellt är huden på underbenet hårlös 

och torr på grund av näringssvikt i hudens vävnad. Ödemet leder till smärtor hos patienten 

(9).  

 

1.2.2. Symtom 

Ett ben med venösa problem har ett mycket karaktäristiskt utseende, benet är uppsvullet, 

ödematöst och huden är ofta brunaktigt missfärgad. Huden är torr och kliar och det kan även 

förekomma eksem, så kallade staseksem (1,9). Huden runt såret läker inte spontant beroende 

på kronisk venös sjukdom. Djupet av såret kan vara mellan 5 och 10 mm (10) Såret har 

oregelbundna gränser, omges med en brun hyperpigmentering och är beläget vid den laterala 

eller mediala fotknölen på ett svullet ben (3).  

 

1.2.3. Diagnostik 

För att såren ska kunna läka behöver de diagnostiseras och behandlas. Bakomliggande 

sjukdomar ska alltid utredas (9). För att leta efter eller utesluta bakomliggande 

systemsjukdomar ställs sårstatus genom att ta en anamnes, palpera och inspektera såret, ta 

ultraljud, göra infektionsbedömning och ta basala labprover (8). 

 

1.2.4. Behandling 

Det är viktigt att venösa bensår behandlas för att hindra att såret utvecklas i hela underbenet, 

sk cirkumferent sår (9). Hudtransplantation kan behöva genomföras och behovet av 

kompressionsbehandling bedöms av läkare. Sjuksköterskan kan utföra de konservativa 

behandlingarna. Detta innebär att uppmuntra patienten att aktivt delta i 

kompressionsbehandlingar och få en kontinuitet i behandlingen för en bättre läkningsprocess 

(8). Kompressionsbandagering är den viktigaste behandlingen för att motverka ödem i benet. 

För att reducera ödemen kan man även använda pumpstövel, en så kallad intermittent 

kompressionsbehandling. Den är väldigt effektiv på i att reducera ödemen. 

Kompressionsstrumpor och stödstrumpor används vid lindriga ödem.  Benen bör lindas av en 
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person med kunskap när bensåret uppkommit. Råd om fysisk aktivitet och om att benet bör 

vara i högläge ska alltid kombineras vid kompressionsbehandling (2). 

 

1.3 Arteriella bensår 

Arteriella bensår är ofta perifert lokaliserade på fotryggen och tårna. De uppstår på grund av 

ateroskleros med trånga partier i artärerna vilket leder till nedsatt blodtillförsel till vävnaden. 

Såret, som ofta är djupt och exponerar underliggande senor, är ofta belagt med gula och svarta 

nekroser. Palpabel fotpuls saknas eller är svag. Såret är ofta smärtsamt, speciellt nattetid då 

foten är i planläge. Smärtan lindras när patienten har benet sänkt under hjärtnivå. Diagnosen 

verifieras genom ankel-/armtrycksmättning 

Ankeltrycket jämförs med överarmstrycket så att ett ankel-/armindex (systoliskt ankeltryck 

dividerat med systoliskt överarmstryck), alternativt systoliskt tryckskillnad mellan ankel och 

överarm, kan beräknas (1). 

 

1.4 Arteriovenösa bensår 

Dessa sår kallas för blandsår eller kombinerade sår och kan uppstå när en person har både 

arteriell och venös cirkulationssvikt (2). 

 

1.5 Sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid bensår 

Bensår är ofta fulla av bakterier och dessutom är patienten infektionskänslig i sårområdet. Det 

är därför av stor vikt att sjuksköterskan använder sig av basala hygienrutiner i preventivt syfte 

för att förhindra smittspridning. Innan behandling av bensår är det viktigt att veta om såret är 

av venös eller arteriell karaktär, då behandlingar av dessa sår skiljer sig åt (9). Som 

sjuksköterska är det viktigt att få patienten att förstå och vara delaktig i sin behandling och 

omläggning av såret för en följsam patient ger en bättre läkning av såret. Sjuksköterskan 

måste själv vara påläst och veta en del om kompressionsbehandling för att kunna förklara för 

patienten varför det är viktigt med kompression och varför just den behandlingen är vald. Det 

gäller även för sjuksköterskan att få patienten villig och positiv till behandlingen genom 

information om egenvård, livsstilsförändringar, nutrition, och få patienten att själv välja att 

vilja få bukt med såret och inte få några recidiv (återfall) samt få en behandling som är 

kontinuerlig eftersom en kontinuerlig behandling ger bättre resultat och mindre lidande för 

patienten (11). 
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1.6 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Enligt Travelbees teori är omvårdnad en mellanmänsklig process, där sjuksköterskans uppgift 

är att hjälpa patienten med att hantera sin situation för att en mening med lidandet och 

sjukdomen ska hittas. Mening kan patienten endast finna själv och den kan inte förmedlas 

från människa till människa. Sjuksköterskan kan bara stötta patienten i sitt sökande efter 

mening. Sjuksköterskan ska använda sig själv i terapeutiskt syfte i interaktionen med 

patienten. Parterna sjuksköterska-patient ska vara likvärdiga och ha en människa-till- 

människa relation. Begreppen patient och sjuksköterska finns inte i teorin eftersom det slätar 

ut och döljer den unike människans utmärkande och personliga drag. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient utvecklas genom ett flertal stadier: inledande möte, framväxt av 

identitet, empati, sympati, för att slutligen bli en ömsesidig förståelse och kontakt.  Travelbee 

menar att varje människa är en unik individ och den enda av sin sort som någonsin gått och 

kommer att gå på denna jord. Så som den enskilde individen bedömer och upplever sin egen 

fysiska, emotionella och andliga status är dess subjektiva hälsa. En annan viktig del i teorin 

handlar om hopp; en människa utan hopp har svårt att förbättra och förändra sin livssituation.  

Teorin framhåller också vikten av kommunikation i omvårdnadsarbetet. Det är 

kommunikation som kan skapa den mellanmänskliga dimensionen och som kan leda till målet 

att finna mening (12,13). 

 

1.7 Problemformulering 

Det är främst personer över 60 år som drabbas av bensår. Frekventa återfall och bristande 

läkning gör att kroniska bensår ofta orsakar stort lidande för patienterna (14). Sannolikheten 

är att patienter med bensår kommer att öka i antal eftersom befolkningen blir äldre globalt (8). 

Därför är det av värde att undersöka dessa personers upplevelser av att ha bensår då det är 

värdefull kunskap som kan förbättra omvårdnaden för denna patientgrupp. 

 

2. Syfte 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarenheter i det dagliga livet och omvårdnad 

gällande bensår hos personer som har drabbats av olika typer av bensår. Vidare var syftet att 

granska den metodologiska aspekten undersökningsgrupp i de inkluderade artiklarna. 

 

 

 



Linda Åhlund 
Fariba Hajizadeh 

 
 

5 

2.1 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har patienten med bensår av vardagslivet?  

2. Vilka erfarenheter har patienten från omvårdnaden av bensår? 

3. Vilken undersökningsgrupp har de utvalda artiklarna gällande kön, ålder, antal, har 

deltagarna sår nu/läkt bensår/ återfall och hur länge har deltagarna haft bensår? 

 

3. Metod 

 
3.1 Design 

Studiens design var en beskrivande litteraturstudie (15). 

 

3.2 Databaser  

Tillsammans sökte författarna vetenskapliga artiklar i olika databaser. Artiklarna söktes fram i 

databaserna PubMed, Scopus och Cinahl. Dessa databaser innehåller vetenskapliga artiklar 

och artiklarna finns tillgängliga i Free fulltext för Högskolan i Gävles studenter. Dessa 

databaser är breda och innehåller de flesta områdena inom hälsa och sjukvård (15). 

 

3.3 Sökord, sökstrategier och urvalskriterier 

Vid sökningarna användes MeSH-termer i PubMed var för sig och i kombination med den 

booleansksa termen AND. De MeSH-termer som användes var leg ulcer, varicose ulcer, 

activity of daily living, patient, venous leg ulcer, life style, experiences och quality of life. 

Vid sökningar i Cinahl och Scopus användes fritextsökord, då dessa databaser inte använder 

sig av MeSH-termer.  Fritextsökorden som användes var leg ulcer, activity of daily living, 

varicose ulcer, experience, older patients, venous leg ulcer, leg ulceration, psychological 

factors, patient och compliance. Författarna läste tillsammans abstraktet för de sökningar som 

hade under 200 träffar och utifrån detta valdes 13 artiklar ut för att granskas närmare. De 

flesta träffarna gick inte att öppna, utan måste lånas på fjärrlån eller köpas. Vissa artiklars 

resultat svarade inte på syftet eller saknade etisk granskning.  De 13 utvalda artiklarna lästes i 

sin helhet. Se tabell 1, 2 och 3. 
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Tabell 1 

Begränsning: Fri full text, abstrakt, 2005-2014, engelska, kvinnor, män, vuxna över 18 år. 

 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal 

valda 

artiklar 

Dubbletter 

 

PubMed Leg Ulcer (MeSH)  532 0 0 

PubMed Varicose ulcer (MeSH) 120 0 0 

PubMed 
Activities of Daily 

Living (MeSH)  

4720 0 0 

PubMed Leg ulcer AND activity 

of daily living  (fritext) 

2 0 0 

PubMed 

 

 

Patient AND venous leg 

ulcer AND lifestyle 

(MeSH)  

33 2 0 

PubMed 

 

Patient AND venous leg 

ulcer AND experiences 

(MeSH) 

24 1 0 

PubMed Patient AND venous leg 

ulcer AND quality of life 

(MeSH) 

98 2 0 

Total   5 0 
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Tabell 2 

Begränsning: Fri full text, abstrakt, 2005-2014, engelska, kvinnor, män, vuxna över 18 år. 

 

 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

Dubbletter 

 

Cinahl Leg Ulcer (fritext)  

 

175 0 0 

Cinahl Activities of Daily 

Living (fritext) 

3012 0 0 

Cinahl Leg ulcer AND activity 

of daily living (fritext) 

1 1 0 

Cinahl Varicose ulcer AND 

activity of daily living  

(fritext) 

171 2 0 

Cinahl Leg ulcer AND 

experience (fritext) 

17 1 0 

Total   4 0 

 

 

Tabell 3 

Begränsning: Fri full text, abstrakt, 2005-2014, engelska, kvinnor, män, vuxna över 18 år. 

 

 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar 

Dubbletter 

 

Scopus 
Older patients’ 

experience, venous ulcer 

leg (fritext) 

9 1 0 

Scopus Leg ulceration, 

psychological factors 

(fritext) 

10 1 0 

Scopus Quality of life, patient 

with venous ulcer, 

factors 

(fritext) 

128 1 0 

 Scopus Patient, compliance, leg 

ulcer 

(fritext) 

 

192 1 0 

Total   4 0 
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Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle svara på syfte och 

frågeställningar, vara fritt tillgängliga i abstract samt fulltext i Högskolan i Gävles databaser, 

att de skulle vara originalartiklar av kvalitativ eller kvantitativ ansats publicerade på svenska 

eller engelska åren 2005-2014 samt inkludera män och kvinnor över 18 år. Artiklarna skulle 

ha etiskt godkännande. De artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades. 

 

3.4 Dataanalys 

Tretton artiklar valdes ut från databassökningarna, av dessa svarade 12 stycken artiklar på 

syftet och hade etiskt granskats och inkluderades därför i resultatet. De inkluderade artiklarna 

lästes igenom och granskades noggrant i sin helhet. Författarna till föreliggande studie läste 

artiklarna tillsammans för att sedan diskutera artikelns innehåll för att se om den var relevant 

för studien. Artiklarna lästes ett flertal gånger så att skillnader och likheter i artiklarnas 

resultat kunde identifieras (15). Artiklarna sammanställdes i en tabell med rubrikerna: 

författare/årtal/land, titel, syfte, resultat, design, datainsamling, analysmetod och urval. Denna 

sammanställning gjorde det lättare att granska varje artikels resultat innan de kategoriserades. 

Varje artikels resultat markerades med olika färger utifrån de resultat de redovisade och 

resultat med liknande innehåll och innebörd fördes samma till underkategorier (16). För att få 

svar på de tre frågeställningarna granskades varje artikels resultat- samt metoddel noggrant. 

Resultat som svarade på frågeställning 1 respektive 2 sammanställdes under tre respektive två 

underkategorier där frågeställningarna bildade kategorier (15). Den frågeställning som gällde 

artiklarnas undersökningsgrupp bearbetades och analyserades genom att artiklarnas metoddel 

lästes och ibland även artiklarnas resultatdel då där i vissa fall fanns mer information om 

undersökningsgruppen. Frågor gällande undersökningsgruppen var: Vilket kön hade 

deltagarna? Vilka åldrar var deltagarna i? Har de eller har de haft bensår? Vilken typ av 

bensår har deltagarna?    

  

3.5 Forskningsetiska överväganden  

Enligt Helsingforsdeklarationen och forskningsetiska rådets etiska riktlinjer inkluderades 

artiklar som har blivit etiska prövade och godkända. Ingen tidigare gjord forskning har 

plagierats samt allt material har granskats objektivt (17). Då detta är en litteraturstudie som 

sammanställt redan publicerat material föreligger det ingen risk att deltagarna som i studierna 

genom föreliggande studie utsatts för skada, obehag eller lidande, vilket är en av 

grundprinciperna för att få bedriva forskning (18).  
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4. Resultat  

Denna litteraturstudie bygger på 12 vetenskapliga artiklar, varav sex har kvalitativ ansats, en 

har både kvalitativ och kvantitativ ansats och de övriga fem har kvantitativ ansats. De 

presenteras i löpande text samt i bilaga 1. Några av artiklarna svarade på både 

frågeställningarna 1 och 2 medan andra svarade på en av dessa. Alla artiklar svarade på frågan 

om urvalet genom granskning av metoddelen, och ibland även resultatdelen, i artikeln. Utifrån 

de vetenskapliga artiklarnas resultat bildades två kategorier, där den ena kategorin fick tre 

underkategorier och den andra kategorin fick två underkategorier.  

 

4.1 Patienters erfarenheter av vardagslivet med bensår 

4.1.1 Rädslan för smärta 

Fruktan för smärtan fick de flesta individer med aktivt bensår att inte röra på sig, ta en 

promenad eller göra sina benövningar/lägga benen högt. Några ville hellre lägga benen högt 

än ta promenader eftersom de hade erfarenhet av att ha ramlat ett flertal gånger. Erfarenhet av 

det tidigare smärtsamma tillståndet ökade deras rädsla inför rekommenderade övningar. En 

deltagare berättade att läkaren sagt att ett smärtande sår läker sämre, så nu satt han mest för då 

gjorde såret mindre ont. Vissa patienter uttryckte mindre positiva känslor vid benövningar. De 

var rädda att dessa övningar kunde motverka läkningen eftersom de inte fått någon relevant 

information om varför det var bra att göra dessa övningar (19-23). Det framkom att rädslan 

för smärtan påverkade hela livskvaliten negativt. Smärtan gav individerna problem med 

sömnsvårigheter, ingen energi och begränsad rörlighet. Den psykiska hälsan påverkades av 

smärtan, dels genom förlust av självkontroll och ökad ångest, dels genom att personerna 

upplevde sig deprimerade (24,25). För att de flesta personer med bensår skulle kunna röra sig 

och utföra fysisk aktivitet tog de smärtstillande läkemedel (20). En studie (21) visade att det 

inte fanns några betydande skillnader i smärtans intensitet på grund av ålder, kön eller BMI, 

medan en annan studie (26) visade motsatsen.  

 

4.1.2 Rädslan för odör 

Rädslan för att andra skulle känna lukten av såret var en tillräcklig orsak för att vara restriktiv 

med sociala aktiviteter. Personer som hade vätskande sår och svullnad av venösa bensår 
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kunde uppleva att de stötte bort andra människor, till och med sin egen make/maka. Individer 

med bensår berättade om hur de hade blivit upprörda av lukten från sina sår, och hur denna 

lukt gav känslor av skam, avsky, självförakt och att detta orsakade psykisk obalans hos 

individen (25). Många vågade inte gå ut på grund av att andra kunde känna den starka och 

vidriga lukten av såret och det resulterade i tappat självförtroendet. Det vätskande såret och 

det blöta bandaget och den samtidiga risken för odören beskrevs vara den värsta aspekten av 

att ha bensår och detta fick dem att isolera sig från det sociala livet (27).  

 

4.1.3 Begränsningar i vardagslivet 

Ett flertal personer med bensår beskrev att såret inkräktade på vardagslivet och deras sociala 

nätverk och stöd minskades avsevärt och de kände sig ofta sårbara. Deras vardag blev 

förändrad, eftersom de var tvungna att boka tider för behandling. Negativa erfarenheter ledde 

till att självkänslan påverkades i negativ riktning vilket påverkade de dagliga rutinerna. Att 

följa råd om livsstilsförändringar tyckte patienterna var besvärligt. De hade problem med 

smärta och omläggning, och problem med att få skor att passa hindrade deras fysiska 

aktivitet.  Information riskerade att misslyckas då personerna inte var mottagliga för 

rådgivning. Dock angavs mer positiva känslor, såsom styrka, glädje, självkänsla, lugn, mer 

frekvent än negativa känslor såsom ilska, raseri, depression, sorg, förtvivlan av individerna 

med bensår (24-30). Användning av stödstrumpor kunde enligt vissa individer vara hotande 

mot den egna identiteten av att vara en normal människa, samtidigt som de tyckte att 

stödstrumpor begränsade rörelser och benets muskelaktivitetet. Detta var två anledningar till 

att vägra använda stödstrumpor och bandagering (20,29). Ju äldre personen var desto svårare 

var det att utföra vardagsaktiviteter såsom hushållssysslor, bära tungt, promenader, 

benövningar och gå i trappor. De drog sig undan från andra människor då de kände att de inte 

litade på någon och att de inte heller fick den hjälp de behövde (26).  

 

4.2 Patienters erfarenheter av omvårdnaden gällande bensåret 

4.2.1 Patienters erfarenheter i samband med behandling  

Ångest, smärta och lidandet ökade på grund av att personerna med bensår inte fick samma 

sjuksköterska för sin behandling vid behandlingstillfällena. Flera patienter med bensår 

önskade att sjukvården skulle uppmärksamma andra problem som patienterna upplevde i 

samband med omvårdnaden. Smärtans intensitet berodde mycket på vilket förtroende 

personen hade till sjuksköterskan. Patienter som stött på ointresse från annan vårdpersonal 

upplevde mer smärta relaterat till sitt bensårsproblem.  Deras frustration och ilska ökade när 



Linda Åhlund 
Fariba Hajizadeh 

 
 

11 

deras smärtupplevelse inte togs på allvar. Många patienter beskrev att de fick smärta av 

omläggningar och när bandaget byttes. Ibland föreslog patienterna förändringar, men 

personalens svar på dessa varierade; ibland ignorerades deras förslag och en del 

sjuksköterskor svarade inte. Deltagarna klagade på att de inte fick tillräcklig lindring mot 

smärtan eller annan hjälp under den smärtsamma processen vid byte av bandagen. De kände 

sig inte delaktiga och detta hindrade dem från utveckla en god relation med personalen vilken 

skulle ha kunnat leda till en positiv effekt på läkningsprocessen. Patienterna önskade en 

meningsfull relation med sjuksköterskor, men de upplevde att sjuksköterskorna endast la om 

såret utan att bry sig särskilt mycket om personen som var drabbad. De var medvetna att om 

hur lite sjuksköterskor kände till om deras tillstånd och lidande. Flertalet patienter hade 

erfarenhet av hur sjukvårdspersonalen hade behandlat såret bryskt och utan att följa strikta 

hygienrutiner. Patienter oroade sig över sjuksköterskans kompetens när de inte informerades 

om sårläkningsprocessen. När behandling av en specialist, det vill säga distriktssköterska, 

ersattes av behandling på en annan hälso- vårdinrättning kände sig patienterna osäkra och 

missnöjda. Bandaget som blivit rekommenderat av specialist var inte alltid tillgängligt och de 

var ofta tvungna att acceptera en behandling som orsakade obehag (19,20,28,30). Brist på 

kompetenta sjuksköterskor, lång tids väntan för att få behandling och prioriteringsfrågan, (då 

andra patienter med andra åkommor prioriterades framför dem som hade bensår) var de 

främsta klagomålen. Personerna med bensår uppgav att de blev mer och mer beroende av 

andras hjälp (23). Sjukvårdspersonalen uppskattades när de visade kompetens och kunskap 

genom att förklara hur läkningsprocessen fortskred. Detta innebar att många deltagare kände 

sig delaktiga och att de tillsammans med sjukvården hade ett gemensamt ansvar för 

läkningsprocessen (19,20,23,28,30).  

 

4.2.2 Kunskap om och följsamhet till behandling 

Kunskapsnivån och kompetensen varierade bland deltagarna rörande deras bensår. För det 

mesta fokuserade personerna på de praktiska och funktionella aspekterna av det dagliga livet. 

Individerna med bensår hade en utmärkt förståelse av den invecklade behandlingen om hur 

deras förband skulle användas och visste att korrekt användning var en viktig del av effektiv 

behandling. Vissa deltagare hade total tilltro till sjuksköterskan och följde dennas råd och 

anvisningar oavsett, även om de trodde det var fel typ av behandling, men många visade 

insikt om behovet av kontinuitet i vården om läkning skulle uppnås (19,30).  
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Vissa patienter uttryckte mindre positiva känslor vid benövningar. De var rädda att dessa 

övningar kunde motverka läkningen eftersom de inte fått någon relevant information om 

varför det var bra att göra dessa övningar (20,23). Individer med bensår använde fysisk 

aktivitet för att få välbefinnande och distrahera smärtan, inte som en behandlingsstrategi. 

Dessa individer upplevde mindre maktlöshet än de som hade diabetiska fotsår (20,29).   

 

Att veta vad man ska göra och veta varför rådgivningen ska följas kunde påverka patienternas 

kognitiva, känslomässiga och fysiska beteende i positiv riktning. Kunskap om bensår, livsstil, 

rekommendationer och att utföra övningar var givande, tyckte patienter med långvariga eller 

återkommande sår. Informationen och livsstilsrådgivning hjälpte patienterna och gjorde dem 

mer medvetna om vikten av benövningar, livsstilsförändringar och kompressionsbehandlingar 

(19,30). Några patienter hävdade att de inte hade fått någon information, varken verbal eller 

skriven men ändå accepterat detta utan att ifrågasätta. Följsamheten till 

kompressionsbehandling var dålig och inkonsekvent. Flera individer hade utvecklat 

copingstrategier, genom sin acceptans av sin sjukdom/ bensår. De flesta patienter tog 

rådgivningen och behandlingen på allvar trots de svårigheter de hade vid 

kompressionsbehandling. De beskrev hur strumporna gav dem en känsla av trygghet. Olika 

faktorer och processer kunde förklara skillnaderna i följsamhet till bensårsrådgivning där den 

centrala faktorn var pålitlighet/känna sig säker. Från patientens sida handlade det om att bli 

sedd och lita på sjuksköterskans kompetens, från sjuksköterskans sida handlade det om att ha 

kunskap om bensåret och hur det skulle läggas om. En annan faktor som var påverkbar var 

den stöttning som personerna fick från vårdpersonal och sin familj. Att sjuksköterskan tog sig 

tid för sårvård och patient ingav förtroende, och då valde patienterna att följa de råd som var 

mest trovärdiga (20,22-26).  

 

4.3 Granskning av undersökningsgrupp 

I föreliggande studie granskades artiklarnas undersökningsgrupper utifrån variablerna ålder, 

kön, antal deltagare och hur länge personerna har/hade haft bensår och vilken typ av bensår de 

hade.  Deltagarnas ålder varierade, där den yngste deltagaren var 32 år (30) och den äldsta var 

91 år (22). Detta urval är relevant då de flesta som drabbas av bensår är äldre personer.  

Artiklarna (19-21,23-30) hade övervägande kvinnliga deltagare. I en artikel (22) var lika 

många av deltagarna kvinnor som män.  
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I sex artiklar (19,20,23,25,27,28) ingick deltagare med venösa bensår medan deltagarna i en 

annan artikel var personer med venösa bensår eller diabetiska fotsår (29). I ytterligare artiklar 

hade deltagarna antingen venösa bensår eller venös insufficiens (21,26). I tre studier 

(22,24,30) framgick det inte vilken typ av bensår deltagarna hade.  

De kvantitativa artiklarna (21,24-26,29) hade stora undersökningsgrupper med mellan 30 och 

200 deltagare. I de kvalitativa artiklarna (19,20,22,23,28,30) var antalet deltagare mellan 5 

och 26. I en artikel som hade både kvantitativ och kvalitativ ansats (27) ingick 196 deltagare i 

fas 1 och 20 deltagare i fas 2. 

 

5. Diskussion 

5.1 Huvudresultat 

I resultatet framkom att rädsla för smärta och odör påverkade livskvaliteten hos individen 

negativt och gav problem med sömnen, med avsaknad av energi och med begränsad rörlighet 

och isolering. Den psykiska hälsan påverkades av lukten och smärtan, dels genom förlust av 

självkontroll och ökad ångest, dels genom att personerna upplevde sig deprimerade. Negativa 

erfarenheter ledde till att självkänslan påverkades i negativ riktning vilket inverkade på de 

dagliga rutinerna. Behandlingar uppfattades vara hot mot den egna identiteten. Äldre 

individer hade svårare att lita på hjälp från omgivningen och därför drog de sig undan det 

sociala livet.  

 

Ångesten, smärtan och lidandet ökade på grund av att personerna med bensår träffade olika 

sjuksköterskor vid varje omläggning och av att smärtupplevelsen inte togs på allvar. 

Patienternas kunskapsnivå och sjuksköterskans kompetens inom området kunde resultera i en 

meningsfull relation. Denna relation kunde öka tilltron hos båda patienter och sjuksköterskan 

när det gällde behandlingar samt patientens följsamhet och delaktighet. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att personer med venösa bensår ofta kände skam, avsky och ångest på grund 

av lukten från såret (25). Rädslan för lukt och läckage påverkade deras identitet och medförde 

att de isolerade sig från omvärlden, till och med från sin egna partner. Allt detta hade en 

negativ effekt på en persons psykiska tillstånd. Delvis samma erfarenheter har beskrivits av 

personer som fått en stomi (31), där det beskrivits hur detta påverkat kroppsuppfattningen, 

självkänsla och humöret negativt. Enligt Travelbees teori (12,13) är erfarenheter hos 
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människan en utgångspunkt för dennas reaktioner och beteende. Att tappa självrespekten och 

självförtroendet på grund av lukt och läckage kan påverka individerna psykiskt och fysisk (1). 

Flera artiklar (32-34) visar att patienter med stomi, kateter och inkontinents upplever 

likvärdig problematik som patienter med bensår med rädsla för lukt och läckage.  

I resultatet framkom också att personer med bensår upplevde rädsla och oro rörande sårets 

läkning. Patienter med aktivt bensår (20) visade sig misstolka läkarens information om 

smärtan i såret som en riskfaktor för långsammare sårläkning samt förvärring av sårets 

tillstånd. Att få en klar och tydligt information kan hjälpa personen att förstå och hantera sin 

situation och minska deras oro och ångest (35). Psykologiska faktorer som stress, oro och 

depression kan påverka att såret läker långsammare (36), vilket gör att patienten kan hamna i 

en ond cirkel där psykiska ohälsan blir sämre och såret läker ännu långsammare.  

 

Travlebee uttrycker i sin teori att det är viktigt att sjuksköterskan och patienten kommunicerar 

(12,13). I resultat beskrivs att många patienter fick smärta vid omläggningar och vid utbyte av 

bandaget. Deras frustration och ilska ökade när deras smärtupplevelse inte togs på allvar (28). 

Minnen av smärtsamma såromläggningar kan leda till panikkänslor och smärtförstärkning 

inför förbandsbyte hos patienten (1). Utifrån detta är det viktigt att sjuksköterskan informerar 

patienten om att ta smärtstillande innan patienten kommer till behandlingen. Sjuksköterskan 

ska lägga om såret varsamt samt vara uppmärksam på patientens reaktioner. Sjuksköterskans 

tro på patienten beskrivs vara det absolut viktigaste i mötet med denna. Sjuksköterskan ska 

vara lyhörd för patientens upplevelser av besvär (12). Kvaliteten på smärtbehandling beror på 

kunskap och attityd hos båda parterna (37). Sjuksköterskor fungerar som medlare mellan 

läkaren och patienten för att övervaka smärta och komforten för patienten. Det är nödvändigt 

att ha kunskap, attityd och färdigheter att utföra behandlingar (38).  

 

I resultatet beskrevs att patienterna önskade en meningsfull relation med sjuksköterskor, men 

de upplevde att sjuksköterskorna endast la om såret utan att bry sig särskilt mycket om 

personen som var drabbad. De beskrev också att de var medvetna om hur lite sjuksköterskor 

kände till om deras tillstånd (30). Att få olika sjuksköter i varje behandling kan resultera i att 

det aldrig blir någon personlig relation mellan parterna och då inget förtroligt möte uppstår, 

vilket framkom i resultatet (23). Enligt Travelbee tar det ett par möten innan en personlig 

relation kan uppstå (12,13). Därför är det av vikt att sjukvården försöker ge patienterna 

samma personal varje gång eller fråga om patientens önskemål om sjuksköterska. 

Sjuksköterskan bör i mötet tänka på att uppträda säkert och professionellt. Det är viktigt att 
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sjuksköterskan analyserar och reflekterar över olika situationer för att möjliggöra en 

utveckling i vård mötet och har ett öppet sinnelag för att se vad som fungerar mindre bra (38). 

På så sätt kan en sjuksköterska- patient relation uppstå. 

 

När personer med bensår fick stöttning från familjen och sjukvården blev patienten mer 

mottaglig för information och rådgivning vilket ledde till följsamhet till behandling (23). Ett 

sätt som sjuksköterskan kan stötta patienten på är att ta reda på vad patienten har för kunskap 

om sitt tillstånd för att kunna ge adekvat information och för att öka patientens delaktighet i 

sin omvårdnad. Det gäller även för sjuksköterskan att använda ett professionellt 

förhållningssätt och se till att patienten har förstått informationen som delgivits patienten, 

annars går all information förlorad (35). Travelbee menar i sin teori att människan behöver 

kontinuerligt få stöd och hjälp av familjen och sjukvården för att fortsätta känna sig 

betydelsefull (12,13).  

 

Majoriteten patienter i en av de studier som ingår i resultatet tog rådgivningen och 

behandlingen på allvar trots de svårigheter de hade vid kompressionsbehandling (19). En 

studie (6) som inte ingår i resultatet visar att sjuksköterskorna hade svårigheter att uppmuntra 

och få patienterna att förändra livsstilen. Patienterna visade inget intresse för information och 

rådgivningen. Författarna i föreliggande arbete anser att samspelet mellan sjuksköterska och 

patienten där de individuella olikheterna respekteras bör fungera för att omvårdnaden ska ha 

en hälsofrämjande funktion. Kunskapsnivå rörande bensår och uppfattning av den vård som 

ges, kan variera olika hos individer. 

 

5.3 Diskussion kring studiernas undersökningsgrupper 

Undersökningsgruppens population ska vara representativ för den stora populationen. Detta 

ökar studiens trovärdighet och benämns som ett representativt urval (15). I studierna ingick 

det kvinnor 50 till 80 år med bensår (19-23,25-30). Därmed ingår i studierna deltagare i den 

åldersgrupp som är mest utsatt för att få bensår och studierna bör därför i detta avseende vara 

representativa för en större population.  Elva studier hade övervägande kvinnliga deltagare 

(19-21,23-30). En studie hade lika många kvinnor som män i studien (22). I en artikel (29) 

framgår det att det är övervägande kvinnor som deltar i studien men inte hur många. Ingen 

uppgift har hittats om vilket kön som drabbas mest frekvent av bensår. Därför är det tveksamt 

om studierna är representativa för populationen ur ett könsperspektiv. I studiens resultat 

framgick att alla deltagare hade haft bensår i minst två månader (19-30). Vanligast var att 
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deltagarna hade venösa bensår (19-21,25-29), vilket stämmer överens med vad litteraturen 

beskriver (8).  I några studier ingick deltagare som hade eller hade haft bensår med venös 

insufficiens som bakomliggande orsak (21,26), vilket är den vanligaste orsaken (8). Detta 

innebär att studierna även i detta fall kan representera en större population, då det finns ett 

brett spektra från nyss diagnostiserade med bensår till kroniska aktiva bensår och utläkta 

bensår. Slutsatsen som kan dras är att studierna kan anses som trovärdiga och stå för en större 

population. 

 

5.4 Metoddiskussion 

Författarna till denna studie ansåg att sökorden var relevanta då samma artikel fanns 

tillgänglig i mer än en databas. Sökningen i Scopus gav 192 träffar men endast en artikel 

valdes, vilket berodde på att övriga artiklar inte fanns tillgängliga i full text utan måste köpas 

eller beställas. Om fler artiklar i denna databas hade varit tillgängliga i gratis fulltext skulle 

det ha kunnat innebära att resultatet delvis hade blivit ett annat.  

Författarna begränsade sökningen till artiklar publicerade mellan 2005 och 2014 för att endast 

aktuell forskning skulle användas, vilket ökar denna studies trovärdighet (16). Sökningar som 

gav 200 träffar eller färre lästes både titel och abstrakt. Relevanta studier kan ha fallit bort på 

grund av det urvalet. Men å andra sidan så måste antalet träffar vara rimligt för att man ska 

kunna gå igenom de enskilda träffarna och göra ett urval utifrån det.  

 

Av de 12 artiklarna kom 4 stycken från Storbritannien (22,24,27,30), 3 från Sverige 

(20,21,28), 2 från Belgien (19,23), 2 från Brasilien (25,29) och 1 från Tyskland (26). Trots att 

artiklarna har olika geografiskt ursprung framkom i dem liknande resultat. Förutom de tre 

studier som är utförda i Sverige är ytterligare sju studier genomförda i europeiska länder som 

åtminstone delvis liknar Sverige, vilket gör att resultaten från denna litteraturstudie bör vara 

överförbara till svensk kontext. Flera artiklar var skrivna av samma författare/forskargrupp 

vilket kan ses som en styrka då dessa personer har stor insikt i området och troligen kan 

genomföra studier med hög kvalitet.  

 

Författarna i föreliggande studie hade som inklusionskriterium att alla artiklar hade etiskt 

godkännande. Detta anses enligt Polit &Beck (15) vara en styrka. Det ligger i att forskningen 

får inte ha stora brister, riskerar inte att deltagarna drabbas av risker och obehag för att får 

vetenskapliga vinster och enligt etiska regler ska deltagarna få adekvat information. Artiklar 

som har etiskt godkännande följer Helsingforsdeklarationen och andra gällande lagar (15). 
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Översättningen av artiklarna från engelska till svenska kan ha orsakat att viss information 

feltolkats eller fallit bort. Författarna använde sig lexikon och översättningsverktyg för att 

feltolkningen skulle bli så minimal som möjligt. 

 

 

 

5.5 Kliniska implikationer för omvårdnad och förslag till vidare forskning 

Bensår drabbar patienten fysiskt, psykiskt och socialt. I dagsläget får många patienter 

negativa erfarenheter från sjukvård och omvårdnad. Bristande bemötande och 

kommunikation, olika vårdpersonal vid behandlingar, icke adekvat information från 

sjukvårdspersonal och brister i rådgivning är några exempel på patienters erfarenheter i 

samband med omvårdnad vid bensår. Sjuksköterskan kan vara lyhörd för patientens symtom 

från såret, upplevelser av såret och försöka att få patient och dess närstående delaktiga i 

behandlingen. Eftersom följsamhet och kontinuitet är viktiga i läkningsprocessen är det av 

stor vikt att sjuksköterskan är kompetent, vet hur bensår ska behandlas och kan berätta för 

patienten att symptomen kan lindras och såret kan läka. Enkla omvårdnadsåtgärder är att se 

vilka förband som passar för att lindra symtom, kraftig sekretion, smärta och lukt.  

 

5.6 Slutsats  

Resultatet visade att otillräcklig information, bristande kunskap hos sjuksköterskorna samt 

olika sjuksköterskor vid varje behandling gjorde att patienterna med bensår tappade tilltron 

till omvårdnaden. Patienternas varierande kunskap om sitt tillstånd ledde till att ta eller vägra 

rådgivningen. Det fanns en variation i vilken kunskap patienterna hade om sitt tillstånd men 

inget tydligt samband mellan kunskap och deras följsamhet till behandling. För att lindra 

patientens oro för smärta, lukt och begränsad aktivitet behöver sjuksköterskan lyssna på 

patienten och välja omläggningsmaterial som lindrar smärtan och lukten vilket kan bidra till 

att patienten upplever sig mindre begränsad i vardagen. Vidare är det av betydelse att försöka 

se till så att patienten får samma sjuksköterska vid sina besök för omläggning.   
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Bilaga 1 Artikelmatris 

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Almeida, 

Salome,  

Dutra & 

Ferreira 

 

2014/ Brasil 

ien 

Feelings of 

powerless-

ness in 

individuals 

with either 

venous or 

diabetic foot 

ulcers 

 

 

Att utvärdera 

känslor av  

kraftlöshet hos 

patienter med 

venösa bensår  

och jämföra den 

känslan med 

patienter som 

hade diabetes- 

fotsår. Detta 

gjordes för att 

ge bättre 

vårdkvalitet till 

patientgrupper 

med venösa 

bensår. 

Patienter med  

diabetiska fotsår 

visade starkare 

känslor av  

maktlöshet än de med 

venösa bensår. 

Båda grupperna hade 

höga poäng på alla 

punkter i 

instrumenten 

PAT(Powerlessness 

assessment tool) vilka 

var: Kapacitet att 

utföra aktiviteter,  

Självuppfattning av 

beslutsförmåga,  

Känslomässiga 

reaktioner på upplevd 

kontroll samt odör 

från såret. 

 

 

 

Utforskande, 

beskrivande 

och tvärsnitts-

design med 

kvantitativ 

ansats. 

 

Enkät med frågor 

om bakgrunds-

variabler och 

mät- 

instrumentet 

PAT 

(Powerlesness 

Assessment 

Tool). 

 

Statistisk 

analys med 

chi-tvåtest, 

Kruskal 

Wallis test 

och    

Spearmans 

korrelations- 

koefficient.   

200 patienter i 

två grupper med 

100 patienter i 

varje grupp. 

Första gruppen 

med diabetes 

mellitus, 66 

kvinnor och 34 

män som hade 

haft fotsår 3-6 år 

och den andra 

gruppen 

patienter 74 

kvinnor och 26 

män som hade 

haft venösa 

bensår i 7-10 år. 

Övervägande 

kvinnor i 

åldrarna 60-70 

år. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Ebbeskog & 

Emami 

 

2005/ 

Sverige 

Older patients’ 

experience of 

dressing 

changes on 

venous leg 

ulcers: 

more than just 

a docile patient 

 

 

 

Att beskriva 

erfarenheter  

hos äldre 

patienter med 

venösa bensår 

under 

omläggningar 

med fokus på 

deras oro för 

vårdinsatser.  

Deltagarnas 

erfarenheter 

varierade i olika 

teman. En del var 

nöjda och kände att 

det fanns en  

ömsesidig förståelse 

mellan vårdgivare 

och patienter, medan 

andra var missnöjda  

och kände sig 

objektifierade. Att 

förstå patienter som 

människor och med 

utifrån sjukdom som 

levd erfarenhet 

hjälpte vårdgivarna 

att utföra 

behandlingar i en 

atmosfär av 

ömsesidig förståelse. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

Forsknings-

intervjuer i  

form av 

dialoger. 

Tolknings-

fenomenologisk 

metod  

utvecklad av 

Benner. 

15 patienter (12 

kvinnor och 3 

män) i åldrarna 

74-89 år som 

hade venösa 

bensår med 

ankel/armtryck 

index > 0.8. 

Deltagarna 

hade haft 

bensåret i minst  

2 månader. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Flaherty 

 

2005/ Stor- 

britannien 

The views 

of patients 

living with 

healed 

venous leg 

ulcers 
 

Att undersöka  

erfarenheter hos 

patienter med 

diagnos, 

kronisk venös 

insufficiens. Att få 

insikt i upplevelsen 

av att leva med  

ett läkt venöst sår. 

Att undersöka de 

kunskaper de hade 

om sitt tillstånd. 

Att få insikt i 

deltagarnas 

förväntningar på 

framtiden, att leva 

med  kronisk 

sjukdomsåterfall. 

Och att upptäcka 

deltagarnas 

långsiktiga 

förväntningar  

på vård-personal 

och den vård de 

får. 
 

Långvarig smärta,  

förändringar i 

kroppsuppfattning, 

begränsningar för 

livsstil och svårigheter  

med behandlingen 

beskrevs av deltagarna. 

Nivån på  

kunskap befanns vara 

relaterad till 

copingåtgärder. 

Kunskap som 

deltagarna hade 

minskade risken för 

återfall.  
 

Icke-

experimentell 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

Enskilda semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Beskrivande 

analys. 

Tio deltagare (5 

män och 5 

kvinnor) i 

åldrarna 52-91 

år med läkta 

bensår 

rekryterades  

från en bensårs- 

klinik. 

Patienterna 

hade 

erfarenheter av 

kronisk smärta 

när såret var 

aktivt. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Jones, 

Robinson & 

Carlisle  

 

2008/Stor-

britannien 

 

Impact of 

exudate and 

odour from 

chronic venous 

leg ulceration 

 

 

Utforska 

depression hos 

personer som 

behandlats för 

kroniskt venöst 

bensår och bedöma 

effekterna av 

överdriven 

utsöndring, vilket 

leder till  

läckage och lukt, 

och en försämrad 

livskvalité 

Lukt och 

överdrivet exsudat 

som leder till 

läckage hade en  

ogynnsam 

inverkan på 

patienternas 

psykologiska 

tillstånd, vilket 

ledde till känslor 

av avsky, 

självförakt och 

dålig självkänsla. 

Fas 1: 

dekriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats  

Fas 2: 

utforskande 

design med 

kvantitativ 

ansats. 

Baseline-enkät, 

frågeformuläret, 

Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale (HADS). 

Statistisk 

analys med chi-

två test. 

Kvalitativ 

analys av 

individuella 

intervjuer. 

 

 

I fas 1: 196 

patienter över 

18 år med 

aktivt sår under 

minst tre 

månader.  

Fas 2: 20 

deltagare (12 

kvinnor och 8 

män) i åldrarna 

52-86 år. 16 

deltagare i 

denna grupp 

hade aktivt sår 

och 4 hade 

läkta sår. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Morgan & 

Moffatt 

 

2008/Stor-

britannien 

 

Non healing 

leg ulcers and 

the nurse- 

patient 

relationship. 

Part 1: the 

patient´s 

perspective 

 

Utforska relationen 

mellan patienter 

med venösa bensår 

och sjuksköterskor 

ur patientens 

perspektiv. 

Patienterna 

upplevde att 

sjuksköterskorna 

inte visade mycket 

förståelse för 

patientens 

komplexa problem 

med bensåret och 

att de inte heller 

var särskilt 

intresserade av 

det. 

Deskriptiv 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Trestegsprocess 

med tematisk 

analys. 

5 personer 32-

74 år (3 

kvinnor, 2 män) 

med aktiva 

bensår. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Moffatt,  

Franks, 

Doherty, 

Smithdale & 

Steptoe 

 

2009/Stor-

britannien 

Psychological 

factors in leg 

ulceration: a 

case–control 

Study 

 

 

Att 

undersöka 

den 

psykiska 

hälsan och 

det 

uppfattade 

socialt 

stödet till 

patienter  

med 

kroniska 

bensår. 

De som var 

ensamstående hade 

en sämre livskvalitet 

än de som levde med 

släkt eller partner. 

De ensamstående led 

i högre grad av 

social isolering, 

depression och hade 

sämre 

copingstrategier. 

Beskrivande 

och 

jämförande 

fall-kontroll- 

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

Enkäter: 

Nottingham 

Health Profile  

(NHP)som 

mäter den 

upplevda hälsan 

ur fysiskt, 

socialt och 

emotionellt 

perspektiv. 

Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale (HADS) 

som mäter 

ångest och 

depression. 

Medical 

Outcomes 

Study (MOS) 

som mäter 

livskvalitet 

,fysisk, psykisk 

och allmän 

hälsa hos 

patienter med 

kroniska 

sjukdomar. 

COPE-skala 

Logistisk 

regressionanaly

s samt t- test för 

att jämföra 

grupper. 

95 patienter 

över 75 år med 

bensår, 60 

kvinnor och 35 

män. 
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som mäter 

copingstrategier 

hos personer 

med kronisk 

sjukdom. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Nogueira, 

Rodrigues 

Zanin, Maria 

Cristina O.S. 

Miyazaki & 

José Maria 

Pereira de 

Godoy  

 

2012/  

Brasilien 

Quality of Life 

of Patients 

with Chronic 

Venous Ulcers 

and Socio-

Demo- graphic 

factors 

Syftet med studien 

var att mäta 

livskvaliteten hos 

patienter med 

venösa sår och 

identifiera 

tillhörande 

sociodemo-

grafiska faktorer. 

Smärta, odören 

från såret, 

depression, låg 

självkänsla, social 

begränsning och 

ångest var några 

av de negativa 

effekter som 

drabbade 

personerna med 

venösa bensår. 

Jämförande 

och 

beskrivande 

med design 

med 

kvantitativ 

ansats. 

 

SF-36 och 

enkät om 

bakgrundsdata. 

Statistisk 

analys med 

Mann-Whitney-

test och 

Spearmans 

korrelations-

koefficient. 

30 patienter (21 

kvinnor och 9 

män) i åldrar 

mellan 46 och 

72 år 

med venösa 

bensår i de 

nedre 

extremiteterna 

under längre tid 

än 1 år. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Renner, 

Gebhardt, 

Simon & 

Seikowski 

 

2008/ Tysk-

land 

Changes in 

quality of life 

for patients 

with chronic 

venous 

insuffi-

ciency, 

present or 

healed leg 

ulcers. 

 

Syftet med 

studien var inte 

bara att bedöma 

en eventuell 

försämring av 

livskvalitet hos 

patienter med 

bensår utan också 

att utvärdera om 

det finns 

förbättringar  

efter sårläkning. 

Problemet med 

vardagslivet, det 

sociala livet, den 

psykosociala 

konditionen och 

tillfredsställelsen 

med 

livssituationen i 

grupperna ökade 

med åldern och 

med sårets 

kondition. 

Jämförande 

med design 

med 

kvantitativ 

ansats. 

Intervjustudie där 

instrumentet 

Freiburger Life 

Quality Assessment 

für 

Venenerkrankungen 

(FLQAv) användes. 

Statistisk 

analys med 

Students t-test 

samt Mann-

Whitney u-test. 

Tre  

patientgrupper : 

Grupp 1 hade 

30 deltagare 

med aktiva 

venösa bensår, 

grupp 2 hade 

16 deltagare 

med läkta 

venösa bensår 

och grupp 3 

hade 22 

deltagare, som 

inte hade 

venösa bensår 

men venös 

insufficiens. 

Deltagarnas 

ålder varierade 

mellan 57 och 

71 år. 
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Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Skavberg, 

Roaldsen, 

Elfving, 

Kvalvik 

Stanghelle, 

Talme & 

Mattsson 

 

2009/ 

Sverige 

Fear-

avoidance 

beliefs and 

pain as 

predictors for 

low physical 

activity in 

patients with 

leg ulcer 

Att undersöka 

förekomsten av 

rädsla hos 

patienter med 

bensår och kronisk 

venös insufficiens, 

samt undersöka 

vilken effekt  

rädslan för 

smärtans 

svårighetsgrad har 

på den fysisk 

aktiviteten hos 

dessa patienter. 

Många patienter 

med venösa 

bensår undvek 

fysisk aktivitet på 

grund av rädsla 

för smärta. 

Tvärsnitts-

studie med 

kvantitativ 

ansats. 

Enkäter: 

Six-point Verbal 

Rating Scale 

(SVRS), mäter 

smärtans 

intensitet. 

Activities of daily 

living (ADL), 

täcker alla 

aspekter av 

vardagsaktiviteter. 

Statistisk 

analys med 

Mann-Whitney 

u-test och 

chitvå-test. 

98 patienter, 55 

kvinnor och 43 

män, 60-85 år 

som har eller 

har haft venösa 

bensår från 

dermatologiska 

kliniken på 

Karolinska 

universitets-

sjukhuset. 
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Författare, 

År, Land 
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Skavberg, 

Roaldsen, 

Biguet & 

Elfving 

 

2010/ 

Sverige 

 

Physical 

activity in 

patients with 

venous ulcers- 

between 

engagement 

and avoidance. 

A patient 

perspective. 

Identifiera och 

beskriva 

kvalitativa 

variationer i hur 

fysisk aktivitet 

uppfattas och 

förstås av individer 

med venösa 

bensår. 

Deltagarna 

rapporterade att 

information från 

vårdgivare 

gällande venösa 

bensår och fysisk 

aktivitet var 

undermålig eller 

ordinär. Skriven 

information eller 

träningsprogram 

erhölls inte 

regelbundet och 

inte alls från 

primärvården. 

 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ  

ansats.   

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

hjälp av 

intervjuguide. 

Analys enligt 

fenomenografisk 

metod. 

22 patienter, 13 

kvinnor och 9 

män, 60-85 år 

med venösa 

bensår från 

dermatologiska 

kliniken på 

Karolinska 

Universitets-

sjukhuset. 

 



Linda Åhlund 
Fariba Hajizadeh 

 
 

33 

Författare, 

År, Land 

Titel Syfte Resultat Design Datainsamling Analysmetod Urval 

Van Hecke, 

Grypdonck, 

Beele, 

Vanderwee 

& Defloor 

 

2010/Belgien 

 

 

Adherence to 

leg ulcer 

lifestyle 

advice: 

qualitative and 

quantitative 

outcomes 

associated with 

a nurse-led 

intervention 

 

Syftet i studien var 

att undersöka och 

förklara hur sjuk-

sköterskans 

rådgivning och 

omvårdnads-

åtgärder kan 

påverka patientens 

följsamhet till 

behandling och 

kompression. 

Rådgivning och 

patientutbildning 

ökade patientens 

förståelse och 

kunskap om sin 

tillstånd med 

bensår. Den 

ändrade syn 

perspektiv om 

deras livskvalitet. 

De blev mer 

självständiga efter 

att de lärde sig att 

tillämpa och ta 

bort 

komprimerings 

kläder själva. 

Varaktigheten 

ökades väsentlig 

av övningar. 

 

Pre-post test 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

Semi- 

strukturerade 

intervjuer samt 

observationer. 

Innehållsanalys 

samt 

Wilcoxons test 

26 patienter, 15 

kvinnor och 1 

män med venösa 

bensår med 

ankeltrycksvärde 

mellan 0,8 och 

1,2. 
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Processes 

underlying 

adherence to 

leg ulcer 

treatment: A 

qualitative 

field study 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

vad som var de 

påverkande 

faktorerna i 

omvårdnaden som 

fick patienten mer 

eller mindre 

följsam i råd om 

livsstils-

förändringar och 

tilltro till sin 

omvårdnad. 

Patientens tilltro 

till den 

sjuksköterska som 

utförde 

omvårdnads-

åtgärderna 

påverkade 

bensårets läknings 

process.  

Sjuksköterskans 

tillgänglighet hade 

positiv påverkan 

på patientens 

förändringar i 

livsstilen. 

Beskrivande 

design med 

kvalitativ 

ansats. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer samt 

observationer. 

Tematisk 

analys. 

26 patienter (15 

kvinnor och 11 

män) mellan 76 

och 83 år med 

venösa bensår 

som hade 

ankel/armtrycks 

värde mellan 

0,8 och 1,2. De 

hade remiss för 

kompressions 

strumpor, 

kunde skriva 

och läsa och 

fick 

behandlingar 

från 

närsjukvården. 

 


