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Abstrakt  

Bakgrund: Patienter med svårläkta bensår är i behov av täta och kontinuerliga vårdinsatser i 

både öppen- och slutenvård. Patientgruppen är i kontakt med vården över en längre 

tidsperiod; sårläkningen kan dröja länge. Många patienter drabbas stora delar av livet av 

symtom som svårläkta bensår orsakar. En holistisk syn vid behandlingen måste eftersträvas. 

Syfte: Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienternas erfarenheter av att leva med 

venösa bensår. 

Metod: En litteraturöversikt med 9 kvalitativa, 4 kvantitativa och 2 artiklar med mixad 

design. Artiklarna belyste patientens erfarenheter av att leva med bensår. Sökningarna 

utfördes i databaserna Cinahl och PubMed med relevanta söktermer. Artiklarna granskades 

och analyserades därefter.  

Resultat: Resultat delades i fyra olika områden: Att leva med konstant smärta, Aktivitet - 

begränsningar och resurser, Att leva med rädsla, ensamhet och en förlorad identitet och Relationer. 

Bensår hade stor negativ påverkan på patientens liv som resulterade i fysiska och psykiska 

begränsningar, som hanterades på olika sätt. Relationen med sjuksköterskan hade stor 

betydelse för patienten och sjuksköterskan hade inverkan på patientens mående. 

Diskussion: Patientens behov måste identifieras och behandlas. Adekvat smärtbehandling och 

information behövs. Stödgrupp och FaR® - fysisk aktivitet på recept, kunde vara till hjälp för 

att bryta patientens isolation.  

Slutsats: Bensår begränsade patientens liv. Patientens behov måste uppmärksammas av 

sjuksköterskan för att sträva efter gemensamma mål. Stödgrupper och FaR kunde ha positiv 

inverkan på patienten 

  

 Nyckelord- erfarenheter, livskvalitet, patientens känslor, upplevelse, venösa bensår 
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Introduktion 
Under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen fanns det möjlighet att möta 

patienter som visade upp ett flertal sjukdomar och besvär. Bensår och svårigheterna att 

behandla patienter med hjälp av olika behandlingsmetoder i sin helhet väckte intresset hos 

författaren. Patienter med bensår finns representerade i både öppen- och slutenvården och 

behandlas under en lång tid. Patientgruppen lever ett liv med många begränsningar och 

uppsatsen kommer att belysa patienters erfarenheter av att leva med venösa bensår. 

Bakgrund 

Venösa bensår 

Bensår definieras enligt Lindholm (2012, s. 29) som “sår på underbenet av varierande 

etiologi, lokaliserat mellan knä och malleoler som inte läker inom sex veckor”. Bensår kan 

vara av venös eller arteriell etiologi. Det finns även en kombination av dessa typer, som 

benämns blandsår (Parker, 2012). Den vanligaste formen med 70 % utgör enligt Parker (2012) 

venösa besår och dessa sår skall betraktas som symtom som ger uttryck för en 

bakomliggande sjukdom (Palfreyman, King & Walsh, 2007).  

När klaffarna i underbenet är skadade och inte sluter tätt, försämras transportfunktionen och 

blodet kan samlas i benet. Den därmed försämrade blodcirkulationen kallas venös 

insufficiens som kan leda till venösa bensår (Chase, Melloni och Savage, 1997).   

 

I nuläget saknas det aktuella och tillförlitliga uppgifter om hur många personer som drabbas 

av bensår i Sverige, men i en årsrapport från 2015 framgår det att det är minst 25 000 

patienter med bensår, som är registrerade (RiksSår1, 2016). Mörkertalet av personer som inte 

söker sjukvård för behandling av sina bensår antas dock vara stort (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU]2, 2014). Enligt en rapport, som SBU publicerade 2014, bedöms 

samtliga bensår som ett stort globalt problem för hälso- och sjukvården.  

Med stigande ålder ökar risken att bli drabbad av bensår och SBU´s rapport visar på att var 

fjärde person kommer att ingå i riskgruppen ”äldre” (65 år eller äldre) år 2030. 

Åldersprocessen i kombination med en ökad risk för att bli multisjuk utgör en större risk för 

                                                           
1 Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår 
2 SBU är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive 

tandvård. 
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att drabbas av bensår. Även livsstilsfaktorer som rökning, kraftig övervikt samt störningar i 

nutritionen kan bidra till uppkomsten av sår (SBU, 2014). Chase et al. (1997) beskriver att ett 

liv med bensår jämförs i studier med kroniska sjukdomar som exempelvis diabetes eller 

reumatism. 

Behandling av venösa bensår 

I SBU´s rapport (2014) påpekas det att det är nödvändigt att ge patienterna med bensår 

tillgång till olika omvårdnadsåtgärder som erbjuds inom olika specialistområden för att 

kunna optimera sårläkningsförutsättningar. Samtliga behandlingsmetoder av venösa bensår 

har som mål att så långt som möjligt normalisera sviktande funktioner (Kunskapsguiden, 

2011). Den väsentligaste behandlingen för patienter med venösa bensår är den 

konventionella kompressionsbehandlingen med hjälp av högelastiska/lågelastiska bindor, 

flerlagerskompression, kompressionsstrumpor eller pumpstövelbehandling3 (Bjellerup et al., 

2014; SBU, 2014).  

SBU (2014) belyser vikten av att kontinuitet i samt ansvar för sårbehandlingen är essentiella 

för läkningsprocessen. Även patientens sociala situation och förmåga att medverka vid 

behandlingen måste tas hänsyn till (Kunskapsguiden, 2011). 

Behandlingen av bensår uppvisar stora regionala variationer i Sverige och i nuläget saknas 

en nationell helhetsbeskrivning av hur vårdorganisationen av patienter med bensår ska 

utformas (SBU, 2014).  

Patienten inom vården 

Patienter med bensår vårdas inom hela hälso- och sjukvårdssystemet, i den kommunala 

äldreomsorgen och i egna hem (SBU, 2014). I RiksSår´s årsrapport från 2015 (2016) beskrivs 

att patientgruppen har många ansvariga vårdgivare, såsom kommunen, slutenvård, 

akutvård, primärvård och privata vårdgivare samt olika medicinska specialiteter för att få 

tillgodosett sina vårdbehov (RiksSår, 2016). Huvudansvaret för dessa patienter har skiftats 

mestadels till sårmottagningar inom primärvården som handhar säkerställning av diagnos, 

behandlingsstrategier samt uppföljning. 

                                                           
3 Pumpstövelbehandling används som ett tillägg till sedvanlig kompressionslindning. Den dubbelväggiga stöveln fylls 

respektive töms i sekvenser av en luftkompressor. 
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Patienter med venösa bensår är i behov av täta och kontinuerliga vårdinsatser i både öppen- 

och slutenvård. Denna patientgrupp är i kontakt med vården över en längre tidsperiod; 

sårläkningen kan dröja i månader, år eller upp till decennier (Briggs & Closs 2003; Parker, 

2012). Det visar på att många patienter drabbas stora delar av livet av symtom som svårläkta 

bensår orsakar. 

Det blir tydligt hur många olika vårdgivare- och instanser som behandlar få patienter och 

det finns stor risk att det holistiska synsättet och ansvaret för hela patienten förloras (SBU, 

2014; RiksSår, 2016). För att patienten kan känna sig trygg vid behandlingen är det av stor 

vikt att säkerställa kontinuiteten inom vårdprocessen. 

Det finns stora utvecklingspotentialer för att åstadkomma en säker, god och jämlik vård som 

kan nås med hjälp av nationella kvalitetsregister såsom RiksSår, som samarbetar med tex 

Senior Alert4, Strama5 och SWEDVASC6. 

Sjuksköterskans ansvar/vårdinsatser 

Sjuksköterskans primära professionella ansvar riktas främst mot individer i behov av vård, 

som ska utövas med respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten 

till liv och egna val, till värdighet och att bli bemött med respekt. Enligt International Council 

of Nurses [ICN]:s etiska kod för sjuksköterskor beskrivs det fyra ansvarsområden: 

att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande. 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  

Vidare lyfts det fram att det är sjuksköterskans uppgift att patienten erhåller den kunskap 

”som krävs för att ge informerat samtycke till omvårdnad och/eller medicinsk behandling 

samt ger information om rätten att välja och att avstå behandling” (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014, s. 8).  

Information som förmedlas individanpassad kan öka patientens förståelse för behandlingens 

helhet, dess medverkan och fullföljning av den planerade behandlingen. Detta styrks även 

av den nya patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659, 6 §, 7 §) som ger patienten ökat 

inflytande i sin behandling genom delaktighet i utformning samt genomförande av denne. 

                                                           
4
 Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister för förebyggande vård och omsorg. 

5
 Rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten. Strama: Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad 

antibiotikaresistens 
6
 Nationellt kvalitetsregister för kärlkirurgi 
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Patienten skall få möjlighet att kunna välja mellan olika behandlingsalternativ samt få ta del 

av information. 

 

Patient och sjuksköterska som jobbar tillsammans i ett team har olika förväntningar på 

varandra och när det inte kommuniceras öppet mellan båda parterna kan det resultera i 

missförståelse och besvikelse. I en kvalitativ studie beskrivs att sjuksköterskan förväntar sig 

av patienten att denne ska bibehålla en positiv attityd gällande sårläkningen, även om det 

inte finns framsteg (Morgan & Moffatt, 2008b). Det beskrivs vidare att sjuksköterskan känner 

sig hjälplös och tycker synd om patientens situation men gömmer sin egen besvikelse bakom 

en hård och avtrubbad attityd. I sin följd lämnas patienten ensam med sina negativa känslor. 

 

Eskilsson och Carlsson (2010) skriver att det inte är ovanligt att hälso- och sjukvårdspersonal 

upplever frustration vid behandling av svårläkta sår, då sårläkningstiden är långvarig eller 

att såret till och med kan förbli helt öppet. Känslan av att känna sig otillräcklig kan skapa 

frustration, viket i sin tur kan leda till att denna patientgrupp undviks av vårdpersonal. Det 

är sjuksköterskans uppgift och ansvar att mänskligheten i den unika vårdsituationen inte 

förloras på grund av egna känslor (Morgan & Moffatt, 2008b). 

Teoretisk referensram - KASAM 

Den amerikansfödde sociologen Aaron Antonovsky präglade begreppet KASAM-  känsla av 

sammanhang, som belyser att hälsan kan upplevas väldigt olika från person till person. Enligt 

Antonovsky (2005) är en individs hälsa beroende av densammas känsla av sammanhang.  En 

människa kan i överenskommelse med Antonovskys teori aldrig vara helt friskt eller helt 

sjukt utan skiftar mellan dessa två poler. KASAM fokuserar på begreppet ”salutogenes”, 

som kan översättas som ”hälsans uppkomst” (Nationalencyklopedin, 2016). 

Att hantera det dagliga livet kan innebära att en individ konfronteras med problem som 

enbart kan hanteras med hjälp av individens inre förmågor samt resurser (Antonovsky, 

2005). Graden av friskhet kan bestämmas med hjälp av KASAM, som är uppbyggt av tre 

grundpelare som samspelar: 

- Begriplighet, fokuserar på hur individen upplever inre och yttre stimuli 

som den möter 
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- Hanterbarhet, fokuserar på individens grad av att hitta problemlösningar  

- Meningsfullhet i livet, vilket individen upplever om det känns som de utmaningar den 

möter är värda att engagera sig i 

KASAM tydliggör att individen kan uppnå hälsa trots olika påfrestningar, stress och 

oförutsägbarheter. Fokus ska läggas på de resurser individen innehaver för att kunna skapa 

hälsa.  En individ som upplever livet som meningsfullt kommer att kunna hantera 

situationer som det är inte uppenbart hur man bör handskas med (Antonovsky, 2005). 

Problemformulering 
Då bensår ofta är återkommande är patienter med venösa bensår i behov av täta och 

kontinuerliga vårdinsatser och möter vårdpersonal i både öppen- och slutenvården. 

Patienternas liv påverkas på olika plan som måste beaktas under den ofta långa 

behandlingstiden, vilket resulterar i många möten mellan sjuksköterskor och patienterna. 

Sjuksköterskan fungerar som både vårdare och kontaktperson och det är oundvikligt att det 

formas en relation mellan båda parterna. När ett vårdande möte äger rum mellan 

sjuksköterska och patient ske detta aldrig som en enkelriktad process, utan båda parterna 

utvecklar en dynamik och en ömsesidig tillit till varandra.  

I mötet med patienten bör sjuksköterskan identifiera och främja patientens egna resurser för 

att kunna uppnå hälsa. Patienten som besitter kunskap och förmågan att kunna hantera livet 

trots påfrestningar som orsakas av sjukdom, är kapabel att känna mening med sitt liv. 

Patientens fokus på alla begränsningar som upplevs i vardagen, borde skiftas till ett mer 

positivt synsätt. 

Patienten måste betraktas i sin helhet som en individ som påverkas ur ett psykiskt och socialt 

perspektiv och inte behöver enbart medicinska åtgärder. Eftersom forskningen är mestadels 

inriktad på den medicinska behandlingen av bensår är författaren av denna litteraturöversikt 

intresserad av patientens unika erfarenheter med att leva med bensår. 

Syfte  
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienternas erfarenheter av att leva med 

venösa bensår. 
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Metod 

Design 

För att kunna belysa det valda specifika kunskapsområdet närmare utifrån befintlig litteratur 

sammanställdes en litteraturöversikt enligt Friberg (2012, s. 137). Att använda sig av ett 

”helikopterperspektiv” möjliggör en övergripande kartläggning över det valda 

problemområdet eller fenomen som utgör grunden för arbetet.  Designen valdes ut för att 

kunna granska och sammanställa befintlig forskning av primärkällor inom ett 

omvårdnadsrelaterat område på ett relevant sätt (Friberg 2012 s. 133; Polit & Beck 2012 s. 95). 

Artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades, analyserades och mynnade ut i en översikt över 

det valda området. Författaren försökte i största möjliga utsträckning att sammanställa en 

litteraturöversikt som skall kunna replikeras. 

Inklusions- och Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier 

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle de valda vetenskapliga artiklarna inkludera 

manliga och kvinnliga patienter över 19 år, som lever med venösa bensår och beskriver hur 

sjukdomen påverkar deras liv. Artiklar valdes på svenska och engelska. 

Artiklarna skulle vara publicerade år 2006 eller senare. För att kunna inkluderas i arbetet 

skulle samtliga artiklar även vara tillgängliga som fulltext genom Mittuniversitetets 

biblioteksservice. 

Exklusionskriterier 

Artiklarna som belyste patientens erfarenheter av bensår med annan etiologi än venös 

insufficiens som bakomliggande sjukdom exkluderades. Exklusionskriterier var även artiklar 

med andra perspektiv än patientens samt reviewartiklar. 

Litteratursökning 

Det genomfördes en inledande, orienterande litteratursökning för att undersöka om det 

fanns tillräckligt material inom det valda området. Sökningar genomfördes i databaserna 

Cinahl och PubMed. Sökningen skedde med hjälp av både MeSH-termer och Cinahl 

Headings, för att erhålla olika kombinationer av sökord. Söktermer och hur de skiljer sig i 

olika databaser presenteras i tabell 1.  
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Tabell 1. Söktermer 

Begrepp Cinahl-Headings MeSH-term 

Venösa Bensår Leg ulcer Leg ulcer 

Patientens känslor, åsikter Patient attitudes  

Upplevelser Patient satisfaction Patient satisfaction 

 Activities of daily living Activities of daily living 

Livskvalitet Quality of life Quality of life 

Erfarenheter Life Experiences Life Experiences 

 

 Sökordskombinationer i respektive databas redovisas i tabell 2 samt i bilaga 1. 

                Tabell 2. Översikt av litteratursökningar 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

2016-08-

29 

PubMed "leg ulcer"[MeSH Terms] 

AND "patient 

satisfaction"[MeSH Terms] 

10år 

Engelska, Svenska 

19+ 

47 5 3 

 

3 1 

2016-08-

29 

PubMed (leg ulcer[MeSH Terms]) 

AND patient 

attitudes[MeSH Terms] 

10år 

Engelska, Svenska 

19+ 

68 19 19 

 

8 7 

 

2016-09-

02 

PubMed ”leg ulcer patients”[All 

Fields] AND “quality of 

life”[All Fields] 

10år 

Engelska, Svenska 

19+ 

10 5 5 

 

1 1 

 

2016-09-

02 

Cinahl (MH "Leg Ulcer") AND (MH 

"quality of life") 

10år 

Engelska, Svenska 

19+ 

41 17 9 3 1 

2016-09-

04 

PubMed (leg ulcer[MeSH Terms]) 

AND quality of life[MeSH 

Terms] 

10år 

Engelska, Svenska 

19+ 

143 33 18 

 

4 3 

2016-09-

07 

PubMed "leg ulcer"[MeSH Terms] 

AND "activities of daily 

living"[MeSH Terms] 

10år 

Engelska, Svenska 

19+ 

29 11 9 

 

3 1 

2016-09-

12 

Cinahl (MH "Leg Ulcer") AND (MH 

"life experiences") 

10år 

Engelska, Svenska 

19+ 

8 7  5 2 

 

1 

 

Samtliga titlar i sökningarna lästes. Urval 1: antal valda efter läst titel; Urval 2: antal valda efter läst 

abstrakt; Urval 3: antal valda efter läst artikel; Urval 4: antal valda efter relevansbedömning och 

kvalitetsgranskning. 

 

Urval och värdering 

Urvalsprocessen utfördes i fyra olika steg.  I det första steget lästes samtliga titlar och de som 

var ämnesrelaterade valdes ut. Andra steget grundade sig genom läsning av de valda 
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artiklarnas abstrakt. De som stämde överens med syftet valdes ut. I tredje steget lästes 

artiklar i sin helhet, som ansågs vara lämpliga. Artiklarna valdes ut med hjälp av de 

bestämda inklusions- och exklusionskriterierna. I steg fyra gjordes en relevansbedömning 

och granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet enligt Carlsson och Eiman (2003).  

Artiklarna poängsattes utifrån Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar för kvalitativa 

och kvantitativa artiklar, se bilaga 1 och 2. Artiklarna med mixad design granskades med 

hjälp av båda granskningsmallar. Granskningsmallarna anpassades till syftet av 

litteraturöversikten genom att ersätta frågan om ”patienter med lungcancerdiagnos” med 

”patienter med bensår”. I de valda granskningsmallarna var kravet att ett antal frågor 

besvarades beträffande studiens uppbyggnad och innehåll från en poängskala från 0-3, 

varav 0 är det lägsta poängantal och 3 det högsta. Samtliga poäng räknades ihop och det 

slutliga poängantalet gjordes om till en procentsats. I mallens sista del bestämdes graden av 

artikelns kvalité med hjälp av en gradskala från 1-3.  

Artiklarna som är av hög samt medelhög kvalitet inkluderades i litteraturöversiktens resultat 

(Carlsson & Eiman, 2003). Resultatet består av 9 kvalitativa, 4 kvantitativa och 2 artiklar med 

mixad design. 

Analys 

Enligt Friberg (2012, s. 140) påbörjades analysprocessen med att de valda vetenskapliga 

artiklarna lästes i sin helhet flera gånger för att få en djupare förståelse av innehåll och 

sammanhang med fokus på artiklarnas resultat. Genom noggrann läsning av artiklarnas 

resultat där texten kontinuerligt jämfördes mot litteraturöversiktens syfte identifierades det 

väsentliga stycken, som markerades av författaren med nyckelord för att lättare kunna hitta 

tillbaka. Nyckelorden underlättade att se likheter men även skillnader för varje artikel. När 

allt material hade konsekvent bearbetats, användes nyckelorden för att kunna skapa 

lämpliga rubriker (Friberg, 2012, s. 141). Materialet sorterades därefter i respektive kategori. 

För att läsaren kan utveckla en förståelse för kunskapsområdet refereras till de valda 

vetenskapliga studierna. 

Etiska överväganden 
Krav för litteraturöversikten är att enbart inkludera vetenskapliga artiklar som har fått ett 

godkännande från en etisk kommitté. En bedömning om forskaren för ett lämpligt och 
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trovärdigt etiskt resonemang åligger dock författaren själv vid läsningen av artikeln. Där 

ingår att all vetenskaplig forskning skall säkerställa att deltagarnas rättigheter skyddas (Polit 

och Beck, 2012, s. 150). I samtliga valda artiklar kontrollerade författaren av denna 

litteraturöversikt att deltagarnas identitet avidentifierades och att det exempelvis framgår att 

deltagarna hade gett ett informerat samtycke. Uppfyllde studien dessa krav, kunde artikeln 

inkluderas i arbetets resultat. Författaren försökte sedan att arbeta objektivt i största möjliga 

utsträckning genom att förbise förutfattade meningar. Litteraturöversiktens resultat skulle 

inte förvrängas genom egna tankar utom att spegla enbart forskningens resultat. Utvalda 

citat redovisades på originalspråk för att kunna stärka arbetets trovärdighet. 

 

Resultat 
Resultatet består av 9 kvalitativa, 4 kvantitativa och 2 artiklar med mixad design. Studierna 

genomfördes i Australien, Belgien, Kanada, Nederländerna, Storbritannien och Sverige. 

Resultatet bygger på 4 huvudkategorier, se tabell 3.  

Tabell 3. Översikt över huvudkategorierna 

Huvudkategori 

Att leva med smärta 

Aktivitet - begränsningar och resurser 

Att leva med rädsla, ensamhet och en förlorad identitet 

Relationer 

 

Att leva med smärta 

Kategorin belyser patientens erfarenheter med smärta och hur det dagliga livet påverkas. 

”It was treated then, but oh the pain ... it was really, it was terrific. I can not 

say it was ordinary, it was really, really bad.” (Taverner, Closs & Briggs, 2014, s.  

191) 

Smärta är ett vanligt symtom hos patienter med venösa bensår, som klassas som ett stort 

problem av patienterna (Heinen, Persoon, van de Kerkhof, Otero & van Achterberg, 2006; 

Hopman, VanDenKerkhof, Carley, Kuhnke & Harrison, 2014; Moffatt, Franks, Doherty, 

Smithdale & Steptoe, 2009; Roaldsen, Elfving, Stanghelle, Talme & Mattson, 2009). Smärtan 

dominerar patienternas liv och är ofta den utgörande faktorn att dessa patienter söker vård 

(Heinen et al., 2006; Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Taverner et al., 2014).  
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Smärtan beskrevs som skiftande i sin karaktär, oförutsägbar i intensitet och särskilt 

framträdande i samband med kompressionsbindor, vilket lyftes fram av flera berättelser, 

som även beskriver att behandlingen konstant påminner om de alla begränsningar som såret 

förorsakar (Heinen et al., 2006; Wellborn & Moceri, 2014).  36% av 141 deltagare i en studie 

upplevde andra problem relaterade till kompressionsbehandlingen, som att huden blev för 

varm och kliade vid användning av kompressionsstrumpor särskilt sommartid och 

kompressionsbindorna kunde sitta för hårt eller lossnade (Heinen et al., 2006). Patienterna 

uppgav även att smärtan tilltog vid fysisk aktivitet vilket resulterar i att patienten förlorar 

sin mobilitet (Franks, Moffatt, Doherty, Smithdale & Martin, 2006; Moffatt et al., 2009; 

Taverner et al., 2014; Wellborn & Moceri, 2014). Wellborn och Moceri (2014) skildrar även 

symtom som obehag och klåda som besvärar patienterna.  

”I have one or two pain killers. I´m a bit worried about, you know, rattling round like a pill box.” [Deltagare 8] 

(Taverner et al., 2014, s. 193) 

Smärtstillning gav ofta inte den önskade effekten (Heinen et al., 2006; Green et al., 2013; 

Taverner et al., 2014) och Petersson, Springett & Blomqvist (2008) fann att patienterna även 

dolde för läkaren när smärtstillningen inte gav effekt. Många deltagare fick varierande 

rekommendationer av sjuksköterskor och läkare beträffande en adekvat smärtstillning 

(Green et al., 2013; Taverner et al., 2014; Wellborn & Moceri, 2014). Ett flertal av patienterna 

uppgav rädslan att bli beroende av läkemedlen och vägrade för starka läkemedel på grund 

av det (Heinen et al., 2006; Green et al., 2013; Petersson et al., 2008; Taverner et al., 2014). 

Patienterna rapporterade att de försökte behandla smärtan med hjälp av 

distraktionsmetoder, alternativmedicin och även ovanliga försök som behandling av 

sårområdet med is, som förvärrade smärtan ytterligare (Petersson et al., 2008; Taverner et al., 

2014).  

Aktivitet - begränsningar och resurser 

Kategorin belyser patientens möjligheter och begränsningar av deras rörelseförmåga. 

I en kvantitativ studie med 98 patienter anger mer än hälften, som lider av smärtsamma 

bensår, en signifikant högre förekomst av flera sjukdomar och en lägre aktivitetsnivå 

(Roaldsen et al., 2009). Vidare beskrivs det en rörelserädsla, som särskilt visas upp av 

patientgruppen med flera sjukdomar, begränsad rörelseförmåga och låg aktivitetsnivå 
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(P<0,005). Rörelserädslan växer i relation till sjunkande fysisk aktivitet. 41% av 98 deltagare 

rapporterade en stark rörelserädsla.  

Ett problem som belystes av Roaldsen, Biguet och Elfving (2011), är vikten av adekvat 

smärtlindring för personer som är benägen att motionera, men blir hindrade på grund av 

smärtan. För att kunna motionera eller till och med träna på ett bra sätt, beskrivs behovet av 

kompressionsterapi, smärtlindring och eventuella hjälpmedel i studien. 

”Well, they stop you from going anywhere really. You know, you can´t get about, not the same.”

  [Ellen] (Green et al., 2013, s.64) 

94 av 141 deltagare i en studie med mixad design upplevde sin aktivitetsnivå som otillräcklig 

och 22% lämnade sitt hem högst en gång per vecka (Heinen et al., 2006). I flera studier 

framgick det att olika deltagare kände sig tvungen att begränsa aktiviteter som de vanligtvis 

skulle utföra på grund av rädslan att förvärra såret (Green et al., 2013; Morgan och Moffatt, 

2008a; Mudge et al., 2008).  Svårigheter att röra sig obehindrad och rädslan att ramla skildras 

som vanligt förekommande (Green et al., 2013; Heinen et al., 2006; O´Brien, Finlayson, Kerr 

& Edwards, 2016; Roaldsen et al., 2011; Wellborn & Moceri, 2014).  

En kvantitativ studie visar att deltagare över 65 år med bensår som är fysiskt begränsade, i 

jämförelse med friska individer i samma åldersklass, även drabbas av en försämring av det 

allmänna välmående (Hopman et al., 2014). Mudge et al. (2008) fann att patienterna undvika 

allt träning som utförs på offentliga platser, vilket inte bara begränsar aktivitetsnivån men 

även det sociala umgänget.  

Träningsrekommendationer från vårdpersonalen kunde accepteras lättare när patienterna 

kunde förstå det bakomliggande målet (O´Brien et al., 2016), vilket även bekräftas av en 

svensk studie (Roaldsen et al., 2011). De som tränade regelbundet hade djupare kunskap om 

deras sjukdom och hur aktivitet påverkar venös insufficiens på ett positivt sätt (O´Brien et 

al., 2016). Motion beskrevs som ett ansvarstagande, att vara delaktig i behandlingen och en 

minskning av risken att göra sig illa samt bevara sin identitet.  

Vid träningstillfällen kan det dock uppstå problem att hitta lämpliga skor, som även rymmer 

kompressionsbindorna. Att träna i bekväma men för stora skor resulterar även i osäkerhet, 
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ökad fallrisk och nedsatt mobilitet (Mudge et al., 2006; O´Brien et al., 2016; Roaldsen et al., 

2011).  

Att leva med rädsla, ensamhet och en förlorad identitet 

Kategorin handlar om psykiska symtom som patienter med bensår beskriver och hur de 

påverkar deras vardag. 

”It´s just depressing really, if you think about it. I am on antidepressants. I just 

have to put up with it – it´s either that or kill myself.” [Steve] (Green et al., 2013, 

s. 62) 

Begränsningar som patientgruppen upplever i sin vardag sträcker sig långt utöver fysiska 

symtom. Många deltagare i ett flertal av studierna beskriver ensamhet, depression, ångest, 

dålig självbild, en rädsla för medmänniskors reaktioner på såret och till och med 

självmordstankar (Green et al., 2013; Morgan och Moffatt, 2008a; Petersson et al., 2008; 

Taverner et al., 2014; Wellborn & Moceri, 2014). Även vardagliga begränsningar rapporteras, 

som exempelvis utföra hushållssysslor, vara beroende av hjälp och anpassa hela vardagen 

efter såret. 45% av 141 deltagare uppger dessutom sömnproblem, vilket resulterar i trötthet 

och en låg energinivå dagtid (Heinen et al., 2006). I samma studie upplevde 37% av de 141 

deltagarna kontrollförlust, 48% uppgav en känsla av att hamna i en beroendeställning och 

41% kände sorg. Patienterna ställde sig frågan varför just de blev drabbade av sjukdomen 

venös insufficiens och beskrev en känsla av maktlöshet att inte kunna påverka sårläkningen. 

Ändå fann Heinen et al. (2006) att en stor del av samtliga deltagarna var oberoende av hjälp 

och bara 3% var helt beroende av hjälp. 

Patienter beskriver deras stigande stressnivå vid tillfällen såsom semesterresor, där de lägger 

ner mycket tid och energi för att dölja sitt sår, istället för att njuta av ledigheten (Mudge et 

al., 2006). Såret beskrivs som ett stort hinder som hela tiden står i fokus. 

” …. It makes you want to hide. Because if you get into a room and someone says “oh there is a funny 

smell here” [long pause]… it might not be you, but oh god is it? You feel conspicuous.”                    

(Jones, Robinson, Barr & Carlisle, 2008, s. 68) 

Symtom som beskrivs ingående i flera studier är vätska och lukt från såret, som resulterar i 

känslor som skam och avskydd men även frustration, stress och ilska (Green et al., 2013; 

Jones et al., 2008; Morgan & Moffatt, 2008a). Det rapporteras även svårigheter att hålla sig 
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rent på grund av kompressionsbindorna (Green et al., 2013; Mudge et al., 2006; Wellborn & 

Moceri, 2014), vilket även Jones et al. (2008) kom fram till. Vidare fann Jones et al. (2008) att 

det finns ett signifikant samband mellan ångest och lukt (P<0.001) samt depression och lukt 

(P=0.002). Moffatt et al. (2009) påvisar att det inte finns en signifikant skillnad gällande 

ångestproblematiken i deras studie. Däremot finns det ett tydligt samband mellan bensår 

och depression (P < 0.001). 

Jones et al. (2008) fann att patienter som drabbas av bensår för första gången upplever att 

symtom som vätska och lukt påverkar deras dagliga liv drastiskt på ett negativt sätt. 

Patienter upplever stora svårigheter att kunna kontrollera dessa symtom på ett adekvat sätt, 

vilket kan leda till självvald isolation (Jones et al, 2008; Morgan & Moffatt, 2008a).  

”It´s horrible- you can´t dress as you want to. I´ve got nice fine skirts as I could have, you know, printed 

skirts for the summer, ever so nice.” [Margaret] (Green et al., 2013, s. 65) 

Särskilt för kvinnor uppstår det enligt Green et al. (2013) problem hur de bevarar sitt 

feminina yttre då kläder såväl som skor utgör en stor del av identiteten. Att inte kunna välja 

finare skor vid tillställningar som kräver särskilt klädsel eller kunna bära kjol på grund av 

tjocka bindor, kan bli frustrerande och i sin följd leda till isolation på grund av skamkänslor, 

vilket även bekräftas av Mudge et al. (2006). 60% av 141 deltagare rapporterade problem att 

välja lämpliga skor på grund av kompressionsbindor, vilket resulterade i att vissa patienter 

använde tofflor utomhus (Heinen, et al., 2006). Att köpa nya speciellt anpassade skor 

beskrivs som för kostsamt. 

O´Brien et al. (2016) fann i sin studie att rädslan för negativa reaktioner av omvärlden 

upplevs särskilt jobbigt för män, vilket även Roaldsen et al. (2011) kom fram till. Manliga 

deltagare ville inte förlora sin identitet och roll som man, då män anses skall vara starka och 

friska. Jones et al. (2008) beskriver även att både de manliga såväl som de kvinnliga deltagare 

kommenterar sitt eget yttre vid möten med andra människor, då de vill undvika att någon 

annan kommenterar först.  

Till skillnad mot en studie som påvisar att patienterna vill vara så normala som möjligt 

(Roaldsen et al., 2011), berättar patienter i en annan studie att de önskar att deras sjukdom 

och särskilda behov bekräftades mer av omgivningen (Mudge et al., 2006). Patienterna 
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berättar där om situationer såsom bussresor, när de blev ombedd att erbjuda sin plats till 

andra människor med uppenbarliga funktionshinder, när de upplever sig själv som en 

individ med funktionshinder. Det resulterar i ambivalenta känslor som skam men även 

frustration att deras sjukdom inte blir sedd och bekräftad.  

”I don´t let anything restrict my life” [Pam] (Green et al., 2013, s. 64) 

Intervjuer i ett flertal studier belyser copingmekanismer som deltagarna använder sig av för 

att kunna bibehålla en normal livsstil att inte låta såret tar över hela livet (Green et al., 2013; 

Wellborn & Moceri, 2014). Det skildras även en känsla av hopp trots alla negativa 

inverkningar som såret utöver och en vilja att kämpa mot såret för att få sitt liv tillbaka 

(Green et al., 2013).  

Dessvärre finns det en stor del av patienterna som känner sig tvungen att använda isolation 

som utväg för att kunna hantera den svåra livssituationen (Jones et al, 2008; Morgan & 

Moffatt, 2008a). Användning av copingmekanismer skildras av Moffatt et al. (2009), som 

upptäckte att patienter med bensår använder sig signifikant mindre av problemfokuserade 

och emotionsfokuserade copingstrategier än kontrollgruppen. Däremot söker patienter med 

bensår mer emotionalt stöd som kan ses som en copingmekanism (Moffatt et al., 2009; 

Petersson et al., 2008). Patienterna uppger att sociala kontakter som ett enkelt telefonsamtal 

och ett möte med jobbkompisar eller släkt kan hjälpa att glömma bort smärtan en stund och 

kunna hantera det dagliga livet (Petersson et al., 2008; Wellborn & Moceri, 2014). 

Sjuksköterskans och närståendes betydelse 

Kategorin beskriver sjuksköterskans och närståendes betydelse för patienten. 

”[…] had some lovely nurses – they´ve been brilliant.” [Tom] (Green et al., 2013, s. 62) 

Flera studier beskriver patientens starka önskemål att ha en och samma behandlande 

sjuksköterska (Green et al., 2013; Morgan & Moffatt, 2008a). Patienterna skapar en emotionell 

relation till den behandlande sjuksköterskan som även beskrivs som vänskap (Green et al., 

2013; Morgon & Moffatt, 2008a; Wellborn & Moceri, 2014). En svensk studie skildrar 

patienternas positiva känslor som att bli sedd, uppskattad och bemött som en jämlik person 

(Petersson et al., 2008). Dessa känslor ledde till en ökad förtroende i vårdpersonalens 

kunskaper och färdigheter, särskilt när behandlingen hade pågått en lång tid.  
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Patienterna upplevde att deras åsikter och kommentarer var av betydelse i vårdsituationen, 

vilket stärker deras känsla av att vara trygg. Petersson et al. (2008) fann att studiedeltagarna 

upplevde att de även kunde påverka när deras behandlingar bokades in, vilket ledde 

ytterligare till ökat förtroende till personalen och en känsla av kontroll. Dessvärre 

resulterade samma förtroende för personalen att patienterna inte ville vara lika delaktiga i 

sina behandlingar och lämnade över allt ansvar till sjuksköterskorna. Som följd uppstår det 

enligt Petersson et al. (2008) kunskapsbrister om exempelvis nödvändigheten att använda 

kompressionsstrumpor och patienterna hamnar i en beroendeställning då de inte är kapabla 

att hantera egenvårdsuppgifter.   

Deltagare som inte följer samtliga av sjuksköterskans anvisningar särskilt gällande 

kompressionsbehandlingar känner däremot att de behandlas på ett annorlunda, sämre sätt 

(Green et al., 2013; Morgan & Moffatt, 2008a). Ligger sjuksköterskans fokus enbart på 

sårläkningen och inte på patientens unika känslor och upplevelse, kan patienten uppleva 

frustration som leder till att sjuksköterskan associeras med dessa dåliga känslor (Morgan & 

Moffatt, 2008a). 

Petersson et al. (2008) skildrar att deltagarna upplever att de är ensamma med deras tankar 

och problem, som det dagliga livet medför, vilket uttrycktes i termer som ”jag” eller ”mig”. I 

vårdkontexten kände sig dessa patienter dock tryggare och delaktig, vilket beskrevs genom 

”vi” och ”oss”.  

I en studie av O´Brien et al. (2016) skildrar deltagarna hur negativt de upplever att vara 

beroende av sjuksköterskorna för att lägga om såret. Särskilt påpekas det i flera studier 

tidsaspekten, då patienterna är tvungna att vänta på sjuksköterskorna hemma eller på 

mottagningar (Green et al., 2013; O´Brien et al., 2016; Wellborn & Moceri, 2014). Patienterna 

yttrar även sitt missnöje att sjuksköterskorna enbart fokuserar på sårbehandlingen. 

Patientens besvikelse att objektifieras till såret beskrivs även av Roaldsen et al. (2011). 

”… The nurses just dress the wound and do the bandaging, they don´t have time to talk about other things 

like what you are missing out on because of the wound.” [pt 9] (O´Brien et al., 2016, s. 504) 

Patienterna i en studie känner att de inte får hjälp med sina besvär, som resulterar från 

bensåret. 73% av 141 studiedeltagarna rapporterar att de inte får hjälp med hantering av 
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sömnbristen; 70% skildrar att de behöver hjälp relaterad till val av lämpliga skor och 71% 

anger att de önskar stöd på grund av negativa effekter som uppstår vid 

kompressionsbehandlingen (Heinen et al., 2006).  

Sjuksköterskors bristfälliga kunskap om smärtstillning skildrades i flera studier, vilket 

patienterna upplevde som förvirrande och resulterade i att smärtupplevelsen avfärdades 

som oviktigt (Morgan & Moffatt, 2008a; Mudge et al., 2006; Taverner et al., 2014). Patienterna 

uppgav att de kände sig sårbara och utelämnade och utvecklade även misstro mot 

vårdpersonalen när deras förväntningar inte uppfylldes (Mudge et al., 2006).  

”Social Life? ´Err, I haven´t got one- I just don´t bother cause I know I´ve got to get myself better.” [Steve] 

(Green et al., 2013, s. 62) 

I en kvalitativ studie från Green et al. (2013) berättade deltagare hur beroende de hade blivit 

av familjemedlemmar i deras dagliga sysslor, som upplevdes obehagligt då de hamnade i en 

oönskad beroendeposition. Samtliga av patientens relationer påverkas negativt av såret. 

Patienterna är väldigt sårbara och mån om att deras symtom inte upptäcks av deras 

omgivning. En kvantitativ studie beskriver att patienter har ett reducerat socialt nätverk och 

upplever mindre socialt stöd än kontrollgruppen (Moffatt et al., 2009). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Ämnet till denna litteraturöversikt valdes för att belysa patienternas erfarenheter av att leva 

med venösa bensår. Att skapa en överblick över ämnet ger sjuksköterskan den nödvändiga 

kunskapen för att kunna behandla patienten in sin helhet och inte enbart såret. Att få en 

inblick i patientens unika erfarenheter kan öka sjuksköterskans förståelse för patientens 

förmåga att hantera livet med bensår.  

Författaren är medveten om att venösa bensår drabbar mestadels personer över 65 år, men 

begränsningen ”19år +” valdes som inklusionskriterie för att inte gå miste om yngre 

patienter.  

Då författaren valde att skriva om bensår med venös insufficiens som bakomliggande 

sjukdom, sållades samtliga artiklar bort som fokuserade på bensår med annan etiologi. Det 
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kan ses som en svaghet med sökningen att söktermen ”leg ulcer” kunde ha varit mer specifik 

och kompletterad med ”venous”, men sökningarna gav så pass många bra och relevanta 

träffar att det var enkelt att plocka ut artiklarna som svarade mot syftet. Författaren stötte ett 

större antal gånger på artiklar som inte var tillgänglig i full text, vilket upplevdes som 

begränsning vid sökningar och kan utgöra en ytterligare svaghet, då det kan påverka 

resultatet.  

När valda sökordskombinationer inte längre gav nya användbara träffar bedömdes 

datamättnad vara uppnådd och forskningsområdet därmed som avsökt.  Det är även 

anledningen varför det inte valdes artiklar från databasen PsycInfo; samtliga relevanta 

artiklar visade sig vara dubbletter och hade då redan valts ut från Cinahl och PubMed. 

Sökningar med kombinationer som inte gav träff redovisas i bilaga 1.  

Arbetets resultat bygger till största delen på artiklar som är av kvalitativ metod (n=9), även 

om det finns även studier med kvantitativ (n=4) eller mixad design (n=2). Enligt Polit och 

Beck (2012, s. 604) ökar resultatets trovärdighet när det inkluderas både kvalitativa och 

kvantitativa studier, då problemet kan belysas utifrån olika perspektiv. Dock kan 

generaliserbarheten och överförbarheten påverkas negativt, när de kvalitativa 

forskningsstudier överväger då deras deltagarantal är mycket lägre än i studier med 

kvantitativ metod (Polit & Beck, 2012, s. 288, 584–585). Att kvalitativa artiklar överväger i 

denna litteraturöversikt var dock förväntad och ses som en styrka, då syftet var att belysa 

erfarenheter av ett liv med bensår som bäst besvaras genom intervjuer. 

I flera sökningar uppmärksammades att det fanns många artiklar av samma forskare, vilket 

anses som både för- och nackdel. Det anses som fördelaktigt av litteraturöversiktens 

författare, då forskaren är insatt i sitt ämne och besitter mycket kunskap inom 

forskningsområdet. Litteraturöversikten använder sig av artiklar med samma forskare, vilket 

kan ses som en svaghet, för att det finns risken att resultatet påverkas av forskarens 

förutfattade meningar. Granskningsmetoden med mallarna framtagna av Carlsson och 

Eiman (2003) har varit lättförståelig, gav en bra överblick över studiernas kvalitet och 

säkerställde ett konsekvent tillvägagångssätt. Författaren skaffade sig en bra överblick över 

studiernas resultat med hjälp av nyckelord som underlättade att hitta relevanta stycken för 

att kunna sammanställa resultatdelen.  
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Att litteraturöversiktens resultat bygger på studier som påvisar en stor geografisk spridning, 

tyder på att ämnet inte enbart berör Sverige. Även om vården kan variera i olika länder 

speglar patientens subjektiva erfarenheter att samma individanpassade åtgärder saknas, 

vilket stärker resultatens trovärdighet och överförbarheten till svenska förhållanden. 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att belysa patienternas erfarenheter av att leva med venösa 

bensår. Resultatet delades upp i fyra olika huvudkategorier, som lyfte fram områden som 

upplevdes betydelsefulla för patienten. 

Huvudresultatet visar en tydlig koppling mellan bensår och försämrad livskvalitet. Viktiga 

och för patienten betydelsefulla ämnen belyses i samtliga artiklar såsom smärta, mobilitet, 

socialt och emotionalt stöd, behov av copingstrategier och information av vårdpersonalen 

hur fysiska och psykiska problem kan hanteras.  

Litteraturöversikten visar tydligt att bensår utgör en stor påfrestning för patientens hälsa 

som förknippas med smärta, vilket beskrivs i samtliga inkluderade studier. Även Parker 

(2012) bekräftar att sambandet mellan depression, sömnlöshet och smärta är komplex. I 

enlighet med litteraturöversiktens resultat belyser Taverner, Closs och Briggs (2011) att 

depression både kan vara orsaken och resultatet av sömnstörning, vilket demonstrerar att 

den negativa spiralen som uppstår måste brytas.  

Patienter med bensår är en grupp som drabbas av många olika symtom som kräver åtgärder. 

Ett antal symtom kan behandlas snabbt med lämpliga lösningar men en adekvat 

smärtstillning är svårt att åstadkomma. Patienten bör uppleva att läkaren och sjuksköterskan 

har djup kunskap om ämnet med tanke på att avsaknad av smärtan kan påverka patientens 

liv positivt på olika plan. Smärta som inte behandlas och tydlig kunskapsbrist kan enligt 

litteraturöversiktens resultat leda till att patienterna förlorar förtroendet i vårdpersonalen, då 

de upplever att smärtbehandling inte prioriteras lika högt. Det är essentiellt att patienterna 

känner trygghet i sin behandling, när de känner sårbarhet i många andra delar av sitt liv. 

En engelsk studie undersöker distriktsjuksköterskornas kunskap och föreställningar om 

smärtstillning av bensår (Taverner et al., 2011). Det upptäcktes att det fanns stora 

kunskapsbrister omkring smärtstillning av patienter med bensår gällande smärttyp och 
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adekvat val av läkemedel, vilket även beskrivs i litteraturöversiktens resultat. Studien 

demonstrerade att kunskapsnivån kring smärtstillning vid bensår varierar mycket, vilket 

visar på nödvändigheten för sjuksköterskan att skaffa sig mer kunskap inom området.  

Att patienterna önskar att få mer information hur smärtan kan behandlas och hanteras 

framgår tydligt i litteraturöversiktens resultat. Furlong (2001) menar att det är läkaren som 

bär ansvaret för patientinformation angående eventuella alternativa metoder för 

smärtlindring samt förskrivning av lämpliga läkemedel. Vidare menar Furlong (2001) att en 

adekvat smärtlindring leder till att patienterna upplever mindre smärta av 

kompressionsbindorna samt vid motion. 

Wilson (2004) beskriver att långvarig smärta har inverkan på individens attityder, tro och 

beteende. Det dras slutsatsen att en förbättring av smärtupplevelsen borde leda till att 

individen kan återgå till ett normalt liv, vilket borde resultera i att även de psykiska 

symtomen avtar. I en reviewartikel blir det tydligt att även forskning från 1995 lyfter fram att 

patienterna är i behov av en adekvat smärtstillning, men det rekommenderas samma sorts 

analgetika till patienterna år 2016, som visar sig att ge samma dålig effekt (Green et al., 2014). 

Det är förvånande att ett så viktigt ämne, som uppmärksammats av forskare i decennier, inte 

utmynnar i åtgärder som gynnar patienter med bensår och bryter den negativa spiralen som 

smärtan förorsakar. Det saknas även alternativ till läkemedel om behandlingen inte ger 

effekt och då ligger det i läkarens och sjuksköterskans ansvar att informera patienten om 

alternativ eller hämta ny kunskap (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014, s. 5). 

I resultatet framgår att smärta är ett väldigt dominant symtom som har stor inflytande på 

patienternas dagliga liv, vilket även bekräftas även av Green, Jester, McKinley och Pooler 

(2014). I litteraturöversiktens resultat lyftas det fram att adekvat smärtstillning inför fysisk 

aktivitet är av stor vikt för patienten. Då patienterna uppger smärta när de står eller går, 

resulterar det i att all motion undviks (Parker, 2012). I resultatet skildras det deltagare som 

motionerar regelbundet samt deltagare som hindras av rädslan att göra sig illa. Aktiva 

deltagare upplever motion som meningsfull då det finns bakomliggande mål, som tjänar 

som motivation och hjälper patienten att återfå kontrollen över en del i deras liv. 
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Ett stort antal patienter rör sig för lite men fysisk aktivitet beskrivs av Parker (2012) att vara 

av betydelse för sårläkningen. Motion leder till en ökad genomblödning som resulterar i en 

förbättrad cirkulation och bidrar till en bättre sårläkning. Finns det ingen inre motivation hos 

patienten, som litteraturöversikten beskriver, kan det vara av hjälp att läkaren eller 

sjuksköterskan förskriva FaR (Folkhälsomyndigheten, 2016). Aktiviteten kan bli en del av 

behandlingen och det ges förslag på träning som anpassas till egna önskemål och 

individuella förutsättningar. Folkhälsomyndigheten beskriver att rörelse visar sig ha många 

positiva effekter på exempelvis sömn eller även depression, vilket är särskilt lämpligt för 

patienter med bensår, som påverkas negativt på många olika plan.  

Varför vissa äldre människor kan hantera deras hälsotillstånd bättre trots nedsatt fysisk 

kapacitet och motgång kan vara viktigt att undersöka (Upton et al., 2014). Att fokusera på 

individens resurser och kapacitet kan ha en större betydelse än att lägga vikten på sjukdom, 

och/eller försämrad funktion i enlighet med KASAM. 

Alla människor är olika, drivs av olika motivation och hittar olika strategier att nå sina mål. 

Det är viktigt att sjuksköterskan upptäcker genom samtal och observation, hur den enskilda 

patienten kan aktivera sina egna resurser (Upton et al., 2014). Exempelvis kan sjuksköterskan 

försöka lista ut vad patienten gillade för typer av aktivitet innan bensåret utvecklades och 

hittar möjligheter att modifiera en träningsform som är lämplig i nuläget. Förändring kan 

ske genom små steg men patienten är i behov av information och motivation för att kunna 

hitta mening. Hälsan kan utvecklas när individen besitter förmågan att använda sina inre 

resurser, som Antonovsky (2005) beskriver i modellen KASAM.   

Litteraturöversiktens resultat visar på att det finns ett flertal psykiska symtom, som orsakas 

av att leva med bensår. Furlong (2001) menar att det ligger i sjuksköterskans ansvar att vara 

lyhörd om patienten visar upp uppenbarliga symtom, som tyder på att patientens 

välmående påverkas utöver de kroppsliga symtomen.  

Upton, Andrews och Upton (2014) påpekar att en rad symtom finns väl dokumenterade, då 

den nuvarande fokusen ligger på livskvalitetsmätning (QoL)7 som resulterar i statistiska 

värden. Dock speglas inte individens välbefinnande och de erhållna värdena återger inte 

                                                           
7 Quality of Life  
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upplevelsen av patientens vardagliga problem (Green och Jester, 2010). Det kan inte mätas 

på en skala hur ensamhet och social isolation känns. Listan av dessa negativa känslor, som 

patienter med bensår beskriver är lång och alla berättelser är unika. Skam och självförakt, 

rädsla att skada sig, rädsla hur medmänniskor kan reagera på såret eller till och med lukten 

av såret är exempel hur mångfaldig och komplex symtomen av patienter med bensår är. Att 

skifta fokus från mätningen till patientens unika erfarenheter och känslor kommer att bidra 

till ett mer patientcentrerat förhållningssätt (Upton et al., 2014).  

Enligt Ekman, Fagerberg & Lundman (2002) kan det vara betydelsefullt att inte bara studera 

individens begränsningar men även sina resurser och styrkor i förhållande till att hantera 

förlust, som bekräftar teorin KASAM från Antonovsky (2005).  

Freeman, Gibbins, Walker och Hapeshi (2007) presenterar i sin studie en lösning till dessa 

problem som kallas ”Look After Your Legs [LAYL]”, som utvecklades av Annabel Gibbins. 

Det finns möjligheten för patienter med bensår att besöka en särskild klinik en gång per 

vecka för såromläggningar och uppföljning. Patienter med pågående bensår möter patienter 

med läkta bensår; det finns möjlighet att dela med sig i en trygg omgivning där alla upplever 

samma problem och kan hjälpa varandra. Patienter med läkta sår agerar som rådgivare med 

expertkunskap, som kan hjälpa andra patienter att hitta lämpliga copingstrategier eller ge 

information gällande livsstilsförändringar, som lättare kan accepteras av andra patienter.  

Att kunna delta i stödgrupper och få sina medicinska behov tillgodosedda, löser problemet 

att patienterna känner sig missnöjda med långa väntetider och resulterande social isolation 

(Green et al., 2013). Freeman et al. (2007) beskriver en ökad kunskapsnivå gällande sina sår 

och en förändrade livsstil tack vara andras patientberättelser. Vidare skildras det att 

patienterna såg fram emot dagen när de kunde åka till kliniken och det arrangerades även 

höjdpunkter som föreläsare som informerade om olika relevanta ämnen. Den sociala 

isolationen kan brytas och patienterna lär sig nya strategier att kunna hantera sitt liv med 

såret. 

I litteraturöversikten framgår det att patienterna uppfattar informationsbrist gällande 

områden smärtlindring, motion och behandlingsåtgärder. I enlighet med ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor skall sjuksköterskan säkerställa att patienten erhåller kunskap om 
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omvårdnadsåtgärder (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014). Resultatet speglar att patienterna 

hellre överlåter allt ansvar för behandlingen till sjuksköterskan, men med hjälp av 

individanpassad information kan patienten bli mer delaktig i behandlingen (PSL, SFS 

2010:659, 7 §). 

I enlighet med Morgan och Moffatt (2008a) kan ökad delaktighet ge patienten känslan att 

kunna kontrollera en del av sin livssituation, vilket styrker litteraturöversiktens fynd.  

Patienter med bensår upplever ofta att de är hjälp- och maktlösa och det finns få områden 

som kan aktivt påverkas. Områden som patienten kan kontrollera måste med hjälp av 

vårdpersonalen hittas och patienten motiveras till förändring. Att uppleva en mening med 

det man gör och bekräftas genom positiva resultat som exempelvis bättre sömn genom ökad 

motion, beskrivs även i Antonovsky´s KASAM- teori.  

 

Ebbeskog och Emami (2005) fann liknande fynd i deras studie, där patienter beskriver att de 

kände sig trygga i behandlingen när sjuksköterskorna delade med sig genom att beskriva 

sårets utveckling. Patienterna upplevde sjuksköterskorna som kompetenta och kunniga. Att 

patienterna kände sig delaktiga särskilt när behandlingar var framgångsrika, ledde även till 

att de var nöjda med sin egen insats och upplevde kontroll över situationen. 

 

Ebbeskog och Emami (2005) beskriver patientens besvikelse över att reduceras till själva 

såret.  Det tydliggörs att det är av stor betydelse för patienten att bli sedd och bekräftad av 

sjuksköterskan, särskilt vid såromläggningen, där patienten känner sig väldigt sårbar och 

otrygg. I resultatet framkom det att patienterna föredrar samma sjuksköterska vid 

omläggningar, vilket förklaras av Ebbeskog och Emami (2005) med att patienten vill 

säkerställa att sjukdomshistorien är känd och inte är tvungen att berätta på nytt för varje 

sjuksköterska som är involverad i behandlingen. Även rädslan att förvärra såret genom en 

annorlunda omläggningsteknik beskrivs av dessa patienter. Det bekräftar att det är av fördel 

att involvera patienten i sin egna behandling, för att överkomma osäkerheten som en ny 

vårdgivare framkallar hos patienten.   

 

Furlong (2001) fann att det finns olika perspektiv som kan leda till oklarheter mellan patient 

och sjuksköterska vid behandlingen, vilket även beskrivs i litteraturöversiktens resultat. 
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Patientens förståelse och fokus är riktade på hur behandlingen kommer påverka hennes liv 

medan sjuksköterskan har en ökad förståelse hur behandlingen kommer att påverka 

patientens hälsa. Att kommunicera bättre och bemöta varandra med ömsesidig respekt kan 

förbättra behandlingen, öka följsamheten hos patienten och resultera i en ökad förståelse för 

patientens livssituation. Furlong (2001) påpekar att respekt för patienten och dennes 

livssituation även innebär att patienten inte skall bli dömd eller bli bemött annorlunda av 

sjuksköterskan på grund av följsamhetsbrister, som det beskrivs av flera studier i 

litteraturöversiktens resultat. 

Furlong (2001) beskriver även att uppfattningen av hälsa varierar för olika personer, vilket 

åter igen bekräftar teorin KASAM. I resultatdelen beskrivs sjuksköterskan som en viktig 

person i patientens liv gällande medicinska åtgärder men även som kontaktperson, vilket 

intygas av Upton et al. (2014). Upplever patienten att hen blir ignorerad eller att 

behandlingen inte ger den önskade effekten kan detta har negativ inflytande på 

läkningsprocessen. Enligt Upton et al. (2014) är det väsentligt att det skapas medvetenhet 

över det faktum att vårdpersonalen har ett indirekt inflytande på patientens mående samt en 

lyckad läkningsprocess.  

 

Slutsats 
I litteraturöversikten framkommer att patienter med bensår genomgår många medicinska 

behandlingar under en lång tid och patient och sjuksköterskan lär känna varandra väl. 

Sjuksköterskan har möjlighet att ta del av patientens unika erfarenheter; positiva såsom 

negativa och får en djup inblick i patientens liv utöver sårbehandlingen. Patienten besväras 

av många olika symtom och är i behov av bekräftelse, motivation samt empatisk bemötande. 

Sjuksköterskan bör vara lyhörd vad patienterna behöver utöver medicinsk behandling. Det 

är essentiellt att behandlingen inriktas mer på patientens önskemål och vardagliga behov 

samt att insatta åtgärder utvärderas gemensamt. Forskningens fokus borde ligga på hur 

vården för patienter med bensår kan förbättras och anpassas till individens unika behov. 

Stödgrupper och fysisk aktivitet på recept kan vara till hjälp att bryta patientens isolation, 

öka aktivitetsnivån, vilket kan påverka patientens smärtupplevelse och välmående positivt. 
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Bilaga 1. Sökningar utan resultat 

Datum Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

2016-

08-29 

PubMed (leg ulcer[MeSH Terms]) AND 

Psychosocial Aspects of 

Illness[MeSH Terms] 

0 0 0 0 0 

2016-

08-29 

Cinahl (MH "Leg Ulcer") AND (MH 

"Patient Attitudes") 

14 9 9 0 0 

2016-

09-06 

PsycINFO SU.EXACT("Client Attitudes") 

AND "leg ulcer*" 

6 3 3 0 0 

2016-

09-07 

Cinahl (MH "Leg Ulcer") AND (MH 

"Wound Healing") AND (MH 

"Quality of Life") 

28 8 7 0 0 

2016-

09-12 

PubMed (leg ulcer[MeSH Terms]) AND 

life experience[MeSH Terms] 

1 1 1 0 0 

2016-

09-12 

PsycINFO “Leg ulcer” 32 10 8 3 0 
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Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

  Poängsättning 0   1   2  3   

  Abstrakt (syfte, metod,            

  resultat=3p) Saknas   1/3   2/3  Samtliga   

  Introduktion Saknas   Knapphändig  Medel  Välskriven   

  Syfte Ej angivet   Otydlig  Medel  Tydlig   

  Metod            

  Metodval adekvat till frågan Ej angivet   Ej relevant  Relevant     
              

  Metodbeskrivning            

  (repeterbarhet möjlig) Ej angivet   Knapphändig  Medel  Utförlig   
  Triangulering Saknas   Finns       
              

  Urval (antal, beskrivning,            

  representativitet) Ej acceptabel   Låg  Medel  God   
  Patienter med bensår            

   Ej undersökt   Liten andel  Hälften  Samtliga   
  Bortfall Ej angivet   >20%   5-20%  <5%   

  Bortfall med betydelse för Analys saknas/           

  Resultatet Ja   Nej       
  Kvalitet på analysmetod Saknas   Låg  Medel  Hög   

  Etiska aspekter Ej angivna   Angivna       
              

  Resultat            

  Frågeställning besvarad Nej   Ja       
              

  Resultatbeskrivning            

  (redovisning, kodning etc.) Saknas   Otydlig  Medel  Tydlig   
  Tolkning av resultatet (citat, Ej acceptabel   Låg  Medel  God   

  kod, teori etc.)            

  Diskussion            

  Problemanknytning Saknas   Otydlig  Medel  Tydlig   

  Diskussion av egenkritik            

  och felkällor Saknas   Låg  God     
  Anknytning till tidigare            

  Forskning Saknas   Låg  Medel  God   

  Slutsatser            

  Överensstämmelse med            

  resultat (resultatets            

  huvudpunkter belyses) Slutsats saknas   Låg  Medel  God   

  Ogrundade slutsatser Finns   Saknas       
              

              

              
              

  Total poäng (max 48p)            

   P  p   p  p   

  Grad I:  80%        p   

  Grad II: 70%        %   

  Grad III: 60%        Grad   
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Bilaga 3. Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

Poängsättning 0  1   2  3   

Abstrakt (syfte, metod,           

resultat=3p) Saknas  1/3   2/3  Samtliga   

Introduktion Saknas  Knapphändig   Medel  Välskriven   

Syfte Ej angivet  Otydlig   Medel  Tydlig   

Metod           

Metodval adekvat till frågan           

 Ej angivet  Ej relevant   Relevant     
Metodbeskrivning           

(repeterbarhet möjlig) Ej angivet  Knapphändig   Medel  Utförlig   
Urval (antal, beskrivning,           

representativitet) Ej acceptabel  Låg   Medel  God   

Patienter med bensår           

 Ej undersökt  Liten andel   Hälften  Samtliga   
Bortfall Ej angivet  >20%   5-20%  <5%   

Bortfall med betydelse för Analys saknas/          

Resultatet Ja  Nej        
Etiska aspekter Ej angivna  Angivna        

           

Resultat           

Frågeställning besvarad Nej  Ja        
           

Resultatbeskrivning      Medel  Tydlig   

(redovisning, tabeller etc.) Saknas  Otydlig        
Statistisk analys Saknas  Mindre bra   Bra     

(beräkningar, metoder,           

signifikans)           
           

Confounders Ej kontrollerat  Kontrollerat        
           

Tolkning av resultatet Ej acceptabel  Låg   Medel  God   

Diskussion           

Problemanknytning Saknas  Otydlig   Medel  Tydlig   

Diskussion av egenkritik           

och felkällor Saknas  Låg   God     

Anknytning till tidigare           

Forskning Saknas  Låg   Medel  God   

Slutsatser           

Överensstämmelse med           

resultat (resultatets           

huvudpunkter belyses Slutsats saknas  Låg   Medel  God   
           

Ogrundade slutsatser Finns  Saknas        
           

Total poäng (max 47p)           

 P  P  p  p   

Grad I:  80%       p   

Grad II:  70%       %   

Grad III: 60%       Grad   
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Bilaga 4. Översikt över inkluderade artiklar i resultatet 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 

Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Franks, P.,  

Moffatt, C.,  

Doherty, D.,  

Smithdale, R. & 

Martin, R. 

(2006) 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

undersöka de långsiktiga 

förändringar i HRQoL (Health-

related quality of life) i samband 

med bensår inom primärvården som 

levererar evidensbaserad vård till en 

utvald geografiskt befolkning 

Kvantitativ 95 (/18) Användning av 

Nottingham 

Health Profile vid 

3 olika tillfällen 

(uppföljning efter 

24 och 48 veckor) 

Efter 24 veckor visade det sig en signifikant förbättring av 

smärtan och energinivån för alla deltagare med läkta sår 

såväl gruppen med öppna sår. Efter 48 veckor minskades 

samtliga förbättringar i båda grupperna. Positiva 

förbättringar verkar inte vara hållbara över tiden och är 

kanske ett resultat av det allmänna försämrade 

sjukdomstillståndet av de äldre patienterna. 

46p 

Grad 1 

Green, J., Jester, 

R., McKinley, 

R., & Pooler, A. 

(2013) 

Storbritannien 

Studiens syfte var att förstå den 

personliga påverkan på venösa 

bensår från patientens perspektiv. 

Kvalitativ 13 

sjuksköter

skor;  9 

patienter 

/(Ej 

angivet) 

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer 

Venösa bensår påverkar patientens livskvalité samt det 

dagliga livet hos patienter fysiskt, psykiskt och socialt. 

42 p 

Grad 1 

Heinen, M., 

Persson, A.,  

Van de 

Kerkhof, P.,  

Otero, M. & 

Van 

Achterberg, T. 

(2006) 

Nederländerna 

Syftet med studien var att beskriva 

problem i samband med bensår 

(venös eller blandad etiologi). 

Utöver det ges en överblick över 

omvårdnadsåtgärder samt deficiten 

vid vård av patienter med bensår. 

Mixad 

design,  

kvantitativ 

och kvalitativ 

(en 

beskrivande 

tvärsnittsstu

die) 

141 (/39) Intervjuer, 

frågeformulär, 

sårinspektion 

Huvudproblem var smärta, mobilitet utanför hemmet och 

svårigheter att hitta passande skor Den statistiska analysen 

visade ingen skillnad mellan patienter med venösa bensår 

eller bensår med blandade etiologi. 50-70% av patienterna 

fick ingen hjälp relaterad till deras problem. En liten 

patientandel upplever hjälpen som otillräckligt.  

Kvantitativ: 

46p 

Grad 1 

Kvalitativ: 

47p 

Grad 1 

 

Hopman, W., 

VandenKerkhof

, E., Carley, M., 

Kuhnke, J. & 

Harrison, M. 

(2014) 

Kanada 

Studien syftet var att undersöka 

associationer mellan 

sociodemografiska, kliniska faktorer 

och HRQOL. 

Kvantitativ 407 (/17) Frågeformulär: 

12-item Short 

Form (SF-12) 

McGill Pain 

Questionnaire 

Resultat visar att  högre nivåer av smärta, yngre ålder, 

större såryta, längre varaktighet av såret samt begränsad 

rörlighet var förknippade med sämre HRQOL. 

41 p 

Grad 1 

Jones, JE., 

Robinson, J., 

Barr, W., & 

Carlisle, C. 

Studiens syfte var att undersöka 

depression hos personer som 

behandlas för kroniska venösa 

bensår samt utvärdera hur 

Mixad 

design, 

kvantitativ 

och kvalitativ 

196 

kvantitativ 

(/ej 

angivet), 

Enkätunder-

sökning och 

intervjuer 

Lukt och stora mängder sårsekret påverkar det psykiska 

välmående hos patienten, som resulterar i känslor av 

självförakt och låg självkänsla. Detta leder till att patienten 

isolerar sig socialt. 

Kvantitativ: 

38p 

Grad 1 

Kvalitativ: 
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(2008) 

Storbritannien 

effekterna av stora mängder 

sårsekret som leder till läckage och 

lukt påverkar det dagliga livet. 

20 

kvalitativ 

(/ej 

angivet) 

42p 

Grad 1 

Moffat, C., 

Franks, P., 

Doherty, D., 

Smithdale, R., & 

Steptoe, A. 

(2009) 

Storbritannien 

Syftet med studien var att 

undersöka den psykiska hälsan och 

det upplevda sociala stödet hos 

patienter med kroniska bensår. 

Kvantitativ 113 /(18) Case-Control 

studie med 

intervjuer 

Patienter med bensår upplever försämrad livskvalité, 

löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa och 

upplever en reducering av socialt stöd. 

39 p 

Grad 1 

Morgan, M. & 

Moffatt, C. 

(2008a) 

Storbritannien 

Syftet av studien var att  utforska 

relationen mellan patienter med icke 

läkande bensår och sjuksköterskor 

inom primärvården. 

Kvalitativ 5 (/Ej 

angivet) 

Intervjuer Patienterna beskriver att sjuksköterskorna verkade tycka 

att sjukdomsbilden inte är intressant och det saknades 

förståelse för komplexiteten av patientens svårigheter 

inom vardagen. Relationen mellan sjuksköterska och 

patienten behövs vara av positiv natur för att kunna möta 

patientens komplexa behov. 

48p 

Grad 1 

Mudge, E., 

Holloway, S., 

Simmonds, W. 

& Price, P. 

(2006) 

Storbritannien 

Syftet med denna studie var att 

undersöka patienters förståelse av 

följsamhet i fråga om sina egna 

erfarenheter av 

kompressionsbehandlingen. 

Kvalitativ 6 Observation av 

diskussionen inom 

en utvald 

fokusgrupp 

Fyra huvudtema:  frustration med sjukvården som leder 

till en känsla av självbelåtenhet med primärvårdsteamet; 

fysiska begränsningar som ledde till anpassning i det 

vardagliga livet; emotionala reaktioner som påverkar 

välmående och  kroppsuppfattning samt uppfattning av 

andra;  undvikande av transporter, shopping och 

semester. 

43p 

Grad 1 

O´Brien, J., 

Finlayson, K. & 

Kerr, G. 

(2016) 

Australien 

Syftet med denna studie var att få en 

förståelse för perspektivet av vuxna 

med VLU i förhållande till motion. 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 

intervjuer och 

diskussioner 

Oavsett deras nuvarande motionsrutin rapporterade 

deltagarna om deras motionsvanor innan uppkomsten av 

venösa bensår och uttryckte intresse för antingen blir 

aktiva eller upprätthålla en aktiv livsstil. 

43p 

Grad 1 

Petersson, P.,  

Springett, J. & 

Blomqvist, K. 

(2008) 

Sverige 

Studiens syfte var att undersöka hur 

patienter med bensår upplever 

omvårdnadsåtgärder som 

genomförs samt att använda dessa 

insikter som verktyg för att 

vårdpersonalen (läkare och 

sjuksköterskor) kan anpassa vården 

efter det.  

Kvalitativ 

(deltagande 

aktionsforsk

ning) 

9 Intervjuer Överlag var patienterna nöjda med deras 

sammanträdande med läkaren. Det kom fram att 

patienternas delaktighet i vårdprocessen inte var adekvat 

samt att läkarna inte var tillräckligt insatt i patienternas 

livsvärld relaterad till bensåret. Själva projektet som skulle 

leda från problemidentifikation till utveckling och 

förändring tog stop från läkarnas sida. 

46p 

Grad 1 

Roaldsen, K.,  

Biguet, G. & 

Elfving, B.  

(2011) 

Studiens syfte var att identifiera och 

beskriva de kvalitativa variationer i 

hur fysisk aktivitet uppfattas och 

Kvalitativ 22 (/7) Semistrukturerade 

intervjuer 

Studien beskriver 4 olika kategorier: self-management, 

instruktioner och stöd, rädsla för skada och en önskan att 

vara som vanligt. Information och rådgivning patienterna 

fick beskrivs som otillräckligt. 

46p 

Grad 1 
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 Sverige förstås av personer med nuvarande 

eller tidigare bensår. 

Roaldsen, K.,  

Elfving, B.,  

Stanghelle, J.,  

Talme, T. & 

Mattsson, E. 

(2009) 

Sverige 

Studien syftade till att undersöka 

förekomsten och rollen av  rädsla-

undvikande inställningar hos 

patienter med kronisk venös 

insufficiens och undersöka smärtans 

svårighetsgrad i att förutsäga låga 

nivåer av fysisk aktivitet hos dessa 

patienter. 

Kvantitativ 98 (/48) Frågeformulär 

(Fear- Avoidance 

Beliefs 

Questionnaire; 

Six-Point Verbal 

Rating Scale of 

Pain Assessment; 

Physical Activity 

Questionnaire) 

Rädsla-undvikande inställningar fanns mest hos patienter 

med CVI och associerades med lågt fysiskt aktivitet. 

Patienter som rörde sig väldigt lite visade sig att ha 

signifikant mer smärta. 

48p 

Grad 1 

Taverner, T., 

Closs, S. J., & 

Briggs, M. 

(2014). 

Storbritannien 

Denna studie syftade till att utveckla 

en grundad teori för att beskriva och 

förklara upplevelsen av smärta och 

dess konsekvenser av individer med 

kroniskt bensår. 

Kvalitativ 11 (/1) Semistrukturerade 

intervjuer 

En inadekvat smärtlindring kan leda till att individen 

utveckla kronisk smärta som leder till olika psykologiska 

allvarliga symptom.  

 

Van Hecke, A.,  

Beeckman, D.,  

Grypdonck, M.,  

Meulenire, F.,   

Hermie, L. & 

Verhaeghe, S. 

(2013) 

Belgien 

Syftet med denna studie var att 

undersöka kunskapsbrister och 

underliggande processer i beteende 

av informationssökningen hos 

patienter med bensår. 

Kvalitativ 15 (/5) Semistrukturerade 

intervjuer 

Patienterna kunde inte uttrycka en klar förståelse av 

orsakerna till bensår eller deras bidrag för att förbättra 

sårläkningen. De saknade ofta kunskap om relevanta 

livsstilsrådgivning och dess relation till läkning eller 

återkommande av såret. 

43p 

Grad 1 

Wellborn & 

Moceri (2014) 

USA 

Syftet med studien var att beskriva 

levda erfarenheten av CVI 

(sårläkande bensår) sjuka och 

undersöka hur denna kroniska 

sjukdom påverkade deras 

hälsorelaterade livskvalitet. 

Kvalitativ 10 (/Ej 

angivet) 

Intervjuer i grupp 

och individuella  

(öppna frågor) 

Patienterna upptäckte att läkare visade sig att ha 

kunskapsbrister gällande sjukdomsbilden bensår. Fysiskt 

obehag och problem kring de besvär som lagts fram av 

frekvensen av läkarbesök och typ av de behandlingar för 

CVI noterades också som stor oro bland alla patienter. Det 

visade sig att ha positiv inverkan på patienterna att ha ett 

stort socialt nätverk samt en bra kontakt med 

vårdpersonalen för att kunna få hjälp med utvecklingen av 

coping-mekanismer kring sjukdomsprocessen. 

43p 

Grad 1 


