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ABSTRAKT  

Bakgrund: Kroniska bensår definieras som sår som sitter på underbenen och/eller fötterna 

och läker väldigt långsamt. I Sverige lider ca 50 000 personer av bensår och det är främst 

äldre som drabbas. Vanligaste orsaken till bensår är cirkulatoriska rubbningar som arteriell 

rubbning och venös insufficiens. Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva patienters 

upplevelser av att leva med bensår. Metod: Sökning och sammanställning av tidigare 

forskning. Resultat: Patienterna upplevde bland annat svårigheter med att utöva fysisk 

aktivitet och ville ha mer stöd från sjukvårdspersonal. Patienterna upplevde att lukt och vätska 

från såren försvårade umgänge med andra och orsakade skamkänsla och oro. Smärta var ett 

stort problem och en ständig påminnelse om bensåren. Relationen till sjuksköterskan och 

upplevelsen av omvårdnaden kändes ibland otillräcklig och patienten önskade större 

förståelse. Diskussion: I mötet med en patient som lider av en kronisk sjukdom är det viktigt 

att sjuksköterskan förstår hur patienten hanterar sin diagnos. Mer information och stöd från 

sjuksköterskan kan göra skillnad i patienternas copingstrategier. Slutsats: Resultatet visar 

tydligt att patienter med venösa bensår upplever stort lidande och att det som patienterna 

upplever vara jobbigast med bensåren är smärtan och de förändringar som de måste genomgå 

på grund av sjukdomen. Effektivisering av vården kan minska risken för nedstämdhet, öka 

chanserna för bättre följsamhet samt öka livskvaliteten. 
 
 

 

Nyckelord: bensår, coping, litteraturöversikt, omvårdnad, patienters upplevelser 
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ABSTRACT  

Background: Chronic leg ulcers are defined as ulcers located on the lower legs and/or the 

feet and heal very slowly. In Sweden approximately 50 000 people suffer from leg ulcers and 

it is mainly elderly people who suffers. Most common cause of ulcers is circulatory disorders 

like arterial and venous insufficiency disorder. Aim: The aim of this study was to describe 

patients’ experiences of living with a leg ulcer. Method: Search and compilation of previous 

research. Results: Patients experienced particular difficulties in physical activity and wanted 

more support from health professionals. Patients experienced that the smell and exudate from 

the wounds complicated relations with others and caused a feeling of shame and anxiety. Pain 

was a major problem and a constant reminder of the leg ulcers. The relationship with the 

nurses and their knowledge felt sometimes inadequate and the patient desired a greater 

understanding. Discussion: In the meeting with a patient suffering from a chronic illness, it is 

important that nurses understand how patients manage their diagnosis. More information and 

support from the nurse can make a difference in how patients cope with their illness. 

Conclusion: The results clearly show that patients with venous leg ulcers experience great 

suffering and that what patients perceive to be hardest with having leg ulcers is the pain and 

the changes they must undergo because of the disease. Efficiency care can reduce the risk of 

depression, increase the chances of better compliance and increase quality of life. 
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BAKGRUND 
 

Kroniska bensår definieras som sår som sitter på underbenen och/eller fötterna, läker väldigt 

långsamt, förblir ett öppet sår under längre tid än 6 veckor och kan därmed ses som kroniska 

sår (Parker, 2012). Det finns olika orsaker till att bensår uppstår, ofta beror det på 

komplicerade omständigheter till följd av bland annat hudsjukdomar, kärlsjukdomar, 

infektioner och diabetes. Vanligast är dock cirkulatoriska rubbningar såsom arteriell rubbning 

och venös insufficiens, vilket innebär att venklaffarnas funktion är otillräcklig för att syresätta 

benen och huden ordentligt (Schubert, 2003; Signäs, 2012). Den dåliga syresättningen till 

huden leder till svullnad, torr och fjällande hud och irritation i huden som efter hand spricker 

upp och bildar sår (Signäs, 2012). Omkring 1 % av befolkningen i västerländska länder 

drabbas av svårläkta bensår (Casey, 2011) och i Sverige lider ca 50 000 personer av bensår 

(Idvall, 2009). Det är främst äldre personer som drabbas, vilket ofta medför komplikationer i 

vardagslivet och många upplever att det blir en inskränkning i livet eftersom de inte kan leva 

normalt (Moffatt, Martin & Smithdale, 2007, s. 244; Signäs, 2012). Såren är svårläkta och den 

drabbade befinner sig hela tiden i ett sjukdomstillstånd där såren läker, spricker upp och bildar 

nya sår(Ebbeskog, 2003). 

 

Patienter som drabbats av venösa bensår får ofta sin vård och behandling inom primärvården 

(Idvall, 2007, s. 10). De behandlingar som främst används är kompressionsbehandling för att 

främja cirkulationen och skapa bättre förutsättningar för sårläkningen, sårvård med 

såromläggning med hjälp av lämpligt omläggningsmaterial. Övriga behandlingsmetoder kan 

vara kost för att främja sårläkningen, lämpliga aktiviteter för att främja hälsan och eventuellt 

rökstopp (Ericson & Ericson, 2008, s. 162-163). 

Kompressionsbehandling är den behandling som ger bäst resultat hos patienter som lider av 

venös insufficiens, men kräver att den som utför vården är kunnig och kan göra en korrekt 

bedömning av patientens tillstånd och vilken metod som är mest lämpad (Casey, 2011). Vid 

rätt användning minskar kompressionsbehandling uppkomsten av ödem och har en positiv 

inverkan på cirkulationen, då det hjälper till med det venösa återflödet (Idvall, 2007, s. 14). 

Kompressionsbehandlingen kan även användas som en förebyggande åtgärd då bensåret är 

läkt och/eller om man vill förhindra att det återkommer eller uppstår nya sår (Casey, 2011). 

Sårvården går främst ut på att hålla såret rent, arbeta för en så bra sårgrund som möjligt och 

välja omläggningsmaterial utifrån hur såret ser ut och utifrån patientens tycke (Moffatt, 2007, 
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s. 310ff). För att uppnå en så effektiv sårvård som möjligt krävs det att den som utför vården 

har kunskap i ämnet, förstår vad som främjar en optimal såryta, känner till olika 

förbandsmaterial och deras inverkan på patientens sår, samt har en förståelse för den akuta 

och kroniska sårvården (Moffatt, 2007, s. 309). 

Kosten har en viss påverkan på läkningen och patienten kan genom att äta en varierad kost rik 

på hälsosamma kolhydrater, proteiner och fetter, öka chanserna för en bättre läkningsprocess 

(Idvall, 2007, s. 13). I vissa patientfall kan det även vara aktuellt med kosttillskott (Ericson & 

Ericson, 2008, s. 163) och detta är ofta aktuellt hos äldre patienter som lättare hamnar i 

riskzonen på grund av ofrivillig viktnedgång, ätsvårigheter eller andra problem (Idvall, 2007, 

s. 13). 

Förekomsten av kroniska sår och problem i samband med dessa, visar på att det finns brister i 

sjukvårdspersonalens kunskaper om vilka åtgärder som bör vidtas för att patienten ska känna 

sig tillfreds och för att en snabbare sårläkning ska uppnås. Det finns bland sjukvårdspersonal 

ett uttryckt behov av och en önskan om mer kunskap kring bensår, till exempel om uppkomst, 

förebyggande åtgärder och sårbehandling (Schubert, 2003; Signäs, 2012). 

 

Att få en kronisk sjukdom kan för vissa människor resultera i att de hamnar i en livskris, 

vilket innebär att den kunskap och erfarenhet de har inte räcker till för att förstå och 

uppmärksamma det faktum att de är sjuka (Cullberg, 2006, s. 19). Beroende på hur 

sjukdomen påverkar personens omgivning och leverne, förändras även den egna 

uppfattningen av sjukdomen (Paterson, 2001). Under sjukdomens gång går den sjuka igenom 

olika faser där sjukdomen antingen kan vara mer eller mindre framträdande (Paterson, 2001). 

Något som är bra att tänka på som sjukvårdspersonal är att alla människor reagerar olika 

beroende på hur deras livssituation ser ut och att en femtioåring till exempel kan reagera 

annorlunda än en sjuttiofemåring (Cullberg, 2006, s. 20). Cullberg (2006) tar upp olika 

faktorer som kan hjälpa till att förklara reaktioner i krissituationer och en av dessa faktorer är 

de sociala förutsättningarna. När en person hamnar i svårigheter påverkar det även de 

närmaste i dennes omgivning, därmed är det viktigt för patienten att ha ett fungerande socialt 

samspel för att få det stöd som han eller hon är i behov av (Cullberg, 2006, s. 21). 

 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) har sjuksköterskan som uppgift att 

behandla, utreda och förebygga sjukdomar och skador. Sjukvården har som mål att erbjuda en 

god vård som ska ske på lika villkor och i samråd med patienten.  
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Virginia Henderson beskriver sjuksköterskans speciella funktion som består av att hjälpa 

individer i alla tillstånd och att utföra handlingar som främjar hälsa och tillfrisknande. Enligt 

Henderson finns tre viktiga tankesätt inom omvårdnad: viktiga åtgärder för hälsa och 

tillfrisknande, att människor utför dessa aktivt och självständigt och att målet är att varje 

person ska ta tillbaka sin självständighet (Kirkevold, 2000, s. 116-117). Normalt sett 

tillgodoser patienten sina egna behov, men när patienten inte uppnår full hälsa kan dessa 

behov inte uppfyllas. Målet i omvårdnadsteorin och i omvårdnaden är att ta hänsyn till 

patientens allmänna behov, för att denne ska uppnå tillfrisknande och hälsa och inte vara 

beroende av andra (Kirkevold, 2000, s. 121). Sjuksköterskans uppgift enligt teorin är att bistå 

patienten att uppfylla det han eller hon uppfattar som hälsa och välbefinnande (Kirkevold, 

2000, s. 117-118). Därmed måste sjuksköterskan ständigt utgå från patientens upplevelser för 

att uppnå bästa tänkbara förståelse för patientens situation (Kirkevold, 2000, s. 123). 

 

Inom vården av bensår ligger fokus ofta på att ge en god sårvård och att få det venösa 

bensåret att läka (Persoon et al., 2004). Förutom sårbehandling och en tillfredsställande vård, 

har patienten även behov av att få information om sin sjukdom och motivation till ett aktivt 

deltagande i den egna vården, för att kunna stärka sin livskvalitet, förbättra 

sårläkningsprocessen, samt lättare acceptera sjukdomen (Idvall, 2007, s. 13-15). 

För att uppnå god vård och identifiera de problem och svårigheter som patienter upplever, bör 

sjukvårdspersonal arbeta utifrån en helhetssyn (Parker, 2012). Detta ökar chanserna för ett bra 

möte och ett bra samarbete mellan patient och personal (Idvall, 2007, s. 13). Det framstår som 

att de psykiska och sociala problemen ofta inte blir uppmärksammade på samma sätt som 

bensåren (Maddox, 2012) och för att kunna ge en god vård, är det nödvändigt att vårdgivare 

även har kunskap om vad patienten upplever i samband med sin sjukdom. Därför är denna 

studie inriktad på hur patienter upplever sitt sjukdomstillstånd och hur det påverkar deras liv.  
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SYFTE 
Syftet med detta arbete är att beskriva patienters upplevelser av att leva med kroniska bensår. 

Frågeställningar  
Hur upplever patienter den vård de får?  

Vad anser patienter vara besvärligast med att ha kroniska bensår? 

METOD  

Design 
Metoden som användes till detta arbete var allmän litteraturöversikt där kvalitativa och 

kvantitativa studier har granskats. Litteraturöversikt är en metod som används för att på ett 

strukturerat sätt sammanställa befintlig data inom ett visst ämne (Friberg, 2012, s. 133). 

Litteratursökning 
Sökningen efter de vetenskapliga artiklarna inleddes med en sökning i databaserna PubMed 

och Cinahl, med komplettering i SveMed och Psychinfo samt manuell sökning. Valet av dessa 

databaser baserades på att de främst innehåller vetenskapliga artiklar med vårdinriktning 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 80-81). Sökorden som ingick i sökningarna var 

MeSH-termerna leg ulcer, quality of life, samt fritextorden patients experience, psychosocial, 

leg ulceration och chronic venous leg ulcers. Dessa sökord användes både var för sig samt i 

olika kombinationer med Booleska sökord (Willman et al, 2011, s. 72). Resultatet och detaljer 

kring sökningen i databaserna presenteras i tabell 1. I tabellen presenteras och redovisas 

endast de artiklar som legat till grund för resultatet i litteraturöversikten. Av de 16 artiklar 

som ingår i denna litteraturöversikt har 13 sökts fram i vetenskapliga databaser (Se tabell 1). 

Övriga 3 artiklar har tagits fram genom manuell sökning i referenslistor från funna artiklar 

som inkluderats i studien. 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att samtliga artiklar skulle handla om bensår och patienters 

upplevelser av dessa. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, inkludera vuxna över 19 år, 

inkludera män och/eller kvinnor, samt att de inte skulle vara äldre än 10 år. Det sistnämnda 

inklusionkriteriet om åldern på funna vetenskapliga artiklar fick ändras, då det visade sig 

under sökningens gång att det förekom en viss begränsning på artiklar inom det valda ämnet. 

Artiklar skrivna på ett annat språk än engelska, baserade på barn och ungdomar och som 
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måste beställas eller köpas exkluderades ur studien. Även artiklar som efter läsning av 

abstrakt och innehåll inte motsvarade syftet eller var av låg kvalitet exkluderades. 

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar  

*Mesh-termer **Exkluderade efter lästa titlar, även dubbletter exkluderades i detta stadium. 

 

Urval och Granskning 
Artiklarna som presenteras i tabell 1 valdes främst utifrån om titlarna kändes relevanta till 

syftet och berörde det valda ämnet. Nästa steg i urvalet var att läsa igenom abstrakten på valda 

artiklar. Efter läsning av abstraktet gjordes en snabbgranskning av hela artikeln, för att 

bedöma dess relevans för syftet och därefter skedde huvudgranskningen med 

granskningsmallar. För artikelgranskningen användes en enskild granskningsmall för 

kvalitativa studier (Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999, se bilaga 2) och en för kvantitativa 

studier (Carlsson & Eiman, 2003, se bilaga 2). Vid granskningen graderades artiklarna dels 

utifrån granskningsmallen, dels utifrån hur de upplevdes i sin helhet. Kvalitativa artiklar 

bedömdes på en tregradig skala. Artiklar som bedöms ha hög kvalitet har uppfyllt i stort sett 

alla kriterier i bedömningsmallen (se bilaga 2) och i sin helhet varit lätta att läsa och 

motsvarat syftet. De kvalitativa artiklar som inte riktigt uppfyllt alla kriterier i mallen har 

kvalitetsbedömts som medel. Kvantitativa artiklar har granskats (se bilaga 2) och poängsatts 

efter innehåll, också dem efter en tregradig skala. Efter de poäng artikeln har uppnått bestäms 

kvalitetsgrad på artikeln. Alla vetenskapliga artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt 

Datum Databas Sökord  Avgränsningar Träffar Förkastade** Antal 

lästa 

abstrakt/

artiklar 

Granskade  Inkluderade 

23-01-2013 Cinahl Leg ulcer* AND 
patients 
experience 

 76 64 12 5 3 

23-02-2013 PubMed Leg ulcer* AND 
patients 
experience 

Full text 
available, adult 
19+ 

209 193 16 7 3  

23-01-2013 Cinahl Leg ulcer* AND 
quality of life* 

2007-2012, all 
adults 

48 37 11 3 2 

23-01-2013 PubMed Leg ulcer* AND 
quality of life* 

Full text 
available, adult 

19+, 10 years 

198 189 9 3 1 

30-01-2013 Cinahl Leg ulceration 
AND 
psychosocial 

 58 35 18 11 2 

05-02-2013 SveMed Leg ulcer* Engelska 12 10 2 1 1 

05-02-2013 PsycInfo Chronic venous 

leg ulcers 

 12 9 3 1 1 
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är av hög eller medel kvalitet. Samtliga artiklar har lästs, granskats och analyserats av båda 

författarna, för att uppnå så god kvalitet som möjligt. 

Analys  
Analysen av artiklarna har skett utifrån Fribergs (2012, s. 127) analysmetod, där varje enskild 

artikel har granskats var för sig med fokus på resultatdelen. De vetenskapliga artiklarna har 

lästs igenom flera gånger, för att få en djupare förståelse kring resultatet och huvudbudskapet. 

Olika kodord och korta meningsenheter användes för att markera stycken med liknande 

innehåll. Dessa kodord och meningsenheter skrevs sedan in i ett dokument och 

kategoriserades i olika kategorier, där alla gemensamma nämnare hamnade under samma 

kategori. På så sätt uppnåddes en översikt över det material som skulle analyseras, vilket 

underlättade arbetet med att relatera de olika studiernas resultat till varandra. Efter en 

sammanställning av samtliga kategorier har nya huvudkategorier och subkategorier (se tabell 

2) presenterats i resultatet. En överskådlig sammanställning av artiklarna har även gjorts, där 

bland annat syfte, metod, resultat samt kvalitet är presenterade (se bilaga 1). 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier som ingår i resultatet 

Huvudkategorier Subkategorier 

 

Förändringar i livet Ensamhet  

 

Begränsad aktivitet 

 

Negativ bild av framtiden 

  

Att vara i vården 

 

 

Copingstrategier vid bensår En del av livet 

 

Kunskap 

 

Leva med smärta 

  

Att anpassa sig 

 

 

Etiskt övervägande 
I denna litteraturöversikt presenteras ett resultat som baseras på tidigare studiers resultat. 

Samtliga artiklar har genomgått en etisk bedömning innan publicering. En del av de artiklar 

som är inkluderade i denna studie har inte ett tydligt etiskt resonemang och i dessa fall har 

författarna gjort en bedömning om huruvida artiklarna ska ingå i litteraturöversikten eller inte. 

Vid analys och sammanställning av resultat har en noggrann översättning och tolkning gjorts 

av de vetenskapliga artiklarna. 
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RESULTAT 

Totalt 16 artiklar har analyserats till detta resultat, varav 7 är från Storbritannien, 4 från 

Sverige, 3 från USA, 1 från Australien och 1 från Nederländerna. Av dessa artiklar är 11 

gjorda enligt en kvalitativ metod, 3 enligt en kvantitativ metod och 2 enligt blandning av både 

kvalitativ och kvantitativ metod. Utifrån analysen presenteras härmed 2 huvudkategorier med 

totalt 8 subkategorier, som beskriver patienternas upplevelser av att leva med bensår (se tabell 

2). 

Förändringar i livet 

Ensamhet  

Vissa patienter upplever att bensåren har haft en särskilt stor inverkan på deras sociala liv 

(Heinen, Persoon, Otero & von Achterberg, 2007). Uppkomsten av bensår har för dem 

inneburit stora förändringar i hur de lever sitt liv samtidigt som det efterhand har blivit en del 

av livet (Morgan & Moffatt, 2008). I en studie gjord av Jones, Robinson, Barr och Carlisle 

(2008) beskriver patienterna hur de alltid är oroliga när de har andra personer i sin omgivning. 

Denna oro bottnar bland annat i oönskad lukt från såret, något som de inte kan styra över. 

Patienterna beskriver även en känsla av frustration, hjälplöshet och ilska över att inte ha 

kontroll över situationen. I och med att bensår inte alltid är ett synligt tillstånd upplever en del 

patienter att omgivningen inte uppfattar dem som sjuka, (Mudge, Holloway, Simmonds & 

Price, 2006). Yngre personer med bensår upplever att de inte riktigt passar in i 

sjukdomsprofilen och de märker även att deras ålder har en inverkan på hur andra uppfattar 

dem (Morgan & Moffatt, 2008; Walshe, 1995). Förutfattade meningar hos personer i 

omgivningen, skamkänslor och osäkerhet, gör det svårt att slappna av bland andra människor 

(Mudge et al., 2006). Vidare beskriver många patienter att de i slutändan väljer att hålla sig 

hemma och undvika socialt umgänge (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Morgan & 

Moffatt, 2008; Walshe, 1995). Även relationen med familj och närstående påverkas och en 

del patienter berättar att de har stöd från sina anhöriga (Roaldsen Skavberg, Biguet & Elfving, 

2011), medan andra upplever att de anhöriga är upprörda över situationen och inte vet hur de 

ska agera (Morgan & Moffatt, 2008). 

Begränsad aktivitet 

Få patienter med bensår klarar av sina dagliga sysslor utan hjälp från omgivningen (Wissing, 

Ek & Unosson, 2002), bland annat upplever de begränsningar i hemmet där hushållssysslor 

blir svåra att utföra (Heinen et al, 2007). I en studie av Moffatt, Franks, Doherty, Smithdale 

och Steptoe (2009) jämfördes hälsan mellan en patientgrupp med bensår och en utan bensår 
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och i resultatet framstod en tydlig skillnad mellan patientgruppens och kontrollgruppens hälsa 

och aktivitetsförmåga. Personerna med bensår uppskattade sin aktivitetsförmåga som väldigt 

dålig i jämförelse med kontrollgruppen. 

Patienter anser att det ligger i vårdpersonalens ansvar att motivera och stödja dem till att 

motionera (Morgan & Moffatt, 2008; Roaldsen Skavberg et al, 2011), samtidigt upplever de 

en brist i den information de erhållit angående träning och aktivitet (Mudge et al, 2006; 

Roaldsen Skavberg et al., 2011). Det finns en oklarhet i hur mycket eller hur lite de ska vara 

fysiskt aktiva, för att gynna sårläkningen och den allmänna hälsan (Roaldsen Skavberg et al., 

2011). Den blandade informationen från vårdpersonalen medför även att patienterna förlorar 

en del av motivationen till att träna och röra på sig (Roaldsen Skavberg et al., 2011). Aktuell 

smärta eller rädsla för att smärta ska uppstå, upplevs av patienterna vara en anledning till att 

de inte utövar fysisk aktivitet (Ebbeskog & Ekman, 2001; Walshe, 1995). Patienter som fått 

bra information om motionens goda inverkan på hälsan har en bättre inställning till aktivitet 

och förstår att det är en viktig del i behandlingen. De strävar efter att hålla igång med hjälp av 

olika hjälpmedel. Genom stöd från vänner och anhöriga samt genom att ta eget ansvar och tro 

på den egna förmågan, upplever de att det blir lättare att utöva fysisk aktivitet (Roaldsen 

Skavberg et al., 2011). 

Negativ bild av framtiden 

Något som är återkommande bland patienter med bensår, är rädslan för ytterligare trauma 

eller skada på de bensår de redan har (Chase et al 2000; Hopkins, 2004; Mudge et al., 2006; 

Roaldsen Skavberg et al., 2011). Denna rädsla och olust leder till att de känner ett stort behov 

av att skydda sig själva från en omgivning som skulle kunna orsaka nya bensår eller förvärra 

de gamla (Hyde, Ward, Horsfall & Winder, 1999; Mudge et al., 2006).  

Vidare beskriver patienter en maktlöshet och sorg över att ha bensår (Heinen et al., 2007) och 

känner sig illa till mods tillsammans med andra (Chase et al., 2000). En konstant oro och en 

skamsenhet på grund av såren är något som många känner igen sig i (Jones et al., 2008). 

Patienter upplever en oro kring bensårets läkningsprocess och känner sig osäkra på om det 

någonsin kommer att läka (Chase, Melloni & Savage, 1997; Jones et al., 2008). En del har 

helt förlorat hoppet om att få ett läkt sår (Hopkins, 2004) och är rädda för att det ska leda till 

ett liv med funktionshinder (Roaldsen Skavberg et al., 2011).  De är även ängsliga och oroliga 

för risken för en eventuell amputation och gör då allt för att undvika sådant som kan vara ett 

hot för den egna hälsan (Chase, et al., 1997; Hyde et al., 1999). 
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Att vara i vården 

Patienter som får vård via primärvården upplever ibland att sjuksköterskorna som har hand 

om deras omläggning inte riktigt vet hur den ska utföras. Vissa av patienterna uppger att det 

är olika sjuksköterskor från gång till gång och att dessa ibland uppvisar en viss kunskapsbrist i 

hur ett bensår bör behandlas. Det tolkas av en del patienter som att sjuksköterskor inte är 

intresserade av dem, vilket av många beskrivs som en dålig egenskap då det innebär att de 

känner sig förbisedd som personer. Det blir till viss del patientens uppgift att ta över ansvaret 

för att såromläggningen utförs på rätt sätt utifrån instruktioner som de fått från en 

sårmottagning (Morgan & Moffatt, 2008). Följden av detta blir att patientens tilltro till 

vårdpersonalen minskar, de blir frustrerade och börjar undra om deras behov kan bli 

tillgodosedda (Morgan & Moffatt, 2008; Mudge et al., 2006).  Patienterna beskriver bland 

annat att ett enda dåligt möte med vårdpersonalen räcker för att skapa misstro inför nästa möte 

(Morgan & Moffatt, 2008).  

Det som av patienterna upplevs som dålig vård är att fokus ofta ligger på bensåret och hur 

man ska få det att läka (Roaldsen Skavberg et al., 2011). De känner att vårdpersonalen är 

jäktade, bara gör det de ska och inte hinner skapa en god relation (Ebbeskog & Emami, 2005). 

Däremot menar patienterna som varit med om sådana situationer att såromläggningen inte är 

något som de är missnöjd med (Hopkins, 2004). 

Patienter som erhållit specialistvård jämför ofta med den vård de får från primärvården 

(Mudge et al., 2006). Vissa av de som upplever att såret vätskar mycket, försöker framföra 

önskemål om att få fler omläggningsbesök eller annat omläggningsmaterial. Dessa önskemål 

blir inte alltid uppfyllda (Heinen et al., 2007; Jones et al., 2008) då primärvården inte har 

samma resurser som sårmottagningen (Ebbeskog & Emami, 2005). 

Patienternas upplevelse av en god sjuksköterska är när han/hon ser patienten som en hel 

person och inte bara som ett sår som behöver behandlas, samt när de har ett professionellt 

bemötande. Det är också viktigt att de besitter den kunskap som krävs samt att de har en 

kontinuitet i den vården de utför (Morgan & Moffatt, 2008). En god relation och 

kommunikationsförmåga ger patienten ökat förtroende och leder till att patienten kan vara 

mer öppen om sina besvär (Hopkins, 2004). Patienterna känner större uppskattning för 

vårdpersonalen när de upplever att vårdpersonalen visar intresse för hur de mår och hur de har 

det (Ebbeskog & Emami, 2005). 
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Copingstrategier vid bensår 

En del av livet  

En copingstrategi patienter använder är att undvika att tänka på bensåret och hela tiden vara 

aktiva, för att inte påminnas om sjukdomstillståndet (Hopkins, 2004). En del strävar efter att 

leva ett så normalt liv som möjligt för att klara av livssituationen (Ebbeskog & Ekman, 2001) 

och en annan strategi är att relatera till andra som har det svårare (Walshe, 1995). Genom att 

motvilligt acceptera att de nu får leva ett liv med ett kroniskt tillstånd, försöker de göra det 

bästa av situationen (Morgan & Moffatt, 2008). I en studie gjord av Hopkins (2004) beskriver 

patienterna att bensåren efter ett tag blir en del av livet och att de inte har något annat val än 

att acceptera dem. Trots det faktum att läkningsprocessen är väldigt lång och utdragen, finns 

fortfarande hopp hos de drabbade om att såren ska läka och ett normalt socialt liv uppnås 

(Ebbeskog & Ekman, 2001; Walshe, 1995). 

Kunskap  

I samband med sjukdomens uppkomst har patienter svårt att förstå varför de har drabbats, de 

ställer mycket frågor och känner sig upprörda över sjukdomen (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Det är inte ovanligt att patienterna inte känner till vad som orsakar bensåren (Chase et al., 

1997). Detta framkommer i en studie gjord av Mudge et al. (2006), där bensårspatienters 

förståelse för vikten av följsamhet till behandlingen undersöktes. Det framstod tydligt att 

patienternas kunskaper om bensår och bensårsbehandling var begränsad (Mudge et al. 2006). 

Patienterna har dock förståelse för vikten av att sårbehandlingen och benlindningen utförs på 

rätt sätt och denna förståelse gäller främst behandlingens effekt på det vardagliga livet och 

livskvaliteten. Däremot saknas insikt när det gäller behandlingens inverkan för att uppnå god 

läkning (Morgan & Moffatt, 2008). 

Leva med smärta 

Många patienter anser att ständigt återkommande smärta är ett stort problem (Husband, 2001; 

Hyde et al., 1999) och denna smärta blir en ständig påminnelse om bensåret (Hopkins, 2004; 

Krasner, 1998; Walshe, 1995). En del patienter väljer att uthärda sin smärta (Mudge et al., 

2006) och leva med det som en del av sjukdomen (Krasner, 1998).  Stressen och den 

oförmåga som smärtan orsakar, gör det svårt för patienten att klara av sin vardag och det blir 

även svårt med det sociala livet eftersom patienten är trött och inte har någon ork (Ebbeskog 

& Ekman, 2001; Hopkins, 2004). 

Smärtan hos bensårspatienterna upplevs individuellt och intensiteten i smärtan varierar och är 

olika från gång till gång (Chase et al., 2000; Husband, 2001; Krasner 1998). Patienter som 
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lever med bensår beskriver situationen som svårhanterlig och smärtan upplevs som en stark 

och brännande känsla (Krasner, 1998; Walshe, 1995). Den beskrivs också som stickande 

nålar, knivhugg och en molande värk (Husband, 2001; Krasner, 1998). Patienterna förväntar 

sig i samband med bensårens uppkomst att smärta kan uppstå, medan vårdpersonal inte 

förutsätter det (Krasner, 1998). Detta leder till att när patienten frågar efter hjälp i form av 

läkemedel och inte får den hjälp de behöver, så resulterar det i att de inte frågar igen 

(Husband, 2001). Smärtan för dessa patienter gör att de ofta känner ett behov av 

smärtstillande läkemedel (Husband, 2001; Walshe, 1995). Patienterna upplever att när de inte 

har någon ordination på smärtstillande läkemedel har de heller ingen tillfredställande lindring 

av smärtan (Wissing et al 2002).   

Att anpassa sig 

Såromläggningsprocessen är en stor börda och många känner sig oroliga och nervösa inför 

omläggningen (Ebbeskog & Emami, 2005). Förbanden upplevs som obekväma och patienten 

ger en beskrivning av att känna sig instängd (Ebbeskog & Ekman, 2001; Ebbeskog & Emami, 

2005). På grund av att förbanden på benen tar mycket plats upplever patienter att det är svårt 

med kläder och skor, vilket kvinnor upplever som ett större problem än män (Chase et al, 

1997; Hyde et al., 1998; Mudge et al., 2006).  De känner att de förlorar en del av sin 

femininitet då de är tvungna att anpassa val av skor och kläder efter förbandet snarare än efter 

egna önskemål (Hyde et al., 1999; Mudge et al., 2006).  Denna anpassning leder även till 

svårigheter med att sköta den personliga hygienen, då de inte kan bada eller duscha på ett 

naturligt sätt (Walshe, 1995). Personer med bensår har även en känsla av att inte vara rena 

(Morgan & Moffatt, 2008) på grund av att såren ofta läcker och patienterna upplever att de 

luktar (Hopkins, 2004; Hyde et al, 1999). Denna känsla gör att de konstant har en skamkänsla 

och känner oro för att andra människor ska se såren eller känna lukten av dem (Hopkins, 

2004; Hyde et al., 1999). När såren upplevs lukta och läcka mycket, väljer patienterna 

avskildhet från andra människor (Hopkins, 2004; Hyde et al., 1999; Morgan & Moffatt, 

2008). I samband med detta blir även relationerna med de närmaste lidande, när patienten 

märker att lukten från såren upplevs som besvärande av de anhöriga (Morgan & Moffatt, 

2008).   
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  
Syftet med detta arbete var att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår och i 

resultatet framkommer att patienter med bensår upplever att informationen från vårdpersonal 

gällande fysisk aktivitet är väldigt knapphändig och att de i vissa fall får motsägelsefulla 

budskap. Enligt Hendersons omvårdnadsteori ingår det i sjuksköterskans ansvar att hjälpa 

patienten att utföra handlingar som gynnar dennes hälsotillstånd (Kirkevold, 2000, s. 117-

118). Det är därmed viktigt att sjuksköterskan ger patienten adekvat information för att han 

eller hon ska kunna göra det som är bäst för att uppnå en god hälsa. Då patienterna i resultatet 

menade att sjukvårdspersonalen bör vara mer involverade i den fysiska aktiviteten, skulle det 

kunna vara bra med motiverande samtal så att patienten kan bli mer självständig. 

Samtalsmetoden går till på så sätt att patienten får motiverande samtal för att öka dennes vilja 

till förändringar (Forsberg, 2006). I det här fallet skulle det innebära patientens vilja till att 

självständigt ta tag i sin fysiska aktivitet.  

 

Resultatet visar att patienterna upplever att relationerna till vänner och familj blir förändrade i 

samband med bensårens uppkomst. Många av dem tar avstånd från personer i sin omgivning, 

eftersom de är rädda för att lukt och läckage ska märkas och problemet lyfts även upp i en 

studie av Briggs och Flemming (2007). Enligt Snyder (2006) har de sociala relationerna en 

stor betydelse för patienters välbefinnande och redan enstaka bra relationer kan förbättra hur 

patienten upplever sin hälsa. Om isoleringen från andra människor pågår under lång tid, kan 

det leda till att patienten blir nedstämd, vilket i sig har en negativ effekt på den fortsatta 

vården. I resultatet beskriver patienter rädsla för försämring, maktlöshet i samband med 

bensårens uppkomst och oro för framtiden, vilket bidrar till att patienter drar sig undan ännu 

mer. Även här skulle mer information och stöd från sjuksköterskan kunna göra skillnad för 

hur patienterna handskas med den hälsosituation de befinner sig i. 

 

I mötet med en patient som lider av en kronisk sjukdom är det av största vikt att 

sjuksköterskan förstår hur just den patienten hanterar sin diagnos, något som Ahlström och 

Hansson (2000) visar i sin studie. Patienternas kunskap om den egna sjukdomen har en 

avgörande effekt på hur bensåren, hälsan och livskvaliteten upplevs. De patienter som erhållit 

god information från sjukvårdspersonal har även en god inställning till fysisk aktivitet och 

egenvård. Får patienten inga rimliga argument från sjukvården till varför han eller hon ska 

följa givna anvisningar om egenvård, kan patienten uppleva att anvisningarna inte är av stor 
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vikt och att det därmed inte finns någon anledning att följa dem. Om patienten erhåller 

information och stöd är det mer troligt att denne är följsam i behandlingen. I en studie av 

Lindsay (2001) beskrivs hur patienter genom stödgrupper tillsammans med sjukvårdspersonal 

erhöll information om sin sjukdom och utbytte erfarenheter. Metoden ledde till en bättre 

samstämmighet och följsamhet hos patienterna, vilket skulle kunna implementeras även i 

vården av bensårspatienter. 

 

Ständigt återkommande smärta beskrivs av patienterna som en svårhanterlig del av att leva 

med kroniska bensår. Det förekommer bland annat att de inte får adekvat smärtlindring och att 

smärtan inte uppmärksammas av vårdpersonalen, vilket blir ytterligare en belastning för 

patienten. Dokumentation och bedömning av patientens smärtupplevelser kan om det utförs 

korrekt, dels medverka till att sjuksköterskan får en bättre förståelse för patientens 

upplevelser, dels öka chanserna för en tidig upptäckt av förestående komplikationer. Detta är 

något som Lopes Gonçalves (2004) också tar upp i sin studie. Vidare kan det upplevas som 

oetiskt att patienter utsätts för lidande på grund av att det inte utförs tillräcklig dokumentation 

och utredning. I International Council of Nurses (ICN) etiska kod står bland annat att ett av 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att lindra lidande (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). Enligt HSL (SFS 1982:763, 1§) finns bestämmelser att 

sjukvården ska utreda, förebygga och behandla sjukdomar. Det här tyder på att det är viktigt 

med en tillfredsställande dokumentation och att det behövs mer kunskap hos sjuksköterskan 

om vad patienterna upplever och hur de handskas med sin hälsosituation. 

 

I en studie av Moffatt (2004) nämns det att för att patienten ska kunna ha en samsyn med 

vårdpersonalen gällande sin sjukdom, krävs det att vården sker i samverkan med patienten, att 

patienten har tillräckligt med kunskap och att patienten har det stöd han eller hon behöver 

under vårdtiden. I resultatet upplever en del patienter att relationerna till sjukvårdspersonalen 

inte alltid är av god kvalitet och att ett misslyckat möte kan ha avgörande effekt på framtida 

möten. I en studie av Morris och White (2007) kommer forskarna fram till att en bra 

kommunikation och relation kan ge patienten upplevelsen av att ha kontroll över sin situation. 

Patienter med bensår beskriver bland annat en känsla av att vårdpersonalen inte ser dem som 

individer, att all fokus ligger på bensåret. Inom vården ska vårdpersonalen så långt som 

möjligt sträva efter att utgå från en helhetssyn (Ahlström & Hansson, 2000). Då det största 

missnöjet hos patienten inte rör vården de erhåller, trots att den ibland upplevs vara av sämre 

kvalitet, kan det tolkas som att bemötandet är av särskilt stor vikt för patienterna. Bemötandet 
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och relationen till den vårdande personalen verkar i en del fall vara det som avgör om 

patientens upplevelser av sjukdomen och vården blir negativ eller positiv. 

 

Metoddiskussion  
Vid den inledande sökningen användes MeSH-termer, tidigare forskning och fritextsökord.  

Användningen av MeSH-termer gav en korrekt översättning av sökord från svenska till 

engelska och minskade risken för feltolkning. Dessa sökord kombinerades med olika limits 

för att begränsa antalet träffar till mer hanterlig mängd. Detta söksätt gav inga bra resultat och 

motsvarade inte syftet och i samband med det ändrades bland annat inklusionskriterierna till 

de som är presenterade i metoden. Efter ändring av inklusionskriterierna hittades fler artiklar 

relevanta för syftet. I nästan alla sökningar förekom dubbletter av artiklar som redan hittats i 

tidigare sökningar och dessa artiklar exkluderades vid läsning av titel och abstrakt. Detta tyder 

på att det finns en viss begränsning inom det valda området, samtidigt som det är en styrka då 

det tyder på att rätt sökord har använts i sökningarna. Olika kombinationer av alla sökorden 

gjordes i början av arbetet och samma kombinationer användes i de stora databaserna Pubmed 

och Cinahl. De sökningar som gav bäst resultat är de som är presenterade i tabell 1. Utöver 

dessa förekom fler sökningar under arbetet som inte finns redovisade i metoddelen, bland 

annat sökningar som gjordes tillsammans med hjälp av bibliotekarie och kunnig personal. De 

sökningarna har då innehållit andra sökord, men då dessa antingen bara gav dubbletter eller 

icke relevanta vetenskapliga artiklar finns de inte redovisade. Dock kunde sökorden 

psychosocial samt leg ulceration inkluderas i de slutliga sökningarna och gav då en bättre 

samlad sökning, men då det även här förekom artiklar som redan hittats i tidigare sökningar är 

enbart två nya artiklar inkluderade och redovisade från den sökningen (se tabell 1). En 

svaghet i artikelsökningarna kan vara att sökningarna blev ganska spretiga då det krävdes viss 

flexibilitet gällande sökorden, sökordskombinationer och limits, för att undvika att lämpliga 

artiklar missades. Sökningar i SveMed och PsycInfo gjordes i när det blev svårt att få fram 

artiklar i PubMed och Cinahl. Artiklar från de sökningarna behölls sedan i resultatet, då de var 

relevanta för syftet.  

Granskningsmallen för de kvalitativa artiklarna modifierades, då den även innehöll en 

kvantitativ granskningsdel, som inte ansågs vara tillräckligt bra för att användas till de 

kvantitativa artiklarna i denna studie. I bilaga 2 är granskningsmallen presenterad i sitt 

original. 
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Då de vetenskapliga artiklarna var skrivna på engelska, vilket inte är författarnas modersmål, 

finns viss risk för feltolkningar, även om det gjordes en noggrann granskning och läsning av 

samtliga artiklar av båda författarna. En styrka i metoden är att samtliga artiklar lästes och 

analyserades först enskilt av författarna och sedan tillsammans, för att uppnå så god kvalitet 

som möjligt i bedömningen av artiklarnas gradering. Detta minskade ytterligare risken för 

feltolkning. Vid analysen av artiklarnas resultat, delades texterna upp i mindre delar som fick 

olika kodord och meningsenheter beroende på vad de handlade om. Ett eget dokument för 

varje område gjorde att varje del kunde sammanställas på ett överskådligt sätt. Denna 

analysmetod underlättade formuleringen av rubriker, eftersom patienternas upplevelser var 

ordnade på ett strukturerat sätt i dokumenten.  

 

De inkluderade artiklarna stämde väldigt väl in på syftet och i många av dem fanns liknande 

resultat. Studierna var utförda i olika länder, men patienterna hade ändå liknande upplevelser. 

Det ger en bild av att upplevelserna är desamma på olika geografiska platser, vilket ger en 

större representativitet. Artiklarna som inkluderats är publicerade mellan åren 1995 och 2011 

vilket skulle kunna tolkas som en svaghet, men då de kommit fram till ungefär samma resultat 

och patienternas upplevelser är desamma kan det även ses som en styrka.  

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar tydligt att patienter med venösa bensår upplever stort 

lidande och att det som patienterna upplever vara jobbigast med bensåren är smärtan och de 

sociala och fysiska förändringar som de måste genomgå på grund av sjukdomen. En 

obehandlad smärta orsakar onödigt lidande för patienten, men genom en adekvat och 

kontinuerlig behandling av den fysiska smärtan kan sjuksköterskan minska risken för 

nedstämdhet, öka chanserna för en bättre följsamhet, samt öka livskvaliteten hos patienten. 

Med ökad kunskap om vilka svårigheter patienten upplever i samband med bensårens 

uppkomst, kan vården anpassas så att patienten får bättre stöd. Effektivisering av vården kan 

vara ekonomiskt då det kan förkorta särläkningstiden och därmed förbrukningen av 

förbandsmaterial, bespara patienten smärta och lidande vilket minskar läkemedelsbehovet, 

samt minska på vårdtiden. Det behövs även mer kunskap och forskning om patienternas 

lidande angående smärta. Mer forskning om patienters upplevelser av sjukdom, samt 

sjuksköterskans roll i samband med dessa, behövs för att öka kunskapen om patienternas 

behov.
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USA 
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Beskriva och undersöka 
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fenomenologi 
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intervjuer 
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Hög (I) 

Moffatt, Franks, 

Doherty, Smithdale & 
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2009 
Storbritannien 

Psychological factors in 

leg ulceration: a case-
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Frågeformulär och 

mätskalor 

n=95  
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Morgan & Moffatt 
2008 
Storbritannien 
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patient´s perspective 
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mellan patienter med icke 
läkande bensår och de 
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deskriptiv 

Semistrukturerade 
intervjuer  

n=5  
(n=0)  

Patienterna upplever att vårdpersonal är 
ointresserade av deras tillstånd och att de har 
lite kunskap om hur de ska behandlas. 
Patienterna upplever en ensamhet och 
isolering. Depression uppstår och de känner 
att de inte kan vara så aktiva som de önskar. 
Patienterna känner sig orena och det uppstår 

lukt och läckage från såren.  God omvårdnad 
ses hos patienten när vårdpersonal ser mer än 
bara såret och dålig när de inte följer 
rekommendationer.  

Medel (II) 
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Simmonds & Price 
2006 
Storbritannien 

Living with venous leg 
ulceration: issues 
concerning adherence 

Undersöka patienters 
förståelse för följsamhet av 
behandling relaterat till 
deras erfarenhet av 

kompressionsbehandling.   

Kvalitativ 
studie, 
deskriptiv 

Fokusgrupper, 
semistrukturerade 
konversationer  

n=6 
(n=0)   

Patienter upplever att de inte får tillräckligt 
med information om varför de ska behandlas 
med kompression. Kunskapen är låg om 
behandlingsmetod och lite förtroende finns 

för vården. Det uppstår svårigheter med 
hygien, skor, och kläder. Förvirring kring 
aktivitet påverkar patienten.  

Medel (II) 
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Biguet & Elfving 
2011 
Sverige 

Physical activity in 
patients with venous leg 
ulcer- between 
engagement and 
avoidance. A patient 
perspective  

Att ta reda på hur personer 
med venösa bensår ser på/ 
uppfattar fysisk aktivitet.  

Kvalitativ 
studie, 
deskriptiv, 
fenomenografis
k ansats  

Semistrukturerade 
intervjuer  

n=22 
(n=7) 

Patienter har god kunskap om sjukdomen och 
att fysisk aktivitet är bra. Fysisk aktivitet ses 
som ett sätt att ta ansvar för sjukdomen. 
Stötte de på hinder i att vara aktiv hittade de 
andra sätt och tog stöd av andra. Patienterna 
var besvikna på vårdpersonalen, att de såg 
såret och inte hela patienten och att de inte 

blev tillräckligt motiverade av dem. Trots en 
konstant rädsla för smärta och att skada såret 
var de ändå aktiva för att de ville uppfattas 
som om de inte hade några bensår.    

Medel (II) 

Walshe 
1995  
Storbritannien 

Living with a venous leg 
ulcer: a descriptive study 
of patients’ experiences  

Beskriva upplevelser av hur 
det är att leva med ett venöst 
bensår.  

Kvalitativ 
studie, 
deskriptiv, 

fenomenologisk 
ansats 

Intervjuer n=13 
(n=0)  

Upplevelsen av bensår är att de är 
smärtsamma och att smärtan är svår att 
kontrollera. Smärtan upplevs som en ständig 

påminnelse om bensåren och att stå eller gå 
orsakar smärta. Lukt och läckage från 
bandagen upplevs som en del av problemet 
med bensår. Bandagebyte ska enligt patienten 
vara behaglig och ansvaret för vården läggs 
på vårdgivaren. Bensåren gör att patienten 
inte kan vara aktiv och patienten har problem 
med val av kläder och skor. 
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Wissing, Ek & 
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2002 
Sverige 

Life situation and function 
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without leg ulcers 

Jämföra livssituationen hos 
äldre patienter med venösa 
bensår mot en grupp äldre 
utan venösa bensår, med 
avseende på aktivitet och 
funktion, psykiskt 
välbefinnande och upplevd 
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Kvantitativ 
studie, fall-
kontroll studie  

Philadelphia Geriatric 
Center Multilevel 
Assessment 
Instrument (PGC 
MAI)  

n=144  
(n=0)  

Patienter med bensår skattar den egna hälsan 
lägre än patienter utan bensår. Patienter med 
bensår har även lägre social interaktion än 
patienter utan och de klarar inte av de dagliga 
sysslorna utan hjälp. Patienterna med bensår 
ger i större utsträckning upp olika sociala 
aktiviteter än de utan bensår. Smärta orsakad 
av bensår var vanligt, ingen bra smärtlindring 

fanns och alla patienter behövde hjälp med 
såromläggningen.   
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                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 

 

Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja            Nej   

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja            Nej   

Finns ett etiskt resonemang?   Ja             Nej   

Urval relevant?    Ja             Nej   

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja             Nej   

Är metoden tydligt beskriven?   Ja             Nej   

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja             Nej   

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja             Nej    

 



 

 

Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 

Huvudfynd: 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A . (1999) 


