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ABSTRAKT 

 
Bakgrund och syfte: Bensår är ett stort hälsoproblem som skapar lidande. Det är vanligast bland 

äldre och hos kvinnor. Stor del av distriktssköterskans arbetstid ägnas åt patienter med bensår. Syftet 

med studien var att beskriva patientens upplevelse av att leva med bensår. Metod: En 

litteratursammanställning utförd som metasyntes och resulterade i tre teman och ett övergripande 

tema. Resultat: Studien visade att upplevelsen av att leva med bensår innebar ett stort lidande och 

att smärtan hade en negativ inverkan på patientens liv. Patienter med bensår upplevde många 

begränsningar i livet vilket fick känslomässiga konsekvenser. Lukt och andra symtom bidrog till att 

patientens sociala liv förändras. Konklusion: Studien bidrar till att distriktssköterskan kan få en 

ökad kunskap och förståelse för bensårspatientens lidande och ge insikt i hur viktigt förtroendet 

mellan patient och sjuksköterskan är för relationen.  

 

Nyckelord: begränsningar, bensår, litteratursammanställning, metasyntes, omvårdnad, upplevelse 

 

ABSTRACT 

 
Background and Aim: Leg ulcers are a major health problem and most common among older 

people and women. District nurses are devoted to spend a lot of work time to patients with leg 

ulcers. The purpose of this study was to describe the patient's experience of living with leg ulcers. 

Method: A literature review conducted by meta-synthesis and resulted in three themes, and an 

overall theme. Result: The study showed that the experience of living with leg ulcers meant a great 

deal of suffering and the pain had a negative impact on the patient's life. Patients with leg ulcers 

experienced many limitations in their lives and it´s contributed to the emotional consequences. 

Malodorous and other symptoms contributed to changes in the patient´s social life. Conclusion: The 

study contributes that the district nurse can get a better knowledge and understanding of leg ulcer 

patient´s suffering and provides an insight into the importance of trust between patient and nurse 

relationship 
 

Key words: experience, leg ulcer, limits, literature review, meta-synthesis, nursing 
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INTRODUKTION 

Bensår är ett stort hälsoproblem och vanligast bland äldre människor från 65 år och uppåt (jmf 

Lindholm, 2003 s.27; Graham et al, 2003; Templeton & Telford, 2010), och också vanligare bland 

kvinnor (Lindholm, 2003 s. 27; Graham et al. 2003). Bensåret ska ses som ett kronisk, försvagande 

tillstånd (Briggs & Flemming, 2007) som skapar lidande såväl fysiskt som socialt (jmf Briggs & 

Flemming, 2007; Hereendran et al, 2005; Persoon et al, 2004). Ben och fotsår läker långsamt och 

har länge ansetts som mycket allvarliga. Amputation var länge det enda alternativet när ett bensår 

försämrades och ledde till kallbrand. Orsaken till bensår har länge varit en gåta men under 1650-talet 

beskrev Harvey att klaffarna i benens vener försämras. Bensår har ända in i modern tid haft låg 

status. Behandlingen kan fortskrida över flera år och är ekonomiskt och tidsmässigt kostsamt för 

patienten och samhället (Lindholm, 2003 s.9-28). Prevalensen för bensår beräknas till 0,6-3,6 

procent av befolkningen i Europa, USA, Australien och Brasilien (Graham et al 2003). 

Uppskattningsvis har cirka 50 000 svenskar kroniska bensår och många sköter själva behandlingen 

av sina bensår i början och slutet av behandlingen. Patienterna kan tvingas leva med sina sår i flera 

månader, år eller årtionden och läkta sår recidiverar vanligen. Behandlingen av bensår utgör cirka 

25-50 % av distriktssköterskans arbetstid och majoriteten av bensårspatienterna behandlas av 

kommunens sjuksköterskor och distriktssköterskor (Lindholm, 2003 s.27-28; Templeton & Telford, 

2010).  

 

BAKGRUND 

Bensår definieras som ett sår av varierande etiologi, som finns på underbenet mellan knä och 

malleoler och inte har läkt inom sex veckor. Även fotsår inkluderas i begreppet (Lindholm, 2003 s. 

17; Hansson, 2011). Templeton och Telford (2010) definierar bensår som ett område av skadad hud 

på underbenet, som har funnits i mer än fyra veckor. Sex veckors förekomst av bensår används i 

vissa definitioner. Ett bensår är ett symtom på en bakomliggande sjukdom och inte en diagnos, den 

bakomliggande orsaken måste därför fastställas (Hansson, 2011). Venös insufficiens orsakar 70 

procent av bensåren medan 20-25 procent utgörs av blandsår och tio procent har arteriell insufficiens 

som orsak (Lindholm, 2003 s.27). Andra vanliga orsaker kan vara diabetes, tryck mot huden, 

Streptokockinfektioner och vaskulit (Mekkes, Loots, van Der Wal & Bos, 2003). Vid venös 

insufficiens svullnar ofta benen, vilken kan medföra att förutsättningen för sårläkningen är sämre. 

Personer med tunga arbeten som går och står mycket tycks drabbas av venös insufficiens i ökad grad 

och detta kan leda till bensår (Lindholm, 2003 s. 27). 
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Det är viktigt att ställa rätt diagnos och urskilja olika typer av bensår för att kunna behandla bensåret 

korrekt (Moffatt, 2004; Templeton & Telford, 2010). En bedömningsprocess för sår finns beskriven 

vilket omfattar fysiska undersökningar och andra relevanta undersökningar som kärlbedömning och 

provtagningar. Genom en grundlig anamnes och status erhålls även en förståelse för patientens unika 

sociala faktorer, oro, erfarenhet och den upplevda smärtan, alla steg är lika viktiga för att få en 

helhet och kunna göra kliniska bedömningar (Templeton & Telford, 2010).  

 

Behandlingen är olika beroende på vilken typ av bensår som patienten har. Den vedertagna 

behandlingen för venösa sår är kompressionsbehandling, vilket är kontraindicerat vid perifer arteriell 

sjukdom (Moffatt, 2004; Templeton & Telford, 2010). Kompressionsbehandling är den mest 

effektiva behandlingen vid venösa bensår (Templeton & Telford, 2010). Den kan se ut på olika sätt; 

med pumpstövel, genom lindning i flerlager, reducerad kompression med en eller 

tvålagersbandagering eller med kompressionsstrumpor. Bandaget måste kännas behagligt och får 

inte hindra rörelser i fotleden (Lindholm, 2003 s. 40-42). Bensårsbehandlingen ska vara 

patientcentrerad, där vården kretsar kring patientens behov, upplevelse och livskvalitet. För att 

kunna utföra omläggningar och välja omläggningsmaterial krävs både teoretisk och praktisk 

kunskap (Templeton & Telford, 2010). En inkorrekt diagnos leder till felbehandling, vilket kan 

skada patienten allvarligt. Prognosen för sårläkning varierar beroende på patientens ålder, 

allmäntillstånd, näringstillstånd, rökning, rörlighet och andra kroniska sjukdomar, det finns ingen 

generell prognos (Lindholm, 2009). 

 

I vården av bensårspatienten är det viktigt att distriktssköterskan har förståelse för patientens attityd 

till behandlingen. Redan i början av behandlingen är det av betydelse att distriktssköterskan tar reda 

på hur involverad patienten vill vara. Patientens framtida tro på behandling kan påverkas av 

patientens tidigare upplevelser (Moffatt, 2004). För att kunna utföra kompressionsbehandlingen är 

det viktigt att patienten är villig till behandlingen. Sjuksköterskor har varierande strategier för att 

uppmuntra patienter till att acceptera och fortsätta kompressionsbehandling. Detta innebär bland 

annat patientutbildning, att ge patienten kontroll över behandlingen, börja med liten kompression 

och sedan efter hand öka trycket och rekommendation att ta smärtlindrande tabletter för att lindra 

smärta och obehag (Annells, O´neil & Flowers, 2008). Sjuksköterskor upplever att det är viktigt att 

skapa tillit för att relationen mellan sjuksköterskan och patienten ska blir bra. Det beskrivs att 

sjuksköterskan avsätter tid för att lyssna på patientens problem och försöker skapa en social miljö 

för att skapa förtroende (Belcher & Jones, 2009; Hams, 1997; jmf Underman Boggs, 2007). Det är 
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också viktigt att patienten upplever relationen som lättsam. En strategi för att inte patienterna ska 

känna sig oroliga kan vara att låta patienten leda samtalet. Sjuksköterskorna i hemsjukvården uppger 

att de uppträder gentemot patienterna som de förväntar sig att gäster ska göra hemma hos dem 

själva, för att skapa tillit och visa respekt (Öresland, Määttää, Norberg, Winther Jörgensen & 

Lützén, 2008). Det är sjuksköterskans ansvar att utveckla relationen eftersom patienten är i en 

beroendeställning till sjuksköterskan och ofta också sjuk (Belcher & Jones, 2009: Bell & Duffy, 

2009). Enligt patienter i en studie kan tillit etableras när sjuksköterskan tar sig tid för sårvården och 

är uppmärksam på smärta och andra problem (Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele, & 

Defloor, 2011).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Distriktssköterskan kommer ofta i kontakt med patienter med bensår och en stor del av arbetstiden 

ägnas åt att behandla bensår. Genom att ställa samman fakta kan distriktssköterskan i vården av 

bensårspatienter få kunskap om patientens upplevelser och hur det är att leva med bensår. Det är av 

betydelse att distriktssköterskan får en helhetsbild av patienten och hennes upplevelse och inte bara 

fokuserar på såret för att kunna vårda hela patienten.  

 

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva patientens upplevelse av att leva med bensår. 

 

METOD 

En systematisk litteratursammanställning har gjorts genom sökningar i databaser samt manuell 

sökning av relevanta artiklars referenslista. Manuell sökning innebär att gå igenom en artikel eller 

tidskrift manuellt för att söka efter relevanta artiklar som har kunnat missas vid elektroniska 

sökningar (Polit & Beck, 2008 s.755). Databaser som användes var CINAHL, PubMed, Psych Info 

samt Cochrane library med MeSH termerna leg ulcer, patients, nursing, life change events, samt 

fritextsökning med orden, experience, impact och life experiences. Sökvägar och kombinationer av 

sökord samt begränsningar kan ses i bilaga1. De första sökningarna genomfördes i CINAHL, många 

av de valda artiklarna återkom sedan i sökningarna i de andra databaserna. Relevanta artiklar 

sorterades ur träfflistan vid sökningarna genom att läsa titlarna. Därefter lästes abstraktet. 
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Först begränsades sökningen till artiklar publicerade mellan år 2000-2011 för att hitta den senaste 

vetenskapen inom området. Vid den första granskningen föll en del artiklar bort då de inte stämde 

med syftet eller att metoden inte var tillräckligt beskriven. Under studiens gång framstod det som 

mer relevant utifrån syftet att fokusera på kvalitativa artiklar, därför valdes kvantitativa studier bort. 

Detta resulterade i att endast 10 artiklar svarade mot syftet. Därför utökades sökningen med samma 

sökordskombinationer till år 1995-1999 och ytterligare 4 artiklar fanns. Polit och Beck (2008 s.107) 

skriver att i en litteraturstudie ska informationen komma från primärkällor. Ännu ett krav var att 

artiklarna skulle vara publicerad i en vetenskaplig tidskrift. Enligt Hansson (2006) ska de 

vetenskapliga artiklarna som legat till grund för resultatet ha karaktäriserats av tillförlitlig 

publicering, vetenskaplig granskning och tillgänglighet. 

 

När artiklarna funnits på ovan beskrivet tillvägagångssätt, granskades de efter en granskningsmall 

som skapats med inspiration från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006 s. 94-96), och Friberg (2006 

s. 109-110), se bilaga 2. Granskningsmallen användes för att säkerställa att artiklarna värderades på 

ett likvärdigt sätt. Samtliga artiklar granskades av båda författarna separat för att få en oberoende 

åsikt om artikelns värde utan att påverkas av den andre. Granskningarna diskuterades sedan 

gemensamt. Granskningen av artiklarna får större tyngd om den utförs av minst två oberoende 

granskare som sedan sammanför sina tolkningar (Willman et al, 2006 s.83). Det totala antalet som 

matchade studiens syfte och uppfyllde granskningskraven utifrån granskningsmallen var 14 artiklar. 

Artiklarna sammanställdes i en matris för att åskådligöra innehållet och kvalitetsbedömningen, se 

bilaga 3. 

 

Analysen började med att artiklarna lästes igen av var och en för att få en djupare förståelse för vad 

innehållet stod för. Artiklarna lästes utifrån syftet och de teman eller fraser som beskrev upplevelser 

av bensår i artiklarna noterades. Dessa sammanställningar jämfördes sedan och sammanfördes. Av 

de 13 underteman som framkom skapades sedan tre teman och därefter formulerades ett 

övergripande tema som på ett strukturerat sätt använts för att presentera 

litteratursammanställningens resultat (se bilaga 4). De beskrivna momenten har återupprepats flera 

gånger, forskningsprocessen har gått framåt och sedan bakåt för att komplettera och stärka den 

information som framkommit. Resultatet presenteras som en metasyntes med inspiration av Noblit 

och Hares metaetnografi som beskrivits i Polit och Beck (2008 s.682) samt Fribergs (2006 s.105-

113) beskrivning av metasyntes. Metasyntes handlar om att skapa en sammanfattande bild av redan 

publicerad kvalitativ forskning och att skapa en helhet av ett speciellt fenomen (Friberg, 2006, s. 

106; Polit & Beck, 2008 s.666). Viktiga ”metaforer” eller nyckelord identifieras i varje studie och 
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jämförs sedan med andra studier. Nya teman skapas och sammanställningarna från varje studie förs 

sedan samman till en ny helhet (jmf Friberg, 2006 s.110-112; Polit & Beck, 2008 s.682; Walsh & 

Downe, 2005).  

 

ETISKA ASPEKTER 

Alla artiklar som använts i resultatet är kritiskt granskade enligt bilaga 2. I de flesta artiklar finns ett 

etiskt resonemang beskrivet. De artiklar som inte redovisar en etisk granskning, har vi gemensamt 

diskuterat utifrån ett etiskt förhållningssätt. Vid analys av data har intentionen varit att vara så 

objektiva som möjligt och att materialet analyserats på ett rättvist sätt utifrån analysmetoden.  

 

RESULTAT 

I analysresultatet framkom 13 underteman som bildade tre teman; Besvärande symtom, Sårrutiner 

som styr samt Negativa och positiva upplevelser av bensåret. Dessa tre teman ingår i det 

övergripande temat; Många begränsningar i livet och känslomässiga konsekvenser. Resultatet 

beskrivs med rubriker utifrån det övergripande temat och de tre temana. 

 

MÅNGA BEGRÄNSNINGAR I LIVET OCH KÄNSLOMÄSSIGA KONSEKVENSER 

Besvärande symtom 

De flesta patienter med bensår upplever smärta och den varierar över dygnet, smärtan är också det 

som styr och begränsar livet mest. Smärtan påverkar livet för patienterna på ett negativt sätt och 

påminner ständigt om bensåret. Den inverkar på sömnen och patienterna upplever trötthet på dagen 

vilket leder till svårigheter att klara av vardagen. Illaluktande- och vätskande bensår upplevs som 

mycket besvärande och begränsar livet. Oron är stor för att andra ska känna lukten från såret.  

 

De flesta som lever med bensår upplever smärta och är det som påverkar patientens liv mest negativt 

(Douglas, 2001; Haram & Nåden, 2003; Hyde, Ward, Horsfall & Winder, 1999; Walshe, 1995). Den 

tar all energi, när den är som värst (Hyde et al, 1999). Smärtan begränsar (Rich & McLachlan, 2003) 

och kontrollerar livet samt tar en central plats av patienternas liv (Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Lindahl, Norberg & Söderberg, 2007). Smärtan påminner ständigt om sårets närvaro (Hyde et al, 

1999; Walshe, 1995). En patient upplever att smärtan i såret är den värsta smärta hon någonsin 

upplevt och bidrar till att hon tar av bandaget för att lindra smärtan (Morgan & Moffatt, 2008a). När 

smärta minskar beskrivs en känsla av glädje (Ebbeskog & Ekman, 2001). Många upplever att 

smärtan varierar över dygnet (Haram & Nåden, 2003; Hyde et al, 1999; Krasner, 1998; Rich & 
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McLachlan, 2003), medan vissa upplever att såret smärtar hela tiden (Beitz & Goldberg, 2005; 

Walshe, 1995).  

 

“…the worst thing that I have ever gone through in my life. And belive me, I´ve had 

surgery, multiple surgerys, I´ve never had nothing hurt like this. Never. It feels like 

somone´s sticking a hot poker in you. They´re sticking pins in you all the time. And it 

never stops hurting. The damn thing never stops hurting…”(Krasner, 1998). 

 

Smärtan upplevs vara mest påtaglig i samband med omläggning (Beitz & Goldberg, 2005; Haram & 

Nåden, 2003; Hyde et al, 1999; Krasner, 1998; Walshe, 1995). Vissa kroppsställningar smärtar mer 

än andra, såsom att gå och stå (Krasner, 1998; Walshe, 1995). Ändrad kroppsställning, vila eller att 

massera benet kan ge tillfällig smärtlindring (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram & Nåden, 2003). 

Ödem i benen upplevs vara smärtsamt (Krasner, 1998). Smärtan upplevs minska något när såret 

förbättras (Beitz & Goldberg, 2005). 

 

Upprätthållandet av god smärtlindring är svårt och upplevs ofta otillräcklig och ineffektiv (Beitz & 

Goldberg, 2005; Douglas, 2001; Walshe, 1995). Bästa sättet att undvika smärta är att avstå från 

situationer som kan förvärra smärtan (Walshe, 1995). Några upplevde att smärtan och sårläkningen 

hörde ihop (Ebbeskog & Ekman, 2001) medan andra tror att smärtan tyder på infektion (Hyde et al, 

1999). Smärta upplevs vara något som förväntas i samband med bensår och som patienten får 

acceptera (Ebbeskog & Ekman, 2001; Krasner, 1998). Smärtan blockerar patientens tankar och de 

kan inte tänka på något annat (Lindahl et al, 2007). Det bästa sättet att hantera smärtan är att hålla 

sig sysselsatt (Hopkins, 2004). När patienten har smärtsamma upplevelser i samband med 

omläggning, uppkommer känslor av oro bara av att sjuksköterskan finns i närheten (Morgan & 

Moffatt, 2008a). Smärta och i vissa fall kramper påverkar sömnen negativt vilket leder till trötthet 

dagtid och de dagliga sysslorna orkades inte med (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram & Nåden, 

2003; Hyde et al, 1999; Lindahl et al, 2007; Morgan & Moffatt, 2008a; Walshe, 1995). Smärtan gör 

dem därför beroende av andra för att kunna klara vardagen (Lindahl et al, 2007), och de upplever att 

ingen kan förstå deras smärta (Douglas, 2001). Utmattning efter dålig nattsömn gör smärtan ännu 

svårare att utstå (Lindahl et al, 2007). Smärtlindring intas vanligtvis efter behov men patienterna 

försöker undvika tabletter för att det bidrar till problem med magen (Haram & Nåden, 2003) och de 

tror att det kan vara skadligt för deras kropp (Ebbeskog & Ekman, 2001). 
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Illaluktande, vätskande eller infekterade sår bidrar till att patienterna begränsas i sitt sociala 

umgänge (Chase, Melloni & Savage, 1997; Haram & Nåden, 2003). I perioder med sårinfektion är 

lukten från såret mer påtaglig (Haram & Nåden, 2003) och svår att dölja (Lindahl et al, 2007) men 

framförallt finns en oro för att andra ska känna lukten (Douglas, 2001; Haram & Nåden, 2003; Hyde 

et al, 1999; Lindahl et al, 2007; Morgan & Moffatt, 2008a; Rich & McLachlan, 2003) eller se 

läckaget genom bandaget (Hopkins, 2004; Hyde et al, 1999). Patienterna är väl medvetna om lukten 

och påminner ständigt om såret (Lindahl et al, 2007; Rich & McLachlan, 2003). Lukt och läckage 

upplevs vara den största orsaken som bidrar tills social isolering (Morgan & Moffatt, 2008a). 

 

”Because I thought, if I can smell it how do other people feel, and that, it made me feel 

really sick inside, the smell was so strong” (Walshe, 1995).  

 

Patienter upplever att lukten från bensåret påverkar matlusten negativt (Haram & Nåden, 2003). Det 

generande läckaget från såret leder till känslor av orenhet och försök till att dölja lukten (Douglas, 

2001; Morgan & Moffatt, 2008a) med parfym och att använda byxor för att skyla bandaget (Hyde et 

al, 1999). Vissa förväntade sig läckage som en del av livet med bensåret (Walshe, 1995). 

 

Sårrutiner som styr 

Patienten upplever att de blir mer isolerade till hemmet och det sociala kontaktnätet krymper. 

Känslor, smärta och fysiska begränsningar bidrar till isolering och begränsar rörelseförmågan. 

Patienterna upplever omläggningar och förband som smärtsamma, obehagliga och otympliga och 

livet med bensår innebär ofta anpassning till rutiner runt såret. 

 

Rutinerna kring sårvården formar vardagen och livet (Ebbeskog & Emami, 2005; Hopkins, 2004; 

Morgan & Moffatt, 2008a). Patienterna upplever att deras vardag förändras sedan de blev tvungna 

att boka upp tider för behandling (Ebbeskog & Emami, 2005; Lindahl et al, 2007). Någon gav 

uttryck för att det var besvärligt att anpassa sig till fler besök per vecka istället för en gång per vecka 

(Ebbeskog & Emami, 2005), vilket upplevdes inkräkta på vardagen (Beitz & Goldberg, 2005; 

Morgan & Moffatt, 2008a). För att hanterat situationen försöker de förströ sig med annat för att få 

tankarna bort från såret (Beitz & Goldberg, 2005). Många patienter har andra bakomliggande 

sjukdomar, men upplever trots detta att bensåret begränsar livet mer på grund av behandlingen och 

omläggningen än vad de bakomliggande sjukdomarna gör (Brown, 2005). 
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Bensår och kompressionsbehandling leder till socialt utanförskap. Patienten har få sociala kontakter 

förutom kontakten med vårdpersonal (Brown, 2005) och i vissa fall är sjuksköterskan den enda 

sociala kontakten med livet utanför hemmets fyra väggar (Hyde et al, 1999). Den sociala kontakten 

förändras när patienterna begränsar sig själv på grund av bensåret. Bekantskapskretsen krymper till 

de allra närmaste (Ebbeskog & Ekman, 2001). De tvingas till och upplever social isolering på grund 

av de fysiska begränsningar som bensåret innebär (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram & Nåden, 

2003; Hyde et al, 1999; Lindahl et al, 2007; Morgan & Moffatt, 2008a). Smärta och sömnbrist 

(Hopkins, 2004) samt behandlingsrutinerna begränsar möjligheten till att träffa andra (Beitz & 

Goldberg, 2005; Hopkins, 2004; Rich & McLachlan, 2003). Patienterna upplever att de inte kan vara 

lika aktiva som tidigare och de får prioritera om och lämna sådant som de inte klarar av (Morgan & 

Moffatt, 2008a), för att kunna umgås krävs extra planering (Haram & Nåden, 2003). Patienterna vill 

inte visa andra att de har ett bandagerat ben och undviker därför platser och situationer där benet kan 

bli exponerat (Ebbeskog & Ekman, 2001; Lindahl et al, 2007; Morgan & Moffatt, 2008a). De vill 

inte utsätta personer i sin närhet för det vätskande såret och bandaget (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Patienterna går inte ut för rädslan att bandaget ska ramla av (Ebbeskog & Ekman, 2001). Det sociala 

livet begränsas även på grund av rädslan för att slå i benet eller ramla och ådra sig ytterligare skador 

(Brown, 2005; Ebbeskog & Ekman, 2001; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995), 

 

En orsak till begränsad rörlighet är smärta och benödem (Chase et al, 1997; Ebbeskog & Ekman, 

2001; Walshe, 1995). Längden på promenaderna begränsas då smärtan i såret förvärras vid rörelse 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Flera upplever sämre mobilitet än tidigare, detta hör också samman 

med andra sjukdomar/skador och hur de bor, det är svårt att gå i trappor på grund av såret (Beitz & 

Goldberg, 2005; Haram & Nåden, 2003). Utevistelse begränsas också av rådet att de inte ska utsätta 

bensåret för ansträngning (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

Förbandet smärtar (Krasner, 1998; Morgan & Moffatt, 2008a) och behandlingen upplevs värre än 

själva såret (Haram & Nåden, 20003; Morgan & Moffatt, 2008a). Rengöring och omläggning 

orsakar obehag och de känner sig sårbara (Ebbeskog & Emami, 2005). Förbandet är obekvämt och 

patienterna vill gärna bli av med dessa (Beitz & Goldberg, 2005; Brown, 2005; Ebbeskog & Ekman, 

2001; Lindahl et al, 2007; Rich & McLachlan, 2003).  

 

”I had to take this one off yesterday because it hurt so much, I had to loosen it” (Morgan 

& Moffatt, 2008a).  
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Förbanden upplevs vara grova och frånstötande (Lindahl et al, 2007) och patienterna skäms över 

bandagen (Douglas, 2001). Vissa tycker att förbandet trycker och skaver, andra upplever att 

bandaget känns som pansar kring benet och ger en upplevelse av att vara fångad och instängd 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Många har svårigheter att klara av den personliga hygienen och det 

bidrar till känsla av orenhet (Ebbeskog & Ekman, 2001; Douglas, 2001; Walshe, 1995). Patienter 

med bensår väljer att använda kläder och skor för att dölja bandage, trots att de inte vill använda 

dessa (Ebbeskog, & Ekman, 2001;Hyde et al, 1999; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995). 

Kompressionsbandaget stramar när benet svullnar under dagen (Haram & Nåden, 2003). Patienter 

har fått rådet att lägga upp benet i högläge på grund av ödem, vilket upplevs som obekvämt (Beitz & 

Goldberg, 2005; Chase et al, 1997; Haram & Nåden, 2003). Kompressionsbehandlingen med lindor 

eller stödstrumpor gav problem med att hitta passande skor, stödstrumpor upplevs vara bekvämare 

än kompressionsbandage (Haram & Nåden, 2003). Patienterna uppskattar när omläggning och 

bandage känns bekväma. Förståelse för behandlingens syfte var viktigt för att kunna acceptera 

behandlingen (Walshe, 1995).  

 

“Dressing changes has a major impact on the patient´s experience, in terms of body 

perception and of being a vulnerable individual. They felt objectified and were 

dissatisfied with the dressing change.” (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Negativa och positiva upplevelser av bensåret 

Patienterna upplever oro, maktlöshet och frustration över smärta, utebliven sårläkning och risk för 

amputation. Även självförtroendet påverkas ibland negativt. Såret och det sjuka benet upplevs av 

vissa patienter som att det inte tillhör dem, utan ses som en defekt kroppsdel. Sårläkningen är en 

lång process vilket patienterna känner hopplöshet inför. När sjuksköterskan påtalar sårets förbättring 

inger det nya känslor om hopp hos patienten. Relationen med sjuksköterskan upplevs både negativ 

och positiv. Kommunikationen i relationen är viktig och patienten uppskattar en förtroendegivande 

relation med sjuksköterskan.  

 

Känslomässiga reaktioner på grund av bensåret är vanligt bland patienterna (Morgan & Moffatt, 

2008a). Det finns en oro för att något ska hända med såret men de vill inte visa att de är ledsen. De 

har ständigt ett påklistrat leende (Ebbeskog & Ekman, 2001). Rädslan för att andra ska känna lukten 

och att lukten ska komma tillbaka plågar patienten ständigt (Lindahl et al, 2007). Patienterna är 

oroliga för att såret inte ska läka (Haram & Nåden, 2003) och vid svårläkta bensår upplever 

patienterna oro för amputation (Chase et al, 1997; Haram & Nåden, 2003). Nattetid upplevs oro för 
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att de har ont och inte kan sova (Haram & Nåden, 2003). Smärtan orsakar ilska, nedstämdhet och de 

gråter i sin ensamhet. Oro uppstår när bandaget är vått eller förstört och att detta förhindrar 

sårläkningen (Ebbeskog & Ekman, 2001). När patienten hamnar i beroendeställning till sin familj 

eller andra människor blir det ”omvända roller” (Douglas, 2001). Självförtroendet påverkas negativt 

när patienterna känner sig kränkta eller tvungna att besvara frågor från andra om förbandet. Likaså 

när människor kommenterar deras utseende. När sjuksköterskan och läkaren inte lyssnar och tar 

patienterna på allvar påverkas självförtroendet negativt (Lindahl et al, 2007). Den bakomliggande 

orsaken till bensåret finns ständigt närvarande även när såret är läkt, detta skapar en oro att såret ska 

uppstå igen (Chase et al, 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001). 

 

Såret och i vissa fall benet objektifieras och patienten betraktar det som om det inte tillhör kroppen 

(Chase et al, 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001). Patienterna uppfattar att bensåret inte läker som sår 

gjorde när de var yngre och konstaterar att kroppen börjar bli gammal. Ålderdom upplevs vara 

orsaken till varför bensåret uppstått (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

Trots bensår och försvagande symtom upplever de flesta god hälsa. Många jämför sig med andra 

som hade bensår och kan därmed konstatera att det finns dem som har det sämre (Hopkins, 2004; 

Walshe, 1995). Patienterna har ett hopp om att livet fortsätter trots bensåret (Krasner, 1998). När 

såret är läkt har patienten som målsättning att göra allt som de tidigare avstått på grund av såret 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Patienten uttrycker hopp om att såret ska läka trots den långsamma 

läkningsprocessen (Beitz & Goldberg, 2005; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde et al, 1999; Lindahl 

et al, 2007). En del patienter upplever blandade tankar och känslor inför framtiden, några är 

hoppfulla men flera är pessimistiska gällande sårläkningen. Trots att många upplevt att såret läkt, 

beskrivs den typiska cykeln vid bensår (Douglas, 2001; Walshe, 1995). 

 

”The ulcer heals, always breaks down again… and so it goes on and on…” (Douglas, 

2001).  

 

Patienterna uppskattar när vårdpersonalen ger hopp om förbättring, men när detta inte påtalas vidare 

under behandlingstiden, upplever de att hoppet tas ifrån dem. Någon har upplevelsen av att 

vårdpersonalen inte bryr sig om ifall de blir bättre eller inte (Beitz & Goldberg, 2005). En del har 

begränsat hopp om sårläkningen och uttryckte snarare en önskan om minskad smärta. Många 

patienter hade accepterat livet med bensår och menar att ”man vänjer sig” och ”får göra det bästa 

utifrån situationen” (Hopkins, 2004).  
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Patienterna vill skydda sitt ben och benet utgör en central del i livet. De är ständigt på vakt mot nya 

risker och hot som kan orsaka nya sår eller att läkta sår återuppstår igen (Hyde et al, 1999). 

Patienterna känner sig granskade när folk stirrar på deras bandagerade ben. De upplever en känsla av 

skam när andra ser att de har bensår och bandagerat ben. Det upplevs vara generande om bandaget 

skulle ramla av, särskilt när de var ute bland andra människor (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

 

Upplevelsen av att inte kunna kontrollera såret leder till känslor av maktlöshet (Ebbeskog & Ekman, 

2001; Haram & Nåden, 2003; Hopkins, 2004). Till bensåret hör upplevelsen av att leva med kronisk 

sjukdom. Patienterna upplever att bensåret är ytterligare en börda till deras redan försämrade hälsa 

(Beitz & Goldberg, 2005). Det finns inget att göra för att snabba på läkningsprocessen vilket bidrar 

till otålighet och upplevelser av ensamhet med symtomen (Ebbeskog & Ekman, 2001; Lindahl et al, 

2007; Rich & McLachlan, 2003). De upplever frustration över att all deras tid går åt till 

sårbehandling, att ständigt vara uppbunden till att passa tider för omläggning och behandling. Det är 

kravfyllt och de känner sig maktlösa för att de inte har något annat val än att anpassa sig (Lindahl et 

al, 2007). Vid reflektion kring bensåret och hur såret uppstod så upplever patienter ofta egen skuld i 

detta som bidrar till känslor av frustration (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

Många patienter är mycket nöjda och hade stort förtroende för sina sjuksköterskor trots att 

sårläkning uteblir (Beitz & Goldberg, 2005; Brown, 2005; Walshe, 1995). Förtroendet i relationen 

innebär närvaro, vänlighet, hopp och tillit (Ebbeskog & Emami, 2005). Relationen till 

distriktssköterskan upplevs positiv och hon har en betydande roll i patientens liv (Hopkins, 2004; 

Walshe, 1995). Kontinuitet bland personal upplevs vara viktigt (Brown, 2005; Ebbeskog & Emami, 

2005; Hopkins, 2004; Rich & McLachlan, 2003). Patienter upplever att relationen till sjuksköterskan 

ger dem möjlighet att uttrycka rädsla och oro för sitt bensår (Brown, 2005). De uppskattar när 

sjuksköterskan är uppriktig och ärlig när de samtalar om såret (Lindahl, Norberg & Söderberg, 

2007). Förutom omläggning av bensåret ger besöken möjlighet till samtal och uppriktighet, men 

även skratt och skämt (Hopkins, 2004). Personalen är uppskattad när de visar kompetens, kunskap 

och intresse genom att förklara hur såret har utvecklats, i en atmosfär av lyhördhet. Detta bidrar till 

att patienterna känner sig delaktiga och medansvariga för läkningsprocessen. En patient beskriver att 

behandlingen av såret är beroende på sjuksköterskans intresse, bedömningsförmåga och kunskap av 

bensårsläkning och deras individuella beteende (Ebbeskog & Emami, 2005).  
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”When the atmosphere was pleasant he felt well taken care of and believed the wound 

would heal.” (Ebbeskog & Emami, 2005) 

 

Några patienter upplever att relationen till vårdpersonalen var bristande. Det är av betydelse för 

patienterna att få information om sårets status, vilket ibland uteblev (Beitz & Goldberg, 2005). De 

upplever att sjuksköterskan och annan vårdpersonal har bristande förståelse för deras smärta 

(Morgan & Moffatt, 2008a). Patienterna upplever det förvirrande när det är mycket personal med 

olika erfarenheter och delade meningar om behandlingen av såret (Douglas, 2001; Morgan & 

Moffatt, 2008a; Rick & McLachlan, 2003). När budskapen är olika hos vårdgivare söker ett flertal 

patienter alternativ behandling (Douglas, 2001). En del upplever att deras tillstånd inte är intressant 

eller viktigt för sjuksköterskan (Morgan & Moffatt, 2008a). Patienterna känner oro när det ofta byts 

ut omläggningsmaterial och vissa upplever att personalen endast intresserar sig för omläggningen 

utan att bry sig om hur det känns för patienten. När de inte känner delaktighet i vården upplevs det 

vara ett hinder för att utveckla en god relation med sjuksköterskan. Hur sjuksköterskan 

kommunicerar är viktigt, vad de säger, valet av ord och förmågan att vara lyhörd när patienterna vill 

prata om sina upplevelser (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att leva med bensår. Leva med bensår 

innebär ett stort lidande och smärtan visade sig ta en stor plats i patienternas liv och påverkar 

patienten negativt. Smärtan är en ständigt återkommande upplevelse som begränsar rörligheten, 

påverkar det sociala kontaktnätet, stör sömnen samt blir en konsekvens av behandlingen. Lukt och 

läckage bidrar till oro och upplevs vara den största orsaken till social isolering. Rädsla för att såret 

inte ska läka och skam för att någon ska se bandaget bidrar också till social isolering och 

uppkomsten av olika känslor. När sårläkningen uteblir upplevs känslor av frustration och 

maktlöshet.  Bristande intresse och att många olika lägger om såret ger negativa upplevelser av 

relationen till sjuksköterskan. Förbandet och omläggningar är ofta mycket smärtsamma och upplevs 

ibland vara värre än såret. 

 

METODDISKUSSION 

Valet att göra en litteraturstudie med metasyntes som ansats grundar sig på syftet ”att beskriva 

patientens upplevelse av att leva med bensår”, samt hur syftet bäst kunde besvaras utifrån den tid 

som fanns för denna studie. Med en litteraturöversikt kan forskningsläget inom ett visst ämne 
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kartläggas. En litteraturöversikt ska summera och kritiskt värdera all kunskap för att fastställa 

kunskap om det valda ämnet. Litteraturen ska sammanställas i författarens egna ord och 

sammanställningen ska vara objektiv (Polit & Beck, 2008 s.133). Metasyntes innebär att 

sammanföra kvalitativa data, bryta ner resultaten och finna det väsentliga samt skapa en ny helhet av 

data som ger nya insikter (jmf Polit & Beck, 2008 s.666, 679; Walsh & Downe, 2005). 

 

Valet att använda kvalitativa studier beror på att upplevelsen ville belysas. De kvantitativa studierna 

valdes därför medvetet bort. De kvalitativa studierna som erhölls i denna studie gav en förståelse av 

fenomenet som ville undersökas. Med kvalitativa studier vill fenomenet undersökas och få en 

helhetsbild av människan (Polit & Beck, 2008 s.219), kunna förstå vad lidande innebär och hur 

patienters upplevelser kan mötas (Friberg, 2006 s.105). För att besvara syftet valdes kvalitativa 

studier som belyste upplevelser av fenomenet och undersöker det vi avsåg att undersöka, detta bidrar 

till hög validitet. Kvantitativa studier hade, om de använts i denna uppsats, kunnat stärka samband 

mellan smärta och omläggningar och visa på hur vanligt det är att smärta uppträder i samband med 

bensår, samt livskvalitetsmätningar vid bensår. Polit och Beck (2008 s.216) menar att en studies 

trovärdighet kan diskuteras utifrån begreppen tillförlitlighet, pålitlighet och överförbarhet vilket 

anses som de främsta målen inom kvalitativ forskning. Materialet som använts i resultatet har 

genomgående översatts från engelska till svenska samt från norska till svenska i ett fall. Detta kan 

vara en risk att information kan gå förlorad eller feltolkas. Därför har citat från artiklarna använts för 

att styrka resultatet. Detta ger en ökad trovärdighet för resultatet. 

 

Vid analys av kvalitativa data är forskarna själva tolkningsinstrumentet. Olika människor tolkar på 

olika sätt. Även om objektivitet vid analysen hela tiden eftersträvats finns det risk att data feltolkats. 

Genom att författarna till denna studie analyserat materialet var och en och sedan diskuterat och fört 

ihop sammanställningarna tillsammans och oenigheter diskuterats, så har möjligheten till 

feltolkningar minimerats och trovärdigheten för resultatet ökas. Under analysens gång fanns studiens 

syfte hela tiden i åtanke för att säkerställa trovärdigheten. Graneheim och Lundman (2004) menar att 

trovärdighet handlar om studiens fokus och avser hur väl data och analysen av data passar det 

avsedda syftet. 

 

De flesta artiklar som valts ut till resultatet bedömdes vara av hög kvalitet enligt bedömningsmallen 

(bilaga 2), ett fåtal var av medelhög kvalitet. Alla studier har en välbeskriven metod och alla utom 

en artikel beskriver deltagarna tydligt. Artiklarna som ligger till grund för resultatet anses därmed ha 

en hög trovärdighet. Den utökade sökningen efter artiklar från år 1995-1999 visade sig styrka 
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materialet till resultatet. Tillförlitligheten avser att studier är konsekvent och stabil över tid (Polit & 

Beck, 2008 s.196). De äldre artiklarna stödjer de funna resultaten i de nyare artiklarna från 2000-

talet och resultatet anses vara stabila över tid. Det verkar inte vara någon stor förändring av 

upplevelsen av att leva med bensår 1995 jämfört med studier från 2008. Det är stor åldersspridning 

på deltagarna i studien, 30-98 år. Vilket skulle kunna påverka studiens resultat på annat sätt om 

åldersbegränsning i urvalet genomförts. 

 

Några av undertemana kan till viss del återfinnas i ett annat tema. Detta beskrivs också i de artiklar 

som analyserat. Där till exempel smärta och begränsad rörlighet återkommer om igen när ensamhet 

och isolering beskrivs. Det har därför varit svårt att sortera in materialet under rätt tema när många 

upplevelser går in i varandra. Innehållet kan uppfattas ostrukturerat när många upplevelser inverkar 

på varandra. Överförbarheten i studien bekräftas då andra studier som undersökt upplevelser av att 

leva med bensår kommit fram till liknande resultat. Metoden i litteratursammanställningen är 

noggrant beskriven och andra författare skulle med samma metod komma fram till samma resultat.  

 

 

RESULTATDISKUSSION 

I resultatet framkom att smärtan upptar en stor del av bensårspatientens liv vilket motsägs av 

Ericson och Ericson (2008) som beskriver att patienter med venösa bensår sällan har ont. Detta var 

tidigare en vanlig uppfattning och tycks fortfarande vara det. Husband (2001) beskrev 

sjuksköterskornas syn på smärtan hos bensårspatienter. Smärtan i bensåret var ett känt symtom för 

sjuksköterskorna och smärtan uppfattades vara den huvudsakliga orsaken till att patienten sökte vård 

för sitt bensår. Vid besöket med patienten upplevde dock sjuksköterskorna att smärtan inte var så 

påtaglig som patienten först beskrivit. Taverner, Closs och Briggs (2011) beskriver att 

sjuksköterskan är medveten om smärtan som förekommer med bensår, att de upplevde att smärta var 

vanligt förekommande i samband med kompressionsbehandling och att detta kunde förorsakas av 

felaktiga eller olämpliga förband. 

 

Sjuksköterskan är ofta närmast patienten och de träffas vanligen flera gånger per vecka. 

Sjuksköterskan bör kunna se patientens smärta och kunna hjälpa patienten med hur smärtan kan 

lindras. Läkaren har ett ansvar för att förskriva passande läkemedel för smärtlindring. Genom att 

vara medveten om smärtan och samarbeta med läkaren borde patienters bensårssmärta kunna 

lindras. Patienterna bör få förklaringar och stöd av både sjuksköterska och läkare hur de ska ta 

läkemedel för optimal smärtlindring. Resultatet visar att smärtlindring brister i vården av 



 

15 

 

bensårspatienter. Många patienter tar endast analgetika vid behov därför att de är rädd att det är 

skadligt för kroppen. Taverner et al (2011) beskriver att sjuksköterskorna uttryckte att de behöver 

mer kunskap och insikt om hur smärtlindring ska ske i denna patientgrupp. Vid behandling av 

bensår hade sjuksköterskan främst sårläkning som målsättning, snarare än symtomlindring. Det 

tyder på att de troligtvis inte använder rätt smärtlindrande metoder. För stor fokus på sårläkning kan 

bidra till att uppmärksamhet på symtomlindring uteblir. Sårläkning av bensår hos äldre patienter kan 

i vissa fall vara ett orealistiskt mål. Fler sjusköterskor antydde att upprepade besök hos patienter 

med smärta kan över tid leda till en viss avtrubbning hos sjuksköterskan (Taverner et al, 2011). 

Utifrån resultatet uppfattas sjuksköterskans kompetens inom sårvården vara bristfällig. Kompetenta 

sjuksköterskor inom (ben)sårvården skulle kunna bidra till att patienten får bättre kunskaper om 

bensårets orsak och dess förväntade sårläkning. När sjuksköterskan känner sig trygg och kompetent i 

sin yrkesroll är det lättare för patienten att känna förtroende henne och därmed kan relationen 

stärkas. Patient och sjuksköterska kan tillsammans sätta upp rimliga mål i behandlingen av bensåret, 

såsom smärtlindring. Om sårläkning sker bör det ses som en bonus. Viktigt är att patient och 

sjusköterskan strävar mot samma realistiska mål. En studie visade att patienter som behandlades på 

klinik hade bättre sömn och mindre besvär av smärta, medan patienter som behandlades av 

distriktssköterska i hemmet upplevde minskad energi, rörlighet, sömn och smärta. Olikheterna skulle 

kunna bero på de miljöer där patienterna behandlas eller andra faktorer såsom bensårets varaktighet, 

försämrat hälsotillstånd och multisjukdomar (Franks & Moffatt, 2006). 

 

Det finns förbättringar att göra kring smärtbehandlingen i samband med omläggning. Med 

förbättrade omläggningsmaterial och nya metoder är det orealistiskt att omläggningen ska orsaka 

patienten så stort lidande. En jämförelse kan göras med Neil och Munjas (2000) som studerat hur det 

är att leva med kroniska sår. De finner också att den akuta smärtan vid upprensning av såret orsakar 

stor fysiskt och känslomässigt lidande samt att smärtan också stör patientens sömn. I de studier som 

ligger till grund för resultatet beskrivs att förbanden upplevs obekväma och smärtar. 

Kompressionsbandaget stramar och det är svårt att hitta passande skor. Detta kan ses i de studier 

som gjorts under 2000 talet. Med förbättrade omläggningsmaterial kan frågan ställas för vem 

förbanden förbättrats eftersom patienterna inte verkar uppleva någon förbättring av bandagens 

bekvämlighet. Det är inte svårt att förstå att obekväma förband och smärtande omläggningar gör att 

patienten inte följer och fullföljer behandlingarna.  

 

Det skulle kunna vara av betydelse för patienten att erhålla mer kunskap och insikt om bensåret och 

den bakomliggande grundsjukdomen. Följsamheten skulle därmed kunna förbättras och patienten 
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känner delaktighet i vården. I en studie av Van Hecke, Grypdonck & Defloor (2009) beskrivs 

orsaker till bristande följsamhet hos patienten variera. De uttrycker att orsaken till varför de inte 

följer avsedd behandling är smärta, obehag och brist på konsekventa råd från sjukvårdspersonal. 

Andra anledningar var hudproblem, obekväma skor samt att de ogillade det otympliga bandaget på 

benet. Ett vanligt förekommande problem som ofta beskrivs i litteratur och av vårdpersonal, är att 

patienterna inte följer behandlingsrutinerna vid venöst bensår. 

 

Några patienter påtalar att lukten av bensåret är besvärande för dem själva. Men för de flesta så 

bekymrar inte lukten dem själva utan de känner skam och oro för att andra ska uppmärksamma och 

känna lukten. Det går så långt att de själva isolerar sig på grund av att andra inte ska kunna känna 

lukten. Det finns alltså en stor skam i lukten läckaget och förbanden som är svår att förstå för andra 

än bensårspatienten. Denna kunskap ger en viktig förståelse för varför patienten begränsar och 

isolerar sig. Situationen görs inte lättare för patienten när lukten verkar vara svår att komma till rätta 

med. Inga förband tycks fungera på ett tillfredsställande sätt för att minska lukten. Neil och Munjas 

(2000) beskriver också att lukt är ett vardagligt problem för patienter med kroniska sår. Lukten leder 

till genans och lidande och upplevs särskilt besvärande. Lo et al (2008) beskriver hur patienter med 

cancersår upplever att lukten orsakar lidande både fysiskt och socialt. Det beskrivs hur patienten 

försöker dölja lukten med olika metoder för att andra inte ska känna lukten. Med tanke på 

patienternas negativa upplevelser vid bensår skulle det vara av värde att distriktssköterskan ordnade 

”bensårsgrupper” likväl som vid till exempel diabetes. Där skulle patienter med bensår få möjlighet 

att träffas och utbyta erfarenheter med varandra. Vilket skulle bidra till social samvaro, samhörighet 

och nya förhoppningar. Lukt och läckage kanske inte skulle upplevas lika genant när det är fler i 

samma situation. 

 

Isoleringen kan leda till minskad livskvalitet. Många begränsar sig själva och detta leder till 

isolering. Det tycks vara värre att vistas bland andra, som skulle kunna känna lukten eller se det 

bandagerade benet än att sitta ensam hemma och det sociala nätverket bara krymper och blir mindre. 

Fler studier har undersökt sambandet mellan social isolation och livskvalitet hos bensårspatienter. 

Social isolation kan definieras olika utifrån ett individuellt perspektiv. En människa kan ha få 

sociala kontakter men ändå inte känna sig ensam. Andra kan vara naturligt isolerade och inte anse 

sig behöva fler kontakter (Brown, 2008). Franks & Moffatt (2006) beskriver att bensår påverkar 

livskvaliteten mer negativt hos yngre (<65 år) än hos äldre patienter. Detta skulle kunna bero på att 

yngre patienter har högre förväntningar på hälsan och har svårare att acceptera de begränsningar 

som venösa bensår kan innebära i det vardagliga livet (Franks & Moffatt, 2006). Ett bra socialt 
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nätverk leder till ett förbättrat välbefinnande för patienten och skulle ur ett helhetsperspektiv även 

kunna bidra till förbättrad sårläkning. Sjukvårdspersonalen bör istället fokusera på alternativa 

målsättningar, såsom en förbättrad livskvalitet för de patienter där sårläkning inte är ett realistiskt 

alternativ (Brown, 2008). 

 

Enligt Lindholm (2003) fanns tidigare ett ointresse för bensår och behandlingen av bensår. Detta 

verkar vara ett problem som kvarstår. I resultatet kan ses att patienterna fortfarande upplever ett 

ointresse från vårdpersonalens sida. Trots kunskapen om patienters lidande av bensåret så har 

statusen att behandla och ta hand om bensår inte förbättras. Det bristande intresset beror på 

otillräcklig kunskap, en ovilja att se hela människan utan bara ett intresse av att ”lägga om såret”. 

Detta bekräftas i en studie där sjuksköterskorna upplevde att de hade svårt att hantera de komplexa 

och svåra känslomässiga frågor och funderingar som patienterna hade. De upplevde att de inte hade 

verktygen för att klara av dessa frågor och funderingar som uppkommer hos patienter som lever med 

bensår. Sjuksköterskorna menar att deras yrkesroll innebär att bara behandla bensåret, att de inte har 

kunskaper för att ta hand om patientens känslomässiga problem. De anser sig inte vara psykiater, 

familjerådgivare eller psykologer som de menar att de bör vara för att kunna ta hand om patientens 

emotionella problem (Morgan & Moffatt, 2008b)  

 

Styrkan med denna studie är att det framkommer många olika upplevelser av att leva med bensår. I 

vissa andra studier studeras enstaka upplevelser som till exempel smärta, relationsupplevelser eller 

upplevelser vid bensårsbehandlingen. Denna studie ger en helhetsbild av patientens upplevelse av att 

leva med bensår. I några studier har relationen mellan sjuksköterskan och patienten beskrivits som 

en positiv upplevelse medan i andra studier har relationen upplevts bristande. Denna studie lyfter 

fram både positiva och negativa upplevelser i relationen. 

 

FRAMTIDA FORSKNING 

Smärta upplevdes vara den påtagligt mest negativa upplevelsen i samband med bensår. Därför skulle 

det vara intressant att undersöka en grupp med bensårspatienter som har en god och optimal 

smärtlindring. Där syftet skulle vara densamma: Patientens upplevelse av att leva med bensår. 

Upplevelserna skulle då kunna se annorlunda ut. 

 

KONKLUSION 

Resultatet i studien visar att patientens upplevelse av att leva med bensår innebär många 

begränsningar och konsekvenser i känslomässiga upplevelser. Studien bidrar till att 
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distriktssköterskan kan få ökad kunskap och förståelse för bensårspatientens lidande och ger insikt i 

hur viktigt förtroendet är för relationen mellan patient och distriktssköterska. 
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Kombination sökord Begränsningar Databas Antal 
träffar 

Antal 
valda 
artiklar 

”leg ulcer” AND patient* 
AND experience 

År 2000-2011 

Peer-Review 

Journal subset: Nursing 

CINAHL 43 3 

“leg ulcer” AND patient* 
AND impact 

ÅR 2000-2011 

Peer-Review 

Journal subset: Nursing 

CINAHL 56 2 

“leg ulcer*” AND patient* 
AND experience 

År 2000-2011 

Peer-Review 

Journal subset: Nursing 

CINAHL 49 0 

“leg ulcer” AND patients 
AND experience 

 PubMed 5 0 

“leg ulcer” AND patient* 
AND impact AND nursing 

År 2000-2011 PubMed 25 0 

“leg ulcer*” AND patient* 
AND experience 

År 2000-2011 PubMed 53 1 

“leg ulcer” AND patients År 2000-2011 PsycINFO 21 0 

“leg ulcer” AND nursing År 2000-2011 PsycINFO 9 0 

“leg ulcer”   The 

Cochrane 

library 

15 0 

“leg ulcer” AND “life 
change events” 

 PubMed 2 0 

“leg ulcer” AND “life 
experiences” 

År 2000-2011 

Peer-Review 

CINAHL 2 0 

“leg ulcer” AND patient* 
AND experience 

År 1995-1999 

Peer-Review 

Journal subset: Nursing 

CINAHL 7 2 

“leg ulcer” AND patient* 
AND impact 

År 1995-1999 

Peer-Review 

Journal subset: Nursing 

CINAHL 9 0 

“leg ulcer*” AND patient* 
AND experience 

År 1995-1999 

Peer-Review 

Journal subset: Nursing 

CINAHL 8 0 

“leg ulcer” AND patients 
AND experience 

 PubMed 5 0 

“leg ulcer” AND patients 
AND impact AND nursing 

 PubMed 1 0 

“leg ulcer” AND patients 
AND experience 

 PubMed 5 0 

“leg ulcer” AND patients År 1995-1999 PsycINFO 2 0 

“leg ulcer” AND nursing År 1995-1999 PsycINFO 0 0 

Manuell sökning    6 

Totalt    14 
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1 poäng ges för varje positivt svar och 0 poäng eller ”exkluderas ur studien”, för varje negativt svar. 

Maxpoäng är 10p. Studier som får 8p av den totala poängsumman värderas som grad 1 studier med 

hög evidenskraft. Studier som får 7p av totala poängsumman värderas som grad 2 och 6p av totala 

poängsumman värderas som grad 3. De studier som inte uppnår 7p exkluderas ur studien. 

Mall för granskning av artiklar med kvalitativ ansats (med inspiration från Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006 s 94-96 & 156; Friberg, 2006 s. 109-110). 

Är artikeln relevant för vårt syfte med studien? Ja (1p) Nej (exkluderas ur studien) 

 

Är artikeln gjord med en kvalitativ ansats?  Ja (1p) Nej (exkluderas ur 

studien) 

 

Kommer artikeln från en tidskrift som är peer-reviewed? Ja (1p) Nej (exkluderas ur 

studien) 

 

Har artikeln ett fokus på patientens upplevelse av att leva med bensår? 

    Ja (1p) Nej (0p) 

 

Finns ett tydligt syfte formulerat?  Ja (1p) Nej (0p) 

 

Är undersökningspersonerna beskrivna?  Ja (1p) Nej (0p) 

 

Finns en tydlig metod?   Ja (1p) Nej (exkluderas ur studien) 

 

Finns det ett etiskt resonemang?  Ja (1p) Nej (0p) 

 

Har författarna värderat/granskat sin metod i en diskussion? 

    Ja (1p) Nej (0p) 

 

Har forskarna granskat sin egen roll i avseende på påverkan av datainsamlandet och analysen? 

    Ja (1p) Nej (0p) 



BILAGA 3 

 

Författare 

År 

Land 

Artikel nr Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) Resultat 

 

Kvalitet 

enl gransk- 

ningsmall 

Bilaga 2 

 

 

 

Beitz, JM., & 
Goldberg, E. 
2005 
USA/Amerika 
 
Artikel 1 

The Lived Experience of 
Having A Chronic 
Wound: A 
Phenomenologic Study 

Undersöka upplevelsen 
av att leva med kroniska, 
ickeläkande sår och att 
beskriva vad det innebär 
för en person att leva 
med kroniska sår. 

Intervju inspelad på band samt 
observation av kroppsspråk 
och undvikande av vissa 
samtalsämnen i samband med 
intervjuerna. Detta 
noterades/dokumenterades. 
Fenomenologisk design.  

16 st vita, varav 12 
kvinnor och 4 män i 
åldern 75-98 år. 
Utvalda efter vissa 
kriterier. *haft 
kroniskt sår i mer än 
8 v. *klar och redig 
*kunna kommunicera 
på engelska. 51 % av 
deltagarna i studien 
har olika typer av 
bensår. Resterande 
hade trycksår eller 
sår av okänd etiologi. 

Författarna kom fram 
till 11 teman. 
-Leva med smärta.  
-Förlora rörlighet.  
-Motta vård.  
-Stridande mot kronisk 
sjukdom.  
-Leva och åldras. 
-Upplever ändrade 
sovvanor.  
-Ändrade matvanor. 
-Förklaring av orsaken 
till såret.  
-Läkande och 
återhämtning. 
-Anpassa och 
missanpassa. 
-Hantera 
sårbehandlingen. 
 

Grad 1  
 

Brown, A. 
2005 
England 
 
Artikel 2 

Chronic leg ulcers, part 1: 

do they affect a patient´s 

social llife? 

och  

Chronic leg ulcers, part 2: 

do they affect a patient´s 

social life? 

Undersöka om kroniska 

venösa bensår har en 

negativ inverkan på 

patientens sociala liv och 

att undersöka om 

“Knitting Needle 

syndrome” verkligen 

existerar. 

Kvalitativ fenomenologisk 

design. Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in på 

band skrevs ner och 

analyserades. Pilotstudie gjordes 

innan. 

8 st. 

Inklusionskriterier: 

Kvinna/man, Över 65 

år. Venösa bensår. 

Leva ensam. Uppleva 

att de har litet socialt 

kontaktnät. 

Engelskspråkig. Villig 

att bli intervjuad. 

3 huvudteman.  

-Smärta.  

-Socialt utanförskap. 

-Hantering. 

Grad 1  

Chase, SK., 
Melloni, M., & 
Savage, A. 
1997 
USA 

A forever healing: The 

lived experience of venous 

ulcer disease 

Undersöka upplevelsen av 

läkandet/behandlingen av 

venösa bensår hos 

patienter som behandlas 

på en ambulatory surgical 

Fenomenologisk ansats. 

Intervjuer med 7 patienter med 

öppna frågor. 37 patienter 

följdes/observerades under 1 år i 

samband med klinik besöken, dit 

37 st med bensår, 

varav 7 intervjuades. 

4 huvudteman.  

-En för evigt läkande 

process. 

-Begränsningar och 

anpassningar. 

Grad 2 
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Författare 

År 

Land 

Artikel nr Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) Resultat 

 

Kvalitet 

enl gransk- 

ningsmall 

Bilaga 2 

 

 

 

 
Artikel 3 

clinic. de kom varje vecka för 

omläggning. Intervju och 

observationsanteckningar skrevs 

ner och analyserades.  

-Maktlöshet. 

-Vem bryr sig? 

Douglas, V. 
2001 
England 
 
Artikel 4 

Living with a chronic leg 

ulcer: an insight into 

patients´experiences and 

feelings 

Undersöka och beskriva 

patienters upplevelse av 

att ha bensår. 

Kvalitativ, grounded theory. 

Ostrukturerade intervjuer i 

patientens hem samt 

observationer av icke verbal 

kommunikation. 

8 varav 6 kvinnor och 

2 män. 65-94 år. Har 

haft venöst bensår i 

mer än 1 år. Samt 

träffar en 

distriktssköterska i 

hemsjukvården  

5 teman.  

-Den fysiska 

upplevelsen.  

-Framtidsvisioner, hopp.  

-Hälsovårdspersonal och 

patientrelationer.  

-Tappa kontrollen.  

-Vårdarens perspektiv. 

Grad 2  

 

Ebbeskog, B., & 
Ekman, S-L. 
2001 
Sverige 
 
Artikel 5 

Elderly 

persons´experiences of 

living with venous leg 

ulcer: living in a dialectal 

relationship between 

freedom and 

imprisonment 

Undersöka äldres 

erfarenheter av att leva 

med bensår.  

Fenomenologisk hermeneutisk 

design. Kvalitativ studie. 

Intervjuer. 

15 varav 12 kvinnor 

och 3 män. 74-89 år 

med venösa bensår 

som de haft i mellan 4 

mån-2,5 år. 

4 teman. 

-Emotionella 

konsekvenser av 

förändrad självbild. 

-Leva ett begränsat liv. 

-Uppnå välbefinnande 

trots ett smärtsamt sår 

och obekväma bandage.  

-Kämpa mellan hopp 

och förtvivlan med 

avseende på en lång 

läkningsprocess. 

Grad 1 

  

Ebbeskog, B., & 
Emami, A. 
2005 
Sverige 
 
Artikel 6 
 

Older patients´experience 

of dressing changes on 

venous leg ulcers: more 

than just a docile patient 

Få en förståelse för äldre 

personers upplevelse av 

omläggningar av bensår. 

Fenomenologisk metod. 

Bandinspelade intervjuer, vars 

nedskrivna text analyserades. 

15 varav 12 kvinnor 

och 3 män. 74-89 år. 

Haft bensår i 4-29 

månader. 

3 teman. 

-Vårdas med skicklighet. 

 -Känsla av att tillhöra, 

kontinuitet och 

samhörighet.  

- Bli förtryckt i ett 

tillstånd där man förlorar 

kontrollen, vilket leder 

till känslor av obehag. 

 

Grad 2  
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Författare 

År 

Land 

Artikel nr Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) Resultat 

 

Kvalitet 

enl gransk- 

ningsmall 

Bilaga 2 

 

 

 

Haram, R., & 
Nåden, D. 
2003 
Norge 
 
Artikel 7 
 

Hvordan pasienter 

opplever å leve med 

leggsår 

Med artikeln presentera 

och diskutera resultaten 

relaterat till 

forskningsfrågan: Hur 

upplever patienten att leva 

med kroniska bensår? 

Beskrivande undersökande 

design med öppna intervjuer. 

Kvalitativ studie. 

5 kvinnor och 4 män. 

60 år och äldre med 

venösa/arteriella 

bensår och venösa 

bensår. En hade 

lymfatiskt ödem. 

3 teman.  

-Fysiska problem  

-Psykiska problem. 

-Sociala problem. 

Grad 1  

 

Hopkins, A. 
2004 
England 
 
Artikel 8 

Disrupted lives: 

investigating coping 

strategies for non-healing 

leg ulcers 

Undersöka hur det är att 

leva med icke-läkande 

venösa sår. 

Hermeneutisk fenomenologisk 

design. Ostrukturerade 

intervjuer. Informanterna skrev 

också dagbok under 2 veckor för 

att komplettera 

intervjumaterialet. Texterna 

analyseras med en 

fenomenologisk analys för att 

identifiera teman och mönster. 

5 varav 4 män och 1 

kvinna i åldern 47-78 

år. Deltagarna hade 

haft sår i 3-45 år, 

median 10 år. 

Författarna kommer 

fram till 4 huvudteman.  

-Biografiska störningar.  

-Coping strategier.  

-Sociala konsekvenser.  

-Vårdrelationer. 

Grad 1  

 

Hyde, C., Ward, 
B., Horsfall, J., & 
Winder, G. 1999 
Australien 
 
Artikel 9 

Older women´s experience 

of living with chronic leg 

ulceration 

Undersöka äldre kvinnors 

upplevelse av att leva med 

bensår. 

Kvalitativ intervjustudie. 

Intervjuerna transkriberades och 

analysmetod var inspirerad från 

Dinkelmann, Allen och Tanner. 

13 kvinnor 

(1 bortfall) mellan 70-

93 år, alla hade bensår. 

De två övergripande 

teman framkom:  

-Att kunna uppnå och 

bibehålla kontroll över 

de utsatta extremiteterna. 

-Livsstils konsekvenser 

av kroniska bensår och 

begränsad 

rörelseförmåga. 

Grad 1  

 

Krasner, D. 
1998 
USA 
 
Artikel 10 

Painful Venous Ulcers: 

Themes and Stories about 

Living with the Pain and 

Suffering 

Beskriva och undersöka 

meningen och upplevelsen 

av att leva med 

smärtsamma venösa sår. 

Hermeneutisk fenomenologisk 

ansats. Flera semistruktuerarade 

intervjuer under en period av 20 

månader mellan okt 1995-maj 

1997. 

14 deltagare varav 7 

män och 7 kvinnor 

mellan 30-86 år. Alla 

hade oläkta 

smärtsamma venösa 

sår under 

intervjuperioden. 5 

levde ensam. De flesta 

hade återkommande 

4 teman som handlade 

om smärta och lidande.  

-Förväntar sig smärta 

tillsammans med såret. 

-Ödem = smärta. 

-Kan inte stå. 

-Smärtan börjar om igen. 

. 

Grad 1  

 



BILAGA 3 

 

Författare 

År 

Land 

Artikel nr Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) Resultat 

 

Kvalitet 

enl gransk- 

ningsmall 

Bilaga 2 

 

 

 

venösa sår. Flera hade 

fler än ett sår på ett ben 

De hade haft sår från 2 

månader –84 månader. 

 

Lindahl,E., 
Norberg, A., & 
Söderberg, A. 
2007 
Sverige 
 
Artikel 11 
 
 

The meaning of living with 

malodorous exuding ulcers 

Belysa innebörden av att 

leva med illaluktande och 

vätskande sår. 

Fenomenologisk hermeneutisk 

metod. Intervjuer som spelades 

in på band och sedan skrevs ner. 

9 st varav 7 kvinnor 

och 2 män i åldern 41-

95 år. 6 av de 9 

deltagarna har bensår. 

De övriga har också 

vätskande och 

illaluktande sår. 

2 teman.  

-Att känna sig nedstämd.  

-Att finna tröst. Samt 

underkategorier till de 

två temana. 

Grad 1  

 

Morgan, PA., & 
Mofatt, C. 
2008 
England 
 
Artikel 12 

Non healing leg ulcers and 

the nurse-patient´s 

relationship. Part 1: the 

patient´s perspective 

Undersöka relationen 

mellan patienter med 

svårläkta bensår och 

sjuksköterskor i 

kommunsjukvård. 

Beskrivande kvalitativ metod 

med semistrukturerade 

intervjuer. 

5 patienter. 3 kvinnor 

och 2 män mellan 32-

74 år som hade haft 

bensår från 1-43 år. 

Teman:  

-Såret inkräktar på 

vardagen.  

-Hantera känslan av 

orenhet.  

-Leva med smärta.  

-Upplevelse av ointresse 

från ssk.  

-”Expert” på sitt eget 

sår. God vård och dålig 

vård. 

 

Grad 1  

 

Rich, A., & 
McLachlan, L. 
2003 
Enlgand 
 
Artikel 13 
 
 

How living with a leg ulcer 

affects people´s daily life: a 

nurse –led study 

Undersöka patienters 

upplevelse av att leva med 

bensår av olika etiologi. 

Fenomenologisk ansats med 

semistrukturerade intervjuer. 

8 deltagare. 5 kvinnor, 

3 män i åldern 55-89 år 

som hade venösa 

bensår av olika 

varaktighet. 

Bensår har en betydande 

inverkan på patientens 

liv. I vilken omfattning 

varierar mellan varje 

person. 

 

Grad 1  

 



BILAGA 3 

 

Författare 

År 

Land 

Artikel nr Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) Resultat 

 

Kvalitet 

enl gransk- 

ningsmall 

Bilaga 2 

 

 

 

Walshe, C. 
1995 
England 
 
Artikel 14 

Living with venous leg 

ulcer: a descriptive study 

of patients´ experiences 

Undersöka och beskriva 

upplevelsen av att leva 

med venösa bensår från 

patientens perspektiv. 

Frågeställning: Hur är det 

att leva med venösa 

bensår? 

Kvalitativ metod. 

Fenomenologiskt perspektiv. 

Ostrukturerade intervjuer i 

patientens egna hem, inspelade 

på band. 4 pilotstudier 

genomfördes innan. 

13 varav 12 kvinnor 

och 1 man. 11 fick 

vård av 

distriktssköterska. Alla 

var äldre, hälften var 

över 85 år. De hade 

haft bensår från 4 

månader –10 år. 

Författaren kom fram till 

4 huvudteman med 

underteman. 

-Beskrivning av 

symtom. 

-Beskrivning av 

behandling. 

-Restriktioner orsakade 

av bensåret. 

-Upplevelse av och 

hanteringen av att ha 

bensår. 

Grad 1  

 

 



BILAGA 4 
       

 

 

 

UNDERTEMAN TEMAN ÖVERGRIPANDE 

TEMAN 

ARTIKEL 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Smärta. 

Besvärande 

symtom 

MÅNGA 

BEGRÄNSNINGAR 

I LIVET OCH 

KÄNSLOMÄSSIGA 

KONSEKVENSER 

x   x x  x x x x x x x x 

Störd sömn. 

 

x    x  x  x  x x  x 

Illaluktande och vätskande 

sår. 

  x x   x x x  x x x x 

Isolering och ensamhet. 

Sårrutiner 

som styr 

 x   x  x x x  x x x  

Immobilitet. x x x x x  x      x x 

Upplevelse av behandling 

och omläggning. 

x x  x x x x   x x x x x 

Anpassning till sårets 

rutiner. 

x x x   x  x   x x   

Nedstämdhet, oro och 

nedsatt 

självförtroende/självkänsla. 

Negativa och 

positiva 

upplevelser av 

bensåret 

  x x x  x    x x   

Förändrad 

kroppsuppfattning. 

  x  x          

Hopp. x   x x   x x x x   x 

Integritet.     x    x    x  

Maktlöshet och frustration. x  x  x  x x   x  x  

Positiva och negativa 

upplevelser av vården. 

x x  x  x  x   x x x x 

 


