
  

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 

 

 

 

 

 

Omvårdnad, 15Hp, Gr (Nivå C) 

Nursing Science, 15Hp, Gr (Grade C) 

 

Att leva med bensår   

 

 

John, David  

Polland, Daniel  

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstrakt 

Bakgrund: I litteraturen definieras bensår som ”sår på underbenet av varierande etiologi, 

lokaliserat mellan knä och malleoler som inte läker inom sex veckor”. I Sverige lider cirka 50 000 

personer av svårläkta bensår. Bensår tar ofta många månader upp till flera år att läka och blir 

därmed ett livslångt kroniskt tillstånd med perioder av aktiva sår. Syfte: Att belysa hur 

vardagslivet påverkas av att leva med bensår. Metod: Denna uppsats är gjord i form av en 

litteraturöversikt baserat på sammanställning av tidigare forskning. Resultat: Patienter med 

bensår upplevde att smärta var det största hindret i det sociala, fysiska och psykiska livet. 

Andra orsaker som påverkade vardagen var lukt, vätskande sår och sömnproblem på grund 

av smärtan. Ofta var smärtlindringen otillräcklig och vårdpersonal hävdade att bensår inte 

var smärtsamma. Bandagen orsakade ofta hinder i vardagliga aktiviteter. Diskussion: 

Vårdpersonal måste utbildas och få större förståelse för hur det är att leva med bensår. En 

ökad förståelse kan innebära bättre vård och stöd för dessa patienter. Slutsats: Att leva med 

bensår påverkar vardagslivet i stor utsträckning. Som denna uppsats har visat påverkas det 

sociala, fysiska och psykiska hos patienterna.   

 

Nyckelord: Bensår, Dagliga livets aktiviteter, Erfarenheter, Lidande, Litteraturöversikt, 

Livsbegränsningar 
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Abstract 

Background: Literature defined leg ulcers as “Wounds on the lower leg of varying etiology, 

located between the knee and malleolus that does not heal within six weeks”. There is about 50 000 

people in Sweden who suffers from slow-healing leg ulcers. Leg ulcers often take many 

months to several years to heal, thus it´s becomes a lifelong chronic condition with periods of 

active ulcers. Aim: To illustrate how everyday lives are affected by living with leg ulcers. 

Method: This paper is made in the form of a literature review based on the compilation of 

previous research. Results: Patients with leg ulcers experienced that pain was the main 

obstacle in the social, physical and mental life. Other factors that affected the everyday life 

were odor, exuding wounds and trouble sleeping because of the pain. Most often, the pain 

relief was inadequate and health professionals argued that leg ulcers were not painful. 

Bandages often caused obstacles in everyday activities. Discussion: Clinicians need to be 

educated and have a greater understanding of how it is to live with leg ulcers. A greater 

understanding can mean better care and support for these patients. Conclusion: Living with 

leg ulcers affect everyday lives to a great extent. As this paper has shown leg ulcers 

influenced the social, physical and mental health of the patients.  

 

Keywords: Activities of daily living, Experiences, Leg ulcer, Limitations of life, Literature 

review, Suffering 
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Bakgrund 

I Sverige lider cirka 50 000 personer av svårläkta bensår och omkring två procent av Sveriges 

befolkning har någon gång haft bensår. En rad olika sjukdomar och tillstånd kan leda till 

svårläkta sår på underbenen och det är ofta flera olika faktorer som har betydelse i denna 

process. Vissa sår orsakas av trauman och andra av otillräcklig arteriell genomblödning men 

de flesta bensår förorsakas av kroniskt förhöjt ventryck, som kraftigt försämrar 

blodcirkulationen i huden. Cirkulationen är vanligen sämre perifert, vilket medför att sår på 

benen läker långsammare än sår i ansiktet. Benen svullnar ofta på grund av det 

hydrostatiska trycket, vilket bidrar till försämrad sårläkning och det föreligger även stor risk 

för recidiv (återfall) det första året efter att primärsåret uppkommit. Bensår definieras som 

”sår på underbenet av varierande etiologi, lokaliserat mellan knä och malleoler som inte läker inom sex 

veckor”. Förr ansågs venösa bensår inte vara skärskilt smärtsamma men forskning har under 

senare år kommit fram till att större delen av denna patientgrupp, upplever smärta 

(Lindholm, s 29, 85-167, 2012).  

Smärta har rent fysiologiska effekter som påverkar bensårsläkningen negativt till exempel 

genom att de små kärlen drar ihop sig, vilket resulterar i att blodet inte kan transportera syre 

och näring till såret. Smärta kan bidra till att man rör sig mindre, äter för lite och får sämre 

genomblödning till hud och sårområde, smärta kan även vara ett tecken på sårinfektion. 

Såromläggningar kan vara mycket smärtsamma och minnen om dessa omläggningar kan 

leda till panikkänslor och en förstärkt smärtupplevelse. Bedömning ska alltid göras 

angående smärta som är relaterat till såret gällande lokalisation, intensitet, typ av smärta, 

smärta över dygnet och smärta relaterat till förbandsbyte. Smärta är ett tillstånd som orsakar 

stort lidande hos patienten (Gånemo & Lindholm, 2011, s, 568). IASP (International 

association for the study of pain) definierar smärta som; ”Smärta är en obehaglig sensorisk och 

känslomässig upplevelse förenad med vävnadsskada eller hotande vävnadsskada eller beskriven i 

termer av sådan skada” (iasp, 2014).  

 

Hela människans livssituation berörs av att leva med sjukdom och ohälsa. Inom vården är 

det vanligt att patienten känner skam och förnedring då sjukdom och behandling medför en 
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känsla av misslyckande. Livssituationen förändras när människan står inför lidande och 

rubbar hela det invanda livet. Relationen mellan smärta och lidande har en viktig roll och 

innebär att outhärdligt lidande kan minskas genom att sänka smärtan. Genom att tvinga 

patienten att göra handlingar som han eller hon inte själv skulle välja, berövar man 

patientens frihet och kan innebära kränkning av människans värdighet (Eriksson, s 82-98, 

1994). Långvarig smärta leder ofta till fysiska begränsningar och problem i det dagliga livet. 

För att försöka förstå sin smärta och sitt obehag, försöker många patienter hitta förklaringar 

till sitt lidande samt försöker ta reda på varför just de har drabbats. Att leva med sjukdom 

innebär många gånger ett lidande både för patienter och dess anhöriga där sjuksköterskan 

har ett stort ansvar för att minska detta lidande. Lidandet var tidigare i forskningen något 

ont som skulle bekämpas, men har senare utvecklats till att bli något som kan ha en mening. 

Lidande påverkar människan både kroppsligt, själsligt och andligt och begränsas inte endast 

till sjukdomen. Om lidandet blir en del av livet så är det i den mån det är uthärdligt också 

förenligt med hälsa och kan innebära tillfälle till växt och framsteg (Wiklund, s 295-307, 

2011).  

Bensår tar ofta många månader upp till flera år att läka och blir därmed ett kroniskt tillstånd 

med perioder av aktiva sår. Bensår har en väl dokumenterad inverkan på livskvaliten och 

leder till minskat välbefinnande, smärta, minskad rörlighet, minskad funktionell förmåga 

samt social isolering. Aktuell rådgivning till bensårspatienter för att lindra besvär och för att 

förbättra sårläkning riktar i dagsläget in sig på konservativa strategier för förbättring av det 

venösa återflödet, så som kompression, högläge och att hålla sig rörlig och aktiv (Finlayson, 

Edwards & Courtney, 2011). Omvårdnaden kring dessa patienter fokuseras huvudsakligen 

på kompressionslindning och sårvård, således ges ingen behandling för de problem som 

kommer vid sidan om (Persoon, Heinen, Van Der Vleuten, De Rooij, Van de Kerkhof & Van 

Achterberg, 2003).   

I en studie av Briggs och Flemming (2007) ändrar sjuksköterskan fokus från sårläkningen till 

att hitta metoder för att hjälpa patienten på det mentala planet och på så sätt låta patienterna 

ta kontroll över sina liv. Patienter upplevde ofta att de var styrda av vänner, familj och 

vårdpersonal.  De var också tvungna att inse att bensåren var komplicerade och skulle ta 

lång tid att läka. Vårdpersonal blev kontaktad först när försök till egenvård hade 
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misslyckats, när smärtan var för stor för att utstå eller när familjemedlemmar uppmuntrade 

patienterna till att söka hjälp. Ebbeskog och Emami (2005) nämner att många patienter 

känner sig sårbara som ett resultat av en beroendeställning och stark kontroll av sjukvården. 

De kände att deras vardagliga liv blev förändrat då de var tvingade att avsätta tid för 

behandling.  

Patienterna hoppas att bensåret en dag ska läka men för många blir bensår en del av en 

livsstil. Ett stort antal patienter upplevde att det är behandlingen och inte själva bensåret 

som ofta orsakade de icke önskvärda sidoeffekter och komplicerade deras liv (Persoon et al. 

2003; Briggs & Flemming, 2007).  

Guarenera, Tinelli, Abeni, Di Pietro, Sampogna & Tabolli (2007) framhåller att den 

psykosociala påverkan som bensår medför fortfarande är understuderad och att det krävs en 

ökad förståelse för vilka effekter bensåren för med sig. Detta problemområde är viktigt att 

belysa eftersom den drabbade populationen utstår stort lidande både vad det gäller smärta 

och anpassning men även när det gäller möten och sociala sammanhang.   

Att belysa dessa effekter med utgångspunkt från ett patientperspektiv skulle kunna förbättra 

kunskapen hos sjuksköterskan likväl som relationen mellan sjuksköterska och patient. I en 

studie av Ebbeskog och Emami (2005) nämns att bensår har en omfattande påverkan på 

patienternas livskvalitet, trots detta är det många inom vården som ännu inte förstår hur 

stora dessa konsekvenser är. Ebbeskog och Emami (2005) betonar även vikten av att kunna 

förutse de problem som bensårspatienter dagligen möter. De hävdar även att det är 

nödvändigt att all vårdpersonal som arbetar med denna patientgrupp får insikt i patientens 

upplevelser angående dennes vård och livssituation.  

 

Syfte  

Att belysa hur vardagslivet påverkas av att leva med bensår.  
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Metod  

 

Design 

Denna uppsats är gjord i form av en litteraturöversikt, vilket innebär en kartläggning av 

aktuell vetenskaplig forskning, utifrån artikelsökningen. Denna sammanställning ska belysa 

och fastställa var det aktuella forskningsläget befinner sig. En litteraturöversikt ska 

förhoppningsvis kunna påverka fortsatt vårdarbete (Friberg, 2012).   

Inklusionskriterier 

Artiklarna skall utgå från ett patientperspektiv och patienternas upplevelse av att leva med 

bensår, vara skrivna på engelska och vara åtkomliga på KI-, Lunds - och Mittuniversitetets 

tillgängliga databaser. Ingen avgränsning gällande årtal förekom på grund av minskat utbud 

av antal artiklar. Artiklarna kan ha både kvinnliga och manliga deltagare som är över 18 år. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som handlar om sjuksköterskans perspektiv, samt artiklar om andra 

sjukdomstillstånd som påverkar vardagslivet än bensår uteslöts. Även artiklar om barn och 

ungdomar uteslöts.  

Litteratursökning 

Vid sökning av vetenskapliga artiklar har databaserna Pubmed och Cinahl används.  

Sökningar gjorda i Cinahl har uteslutits på grund av att sökningen resulterade i 25 träffar 

varav tre var relevanta utifrån titeln. Efter lästa abstrakt på dessa tre, uteslöts dock alla. Även 

sökningar i Psycinfo har exkluderats på grund av för få relevanta träffar och dubbletter med 

övriga databaser. Aktuella Mesh-termer som användes var; Leg ulcer och Activities of daily 

living. Dessa två kompletterades med fritextsordet experiences. Sökningens huvudord leg 

ulcer kopplades samman med de andra passande sökorden med utgångspunkt från syftet för 

att inte komma ifrån huvudämnet. Sökord och antal träffar redovisas i tabell 1.   
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Tabell 1. Sökningar i Pubmed Databas 2014-01-20 

Nr Sökord Avgränsningar 
Antal 

Träffar 
Fas 1 Fas 2 Fas 3 

Antal inkluderade 

efter 

kvalitetsgranskningen 

#1 

 

"Leg 

Ulcer"[Mesh] 
Engelska 11887 - - - - 

#2 

"Activities of 

Daily 

Living"[Mesh] 

Engelska 43667 - - - - 

#3 Experiences Engelska 89663 - - - - 

#4 
#1 and (#2 OR 

#3) 
Engelska 155 61 30 26 14 

Fas 1: Antal lästa titlar  Fas 2: Antal lästa abstrakt    Fas 3: Antal lästa artiklar   

 

Urval och Granskning 

Urvalet genomfördes i tre faser. Första fasen var att läsa titeln på artiklarna för att se om de 

passar till syftet, vilket 61 artiklar gjorde. I nästa fas lästes abstrakten på artiklarna för att se 

om de fortfarande passar till syftet. Denna fas resulterade i 30 passande artiklar. I tredje 

fasen lästes hela artiklarna för att få en djupare förståelse för vad artiklarna handlade om, 

här föll 4 artiklar bort på grund av icke passande innehåll. Efter dessa tre faser genomfördes 

noggrann kvalitetsgranskning av 26 artiklar, där 14 stycken fick medelhög eller högt betyg. 

Granskningsmallar som användes var SBU: S granskningsmall för kvalitativa artiklar och 

kvantitativa mallen efter Carlsson Eiman (2003).  
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Analys 

Enligt Friberg (2012) ska en sammanställning över artiklarnas resultat göras, för att 

säkerställa att allt väsentligt har förståtts. Under denna rubrik beskrivs hur den valda 

litteraturen analyserats.     

Artiklarna analyserades ett flertal gånger genom sammanställning av resultaten i ett enskilt 

dokument för att sedan kunna lyfta fram nyckelresultatet i artiklarna. För att därefter få en 

ännu djupare förståelse av vad artiklarna handlade om, gjordes en jämförelse av artiklarnas 

resultat med varandra för att hitta likheter och för att kunna sortera ut teman och kategorier. 

Många artiklar kom fram till samma slutsats och detta resulterade sedan i två teman och 3 

underkategorier under varje tema. Teman och underkategorier som framkom redovisas i 

tabell 2. 

 

Tabell 2. Resultatets teman och underkategorier  

Ett liv med smärta Ett liv med begränsningar  

Upplevelse av smärta Fysiska begränsningar 

Att hantera smärta   Psykiska begränsningar 

Sömnsvårigheter   Sociala Begränsningar  

 

Etiska överväganden 

Noggrann urvalsprocess har genomförts för att hitta artiklar som har en vetenskaplig grund. 

Urvalsprocessen gjordes även för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa att de olika 

studierna förde ett etiskt resonemang samt hade godkännande från en etisk kommitté. Tolv 

av artiklarna hade ett etiskt resonemang och etiskt godkännande och två saknade. I denna 

studie kommer ingen information från de aktuella artiklarna att vinklas eller undanhållas.  
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Resultat  

 

Ett liv med smärta  

Under detta tema beskrivs hur livet påverkas av att leva med smärta, olika sätt att hantera smärtan 

och hur smärtan påverkar sömnen hos bensårspatienter. 

Upplevelse av smärta 

Smärta är ett av de största problemen för patienter med bensår, men blir ofta förbisett av 

vårdpersonal (Rich & McLachlan, 2003). Smärtan har stor inverkan på patienternas liv och är 

en konstant påminnelse av bensåren. Att stå och gå provocerade smärtan vilket medförde ett 

undvikande beteende av dessa aktiviteter. För dessa patienter är smärtan svårkontrollerad 

och smärtstillande mediciner är ofta ineffektiva. Smärtan beskrevs som brännande, 

tryckande och stickande. Denna ständiga smärta indikerade att patienterna inte hade 

känslan av kontroll över livet. Vad som spelade roll för patienterna var inte graden av 

smärta utan huruvida smärtan var under kontroll eller inte. Smärta var en stor bidragande 

faktor som påverkade livsstilen, men kan genom adekvat smärtlindring förbättra 

patienternas välbefinnande (Walshe, 1995; Douglas, 2001). Wissing, Ek & Unosson (2002)  

fann att många av patienterna med bensår och smärta, var utan adekvat smärtmedicinering.  

 

Att hantera smärtan  

Genom att acceptera sitt tillstånd kunde patienterna lättare hantera smärtan. En strategi var 

att jämföra bensåret med andra delar av kroppen och med andra människor som hade en 

värre livssituation, detta gjorde att patienterna fick bekräftelse på att situationen kunde varit 

värre. Det var viktigt att ha en positiv attityd, patienterna ansåg att negativt tänkande var 

kontraproduktivt vilket gjorde det svårare att fortsätta kämpa (Hopkins, 2004). Patienterna 

sökte andra vägar att hantera smärtan som många gånger tar sin form i undvikande av 

dagliga aktiviteter. Genom att ta kontroll över sin smärta, ökade förmågan att glömma 

förekomsten av bensåret och kunde möjligtvis tillåta en positiv inställning till behandling 

samt minska begränsningarna i livet (Walshe, 1995).  
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Krasner (1998) beskriver patienternas smärta som en förväntad del av livet med bensår. Trots 

att patienterna upplevde smärta hävdade vårdpersonal att bensår inte var särskilt 

smärtsamma. Detta ledde till att patienterna accepterade smärtan och ansåg att det var något 

som de måste utstå. Många upplevde att svullnaden bidrog till ökad värk och att högläge var 

viktigt för minska svullnaden och därmed påskynda läkning samt minska smärtan. Den 

mest effektiva behandlingen för att minska smärtan hos patienter med bensår var 

diuretikabehandling och kompressionsstrumpor. 

Många ansåg även att rengöring av såret var en bidragande faktor till ökad smärta, detta 

blev en upplevelse av att smärtan startades om. Trots smärtan patienterna fick utstå hade de 

ofta en positiv attityd med inställningen att fortsätta kämpa (Krasner, 1998). Att hitta egna 

positioner och få massage var ett sätt att bli smärtfri under en kort period och beskrevs som 

känsla av lycka och frihet (Upton & Andrews, 2013).  

 

Sömnsvårigheter  

Ett stort antal patienter menar att smärtan blev värre under kvällen och natten, vilket 

påverkade sömnen negativt. Brist på sömn påverkade i sin tur den följande dagen och dess 

aktiviteter (Hopkins, 1998; Wissing, et al. 2002; Green, Jester, Mckinley & Pooler, 2013; Hyde, 

Ward & Horsfall, 1999). Graden av smärta är relaterad till sömnkvalitet. En betydande 

relation hittades mellan smärta och sömnproblem, ju högre grad av smärta desto sämre 

sömn (Upton & Andrews, 2013). Sömnsvårigheterna försämrade även sårläkningen och 

framkallade ett försämrat välmående (Douglas, 2001).  

 

Ett liv med begränsningar 

Under detta tema beskrivs hur bensår begränsar det fysiska, sociala och det psykiska. Dessa tre 

begränsningar bidrog tillsammans till  minskad fysisk aktivitet, social kontakter, och ökad tendens till 

nedstämdhet.  

Fysiska begräsningar 

Bensår innebär en stor förändring hos patienterna i det fysiska livet. Många gick från att vara 

mycket aktiva till att bli inaktiva (Hopkins, 2004). Försämrad rörlighet var ofta det största 
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hindret, vanligen på grund av smärta (Chase, Melloni & Savage, 1997; Walshe, 1995).  

I en studie av Roaldsen, Elfving, Kvalvik – Stanghelle, Talme & Mattsson (2009) hade alla 

deltagare olika grader av smärta. De patienterna med hög smärta hade mer 

aktivitetsbegräsningar och lägre nivå av fysisk aktivitet jämfört med patienter med mild 

smärta. Många använde sig av hjälpmedel både vid inomhus- och utomhusaktiviteter. 

Patienter med hög smärta hade mer undvikande hållning gentemot fysisk aktivitet än 

patienter med mild smärta. En del patienter hade även ett starkt undvikande beteende mot 

fysisk aktivitet trots läkta bensår och låg smärta, på grund av rädsla för att återigen riva upp 

bensåret.   

Kunskap om fysisk aktivitet och tidigare positiva upplevelser gjorde patienterna motiverade 

och ökade motivationen att fortsätta kämpa. Trots dessa positiva effekter var fysisk aktivitet 

kopplat till rädsla och ökad smärta samt ängslan för skador, vilket resulterade i att 

patienterna undvek fysiska aktiviteter. Rädslan bidrog även till att fysisk aktivitet så väl som 

sociala aktiviteter blev uppskjutna till dess att såret var läkt. Vid fysisk aktivitet stördes 

patienterna av att ständigt vara tvungna att identifiera hot som skulle kunna skada bensåret 

(Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011; Green, et al. 2013). En del äldre patienter hade svårigheter 

att bringa klarhet i om det var åldern som påverkade den begränsade aktiviteten eller om det 

var bensåren (Rich & McLachlan, 2003).  

Wissing, et al. (2002) beskriver att en betydande lägre andel av de patienterna med bensår 

klarade av att hantera vardagliga aktiviteter utan att behöva hjälp jämfört med gruppen utan 

bensår. Det var även mer vanligt att bensårspatienter frivilligt avstod från vardagliga 

aktiviteter jämfört med personer utan bensår. En studie av Ebbeskog och Ekman (2001) 

visade att promenader ofta var begränsade på grund av att patienterna inte ville påfresta 

bensåret. Promenader undveks på grund av stor risk för att trampa snett, vilket kunde bidra 

till mer skada på bensåret. Dessa promenader var en möjlighet att träffa nära vänner, men 

denna möjlighet begränsades på grund av minskad aktivitet utomhus. Enligt Douglas (2001) 

är försämrad rörlighet en faktor som begränsar livsstilen. Trots att rörligheten innebär stora 

problem så är den beroende på om smärta, läckage och lukt är tillräckligt kontrollerad. En 

del patienter hade blivit rådda att vila hela dagarna, vilket minskade deras rörlighet, trots att 

minskad rörlighet påverkade återkomsten av bensår och försämrade läkningen.  
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Sociala begräsningar  

Läckage och lukt är ett stort problem hos många patienter med bensår och påverkar det 

dagliga livet. Dessa förödande konsekvenser beskrevs av patienterna som genant, skamfullt 

och stressande samt resulterade i social isolering (Green, et al. 2013).  

Trots att läckage var ett förväntat problem hos bensårspatienter var det inte lättare att 

hantera. Patienterna var bekymrade över sårvätska som kom i kontakt med kläder och 

möbler som i sin tur kunde orsaka lukt. Patienterna var medvetna om lukten men var oroade 

för vad omgivningen skulle tycka (Rich & McLachlan, 2003). När hanteringsstrategier som 

parfymering och dubbla bandage var otillräckliga för att hantera lukt och läckage ledde detta 

många gånger till pinsamhet, svårigheter att behålla sin värdighet och sitt utseende. Dessa 

känslor var ofta starkast om såret var illaluktande (Walshe, 1995; Hyde, et al. 1999). För att ta 

kontroll över dessa effekter så som läckage och lukt skapade patienterna en begränsad 

kontakt med omgivningen som resulterade i social isolering (Green et al. 2013). Många 

patienter var instängda i sina hus på grund av ålder, lång tid med bensår kombinerat med 

fysiska begränsningar. En patient uppgav att den enda mänskliga kontakten var när 

sjuksköterskan kom på besök i hemmet (Hyde, et al. 1999).  

Enligt Hopkins (2004) var problemet med lukt en betydande del i upplevelsen av bensår, 

detta beskrevs som den värsta delen av tillståndet och var en stark bidragande faktor till 

social isolering. Att ständigt känna oro för andra människors reaktioner gjorde dessa 

patienter väldigt osäkra. När patienterna saknade kontroll över dessa problem drog de sig 

tillbaka och undvek sociala kontakter. Social isolering var även en konsekvens av smärta, 

brist på sömn och oförmåga att förbli involverad i sociala aktiviteter. 

Många patienter hade svårt att sköta sin personliga hygien på grund av bandage och 

omläggning runt bensåren. Bandagen och omläggningen hindrade patienterna från att ta 

fotbad och att tvätta sig själva varje dag. Patienterna uppgav även att de hade problem att 

komma i badkaret, vilket resulterade i att många inte kunde tvätta sig under en lång tid. 

Patienterna var även oroade över att bandaget skulle bli vått och att detta skulle påverka 

läkningen (Walshe, 1995; Ebbeskog & Ekman, 2001). Många patienter upplevde även 

problem att hitta passande skor, till en bandagerad fot. När de regnade och snöade, 

minskade möjligheten att gå ut på grund av att inga skor passade (Ebbeskog & Ekman, 2001; 
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Hyde et al, 1999). Vissa patienter accepterade sina sår och försökte se sitt tillstånd som 

normalt och inte som en sjukdom. En kvinna försökte låtsats att bandagen var för något helt 

annat (Rich & McLachlan 2003).   

Patienter med bensår hade väsentligt färre sociala nätverk och hade uppfattningen om att ha 

mindre socialt stöd, jämfört med en kontrollgrupp utan bensår (Moffatt, Franks, Doherty, 

Smithdale & Steptoe, 2009).  

 

Psykiska Begräsningar  

Enligt Ebbeskog och Ekman (2001) förstod inte patienterna varför just dem hade utvecklat 

bensår och varför såren aldrig läkte. Patienterna beskrev såret som en defekt del av kroppen, 

tyckte att det var otäckt att titta på och kände obehag i att ständigt bli påmind om såret. 

Patienterna beskrev även känslor av att inte ha kontroll över sin kropp och en känsla av 

osäkerhet. Denna osäkerhet grundade sig i att såret plötsligt kunde börja rinna vilket kunde 

medföra lukt. Patienterna kände en oro över att inte ha kontroll över tillvaron som ledde till 

känslor av maktlöshet och att de var kontrollerade av sin egen kropp. Patienterna kände 

även skam och ville helst inte visa att de hade bandagerade ben. Patienterna med bensår var 

ofta nedstämda, men ville inte visa detta inför vänner. De försökte alltid hålla god min, när 

de besökte kliniken eller hälsade på vänner. Moffatt et al. (2009) visar att det finns en stark 

koppling gällande nedstämdhet hos bensårspatienter jämfört med patienter utan bensår. 

Green et al (2013) menar att en del patienter med bensår strävade efter att få tillbaka ett 

normalt liv, medan andra patienter led av ångest och depression.  

Även Douglas (2001) beskriver känslor av att förlora kontrollen och minskad självkänsla. En 

stor bidragande faktor till den dåliga självkänslan var på grund av negativa känslor gällande 

den personliga hygienen, känslor av att ständigt känna sig oren och dåligt lukt. Denna studie 

visar att frustration över att förlora identiteten var skärskilt märkbart hos kvinnliga 

patienter. Kvinnliga patienter kände detta på grund av känslan att inte kunna fullgöra sina 

vardagliga sysslor. Patienterna uttryckte även splittrade tankar och känslor angående 

framtiden. Ett fåtal var hoppfulla men majoriteten hade en pessimistisk inställning till om 

såret skulle läka.  
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För patienter som råkar ut för en akut sjukdom är läkningen en positiv upplevelse. Men för 

patienter med bensår är läkning en process som inte alltid är positiv. För dessa innebar 

läkning en konstant påminnelse till förbättring eller försämring. Bensår beskrevs som att ha 

ett tillstånd man inte kunde bli av med. Många patienter uttryckte känslor av att såret aldrig 

skulle läka. Läkningen var en påfrestande upplevelse och tog mycket energi (Chase et al. 

1997). 

  

Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Smärta är den mest betydande faktorn som påverkar patienternas välbefinnande och 

upplevelsen av bensår. Det var även problematiskt att på ett tillfredsställande sätt lindra 

denna smärta (González-Consuegra & Verdu, 2010). Trots att smärtan var en så pass 

betydande faktor visar resultatet i denna studie att vårdpersonal ofta uttrycker att bensår 

inte är smärtsamma, vilket i sin tur kan vara en faktor som påverkar att många patienter inte 

får adekvat smärtlindring. Även Parker (2012) tar upp problemet med smärta och att det 

påverkar patienterna på många olika plan i livet och de flesta patienter beskriver att smärtan 

är konstant. Smärtan ansågs vara svår att kontrollera och de smärtstillande läkemedlen var 

ofta otillräckliga.  

Varför de smärtstillande läkemedlen är verkningslösa är inget som framkommer i någon 

artikel men en möjlig förklaring är att eftersom vårdpersonal har så pass liten insikt i hur 

smärtsamt bensår egentligen är, kan detta leda till fel medicinering. Många gånger fick 

patienterna paracetamol, vilket inte hjälpte mot denna typ av smärta. Haram & Dagfinn 

(2003) nämner att behandling många gånger inte följer de riktlinjer som finns kring 

bensårsbehandling. Många patienter fann deras behandling smärtsam och obehaglig. 

Riktlinjer som inte följs innebär en risk för patienten och kan medföra att patienternas 

livssituation blir ännu värre. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), i 2 a § 

skall hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär dels 



 

13 
 

att följa de riktlinjer som finns, att ge korrekt information och att bygga upp behandlingen i 

samråd med patienten.   

Smärtan resulterade ofta i sömnproblem hos patienterna. Sömnproblemen kan bero på att 

smärtlindringen ofta var inadekvat och att vårdpersonal inte följde riktlinjerna för 

bensårsbehandling. Lite forskning har genomförts inom området om hur sömnen påverkas 

av smärtsamma bensår. Den forskning som finns inom detta område tar endast upp att 

smärtan påverkar sömnen, men inte hur sömnkvaliteten påverkar det psykiska-, fysiska- och 

sociala livet. Parker (2012) beskriver vikten av professionella och kunniga vårdgivare för att 

kunna göra patienterna mer rörliga, förbättra livskvaliteten och ge en bra smärtlindring som 

viktiga delar i behandlingen. Att göra behandlingen till en behaglig och positiv upplevelse 

bör prioriteras. Trots att detta anses som viktigt fann Parker (2012) att bandagen många 

gånger var felaktigt applicerade och orsakade irritation som i sin tur framkallade smärta. För 

att kunna optimera livssituationen för dessa patienter genom att samordna behandling och 

information måste det finnas en kontinuerlig utbildningsplan för vårdpersonal. 

Vårdpersonalen måste få större insikt i hur det faktiskt är att leva med bensår och måste 

därför utbildas för att kunna ge sakkunnig och god vård. Eftersom anhöriga lever nära inpå 

och även dem påverkas av lidandet hos patienten är det även viktigt att patienternas 

anhöriga får utbildning, råd och stöd av vårdpersonal för att i sin tur kunna ge stöd och råd 

till den drabbade.  

Att anpassa sig och stå ut med sina bensår och dess behandling var en strategi för att kunna 

fortsätta leva. Olyckligtvis nog var smärta en av bitarna som patienterna fick utså, vilket 

orsakade ett stort lidande (Husband, 2001). Trots ett stort lidande kan människan ha en 

positiv inställning till livet och fortsätta kämpa även om det emellanåt innebär att man möter 

motgångar. Om man lyckas komma över den negativa tröskeln och kan fortsätta leva i en 

positiv riktning kan människor, trots lidande, utvecklas och göra stora framsteg i livet. 

Hälsan kan få mening genom lidande i och med att människan blir medveten om olikheterna 

och sina olika möjligheter gällande sina egna resurser. För att människan skall kunna 

uppskatta sin hälsa, måste hon möta sjukdom (Eriksson, s 63, 1994).  

Smärta uppfattas sällan endast kroppslig utan är även en känslomässig upplevelse. Med 

kroppslig smärta menas ett lidande som besvärar människan och kan uppfattas fysiskt. Då 



 

14 
 

människan upplever ett starkt fysiskt lidande fokuseras en stor del av människans 

uppmärksamhet till just detta (Eriksson, s 83, 1994). Ett tydligt samband med de som 

Eriksson (1994) beskriver kan ses vid omläggning av bensår. Som resultatet visar upplevde 

patienterna känslomässig smärta flera dagar innan nästa omläggning. Detta orsakade att 

patienterna fokuserade på att omläggningen skulle vara smärtsam.   

Som ett resultat av långvarig smärta minskar även den fysiska aktiviteten hos dessa 

patienter, ofta på grund av rädsla för att eventuellt förvärra såren. En annan bidragande 

faktor till begränsad aktivitet var de otympliga bandagen som gav känslan av att vara fången 

i sitt egna hem (Brown, 2005). För att underlätta för dessa patienter måste vårdpersonalen 

behandla rätt, undervisa, motivera och ge rätt information. Enligt Eriksson (1994) påverkar 

sjukdom och ohälsa hela livssituationen och det som tidigare var självklart är inte längre 

självklart. Detta visar sig i att många patienter innan de utvecklade bensår var rörliga och 

aktiva men detta förändrades drastiskt när bensåren uppkom.  

Eriksson (1994) nämner även att livslidande kan resultera i att människan inte kan fullfölja 

sitt sociala liv. Enligt Parker (2012) är läckage och lukt en stor bidragande faktor till att 

patienterna undviker sociala kontakter och förlorar på så sätt förmågan att fullfölja sitt 

sociala liv, som Eriksson (1994) beskriver. Jones, Robinson & Carlisle (2008) beskriver att 

läckande sår och våta bandage ökar risken för luktande bensår, vilket beskrevs som den 

värsta upplevelsen för många. Detta kan bero på att patienterna inte kunde komma i 

badkaret, på grund av rädsla för att blöta ner såret. Jones et al. (2008) beskriver även att 

rekommendationerna för tiden bandaget skall vara applicerat är sju dagar, men detta 

behöver inte gälla för alla patienter, utan vårdpersonalen måste vara lyhörda samt 

uppmärksamma och individualisera patienternas behov. Enligt [HSL] (SFS, 1982:763) 2 a § 

skall vården och behandlingen så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten. Olika insatser för patienten skall samordnas på ett ändamålsenligt sätt. 

Detta visar hur viktig informationen från vårdgivare är samt vikten av att involvera 

patienterna i deras behandling. Att ge korrekt information, till exempel om att bandaget kan 

bli vått utan att det orsakar mer skada på såret, är av stor vikt för att underlätta i 

patienternas vardag.   
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Patienterna upplevde många gånger begränsat socialt stöd och empati från samhället. Men 

socialt stöd och empati kan endast ges från de med en liknande livssituation (Parker, 2012). 

För att kunna få känslan av detta stöd måste vårdpersonal se till andra behov än just 

omläggningen och kanske till och med starta en stödgrupp för dessa patienter. Att ständigt 

bli påmind om sitt bensår påverkar patienterna psykiskt och medför känslor av osäkerhet. 

Detta i kombination med känslor som att vara kontrollerad av vården kan resultera i 

problem att bevara sin värdighet. Enligt González-Consuegra och Verdu (2010) hade 

personer med bensår ofta svårt att hantera lukten och vad andra människor skulle tycka. 

Detta hade en stor påverkan på det psykiska tillståndet hos dessa patienter. Menon (2012) 

skriver i en studie att det är viktigt att som vårdpersonal ha ökad förståelse både för hur det 

är att leva med bensår och för hur lukten påverkar patienterna. Menon (2012) tar även upp 

vikten av patientstöd för att kunna underlätta i vardagen. Det krävs även en ökad 

medvetenhet hos vårdpersonalen gällande den psykosociala påverkan som vätskande bensår 

för med sig och bör grundas i olika hanteringsstrategier för dessa patienter.  

Många patienter med bensår hade svårt att gå ut med vänner på grund av lukten och 

vätskande sår. Dessa problem ledde ofta till att patienterna skämdes och valde frivilligt bort 

sådana aktiviteter, vilket ledde till social isolering (Menon, 2012). Det är viktigt att som 

sjuksköterska se till dessa problem och föra en dialog med patienten om vilka åtgärder som 

kan vidtas för att få patienterna att umgås med sina vänner trots bensåren och dess 

sidoeffekter.  

 

Metoddiskussion 

Denna uppsats belyser patienternas upplevelser av att leva med bensår och därför har 

mestadels kvalitativa artiklar använts. Kvalitativa artiklar var att föredra på grund av att de 

beskriver känslor och upplevelser. Ett fåtal kvantitativa artiklar användes även för att påvisa 

betydande skillnader i patienternas upplevelser samt för att stärka de kvalitativa artiklarnas 

resultat. Artiklarna lästes både enskilt av författarna samt tillsammans för att få en god 

överblick över nyckelresultaten. Därefter skrevs alla artiklars resultat ner, vilket gav en ännu 

bättre överblick över artiklarnas innehåll och gjorde det även lättare att urskilja likheter 

mellan artiklarna. 
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Sökordet leg ulcer användes i kombination med andra fritextsökord som passade till syftet. 

Problem som uppstod var för få träffar på vissa av sökningarna, på grund av detta lades 

mycket tid ned för att få fram alternativa sökord. Ett av de första sökorden var quality of life, 

som gav för få artiklar som passade till syftet. Efter detta uppkom fritextordet experiences, 

som gav fler passande artiklar. För att hitta så många artiklar som möjligt användes även 

databaser som var åtkomliga från Karolinska Institutet och Lunds universitet. Detta gjordes 

på grund av att för få artiklar fanns tillgängliga när sökningar endast utfördes på 

Mittuniversitetets databaser Cinhal och Pubmed.  

Exklusionskriterierna uppkom för att kunna begränsa området till just bensårs påverkan på 

det dagliga livet och ingen påverkan från andra sjukdomar. Åldersgränsen i kriterierna beror 

på att människor under 18 år sällan drabbas av bensår. Sjuksköterskors perspektiv uteslöts 

på grund av att denna studie fokuserar på patienternas upplevelse av att leva med bensår.   

Uppsatsen tar endast upp problemen utifrån ett patientperspektiv och kan då förlora 

helheten då man går miste om sjuksköterskans synvinkel. Dock är styrkan i arbetet att 

studien är tillämpbar i sjuksköterskans arbete då studien påvisar att support och ökad 

förståelse från sjuksköterskans sida kan ha stor inverkan i hur patienterna klarar av att 

hantera vardagen. Resultatet i denna uppsats är inte bara tillämpbar hos vårdpersonal utan 

även hos allmänheten, främst hos anhöriga, för att även där kunna finna stöd och 

uppmuntran.   

 

Slutsats  

Att leva med bensår påverkar vardagslivet i stor utsträckning främst när det gäller de 

förändringar i livet som patienterna tvingas acceptera. Som denna uppsats har visat 

påverkas patienterna framförallt av smärta och av lukt från såret som i sin tur även påverkar 

det fysiska, det sociala och det psykiska livet. Dessa faktorer påverkade vardagslivet hos den 

drabbade samt tog mycket energi i form av att försöka bevara sitt tålamod och sin värdighet, 

att utstå sin oro och sin rädsla samt genom att uthärda dagen med otillräcklig smärtlindring. 

För att underlätta i vardagen för dessa patienter krävs stöd och god vård både från 

vårdpersonal och anhöriga. Fortsatt forskning kring kontinuerlig utbildning för 
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vårdpersonal och anhöriga är av stor vikt för att kunna främja förutsättningarna för denna 

patientgrupp. En annan viktig del i den fortsatta forskningen är smärtområdet som idag 

visar att smärta påverkar sömnkvaliteten negativt, men det finns mindre forskning kring hur 

sömnkvaliteten påverkar det vardagliga livet hos dessa patienter.      
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Bilaga 1 

Författare Årtal/land  Studiens Syfte Typ av 
studie  

Antal tillfrågade/ 
Deltagare/Bortfall  

Metod/Datainsamling/Analys  Huvudresultat  Kommentar gällande kvalitet  

Chase, S et al. (1997), USA     Vad är den levda 
erfarenheten av 
venösa bensår? 

Kvalitativ 
Studie 

54/37/17  Fenomenologisk - observationsstudie/ 
Interljuver, öppna-slutna frågor/ Vaan 
Manens fenomenologiska analys   

Deltagarna anser att 
smärta, svårläkta sår och 
att såren styr livet är de 
största problemen 
relaterat till sin sjukdom.  

Medelhög kvalitét 
 
 

Ebbeskog, B & Ekman, S-L. (2001), 
Sverige.     

Att belysa äldre 
personers 
erfarenheter av 
att leva med 
venösa bensår. 

Kvalitativ 
studie  

(Ej 
angivet)/15/(ej 
angivet) 

Fenomenologisk hermeneutik/intervju 
med öppna frågor/ Fenomenologisk 
hermeneutisk analys med naiv läsning, 
strukturanalys och omfattande förståelse. 

Deltagarnas egen 
kroppsbild är avgörande 
för omvårdnaden vid 
bensår. Det är viktigt att 
uppmärksamma deras 
uppfattningar om 
bensåren och 
välbefinnande. 

Medelhög Kvalitét 
 

Hyde, C et al. (1999) 
Australien 

Att få insikt i 
äldres kvinnors 
erfarenheter av 
att leva med 
bensår  

Kvalitativ 
studie  

13/12/1   Beskrivande/ Interljuver / Analys i sju 
steg enligt Diekelmann, allen och Tanner.    

Äldre kvinnor som lever 
med bensår, upplever 
många konsekvenser. 
Att uppmärksamma 
dessa konsekvenser kan 
avvärja känslan av 
hjälplösheten som finns.   

Medelhög kvalitét 

Krasner, D, (1998)  
USA   

Att beskriva och 
utforska 
meningen i den 
levda 
erfarenheten  av 
smärtsamma 
venösa bensår.   

Kvalitativ 
studie 

(Ej 
angivet)/14/(Ej 
angivet)  

Hermeneutisk – Fenomenologisk/ 
Semistrukturerade interljuver. /Nancy 
Dieklmann analys 

Patienterna i studien 
sade att smärta var en 
normal eller förväntad 
del av deras upplevelse 
av att leva med bensår. 
Svullnaden ökade denna 
smärta.  

Hög Kvalitét  

Moffatt, CJ et al. (2009), England  Att belysa 
psykologisk hälsa 
och mottagen 
social hjälp hos 
patienter med 
kroniska bensår.   

Kvantitativ 
studie  

113/95/18 Case- Kontrollstudie/ Enkät/ Conditional 
logistic regression analysis 

Bensårsgruppen 
upplevde sämre 
psykologisk hälsa med 
större risk för 
depression, mindre 
sociala nätverk och 
högre grad av social 

Hög kvalitet  
Grad 1 
  



 

 
 

isolering jämfört med 
kontrollgruppen.  

Rich, A & Mc Lachlan, (2003), 
England  

Att utforska 
patienters 
erfarenheter av 
att leva med 
bensår  

Kvalitativ 
Studie  

(Ej angivet)/8/(Ej 
Angivet)  

Fenomenologisk undersökning/ Djupa 
semistrukturerade interljuver/ Delat upp i 
kategorier och teman  

Bensår har en signifikant 
inverkan på individernas 
liv.  Dessa patienter 
behöver konstant 
behandling och ett 
socialt nätverk för att 
kunna tillgodose sina 
behov.  

Medelhög kvalitét 

Green, J et al. (2013) 
England  

Att förstå den 
personliga 
inverkan som 
bensår för med 
sig, utifrån ett 
patientperspektiv.  

Kvalitativ 
Studie  

(Ej angivet)/9/(Ej 
angivet)  

Fenomenologisk/ Ostrukturerade 
interljuver/  Tematisk analys   

Studien ger insyn i de 
komplexa besvär som 
påverkar det dagliga 
livet för denna 
patientgrupp.   
Genom att hantera 
aktuella symtom och 
stödja dessa patienter 
kan resultera i förhöjd 
livskvalité.  

Medelhög kvalitét 

Hopkins, A, (2004), England Att utforska den 
levda 
erfarenheten hos 
personer med 
icke läkande 
venösa bensår  

Kvalitativ  
studie 

11/5/6  
   

Fenomenologisk – Hermeneutik/ 
Ostrukturerad intervju och kompletterad 
med dagbok/ Tolkande fenomenologisk 
analys  

Att leva med bensår har 
stor inverkan på 
deltagarnas sociala liv. 
Copingmekanismer för 
att hantera bensåren.  
Trots den negativa 
upplevelsen så 
värdesätter deltagarna 
relationen med 
distriktssköterskorna.  

Hög kvalitet 
 
 

Skavberg-Roaldsen, K et al. (2010), 
Sverige  

Att identifiera och 
beskriva de 
kvalitativa 
variationer i hur 
fysisk aktivitet 
uppfattas och 
förstås av 
individer med och 
som har haft 
bensår.  

Kvalitativ 
Studie  

69/22/47 Fenomenografisk/ Semistrukturerade 
interljuver/ Fenomenografisk   

En delad syn uppkom 
gällande patienternas 
erfarenhet av fysisk 
aktivitet, baserat på 
uppfattningar av venösa 
bensår. Antingen hade 
patienterna ett 
engagemang gentemot 
fysisk aktivitet eller så 
hade dem undvikande 
beteende mot fysisk 

Medelhög kvalitét 



 

 
 

aktivitet.  

Skavberg-Roaldsen, K et al. (2009), 
Sverige 

Att belysa 
förekommande 
av undvikande 
beteende 
gentemot fysisk 
aktivitet hos 
personer med 
venös insufficiens 
samt att 
undersöka rollen 
av rädsla och 
undvikande 
beteende. Även 
att undersöka 
smärtans 
svårighetsgrad 
hos dessa 
patienter. 

Kvantitativ 
studie  

146/98/48 Tvärsnittstudie/ Enkät / Multiple logistic 
regression analys  

Patienter med låg fysisk 
aktivitet hade signifikant 
mer rädsla och 
undvikande beteende 
och mer smärt än 
patienter med hög fysisk 
aktivitet.  

Hög kvalitét  

Upton, D & Andrews, A (2013), 
England 

Att undersöka 
förekomsten av 
sömnstörningar 
hos individer med 
kroniska bensår 
samt att utforska 
vilka faktorer som 
har betydelse för 
dessa problem.  

Kvantitativ 
Studie 

(Ej 
angivet)/52/(ej 
angivet) 

Undersökande metod/Enkät/SBSS En tredjedel av 
deltagarna uttryckte att 
oro gällande bensåret 
påverkade deras sömn. 
En signifikant korrelation 
hittades mellan smärta 
och sömnsvårigheter.  

Hög kvalitét 

Douglas, V (2001) England  Att försöka bringa 
klarhet i 
patientens behov 
av professionell 
sjukvård.  Att 
förstå effekten av 
kroniska bensår 
utifrån ett 
patientperspektiv. 

Kvalitativ 
Studie 

8/8/(ej angivet) Grounded Theory/ Ostrukturerade 
interljuver/Analys i tre steg  

De fysiska och 
psykologiska effekterna 
av bensår blev starkt 
påverkade av relationen 
mellan patient och 
vårdpersonal.  

Medelhög kvalitét 

Walshe, C (1995) 
England  

Att utifrån ett 
patientperspektiv 
beskriva 
erfarenheterna av 

Kvalitativ 
Studie  

26/13/13 Fenomenologisk/Ostrukturerade 
interljuver/ Fenomenologiskt perspektiv   

Symtomet smärta var 
ett av symtomen som 
var det starkaste av 
upplevelsen hos 

Medelhög kvalitét  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

att leva med 
bensår.  

patienter med bensår. 
Symtomen orsakade 
restriktioner i 
deltagarnas liv, speciellt 
relaterat till svårigheter 
att gå.  

Wissing, U et al. (2002) Sverige  Att jämföra äldre 
bensårspatienters 
livsituation med 
kontrollgrupp i 
samma ålder utan 
bensår.  

Kvalitativ 
Studie 

110/70/40 Case-control/ Philadelphia Geriatric 
Center Multilevel assessment instrument 
(PGCMAI) / Arthmetic mean, standard 
derivation, students t-test och fisher exact 
test      

Patienterna med bensår 
hade signifikant lägre 
uppskattat värde i fysisk 
hälsa, vardagliga 
aktivitet, social aktivitet, 
personlig anpassning 
och miljökvalitét. 
Jämfört med de utan 
bensår.  

Hög Kvalitét 


