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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Venös insufficiens är en kronisk sjukdom som kan orsaka venösa bensår. 

Livssituationen för patienter med venösa bensår förändras när de tvingas förhålla sig till 

symtom från såret såsom smärta, klåda, sårvätska och odör, samt till en långvarig läkeprocess 

med besvärande kompressionsbehandling. Av kliniska riktlinjer framgår att sjuksköterskan 

skall omhänderta patienten ur ett helhetsperspektiv, men sjuksköterskor har i tidigare studier 

uppgivit att de saknar nödvändiga kunskaper för att möta personen bakom såret. Syfte: Att 

beskriva patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. Metod: Studien utformades 

som en kvalitativ litteraturstudie. Resultat: Patienter med venösa bensår kan uppleva skam för 

rinnande sårvätska, skrymmande bandage och odör. Sårrelaterad smärta leder till fysiska 

begränsningar, som i kombination med skam, oro och osäkerhet ger patienterna en begränsad 

tillvaro. Den långa och osäkra läkeprocessen leder till känslor av hopplöshet, sorg och 

maktlöshet. Slutsats: Begränsningarna som patienterna upplever kan leda till social isolering 

och nedsatt fysisk aktivitet. Maktlöshet, sorg och hopplöshet kan leda till en sämre hälsa. 

Ovanstående konsekvenser av den förändrade livssituationen kan i sin tur påverka 

sårläkningen negativt. Sjuksköterskan kan ge stöd till patienten genom att använda humor, 

skapa mötesplatser och tillämpa empowermentstrategier. Klinisk betydelse: Patienter kan 

uppleva ett bättre bemötande när sjuksköterskan har en god förståelse för de besvär som såren 

orsakar. Förståelsen kan även vara till hjälp när sjuksköterskor planerar stödåtgärder till 

patientgruppen.  

Nyckelord: Venösa bensår, patientupplevelser, begränsningar, maktlöshet, skam 
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ABSTRACT 
Background: Venous insufficiency is a chronic disease that can cause venous leg ulcers. 

Living conditions of patients with venous leg ulcers are changed when they need to adapt to 

wound symptoms such as pain, itching, exudate and odour, as well as a prolonged healing 

process with disturbing compression therapy. Clinical guidelines show that nurses should have 

a holistic approach to patient care, but in previous studies nurses have indicated lack of 

necessary skills to meet the person behind the wound. Purpose: To describe patients' 

experiences of living with venous leg ulcers. Method: The study was designed as a qualitative 

literature study. Results: Patients with venous leg ulcers may experience shame for running 

exudate, bulky bandages and odour. Wound pain leads to physical limitations, which in 

combination with shame, anxiety and uncertainty gives patients a restricted life. The long and 

uncertain healing process results in feelings of hopelessness, sadness and powerlessness. 

Conclusion: Limitations that patients experience may lead to social isolation and reduced 

physical activity. Powerlessness, sadness and hopelessness may lead to poor health. The above 

consequences of the changed life conditions may in turn influence wound healing. Nurses can 

provide patients support by using humour, creating meeting places and applying 

empowerment strategies. Clinical significance: Patients may experience better treatment 

when nurses show a good understanding of the problems that wounds cause. Understanding 

can also be helpful when nurses plan measures to support the patient group. 

Keywords: Venous leg ulcers, patients’ experiences, limitations, powerlessness, shame
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INLEDNING 
Efter möten med patienter med venösa bensår under verksamhetsförlagd utbildning och 

tidigare arbete har författarna uppmärksammat att såren kan vara förknippade med mycket 

besvär. Sjuksköterskeutbildningens undervisning kring sårvård har främst varit inriktad på den 

praktiska omläggningen av såren. Kunskaper om den psykosociala dimensionen av 

sårbehandlingen har inte tagits upp i utbildningen. Avsikten med detta arbete är därför att ta 

reda på hur patienter med venösa bensår själva upplever sin livssituation. En bättre förståelse 

för patienternas situation kan hjälpa sjuksköterskan att tillgodose deras specifika 

omvårdnadsbehov. Patienter med venösa bensår är en grupp som har mycket kontakt med 

hälso- och sjukvården. De behandlas främst i primärvården och i den kommunala hälso- och 

sjukvården, men de förekommer i alla vårdinstanser (Lindholm, 2009). Vårdkontakterna 

sträcker sig över långa tidsperioder – vårdtiderna kan mätas i veckor, månader och för vissa 

patienter, i år (Ragnarsson Tennvall, Hjelmgren & Öien, 2006). Därför har sjuksköterskor 

mycket kontakt med patientgruppen.  

BAKGRUND 

Venös insufficiens  

Venös insufficiens är en vanligt förekommande sjukdom (Fowkes, Evans & Lee, 2001). Den 

venösa insufficiensen eller dysfunktionen kan bero på klaffdefekter i det ytliga eller djupa 

vensystemet. Den kan även bero på reflux genom insufficienta perforanter (Torvund, 2007). 

Perforanter är de vener som förbinder det ytliga och djupa vensystemen (Lindholm, 2009). 

Tillståndet leder till ett ökat tryck (hypertension) i de djupa och/eller ytliga vensystemen i 

benen. 

Etiologin bakom venös insufficiens i benen är inte fullt klarlagd (Fowkes, Evans & Lee, 

2001). Enligt Lindholm (2009) kan venös insufficiens antingen bero på en tidigare trombos i 

benet eller på en primär dysfunktion i det djupa vensystemets klaffar. Även orsaken bakom 

dysfunktionen är oklar. Det finns indikationer på att tungt arbete och arbeten där man står 

mycket ökar risken för att utveckla venös insufficiens (Lindholm, 2009). Även kön, övervikt, 

graviditet och genetiska faktorer är av betydelse för risken att drabbas. På vilket sätt dessa 

faktorer påverkar är omtvistat (Abbade & Lastória, 2005). I en studie lyftes hög ålder och 

flebit fram som möjliga riskfaktorer (Beebe-Dimmer, Pfeifer, Engle & Schottenfeld, 2005). 
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Vid kronisk djup venös insufficiens uppstår symtom som ödem, brunpigmentering, eksem och 

bensår (Dahlström, Kechagias & Stenke, 2011). När venernas klaffar i benen inte längre klarar 

av att hålla tätt och därmed föra blodet tillbaka till hjärtat, trycks vätska ut i interstitiet och 

ödem bildas. På grund av ödemen försämras näringstillförseln till huden. Försämrad 

näringstillförsel leder till eksem, skör hud samt sämre motståndskraft mot infektioner och yttre 

trauman. Dessa faktorer bidrar i sin tur till uppkomsten av svårläkta sår (Ingebretsen & 

Storheim, 2011). 

Venösa bensår 

Bensår definieras som sår distalt om knäleden som har en längre läkningstid än sex veckor 

(Torvund, 2007). Tillsammans med trycksår och fotsår går bensåren under beteckningen 

”svårläkta sår”. Ett bensår är inte en diagnos i sig utan ett symtom på en underliggande 

sjukdom. Vanligen är den underliggande åkomman någon form av cirkulatorisk svikt. I femtio 

procent av fallen beror bensår på venös insufficiens (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2012).  Den 

andra hälften består av diabetiska och arterosklerotiska (arteriella) sår distalt om fotleden. En 

till två procent av befolkningen drabbas någon gång i livet av ett venöst bensår (Torvund, 

2007). 

De venösa bensåren uppstår oftast vid, bakom eller ovanför mediala malleolerna, men de kan 

även uppstå lateralt. Av alla sår kring malleolerna orsakas sjuttio procent av venös insufficiens 

(Lindholm, 2009). Venösa sår har inte svarta nekroser, som arteriella sår ibland uppvisar. Det 

kan däremot finnas nekroser med tjockt, gult utseende (Torvund, 2007). Till utseendet är såren 

oregelbundna och fibrinbelagda (gulsmetiga) med röd granulationsvävnad på vissa ställen 

(Lindholm, 2009).  

Att drabbas av ett kroniskt sjukdomstillstånd 

WHO definierar ”kronisk sjukdom” som en sjukdom som uppfyller en eller flera av följande 

fyra kriterier: att den är permanent, att den ger bestående funktionshinder, att den orsakas av 

en icke-reversibel patologisk förändring eller att den kan förväntas kräva en lång period av 

tillsyn, observation eller vård (World Health Organization, 2003). Venös insufficiens uppfyller 

flera av dessa kriterier (Husband, 2001; Ragnarsson Tennvall et al., 2006) och kan därmed 

klassas som en kronisk sjukdom. 

Det kroniska sjukdomstillståndet förändrar många aspekter av patientens vardag (Birkler, 

2007). Människor har enligt Birkler i större eller mindre utsträckning förväntningar och krav 

på livet. Dessa förväntningar kan bli svåra att infria när en långvarig sjukdom kommer in i 

livet och ständigt gör sig påmind. 
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Alla kroniska sjukdomar leder på något sätt till en förändring och anpassning av vardagen 

(Falvo, 2005). Falvo menar att när en patient drabbas av en kronisk sjukdom som ändrar 

kroppsbilden, tvingas patienten även att förändra sin självbild. Osäkerhet kring den nya 

situationen kan leda till frustration och göra det svårt att planera livet och framtiden. Birkler 

(2007) menar att det finns två sätt att hantera situationen – antingen försöker den sjuke 

förändra de yttre omständigheterna så att han/hon kan fortsätta leva som vanligt, eller så kan 

han/hon välja att förändra sina krav och förväntningar och acceptera den nya situationen. 

Miller Smedema, Bakken-Gillen och Dalton (2009) menar att om anpassningsprocessen till 

det nya livet misslyckas kan det orsaka oro, depression och negativ självkänsla. Det kan även 

leda till att personen drar sig undan sociala sammanhang. 

Förändringar i livssituationen som venösa bensår medför 

Försämrad livskvalitet 

Kvantitativa studier har visat att patienter med venösa bensår upplever en försämrad 

livskvalitet (Charles, 2004; Moffatt, Franks, Doherty, Smithdale & Steptoe, 2009). 

Livskvalitetsmått som försämrades av såret var bland annat smärta, energi, sömn, social 

isolering, rörlighet och depression (Moffatt et al., 2009). Det venösa bensåret medför flera 

symtom och nya förutsättningar som patienten måste förhålla sig till. Här följer en beskrivning 

av de mest centrala omständigheterna: 

Symtom från såret - Smärta, klåda, sårvätska och odör 

I en studie av Hofman et al. (1997) upplevde 64 % av patienterna med venösa bensår smärta. I 

många fall var smärtan svårbehandlad. Förutom smärta på grund av ödemet, kan sårvården 

vara smärtsam (Ingebretsen & Storheim, 2011). Vid infektion kan klåda och smärta ibland 

uppstå (Björgell & Björgell, 2002). Sårbotten i venösa sår är kletig och vätskande (Torvund, 

2007). Sårsekretet består av proteinhaltig plasma och under kraftig sekretion kan sårkanterna 

bli uppluckrade. I ett läkande sår minskar sårexsudatsproduktionen med tiden. I ett sår som 

inte läker som förväntat, kan det dock fortsätta att vätska mycket, bland annat på grund av 

inflammatoriska processer. Sårexsudatet har många positiva egenskaper, bland annat 

förhindrar det att sårbädden torkar ut och det förser cellerna med viktiga näringsämnen. Dock 

kan mycket exsudat innebära psykosociala svårigheter för patienten och vara resurskrävande 

för vården (Harding, 2008). Jørgensen et al. (2005) beskriver att sår som är infekterade oftare 

än andra ger upphov till dålig lukt. Även sår som behandlas med tättslutande förband kan ge 

upphov till obehaglig lukt på grund av nedbrytning av protein. Lukten orsakas av en blandning 
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av aeroba och anaeroba bakterier. 57 % av sårpatienterna i en studie av Jones, Barr, Robinson 

och Carlisle (2006) upplevde dålig lukt. 

Kompressionslindning 

Stommen av ödembehandling vid venös insufficiens utgörs av kompressionslindning Werchek 

(2010). För patienter kan lindningen innebära fysiska besvär såsom smärta, obehag, 

hudproblem, svårigheter med hygien samt att det blir för varmt (Annells, O'Neill & Flowers, 

2008). 

En långvarig läkeprocess 

Venösa bensår kräver långvarig och frekvent behandling i primärvården eller inom kommunal 

hälso- och sjukvård (Ragnarsson Tennvall et al., 2006). Läkningstiden för såren varierar 

kraftigt. Det förekommer sår som inte har läkt på 30 år, samtidigt som andra sår läker på en 

månad (Abbade & Lastória, 2005). I en svensk studie av bensårspatienter var 

medianläkningstiden 12 månader (Ragnarsson Tennvall et al., 2006). 64 % av patienterna hade 

haft bensår vid fler än ett tillfälle (Abbade & Lastória, 2005). 

Ett flertal faktorer har visat sig verka hämmande på sårläkning. Några av faktorerna är 

livsstilsrelaterade; till exempel nedsatt rörlighet, rökning, fetma, näringsbrist (Wissing, Ek, 

Wengström, Sköld & Unosson, 2002) och alkoholkonsumtion (Guo & DiPietro, 2010). Även 

psykiska och sociala faktorer såsom brist på social kontakt, (Detillion, Craft, Glasper, 

Prendergast & DeVires, 2004) ångest och depression kan leda till försämrad sårläkning (Cole-

King & Harding, 2001; Guo & DiPietro, 2010). Dels påverkas immunförsvaret direkt av 

ångest och depression, dels är deprimerade personer mer benägna att ha ohälsosamma vanor, 

bland annat otillräcklig sömn, malnutrition och begränsad fysisk aktivitet (ibid.). Personer med 

ångest och depression brukar även alkohol och tobak i större utsträckning (Guo & DiPietro, 

2010). 

Sjuksköterskans roll 

För omvårdnad av venösa bensår finns inga nationella riktlinjer. Dock har flera landsting 

utformat regionala riktlinjer för omvårdnad av bensår, däribland Stockholms läns landsting. 

Enligt Stockholms läns landstings riktlinjer har sjuksköterskan en viktig roll i 

läkningsprocessen (Grauers, 2012). Sjuksköterskans uppgift är enligt Grauers riktlinjer att 

behandla såret genom rengöring, omläggning och kompressionsbehandling. Vidare skall han 

eller hon kontrollera ankelblodtryck, identifiera och behandla läkningshämmande faktorer, 

samt mäta och dokumentera sårets storlek. Riktlinjerna anger även att en viktig uppgift är att 

”omhänderta patienten utifrån ett helhetsperspektiv” (ibid.). Det innebär bland annat att 
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sjuksköterskan skall bedöma och utvärdera psykosociala faktorer såsom social isolering, 

välbefinnande, smärta och sömn. Han eller hon ska också stimulera patienten till motivation 

och delaktighet i behandlingen. 

Studier visar att mötet mellan patienter med bensår och vårdpersonal kan vara problematiskt. 

Patienter med svårläkta bensår upplevde enligt Morgan och Moffat (2008) att deras situation 

inte var intressant eller viktig för sjuksköterskorna. Enligt Lindahl Norberg och Söderberg 

(2007a) ansåg vissa av sjuksköterskorna att de saknade nödvändiga kunskaper och 

erfarenheter för att vårda patienter med illaluktande och vätskande sår. Detta ledde till att de 

undvek dessa patienter och prioriterade andra uppgifter. Vissa valde bara fokusera på såret 

eftersom det var för svårt att möta personen bakom såret och dennes oro och tankar. Detta 

ledde till att patienterna inte kände att de kunde söka tröst hos sjuksköterskorna. Husband 

(2001) beskriver att sjuksköterskorna inte genomförde en komplett anamnes. Undersökningen 

begränsades till såret och de psykosociala aspekterna utelämnades. 
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PROBLEMFORMULERING  

Venös insufficiens är en vanlig kronisk sjukdom som kan leda till venösa bensår. En kronisk 

sjukdom kan innebära att patientens förväntningar på livet inte kan infrias. Detta kan orsaka 

oro, depression och negativ självkänsla och kan även leda till att personen drar sig undan 

sociala sammanhang. Tidigare forskning visar att patienter med venösa bensår upplever en 

försämrad livskvalitet och tvingas anpassa sig till hinder som smärta, klåda, rinnande 

sårvätska, odör och kompressionsbandage. Läkningsprocessen är dessutom utdragen, vilket för 

patienterna innebär omfattande kontakter med sjukvården för såromläggning. Sjuksköterskans 

uppgift enligt kliniska riktlinjer är bland annat att bedöma patientens situation ur ett 

helhetsperspektiv. Detta kräver att sjuksköterskan har god förståelse för patientens 

livssituation. Sjuksköterskor har dock i tidigare studier uppgivit att de saknar nödvändiga 

kunskaper för att möta personen bakom såret. I denna studie avser författarna därför att 

sammanställa och tillgängliggöra befintlig kunskap om patienters upplevelser av att leva med 

venösa bensår. 

SYFTE 
Syftet med denna studie är att beskriva patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. 

METOD 

Design 

Studien utformades som en kvalitativ litteraturstudie enligt den metod som beskrivs av Friberg 

(2006a). Enligt Friberg är syftet med en litteraturstudie att skapa en översikt över 

forskningsresultat inom ett specifikt kunskapsområde. Eftersom syftet med denna 

litteraturstudie var att undersöka människors upplevelser inkluderades enbart kvalitativa 

studier. 

Datainsamlingsmetod 

Friberg (2006a) beskriver att en litteratursökning inleds med anläggandet av ett 

”helikopterperspektiv” för att sedan fortsätta med en mer strukturerad sökning. Att anlägga ett 

helikopterperspektiv innebär att fritt söka efter artiklar för att skapa sig en helhetsbild av 

området och testa vilka sökstrategier som ger för syftet relevanta träffar. En sådan inledande 

sökning genomfördes och ledde fram till utformningen av följande sökstrategi: 
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För att söka artiklar användes databaserna CINAHL och PubMed. Sökord som användes var: 

”Venous leg ulcer” AND “experience” och “Venous leg ulcers” AND “psychosocial factors”. 

I CINAHL användes även metarubriken “chronic wounds” med underkategorin “psychosocial 

factors”. När litteraturöversikter som besvarade syftet hittades söktes deras referenslistor 

igenom för att hitta relaterade artiklar.  

Tabell 1: Sökmatris 
Databas Sökord Antal sökträffar Antal lästa 

abstracts 
Slutligt 
Urval 

CINAHL (MH "Wounds, Chronic/PF") 67 41 2 
CINAHL Venous leg ulcer AND experience 11 11 3 
CINAHL Venous leg ulcers AND psychosocial factors 100 60 4 
PubMed Venous leg ulcers AND psychosocial factors 126 30 1 
PubMed Venous leg ulcer AND experience 

(iTitel/Abstract) 
10 5 0 

 

Urval 

Ett flertal artiklar som på olika sätt behandlade venösa bensår hittades i databassökningarna. 

Friberg (2006a) menar att vissa studier bör exkluderas eftersom hela forskningsområdet 

omöjligt kan omfattas. Kriterier för inklusion i det slutliga urvalet var att artiklarna skulle 

beskriva patienters upplevelse av att leva med venösa bensår och vara skrivna mellan 1995-

2012. De skulle även vara ”peer-reviewed”, skrivna på engelska eller svenska och publicerade 

i en vetenskaplig tidskrift med inriktning på omvårdnad och/eller medicin. Endast kvalitativa 

studier inkluderades. Studier som berörde tekniker för såromläggning eller medicinska 

aspekter av sårläkning exkluderades. 

När artiklarnas abstracts hade lästs igenom, sorterades för syftet irrelevanta artiklar bort efter 

ovanstående kriterier. Efter sållningen återstod tio artiklar. Dessa studier kvalitetsgranskades 

med hjälp av de frågeställningar som beskrivits av Friberg (2006a). De valda artiklarna är 

stjärnmärkta i referenslistan. 

Dataanalys 

Friberg (2006a) beskriver att analysen kan fokusera på olika områden i studierna. Författarna 

valde att i denna litteraturstudie främst fokusera på likheter och skillnader i studiernas resultat, 

eftersom denna aspekt tydligast överensstämmer med studiens syfte. Artiklarna lästes igenom 

noggrant var för sig. För att få överblick över forskningsmetoder och resultat sammanfattades 

de sedan i en artikelmatris (se bilaga 2). Med hjälp av matrisen jämfördes övergripande 

likheter och skillnader mellan de enskilda studiernas resultat. När likheter och skillnader i 

studiernas helhet identifierats beskriver Friberg (2006a) att materialet kan sorteras in i 



 13 

kategorier för att beskriva innehåll av liknande karaktär. Författarna plockade därför ut 

stycken från de olika studiernas resultatdelar och sammanförde dessa till nya kategorier och i 

vissa fall underkategorier. Under varje kategorirubrik jämfördes liknande material från olika 

studier med fokus på likheter och skillnader. 

Tabell 2: Exempel från analysarbetet 
Stycke Beskrivning Underkategori Kategori 
“The intensity of the pain fluctuated…” 
(Ebbeskog & Ekman, 2001) 

En del patienter uppgav 
att smärtan varierade i 
styrka  

Smärta Upplevelser 
som begränsar 

“Patients often feel a resignation about slow 
wound healing and the inevitability of 
wound recurrence”. 
(Chase, Melloni & Savage, 1997)  

Den långsamma 
läkningen ledde i många 
fall till hopplöshet. 

“The key feature, however, is the perception 
of uncertainty of healing” 
(Walshe, 1995). 

Den långsamma 
läkningen ledde i många 
fall till ovisshet 

Hopplöshet, 
ovisshet och 
sorg 

I väntan på 
läkning 

“An important aspect of the experience with 
the nurses was that it was characterized by a 
‘laugh and a joke’ and honesty” 
(Hopkins, 2004).  
 

Ärlighet och humor 
upplevdes som 
betydelsefullt i mötet 
med vårdpersonalen. 

 

Ljuspunkter i 
den nya 
tillvaron 

I väntan på 
läkning 

 

Etiska aspekter 

De inkluderade studierna är redan genomförda och ingen ny information lämnas ut om 

enskilda individer. Informanterna kommer inte heller påverkas av litteraturstudien. Därför bör 

inga etiska svårigheter uppstå. De inkluderade studiernas forskningsmetod har även granskats 

av författarna ur ett etiskt perspektiv. Under granskningen kontrollerades om studierna var 

godkända av en etisk kommitté, att inga patienter kommit till skada i studierna, samt att 

informanterna hade givit informerat samtycke till att delta i studien. Inga etiska frågetecken 

hittades i studierna, men en del hade mycket kortfattade beskrivningar kring etiska aspekter. 

Alla studier var dock granskade av en etisk kommitté, varför de bedömdes som etiskt 

godtagbara.
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RESULTAT 
I analysen av materialet framträdde två huvudsakliga problemområden: Att tillvaron 

begränsades av såret och att läkningsprocessen var utdragen. Under dessa huvudkategorier 

utkristalliserades några underkategorier:

 

Fig. 1: Patienters upplevelser av att leva med venösa bensår – sammanfattning av resultatet. 

 

Upplevelser som ger en begränsad tillvaro 

Smärta 

Trots given smärtlindring upplevde patienter i samtliga granskade studier smärta från sår och 

kompressionsstrumpor som ett stort problem (Chase et al., 1997; Douglas, 2001; Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Flaherty, 2005; Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; 

Krasner, 1998; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995). Smärtan påminde ständigt om såret 

(Chase et al., 1997) och gjorde att patientens rörlighet begränsades (Ebbeskog & Ekman, 

2001; Flaherty, 2005; Walshe, 1995). Promenader och utevistelser blev därmed kortare 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Att ha benet i högläge var ett bra sätt att lindra smärtan, men att 

sitta med benet högt begränsade patienternas rörlighet ytterligare (Chase et al, 1997; Flaherty; 

2005; Krasner; 1998). 

Några patienter upplevde inte någon smärta alls medan andra beskrev den som chockartad 

eller akut (Flaherty, 2005). En del patienter uppgav att smärtan varierade i styrka (Douglas, 

2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004) och blev mer intensiv på kvällarna 
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(Ebbeskog & Ekman, 2001). Andra upplevde konstant smärta (Krasner, 1998; Chase et al., 

1997; Hopkins, 2004; Walshe, 1995). Förbandsbytet (Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami; 

2001) och debrideringen av såret var extra smärtsamma moment (Hopkins, 2004; Krasner, 

1998). Dessutom upplevde vissa ökad smärta i några dagar efter debrideringen (Hopkins, 

2004). Även kompressionsstrumporna upplevdes som smärtsamma och irriterande (Chase et 

al., 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001; Flaherty, 2005). 

Oro och osäkerhet 

I de granskade studierna framkom att patienternas tillvaro begränsades av oro. De kunde aldrig 

veta om något skulle inträffa med såret, som till exempel att bandaget kunde lossna. Denna 

bristande kontroll över utseendet ledde till en ständig osäkerhet (Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Hopkins, 2004). Patienterna tenderade att undvika sociala kontakter av rädsla för att stöta 

emot något som kunde orsaka ny vävnadsskada (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Flaherty, 2005; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 2005). En patient beskrev till exempel hur 

barnbarnsbarnet förmanades att hålla sig ifrån hennes ben när de var på besök (Rich & 

McLachlan, 2003). Några andra exempel på orosmoment var att dusch och bad kunde störa 

sårläkningen, att utevistelser i regn och snö kunde orsaka blöta förband (Ebbeskog & Ekman, 

2001), att sårvätska kunde läcka igenom bandaget i sociala sammanhang (Ebbeskog & Ekman, 

2001; Hopkins, 2004) och att den riskerade att fläcka ned kläder och inredning (Rich & 

McLachlan, 2003). 

Skam  

Känslor av skam och förlägenhet förekom bland patienterna och kunde leda till att de undvek 

sociala kontakter och offentliga miljöer (Chase et al., 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Hopkins, 2004; Jones et al., 2008; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995). Att såret och 

exsudatet luktade illa var en orsak till förlägenhet (Hopkins, 2004) och upplevdes av några 

som det värsta besväret (Hopkins, 2004; Jones et al., 2008). Två andra källor till skam var de 

klumpiga bandagen och förekomsten av rinnande sårvätska (Flaherty, 2005; Walshe, 1995; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Jones et al., 2008). Patienter vars sår hade läkt 

upplevde förlägenhet över fläckar, ärr och blemmor som såren lämnade efter sig, samt 

skämdes för synliga varicer (Flaherty, 2005). Några patienter klandrade sig själva och sin 

livsstil för att såret hade uppkommit och för att det inte läkte (Douglas, 2001; Ebbeskog & 

Ekman 2001). Andra upplevde genans när sjuksköterskor på ett okänsligt sätt kommenterade 

odör (Rich & McLachlan, 2003). Vissa satte stolthet i att inte uppsöka sjukvård i onödan. Att 

söka hjälp sågs som ett tecken på svaghet och var därmed skamfyllt (Chase et al., 1997). 
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Några kvinnor upplevde att de inte längre var kapabla att uppfylla sin traditionella könsroll när 

hemmet inte kunde skötas som tidigare. Detta resulterade i identitetsförlust och frustration 

(Douglas, 2001). En liknande bild framkommer i Ebbeskog och Ekmans (2001) studie där 

några kvinnor berättade att de inte orkade städa på grund av smärtrelaterad sömnbrist, vilket 

de upplevde som genant. Männen i samma studie beskrev dock inte detta, då de fick hjälp med 

städning av hemtjänsten. 

Skammen över att ha ett venöst bensår förändrade patientens självbild (Walshe, 1995). 

Självförtroendet och självkänslan försvagades och kroppsbilden blev annorlunda (Douglas, 

2001). Vissa patienter såg benet som en defekt kroppsdel och distanserade sig själva från såret 

(Chase et al., 1997). 

I väntan på läkning 

Hopplöshet, ovisshet och sorg 

Att ha ett venöst bensår beskrevs som en evig läkeprocess. Patienterna uppgav att det varken 

blev bättre eller sämre (Chase et al., 1997) och lindningen påminde ständigt patienterna om 

såret (Ebbeskog & Ekman, 2001). Den långsamma läkningen ledde i många fall till hopplöshet 

(Chase et al., 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001; Rich & McLachlan, 2003), sorg (Douglas, 

2011) och ovisshet (Ebbeskog & Ekman, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Walshe, 1995). 

Ovissheten kvarstod även när såret läkt, eftersom risken för nya sår var stor (Chase et al., 

1997; Ebbeskog & Ekman, 2001). Vissa patienter tänkte att såren inte skulle läka över huvud 

taget (Hopkins, 2004; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995) och några patienter sörjde 

över att livet aldrig skulle bli som förut (Chase et al., 1997). En skillnad som framkom var att 

äldre patienter hade en mer negativ syn på läkningen än de yngre (Walshe, 1995). 

Maktlöshet och förlorad kontroll 

De svårläkta såren kostade patienterna friheten (Chase et al., 1997) och kontrollerade deras liv 

(Chase et al., 1997; Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Jones et al., 2008; Walshe, 

1995). Många patienter upplevde känslor av maktlöshet (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman 

2001; Chase et al., 1997). Ebbeskog och Ekman (2001) beskriver hur bandagen gjorde att 

patienterna kände sig som fångar i deras egna kroppar och att lindorna upplevdes som en 

rustning mot omvärlden. Flera patienter uttryckte oförmåga att påverka riktningen av skeenden 

i livet (Chase et al., 1997). Denna bild var dock inte lika framträdande i studien av Ebbeskog 

och Ekman (2001). 
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Patienterna upplevde de omfattande vårdkontakterna som tidsödande. De ständigt 

återkommande omläggningarna påverkade deras möjligheter till socialt liv (Ebbeskog & 

Emami, 2005; Hopkins, 2004; Rich & McLachlan, 2003). Ett exempel på detta var att det 

ibland inte fanns någon specifik tid som distriktssköterskan skulle komma. Då blev patienterna 

tvungna att sitta hemma och vänta vilket upplevdes som bortslösade dagar (Hopkins, 2004). 

Några patienter ansåg att det var lämpligt att överlämna kontrollen över behandlingen till 

vårdpersonalen, trots att de kanske var missnöjda med delar av omläggningen. Detta eftersom 

de inte hyste tilltro till sin förmåga att göra egna bedömningar (Walshe, 1995). 

Några patienter upplevde minskad maktlöshet efter kontakt med vårdpersonal. Tack vare hjälp 

från sjuksköterskan kunde patienter sätta upp mål för sig själva, börja gå ut och återuppta 

fritidsintressen. De upplevde då att de återtagit kontrollen över sina liv (Douglas, 1998). 

Ljuspunkter i den nya tillvaron 

Trots negativa känslor och många besvärliga situationer att hantera i vardagen berättade 

patienter i flera studier om hoppfullhet och tillförsikt (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 

2004; Douglas; 2001; Walshe; 2005). Några beskrev hur de lärt sig känna av kroppens 

signaler. Det gjorde dem övertygade om att såret snart skulle läka. Patienterna som gav denna 

beskrivning såg fram emot att snart bli av med såret och förbanden och komma tillbaka till 

livet de levde innan problemen uppstod (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

En annan positiv aspekt av läkeprocessen kunde vara relationen till sjuksköterskan (Hopkins, 

2004; Rich & McLachlan, 2003; Chase et al., 1997). Många patienter kände förtroende för 

vårdpersonal och tacksamhet för den hjälp de fick (Flaherty, 2005; Walshe, 1995). Känslan av 

tillit till och förtroende för vården infann sig när patienten fick möta samma sjuksköterska 

under en lång tidsperiod (Ebbeskog och Emami, 2005). Ärlighet och humor upplevdes som 

betydelsefullt i mötet med vårdpersonalen (Hopkins, 2004). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Design 

I denna studie har patienters upplevelse av att leva med venösa bensår granskats. Designen 

som användes var en kvalitativ litteraturstudie enligt Fribergs (2006a) modell. Denna design 

har inneburit att likheter och skillnader i de granskade studierna har jämförts. Styrkan med 

designen är att den på ett enkelt sätt skapar en överblick över flera studiers kunskapsmaterial 

(Friberg, 2006a). Att jämföra likheter och skillnader mellan de olika studierna var dock 

stundtals problematiskt eftersom varje enskild studie innehöll många olika beskrivningar från 

informanter som hade skilda erfarenheter. Det var även svårt att avgöra vilka erfarenheter som 

delades av många informanter och vilka som endast var en enskild persons upplevelser. 

I litteratursökningen hittades inte fler än tio artiklar som svarade på de uppsatta inklusions- 

och exklusionskriterierna. Urvalet av artiklar på området var således begränsat. Det hade 

därför kunnat vara lämpligt att utforma studien som en kvalitativ intervjustudie i stället för att 

göra en litteraturstudie. På grund av tidsbrist och krav på etisk prövning var detta dock ej 

genomförbart. 

Sökstrategi 

Friberg (2006b) menar att en litteratursökning till en litteraturstudie bör vara systematisk. För 

att uppnå systematik dokumenterades sökningarna noggrant. Målsättningen med sökstrategin 

var att täcka alla artiklar på området. För att inte missa några viktiga artiklar genomfördes 

även det som Östlundh (2006) kallar sekundärsökningar. En risk när sökord väljs ut är enligt 

Östlundh att de inte täcker in alla artiklar på området. För att öka chanserna till att 

sökresultatet skulle vara heltäckande användes flera olika sökord. Sekundärsökningar 

användes även i detta syfte. Ett stort antal träffar gicks igenom i sekundärsökningarna och inga 

nya relevanta artiklar hittades, varför sökningen bedöms vara heltäckande. Polit och Beck 

(2010) menar att det är viktigt att söka litteratur från flera olika källor för att undvika ett 

snedvridet urval. Litteratursökningen genomfördes därför i både CINAHL och PubMed. 

Urval 

Det begränsade urvalet av artiklar gjorde att relativt gamla artiklar användes (1995-2008). 

Polit och Beck (2010) menar att en litteraturstudie bör inkludera artiklar som är aktuella. Ett 

tidsspann på 17 år kan då ses som alltför stort. Behandling av venösa bensår, både 
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omläggningsmaterial (Meaume et. al., 2012) och kirurgiska metoder (Word, 2010) har 

utvecklats under den här tidsperioden. Dock visar studier att basen i den konservativa 

behandlingen av venösa bensår, det vill säga kompressionsterapi och högläge, inte förändrats 

(Collins & Seraj, 2010). Trots vissa förändringar i behandlingsmetoder kan dock inga tydliga 

skillnader gällande patienternas upplevelser utläsas mellan äldre och yngre artiklar. Detta kan 

tyda på att de valda studierna fortfarande kan betraktas som aktuella. Att enbart artiklar på 

engelska och svenska inkluderades kan också ses som en svaghet, då andra intressanta artiklar 

kan ha förbigåtts (Axelsson, 2008).  

Syftet i två av de granskade studierna skiljde sig från de övriga studiernas syften. En studie 

beskrev ”erfarenheten av att leva med smärtsamma venösa sår” och en annan ”erfarenheten av 

bandagebyten hos äldre patienter med venösa bensår”. Dessa skillnader i fokus kan ses som en 

svaghet, eftersom det kan vara svårt att jämföra resultaten när studierna har granskat olika 

saker. De ovan nämnda artiklarna var svåra att jämföra med varandra. Dock gick det lättare att 

jämföra dem med de andra artiklarna som hade mer allmänna frågeställningar.  

En styrka vid jämförelsen av artiklarna var att de övriga åtta studierna hade ett liknande syfte. 

Artiklarna byggde på kvalitativa intervjustudier (semi-strukturerade eller ostrukturerade). 

Antalet informanter varierade mellan 5 och 20. Åtta av tio studier hade en hermeneutisk 

fenomenologisk ansats. ”Grounded theory” och ”kvalitativ innehållsanalys” förekom också. 

Alla artiklar handlade om upplevelser av att leva med venösa bensår, vilket gjorde att de 

svarade bra på syftet med litteraturstudien. 

En annan styrka med urvalsförfarandet var att endast en typ av kroniska sår beskrevs i 

artiklarna. De tio studier som valdes ut var de enda som enbart berörde upplevelser hos 

patienter med venösa bensår. Det fanns dock en stor mängd studier som handlade om 

upplevelser av kroniska sår där patienter med sår av olika etiologi blandades. Om flera typer 

av kroniska sår hade inkluderats skulle resultaten blivit svårare att jämföra eftersom en del 

omständigheter, både fysiska och psykiska, kan skilja sig åt mellan sårtyperna. En del studier 

visar att patienter med sår av annan etiologi uppvisar snarlika fysiska besvär (Pigglin & Jones, 

2009; Lindahl, Norberg, Söderberg, 2007b), men det finns även studier som pekar på 

skillnader. Exempelvis finns studier som indikerar att patienter med arteriella sår upplever en 

starkare smärta än patienter med venösa bensår (Closs, Nelson & Briggs, 2008). Ett annat 

exempel på skillnader är att vissa patienter med maligna tumörsår betraktade såren som en 

ständig påminnelse om sin obotliga cancersjukdom (Lo et al., 2008). Det är en problematik 

som inte finns hos patienter med venösa sår.  
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De tio granskade studierna skrevs i USA, Storbritannien och Sverige. De är utförda vid olika 

tidpunkter med personer i olika åldersgrupper och med skilda socioekonomiska situationer. 

Trots detta ger studierna en samstämmig bild av problematiken, om än från olika perspektiv. 

Inga tydliga skillnader i studiernas resultat har kunnat urskiljas mellan äldre och yngre artiklar 

eller mellan olika geografiska platser. Tillsammans skapar artiklarna en mångfacetterad bild 

av möjliga svårigheter och positiva upplevelser som bensårspatienter kan erfara. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att resultaten inte nödvändigtvis är giltiga för enskilda individer. 

Analys 

Under det första steget i sökprocessen, av Friberg (2006a) kallat ”helikopterperspektivet”, 

tillägnade sig författarna sig mycket kunskap om patienters upplevelser av venösa bensår. En 

av författarna har även erfarenhet av arbete med patientgruppen. Dessa två faktorer kan 

innebära att författarna har skapat sig en förförståelse för ämnet som skulle kunna färga 

förståelsen av artikeltexterna. Den initiala uppfattning som författarna hade var att patienter 

med venösa bensår upplevde mycket besvär. Författarna har under analysarbetet 

uppmärksammat och diskuterat hur denna förförståelse kan påverka resultatet av analysen. 

En annan möjlig svaghet med analysen kan vara att patienternas berättelser har bearbetats och 

sammanfattats i två led, dels av författarna till de granskade studierna och dels av författarna 

till denna studie. Detta kan ha inneburit att de ursprungliga innebörderna kan ha gått förlorade 

eller förändrats. 

I analysarbetet översattes artikeltext från engelska till svenska. För att minska risken för 

felöversättning användes lexikon i de fall då författarna var osäkra på ordets betydelse. Dock 

finns risk att nyanser i betydelsen av de engelska orden gått förlorad eller blivit ändrad i 

översättningen eftersom flera svenska synonymer finns till de engelska orden.  

Översättningarna blev i dessa fall tolkningsfrågor och författarna diskuterade tills ömsesidig 

förståelse nåddes.  

Sammanslagningen av textstycken från artiklarna som handlade om samma saker ordnades in 

under kategorier, enligt Fribergs (2006a) metod. Denna analys utfördes av två personer som 

tillsammans diskuterade texternas innebörd fram tills ömsesidig förståelse uppnåddes. Att två 

personer deltog i detta arbete stärker resultatens tillförlitlighet, eftersom uppfattningarna blir 

mindre färgade av författarnas förförståelse. Polit och Beck (2010) kallar denna metod 

forskartriangulering (investigator triangulation). 
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Resultatdiskussion 

Sammanfattning av resultatet 

Patienter med venösa bensår kan uppleva skam för rinnande sårvätska, skrymmande bandage 

och odör. Skammen påverkar patientens självbild och självkänsla. Sårrelaterad smärta leder 

till fysiska begränsningar, som i kombination med skam, oro och osäkerhet ger patienterna en 

begränsad tillvaro. Den långa och osäkra läkeprocessen leder till känslor av hopplöshet, sorg 

och maktlöshet. Ljuspunkter i den nya tillvaron är framför allt kontakterna med 

sjukvårdspersonal. 

Jämförelser med liknande studier 

I bakgrunden beskrivs att anpassningsprocessen till en kronisk sjukdom kan orsaka oro, 

depression och negativ självkänsla samt leda till att patienter drar sig undan sociala 

sammanhang (Miller Smedema et al., 2009). Patienter beskriver i resultatet upplevd oro, sorg 

och negativ självkänsla, vilket bekräftar den teori som Miller Smedema et al. (2009) framför. 

Dock har ingen uttalat beskrivit att de lider av depression orsakad av såret. 

Smärta och skamkänslor begränsade patienternas val av aktiviteter och möjligheter till sociala 

kontakter. Denna bild bekräftas av flera liknande studier (Harendraan et al., 2005; Neil & 

Munjas, 2000; Persoon et al., 2003; Jones, Barr, Robinson & Carlisle, 2006). I resultatet 

framkommer vidare att smärtan som såren medförde ledde till minskad fysisk aktivitet. Detta 

bekräftas av Briggs och Flemming (2007), som i sin studie kom fram till att nedsatt rörlighet 

och minskad aktivitetsnivå förekom bland patienter med bensår. 

Många olika orsaker till skam och förlägenhet beskrivs i resultatet. Skammen var kopplad till 

flera aspekter av sårproblematiken, men en gemensam nämnare var rädsla för andras 

reaktioner och oro för att uppfattas som ful eller illaluktande. Skam beskrivs även i andra 

studier om svårläkta sår. Lindahl et al. (2007b) beskriver att patienter skämdes för orenlighet, 

medan Jones et al. (2006) skriver om skam för att vara annorlunda och rädsla för att bli 

uttittad. En del kvinnor i studien skämdes för att de upplevde sig inkapabla att uppfylla andra 

människors förväntningar gällande skötsel av hemmet. Ingen man beskrev dock detta som ett 

problem, eftersom de fick hjälp av hemtjänsten med hushållsarbete. I en studie av Osika, 

Klerby och Osika (2010) bekräftas denna bild - Ensamstående män fick mer hjälp med 

hushållsarbete av hemtjänsten än ensamstående kvinnor fick. 

Av resultaten framgår vidare att patienter upplevde maktlöshet kopplat till såret och den nya 

livssituation som såret medförde. De överlämnade kontroll till andra, exempelvis vårdpersonal 
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och upplevde att de själva inte kunde ta kontrollen över sina liv. Liknande resultat 

framkommer i flera andra studier (Lindahl et al. 2007b; Lindahl, Gilje, Norberg & Söderberg 

2010; Briggs & Flemming 2007). 

Trots att många patienter talat om skam och oro har få beskrivningar framkommit av att andra 

människor har reagerat på odören eller sårens utseende. Det finns anledning att anta att 

känslan av skam infinner sig oavsett omgivningens faktiska reaktioner. Skammen och oron i 

sig blir ett problem oavsett om andra människor störs av såret eller ej. Stuenkel och Wong 

(2009) kallar detta fenomen för ”upplevt stigma”. Upplevt stigma är enligt Stuenkel och Wong 

den internaliserade känslan av att vara nedvärderad eller "inte lika bra som" någon annan. Det 

upplevda stigmat kan vara relaterat till en rädsla för att bli annorlunda bemött eller för att bli 

stämplad av andra, trots att inte några stigmatiserande attribut (till exempel odör eller knöliga 

bandage) är uppenbara för omgivningen. 

Möjliga konsekvenser av patienternas upplevelser 

Neil och Munjas (2000) menar att bensårspatienternas många sociala begränsningar resulterar 

i att de isolerar sig i hemmet. En möjlig risk med social isolering är att patienterna upplever 

ensamhet. Flett (1994) kunde dock inte påvisa någon statistiskt signifikant ökning av 

ensamhetskänslor i patientgruppen jämfört med en kontrollgrupp. En annan tänkbar risk med 

social isolering är depression. En kvantitativ studie av venösa bensårspatienter visade dock att 

det inte fanns något samband mellan ”att leva ensam” eller ”att ha begränsad rörlighet” och 

depression. Däremot fanns det statistiskt signifikanta samband mellan depression och ”odör” 

samt depression och ”smärta” (Jones et al., 2006). Jones et al. menar vidare att odören är den 

huvudsakliga orsaken till att patienter isolerar sig. Detta ligger i linje med resultatet av denna 

studie, då flera har beskrivit att odören upplevdes som det värsta besväret. 

Även fysisk inaktivitet innebär risker. Enligt Prasad och Das (2009) är en stillasittande livsstil 

associerad med en signifikant ökning av hjärt-kärlsjukdom och mortalitet. Det kan dessutom 

medföra en ökad risk för djup ventrombos (Weill-Engerer, 2004) och osteoporos hos äldre 

(Rubinstein, 2006). 

Såväl social isolering som depression och fysisk inaktivitet kan, som framgår av denna studies 

bakgrund, leda till försämrad sårläkning (Cole-King & Harding, 2001; Guo & DiPietro, 2010). 

En uppenbar risk finns därför att patienterna hamnar i en ond spiral där psykosociala faktorer 

leder till försämrad sårläkning och den hämmade sårläkningen i sin tur förvärrar den 

psykosociala situationen ytterligare. Det är därför av största vikt att sjuksköterskan och 

patienten arbetar för att motverka social isolering, depression och minskad fysisk aktivitet. 
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Syme (1988, refererad i Wallerstein, 2002) menar att maktlöshet och bristande kontroll över 

tillvaron är en social bestämningsfaktor för hälsa. Att inte ha kontroll över sitt liv innebär 

således att man riskerar sämre hälsa. Enligt Comas-Diaz (1981) kan maktlöshet leda till 

okontrollerbarhet, vilket orsakar depression. 

Vad kan sjuksköterskan göra för att stötta patienten? 

Av Stockholms läns landstings kliniska riktlinjer framgår att sjuksköterskan inte enbart skall 

fokusera på såret, utan omhänderta patienten ur ett helhetsperspektiv (Grauers, 2012). För att 

denna målsättning skall kunna förverkligas bör sjuksköterskan utifrån förståelsen av patientens 

livssituation finna lämpliga omvårdnadsåtgärder. Det finns flera strategier beskrivna i den 

vetenskapliga litteraturen som kan vara till hjälp för patienten i dennes anpassning till livet 

med ett venöst bensår. 

Pattison (2000) menar att det finns olika strategier för att undgå skam. En strategi som Pattison 

beskriver är humor. Skammen kan vara lättare att hantera med hjälp av skratt och en lättsam 

inställning. Vikten av humor bekräftas också i resultatet av denna litteraturstudie där några 

patienter har beskrivit att de uppskattar humor i kontakterna med vårdpersonalen. Andra 

beskrev dock genans när sjuksköterskorna kommenterade såret på ett okänsligt vis. 

Användandet av humor bör därför ske med viss försiktighet eftersom gränsen till okänslighet 

kan vara hårfin. 

En annan strategi för att undvika skam som Pattison (2000) beskriver är att finna en 

grupptillhörighet. Här kan sjuksköterskan spela en roll genom att arrangera träffar i grupp för 

patienter eller förmedla kontakt med patientföreningar. En studie av Edwards, Courtney, 

Finlayson, Shuter och Lindsay (2008) bekräftar att gruppverksamhet arrangerad av sjukvården 

stärker självkänslan hos patienter med venösa bensår. 

Av resultatet framgår att patienterna upplevde maktlöshet. För att förhindra denna upplevelse 

kan sjuksköterskor använda sig av empowerment (bemyndigande) som en hälsofrämjande 

strategi (Wallerstein, 2002). Enligt Tengland (2007) är syftet med empowermentstrategier att 

patientens kunskaper, självförtroende, självkänsla, självdisciplin och autonomi skall stärkas. 

Genom att dessa inneboende resurser stärks kommer patienten på egen hand kunna uppnå en 

bättre hälsa och ta kontroll över sin livssituation. Tengland menar att dessa mål uppnås genom 

att den professionella hjälparen visar förtroende för patientens egen förmåga att definiera 

problemen, hitta lösningar och verkställa åtgärder i praktiken. Sjuksköterskan bör enligt 

Tengland arbeta tillsammans med patienten som en möjliggörare snarare än en ledare. 

Relationen mellan vårdare och patient bör vara icke-hierarkisk och uttryck för makt bör 
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undvikas. Det är den professionelle vårdarens uppgift att skapa ett gott klimat för förändring. 

För att ett sådant klimat skall uppstå krävs från sjuksköterskan empati, en ständigt positiv 

inställning och en vilja att förstå patientens världsbild. Vidare bör sjuksköterskan vara sig själv 

utan att göra sig till, samt agera tolerant och inte fördömande (Tengland, 2007). 

Slutsats 

Venös insufficiens är en kronisk sjukdom som kan orsaka venösa bensår. Att drabbas av ett 

kroniskt sjukdomstillstånd kan förändra patientens livssituation. Detta fordrar att patienten 

anpassar sig till den nya livssituationen, vilket enligt tidigare forskning kan orsaka oro, 

depression och negativ självkänsla. Livssituationen för patienter med venösa bensår förändras 

när de tvingas förhålla sig till symtom från såret såsom smärta, klåda, sårvätska och odör, samt 

till en långvarig läkeprocess med besvärande kompressionsbehandling. Patienterna kan under 

läkeperioden uppleva begränsningar i tillvaron orsakade av smärta, skam, oro och osäkerhet. 

Begränsningarna kan leda till social isolering och nedsatt fysisk aktivitet. Den långa och 

ovissa läkeprocessen gör att en del patienter upplever maktlöshet, sorg och hopplöshet vilket 

kan leda till en sämre hälsa. Ovanstående konsekvenser av den förändrade livssituationen kan i 

sin tur påverka sårläkningen negativt. En positiv aspekt av läkeprocessen var enligt patienterna 

relationen till sjuksköterskan. Av kliniska riktlinjer framgår att sjuksköterskan inte enbart skall 

fokusera på såret, utan omhänderta patienten ur ett helhetsperspektiv. Detta mål kan uppfyllas 

bland annat genom att sjuksköterskan ger stöd till patienten i dennes anpassning till den nya 

livssituationen. Stödet kan innebära att bemöta patienten med humor eller att förmedla kontakt 

med andra personer i samma situation. Sjuksköterskan kan även använda 

empowermentstrategier för att hjälpa patienten återta kontrollen över livet och motverka 

maktlöshet. 

Klinisk betydelse 

En förståelse för patienters upplevelse av att leva med venösa bensår kan vara till hjälp när 

sjuksköterskan planerar stödåtgärder till patientgruppen. Enligt Morgan och Moffat (2008) kan 

patienterna uppleva ett bättre bemötande när sjuksköterskan har god förståelse för besvär som 

såren orsakar. 

Förslag på vidare forskning  

Under arbetets gång identifierades några kunskapsluckor som skulle kunna bli föremål för 

framtida forskning. Det saknas forskning om hur sjuksköterskor kan stödja patienter som 

upplever skam relaterad till venösa bensår. Det skulle även kunna undersökas hur 

sjuksköterskor kan stödja patienter som lever isolerat på grund av de venösa bensåren. Andra 
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områden som är outforskade är hur man som sjuksköterska talar om odör med patienten och 

hur man minskar upplevelser av stigmatisering. Det finns heller ingen jämförande forskning 

om hur genus eller kulturell- och socioekonomisk och bakgrund påverkar upplevelsen av att 

leva med venösa bensår. 
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Ort 

Syfte Design, urval, 
datainsamling, antal 
deltagare, analys 

Resultat Kvalitet 

1. Chase, S., K., 
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Journal of Vascular 
Nursing, 1997, 
Jun;15(2) 73-8. 
 
A forever healing: the 
lived experience of 
venous ulcer disease. 
 
Boston, USA 

Att fastställa den 
levda erfarenheten 
av läkning av venösa 
sår hos patienter på 
en ambulerande 
kirurgisk klinik. 
 

Kvalitativ 
 
Bevämlighetsurval 
 
Intervju med öppna 
frågor 
 
7 deltagare 
 
Fenomenologisk ansats 

En evig läkeprocess 
- Det tog mycket lång tid 

för såren att läka 
 

Begränsning och 
anpassning  
- Begränsad aktivitet på 

grund av smärta och 
deformering. 
 

Maktlöshet 
- det oundvikliga i såret 

eller återkomst av sår.  
 

Vem bryr sig? 
- variationen mellan 

patienterna i 
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hantera sina sår 
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2. Douglas, V. (2001). 
 
Journal of Wound 
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Bournemouth, 
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Grounded theory ansats 
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vårdare – patient relationen 
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S.-L. (2001).  
 
Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 
2001;15(3) 235-43. 
 
Elderly persons' 
experiences of living 
with venous leg ulcer: 
living in a dialectal 
relationship between 
freedom and 
imprisonment 
 
Stockholm, Sverige 

Att belysa äldre 
personers upplevelse 
av att leva med ett 
venöst bensår. 

Kvalitativ  
 
”purposeful sampling 
strategy” 
 
 
15 deltagare 
 
Forskningsintervjuer 
 
 
Fenomenologisk-
Hermeneutisk ansats 
inspirerad av Ricoeur. 

känslomässiga konsekvenser 
av förändrad 
kroppsuppfattning 
 
begränsningar i livet 
 
Att uppnå välbefinnande 
trots ett smärtsamt sår och 
bandage 
 
En kamp mellan hopp och 
förtvivlan gällande lång 
läkningsprocess 

Hög 
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Nr Författare, År Tidskrift 
och Titel. 

Syfte Design, urval, 
datainsamling, antal 
deltagare, analys 

Resultat Kvalitet 

4. Ebbeskog, B., Emami, A. 
(2005).  
 
Journal of Clinical 
Nursing, 14, 1223-1231 
 
Older patients’ experience 
of dressing changes on 
venous leg ulcers: more 
than just a docile patient 
 
Stockholm, Sverige 

Att beskriva den 
levda erfarenheten 
av förbandsbyten 
hos äldre patienter 
med venösa 
bensår  

Kvalitativ 
 
”purposive sampling 
strategy” 
 
Forsknings-intervjuer  
 
15 deltagare  
 
En tolkande 
fenomenologisk metod 
utvecklad av Benner, P.  

Att vårdas på ett skickligt 
sätt 
 
Känslor av tillhörighet, 
kontinuitet och samhörighet  
 
Att tryckas ned i ett tillstånd 
kontrollen går förlorad, 
vilket leder till 
obehagskänslor 
 
Nöjda och kände att det 
fanns en ömsesidig 
förståelse mellan vårdgivare 
och patient  
 
Missnöjda och kände att de 
objektifierades. 

Hög 

5. Flaherty, E. (2005). 
 
Nursing Standard, 2005 Jul 
20 Vol 19, No 45: 78-89 
 
The views of patients 
living with healed venous 
leg ulcers. 
 
London, England 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
uppfattningar hos 
patienter med 
diagnosen venös 
insufficiens som 
upplevt minst en 
period av venös 
sårbildning som 
behandlats och 
läkt. 

Icke-experimentell 
design 
 
”purposeful sampling” 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
10 deltagare 
 
Kvalitativ analys av 
teman och mönster 

Symtom 
- Smärta 
- Utseende 
- Begränsningar 

 
Behandling 
- Strumpor 
- Högläge 
- Träning och 

viktnedgång 
- Vårdpersonal 
- Kliniker 

 
Copingmekanismer 
- Kunskap 
- Copingstrategier 
- Återkomst av sår 

Hög 
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Nr Författare, År Tidskrift 
och Titel. 

Syfte Design, urval, 
datainsamling, antal 
deltagare, analys 

Resultat Kvalitet 

6. Hopkins, A. (2004) 
 
British Journal of Nursing, 
2004, Vol 13, No 9 
 
Disrupted lives: 
investigating coping 
strategies for non-healing 
leg ulcers. 
 
London, England 

Att utforska den 
levda erfarenheten 
hos människor med 
svårläkta venösa 
bensår.  

Kvalitativ 
 
”Purposive sampling” 
 
Ostrukturerade intervjuer 
utgjorde kärndata och 
kompletterades med att 
deltagarna förde dagbok. 
 
5 deltagare 
 
 
Hermeneutisk eller 
tolkande fenomenologisk 
ansats guidad av 
Heideggeriansk filosofi 

Avbrott i livet  
- livet före och efter 

såren 
- oförutsägbart liv 
- del av livet 
- hopp inför framtiden 

 
Coping  
- acceptans 
- jämföra sig med andra 
- positiv inställning 

 
Sociala konsekvenser   
- det privata blir allmänt 
- social exkludering 
- slösade dagar 

 
Vårdrelationer  
- gjorde mer än det 

förväntade 
- skratta och skoja 
- förtroende 

Medel 

7.  Jones J.-E., Robinson J., 
Barr W., & Carlisle C. 
(2008) 
 
Nursing Standard, 2008  
Jul 16 Vol 22, No 45: 78-
89 
 
Impact of exudate and 
odour from chronic 
venous leg ulceration 
 
Manchester, England 

Att undersöka 
depression hos 
personer som 
behandlas för 
kroniska venösa 
bensår. Även att 
bedöma rikligt 
sårexsudats 
påverkan, vilket 
leder till läckage och 
lukt, på deras 
vardag, hälsa och 
livskvalitet 

Kvantitativ/Kvalitativ 
(Först genomfördes en 
kvantitativ studie med ett 
frågeformulär, därefter 
utfördes en mindre 
intevjustudie) 
 
”purposively selected” 
från urvalet i den 
kvantitativa studien 
 
Ostrukturerade intervjuer 
 
20 deltagare 
 
Fenomenologisk 
hermeneutisk ansats  

Odör och rikligt sårexsudat 
som leder till läckage har en 
negativ effekt på 
patienternas psykiska 
tillstånd, vilket ledde till 
vämjelse, självförakt och 
dålig självkänsla. 
 

Medel 

8. Krasner, D. (1998). 
 
Journal of Wound, 
Ostomy and Continence 
Nursing. 1998 May; 
25(3):158-68. 
 
Painful venous ulcers: 
themes and stories about 
living with the pain and 
suffering 
 
Baltimore, USA 

Att beskriva och 
utforska betydelsen 
av erfarenheten av 
att leva med 
smärtsamma venösa 
sår. 

Deskriptiv kvalitativ 
ansats,  
 
”Purposeful sampling 
strategy” 
 
Semistrukturerade 
intervjuer  
 
14 deltagare 
 
Heideggeriansk 
hermeneutisk 
fenomenologisk    

Förväntade sig smärta med 
såren 
 
Svullnad ger smärta 
 
Problem med att stå 
 
Smärtsam debridering som 
river upp smärta 

Hög 
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Nr Författare, År Tidskrift 
och Titel. 

Syfte Design, urval, 
datainsamling, antal 
deltagare, analys 

Resultat Kvalitet 

9.  Rich, A., McLachlan, L. 
(2003) 
 
Journal of Wound Care 
vol 12, No 2, februari 
2003 
 
How living with a leg 
ulcer affects people's daily 
life: a nurse-led study. 
 
Nottingham, England 

Att undersökta 
patienters 
upplevelser av att 
leva med bensår. 
 

Deskriptiv kvalitativ 
 
”purposive sampling” 
 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
8 deltagare 
 
Fenomenologisk ansats 

Symtom 
- smärta 
- obehag 
- exsudat 
- odör  

 
Behandling och hantering 
- Behandling av 

vårdpersonal 
- Kompressionsbandage 
- Förband 

 
Uppfattning, känslor och 
coping 
- Perception 
- Känslor 
- Copingstrategier 

 
Begränsningar på grund 
av bensåret 
- Sociala begränsningar 
- Kläder och skor 
- Fysiska 

Hög 

10. Walshe, C. (1995). 
 
Journal of advanced 
Nursing, 1995, 22, 1092-
1100 
 
Living with a venous leg 
ulcer: a descriptive study 
of patients' experiences. 
 
East Sussex, England 

Att beskriva 
upplevelsen av att 
leva med ett venöst 
bensår från ett 
patientperspektiv.  

Deskriptiv kvalitativ 
ansats 
 
”Purposeful randoms 
sample” från listor med 
patienter med venösa 
bensår 
 
Informella  
ostrukturerade intervjuer 
 
13 deltagare 
 
 
Fenomenologisk ansats 
 

Symtom 
- Smärta 
- Läckage och lukt 

 
Beskrivning av behandling 
- Upplevd Inkonsekvens 

 
Begränsningar orsakade 
av sårbildningen  
- Nedsatt rörlighet 
- Svårt med hygien 
- Utseende svårt att 

upprätthålla 
- Sömnsvårigheter 

 
Uppfattning av såret 
- Lite förståelse för såret 

 
Coping 
- Vara positiv 
- Normalisering  

Hög  


