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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Venösa bensår är ett kroniskt, smärtsamt tillstånd. Såren är ofta svårläkta och 
växlar mellan läkning och recidiv. I Sverige beräknas ca 50 000 personer vara drabbade. 
Behandlingen riktar sig idag främst till själva sårbädden och människan bakom såret och dess 
upplevda livsvärld förbises. Kunskap och förståelse för hur personer med venösa bensår 
upplever sin livsvärld kan leda till att riskfaktorer för recidiv identifieras samt att 
behandlingen och bemötandet förbättras. Syfte: Syftet med studien var att belysa upplevelser 
av att leva med venösa bensår. Metod: En kvalitativ litteraturstudie, där sju vetenskapliga 
artiklar med kvalitativ ansats användes. Artiklarna hittades genom sökning i databaserna 
Medline samt CINAHL. Sökningen kompletterades även genom en manuell sökning. 
Artikelanalysen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans modell. Resultat: 
Artikelanalysen resulterade i fem huvudkategorier samt en underkategori. Av artiklarna 
framkom bland annat att personerna som var drabbade upplevde oro över att andra skulle 
känna hur såren luktade. Smärtan från såren, de osmidiga förbanden och läckaget ledde till 
olika begränsningar. Personerna upplevde också att de var nedstämda, fängslade i sin egen 
kropp och att de var bekymrade och uppgivna inför framtiden. Slutsats: Venösa bensår 
påverkade de drabbade individerna psykiskt, fysiskt och socialt. För att förstå deras 
upplevelser krävs att man belyser upplevelser av deras livsvärld där alla aspekter av 
tillståndet räknas in. 
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INTRODUKTION 
 

I Sverige beräknas cirka 50 000 personer vara leva med venösa bensår och den största 
andelen som drabbas är över 65 år. Då andelen äldre i befolkningen beräknas bli större, 
kan ämnet vara viktigt att lyfta fram (Fowkes, Evans & Lee, 2001; Nelzen, 1997). 
Samtidigt visar Abbade och Lastória (2004) att uppemot 50 procent av den äldre 
befolkningen har någon form av åkomma i de nedre extremiteterna vilket, som tidigare 
nämnt, är en riskfaktor för att utveckla ett venöst bensår. 

Vårt intresse för venösa bensår har successivt växt fram under både utbildning och 
verksamhetsförlagda studier. Personer med bensår har stötts på både inom slutenvården 
och hemsjukvården, vilket gjort att en medkänsla och ett intresse för deras upplevda 
livsvärld växt fram. Vi ville få en djupare, analyserad kunskap och förståelse för dessa 
personer för att vid omvårdnad och behandling inte bara behandla såret utan även ha en 
djupare förståelse för personen bakom. Lindholm (2002) menar att det kan vara ett 
problem att vårdpersonalen idag främst är inriktade på att få själva såret att läka och att 
människan bakom såret ofta blir förbisedd. Även Persoon et. al. (2004) menar att 
personerna bakom såren och deras livsvärld inte blir tillräckligt uppmärksammade, 
vilket kan blir problematiskt, både i behandling och bemötande. Ett problem kan vara 
att behandlingen av venösa bensår anses vara bristfällig i helhet (Morris & Sander, 
2007) och att det bör ingå i behandlingen att även fokusera på patienten och dess 
problem i vardagen, vilket idag ofta förbises (Falanga, 2000; Öien, 2002).  

Benner (2001) menar att det finns brister i både behandlingen och bemötandet av dessa 
personer, då de saknas kunskap om hur de upplever sin livsvärld (a.a.). Ett annat 
problem är att behandlingen kan bli väldigt kostsam och att såren ofta växlar mellan 
perioder av läkta sår och recidiv. Detta sker dels på grund av att patienterna inte får 
prata om hur det upplever sin livsvärld, vilket gör det svårt att identifiera de riskfaktorer 
som kan bidra till att såren kommer tillbaka (Morris & Sander, 2007; Öien, 2002).  Det 
finns också en problematik då Dahlberg. et. al (2003) hävdar att det är viktigt att belysa 
hur livsvärlden upplevs vid kroniska tillstånd som venösa bensår och att Persoon et. al. 
(2004) menar att det finns en brist på studier som belyser detta. Vi vill därför belysa för 
andra inom professionen, studenter och andra intressenter att venösa bensår kan tänkas 
vara mycket mer än bara ett sår och att människan bakom kan bli påverkad i många 
aspekter av livet. 

BAKGRUND 
 
Venösa bensår 
Venösa bensår är ett kroniskt tillstånd som definieras som sår på ben, nedanför knäet, 
som ej läkt på sex veckor. Såren är ofta smärtsamma och tillståndet beror på en venös 
klaffsvikt till följd av åkommor i de nedre extremiteterna, exempelvis djup ventrombos. 
(Abbade & Lastória, 2004). Cirka 70 procent av alla bensår är venösa medan de 
resterande är arteriella, blandsår eller sår till följd av diabeteskomplikationer (Morris & 
Sander, 2007). Klaffsvikten tillsammans med tyngdlagen bidrar till att vätska pressas ut 
i vävnaden och ödem uppstår. Näringsutbytet blir nedsatt i vävnaden vilket leder till en 
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ökad infektionsrisk samt att huden blir tunn, röd och känslig. Om ödemet inte behandlas 
är risken stor att ett venöst bensår utvecklas vilket i sin tur kan utvecklas till ett 
cirkumferent sår, det vill säga ett sår som går runt hela underbenet, vilket är både 
smärtsamt och svårläkt (Morris & Sander, 2007). 

Venösa bensår blir ofta beskrivna som kroniska och svårläkta men trots detta har 
tillståndet länge blivit ouppmärksammat och underskattat (Lindholm, 2002). Ungefär en 
procent av världens befolkning beräknas ligga i riskzonen för att utveckla bensår 
(Abbade & Lastória, 2004).  

Persoon et. al. (2004) menar att flertalet av de drabbade lever med daglig smärta vilket 
kan leda till bland annat dålig sömn och nedsatt mobilitet (a.a.). Personer med bensår 
har beskrivit att såren är det värsta de någonsin varit med om och att ingen kan förstå 
hur ont ett sår kan göra (Krasner, 1998). Morris och Sander (2007) menar att bensår 
påverkar den drabbades självkänsla och självbild. Såren leder även till en försämring av 
allmäntillståndet och påverkar livskvaliteten negativt då social isolering, depression och 
nedsatt mobilitet ofta är följder av tillståndet (Morris & Sander, 2007).  Persoon et. al. 
(2004) hävdar att såren, som ofta luktar illa, är generande och att sekretion från såret 
gör att patienten, ibland dagligen, måste byta kläder och sängkläder vilket kan upplevas 
som en daglig börda. 

Behandling och diagnos 
Att diagnosticera ett venöst bensår kan vara svårt då det vanligtvis är många olika 
faktorer eller åkommor som bidrar till sårens uppkomst. Många gånger har de drabbade 
inte fått någon diagnos (Öien, R., Håkansson, A., Ovhed, I. & Hansen, B., 2000). 
Morris och Sander (2007) samt Öien et. al. (2000) hävdar att en anledning till att många 
inte fått en diagnos är att flertalet aldrig fått sina sår undersökta av en läkare då 
omvårdnaden av dessa patienter i stor utsträckning sköts av sjuksköterskor (a.a.). 

Falanga (2000) menar att behandlingen av venösa bensår bör inkludera att behandla den 
underliggande orsaken till såret, lokalbehandla själva sårbädden men även att fokusera 
på patienten och dess bekymmer och problem som kan uppstå tillföljd av såret (a.a.). 
Många personer med bensår har levt med dessa i många år och perioder med läkta sår 
växlar ofta med recidiv. Studier visar att behandlingen i helhet ofta är bristfällig på 
grund av otillräcklig kunskap (Morris & Sander, 2007). Vårdpersonalen är ofta inriktad 
på att få själva såret att läka, men det finns brister i bemötandet samt att människan 
bakom såret inte blir tillräckligt sedd (Lindholm, 2002). Detta trots att Falanga (2000) 
hävdar att bemötandet är en viktig del av behandlingen. Även Persoon et. al. (2004) 
menar att sjuksköterskan ofta har god kunskap om lokalbehandling och förband, men 
att många bara ser till själva såret och inte till hela personen och deras livsvärld. Det är 
också en brist på studier som belyser hur dessa problem skall mötas (Persoon et. al., 
2004).  

Livsvärldsbegreppet 
Wissing, Ek och Unosson (2002) menar att många personer med bensår upplever att 
tillståndet påverkar deras vardag till följd av att de exempelvis behöver hjälp med sina 
aktiviteter i det dagliga livet, är det också viktigt att belysa hur venösa bensår påverkar 
deras livsvärld. Ett livsvärldsperspektiv innebär enligt Dahlberg et. al. (2003) att 
uppmärksamma människors vardagsvärld. ”Livsvärlden är den verklighet som vi 
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dagligen lever i och ständigt, om än omedvetet, tar för given. Livsvärlden är således 
något mer och annat än summan av fysiska fakta” (Bengtsson, 1998, s. 24). Livsvärlden 
innefattar alltså allt det som en människa kan erfara och känna i sitt dagliga liv 
(Dahlberg et. al. 2003).  

Personer med bensår upplever ofta att tillståndet inverkar på deras vardag och den värld 
de lever och därför är det av vikt att konkretisera vad begreppet livsvärld innebär. 
Vikten av att förstå personer med kroniska tillstånds egna perspektiv på detta framhålls 
mer och mer (Wissing et. al., 2002). Dahlberg et. al. (2003) skriver att omvårdnaden 
borde utföras mer ur patientens perspektiv och att det är viktigt att ta hänsyn till både 
hälsa, sjukdom och livsvärld. 

Idag riktas behandlingen och omvårdnaden av bensår mer och mer åt att se hela 
människan och inte bara ett sår (Öien, 2002). Falanga (2002) menar att detta är en 
viktig aspekt av behandlingen. Enligt Dahlberg et. al. (2003) är varje individ är unik 
och det är viktigt att belysa hur livsvärlden upplevs vid kroniska tillstånd som venösa 
bensår, bland annat för att förstå hur vardagen ser ut och på sätt lättare kunna sätta in 
åtgärder där det behövs för att såren skall kunna läka utan recidiv (Dahlberg et. al., 
2003).  Då venösa bensår är ett tillstånd som ofta växlar mellan perioder av läkta sår 
och recidiv kan det vara av vikt att belysa de drabbades upplevelser av sin livsvärld 
(Öien, 2002).  

Omläggningarna och förbanden kan vara kostsamma och i Sverige beräknas 
behandlingen av venösa bensår stå för 1,5 procent av den totala hälso- och 
sjukvårdsbudgeten (Faresjö et. al., 1996). Om riskfaktorer för recidiv kunde identifieras 
skulle såren kunna läka båda snabbare och utan att komma tillbaka, vilket skulle kunna 
bli lönsamt för både samhället och den enskilde individen (Nelson, 2001). Kunskap om 
både fysiologi, etiologi, riskfaktorer, omläggningar samt upplevda erfarenheter av att 
leva med ett venöst bensår kan krävas för att kunna få ett helhetsbegrepp kring 
omvårdnaden. Omvårdnadsforskningen kring bensår kan behöva bli mer inriktad mot 
patientens perspektiv bland annat genom att belysa deras levda erfarenheter (Clarke, 
1999). Benner (2001) menar att det krävs kunskap om adekvat behandling, men även 
förståelse för hur personerna upplever sin livsvärld för att kunna bemöta och behandla 
personer med bensår på bästa sätt. 

SYFTE 
Syftet var att belysa upplevelser av att leva med venösa bensår. 

METOD 
 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats.  Enligt 
Forsberg och Wengström (2008) används en kvalitativ ansats när syftet är att få en 
djupare förståelse för personers levda erfarenheter och där människan ses som en 
odelbar enhet då författarna försöker finna material som beskriver fenomen i individers 
livsvärld. Forsberg och Wengström (2008)  menar även att en litteraturstudie innebär att 
litteraturen är informationskällan. Studien baserades på vetenskapligt material som 
insamlats på ett strukturerat sätt.  
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Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 
(2006) modell och artikelanalysen enligt Graneheims och Lundmans (2004) 
beskrivning av innehållsanalys. 

Datainsamling 
Datainsamlingen gjordes enligt Forsberg och Wengström (2008). Olika sökord 
diskuterades fram, utökades samt ändrades under sökandets gång för att artiklarna som 
hittades skulle svara på studiens syfte. De sökord som slutligen användes var venous 
ulcer, leg ulcer, life experiences, attitude och adaption, psychological. 
Inklusionskriterierna var vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eller svenska med 
kvalitativ ansats, publicerade under 2000-talet. Exklusionskriterierna var diabetesfot/sår 
samt arteriella sår då de upplevs och artar sig annorlunda mot venösa bensår vilket hade 
gjort att de inte stämt överens med denna studies syfte.  

Databaserna som användes var Medline där bland annat vetenskapliga tidsskrifter som 
täcker medicin och omvårdnad finns samt databasen CINAHL som exempelvis täcker 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2008). Kriterierna för en vetenskaplig artikel är att 
de skall innehålla titel, abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion, 
referenser och eventuella bilagor (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklarna till denna 
studie skulle vara peer-reviewed, vilket innebär att de skall varit utsatta för granskning 
(Willman et. al., 2006). Databassökningen resulterade i en stor mängd artiklar (Bilaga 
1). Den booleska operatorn OR användes för att först bredda urvalet och operatorn 
AND användes för att senare begränsa sökresultatet (Forsberg & Wengström, 2008). 
Efter att sökningen förfinats återstod ett mindre antal artiklar, med ett fåtal som efter 
genomläsning av abstrakt, tycktes stämma överrens med studiens syfte. 

En manuell sökning påbörjades med en genomgång av referenslistan hos de funna 
artiklarna som ej stämde in på denna studies syfte. Vid manuell sökning kan man hitta 
nytt, värdefullt och användningsbart material (Willman et. al, 2006). I den manuella 
sökningen togs de titlar ut som kunde tänkas passa in på syftet och söktes upp i de 
tidigare nämnda databasarna.  

Urval 
Många träffar vid artikelsökningen sorterades bort efter att titel och abstrakt lästs 
igenom och inte stämde överens med studiens syfte och inklusionskriterier. Artiklar 
som innehöll material rörande exklusionskriterierna togs bort samt artiklar skrivna ur 
sjuksköterskans perspektiv. I första urvalet, valdes tolv artiklar ut där deras titel samt 
abstrakt tycktes stämma överens med vårt syfte. Efter en gemensam, noggrann 
genomläsning av de tolv artiklarna, valdes tre artiklar ut som stämde överens med syftet 
för denna studie. 

En manuell sökning påbörjades på de tolv första valda artiklarna där en genomgång av 
deras referenslista gjordes och sju nya artiklar hittades. Dessa sju artiklar söktes upp 
manuellt i tidigare nämnda databaser.   

Bland de artiklar som hittades vid den manuella sökningen fanns tre artiklar som ej 
stämde överens med inklusionskriterierna men ansågs ändå vara användbara. Ena 
artikeln stämde ej överens med kriteriet att artiklarna skulle vara skrivna på svenska 
eller engelska, utan var skriven på norska. Även en artikel från 1995 samt en från 1997 
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hittades, vilket ej stämde med kriteriet att artiklarna skulle vara publicerade efter år 
2000. Dessa tre artiklar lästes igenom flera gånger, både enskilt och tillsammans, och 
diskuterades sedan igenom. En noga kvalitetsbedömning gjordes, då det inte gick att 
veta om artiklarna i den manuella sökningen var peer-reviewed. Bedömningen 
resulterade i ett mycket gott resultat och artiklarna ansågs därmed kunna inkludieras i 
studien. 

Resultatet av sökningarna blev då tio artiklar som stämde överens med studiens syfte. 
Tre av dessa hittades, som tidigare nämnt, vid databassökningen och de resterande sju 
hittades manuellt. Dessa tio utvalda artiklar lästes igenom i flera omgångar, både 
tillsammans och enskilt. Artiklarna ansågs stämma så pass väl överrens med syftet att 
de kunde gå vidare till kvalitetsbedömning enligt Willman et. al. (2006) modell. Att 
kvalitetsbedöma innebär att kontrollera artikelns syfte, metod, resultat samt att se till 
huvudfynden. Bedömningen gjordes utifrån ett frågeformulär (Bilaga 2) där varje 
positivt svar fick ett poäng. Dessa räknas sedan samman och omvandlas till procent av 
den totalt möjliga poängsumman. Graderingen av dessa delades sedan in tregradigt då 
artiklar med 80-100% ansågs som bra kvalitet, 70-79% medelhög kvalitet och 60-69% 
ansågs som sämre kvalitet (Willman et. al., 2006). Efter kvalitetsbedömningen blev 
resultatet sex artiklar med bra kvalitet och en artikel med god/medel kvalitet (Bilaga 3), 
de resterande artiklarna ansågs ha sämre kvalitet med tillräckligt stora marginaler för att 
uteslutas från studien.  

Dataanalys  
Artikelanalysen genomfördes enligt Graneheims och Lundmans (2004) innehållsanalys. 
En innehållsanalys innebär enligt Forsberg och Wengström (2008) att minska volymen 
av information, göra den förståelig och på så sätt se mönster för att kunna nå kärnan i 
resultatet (a.a.). Första steget var att läsa igenom de sju utvalda artiklarna flera gånger 
för att få en helhetsuppfattning. En innehållsanalys görs för att gå från en helhet till 
delar till en ny helhet (Graneheim & Lundman, 2004). Efter att artiklarna lästs flera 
gånger enskilt, lästes de ytterligare en gång, då det som stämde överens med syftet till 
föreliggande studie markerades med markeringspenna för att lättare kunna ha en 
överblick på de meningsbärande enheterna. För att behålla sammanhanget togs även 
viktig omgivande text med (Bilaga 4). De utvalda meningsbärande enheterna 
kondenserades och översattes till svenska för att korta ner texten men ändå så att 
innehållet bevarades. Dessa kodades sedan för att slutligen bli olika kategorier som 
diskuterades fram tillsammans. Kategorierna skulle spegla det centrala budskapet från 
texten.  

Etiskt övervägande 
Artiklarna som föreliggande studie slutligen baserades på har alla fört etiska 
resonemang kring sina studier. Alla har på olika sätt informerat deltagarna om vad 
studien innebär, samt deras konfidentialitet. En av artiklarna har inte angett etiskt 
övervägande som egen rubrik, men har i sin metod nämnt att de informerat deltagarna 
om studiens innebörd och syfte. 
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RESULTAT 
 

Resultatet är baserat på sju artiklar och utifrån dessa framkom fem kategorier, varav en 
kategori med underkategori. ”Oro över att såren luktar illa”, ”Läckage och förband 
bidrar till oro och påfrestningar” med underkategorin ”Läckage och förband 
begränsar”, ”Outhärdlig smärta leder till förtvivlan och begränsningar”, ”Förlorad 
identitet, frihet och kontroll över livet” samt ”Att slitas mellan förtvivlan och hopp 
om framtiden”. 

Oro över att såren luktar illa. 
Douglas (2001) beskriver hur lukt utgjorde en stor begränsning och oro i livet. Lukten 
från såren ledde till många problem och detta utgjorde en central del av vardagen. 
Lukten var påfrestande och flertalet levde med en konstant oro över att andra skulle 
känna den, vilket ledde till att de begränsades i sitt sociala liv.  

”Nurses says this dressing was the best but the stench is just horrendous… 
like rotting flesh, lingering” (Douglas, 2001, s. 358). “The odour has been 
unbearable… I used to go to church but the persons next to me could 
smell my leg… so I don’t go now” (Douglas, 2001, s. 358).  

Även Haram och Nåden (2003) beskriver hur lukten från såren var problematisk för 
många. Flertalet oroade sig för att andra skulle känna lukten, även om de själva inte 
gjorde det.  Detta ledde till att de undvek att vistas på platser där andra kunde känna 
lukten, exempelvis tunnelbanan. Hopkins (2004) beskriver om hur en konstant oro i 
sociala sammanhang präglade livet, då personerna oroade sig för hur andra skulle 
reagera på lukten. Detta bidrog till att de istället tackade nej till olika tillställningar. 
Oron över att andra skulle känna lukten resulterade i dålig självkänsla hos många och 
majoriteten upplevde att det skulle kännas väldigt generande om någon kände hur det 
luktade (Hopkins, 2004). Andra beskrev lukten som fruktansvärd och att det kändes 
obehagligt och förödmjukande att såren alltid luktade. (Rich, A., & McLachlan. L. 
2003).  

Läckage och förband leder till oro och påfrestningar. 
Inte bara oro över att andra skulle känna lukten från såren präglade livet, utan många 
oroade sig även för att såret kunde börja vätska när de minst anade det. Ebbeskog och 
Ekman (2001) beskriver hur den bristande kontrollen över hur såret yttrade sig ledde till 
en känsla av maktlöshet och att personerna blev kontrollerade av kroppen. Majoriteten 
behandlades med stora och otympliga kompressionsförband, vilka medförde en känsla 
av att vara instängd eller fängslad i sin egen kropp. Att inte kunna styra över när såret 
började vätska ledde till att många upplevde ett konstant behov av att hela tiden 
kontrollera förbanden vilket ledde till oro (Ebbeskog & Ekman, 2001). Douglas (2001) 
beskriver hur läckaget upplevdes som oacceptabelt och att personerna gjorde allt de 
kunde för att dölja det. Även Hopkins (2004) beskriver den konstanta oron att någon 
skulle se läckaget genom förbandet, vilket skulle vara genant. Förbanden påverkade 
även självbilden negativt. Förbanden kunde upplevas så genanta att personerna inte 
ville visa sig ute bland andra människor (Douglas, 2001). 
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Vissa ansåg att förbanden var obehagliga och gjorde ont vilket ibland ledde till att de 
avstod från att använda dem (Chase, Melloni & Savage, 1997). Att få lufta såret en 
stund upplevdes som frihet, men samtidigt ledde det till oro då personerna inte ville 
förvärra sitt tillstånd (Ebbeskog & Ekman, 2001). Många levde också med en rädsla för 
att någon skulle se bandagen och kände ett behov av att dölja sina ben för omgivningen.                 

“It’s just so disgusting… I feel so dirty… don’t want anyone to see this 
awful bandages” (Douglas, 2004, s. 358).  

Förband och läckage begränsar. 
Förbanden begränsade livet fysiskt då majoriteten oroade sig för att förbanden skulle bli 
blöta eller förstörda om de exempelvis tog en promenad i skogen. Förbanden 
begränsade likaså i val av kläder och skor vilket upplevdes som ledsamt.  

“But it isn’t any fun at all; and the clumsy leg, I don’t like it. But I have 
trousers now (a female who normally never wear trousers), so I’ll 
manage” (Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 238). 

Även i sociala sammanhang utgjorde bensåret en begränsning. I artiklarna framkom att 
många upplevde att de alltid blev uttittade och kände ofta att de inte ville utsätta sina 
närstående för det vätskande såret. Det sociala nätverket påverkades negativt, både 
tillföljd av att man inte kunde delta i utomhusaktiviteter och att man skämdes för att 
vistas ute med sina förband (Ebbeskog & Ekman, 2001). Personerna uppgav att de 
kände sig begränsade i sina val av kläder och upplevde ett behov av att dölja sin kropp 
då de inte ville att andra skulle se deras ben. Tillståendet kändes genant och upplevelsen 
av att känna sig begränsad i sociala sammanhang var återkommande. Isolering p.g.a. 
såret var vanligt och vissa uppgav att de inte längre hade något socialt liv alls (Chase. 
et. al., 1997). 

Oförmågan att kunna sköta sin hygien var också ett återkommande tema. Förbanden 
tillsammans med rent fysiska begräsningar som att ta sig ner i badkaret gjorde att 
flertalet inte kunnat duscha ordentligt på flera år (Walshe, 1995). Trots att många 
upplevde att förbandet begränsade dem fysiskt fanns det ett fåtal som såg positivt på sin 
situation. 

”I went last year with the boot on. It was wonderful… Once the boot goes 
on, you have to slow down a little bit, but I can get out and see people” 
(Chase. et. al., 1997, s. 75).   

Outhärdlig smärta leder till förtvivlan och begräsningar. 
En annan utgörande del i upplevelsen av att leva med bensår var att leva med smärtan 
från såren. Majoriteten uppgav att ingen förstod hur ont såren gjorde och att smärtan 
påverkade många aspekter av livet. Att alltid ha ont ledde till sorg och förlorat hopp om 
att någonsin bli frisk (Walshe, 1995). Det främsta fysiska hindret som upplevdes till 
följd av smärtan var nedsatt mobilitet (Ebbeskog & Ekman, 2004). Att inte kunna ta 
sina dagliga promenader upplevdes som hindrande och såret ledde till sämre mobilitet 
gentemot vad man var van vid (Walshe, 1995).  

Smärtan upplevdes ibland som outhärdlig. Många var förtvivlade och hade svårt att 
beskriva hur ont de hade. (Haram & Nåden, 2003). Vissa gjorde tappra försök att 
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upprätthålla sina intressen för att slippa tänka på smärtan för en stund medan andra hade 
så ont att de höll på att bli tokiga (Ebbeskog & Ekman, 2004). Smärtan begränsade 
personerna i allt de gjorde. 

”Painful, you´re restricted in everything you do, some days are better 
than others, some are horrible” (Rich & McLachlan, 2003, s. 52). 

Smärtan bidrog även till en konstant påminnelse av såret (Hopkins, 2004). Bensåret i 
sig påverkade hela livssituationen, men för många var det just smärtan som var värst. I 
artiklarna framkom att flertalet ibland grät av smärta och inte visste vad de skulle ta sig 
till (Haram & Nåden, 2004). En annan beskrev smärtan på följande sätt;  

”It is just that I am always in pain with it. So I am always conscious of it. 
You don’t know where to put it sometimes, you know, I mean, I could 
throw it out the window, but I can’t get it off! (Walshe, 1995, s. 1095). 

Smärtan bidrog inte bara till sorg och fysiska begräsningar, utan flertalet led också av 
störd nattsömn. På dagen kunde smärtan vara uthärdlig, men nattetid var en del 
förtvivlade över att det gjorde så ont. Många hade svårt att sova vilket i sin resulterade i 
dålig energi under dagen (Haram & Nåden, 2004). Andra drog sig tillbaka då 
nattsömnen blev så störd av smärtan att de helt enkelt inte orkade gå ut och träffa folk 
(Rich & McLachlan, 2003). Vissa försökte trots allt vara positiva och uppgav att de var 
lyckliga de stunder såren inte smärtade (Walshe, 1995). 

Förlorad identitet, frihet och kontroll över sitt liv. 
Såret bidrog inte bara med fysiska funktionsnedsättningar utan en stor del av personerna 
var också ledsna, uppgivna och skämdes över sin situation (Ebbeskog & Ekman, 2001). 
Flertalet hade accepterat att de levde ett liv med ett bensår och såret i sig hade blivit 
integrerat med personen. De uppgav att de levde ett restriktivt liv utan frihet, med en 
känsla av att vara fängslade i sin egen kropp. Flertalet anklagade sig själva för sårens 
uppkomst vilket gjorde de arga och nedstämda (Ebbeskog & Ekman, 2001). Andra 
upplevde att de tappat kontrollen över sitt liv och de kände sig skyldiga, besvikna och 
uppgivna när såren gång på gång kom tillbaka (Douglas, 2001). 

Personerna försökte på olika sätt handskas med sin situation och en del kände ett behov 
av att hålla en normal fasad utåt, även om de egentligen kände sig orena eller att de inte 
var hela som människor. Flertalet mådde dåligt över hur såren såg ut (Walshe, 1995). 
Såren kändes motbjudande och personerna upplevde att de förlorade sin identitet och 
kontrollen över sitt liv. Tanken på att ingen förstod, att man inte kunde ta hand om sig 
själv och alltid var tvungen att ta hjälp av andra kändes ledsam (Douglas, 2001). Många 
hade svårt att prata om sina känslor kring såret och skämdes för att ta upp ämnet med 
sina anhöriga. Andra upplevde att de helt förlorat sitt självförtroende efter att de fått 
såret (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

I artiklarna framkom även att många upplevde att de blev begränsade i vardagliga 
aktiviteter som annars varit självklara. Vissa kunde inte gå till jobbet medan andra var 
ledsna över att inte kunna gå till simhallen. Såret styrde deras och de tog mer hand om 
såret än sig själva. Upplevelsen av att vara kontrollerad av såret var återkommande. 
Såret upplevdes som påfrestande då det påverkade ens mobilitet, men begränsningarna 
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det bidrog med i livet var värre (Chase, et. al., 1997). Ett flertal hade gått från att ha haft 
ett fysiskt aktivt liv till att sitta fast i sitt hem (Hopkins, 2004). 

Även relationen till närstående påverkades.  

“Everyone from my normal life has disappeared. All of sudden, I have 
become like an exile. I have not spoken to any relatives in over 2 years 
now, or they haven’t spoken to me. It is frustrating. I get more help from 
strangers, people I don’t know at all”. (Chase. et. al. 1997, s. 77). 

Att slitas mellan förtvivlan och hopp om framtiden. 
I artiklarna framkom att personerna ofta beskrev en hopplöshet de upplevde då bensåret 
läkte men sedan kom tillbaka igen. Många hade dålig kunskap om sårens uppkomst och 
dess behandling och visste därför inte heller om såret blev bättre (Douglas, 2001). En 
pessimistisk syn på framtiden var återkommande och många trodde att såren aldrig 
skulle läka vilket ledde till förlorat hopp och förtvivlan. (Walshe, 1995). Vissa var 
rädda för att tvingas amputera sitt ben och okunskap om sårets etiologi gjorde att 
flertalet helt förlorat hoppet om att bli friska (Chase, et. Al., 1997).  

Läkningsprocessen var ofta väldigt långsam och om såret läkte brukade det inte dröja 
länge innan det kom tillbaka igen. Flertalet hade haft sår som läkt och kommit tillbaka. 
Detta ledde till förtvivlelse dels på grund av att personerna själva hade haft 
återkommande sår och dels på grund av att de träffat andra som hade sår som aldrig 
blev bättre.  

”You sit there with people who´ve had ulcers for about 13 or 16 years and 
you think, am I going to be here in 16 years´ time? Is it not going to get 
any better? I´ve never see anybody who´s healed up” (Rich & McLachlan, 
2003, s.53). 

Att hela tiden oroa sig över framtiden upplevdes som hämmande, samtidigt som rädsla 
för att inte få behålla sitt ben bidrog till depression (Haram & Nåden, 2003). Själva 
läkningsprocessen uppfattades av ett fåtal som det värsta med att leva med bensår och 
andra jämförde sitt tillstånd med att ha vilken långvarig sjukdom som helst (Rich & 
McLachlan, 2003). Vissa uttryckte att de tyckte synd om sig själva, men även vårdaren 
som aldrig kunde få såren att läka (Hopkins, 2004). 

Ett fåtal upplevde hopp om framtiden, även om de bara kunde se sig själva med ett läkt 
bensår långt fram i tiden (Ebbeskog & Ekman, 2001). Ett återkommande tema var att 
hela tiden slitas mellan hopp och förtvivlan då såret ett tag kunde vara på väg att bli bra 
men snabbt förvärras igen, vilket ledde till ängslan, oro och hopplöshet. (Douglas, 
2001). Personerna uttryckte också ett hopp om att någon i framtiden skulle hitta 
botemedel, men att de under tiden var tvungna att gå vidare med sitt liv. 

“I suppose one day they might find a cure… but I have to get on with my 
life… just one of those things” (Douglas, 2001, s. 358). 

 

  



 

10 
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva upplevelser av att leva med venösa bensår. Metoden 
som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Forsberg och Wengström 
(2008) menar att denna metod är optimal för att få en djupare förståelse för människors 
upplevelser. En nackdel med en litteraturstudie med kvalitativ ansats kan vara att de 
som utför den kan tolka och ändra undermeningen av resultatet från vad som 
ursprungligen sagts under intervjun (a.a.).  Detta undveks när omkringliggande text vid 
uttagandet av meningsenheterna togs med. En nackdel med att välja en kvalitativ ansats 
istället för en intervjustudie kan vara att intervjupersonernas kroppsrörelser och tonläge 
i rösten missas (Friberg, 2006).  Intervjustudier tar dock lång tid då det krävs många 
intervjuer och mycket material att gå igenom, vilket tiden inte ansågs räcka till i 
föreliggande studie.  

Materialinsamlingen skedde genom databaserna Medline samt CINAHL. Att använda 
mer än en databas gör att urvalet av artiklar ej blir felfördelat (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2006). Medline kan ibland inrikta sig mycket mot medicinsk forskning 
vilket ibland kunde anas. Det ansågs dock att databasen kunde användas med bra, väl 
diskuterade och uttagna sökord med inriktning på vårdvetenskap. Sökorden som 
användes söktes enskilt men även kombinerat i databaserna (Bilaga 1). Operatorn AND 
och OR användes för att göra en avgränsning i mängden material för att lättare kunna ta 
ut artiklar som svarade till det valda området. Operatorn OR användes när sökorden 
venous ulcer och leg ulcer söktes. Detta då författare till artiklar ofta väljer att endast 
använda en av dessa beteckningar i sina studier som innefattar venösa bensår, vilket 
upptäcktes under sökandets gång. För att få med alla artiklarna som kunde vara av 
relevans, valdes detta söksätt.  

En komplettering med manuell sökning var relevant då det från databassökningen 
endast framkom två artiklar som stämde överens med denna studies syfte och det ville 
utforskas om det fanns fler relevanta artiklar som kunde inkluderas. Vid den manuella 
sökningen kompletterades den databassökning som tidigare gjorts genom att ytterligare 
fem artiklar inkluderades. Tre av artiklarna från den manuella sökningen avvek av olika 
anledningar på något av inklusionskriterierna. Två av dem var skrivna tidigare än år 
2000. De artiklarna lästes många gånger och ansågs väl svara på denna studies syfte. 
Det observerades att dessa artiklar ofta fanns med i alla de artiklar som redan valts ut, 
exempelvis i deras bakgrund, vilket gjorde att det ansågs att de kunde inkluderas i 
studien. De höll dessutom hög kvalitet och svarade väl på föreliggande studies syfte. 
Den tredje artikeln som avvek från inklusionskriterierna var skriven på norska. Vi ansåg 
dock att vi kunde behärska det norska språket med hjälp av ordböcker och då det ligger 
väldigt nära modersmålet och ansågs artikeln kunna inkluderas i studien. De resterande 
två uteslöts, då de ej stämde in på denna studies syfte.  

En fråga som väcktes under den manuella sökningen var om databassökningen och 
sökorden inte var tillräckligt utförliga, då majoriteten av artiklarna som användes i 
denna studie hittades manuellt. En annan fundering som växte fram var vad 
databassökningen hade resulterat i om inklusionskriterierna redan där hade ändrats. 
Risken finns att värdefull information aldrig framkom, men det finns även att risk att 
alldeles för många artiklar hade hittats. Detta hade kunnat resultera i svårigheter att 
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välja ut vilka artiklar som stämde bäst överrens med föreliggande studies syfte. Dock 
anses de artiklar som användes i denna studie vara av lagom antal och av hög kvalitet. 
Fler eller färre artiklar hade troligtvis inte lyft arbetet. 

Av de sju artiklar som användes, var sex skrivna på engelska och en på norska. Varför 
artiklar på engelska valdes är för att detta är det internationella språket i 
forskningsvärlden som även Forsberg (2006) styrker för att fler skall kunna ta del av 
materialet. Studierna var utförda i västvärlden som England, USA, Norge samt Sverige. 
Då inga artiklar från andra delar av världen hittades går det ej att veta om resultatet 
blivit annorlunda då levnadsvanor, ekonomi samt kultur eventuellt skiljer sig dessa 
länder emellan. I Sverige finansieras omläggningarna och omvårdnaden av venösa 
bensår utav skattepengar, vilket skiljer sig från länder som USA. Att inte behöva oroa 
sig över kostanden kring såren skulle kunna göra hela upplevelsen kring bensåret 
annorlunda, jämfört med exempelvis USA där medborgarna själva får finansiera sin 
vård genom privata sjukförsäkringar. Att behöva oroa sig över kostnaderna skulle 
eventuellt kunna bidra till en annan upplevelse kring förbanden och bensåret i sig. Om 
artiklar från andra delar av världen inkluderats i föreliggande studies resultat hade 
resultatet kanske kunnat se annorlunda ut. Främst skulle detta kunna gälla just 
upplevelsen av att leva med förband, då andra aspekter som smärta förhoppningsvis inte 
bör skilja sig markant beroende på kultur eller land.  

Artiklarna lästes igenom flera gånger enskilt och diskuterades sedan tillsammans för att 
säkerställa att båda var överens om artiklarnas kvalitet och på så sätt stärka studien. En 
svensk- engelsk ordbok samt svensk-norsk ordbok användes för att översätta 
meningsenheterna. Då feltolkningar lätt uppstår när annat än modersmålsspråket 
används så lästes enheterna många gånger och översattes enskilt samt tillsammans. 

Kvalitetsgranskningen gjordes enligt Willman et. al. (2006). Denna valdes då det ansågs 
att deras modell var lättförståelig och relevant för ämnet (Bilaga 2). Frågorna som fanns 
med i bedömningsformuläret täckte de kriterier som ansågs stärka studiens kvalitet och 
på så sätt kunna inkluderas i studien. I kvalitetsgranskningen poängsattes artiklarna och 
hamnade under en tregradig skala där det gick att se om artikeln kunde bedömas vara av 
god kvalitet, medel kvalitet eller sämre kvalitet. De sju artiklar som användes 
resulterade i att sex fick god kvalitet och en artikel god/medel kvalitet då den saknade 
etiskt resonemang (Bilaga 3). Studien med lägre kvalitet kontrollerades och ansågs ha 
utförts på ett etiskt riktigt sätt och var därför godtagbar att få inkluderas. Det togs i 
beaktning att vara kritisk i resultatet av var artiklarna hamnade i graderna. De artiklar 
som uteslöts från studien i kvalitetsgranskningen var så pass långt under i graden sämre 
kvalitet att alternativet endast var att utesluta dem.   

Analysen utfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av hur en 
kvalitativ innehållsanalys går till. Stegen i analysen förklarades utförligt och upplevdes 
relevant för studien vilket resulterade i att vi tydligt förstod hur processen skulle 
utföras. Vid uttagandet av meningsenheterna var författarna noggranna med att få med 
omkringliggande text för att undvika att ta ur text från sitt sammanhang och på så sätt 
undvika feltolkning vid kondenseringen och höja denna studiens kvalitet. Efter 
kondensering och uttagning av kategorier påbörjades en analys. Efter ett första utkast av 
analysen började det framkomma tecken på att mycket av texten hade samma innebörd 
och att nya kategorier växte fram under skrivandets gång. Därför gjordes analysen om 
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där nytt resultat hittades och nya kategorier framkom. Detta resulterade i att viktigt 
innehåll av artiklarna som förbisågs första gången i analysen nu framkom och blev 
användbart och styrkte denna studie.   

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att många av personerna upplevde det genant och påfrestande att 
såren luktade illa. Många levde med en ständig oro att andra skulle känna lukten och en 
återkommande upplevelse var att personerna främst tänkte på vad andra skulle tycka. 
Inte många beskrev att de själva besvärades av lukten utan det var främst omgivningens 
reaktioner de var oroliga för, vilket ledde till att många undvek att träffa folk. Detta 
bekräftas av Briggs och Flemming (2007) som beskriver hur personer med bensår ofta 
oroar sig för hur lukten ska påverka människor i deras omgivning och att detta kan 
bidra till exempelvis social isolering. Många drabbade lever ett restriktivt liv på grund 
av lukten då de hellre sitter hemma än att gå ut och riskera att någon skall känna lukten 
från såret (Briggs & Flemming, 2007). 

Trots att artiklarna denna studie grundar sig på är gjorde i flera olika länder hittades 
inga skillnader i deltagarnas upplevelser av att såret luktar illa. Flertalet beskrev 
upplevelsen på samma sätt och att de mest utmärkande var, som tidigare nämnt, att man 
främst oroade sig över andras reaktioner. Persson et. al. (2004) har sammanställt 
närmare tjugofem artiklar från Europa, USA, Canada, Asien samt Australien som 
påvisar att upplevelsen av att lukta inte skiljer sig kulturellt.  

Dahlberg et. al. (2003) beskriver hur livsvärlden innefattar allt en människa kan känna 
och erfara i sitt dagliga liv. Därför är det viktigt att de personer som är drabbade av 
långvariga sjukdomar får berätta om hur de upplever sin livsvärld så exempelvis en 
sjuksköterska får tillgång till vissa delar av den och kan få perspektiv på hur patienten 
kan finna välbefinnande (a.a.). Livsvärlden är viktig att belysa vare sig det handlar om 
egna upplevelser eller hur man oroar sig över andras uppfattning om en. Det är genom 
livsvärlden vi tycker och tänker (Dahlberg et. al. 2003) och för en person med bensår 
handlar upplevelsen kring lukten främst om vad andra skall tycka och tänka. 

Då flertalet upplevde att deras självkänsla blivit nedsatt till följd av lukten kan det vara 
av vikt att öka förståelsen för personernas livsvärld. Om omgivningen fick en ökad 
förståelse för hur lukten påverkar de drabbades vardag kan detta bidra till att 
upplevelsen av att lukten är genant eller att den påverkar andra förändras.  

I resultatet framkom även hur läckage från såren upplevdes som påfrestande och 
oacceptabelt samt hur det kändes som att personerna blev kontrollerade av sin kropp. 
Vätska rann ständigt från såren vilket ledde till att många kände ett behov av att dölja 
sina ben, exempelvis med kläder. Förbanden och läckaget utgjorde även begräsningar, 
både rent fysiskt och i sociala sammanhang. Kategorin speglar både hur deltagarna 
själva påverkades av läckaget och förbanden då de exempelvis ofta oroade sig över att 
förbanden skulle bli förstörda. Även här oroade de sig även för hur andra skulle 
uppfatta dem och se hur det rann vätska eller lägga märke till förbanden. Detta styrker 
Persoon et. al. (2004) som skriver om hur behandlingen av bensår ofta upplevs som 
komplicerad och påfrestande.  

Läckaget i sig kunde både upplevas som en accepterad del av bensåret men även som 
genant och ledsamt. Resultatet visar att en återkommande upplevelse var att personerna 
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inte kunde klä sig som de ville, vilket även Byrne och Marcella (2010) belyser.  
Flertalet av deltagarna i deras studie upplevde det som påfrestande att alltid känna ett 
behov av att dölja sina ben och inte kunna bära de kläder de ville. Förbanden gjorde att 
de kände sig smutsiga och att det kändes som att de inte bytt kläder på flera år (Byrne & 
Marcella, 2010). Ett bensår medför en förändring av kroppen och för personerna som 
drabbats var en av upplevelserna kring detta hur kroppen förändrades rent 
utseendemässigt. Dahlberg et. al. (2003) skriver om hur människan erfar livsvärlden 
genom sin kropp och att förändringar av kroppen på så sätt medför en förändring av 
livsvärlden.  

Kategorin ”Att leva med smärta” kom att handla om den konstanta smärtan deltagarna 
levde med, vilket bland annat ledde till nedsatt mobilitet, störd nattsömn samt en 
konstant påminnelse om sårets förekomst. Detta bekräftar Hyde, Ward, Horsfall och 
Winder (1999) som beskriver hur smärtan upplevdes som outhärdlig för många av 
personerna i deras studie. Även Briggs och Flemming (2007) styrker detta med att 
personerna upplevde att de aldrig tidigare haft så ont vilket gjorde att de inte kunde 
släppa tanken på såret. 

Den nedsatta mobilitet många upplevde att de hade till följd av smärtan resulterade i att 
de exempelvis inte kunde ta sina dagliga promenader som tidigare. Även Byrne och 
Marcella (2010) beskriver hur smärtan ledde till att personerna inte kunde gå ut och gå 
som tidigare vilket de upplevde som en stor förlust eller något som blivit dem fråntaget.   

En annan central del i att såren alltid smärtade var att nattsömnen blev påverkad och 
majoriteten upplevde att de hade dålig energi dagtid till följd av detta. Detta bekräftas 
av Hyde et. al (1999) som beskriver hur smärtan ofta upplevdes som värst nattetid och 
att många kände sig lyckliga och tacksamma om de fick en natts ostörd sömn. 

Flertalet av personerna med bensår uttalade att ingen kunde förstå hur ont såren gjorde 
vilket bidrog till att de kände sig missförstådda eller undvek att prata om det. Med 
livsvärlden som ansats är det viktigt att förstå personernas livsvärld utan att förminska 
eller förringa den (Dahlberg et. al. 2003) vilket kan vara viktigt att ta hänsyn till då 
många drabbade känner sig förbisedda. 

Den sista kategorin speglar hur deltagarna slets mellan förtvivlan och hopp då såren 
ibland såg ut att läka men snabbt kunde förvärras igen. Detta styrker Hareendran et. al. 
(2005) som belyser att många var frustrerade, ledsna och uppgivna av aldrig kunna se 
ett slut på sitt tillstånd. Flertalet var också oroade då det ibland verkade som att såren 
aldrig skulle läka. Flaherty (2005) beskriver hur personerna kunde oroa sig över att 
såren skulle komma tillbaka, men att de ändå kunde se positivt på framtiden och känna 
hopp för att någon gång bli friska. Resultatet visar att personerna som är drabbade oftast 
hade en negativ syn på framtiden men att de ibland, när såren började bli bättre, kunde 
uppleva hopp om att bli bra. Dahlberg et. al. (2003) menar att människan inte har sin 
kropp, utan är sin kropp. Kroppen är fylld med minnen, erfarenheter och upplevelser. 
När livet har blivit präglat av lidande eller ohälsa förloras en del av tillgången till 
livsvärlden och man tvingas reflektera, både över tidigare upplevelser och sin undran 
om vad som komma skall.  För personer med bensår kan detta handla om upplevelser de 
bär med sig i sitt bagage, vilka kan påverka synen på framtiden. 
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Flaherty (2005) belyser att många var arga på sin egen kropp, men även på sig själva då 
de anklagade sig själva för sårens uppkomst. Resultatet av föreliggande studie visar att 
deltagarna upplevde att de blev kontrollerade av kroppen och att de kände sig skyldiga 
och besvikna på sig själva. Dahlberg et. al. (2003) beskriver hur den egna kroppen är 
den tillgång vi har till världen och att en individ måste vara tillfreds med sin egen 
kropp, både fysiskt och psykiskt, för att kunna vara närvarande i sin livsvärld. Då 
flertalet anklagade sig själva, eller var arga på sin egen kropp skulle detta kunna leda till 
en förlorad tillgång till livet och världen för de drabbade. 

SLUTSATS 
 

Upplevelser av att leva med venösa bensår be flera berör lika aspekter som på olika sätt 
påverkar individernas livsvärld. Såren upplevs som generande, smärtsamma, oroande 
och påfrestande. Såren gör sig konstant påminda och bidrar till många olika 
begränsningar, både fysiskt, psykiskt och socialt. Många personer med bensår känner 
sig generade, sorgsna och upplever att ingen förstår hur ont de har. En förståelse för de 
drabbade personerna och hur de upplever sin livsvärld kan bidra till en bättre och mer 
följsam behandling samt vara till hjälp för att identifiera riskfaktorer som kan bidra till 
recidiv. Det kan också medföra att de drabbade känner sig mer förstådda, både av 
sjukhuspersonal, studenter och närstående. För att förstå personerna krävs det att 
tillståndet blir belyst ur ett livsvärldsperspektiv då många olika aspekter av livet 
påverkas. 

Omvårdnadsforskningen kring ämnet börjar öka, men är långt ifrån tillräckligt. I 
framtiden hade det varit intressant att belysa hur ålder genus eller kultur kan påverka 
upplevelsen, då detta är forskning som idag är bristfällig. Venösa bensår är ett tillstånd 
som förväntas öka i framtiden och därför är det av vikt att forskningen kring ämnet går 
framåt så att behandlingen och omvårdanden i framtiden blir ännu bättre.  
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SÖKFORMULÄR        BILAGA 1 

 
 

DATABAS SÖKORD/KOMBINATIONER ANTAL TRÄFFAR GRANSKADE 
ARTIKLAR 

VALDA ARTIKLAR 

CINAHL Venous ulcer 1171 0  

CINAHL Leg ulcer 1838 0  

CINAHL Life experiences 6581 0  

CINAHL Venous ulcer OR  leg ulcer 2854 0  

CINAHL Venous ulcer AND life 
experiences 

1 0  

CINAHL Leg ulcer AND life 
experiences 

12 0  

CINAHL Leg ulcer OR venous ulcer 
AND life experiences 

13 2 1 

MEDLINE Venous ulcer 0 0  

MEDLINE Leg ulcer 6862 0  

MEDLINE Attitude 35249 0  

MEDLINE Life experiences 0 0  

MEDLINE Leg ulcer AND attitude 0 0  
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MEDLINE Adaption, psychological 61805 0  

MEDLINE Leg ulcer AND adaption, 
psychological 

25 1 1 

Manuell sökning - - 7 5 
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KVALITETSBEDÖMNINGSFORMULÄR BILAGA 2 
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ARTIKELÖVERSIKT        BILAGA 3 
 
Artiklar märkta med * är funna vid manuell sökning. 

Författare/la
nd/år 

Titel Tidsskrift Syfte Metod Resultat Kvalitet 

*Chase, K., 
Melloni, M., 
& Savage, A. 
USA. (1997). 

A forever healing: The 
lived experience of 
venous ulcer disease. 

Journal of 
Vascular 
Nursing. 

“What is the lived experience 
of healing a venous ulcer for 
patients treated in a 
ambulatory surgical clinic?”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
37 deltagare. 

Fyra teman framkom I 
resultatet; ”a forever 
healing process”, ”limits 
and accommodations”, 
”powerlessness” och ”who 
cares?”.  

God/ 
Medel, 
(saknar 
etiskt 
resonem
ang). 

*Douglas, V. 
England. 
(2001). 

Living with a chronic 
leg ulcer: an insight 
into patients´ 
experiences and 
feelings. 

Journal of 
Wound 
Care. 

“/…/ to explore and describe 
patients’ feelings about and 
their experiences of leg 
ulceration”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
8 deltagare. 

Fem kategorier framkom i 
resultatet; “psysical 
experience”, loss of 
control”, vision of the 
future”,  ”carer´s 
perspective” och “health-
care professional and 
patient relationship”. 

God. 

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

Eldery persons’ 
experiences of living 
with venous leg ulcer: 
living in a dialectal 
relationship between 
freedom and 
imprisonment. 

Scandinavi
an Journal 
of Caring 
Science. 

“The aim was to illuminate 
eldery persons’ experiences 
of living with a venous leg 
ulcer”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
15 deltagare. 

Fyra teman framkom i 
resultatet: “Emotional 
consequences o altered 
body image”, “living a 
restricted life”, 
“achievements of well-
being in connection with a 
painful wound and 
bandage discomfort”, och 
“struggle between hope 

God. 
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and despair with regard to 
a lengthy healing process”. 

*Haram, R., & 
Nåden, D. 
Norge. (2003). 

Hvordan pasienter 
opplever å leve med 
leggsår. 

Vård i 
Norden. 

”/…/ var å få mer kunnskap 
om hvordan pasienter 
opplever å leve med leggsår 
/…/”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
9 deltagare. 

Tre kategorier med 
subkategorier framkom i 
resultatet: ”Fysiske 
problem”, ”sosiale 
problem” och ”psykiske 
problem”. 

God. 

Hopkins, A. 
England. 
(2004). 

Disrupted lives: 
investigating coping 
strategies for non-
healing leg ulcers. 

British 
Journal of 
Nursing. 

“The aim of this study was to 
explore the lived experience 
of people who have non-
healing venous ulcers /…/”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
11 deltagare. 

Fyra teman framkom i 
resultatet: “Biographical 
disruption”, “ways o 
coping”, “social 
implications” och 
“therapeutic 
relationships”. 

God. 

*Rich, A, & 
McLachlan, L. 
England. 
(2003). 

How living with a leg 
ulcer affects people’s 
daily life. 

Journal of 
Wound 
Care. 

“/…/ explored patients’ 
experiences of living with a 
leg ulcer”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
8 deltagare. 

Fyra teman  framkom i 
resultatet: ”experience of 
living with a leg ulcer”, 
”effect of leg ulcer on 
lifestyle”, ”physical 
implications o having a leg 
ulcer” och ”perceptions of 
treatment and information 
given”.  

God 

Walshe, C. 
England. 
(1995). 

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

Journal of 
Advanced 
Nursing. 

“Describe the experience of 
living with a venous leg ulcer 
from the patient’s 
perspective”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 
26 deltagare. 

Fyra teman framkom i 
resultatet: ”Descriptions o 
symptoms”, ”description 
of treatment”, ”restrictions 
caused by ulceration” och 

God. 
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“perceptions of and coping 
with ulceration”. 
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EXEMPEL PÅ INNEHÅLLSANALYS       BILAGA 4 
 

Meningsenhet Kondensering Kodning Kategori Subkategori 

Selv om de ikke kjente lukten selv var de 
oppmerksom på at andre kunne kjenne lukten. 
<< det har vaert det, bortsett fra at jeg ikke 
har så god luktesans at jeg kjente det sjol, men 
de andre kjenner det>> Haram, R., & Nåden, 
D. (2003). 

Även om man inte själv 
kände lukten så tror man att 
andra gör det. ”Jag känner 
inte det själv men andra gör 
det”. 

Andra känner lukten från 
såret. 

Oro över att 
såren luktar 
illa. 

- 

Albert: Óh, the smell has been terrible-
[laughs]. You´re always conscious about it, 
you know.´ Rich, A., & McLachlan. L. (2003). 

Lukten har varit fruktansvärd, 
man är alltid bekymrad av 
det. 

Lukten bekymrar. Oro över att 
såren luktar 
illa. 

- 

To have bandage around the leg gave some of 
the interviewed persons a feeling of being 
trapped. There was always something 
discomforting there and it felt like armor 
around the body.  

Klumpiga förband leder till 
en känsla av att vara instängd. 
Påfrestande att inte kunna ha 
de kläder man vill. 

Förbanden leder till en känsla 
av att vara instängd. 

Läckage och 
förband bidrar 
till oro och 
påfrestningar. 

- 

“I think the elastic stocking does you a lot. You 
see what happened in the hot weather this 
summer, I did not wear them. I have a feeling 
that is what brought this on. You see, with the 
heat it is very hot”. Chase, K. et.al. (1997). 

Kompressonsförbanden är 
obehagliga att använda när 
det är varmt vilket leder till 
att man ibland avstår från 
behandlingen. 

Obekväma förband leder till 
dålig följsamhet av 
behandling. 

Läckage och 
förband bidrar 
till oro och 
påfrestningar. 

- 

“I can only wear one pair of old shoes, and 
when it rains I cannot go out because I get wet 
feet”. The difficulty of finding suitable shoes 
and the risk that the dressing would get wet 
and spoiled limited the chance of taking the 

Svårigheter att hitta passande 
skor pga. förbandet. Rädsla 
att förbandet ska bli förstört. 

Förbanden medför 
begränsningar och oro. 

 

Läckage och 
förband bidrar 
till oro och 
påfrestningar.  

Läckage och 
förband 
begränsar. 
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daily walks they were used to. Ebbeskog, B., 
& Ekman, S.-L. (2001) 

 

The dressing prevented the persons from 
taking footbath and washing their bodies 
everyday. They were worried that the bandage 
would get wet or spoilt and that the healing 
would be disturbed. They missed their 
hygienic routines and body care. “When the 
ulcer is healed I will go to a chiropodist and 
get my nails cut”. Ebbeskog, B., & Ekman, S.-
L. (2001) 

Förbanden gör att man inte 
kan sköta sin hygien och man 
är rädd att förstörda 
förbanden när man duschar. 

Förbanden leder till 
begränsad förmåga att sköta 
sin hygien. 

Läckage och 
förband bidrar 
till oro och 
påfrestningar. 

Läckage och 
förband 
begränsar. 

“Well they are very painful at times and that, 
and well they have caused me to er, cry over 
them at times, like you got the feeling they 
were never going to get right, you know, and it 
has upset me like that”. (Walshe, 1995) 

Smärtan leder till sorg och en 
känsla av att det aldrig 
kommer bli bra vilket är 
upprörande. 

Smärtan leder till 
nedstämdhet. 

Outhärdlig 
smärta leder 
till förtvivlan 
och 
begränsningar. 

- 

”Painful, you´re restricted in everything you 
do, some days are better than others, some are 
horrible”. (Rich & McLachlan, 2003). 

Begränsad i allt man gör, en 
del dagar är bättre än andra 
men vissa är fruktansvärda. 

Smärtan begränsar. Outhärdlig 
smärta leder 
till förtvivlan 
och 
begränsningar. 

- 

The interviewed persons said that they did not 
want to show that they were feeling depressed 
and so that put on a cheerful face when they 
met friends or were visiting the clinic. They 
went home and cried in their loneliness and it 
took a lot of effort not to show what they felt. 
They felt that it was a shame to talk to persons 
close to them about their painful wound. 

Att inte kunna visa sina 
känslor och sin sorg. 
Skämmas över att prata om 
sina smärtsamma sår. 

Känna sig emotionellt 
instängd och skämmas över 
att prata om såren. 

Förlorad 
identitet, 
frihet och 
kontroll över 
livet. 

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

They remember how the wound appeared and 
express amazement at the fact that it has 
become a wound. Others are angry and sad 
that they have caused themselves this leg ulcer 
and speak about how unfair their existence has 
been. Reflections on situations around the leg 
ulcer cause them to blame themselves and feel 
frustrated. They lose their self -confidence. 
Ebbeskog, B., & Ekman, S.-L. (2001) 

Anklagar sig själva för sårets 
uppkomst vilket gjorde 
personerna ledsna och arga. 
Anklagelserna ledde till 
dåligt självförtroende. 

Dåligt självförtroende till 
följd av anklagelser mot sig 
själv. 

Förlorad 
identitet, 
frihet och 
kontroll över 
livet. 

- 

Albert: ´The worst thing is the healing process. 
Once you’ve got it, it takes a long time to heal. 
I could cheerfully chop the leg off, but I´m 
keeping it [laughs]. Rich, A., & McLachlan. L. 
(2003). 

Det värsta är läkningen. Har 
man en gång fått såret tar det 
lång tid att läka. Skulle lika 
gärna kunna amputera 

Förlora hoppet om att det ska 
läka. 

Att slitas 
mellan 
förtvivlan och 
hopp om 
framtiden. 

- 

The eldery persons feel that there is a 
possibility of healing, and have hopes of 
freedom from a burdensome body. They are 
hopeful of wound healing despite the fact that 
they see it only in a distant future. Ebbeskog, 
B., & Ekman, S.-L. (2001) 

Hoppfullhet att såret skall 
läka, även om personerna 
bara kan se det långt fram i 
tiden. 

Hoppfullhet trots långsam 
läkning. 

Att slitas 
mellan 
förtvivlan och 
hopp om 
framtiden. 

- 
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