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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige beräknas ca 50 000 människor leva med bensår och det är främst äldre 

över 65 år som drabbas. De vanligaste orsakerna till uppkomsten av bensår är venös 

insufficiens, otillräcklig arteriell genomblödning eller en blandning av dessa. Syfte: Syftet 

med denna litteraturöversikt var att belysa patienters beskrivna erfarenheter av att ha 

svårläkta bensår. Metod: Sammanställning av tidigare forskningsresultat. Resultat: 

Resultatet visade att patienters fysiska och sociala aktiviteter begränsades på grund av 

smärta och lukt från bensåren. Patienterna hanterade sin situation på olika sätt och de 

önskade mer råd och stöd från vårdpersonalen. Diskussion: Som sjuksköterska är det viktigt 

att ha en helhetssyn där hela patienten blir sedd, inte bara såret. Sjuksköterskor behöver 

kunskap för att kunna hjälpa patienter med bensår på ett adekvat sätt, både när det kommer 

till behandling men även gällande att förmedla sin kunskap. Detta för att inge förtroende och 

för att patienterna ska bli följsamma i sårläkningsprocessen. Slutsats: Bensår orsakar stort 

lidande för patienten och det är viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och kunniga för att 

effektivisera vårdkedjan och minska patienternas lidande.  

Nyckelord: Följsamhet, Hälsa, Isolering, Sjukvårdspersonal 
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Abstract 

Background: In Sweden approximately 50 000 people are estimated to suffer from leg ulcers 

mainly afflicting people above 65 years of age. Common causal factors for leg ulcers are 

venous insufficiency, inadequate arterial circulation or a mix of these. Aim: The aim was to 

elucidate patient’s experiences of having chronic leg ulcers. Method: Litterature review. 

Results: Results showed that patients with chronic leg ulcers limited their physical and social 

activities due to pain and odor from the wounds. Patients requested more support and 

advice from professionals. Discussion: It is important for nurses to have a holistic approach 

when caring for people with leg ulcers, not only the wound but the entire person. Nurses 

need knowledge to be able to help patients with leg ulcers in an adequate manner, with 

aspects to treatment and their ability to educate. This enhances trustworthiness for nurses 

and adherence for patients in the healing process. Conclusion: Leg ulcers cause suffering for 

the patient and it is important for nurses to listen and be competent to make treatment more 

efficient and decrease suffering. 

Keywords: Adherence, Health, Isolation, Health-care professionals 
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Introduktion 

Svårläkta bensår definieras som ett sår nedanför knäleden som inte läkt inom 6 veckor. Hit 

hör även fotsår som inte läkt under samma tidsperiod. Cirka 50 000 personer i Sverige 

beräknas leva med svårläkta bensår och de allra flesta som lider av detta är över 65 år. Denna 

åldersgrupp utgör cirka 1,8 miljoner av Sveriges befolkning och år 2030 beräknas var fjärde 

person vara 65 år eller äldre (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). 

Bakgrund 

Etiologi och behandling 
Svårläkta bensår kan bero på en rad olika orsaker som ofta samverkar. De vanligaste 

orsakerna till uppkomsten av bensår är venös insufficiens, otillräcklig arteriell 

genomblödning eller en blandning av dessa. Venös insufficiens som orsakar 50 procent av 

alla bensår, beror på ett kroniskt förhöjt ventryck som gör att vätska från blodet pressas ut ur 

blodbanorna i benet vilket leder till en inflammatorisk process i huden. Detta kan i sin tur 

leda till sår. Arteriella sår orsakas av åderförkalkning av benets artärer vilket innebär att 

mindre syre når huden och detta kan ge upphov till sår (Lindholm, 2012). 

Olika behandlingstyper för venösa bensår innefattar kirurgi och ödembehandling av olika 

slag. Vid behandling av arteriella sår behandlas i första hand bakomliggande faktorer som 

till exempel vidgning av åderförkalkade kärl eller kirurgi (Lindholm, 2012).  

Målet vid behandling av svårläkta sår är att främja läkning, förhindra sårinfektion och 

lidande samt underlätta det dagliga livet. Delmål ska även sättas upp som till exempel att 

minska sårsekretion, smärta och luktproblematik. Den tid det tar för såret att läka beror på 

ett flertal faktorer som patientens ålder, allmäntillstånd, rörlighet och andra sjukdomar 

(Lindholm, Tammelin & Häggström, 2013). 

Patienter med svårläkta sår har ofta även andra sjukdomar och därför finns dessa patienter i 

hela sjukvårdssystemet. Sjuksköterskor kan ibland känna sig osäkra på vilken sårbehandling 

en patient ska ha om de sällan sköter sår. För en framgångsrik behandling krävs ett väl 

fungerande tvärprofessionellt samarbete mellan läkare, sjuksköterska, dietist, arbetsterapeut 

med flera som bildar teamet kring patienten och dennes närstående. I behandlingen av 
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svårläkta bensår är det viktigt att omvårdnaden sker utifrån en helhetssyn på patienten, det 

är annars lätt att fokus hamnar enbart på såret och inte på patienten (Lindholm, 2012). 

Att leva med bensår 
Hälso och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982: 763) uttrycker att sjuksköterskan ska bedriva god 

och säker vård och även tillgodose patientens behov av trygghet i vården. Lagen säger också 

att vården ska vara kontinuerlig och denna ska bygga på respekt för patientens integritet och 

självbestämmande. Vården ska även bedrivas så att goda kontakter främjas mellan patient 

och sjukvårdspersonal.  

Att leva med svårläkta sår påverkar människan på många olika komplicerade sätt. 

Vårdorganisationer, vårdpersonal och även läkemedelsföretag har sårets läkning som mål 

och fokus läggs på dokumentation av läkningsprocessen och framställande av olika 

omläggningsmaterial. För många patienter som lider av bensår är andra faktorer också av 

stor betydelse som problem med illaluktande sår, smärta, försök att dölja bandage och hur 

tjocka bandage patienten behöver påverkar vilka skor och kläder som personen kan bära 

(Augustin et al., 2012). 

Vissa livshändelser gör att människan måste anpassa sig fysiologiskt medan andra händelser 

i huvudsak tvingar människan till känslomässig bearbetning, nytt lärande och 

problemlösning. Många situationer som människan ställs inför kräver fysisk, känslomässig, 

kognitiv och social anpassning på flera olika nivåer. Senare forskning visar att det är 

patientens egen bedömning av sitt tillstånd som avgör hur belastande patienten också 

upplever den. Skada eller sjukdom kan vara belastande eftersom det kan ses som en förlust 

av funktion och detta leder till att patienten får göra en bedömning av hur de kan hantera sin 

livssituation. Patienter har olika stark tilltro till sig själva och ju starkare tilltro ju bättre chans 

har de att hitta copingstrategier för att kunna hantera sin situation (Jahren-Kristoffersen, 

2005). 

I en studie av Heiwe och Abrandt-Dahlgren (2004) beskrev patienter med kronisk njursvikt 

hur de genom problemfokuserade copingstrategier anpassade sina liv efter de symtom som 

sjukdomen gav upphov till genom att planera och anpassa vardagliga aktiviteter relaterat till 

medicinska behandlingar och fysisk förmåga och genom att undvika överansträngning på 

olika sätt. I en studie av Townsend, Wyke och Hunt (2006) framkom hur patienter med 
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multipla kroniska sjukdomar använde olika copingstrategier för att kunna leva så normalt 

som möjligt och upprätthålla sina identiteter och sociala roller där framförallt ett fortsatt 

yrkesliv beskrevs som avgörande. 

Att hantera påfrestningar och krav- copingstrategier 
Nationalencyklopedin definierar begreppet coping som en benämning för olika strategier för 

att hantera påfrestningar och krav. Eide och Eide (2007) beskriver olika sätt att hantera de 

tankar och känslor som en sjukdom kan väcka. Personer kan förtränga upplevelsen och 

sjukdomen eller möta tankar och känslor med mer eller mindre lugn och acceptans. Exempel 

på goda sätt att hantera situationer kan vara att kontrollera sina känslor, öka förståelsen för 

situationen eller komma underfund med hur det praktiskt är möjligt att hantera situationen 

för att den ska åstadkomma minsta möjliga belastning. Lazarus och Folkman (1984, refererad 

i Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005) beskriver två olika typer av copingstrategier: 

problemorienterad coping och emotionellt orienterad coping. Problemorienterad coping 

handlar om att hantera situationer aktivt till exempel genom att analysera orsakerna till 

problemet, söka kunskap, vägledning och stöd, ta initiativ till att förändra situationen eller 

förhindra att den uppstår igen och bearbeta situationen känslomässigt. Emotionellt 

orienterad coping handlar om att förändra upplevelsen av en situation genom att undvika 

situationen, överlåta ansvaret på andra, tänka på annat, reducera upplevelsen med hjälp av 

läkemedel eller använda avslappningsmetoder och yoga. Vidare beskriver Jahren-

Kristoffersen (2005) om Lazarus och Folkmans teori att valet av strategi är nära knutet till 

människans personlighet.  

Problemformulering 
Genom att få en förståelse för hur patienter med bensår erfar sin situation kan omvårdnaden 

av dessa patienter utföras utifrån en helhetssyn. Under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar och tidigare arbete har vi upplevt att fokus ligger på såromläggningen och 

frågor kring hur patienten upplever situationen ställs inte spontant. Vi tycker att det är 

viktigt att sjuksköterskan frågar patienten om deras upplevelser och om sjuksköterskan kan 

underlätta situationen för dem. Därmed tror vi att detta projekt har stor betydelse för 

omvårdnadsämnet och det kliniska arbetet inom omvårdnad. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters beskrivna erfarenheter av att ha 

svårläkta bensår och att beskriva deras copingstrategier.  

Metod 

Design 
Litteraturöversikten är en studiedesign som genomförs för att översiktligt visa på kunskap 

inom ett område, genom att upplysa sig om vilken forskning som gjorts, på vilket sätt den 

utförts och inom vilka teoretiska ramar. Syftet med en litteraturöversikt i detta sammanhang 

avses ett examensarbete på kandidatnivå (Friberg, 2012, s. 115). 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Artiklarna ska innehålla beskrivningar av patienters erfarenheter av att ha bensår. Aktuell 

kontext är all vårdverksamhet där patienter med bensår behandlas. Män och kvinnor med 

alla slags bensår i åldrar från 19 år och uppåt inkluderas. Artiklarna ska vara publicerade på 

engelska och svenska och utgivna från år 2000 och framåt. Både kvalitativ och kvantitativ 

design inkluderas. Studier som handlar om olika typer av behandling av bensår och 

vårdgivares upplevelser av att vårda patienter med bensår har exkluderats.  

Litteratursökning 
Eftersom det är patienternas erfarenheter som ska undersökas har kvalitativa artiklar legat 

till grund för resultatet. Kvantitativa artiklar som motsvarade litteraturöversiktens syfte 

användes för att stärka de kvalitativa resultaten. Sökorden som använts har utgått från syftet 

och sökningar har därför gjorts utifrån sökorden leg ulcer, experience och chronic. 

Litteratursökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och Psychinfo och både MeSH-

termer och Headings har använts.  Andra sökord som ansågs skulle generera relevanta 

artiklar utifrån syftet söktes utifrån fritext. Se tabell 1. Se bilaga 1 för översikt av 

litteratursökningar. Inga fler relevanta träffar hittades när ordet coping inkluderades och 

därmed har sökordet uteslutits från tabell 1.   
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Tabell 1. Översikt av sökord relaterade till syftet.  

Sökord 

utifrån syfte 

PubMed 

(MeSh) 

Cinahl 

(Headings) 

PsychInfo Fritext 

Sökord 

Bensår Leg Ulcer (avser 

alla typer av 

bensår) 

Leg Ulcer (avser 

alla typer av 

bensår)  

Leg Ulcer 

(avser alla 

typer av 

bensår) 

 

Erfarenheter Experiences 

(avser 

patienters 

perspektiv) 

Experiences 

(avser patienters 

perspektiv) 

Experience 

(avser 

patienters 

perspektiv) 

Psychosocial 

factors, Quality 

of life, Physical,  

Svårläkt Chronic Wounds, Chronic 

Chronic Pain 

  

 

Urval och granskning 
Vid kvalitetsgranskning har artiklarna lästs i sin helhet och jämförts med vårt syfte samt 

inklusionskriterierna. Artiklar med hög kvalitet har inkluderats. Se bilaga 2. De artiklar som 

bedömts kunna ingå i litteraturöversikten har genomgått en fördjupad granskning enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani`s (2011) granskningsmall för kvalitativ och kvantitativ 

design. Se bilaga 3. Sammanlagt inkluderades 18 artiklar varav 14 stycken var kvalitativa, tre 

stycken var kvantitativa och en innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod.  

Analys 
Efter kvalitetsgranskningen så lästes artiklarna av båda författarna för att få en överblick 

över innehållet. Artiklarnas resultat sammanfattades för att underlätta vidare analys. De 

områden som i artiklarna motsvarade vårt syfte markerades med olika färger. Analysen 

ledde fram till två huvudområden varav det första behandlade patienters erfarenheter av de 

konsekvenser som bensåren gav upphov till vilket ledde fram till följande fem 

underområden. Dessa områden var social isolering, besvärande lukt och vätskande sår, att 

erfara smärta, möjligheter till och begränsningar av fysisk aktivitet samt att bli påverkad 

psykiskt.  
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Det andra huvudområdet belyser patienternas sätt att hantera situationen där dessa sätt 

indelades i problemfokuserade- och emotionellt fokuserade copingstrategier. Analysen ledde 

till att även de två slutliga underområdena, kunskapsbrist och i relation eller konflikt med 

vården platsade under samma huvudområde då analysen tydligt visade ett starkt samband 

mellan dessa områden och deras påverkan på patienternas copingstrategier.  

Tabell 2. Sammanställning av resultatets områden. 

Huvudområden Underområden 

Konsekvenser av att leva med bensår Social isolering 

Besvärande lukt och vätskande sår 

Att erfara smärta 

Möjligheter till och begränsningar av fysisk 

aktivitet 

Att bli påverkad psykiskt 

Att hantera sin situation Problemfokuserade copingstrategier 

Emotionellt fokuserade strategier 

Kunskapsbrist 

I relation till eller i konflikt med vården 

 

Etiska överväganden 
Enligt Polit och Beck (2012) är det viktigt att etiska aspekter tas i beaktning vid planering av 

en studie för att skydda människors integritet. Studierna i denna litteraturöversikt ska ha 

godkänts av en etisk styrelse alternativt ska det framkomma i studien att den har utförts på 

ett etiskt sätt. Utvalda citat anges på originalspråk för att inte förändra innehållet. Vid 

sammanställningen av resultatet har författarna varit noga med att presentera allt som berör 

syftet och inget relevant utifrån syftet har utelämnats.  
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Resultat 
Resultatet presenteras som två delar. I den första delen av resultatet med fem underområden 

beskriver patienter sina erfarenheter av att ha bensår och hur detta påverkar dem. Då 

analysen av artiklarna också visade hur patienterna beskrev hanterandet av sjukdomen 

kommer den andra delen att vara inriktad på detta med fyra underområden. I denna del av 

resultatet redogörs för hur patienterna beskriver olika sätt att hantera situationen. Framför 

allt framstod två hanteringsstrategier. Det ena var att försöka lösa problem och det andra att 

undvika olika saker. I resultatstudierna benämns personer med bensår som patient eller 

deltagare, och för enkelhetens skull har vi valt att använda benämningen patient i vårt 

resultat. 

Konsekvenser av att leva med bensår 

Social isolering 

En konsekvens av att leva med bensår beskrevs av patienter som social isolering. Patienter 

menade att de var tvungna att anpassa sig till livet med bensår och såren blev en del av 

vardagen eftersom en stor del av patienternas liv kretsade kring såromläggning- som tog tid 

och kunde leda till ökad smärta dagarna efter omläggningen. Detta ledde till en begränsning 

av patienternas sociala aktiviteter och umgänge (Ebbeskog & Emami, 2005; Hopkins, 2004; 

Morgan & Moffatt, 2008; Mudge, Holloway, Simmonds & Price, 2006). 

Bensåren störde vardagliga aktiviteter som städning och inhandlande av mat och vissa 

uppgav att de avvaktade med sociala aktiviteter som dagsutflykter med vänner, dans och 

promenader tills såren läkt (Firth, Nelson, Briggs & Gorecki, 2011; Skavberg-Roaldsen, 

Biguet & Elfving, 2011; Wellborn & Moceri, 2014).  

Besvärande lukt och vätskande sår 

En annan konsekvens var odör och sårsekret. Det var vanligt förekommande hos patienter 

med bensår och studier påvisade ett signifikant samband mellan detta och depression (Jones, 

Barr, Robinson & Carlisle, 2006; Jones, Robinson, Carlisle, 2008). Patienter beskrev hur odör 

och sårsekret påverkade dem mycket i deras vardagliga liv genom en känsla av skam och 

avsky gentemot sig själva, vilket ledde till en ökad känslighet inför andras reaktioner 

(Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; Morgan & Moffatt, 2008). 

Förbättringsåtgärder som extra skydd över såren hjälpte sällan och en man erkände att han 
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blev outhärdlig att umgås med eftersom han var så arg och frustrerad. Han använde sig som 

många andra av liknelsen av att ruttna bort (Jones et al., 2008). 

”Well, like I say, it takes all the beauty out of it because you cannot do anything, you 

cannot go anywhere, you can´t go and mix with friends because of the smell…you are 

frightened of going out, whether people can smell anything like…it zaps all your 

confidence” (Jones et al., 2008, s. 58). 

Badning och hygien var frustrerande eftersom olika former av kompressionsbehandling och 

anvisningar att hålla sina sår torra försvårade dusch och bad (Firth et al., 2011; Wellborn och 

Moceri, 2014). Badning på badhus upplevdes som ett stort problem för många patienter med 

bensår. En patient beskrev hur hon nekades att simma då badpersonalen trodde att det 

skulle väcka anstöt hos de andra badgästerna (Mudge et al., 2006). 

Två studier visade att odör från såret upplevdes som genant av många patienter men 

hindrade dem inte från att delta i sociala aktiviteter (Chase et al., 2000; Watson-Miller, 2006). 

Att erfara smärta 

Att inte delta i sociala aktiviteter var även en konsekvens av smärta och i en studie av 

Hopkins (2004) var smärta vanligt för alla deltagare. En patient i samma studie levde dock 

ett väldigt socialt liv trots smärtan och två deltagare i en annan studie av Flaherty (2005) 

upplevde ingen smärta alls. 

Flera studier beskrev ändå hur vanligt smärta var vid bensår (Flaherty, 2005; Hopkins, 2004; 

Morgan & Moffatt, 2008; Mudge et al., 2006). Patienter beskrev sin smärta på olika sätt såsom 

skarp, stickande, brinnande och bultande. Intensiteten och kvaliteten av smärtan varierade 

beroende på sårets lokalisation, tid på dagen och vid behandling där kompressionsterapi 

tycktes förvärra smärtan. Mer smärta upplevdes nattetid eller när foten tyngdbelastades som 

vid bilkörning (Firth et al., 2011; Taverner, Closs & Briggs, 2014).  

Enligt flertalet studier upplever patienter med bensår också sömnstörningar på grund av 

smärta (Firth et al., 2011; Petersson, Springett & Blomqvist, 2008; Taverner et al., 2014; 

Wissing, Ek & Unosson, 2002). En annan konsekvens av smärta innebar signifikant lägre 

fysisk aktivitetsnivå (Skavberg-Roaldsen, Elfving, Stanghelle, Talme & Mattsson, 2009). 
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Möjligheter till och begränsningar av fysisk aktivitet 

Patienter med svårläkta bensår upplevde en förändring av sin livsstil, från ett fysiskt och 

socialt aktivt liv innan bensårets uppkomst, till ett liv i stillhet (Hopkins, 2004).  

Patienter upplevde att fysiska aktiviteter begränsades av smärta, samsjuklighet, skavande 

bandage, rinnande sår och svårigheter att hitta passande skor (Heinen et al., 2007; Skavberg-

Roaldsen et al., 2011). Rädsla för skador eller på grund av att de inte fann tid på grund av 

tidskrävande sårvård inverkade också negativt på fysisk aktivitet (Skavberg-Roaldsen et al., 

2011). Den vanligaste aktiviteten som patienterna utförde var korta förflyttningar från ett 

ställe till ett annat (Heinen et al., 2007).  

Andra studier beskrev också hur tjocka bandage påverkade hur obekvämt skorna satt vilket 

begränsade rörelseförmågan. Patienter med smärtande fotsår upplevde att de kunde gå en 

mindre sträcka och var sedan tvungna att stanna och vänta tills smärtan klingat av vilket 

innebar att de rörde sig mindre (Firth et al., 2011; Mudge et al., 2006). Gångsvårigheter på 

grund av bensåren gjorde att vardagliga aktiviteter som att klä på sig, promenera, gå i 

trappor och lyfta föremål försvårades. Generellt kände de sig trötta och slitna (Chase et al., 

2000; Taverner et al., 2014). 

Att bli påverkad psykiskt 

Ett flertal studier beskriver hur personer med svårläkta bensår påverkas psykiskt negativt av 

bensåren. Patienterna beskrev en oro över förlängd läkning och denna oro utvecklade sig till 

rädsla för eventuell amputation och ett liv i rullstol. De beskrev en rädsla för att skada benet 

som förvärrade bensåret eller att nya bensår skulle uppkomma (Skavberg-Roaldsen et al., 

2011; Watson-Miller, 2005, Wellborn & Moceri, 2014). 

Depression hos personer med bensår var också återkommande i flertalet studier. Vissa 

patienter hade suicidtankar på grund av smärta från bensåren och de beskrev känslan av att 

förlora kontrollen och självständigheten över sina liv (Jones et al., 2008; Moffatt, Franks, 

Doherty, Smithdale & Steptoe, 2009; Taverner et al., 2014; Watson-Miller, 2005). En annan 

studie beskrev däremot att de allra flesta patienter med bensår beskrev sig själva som 

lyckliga och lugna (Chase et al., 2000). 

På grund av tjocka bandage och kompressionsstrumpor var bekväma skor ibland det enda 

alernativet och kvinnor kände sig mindre feminina och attraktiva då bekväma skor inte 

ansågs passa till kjol eller klänning som kvinnorna var vana att bära (Firth et al., 2011; 
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Mudge et al., 2006). I en studie av Flaherty (2005) gav kompressionsstrumpor ändå en känsla 

av en trygghet genom att hålla tillbaka den bakomliggande orsaken till bensåren.  

Enligt en studie av Hopkins (2004) upplevdes bensåren även som oförutsägbara eftersom de 

läker och bryter ut om och om igen. De kände sig maktlösa i sin situation och ett fortsatt liv 

med bensår kände vissa en frustration över medan andra inte såg bensåren som ett problem.  

Att hantera sin situation 

Problemfokuserade copingstrategier 

Ett liv med svårläkta bensår hanterades på olika sätt. Problemfokuserade metoder i syfte att 

förbättra sin hälsa, sårläkningen eller förebyggandet av nya bensår utfördes genom motion, 

försök till viktnedgång och genom omsorg av huden på benen (Ebbeskog & Emami, 2005; 

Flaherty 2005). 

Vid försök att bada hade några patienter virat plastpåsar runt benet, eller införskaffat 

vattentäta förband, men ganska snart gett upp tanken på ett lindrande bad (Mudge et al., 

2006). Smärta nattetid kunde lindras genom att vara uppe och gå eller att ha madrassen höjd 

så att benen hamnade i högläge (Flaherty 2005; Petersson et al., 2008; Skavberg-Roaldsen et 

al., 2011).  

Vissa uppfattade fysisk aktivitet som en livslång behandling för ökad cirkulation och en 

nödvändighet för att kunna leva med sin sjukdom. Fysisk aktivitet gjorde att de fick en 

känsla av att ta ansvar och vara involverad i behandlingen. Detta tillsammans med ett tydligt 

mål gjorde att fysiska aktiviteter blev meningsfulla, njutbara och värda ansträngningarna 

trots hindren. Rollator var ett bra gånghjälpmedel och skydd för benet. De använde sig även 

av stegräknare, gåstavar och gruppaktiviteter (Skavberg-Roaldsen et al., 2011). En önskan att 

behålla sin identitet som en hälsosam person motiverade vissa patienter att upprätthålla en 

god nivå av fysisk aktivitet. Dessa personer var även noga med att hålla omgivningen 

ovetandes om sitt tillstånd (Skavberg-Roaldsen et al., 2011).  

Studier visade att några patienter uttryckte en acceptans och normalisering av tillståndet 

(Flaherty 2005; Mudge et al., 2006). I en studie av Hopkins (2004) framkom hur patienterna 

ofta jämförde tillståndet med andra tillstånd som kunde vara värre. Att inte ge upp och 

tänka positivt var en problemfokuserad strategi som hjälpte dem. En patient var positiv och 

hade förväntningar på teknologisk utveckling. Efter att ha beskrivit ett minskat socialt liv 
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beskrev en patient sin anpassning till detta genom att han ändå tyckte om att vara för sig 

själv.  

Emotionellt fokuserade copingstrategier 

För att lindra smärtan var smärtstillande läkemedel ett alternativ. En mindre studie visade 

att cirka hälften av patienterna tog smärtstillande läkemedel men att dessa gav dålig effekt 

(Heinen et al., 2007). Då enkla smärtstillande läkemedel inte ansågs fungera kombinerades 

de med morfinpreparat men dessa undveks av en del patienter av rädsla för förstoppning. 

Av rädsla för läkemedelsbiverkningar använde sig några istället av andra icke 

farmakologiska metoder som till exempel distraktion och avslappningsövningar (Petersson, 

Springett & Blomqvist 2008; Skavberg-Roaldsen et al., 2011). I en annan studie berättade 

många av patienterna med bensår att de inte fått något smärtstillande utskrivet alls (Wissing 

et al., 2002). 

Studier visade att de flesta patienter med bensår helt överlät behandlingen till 

vårdpersonalen eftersom de inte trodde att de själva hade kapacitet att tillföra något i 

behandlingen (Petersson et al., 2008; Skavberg-Roaldsen et al., 2011). 

Ett sätt att undvika att det sårangripna benet blev tillstött av någon eller något, som av 

många patienter troddes vara den största risken för att såret inte skulle läka var exempelvis 

att vara vaksamma när barn fanns i närheten. Även på bussen var de vaksamma så att inte 

något eller någon råkade stöta till benet och om en barnfamilj klev på bussen valde några 

patienter att kliva av (Mudge et al., 2006; Skavberg-Roaldsen et al., 2011).  

Patienter som upplevde smärta som ett hot mot sårets läkning undvek fysiska aktiviteter och 

tog istället smärtstillande läkemedel. Dessa patienter förstod att fysisk aktivitet var viktigt 

för blodcirkulationen men saknade förmågan att utföra träningen på egen hand och behövde 

stöd och påminnelser utifrån (Skavberg-Roaldsen et al., 2011). Flera av patienterna i en 

studie av Heinen et al. (2007) trodde att de skulle börja röra på sig mer med ny kunskap och 

eller med hjälp av en sjukgymnast.  

Flera patienter kände sig även hjälpta av att undvika att tänka på bensåret annat än på 

omläggningsdagen vilket minskade oron. En patient var rädd för att smitta sin son med 

bensåren och såg till att lakan och handdukar hölls separerade och att badrummet var rent 

(Hopkins, 2004). 
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För att dölja rodnader och ärr från gamla utläkta bensår användes bandage eller 

strumpbyxor på sommaren, men den största begränsningen i livet handlade om att undvika 

trauma mot benet så att inte nya bensår uppstod (Flaherty, 2005). På grund av lukt och 

sårsekret som omgivningen kunde reagera på isolerade de sig frivilligt från allmänna platser 

(Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; Morgan & Moffatt, 2008). För att undvika att andra 

människor skulle känna lukten från en kvinnas bensår, virade hon ett extra absorberande 

förband över såret och sprayade parfym på (Morgan & Moffatt, 2008). 

Stöd som upplevdes hjälpa var att bli lyssnad på, få sina känslor bekräftade och få förstående 

relationer med sjuksköterskor och läkare. Några upplevde att social kontakt med 

arbetskamrater eller släkt och vänner fick dem att glömma smärtan från bensåren och hjälpte 

dem att hantera vardagen (Petersson et al., 2008; Taverner et al., 2014; Watson-Miller, 2006; 

Wellborn & Moceri, 2014). En undersökning av Moffatt et al. (2009) visade dock att patienter 

med bensår hade ett signifikant sämre socialt stöd än andra. 

I en studie framkom att patienter med bensår använde sig av fler hemhjälpsinsatser för att 

kunna hantera vardagliga aktiviteter hemma (Wissing et al., 2002). 

Kunskapsbrist 

Flera studier beskriver hur patienter med bensår har bristande kunskaper om varför 

bensåren uppstått och hur de ska behandlas (Chase et al., 2000; Heinen et al., 2007; Morgan & 

Moffatt, 2008; Mudge et al., 2006; Petersson et al., 2008; Skavberg-Roaldsen et al., 2011; 

Wellborn & Moceri, 2014).  Det rådde många oklarheter och missuppfattningar bland 

patienterna som rörde rörelse och vila, exempelvis hur mycket motion som var nödvändigt 

och hur detta påverkade sårens läkning (Heinen et al., 2007; Mudge et al., 2006). 

” The doctor said to me are you doing too much? It’s affecting your leg by doing too 

much” (Mudge et al., 2006, s. 1169). 

En vanlig uppfattning var att trauma mot benet var den utlösande orsaken till bensåret, 

istället för ett underliggande kliniskt problem. Dock sade sig de flesta förstå vikten av 

kompressionsbehandling och hade starka åsikter kring hur deras bensår skulle behandlas, 

främst för att uppnå komfort. En patient hade ingen förståelse för behandlingen hon fick och 

tyckte bara att det var plågsamt och fruktlöst vilket ledde henne till att ta bort sina förband 

(Morgan & Moffatt 2008). 
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Patienter beskrev även hur de uppfattade att sjukvården brast i kunskap och kompetens 

kring behandlingen av bensår och att bensåren skulle ha uppkommit som en följd av dålig 

lindning eller av sårsalvor. Mer information om hur såren skulle behandlas och förebyggas 

önskades och flera ansåg att om de haft kunskap om detta hade de sökt hjälp tidigare. Trots 

att flera patienter fått information om bensår och behandling hade de inte full förståelse över 

konceptet (Mudge et al., 2006; Wellborn & Moceri, 2014). I en studie av Ebbeskog & Emami 

(2005) ville patienterna gärna få information om sin sjukdom, vilket ändamål bandageringen 

hade, och hur smärta och smärtstillande kunde hanteras. I en studie av Morgan och Moffatt 

(2008) insåg några patienter behovet av kontinuitet i behandlingen för att såren skulle läka 

och önskade därför en meningsfull relation med behandlande sjuksköterskor. 

I relation till eller i konflikt med vården   

Flertalet studier vittnade om att patienter med bensår hoppades möta sjuksköterskor i en 

vänlig och förstående atmosfär där intresserade sjuksköterskor bidrog till trygghet och 

tillförlit med goda teoretiska och praktiska kunskaper (Ebbeskog & Emami, 2005; Morgan & 

Moffatt, 2008; Petersson et al., 2008). Patienterna kände att de visades omtanke och 

kompetens när sjuksköterskorna frågade hur de mådde, hur det kändes när såret rengjordes 

och hur bandaget kändes (Ebbeskog & Emami, 2005). 

I en studie av Morgan och Moffatt (2008) beskrev några patienter en rädsla och osäkerhet när 

de insåg att sjuksköterskor hade få kunskaper i hur behandlingen skulle utföras vilket fick 

dem att känna sig sårbara och utsatta. De var mycket kritiska till att behandlas av tillfälliga 

sjuksköterskor som inte visste hur bensåren skulle behandlas. 

”Nobody knew anything about ulcers, the bandaging or anything else. I didn´t know 

what to do. When I explained what dressings were used they didn´t like that, but I didn´t 

know what else to do” (Morgan & Moffat, 2008, s. 345). 

Enligt en studie av Ebbeskog och Emami (2005) uppskattade patienterna då de fick förklarat 

för sig hur bensåret hade utvecklats och därmed kände de sig involverade och medansvariga 

för läkningsprocessen. I studier av Skavberg-Roaldsen et al. (2011) och Taverner et al. (2014) 

beskrev patienter med bensår istället att de befann sig i en cykel av vård som enbart 

fokuserade på bensåret läkning och inte på deras välmående i övrigt. Patienter i studien av 

Ebbeskog & Emami (2005) beskrev en oro över personalens kompentens när de inte blev 
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informerade om läkeprocessen och när förbanden byttes på ren rutin av uppfattat 

distanserad personal lämnades patienterna med en känsla av att vara ett objekt. 

Patienter som behandlades hemma såg till att sår- och kompressionsbehandlingen gjordes på 

rätt sätt genom att säkerställa att rätt utrustning fanns tillgänglig när sjuksköterskan kom. De 

ville försäkra sig om att vården utfördes på rätt sätt och instruerade nya sjuksköterskor om 

hur förbanden skulle appliceras. Två patienter hade själva tagit bort förbanden för att de 

lagts om för hårt eller brast i hjälpen mot sårsekret. De var även måna om att undvika 

konflikter med sjuksköterskorna som ifrågasättanden eller argumenteranden eftersom de 

kände så starkt för sin vård (Morgan & Moffatt, 2008).  

Patienterna beskrev hur de litade på vårdpersonalen och följde råd och instruktioner trots att 

patienterna ansåg dem felaktiga och hur svårt det kunde vara att argumentera med 

vårdpersonalen om vilken typ av omläggning som passade dem eftersom vårdpersonalen 

besitter den professionella kunskapen (Flaherty, 2005).  

Det framkom även att patienterna inte delgav vårdpersonalen vissa saker som till exempel 

egna idéer om hur bensåren förebyggs, om deras egen roll påverkar läkningen eller att de 

smärtstillande medicinerna inte fungerade. Även funderingar kring den behandling de fick 

och den behandling de inte fick delgavs inte (Petersson et al., 2008).  

Studier visade även att patienter beskrev en frustration då sjuksköterskor och även andra 

professionella inte tycktes förstå hur ont patienterna hade eller att behandlingsmetoderna 

smärtade eller förvärrade smärtan (Ebbeskog & Emami, 2005; Morgan & Moffatt, 2008; 

Taverner et al., 2014). Flera studier visade hur patienter med bensår på olika sätt önskar stöd 

och uppmuntran från vården; genom att tillsammans diskutera behandlingsstrategier, få 

instruktioner i egenvård och ett träningsprogram (Ebbeskog & Emami, 2005; Petersson et al., 

2008; Skavberg-Roaldsen et al., 2011). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar tydligt att människor med bensår påverkas av dessa på många olika sätt. 

Smärta, frekventa såromläggningar och svårigheter att sköta hushållet leder till 

begränsningar i vardagslivet, och rörelseinskränkning och illaluktande och vätskande sår 

leder slutligen till en social isolering som resultatet visar på flera ställen. 

En rädsla för omgivningens åsikter och attityder som leder till social isolering anser vi måste 

vara psykiskt påfrestande, speciellt för människor som vanligtvis är sociala och har stor 

umgängeskrets. Detta styrks av Maddox (2012) och Parker (2012) som visar att det sociala 

nätverket störs eftersom patienter med bensår skäms över sin situation och vill undvika att 

beblanda sig med andra människor för att dessa inte ska bli förnärmade.  

Att isolera sig socialt kan ses som ett sätt att använda sig av en emotionellt fokuserad 

strategi, där ett undvikande beteende är mest tydligt (Jahren-Kristoffersen, 2005). I resultatet 

framkommer att många patienter använder sig av andra emotionellt fokuserade strategier 

som till exempel att genom social kontakt tänka på annat, undvika att tänka på såret annat 

än de dagar såret lades om och genom att undvika fysisk aktivitet. Undvikande är enligt 

Eide och Eide (2007) ett vanligt sätt att försöka hantera svåra situationer och kan i vissa 

situationer vara nödvändiga när koncentrationen istället måste läggas på arbete eller andra 

aktiviteter i dagligt liv. 

Patienter beskrev ett behov av stöd för att utföra bland annat fysiska aktiviteter. Vi anser att 

stöd från sjuksköterskor är en viktig del för att patienterna ska vara fysiskt aktiva och 

därmed också främja sårläkningen. Att stöd från sjuksköterskor är viktigt för patienter visar 

också två studier som utvärderade bland annat nivå av fysisk aktivitet hos patienter med 

bensår efter en sjuksköterskeledd intervention. Patienterna upplevde fysiska förbättringar 

som starkare muskler och varmare fötter och fler patienter motionerade och utförde 

benövningar oftare. Dessutom ökade antalet timmar per dag som de utförde dessa fysiska 

aktiviteter och smärtupplevelsen reducerades också kraftigt (Kelechi, Mueller, Spencer, 

Rinard & Loftis, 2014; Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee och Defloor, 2011).  

Eide och Eide (2007) beskriver vidare att en stor del av sjuksköterskans arbete innefattar 

handlingar som kan hjälpa patienter att förändra sin situation. Under sjukdomstid kan 
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sjuksköterskan överta ansvaret och bidra till att lösa patientens problem som har anknytning 

till dennes ohälsa. Detta kan vara att lära patienten färdigheter som är nödvändiga för att 

kunna klara av de problem som sjukdomen kan medföra. 

Att smärta är oerhört vanligt bland patienter med bensår genomsyrar resultatartiklarna. Här 

har sjuksköterskan en viktig roll, hon måste se till att behandlingstillfällena blir en bra 

upplevelse för patienten och se till att de är tillräckligt smärtlindrade både under 

behandlingstillfällena och tiden där emellan. Hofman (2006) beskriver hur patienter med 

smärtsamma bensår behandlas bäst genom att förutom att ta reda på varifrån smärtan härrör 

även lyssna på patientens beskrivningar för att ta reda på vilken slags smärta patienten 

upplever. Tillsammans med patienten beslutas vilka omläggningsmaterial som ska användas 

och vilka smärtstillande läkemedel som är att föredra och hur dessa ska tas. Att kontinuerligt 

bedöma smärtan under behandlingsperioden kan påvisa om behandlingen hjälpt. 

Sjuksköterskan är i detta avseende en kommunikationslänk mellan patient och läkare. 

Resultatet visar att patienter påverkas kraftigt av smärtan och de beskriver olika typer av 

copingstrategier för att hantera denna smärta och i övrigt förbättra sin livssituation. Norén 

(2009) beskriver att smärta i samband med sår inverkar starkt negativt på välbefinnandet och 

påverkar både patienten och dennes omgivning. Olika faktorer förstärker patientens 

smärtupplevelse och här har det visat sig att patientens copingförmåga och förmåga till 

egenkontroll kan påverka patientens upplevelse av smärta. Norén menar att det är viktigt att 

patienten accepterar sitt tillstånd och menar även att senare forskning också betonar detta. Vi 

tror att det kan vara givande med någon form av feedback så att patienterna kan se vad som 

fungerar bra. Detta kan vara ett samtalsämne att ta upp vid såromläggningarna. Här tror vi 

att sjuksköterskan kan vara en hjälp för att patienten ska kunna reflektera över sina 

copingstrategier med någon utomstående.   

Resultatet visar att många patienter har bristfälliga kunskaper om bensårens etiologi och 

önskar mer kunskap om detta som ett led i att kunna hantera sin situation bättre.  

Det framkommer även önskemål om en bättre relation med vårdpersonalen. I en studie av 

Charles (2010) säger patienterna att de inte räknar vårdpersonalen till sitt sociala kontaktnät. 

Bainbridge (2013) beskriver att bristande kunskap leder till en sämre följsamhet i 

behandlingen och att relationen mellan patienter och vårdpersonal har betydelse för detta; 

ett samarbete snarare än ett paternalistiskt förhållningssätt från vårdens sida gynnar 
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patientens följsamhet till behandlingen. Taylor (1996) visar också att i sjuksköterskans roll 

ingår det att uppmuntra sina patienter för bättre följsamhet i behandlingen. Detta tror vi är 

viktigt att sjuksköterskan känner till eftersom uppmuntrande och hoppingivande ord kan 

betyda oerhört mycket för patienten. Vi tror också att om patienten är följsam i sin 

behandling kan det medföra lägre kostnader för sjukvården då läkningsprocessen kan 

påskyndas. 

Briggs och Flemming (2007) beskriver i sin litteraturöversikt hur förhållandet mellan patient 

och sjuksköterskor påverkar patienterna både postitivt och negativt, där upplevelsen av ett 

postivt förhållande handlade om sjuksköterskornas terapeutiska värde; hur de ingav hopp 

och stöd så att patienterna lättare kunde finna strategier för att kunna hantera sitt tillstånd. 

Vi tror att det kan vara en bra idé att patienterna får möjlighet att träffa människor som 

befinner sig i en liknande situation. Lindsay (2001) menar att man kan anordna 

gemensamma träffar för patienter eftersom vårdkontakterna inte alltid räcker till för det 

behov av socialt stöd och empati som patienterna behöver. I resultatet framkommer att 

människor inte gärna vill beblanda sig med andra människor men med hjälp och med 

positivt stöd av vårdpersonal som kan berätta att gruppträffar faktiskt kan vara intressanta 

och stimulerande så tror vi att patienterna kan komma att tycka att det är givande.  

Metoddiskussion 

Vi upptäckte tidigt att det inte finns så mycket forskat om patienters erfarenheter och 

upplevelser utan mer om behandlingsstrategier vid bensår och det var vi inte intresserade 

av. För att få ett större utfall vid sökningarna valde vi därför att ha ett relativt stort 

sökintervall om upp till 14 år (2000-2014) gamla studier. Vi resonerade så att även om det 

med åren kommit bättre omläggningsmaterial så är ändå patienternas erfarenhet och 

upplevelse likadan. Att använda äldre studier kan möjligen ses som en svaghet i resultatet 

men eftersom artiklarna visar på ungefär samma erfarenheter och upplevelser år efter år kan 

vi också se det långa intervallet som en styrka i vårt arbete. En styrka anser vi även vara 

antalet originalartiklar som resultatet bygger på. 

En svaghet i uppsatsen kan vara att det kan finnas risk för feltolkningar i uppsatsen eftersom 

ingen av författarna har engelska som modersmål. Därför har vi också valt att skriva citaten 

på originalspråket för att inga fel ska uppstå.  
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Ett problem som vi stötte på var under våra sökningar i Cinahl så valde vi “all adult” men då 

försvinner en del träffar. Detta är ett vanligt förekommande problem enligt bibliotekarien 

och beror på att de som lägger in artiklarna lägger in dessa fel.  

I denna uppsats har vi valt att belysa patienternas perspektiv. Det hade kunnat vara 

intressant att belysa även sjuksköterskans perspektiv och sedan jämföra dessa. Vi tror att 

denna uppsats kan vara till nytta för både människor som lever med svårläkta bensår och 

även för sjuksköterskor. Människor som lever med svårläkta bensår kan vara hjälpta av att 

veta att det finns fler i deras utsatta situation och för sjuksköterskans del kan det vara 

givande att läsa denna uppsats eftersom resultatet tydligt visar att sjuksköterskor fokuserar 

mest på bensåret och inte på patienten och helheten.  

Slutsats 
I denna litteraturöversikt framkommer att bensår orsakar ett stort lidande för patienten. 

Smärta påverkar i hög grad patienterna negativt och att leva med ett bensår kan leda till 

stora sociala förändringar såsom isolering och att mindre aktiviteter utförs.  

En bra behandlingsstrategi och ett gott bemötande där sjuksköterskan förmedlar trygghet 

och kunskap till patienten gör att deras livskvalitet kan öka. Denna litteraturöversikt går att 

implementera i kliniskt arbete då den kan vara till hjälp i sjuksköterskans profession för att 

kunna ta del av patienternas erfarenheter inom området. Det behövs mer forskning om hur 

sjukvården kan hjälpa patienterna att lindra deras lidande och för att ge sjuksköterskor ett 

bra verktyg för att kunna utföra god och säker vård.  
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resultatet 

Cinahl 
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04 

(MH “Leg Ulcer/PF”) 

AND Quality of Life 
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All Adult 
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48 *42 
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****3 

Wissing, Ek, 

Unosson (2002) 
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Bilaga 2. Översiktstabell över inkluderade artiklar i resultatet.                                     
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(/bortfall) 
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metod 

Huvudresultat Studie-

kvalitet 

Chase et 

al. (2000) 

USA 

Att identifiera funktionell 

hälsostatus och nivå av kunskap 

hos individer med bensår som bor 

hemma.  

Kvalitativ metod 

Enkäter 

21 patienter T-Test  

Test- Retest 

Begränsningar av fysisk 

funktion i dagligt liv. 

Resultatet beskriver 

patienters 

smärtupplevelser och 

kunskapsbrist gällande 

orsak och behandling.  

Mellan 

Ebbeskog 

& Emami 

(2005) 
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Beskriva levda erfarenheter av 

äldre patienter med venösa bensår, 

under omläggningar, med fokus 

på deras tankar kring 

behandlingsmetoder. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Intervju med 

öppna frågor i 

dialogform 
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fenomenologisk 

analysmetod 

 (Benner) 

Resultatet beskriver  

patienters upplevelser av 

vården och 

vårdpersonalen och hur 

viktigt det är att bli 

lyssnad på respekterad 

och bemött på ett 

respektfullt sätt. 

Erfarenheter visar att all 

vårdpersonal inte möter 

patienternas önskemål 

eller förväntningar. 
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Firth et al. 
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Att undersöka betydelsen av fotsår 

på hälsorelaterad livskvalitet hos 

patienter med reumatisk artrit. 

Kvalitativ metod 

Djupintervjuer 

med ämnesguide. 
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livskvaliteten  negativt 

socialt, fysiskt och 

psykiskt. 
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Undersöka synpunkter hos 

patienter med venös insufficiens 

Kvalitativ metod 

Deskriptiv studie 
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haft bensår berättar om 

Hög 



 
 

UK som upplevt minst en episod med 

bensår som behandlats och läkt. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

olika typer av smärta, 

samt frånvaro av smärta. 

Olika sätt att hantera livet 

med bensår och för att 

förebygga nya bensår 

framkom. 

Heinen et 

al. (2007) 

Nederlän

derna 

Att identifiera de avgörande 

faktorerna för fysisk aktivitet för 

patienter med venösa eller 

blandade bensår för att utveckla 

rekommendationer för att öka 

fysisk aktivitet 

Kvalitativ metod 

Tvärsnittstudie 

Semistrukturerade 

frågor 

25 deltagare Deskriptiv 

statistik och 

innehållsanalys 

Få patienter säger sig 

motionera lagomt (>30 

min/dag 5 ggr i veckan) 

Få har kunskap om 

sambandet mellan fysisk 

aktivitet och bensår, även 

låg kunskap om hur de 

kan öka sin  fysiska 

akivitet. Multisjuklighet, 

smärta och socialt stöd 

var avgörande faktorer 

Hög 

Hopkins 

(2004) 

UK 

Undersöka levda erfarenheter hos 

människor med svårläkta venösa 

bensår. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

hermeutik 

Ostrukturerade 

intervjuer 

5 personer Tolkande 

fenomenologisk 

analys 

Deltagarna talade mycket 

om hur de lärt sig att leva 

med bensåren, vilka 

hopp och förväntningar 

de hade eller inte hade. 

Illaluktande sår var 

problematiskt och 

begränsade de sociala 

aktiviteteterna. 

Relationen med de 

sjuksköterskor som skötte 

såren var mycket viktig. 

Hög 

Jones, Att undersöka depression hos Kvantitativ och 196 Chi-square test Depression och oro Hög 



 
 

Barr, 

Robinson, 

Carlisle 

(2008) 

UK 

människor som behandlats för 

kroniska venösa bensår, och 

bedöma inverkan av exudat vilket 

lett till läckande ich illaluktande 

sår på deras dagliga liv, allmän 

hälsa och livskvalitet 

kvalitativ metod 

Enkätundersöknin

g 

Hermeutisk 

fenomenologi med 

ostrukturerade 

intervjuer 

personer i 

enkätunder

sökningen 

och 20 

personer 

som 

intervjuade

s 

Colaizzi’s och 

van Manen’s  

påverkades mest av 

exudat och odör.  Detta 

påverkade hela vardagen. 

Odören skapade känslor 

av skam och äckel, och de 

oroades av att andra i 

deras omgivning kunde 

känna lukten.  Detta 

påverkade deras 

möjlighet att delta i 

sociala aktiviteter. 

 

Jones et 

al. 

(2006) 

Att undersöka förekomst av 

depression och oro hos patienter 

med kroniska venösa bensår. 

Kvantitativ metod 

Enkätundersöknin

g 

190 

personer 

Deskriptiv 

statistik 

Chi-square test 

73 % av deltagarna 

upplevde någon form av 

smärta, intermittent eller 

konstant. Odör och 

exudate var vanligt och 

det fanns ett signifikant 

samband mellan detta 

och depression 

Hög 

Morgan & 

Moffatt 

(2008) 

UK 

Undersöka sambandet mellan 

patienter med bensår och 

sjuksköterskorna som behandlar 

dem. 

Kvalitativ metod 

Semistrukturera-de 

intervjuer 

 

5 personer Tydligt 

beskriven 

Patienterna upplever att 

bensåren och 

behandlingen av dessa 

upptar en stor del av 

livet. De upplever 

smärta, sömnsvårigheter, 

sociala begränsningar, 

känslor av orenlighet, hur 

de hanterar sina bensår 

och hur vården upplevs. 

Hög 

Moffatt et Att undersöka psykisk hälsa och Kvantitativ metod 95 (18) Logistisk Patienterna hade sämre Hög 



 
 

al. (2009) 

UK 

uppfattat socialt stöd hos patienter 

med kroniska bensår. 

Case-control study 

Enkätundersökn-

ing 

patienter regressionsanal

ys 

T-test 

livskvalitet, särskilt 

gällande energi, smärta, 

sömn och rörelseförmåga. 

De var även mer 

deprimerade och hade ett 

sämre socialt nätverk än 

kontrollgruppen. 

Patienterna använde 

även färre coping-

strategier än 

kontrollgruppen. 

Mudge et 

al. (2006) 

UK 

Undersöka patienters förståelse 

och upplevelser av 

kompressionsbandage för 

behandling av kroniska venösa 

bensår. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Fokusgrupp 

semistrukturerade 

frågor 

6 personer Innehållsanalys Bensår medför oro för 

nya bensår, och därför är 

de rädda för social 

samvaro. De har även 

haft dåliga upplevelser 

och upplysningar av 

vårdpersonal. 

Medel 

Petersson 

et al. 

(2009) 

Sverige 

Syftet är att undersöka hur 

människor upplever vården av 

bensår och att informera doktorer 

om patienternas upplevelser.  

Kvalitativ metod 

PAR (Participatory 

action research) 

9 personer Innehållsanalys 

Reflektiva 

dialoger. 

Patienterna tyckte att 

relationen med 

vårdgivarna var viktig; 

att de kände en trygghet 

och ett förtroende. 

Upplevelser ur vardagen 

var något de sällan 

meddelade  

Medel 

Skavberg-

Roaldsen 

et al. 

(2009) 

Dels att undersöka förekomst av 

tankar kring undvikande av 

rädslor och dels  att kunna 

förutspå låg aktivitet med att 

Kvantitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Enkätundersöknin

g 

98(48) Mann-Whitney  

U-test 

Chi-square test 

Patienter som är aktiva 

och motionerar  har 

mindre ont. De som 

undvek motion pga 

Medelhög 



 
 

Sverige 

och Norge 

undvika rädslor och smärta. rädsla för smärta hade 

mer värk än de som 

tränade. 

Skavberg 

Roaldsen 

et al. 

(2011) 

Sverige 

Att identifiera och beskriva 

variationer av hur fysisk aktivitet 

uppfattas och förstås av personer 

med nuvarande eller tidigare 

venösa bensår. 

Kvalitativ metod 

Fenomenografi 

Semistrukturerade 

Intervjuer med en 

intervjuguide. 

22 (7) 

personer 

7 stegs-

fenomenografis

k analys enligt 

Dahlgren & 

Fallsberg (1991) 

4 områden belyser hur 

patienter tänker kring 

fysisk aktivitet, där fysisk 

aktivititet uppfattades 

som egenvård, en önskan 

att vara normal, hur 

aktivitet undveks av 

rädsla för skada och hur 

vissa behöver 

instruktioner. 

Hög 

Taverner 

et al. 

(2014) 

USA 

Att utveckla en grundad teori för 

att beskriva och förklara 

upplevelsen av smärta och dess 

påverkan, rapporterat av personer 

som upplevt smärta i samband 

med bensår. 

Kvalitativ metod 

Grounded Theory 

Semistrukturerade 

Intervjuer. 

11 (1) 

patienter 

Induktiv-

deduktiv 

Tre centrala kategorier 

identifierades; 1. Ett 

tillstånd av kronisk 

smärta, 2. Försök att 

hantera smärtan, 3. 

Konflikter av behandling.  

Hög 

Watson-

Miller 

(2006) 

Västindie

n 

Undersöka patienters upplevelse 

av att leva med fotsår. 

Kvalitativ metod 

Hermeneutisk-

fenomenologisk 

Ostrukturerade 

intervjuer 

6 (12) 

patienter 

Innehållsanalys Två stora områden i livet 

påverkades. Fysiskt 

innebar fotsåren ständig 

fotvård, smärta och odör. 

De kände sig oroliga över 

förlängd läkning och 

eventuell amputation, 

och trots att de kände sig 

beroende av andra kände 

de sig inte socialt 

isolerade. 

Medel 



 
 

Wellborn 

& Moceri 

(2014) 

USA 

Beskriva levda erfarenheter av 

personer med kronisk venös 

insufficiens och undersöka hur 

detta påverkade den 

hälsorelaterade livskvaliteten. 

Kvalitativ metod 

Fenomenologi 

Intervjuer eller 

fokusgrupper. 

10 patienter Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

4 teman identifierades 

där patienterna 

rapporterade brister i 

kunskap, obehag av 

bensår, obekvämlighet 

och hur de handskades 

med sjukdomen och 

bensåren. 

Hög 

Wissing et 

al. (2002) 

Sverige 

Att jämföra livssituation hos äldre 

med bensår med betoning på 

funktion, psykisk hälsa, upplevd 

miljökvalitet med en 

kontrollgrupp 

 

Kvalitativ design 

Fenomenologisk 

70 i patient- 

gruppen 

74 i 

kontroll-

gruppen  

Standard 

deviation 

T-test 

Ett bedömningsformulär 

som undersökte 

livssituationen hos äldre 

med bensår visade 

signifikant sämre resultat 

jämfört med 

kontrollgruppen.  

Patientgruppen är mer 

sårbara och stora 

skillnader fanns mellan 

grupperna i fysisk hälsa, 

ADL, kognition, sociala 

aktiviteter, upplevde 

smärta med mera. 

 

Hög 

                                                        

 

 



 
 

Bilaga 3. Willman, Stoltz & Bahtsevani´s (2011) bedömningsmallar för 

kvalitativ och kvantitativ metod 
EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVALITATIV METOD 

Beskrivning av studien, tex metodval………………………………………………… 

Finns ett tydligt syfte?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Patientkarakteristiska  Antal…………………………………. 

   Ålder………………………………… 

   Man/kvinna…………………………. 

Är kontexten presenterad?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Urval 

- Relevant?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Strategiskt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Metod för 

- urvalsförfarande tydligt beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- analys tydligt beskriven?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Giltighet 

- Är resultatet logiskt, begripligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder datamättnad? (om tillämpligt) □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Råder analysmättnad?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Kommunicerbarhet 

- Redovisas resultatet klart och tydligt?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

- genereras teori?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

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

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

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

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

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

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög □ Medel □ Låg 

Kommentar …………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Granskare (sign) …................... 

 

 

 

 

 



 
 

EXEMPEL PÅ PROTOKOLL FÖR KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED 

KVANTITTATIV METOD, RCT & CCT 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod  □ RCT □ CCT (ej randomiserad) 

  □ Multicenter, antal center………………… 

  □ Kontrollgrupp/er ………………………... 

Patientkarakteristika  Antal ……………………. 

   Ålder ……………………. 

   Man/kvinna ……………. 

Kriterier för inkludering/exkludering 

Adekvat inkludering/exkludering  □ Ja □ Nej  

 

Intervention ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? 

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått …………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?   □ Ja □ Nej 

Representativt urval?   □ Ja □ Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Analyserade i den grupp som de  □ Ja □ Nej □ Vet ej 

randomiserades till? 

Blindning av patienter?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av vårdare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Blindning av forskare?   □ Ja □ Nej □ Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?  □ Ja □ Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  □ Ja □ Nej 

Adekvat statistisk metod?  □ Ja □ Nej 

Etiskt resonemang?   □ Ja □ Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?   □ Ja □ Nej 

Är intstrumenten reliabla?  □ Ja □ Nej 

Är resultatet generaliserbart?   □ Ja □ Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

 

□ Hög □ Medel □ Låg 

Kommentar ……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

Granskare (sign) …................... 

 


