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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Venösa bensår är den vanligaste sårdiagnosen och påverkar livet negativt då 
personer kan uppleva obehaglig lukt från såret samt smärta vilket kan leda till isolering. 
Egenvården är en viktig del i behandlingen när det kommer till sårläkningen och den främsta 
åtgärden är att minska bensvullnad genom att exempelvis använda kompressionsstrumpor och 
ha benen i högläge. Dorothea Orems egenvårdsteori används som definition av egenvård. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva personers upplevelser i samband med sin egenvård 
vid venösa bensår. 
Metod: En litteraturstudie har gjorts med deduktiv ansats med utgångspunkt i Orems teori. 
Genom en systematisk sökning i databaserna Cinahl och Pubmed resulterade urvalet i 12 
kvalitativa artiklar. En kvalitativ innehållsanalys gjordes enligt Lundman och Hällgren- 
Graneheim (2017). 
Resultat: Personernas upplevelser beskrivs utifrån kategorierna egenvårdsstrategi och 
egenvårdsbegränsningar.  
Slutsats: En del av personerna upplevde mer positiv syn till egenvården och hade kapacitet 
till åtgärderna. Men övergripande handlade upplevelserna om olika begränsningar till 
egenvården såsom smärta och rädsla där smärtan ofta visade sig vara underbehandlad. Även 
brist på kunskap sågs som ett hinder då många av personerna inte förstod varför 
egenvårdsåtägärderna var viktiga.   
      
Nyckelord: Egenvård, upplevelser, venösa bensår.
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Inledning 

Av Sveriges befolkning drabbas cirka 2 % någon gång under sin livstid av ett bensår där 

0,12–1% av dessa är venösa bensår (Lindholm, 2018). Det är den vanligaste sårdiagnosen och 

har en lång läkningstid som anses försämra personernas livskvalitet (Rikssår, 2017). 

Försämringen av livskvaliteten kan jämföras med personer som har kronisk hjärtsvikt eller 

kronisk lungsjukdom. Personer med bensår finns i de allra flesta kontext inom hälso- och 

sjukvården (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). En av de vanligaste 

omvårdnadsåtgärderna inom alla vårdformer är behandlingen av olika typer av sår och 

personerna som lever med såren upplever ofta att vardagen påverkas vilket bidrar till att det 

är extra viktigt att se människan bakom såret. Den grundutbildade sjuksköterskan ansvarar 

för omvårdnaden och har även en stor roll i att informera personen och närstående kring 

behandlingen och vikten av egenvård (Lindholm, 2018). Efter erfarenheter från den 

verksamhetsförlagda utbildningen har intresset för venösa bensår ökat och skapat en vilja att 

ta reda på olika upplevelser som personerna kan känna i samband med delaktigheten i sin 

vård. Arbetet kan förhoppningsvis bidra med ett resultat som kommer öka sjuksköterskors 

förståelse och förbättra egenvården för personer med venösa bensår.   

Bakgrund 

Venösa bensår 

Ett svårläkt bensår definieras genom att såret inte läkt inom sex veckor och är placerat 

nedanför knät (SBU, 2014). Bensår är ett symtom där orsaken till uppkomst kan vara 

sjukdomar eller en kombination av flera faktorer. Trauma mot benet är en stor orsak till själva 

såret men sen är det patologiska orsaker som gör att det blir svårläkt. Läkningen är mycket 

långsammare på benen än övriga kroppen på grund av att cirkulationen i benen oftast är 

sämre. Benen blir många gånger svullna som resultat av det höga ventrycket och försämrar 

därmed sårläkningen. Det kan ta månader eller år för såren att läka men även efter att såren 

har läkt är det vanligt att såren återkommer (Lindholm, 2018). Det finns olika typer av bensår 

som exempelvis arteriella bensår, venösa bensår och sår som har flera orsaker vilket kallas 

multifaktoriella (SBU, 2014). “Venösa bensår är bensår där man med objektiv metodik kan 

påvisa en venös dysfunktion och där det inte föreligger andra primära orsaker, såsom arteriell 
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insufficiens, diabetes, vaskulit eller malignitet” (Lindholm, 2018, s. 77). Det venösa bensåret 

uppstår som en konsekvens av bakomliggande sjukdom och den vanligaste är venös 

insufficiens med ålder som en av riskfaktorerna (SBU, 2014). Det som sker i kroppen vid 

venös insufficiens är att återflödet av blodet i venerna i benen försämras och därför blir det ett 

överflöd i venerna och vätska kan då läcka ut från kapillärerna och orsaka svullnad i benet 

och leda till att såren bildas (Chamanga, 2018). För att avgöra vilken typ av behandling och 

omläggning som är mest lämpad för personen är det betydande med bakomliggande 

utredning och diagnostik av såret (SBU, 2014). Den venösa insufficiensen kan behandlas med 

kirurgi och då tas den venösa patofysiologin i beaktning samt personens tillstånd. En viktig 

behandling vid venösa bensår är att minska svullnaden och det genom olika typer av 

kompressionsbehandlingar som ordineras av läkare (SBU, 2014). För att kompression ska 

kunna ses som behandling är det viktigt att mäta blodtrycket i kärlen då det måste vara ett 

visst tryck och det görs med en doppler vilket är ett slags ultraljud (Regmi & Regmi, 2012). 

Exempel på kompressionsbehandling är lindning och bandagering vilket behövs utföras av 

vårdpersonal på grund av tekniken då det finns risk att skada såret och försvåra läkningen. 

Beroende på hur såret läker ändras också behandlingen då kompressionen har som syfte att 

minska ödem men även undvika ytterligare sår (Lindholm, 2018).  

 

Livet för personer med venösa bensår kan påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Genom att 

personerna upplever svårigheter med rörelse, smärta, sömnsvårigheter samt lukt från såret 

kan det i sin tur leda till nedsatt livskvalitet, isolering och depression (Philips et al., 2018). 

Känslor som vanligtvis uppkommer är hot och rädsla inför att såret kommer tillbaka och då 

finns risken att personen skuldbelägger sig själv och känner skam (Fearns, Heller-Murphy, 

Kelly & Harbour, 2017) För att personerna ska kunna förbättra, få tillbaka eller behålla 

hälsan är det sjuksköterskans ansvar att stötta till bästa möjliga välbefinnande och livskvalite 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Det blir mycket förändringar kring livsstilen och det 

dagliga livet med upplevda begränsningar. En del personer är tvungna att jobba mindre på 

grund av arbetsuppgifter som inte längre går att genomföra och i de sämre fallen kan det bli 

en fråga om förtidspension. Sker dessa begränsningar inom arbetet så uppstår ofta finansiella 

problem. Behovet av hjälp från närstående ökar och kontakten med sjukvården upplevs 

ibland som ett hinder eftersom det inte har behövts tidigare på samma sätt (Cezar da Silva et 

al., 2015). Det är i partnerskap med sjuksköterskan som personen och närstående ska utforma 

egenvården där hänsyn tas till behov och erfarenheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).   
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Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans  

Orem var en amerikansk sjuksköterska och omvårdnadsteoretiker. Hon utvecklade en 

omvårdnadsteori om egenvårdbalans som handlar om att människan har förmåga och vilja att 

utföra de åtgärder som behövs för att uppnå hälsa. Fokus ligger på att personerna ska vara så 

självständiga som möjligt och det är sjuksköterskans ansvar att främja personerna i sin 

egenvård. Teorin är uppbyggd av tre delteorier som är egenvård, egenvårdsbrist och 

omvårdnadssystem (Kirkevold, 2000).  

 

 

Figur 1. Översikt av teorin om egenvårdsbalans. 

  

Delteorin om egenvård  

Egenvård  

Egenvård kan beskrivas som bestämda åtgärder en person utgör för sig själv eller närstående 

för att skapa eller upprätthålla funktion med målet att uppnå hälsa, liv och välbefinnande. 

Omvårdnad inom egenvård innebär att personen och närstående får stöd och hjälp för att öka 

förmågan till att utföra egenvården (Orem, 2001).  

Egenvårdsbehov  

De behov som finns hos varje person och som egenvården har till syfte att tillgodose är 

egenvårdsbehov. Egenvårdsbehoven är indelade i tre kategorier och den första är universella 

behov som innebär de åtgärder som individen måste utföra för att upprätthålla sin mänskliga 

funktion och säkerhetsställa hälsa och välbefinnande. Den andra kategorin är 
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som skett eller någon förändring i livet, det kan exempelvis vara vid en bortgång av 

maka/make. Den sista kategorin inom egenvårdsbehov är hälsorelaterade behov som 

tillkommer hos personer vid sjukdomar, funktionshinder, pågående behandling eller någon 

form av ohälsa (Kirkevold, 2000).  

Egenvårdskrav 

Det tredje begreppet inom egenvårdsteorin är egenvårdskrav som är de egenvårdsaktiviteter 

som skall utföras för att tillgodoses individens universella samt utvecklingsmässiga 

egenvårdsbehov och om det finns behov är relaterade till hälsoproblem. Egenvårdskraven 

bestäms av de egenvårdenbehov som finns och hur de ställer sig mot varandra. 

Egenvårdskraven bestäms även av de faktorer som styr behoven och vilka åtgärder som 

behövs för att tillfredsställa behoven (Kirkevold, 2000).  

Delteorin om egenvårdsbrist 

Egenvårdsbrist uppstår när egenvårdskraven överstiger egenvårdskapaciteten. Då uppstår det 

en obalans och personen kan inte utföra egenvården för att tillfredsställa sina 

egenvårdsbehov. Personen kan behöva hjälp och stöttning i med sin egenvård i form av 

närstående eller sjukvårdspersonal. Egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsning är 

begreppen som delteorin är uppbyggd av (Kirkevold, 2000).  

Egenvårdskapacitet 

Personens förmåga att utföra behoven som upprätthåller eller främjar integriteten samt 

utveckling och välbefinnande är egenvårdskapaciteten. Kapaciteten påverkas av styrande 

faktorer som är ålder, tillstånd, livserfarenhet, kultur samt resurser. Förmågor som kunskap, 

motivation, mentala och praktiska färdigheter påverkar kapaciteten att utföra åtgärder. 

Personens fysiska samt psykiska egenskaper inverkar på förmågan att kunna planera och 

utföra egenvården. Kapaciteten inom egenvård kan utvecklas spontant genom utförandet av 

konenuerlig egenvårdåtgärdermen även genom instruktioner (Kirkevold, 2000).  

Egenvårdsbegränsningar  

Begreppet egenvårdsbegränsning kan förklaras som tre olika typer av begränsningar som kan 

uppkomma inom egenvården. Dessa är begränsade kunskaper, begränsad förmåga att bedöma 

och fatta beslut samt begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat. Dessa 

beskrivs som begränsningar i personens egenvårdskapacitet (Kirkevold, 2000).  
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Delteorin om omvårdnadssystem  

Omvårdnadskapacitet  

Förmågan för den som utför omvårdnad att utföra åtgärder och för att kunna det behövs det 

en viss förmåga, kunskap, attityder samt egenskaper hos personen som vårdar. Fyra typer av 

praktiska färdigheter inom omvårdnad är diagnostisering, ordination, behandling och att 

organisera omvårdnaden (Kirkevold, 2000).  

Hjälpmetoder  

Begreppet innefattar hur den som vårdar att kan stötta personer i sin egenvård. De olika 

hjälpmetoderna är utförande för en person, vägledande, fysiskt eller psykiskt stödjande, skapa 

miljö som är utvecklande och undervisning (Kirkevold, 2000).  

Omvårdnadssystem  

Det är personen och sjuksköterskans åtgärder i omvårdnaden som är aktuell för situationen 

utgör omvårdnadssystemet. De tre systemen som används i teorin är det stödjande eller 

undervisande omvårdnadssystemet, det delvis kompenserande omvårdnadssystemet samt det 

fullständigt kompenserade omvårdnadssystemet. I det stödjande eller undervisande systemet 

kan personen utföra egenvården men behöver stöttning och undervisning. Det delvis 

kompenserande systemet är aktuellt när personen inte kan utföra egenvården helt på egen 

hand och då behöver sjuksköterskan utföra åtgärder för eller tillsamans med personen. Det 

fullständiga systemet innebär att personen inte har förmågan att utföra egenvård 

överhurvudtaget på grund av olika anledningar exempelvis vid mentala funktionshinder 

(Kirkevold, 2000).  

Egenvårdsåtgärder vid venösa bensår 

Egenvård vid venösa bensår är viktigt när målet är att undvika försämring av såret eller 

uppkomst av nya sår. Den mest effektiva behandlingen för personernas sårläkning vid venösa 

bensår är kompressionsbehandling. Det venösa återflödet ökar vilket minskar bensvullnad 

som är en läkningshämmande faktor. För att minska bensvullnaden finns åtgärder som 

personerna själv kan utföra vilket är exempelvis kompressionsstrumpor och att ha benen i 

högläge. Där är det viktigt att det finns en acceptans till egenvårdsbehandlingen för att den 

ska utföras (Regmi & Regmi, 2012) Fysisk aktivitet är en annan viktig egenvårdsåtgärd som 

personerna kan utöva vilket hjälper till att hålla blodcirkulationen igång. Det venösa 

återflödet ökar även vid träning av fötterna med mycket rörelser och rotering av anklarna. 
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Mobilisering är en positiv faktor för sårläkningen och minskar också risken för att såren 

kommer tillbaka (Brown, 2012). Stillasittande eller stående position under en längre tid kan 

leda till försämrat återflöde av blodet och ökar därmed trycket i benet. Fysisk aktivitet bidrar 

till att musklernas funktion att pumpa upp blodet underlättas (Chamanga, 2018). En god 

nutritionsstatus ingår i egenvården och det är viktigt att den består av protein, vitaminer och 

mineraler vilket kan hjälpa till med sårläkningen och spela en stor roll när hudvävnaden ska 

växa ihop (Regmi & Regmi, 2012). Eftersom livsstilen kan påverka utvecklingen av venös 

insufficiens samt sårbildning behövs ett holistiskt synsätt samt ett multiprofessionellt team 

som samarbetar nära personerna för att kunna hjälpa och stötta på bästa sätt (Chamanga, 

2018). Genom en strukturerad och kontinuerlig kontakt med sjuksköterskan skapas den bästa 

behandlingen för personerna. Informationen om kontinuerlig kompression är avgörande för 

att minimera återfallsfrekvensen av flera sår (SBU, 2014). Personer med bensår har olika 

mycket motivation till livsstilsförändringar och träning. Det innebär att dem som har låg 

motivation inte utför sin egenvård i samma utsträckning. Somliga behöver stöd för att kunna 

utföra sin egenvård då personernas följsamhet bör vara ett gemensamt ansvar (Hecke, 

Grypdonck och Defloor, 2009) Vid sjukdom eller någon form av ohälsa skapas det 

egenvårdsbehov hos personen som ska tillfredställas. Om egenvårdskraven är större en 

egenvårdskapaciteten så ska närstående eller sjuksköterskan stötta personen för att uppnå 

egenvårdsbalans (Kirkevold, 2000). 

 

Personer med venösa bensår riskerar att få återkommande sår om de inte följer sin egenvård 

och är därför viktigt med stödet som ges (Mofatt, Kommala, Dourdin och Choe (2009). 

Personernas kunskap och förståelse om sin behandling och sårläkning är viktig för 

egenvården. Även praktiskt stöd kan förbättra möjligheterna eftersom att delaktigheten ökar 

(Lindholm, 2018). Egenvårdkapaciteten är god om personerna kan utföra 

egenvårdsåtgärderna själva eller med hjälp av närstående och egenvårdsbrist kan uppkomma 

om kraven är större än egenvårdskapaciteten. Det kan vara någon typ av begränsning som gör 

att personer inte har kapaciteten till att utföra sin egenvård. Om personerna upplever problem 

med förmågan till egenvården är det viktigt att sjuksköterskan tar reda på bakomliggande 

orsak och inte bara åtgärdar problemet samt stöttar personerna för att öka balansen i 

egenvården (Orem, 2001). 
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Problemformulering 

Venösa bensår är vanligt bland äldre och idag lever människor längre vilket medför att 

förekomsten av såren också ökar (SBU, 2014). Problem med venösa bensår ställer krav på 

den drabbade som efter olika förutsättningar behöver hjälpa till med egenvård för att 

sårläkningen ska gynnas och undvika att såren kommer tillbaka (Regmi & Regmi, 2012). 

Venösa bensår kan påverkalivet och ge försämrad livskvalitet vilket i sin tur kan leda till 

isolering och depression (Philips et al., 2018). Det krävs kunskap och kompetens hos 

personerna för att utföra egenvården på ett säkert sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Personer med venösa bensår finns i de flesta kontext inom hälso- och sjukvården (SBU, 

2014). För att sjuksköterskan ska kunna ge trygghet, stöd och motivation till egenvård hos 

personer med venösa bensår är kunskap om hur deras upplevelse kring sin egenvård av 

största betydelse. 

Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelser i samband med sin egenvård vid venösa bensår.  

Metod 

Design  

För att besvara studiens syfte ansågs en systematisk litteraturstudie vara det lämpligaste för 

att få fram det aktuella kunskapsläget inom valt ämnesområde. Forsberg och Wengström 

(2016) beskriver en systematisk litteraturstudie som ett systematiskt tillvägagångssätt vid 

inhämtning av litteratur samt en sammanställning och granskning av materialet. Studien har 

en deduktiv ansats med utgångspunkt i Dorothea Orems egenvårdsteori. Priebe och 

Landström (2017) förklarar att vid deduktivt arbetssätt används en teori för att inhämta 

empiri baserad på tidigare forkning. 

Datainsamling  

Urval  

Inklusionskriterier för studien var vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats vilket Forsberg 

och Wengström (2016) menar är mest intressant att använda när syftet handlar om 

upplevelser. Artiklarna skulle svara på syftet och vara på engelska då det är ett språk som är 
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behärskat. Vidare var inklusionskriterierna till artiklarna att de skulle vara peer-reviewed 

samt innefatta vuxna personer över 18 års ålder med venösa bensår alternativt venös 

insufficiens. Forsberg och Wengström (2016) förklarar att innehållet i artiklar som är peer-

reviewed är vetenskapligt granskat. Studien hade inga inklusionskriterier gällande årtal eller 

länder eftersom sökningar gjorda med sådana begränsningar upplevdes inte hitta tillräckligt 

med material för att svara på syftet.   

Litteratursökning 

Först gjordes sökningar av vetenskapliga artiklar för att få en övergripande bild av 

forskningsläget inom ämnet i databaserna Cinahl och Pubmed där det enligt Forsberg & 

Wengström (2016) finns omvårdnadsforskning. I dessa sökningar användes orden self care 

och venous leg ulcer för att se hur mycket forskning det fanns kring det valda ämnet. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att valet av databas och sökord för den systematiska 

sökningen grundar sig i studiens syfte som senare kombineras i en sökning med formulerade 

sökord som utgör grunden. De systematiska sökningarna till studien gjordes i Cinahl och 

Pubmed och tid bokades med bibliotekarie för att få hjälp med dessa sökningar. Forsberg och 

Wengström (2016) förklarar att en bibliotekarie kan vara till hjälp eftersom de är väl bekanta 

med databaserna och hur sökningarna utförs för att inte missa något innehåll.   

 

Nyckelorden ska prägla studiens innehåll och kan användas som sökord i den systematiska 

sökningen (Forsberg och Wengström, 2016). Studiens nyckelord översattes till engelska i 

MeSH för att användas som sökord vilka var venous leg ulcer, self care, experience. MeSH 

kan användas som en ordbok för att översätta medicinska ord från svenska till engelska 

(Karolinska institutet, u.å). För att bredda sökningen användes inte bara dessa sökord utan 

även andra liknande ord med olika ändelser som var varicose ulcer, leg ulcer, venous ulcer, 

attitude, patients attitudes, patient experiences. Vidare söktes orden som ämnesord i 

Pubmeds MeSH och i Cinahl headings. Enligt Forsberg & Wengström (2016) innebär det en 

sökning utifrån en ämnesordslista då fler ord inkluderas. Dock fanns inte alla sökorden som 

ämnesord och behövdes då sökas i fritext. Sökorden har kombinerats med booleska 

operatorerna OR och AND vilket Forsberg och Wengström (2016) förklarar genom att OR 

används för att göra resultatet av sökningen bredare medan AND används för att göra det 

smalare. Se sökning i bilaga 1.  
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När sökningarna utfördes i databaserna återkom artiklar vilket tolkades som att ämnet var väl 

genomsökt. Polit och Beck (2012) förklarar det som att när det inte kommer fram några 

artiklar med ny information uppstår datamättnad. Den slutliga sökningen i Cinahl resulterade 

i en träff på 207 artiklar där alla titlar lästes och 102 abstract valdes ut att läsas i relation till 

studiens syfte. Artiklarna som lästes i fulltext blev 23 varav 11 gick vidare till 

kvalitetsgrankningen. I Pubmed var sökningen mer begränsad eftersom många icke relevanta 

artiklar kom upp och där blev det efter sökningen en träff på 55 artiklar som efter lästa titlar 

minskade till 23 relevanta abstract. Vidare lästes 11 artiklar i fulltext där 1 gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Från sökningarna i Cinahl och Pubmed gick totalt 12 artiklar vidare till 

kvalitetsgranskning. Se artikelöversikt i bilaga 3. 

      

Kvalitetsgranskning  

För kvalitetsgranskning av de valda artiklarna efter sökningen har en mall för granskning av 

studier med kvalitativ metod använts. Se bilaga 2. Mallen har modifierats av Blekinge 

Tekniska Högskola utifrån en orginalversion i Willman, A., Stoltz,P., & Bahtsevani, S. 

(2011). Artiklarna poängbedömdes enligt mallens kriterier och frågor som besvarades med 

“ja” fick 1 poäng och övriga svar fick 0 poäng. Poängen räknades om till procent och 

artiklarna delades in i tre grader. Grad I avser hög kvalitet och då skulle artiklarna hamna på 

mellan 12-14 poäng som då blev 80–100%. Grad II innebar en medelhög kvalitet och låg på 

70–79 % och var då mellan 10-11 poäng. Grad III som är den sista graden indikerar låg 

kvalitet och då var poängen 8-9 med 60–69%. Sju av artiklarna bedömdes med hög kvalitet 

och fyra med medel kvalitet samt en med låg kvalitet. 

Dataanalys 

Analysförfarandet har skett genom en kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats. Den 

deduktiva ansatsen i en analys sker med förutbestämda begrepp eller en mall utifrån den 

teorin som använts (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). Studiens analys gjordes 

manifest där analysenheten var tolv kvalitativa artiklar som skrevs ut och lästes igenom 

individuellt för att få förståelse för textens helhet. Enligt Lundman och Hällgren-Graneheim 

(2017) kan analysen användas för att granska och tolka texter i olika grader. Då används text 

som material för att hitta likheter och skillnader samt att analysen sker av exempelvis 

upplevelser för att skapa ny helhet. Om det sker som en analys av vad texten beskriver och 

håller en låg tolkning är analysen manifest (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 
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Artiklarna fördelades lika mellan författarna med sex vardera där meningsenheter markerades 

ut individuellt. Sedan byttes artiklarna sinsemellan för att kolla igenom varandras och 

markera ytterligare meningsenheter för att inte missa något innehåll. Det resulterade i 

sammanlagt 238 meningsenheter. Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) beskriver att 

meningsenheter kan vara ord, meningar eller stycken i texten som svarar på syftet. I nästa 

steg kondenserades meningsenheterna vilket Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 

förklarar genom att meningarna kortas ner utan att tappa kärnan. I samband med att 

meningarna kortades ner översattes även texten. Se bilaga 4. Gemensamt kodades de 

kondenserade meningarna som enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) görs genom 

att sätta en etikett på vad kärnan i meningen handlar om och efter det klipptes koderna ut på 

papperslappar för att sorteras i olika kategorier. Lundman och Hällgren-Graneheim (2017) 

beskriver att en kategori innehåller koderna med liknande kärna. Eftersom studien gjordes 

deduktivt användes begrepp från Dorothea Orems teori som utgångpunkt vid 

kategoriseringen. De förutbestämda kategorierna var begreppen inom delteorierna. Egenvård, 

egenvårdsbehov, egenvårdskrav, egenvårdskapacitet, egenvårdsbegränsningar, 

omvårdnadskapacitet, hjälpmetoder och olika omvårdnadssystem. Under kategoriseringen 

passade koderna in i begreppen egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar vilket 

bildade två kategorier i arbetets resultat.  

Etiskt övervägande  

Artiklarna som användes i studien var vetenskapliga och innehöll etiska överväganden eller 

hade fått tillstånd från en etisk kommitté vilket Forsberg & Wengström (2016) menar är 

viktigt vid en litteraturstudie för att resultatet ska blir tillförlitligt. Även att allt resultat ska 

framkomma och inte endast det som författarna vill framföra samt att artiklarna som valdes 

med i arbetet ska redovisas och hur de valdes ut (Forsberg & Wengström, 2016). En del i 

forskningens etik är att resultatet kommer till nytta och har en hög kvalitet samt att det inte 

ska föreligga risk för att människor kan utnyttjas eller komma till skada. Det finns också en 

risk för feltolkning vid bedömningar av artiklar vid systematisk litteraturstudie (Kjellström, 

2017). Studiens syfte är menat att leda till kunskap inom området för att få en ökad förståelse 

vilket anses då som en nytta genom att kunskapsläget förbättras. Risken för feltolkning har 

tagits i beaktning i form av att resultatet och språket diskuterats samt att studien har 

genomgående tagit hänsyn till att resultatet redovisas så välgrundat som möjligt utan 

förutfattade meningar och att inget uteblir på grund av personliga tankar och åsikter.  
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Resultat 

I samband med egenvård vid venösa bensår upplevde personerna varierande 

egenvårdskapacitet samt olika typer av egenvårdsbegränsningar. Egenvårdskapaciteten 

upplevdes genom olika typer av stöttning och motivation till att utföra egenvårdsåtgärder som 

fysiska ktivitet. De begränsningar som upplevdes var kunskap om egenvården, rädsla eller 

smärta som gjorde att personer inte kunde utöva egenvårdsåtgärder.  

Egenvårdskapacitet 

Många personer upplevde att hanteringen kring egenvården blev lättare när det fanns stöd 

från närstående som kunde handla om att bli lyssnad på, känna ömhet och få hjälp med olika 

typer av aktiviteter. Även en trygg och tillitsfull relation med vårdpersonalen ansågs bidra till 

att personernas förmåga att utföra egenvården ökade (Edwards, 2003; Green, Jester & Pooler, 

2013; Steward, Edwards & Finlayson, 2018; Wellborn & Moceri, 2014; Van Hecke, 

Verhaeghe, Grypdonck, Beele & Defloor, 2011). Fick personerna stöttning med hjälpmedel 

fanns det inga upplevelser av svårigheter vid applicering av kompressionsstrumpor (Kapp & 

Miller, 2015).  

 

Det visade sig också vara viktigt att få stöd genom uppmuntran till den fysiska aktiviteten 

(O’Brien, Finlayson, Kerr, & Edwards, 2014; Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011; Van Hecke 

et al., 2011). Somliga personer upplevde brist på initiativ och disciplin vilket ledde till ett 

större behov av instruktioner och att bli påminda. Den fysiska aktiviteten ansågs öka om det 

fanns ett recept på den vilket gav känslan av mer allvar och peppning. Uppsatta mål gav 

personerna en större meningsfullhet av att utföra fysiska aktiviteter (Roaldsen et al., 2011). 

Det tycktes vara lättare att utföra benträning i samband med dagliga rutiner och när det fanns 

en rutin med bestämda tider för träningen (Van Hecke et al., 2011).  

 

Personerna som hade förmåga att se bensåret som ett kroniskt tillstånd och kunde anpassa 

livsstilen därefter hade lättare för att upprätthålla kontrollen av sitt liv och behålla så mycket 

som möjligt kvar av sin kapacitet (Žulec, Rotar-Pavlič, Puharić & Žulec, 2019). När 

personerna hade positiva erfarenheter av sårläkningen och såg förbättringar kring den fysiska 

aktiviteten upplevdes motivationen och följsamheten öka till sin egenvård (O’Brien et al., 

2014; Roaldsen et al., 2011; Van Hecke et al., 2011). För personer som hade andra sjukdomar 

eller ohälsotillstånd samtidigt som bensåret ledde det till att den fysiska aktiviteten inte alltid 
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kunde utföras i samma utsträckning (Stewart et al., 2018). Andra personer som hade blivit 

påverkade till att inte kunna utföra vissa aktiviteter som gynnar sårläkningen hade kapaciteten 

att hitta andra former för att inte tappa sin identitet (O’Brien et al., 2014; Roaldsen et al., 

2011). 

Egenvårdsbegränsningar 

Många upplevde svårigheter med att förstå koppling mellan egenvårdsåtgärderna och 

läkningen av bensåret (Edwards, 2003; Roaldsen et al., 2011; Van Hecke et al., 2011; Van 

Hecke, Beeckman, Grypdonck, Meuleneire, Hermie & Verhaeghe, 2013; Žulec et al., 2019). 

Detta begränsade motivationen samt följsamheten till personernas egenvård (Edwards, 2003; 

O’Brien et al., 2014; Roaldsen et al., 2011). Informationen kring egenvårdbehandlingen och 

tillståndet hos personerna gavs inte ut i skriftlig form utan bara muntligt och därför upplevde 

många att de saknade förståelse för vad som menades vilket bidrog till att de saknade 

kunskap kring sin egenvård (Edwards, 2003; Green et al., 2013; Roaldsen et al., 2011; Žulec 

et al., 2019). En del personer förstod inte att deras egenvårdshandlingar påverkade läkningen 

och vissa uppfattade sin situation som att såret inte skulle kunna läka (Van Hecke et al., 

2013). Det kunde av somliga uppfattas som att problemet var borta när såret väl var läkt och 

ansågs mer vara ett hudproblem där de tyckte att det inte fanns behov av att utföra 

egenvårdsåtgärder för att förebygga uppkomst av nya bensår (Van Hecke et al., 2011; 

Wellborn & Moceri, 2014; Žulec et al., 2019). Somliga personer visste inte vad som skulle 

göras om såret kliar eller behovet av kontakt med sjukvården uppstår. Bland några av dessa 

fanns det en rädsla för att förlora sin kontroll över egenvården av sitt sår (O’Brien et al., 

2014; Wellborn & Moceri, 2014).  

 

Några personer upplevde oro kring sin ekonomi som blev ett problem vid tillfällen när 

kompressionsstrumporna behövdes förnyas. Pengarna att köpa nya räckte inte till och ökade 

därmed risken för överanvändning av kompressionsstrumporna vilket leder till att sårets 

läkning fördröjdes på grund av sämre kompression (Kapp & Miller, 2015; Stewart et al., 

2018). En del personer hade svårigheter att applicera kompressionsstrumporna och upplevde 

smärta och obehag där konsekvensen blev att de slutade använda kompressionsstrumporna 

och egenvården begränsades (Wellborn & Moceri, 2014; Žulec et al., 2019). Det fanns 

personer som tvivlade på fördelarna av egenvården på grund av negativa erfarenheter sedan 

tidigare (Van Hecke et al., 2011).  
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Begränsningarna som upplevdes vid utförandet av egenvårdsåtgärder som att vara fysisk 

aktiv kunde vara rädslan för att ramla, skada bensåret eller försämra sårläkningen (O’Brien et 

al., 2014; Roaldsen et al., 2011; Van Hecke et al., 2011). Den fysiska aktiviteten kunde också 

begränsas genom att den kändes opassande i somliga situationer och ansågs störa vardagen 

och dess aktiviteter (O’Brien., 2014; Van Hecke., 2011). Promenader uttalades av personerna 

vara svårt att genomföra på grund av obehag och smärta från såret (Green et al., 2013). På 

grund av smärtan kortades promenaderna ner eller uteblev och dagliga aktiviteter kunde inte 

utföras i samma utsträckning (Ebbeskog & Ekman, 2001; Roaldsen et al., 2011). Men också 

en minskad rörlighet hos personerna begränsade deras förmåga till att utföra aktiviteter 

(Edwards, 2003). En del personer hade utfört åtgärder men inte upplevt att de uppnått 

förväntat resultat (Van Hecke et al., 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Till studien användes en deduktiv ansats med utgångspunkt i Dorothea Orems egenvårdsteori. 

Henricson (2017) beskriver att det är relevant att ansatsen är deduktiv om det finns en teori 

som anses välutvecklad som passar in på studiens syfte. Begreppen från teorin som valdes till 

kategorier i resultatet var egenvårdskapacitet och egenvårdsbegränsningar då endast dessa 

ansågs vara relevanta till studiens syfte. Danielson (2017) förklarar att om en ansats ska vara 

deduktiv behöver texten i analysen kunna passa in i teorins begrepp. En svaghet som 

författarna har diskuterat kan vara hur teorins begrepp har tolkats och hur kategoriseringen 

utförts. Enligt Kirkevold (2000) kan Orems begrepp vara svåra att skilja på då de ofta flyter 

in i varandra och ursprungligen är teorin på engelska vilket författarna försökt ha i åtanke och 

fokusera på innebörden av begreppen och undvika för mycket tolkning. Begreppen inom 

Orems egenvårdsteori som inte valdes ut som kategorier var på grund av att koderna från 

analysen som framkom inte passade in. Delteorin som heter omvårdnadssystem med 

innehållande begrepp ansågs inte passa in då den inte fokuserar på personens perspektiv och 

syftet i studien är fråndetta perspektiv. Den andra delteorin som inte användes som kategori 

heter egenvård och innehöll begreppen egenvård, egenvårdsbehov och egenvårdskrav 

upplevdes inte kunna användas grund av att begreppen upplevdes för breda och gick in 

mycket i varandra. Med det resultat som framkommer är det tydligt att begreppen som 
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används som kategorier passar in på syftet. Studien hade kunnat genomföras med en induktiv 

ansats eftersom syftet var att beskriva upplevelse vilket enligt Forsberg och Wengström 

(2016) är det vanligaste i kvalitativa studier. Rienecker och Stray-Jörgensen (2017) förklarar 

att en styrka med induktiv ansats är att analysen inte har förutbestämda mallar eller begrepp 

vilket innebär att viktiga fynd kan framkomma i resultatet som inte går med det deduktiva på 

samma sätt. Dock kan trovärdheten enligt Priebe och Landström (2017) påverkas negativt av 

att välja induktiv ansats då det finns en högre risk att inte hålla sig till ämnet. En annan 

svårighet med induktiv ansats är att avgöra vilka slutsatser som kan dras då materialet som 

framkommit bygger på erfarenheter vilket inte kan generaliseras till större delar av 

befolkningen. Det kan konstateras att om studien haft en induktiv ansats istället så hade 

resultatet varit annurlunda.   

      

I urvalet till studien var ett inklusionskriterier 18 års ålder vilket bidrog till att artiklarna hade 

deltagare i olika åldrar. Det fanns en risk att resultatet i studien kring upplevelserna skiljer sig 

då O’Brien, Finlayson, Kerr, Shortridge-Baggett och Edwards (2018) förklarar att äldre 

personer ofta har andra ohälsotillstånd som kan påverka upplevelserna av egenvården vid 

venösa bensår. Artiklarna som ingick i urvalet hade genomförts i olika länder vilket 

Henricsson (2017) menar kan påverka överförbarheten då det kan finnas skillnader på 

sjukvårdssystemen. Urvalet påverkar därmed vilken grad resultatet går att överföra till andra 

kontext (Henricsson, 2017). Däremot menar Kristensson (2014) att det i litteraturstudier är 

läsaren som ska bedöma överförbarheten genom att det finns en beskrivning av urvalet. Även 

Polit och Beck (2012) beskriver att kvalitativa arbeten inte har som syfte att generalisera utan 

att tillföra en förståelse för personers upplevelser. Därav valdes det inte att ta hänsyn till 

åldern på deltagarna eller i vilket land studierna var gjorda.  

      

Vid datainsamlingen skedde sökningarna endast i två databaser vilket kan ses som en svaghet 

då det kunnat påverka valet av artiklar och därmed resultatet. Kristensson (2014) skriver att 

valet av databaser görs utefter syftet då databasen ska innefatta forskning inom det aktuella  

ämnet. Däremot beskriver Henricsson (2017) att användning av flera databaser kan resultera i 

ett större utbud av artiklar vilket kan påverka studiens resultat. Enligt Kristensson (2014) kan 

databaserna som används sakna artiklar som kunde varit relevanta att ha i studien. Vid 

sökningarna i databaserna användes vissa sökord som både ämnesord och fritext för att få 

med alla relevanta artiklar. Enligt Karlsson (2017) kan somliga ord som är relevanta inom 

ämnet inte finnas som ämnesord vilket kan vara på grund av att nya artiklar inte hunnit fått 
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sina ord registrerade och därför kan dessa behöva sökas i fritext. Dock menar Kristensson 

(2017) att det finns risk att irrelevanta artiklar i relation till syftet uppkommer vid fritextord 

sökningar och bör därför innehålla så lite fritextord som är möjligt. Eftersom forskningen 

inom ämnet ansågs begränsat användes fritextord för att kunna få fram ytterligare artiklar. 

Forsberg och Wengström (2016) förklarar även att det ibland kan finnas behov av att 

kombinera de booleska operatorerna tillsammans med fritext vilket gjordes i denna studie.   

      

Efter kvalitetsgranskningen inkluderades fyra artiklar i arbetet som fick medel kvalitet samt 

en artikel som fick låg kvalitet. Artiklarna valdes att ha med för att de var peer-reviewed, 

svarade på studiens syfte och innehöll etiska övervägande vilket ansågs höja kvaliteten trots 

lägre poäng i kvalitetsgranskningen. Forsberg och Wengström (2016) menar på att artiklar 

med låg kvalitet inte bör vara med i litteraturstudier. Detta vidareutvecklar Henricsson (2017) 

genom att förklara att inkludera artiklar med låg kvalitet påverkar arbetets trovärdighet 

negativt. Däremot anser Kristensson (2014) att det är upp till granskaren att avgöra vilka 

artiklar som ska inkluderas i studien beroende på om de anses ha tillräckligt hög kvalitet trots 

mindre poäng i kvalitetsgranskningen. Polit och Beck (2012) förklarar att kvalitetsgranskning 

kan ske separat och sedan diskuteras ihop för att kunna få en mer trovärdig bild av artiklarnas 

kvalitet. Granskningen av artiklarnas kvalitet gjordes separat och diskuterades sedan ihop till 

vilka poäng de ansågs få efter noggrann läsning och granskning. 

 

Tillförlitligheten i en studie ökar om analysprocessen hela tiden diskuteras i förhållande till 

tolkingsgrad och att varje del av analysen görs gemensamt. Tillförlitligheten ökar också 

genom att det finns en tydlig beskrivning av analysen med i studien (Lundman & Hällgren-

Graneheim, 2017). Även Kristensson (2014) nämner vikten av tillförlitlighet som kan visa sig 

i form av tabell eller liknande så läsaren kan se analysens tillvägagångssätt. Analysen i 

studien har beskrivits och analysförfarandet vilket ökar tillförlitligheten. Somliga delar i 

analysen har utförts individuellt och dessa delar har diskuterats för att minska 

tolkningsgraden men trots det kan tillförlitligheten ha påverkats.  

 

Resultatdiskussion  

Studiens syfte var att beskriva personers upplevelser i samband med sin egenvård vid venösa 

bensår. Upplevelser som framkom från personernas egenvårdskapacitet var att deras kapacitet 

till att utföra egenvården varierade men det fynd som ändå valdes till diskussionen var 
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personens kapacitet som påverkades av andra ohälsotillstånd eller nedsättningar. Resultatet 

visade att personerna upplevde olika egenvårdsbegränsningar där brist på kunskap var ett 

fynd och smärta ett annat som valdes att diskuteras.  

   

Patientlagen (SFS: 2014:821) beskriver att alla personer har rätt till information om sitt 

tillstånd och dess behandling. Informationen ska kretsa kring komplikationer och risker som 

är aktuella samt eftervård, förebyggande åtgärder, olika typer av hjälpmedel och 

behandlingens beräknade tidsförlopp. Det som är viktigt är att sjuksköterskan tar hänsyn till 

personens ålder, förutsättningar och erfarenheter när informationen ges ut samt att personen 

förstår betydelsen. Detta motsäger ett av resultatets fynd som visade till största del att 

personerna upplevde att informationen som gavs ut var bristfällig. Personerna hade inte 

kunskap och förståelse kring egenvårdsåtägärdernas betydelse för sårläkningen samt hur 

egenvårdsåtägärderna verkar förebyggande vid uppkomst av nya bensår. Orems 

egenvårdsteori (2001) talar också emot resultatet genom att beskriva att egenvården måste 

läras ut och anpassas efter varje persons förmåga. Det innefattar både praktisk och teoretisk 

kunskap där sjuksköterskan ska stödja och hjälpa personerna efter behoven samt anpassa 

åtgärderna och ge stöttning genom undervisning och utbildning för att öka personens 

självständighet i sin egenvård. Cullen (2009) styrker resultatet genom att framhäva 

vårdpersonalens perspektiv och deras frustration gällande bristande följsamhet till sin 

egenvård från personer med bensår. När såret var läkt slutade personerna med behandlingen 

på grund av okunskap kring den venösa problematiken som fortfarande finns kvar efter 

sårläkning vilket ledde till att såren kom tillbaka. Vårdpersonalen upplevde också att tiden 

var ett problem i många avseenden. För att kunna ge personerna mer stöttning och öka deras 

förståelse kring vikten av egenvård och delaktighet fanns behovet av mer tid (Cullen, 2009). 

Att utbilda personer med venösa bensår kring tillståndet och egenvården menar Gonzalez 

(2017) leda till att egenvården utförs och risken för att återfå såret minskar. Det styrks av 

Smith et al. (2017) som såg ett samband hos personer som fått utbildning gällande fysisk 

aktivitet och hos personer som inte fått någon utbildning. Den fysiska aktiviteten ökade när 

det fanns kunskap om hanteringen av bensåret samt hur sårläkningen påverkas. Personerna 

som inte fått kunskap var ofta inaktiva och stillasittande (Smith et al.).  Kirkevold (2000) 

skriver om begreppet begränsade kunskaper inom Orems teori som en egenvårdsbegränsning 

som kan leda till egenvårdsbrist. Då det visade i resultatet att det  upplevdes vara en brist på 

kunskap fanns risken att egenvården begränsades vilket kan antas leda till egenvårdsbrist.  
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En annan egenvårdsbegränsning är begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat 

(Kirkevold, 2000). Det kan dras till ett annat fynd från resultatet som visade att smärtan 

relaterat till såret begränsade förmågan till  egenvården då de inte kunde vara lika fysiskt 

aktiva. I en rapport av SBU (2014) beskrivs det att smärta är vanligt vid bensår och ofta 

underbehandlat samt att sjuksköterskors bedömning av smärtan hos personerna är bristfällig 

även om kunskapen om smärta finns. Det styrks av Moffat, Kommala, Dourdin och Choe 

(2009) som i sin studie framhäver att personerna med bensår upplevde att sjuksköterskorna 

inte tog deras smärta på allvar eller att behandlingen till sårläkningen gjorde smärtan värre. 

Det resulterade i en frustration och ilska hos personerna gentemot sjuksköterskan. 

Antaganden baserat på detta kan vara att smärtbehandling är komplext och kunskapen om 

smärta finns men det som brister är kunskapen om smärta i förhållande till bensåret och 

åtgärderna. Det kan också handla om att personerna inte är i kontakt med samma 

sjuksköterska vilket gör det svårt i bedömningen av smärta vid enstaka tillfällen. 

   

Vidare visade ett annat fynd från resultatet att personerna inte alltid upplevde kapaciteten till 

att utföra aktiviteter för att främja läkningen och minska risken för att såren kommer tillbaka. 

De kände att deras fysiska förmåga, nedsatthet och andra ohälsotillstånd påverkade 

egenvården. Det styrker O’Brien, Finlayson, Kerr, Shortridge-Baggett & Edwards (2018) i 

sin studie där de kommit fram till att sjukdom eller minnessvårigheter är några anledningar 

till att personerna inte utför sin benträning vid bensår. Enligt SBU (2014) är det vanligt att 

den äldre patientgruppen har flera sjukdomar eller ohälsotillstånd samtidigt vilket kräver att 

vården erbjuder åtgärder från flera specialistområden för att öka förutsättningarna som finns 

för att såret ska läka. Orem (2001) menar att ålder och ohälsotillstånd kan påverka 

egenvårdskapaciteten negativt. Om egenvårdsbehoven är större än personernas kapacitet så 

uppstår egenvårdsbrist och finns då behov av stöttning och hjälp med omvårdnaden. Utifrån 

personerna har sjuksköterskan ansvar att ge stöd för att stärka självständigheten och 

delaktigheten hos personerna och närstående. Socialstyrelsen (2013) förklarar 

egenvårdsföreskriften genom att det är sjuksköterskans ansvar tillsammans med personen att 

bedöma vad personen är kapabel till i sin egenvård. Detta ska göras utefter den fysiska och 

psykiska hälsan samt vilka åtgärder som kan utföras för att det inte ska föreligga någon risk. 

Det krävs en bedömning av vad personerna klarar av att utföra för egenvårdsåtgärder såsom 

fysisk aktivitet själv eller med hjälp av närstående. Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

beskriver att den personcentrerade vården ingår i kompetensbeskrivningen för den 

grundutbildade sjuksköterskan och att alla människor är unika med olika behov och 
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förutsättningar vilket kräver att behandlingen ska anpassas utefter behoven. Utifrån resultatet 

så kan antagande göras i att sjuksköterskan inte har tagit sitt ansvar och arbetat utifrån en 

personcentrerad vård. 

Slutsats 

Det fanns en del personer med bensår som upplevde en mer positiv syn på egenvården och 

kände en hög egenvårdskapacitet och utför egenvården för att få behålla hälsa eller undvika 

försämring. Däremot upplevde många egenvårdsbegränsning i sin egenvård genom begränsad 

förmåga att utföra handlingar på grund av fysisk nedsatthet eller smärtan som visade sig vara 

underbehandlad men också i form av begränsade kunskaper. Enligt Orem (2001) har personer 

rätt till information och undervisning gällande sin egenvård. Trots detta upplever personerna 

att de saknar kunskapen om sitt tillstånd och sina egenvårdsåtägärder vilket ofta ledde till en 

sämre följsamhet av egenvården. Detta arbete ökar förståelsen för personernas upplevelse 

kring sin egenvård vid venösa bensår och kan användas som verktyg i klinisk praxis. 

Sjuksköterskor kan ha som rutin att alltid ge ut skriftlig information och säkerställa att 

personer med venösa bensår förstår sambandet mellan egenvårdsåtägärderna och 

sårläkningen oavsett begränsningar. Vidare forskning som skulle behövas är hur 

sjuksköterskor kan förbättra kunskapsluckan som finns hos personerna genom exempelvis en 

implementering av teoretisk och praktisk utbildning. Slutligen skulle mer forskning inom 

smärtbehandling vid venösa bensår vara aktuellt då resultatet visade att smärtan försvårat 

förmågan att utföra egenvården och varit en egenvårdsbegränsning vilket kan leda till att 

personerna upplever egenvårdsbrist.  
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fanns en del barriärer så som smärta, 
svullnad och rädsla för att skada sig. 
behandlingen.  
 
Informationen som gavs ut av vårdgivarna 
gällande olika benövningar och fysisk 
aktivitet var motsägande vilket blev 
förvirrande för personerna.  
 

Hög  

Stewart, A.  
Edwards, H. 
Finlayson, K. 
2017 
 
Australien 
 

Journal of 
Clinical Nursing 
 
Reflection on the 
cause and 
avoidance of 
recurrent venous 
leg ulcers: An 
interpretive 
descriptive 
approach 
 

Att få förståelse 
av upplevelser 
från personer 
med 
återkommande 
venösa bensår 
av att förses 
med kunskap 

Semistrukt
urerade 
intervjuer 

Kompressionsbehandling ansågs viktigt 
men de hade inte kunskapen av hur ofta de 
skulle användas vilket påverkade såret. De 
var rädda för att skada benet för att få sår. 

Hög 

Van hecke, A. 
Beeckman, D. 
Grypdonck, M. 
Meuleneire, F. 
Hermie, L 
Verhaeghe, S. 
2013 
 
Belgien 
 

J Wound Ostromy 
Contience Nurs 
 
Knowledge 
Deficits and 
Information-
Seeking Behavior 
in Leg Ulcer 
Patients 
An exploratory 
Qualitativ Study 
 

Utforska 
kunskapsluckor 
och 
underliggande 
saker  i 
informationssök
ande hos 
patienter med 
venösa bensår 

Semistrukt
urerade 
intervjuer 

Patienter har ofta otillräcklig kunskap om 
deras tillstånd och om livsstilen. För att 
förstå sin behandling och sin roll i 
sårläkningen krävs det mer information 
och bättre kunskap om sitt tillstånd. Ofta 
har patienterna inte förståelse på deras 
egna påverkan av läkningen 

Hög 

Van Hecke, A. 
Verhaeghe, S. 
Grypdonck, M. 
Beele, H. Defloor, 
T.  
2010 
 
Belgien 
 

International 
Journal of Nursing 
Studies 
 
Processes 
underlying 
adherence to leg 
ulcer treatment: 
A qualitative field 
study 
 

Utforska 
underliggande 
orsakerna och 
beteende för att 
förbättra 
följsamheten av 
personernas 
livsstilsråd 

Semistrukt
urerade 
intervjuer 

Tillit till sjuksköterskan visa sig vara 
centralt för personerna skulle känna mer 
följsamhet till behandlingen och 
rekommenderade livsstilsförändringar som 
kunde handla om benövningar och högläge 
av benen. 

Hög 
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Wellborn, J. 
Moceri, J. 
2014 
 
USA 
 

J Wound Ostromy 
Contience Nurs 
 
The lived 
experiences of 
persons with 
chronic venous 
insufficiency and 
lower extremity 
ulcers 
 

Beskriva 
upplevelsen av 
att leva med 
venös 
insufficiens och 
hur 
livskvaliteten 
påverkas 

Intervju Personerna upplevevde smärta, obehag, 
saknar kunskap. Familj, vänner 
vårdpersonal var viktiga relationer som 
hjälpte personerna att hantera och leva 
med venös insufficiens 

Låg 

Zulec, M. 
Rotar-Pavlic, D. 
Zulec, A. 
2019 
 
Schweiz 
 

Intrnational 
Journal of 
Environmental 
Research and 
Public Health 
 
“Wounds home 
alone” - Why and 
how venous leg 
ulcer patients self-
treat their ulcer: A 
qualitetive content 
study 
 

Varför och hur 
patienter med 
venösa bensår 
utför egenvård 

Semistrukt
urerade 
intervjuer 

Saknaden av stöttning från professionell 
vård, samt kunskapsbrist om sårläkning 
påverkade patienternas behandling genom 
att den inte följs eller att patienterna 
utförde behandlingar som inte var 
rekommenderade av sjukvården. 

Hög 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori 
Most of the active participants 
explained that maintaining their 
physical activity levels or 
exercising is a means to 
maintaining their own 
independence 

Håller sig fysiskt 
aktiva för att 
bibehålla sin 
självständighet 

Vilja och 
motivering till 
att vara 
självständig 

Egenvårdskapacitet 
  
 

They tried to take daily walks, 
but the pain limited their habit. 

Smärtan begränsade 
deras dagliga 
promenader 

Smärtan 
begränsade  

Egenvårdsbegränsningar 

              

      
They shared perceptions that 
they were rarely or occasionally 
given information about the 
underlying condition and it's 
management. 
 
      

Fick sällan 
information om 
underliggande orsak 
och hanteringen 
 

Brist på 
information om 
hanteringen 
 
 

 

    

         

 

      
 


