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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I Sverige bedöms cirka 50 000 personer att leva med venösa bensår och den del 
av befolkningen som drabbas mest är personer över 65 år. Venösa bensår kan negativt 
påverka äldre personens dagliga liv. Den negativa påverkan kan leda till ett nedsatt 
allmäntillstånd och en försämrad livskvalitet och social isolering. Syfte: Syftet med studien 
var att belysa hur äldre personer kan upplever att leva med venösa bensår. Metod: Studien 
genomfördes som en litteraturstudie grundad på tio vetenskapliga artiklar av studier med 
kvalitativ design som analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i 
kategorin: ”en begränsad vardag med underkategorierna”: bensårets påverkan på det sociala 
livet, bensårets kognitiva och emotionella påverkan samt bensårets fysiska påverkan samt i 
kategorin ”professionens inverkan på vardagen”. Upplevelser av smärta visade sig att kunna 
utgöra en central påverkan på äldres dagliga liv. En annan faktor som har påvisats är rädslan 
av att bensåret ska läcka och att det ska lukta. Det faktum att sjuksköterskan visar empati och 
förståelse och ger äldre personer möjligheter att delta i såromläggningsprocessen, har kunnat 
visa sig bidra till att äldre känner välbefinnande och kan även förebygga utanförskap. 
Slutsats: Denna studie visar att begränsningar i det fysiska, psykiska och sociala livet 
förändrar äldre personens vardag och leder till begränsningar i dennes livsvärld. Det framkom 
att sjuksköterskan vid omvårdnaden med en äldre person med bensår måste fokusera på att se 
hela människan, lyssna och visa empati.  
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INTRODUKTION 
I Sverige bedöms cirka 50 000 personer att leva med venösa bensår och enligt Öien (2002) är 
den del av befolkningen som drabbas mest är personer över 65 år. Enligt Statistiska 
centralbyrån (2012) är Sverige ett av de länder som har högst medellivslängd i världen, vilket 
innebär att befolkningen i dagens samhälle blir allt äldre. Closs, Nelson och Briggs (2007) 
beskriver i sin studie att bensår kan leda till begränsningar i de äldres liv och att dessa 
begränsningar kan negativt påverka den äldres sociala nätverk och umgänge. Williams (2010) 
menar att äldre personer med venösa bensår kan ha olika upplevelser av hur begränsande 
bensår är. Öien (2002) beskriver att en del i behandlingen är att kunna se äldre personens 
problem i vardagen, vilket idag oftast glöms bort. 

Det är viktigt att belysa upplevelsen av att ha ett venöst bensår för att kunna veta vad som 
krävs för att ge äldre personer med bensår bästa möjliga omvårdnad. Hur äldre personer med 
venösa bensår upplever sin vardag och hur eventuella begränsningar i vardagen inverkar på 
äldres sociala liv, är idag inte tillräckligt utforskat. Därför är det viktigt att få en större 
förståelse för hur det är att leva med bensår och på vilket sätt dessa begränsar äldre personens 
sociala liv.  

BAKGRUND 

Venösa bensår 
Morris och Sander (2007) beskriver tre olika typer av bensår; venösa, arteriella och blandsår. 
Vid venösa bensår är venklaffarnas funktion nedsatt, medan arteriella bensår beror på ett 
nedsatt flöde av arteriellt blod och blandsår är en kombination av venösa och arteriella bensår 
(ibid). Ett venöst bensår kan uppstå när venklaffarna sviktar och tillsammans med tyngdlagen 
leder till att vätskor pressas ut i vävnader, vilket leder till att ödem i benet uppstår. (Abbade 
& Lastoria. 2005). Ödemet som uppstår innebär att cirkulation blir nedsatt, vilket i sin tur 
ökar risken för infektioner som gör att huden blir tunn, röd och känslig (ibid). Om ödemet 
inte behandlas, är risken stor att ett venöst bensår utvecklas som kan spridas över hela 
underbenet vilket kan blir både smärtsamt och svårläkt (Morris & Sander, 2007). Closs, 
Nelson och Briggs (2007) beskriver att det är viktigt att veta vilken typ av sår personen har 
för att kunna ge rätt behandling och för att undvika skador under behandlingen. Behandlingen 
av venösa bensår skiljer sig åt från arteriella sår och att kompression med bandage eller 
stödstrumpor är den viktigaste behandlingen av venösa bensår (ibid). Venösa bensår 
betecknas oftast som kroniska eller svårläkta. För att venöst bensår ska betecknas som 
kronisk ska det ej ha läkt på sex veckor (Järhult & Offenbartl, 2006). 

Åldrandet  
Bondevik och Nygaard (2009) beskriver att åldrandet kan ses utifrån tre begrepp fysiskt, 
psykisk och socialt. Det fysiska åldrandet innebär att det sker förändringar i kroppen. Det vill 
säga att musklerna försvagas, lederna blir stelare och benmassan minskar. Detta gör i sin tur 
att rörelseförmågan blir nedsatt. Det psykologiska åldrandet påverkar den kognitiva förmågan 
och kan göra att äldre personer har svårt att minnas saker. En annan faktor som kan ha 
inverkan på den äldre personens psykiska hälsa är att personen har kommit till en punkt i livet 
när många tankar kring förlust av roller, minskat socialt nätverk och oro över sin egen hälsa 
kan uppstå. Dessa tankar kan leda till att äldre personers livskvalitet sänks som i sin tur kan 
leda till depression och ångest. När individen blir äldre, drar hon/han sig gradvis tillbaka från 
omgivningen, såväl psykologiskt som socialt. Äldre drar sig tillbaka från många av sina 
positioner och roller (ibid).  
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Tillbakadragenhet präglas av ömsesidighet i förhållandet mellan individ och samhället. Detta 
är det normala åldrandet som på många sätt bidrar till begränsningar i vardagen. Men 
begränsningarna blir ännu tydligare om personen har sjukdomar och funktionshinder. Ett 
bensår kan vara ett exempel på ett funktionshinder som gör att vardagen blir ännu mer 
påfrestande än var den redan är i det naturliga åldrandet (Bondevik & Nygaard, 2009). 

Upplevelse 
Dahlberg et al. (2008) beskriver att upplevelser är något unikt för varje enskild individ, att de 
och att upplevelser av något aldrig kan riktigt förstås till hundra procent av någon annan. En 
individs grund för vad han eller hon kommer att uppleva, beror på hur stor självmedvetenhet 
den individen har. En upplevelse engagerar hela individen och är något personligt som inte 
kan beskrivas av någon annan. Äldre som befinner sig i en svår situation kan komma att 
behöva stöd i sina upplevelser av den vårdande sjuksköterskan. En individ kan uppleva 
glädje, sorg och uppmuntran på olika sätt beroende på vad den äldre tidigare har upplevt i 
livet (ibid). Briggs och Flemming (2007) menar att en faktor som ofta upplevs som mycket 
påfrestande för äldre person som har bensår är smärta. Mangwendeza (2002) menar att det 
finns en fysisk, en psykisk och en kognitiv aspekt i hur äldre personen upplever smärta. Den 
fysiska aspekten ger information om hur mycket såret gör ont och hur det känns, det vill säga 
den fysiska känslan av att ha ett sår. Medan den psykologiska aspekten avser den 
känslomässiga effekten av att ha smärta, kan till exempel vara att äldre känner ilska, ångest 
och depression. Den kognitiva aspekten handlar om attityd och föreställningar som 
människor har om sin smärta, vad de anser vara orsaken till deras smärta och de strategier 
som äldre personer använder för att hantera sin smärta. Om en äldre person har blivit utsatt 
för en tidigare smärtsam upplevelse kan äldre minnas denna smärta och bli orolig vid tanken 
på ytterligare ännu outlöst smärta (ibid). Williams (2010) beskriver i sin studie att smärtan 
kan vara en socialt mycket hindrande faktor, speciellt då smärta kan bli mer påtaglig vid 
aktivitet och därför kan smärtan leda till inaktivitet och att den äldre personen isoleras socialt. 
Morris och Sander (2007) påvisar i sin studie att bensåret kan påverka självkänslan och 
självbilden negativt, vilket kan leda till ett nedsatt allmäntillstånd och en försämrad 
livskvalitet som i sin tur kan leda till social isolering, depression och nedsatt mobilitet. Brister 
i sjuksköterskans kunskaper om såromläggning, är också en faktor som kan leda till 
smärtupplevelser eller ifall sjuksköterskan saknar empati och inte ser till hela individen 
(Mangwendeza, 2002). Briggs och Flemming (2007) menar att det förekommer ofta att 
sjuksköterskan har bråttom och bara fokuserar på själva såromläggningen samtidigt som 
Williams (2010) beskriver att sjuksköterskan kan brista i att involvera individen i 
såromläggningen, och att detta kan leda till en sämre sämre sårläkning och en försämrad 
livskvalitet. Detta stämmer med Wissing, Ek & Unosson (2002) som beskriver att livsvärlden 
förändras vid bensår och att dessa förändringar kan exempelvis innebära att livskvalitet 
försämras bland annat på grund av att rörlighet sänks på grund av smärtan. Vidare beskriver 
Wissing, Ek & Unosson (2002) i sin studie att det kan leda till att  äldre personer behöver mer 
hjälp från sina närmaste anhöriga. 
 

Teoretisk referensram 
Martinsen (2000) har en filosofisk modell för omvårdnad som utgår från den andres bästa. 
Den som ger omvårdnad måste sträva efter att vara öppen och närvarande samt sträva efter att 
komma fram till vad som är bäst för människan. Om sjuksköterskan är öppen för vårdtagaren 
kan vårdtagarens behov tillgodoses på bästa sätt. Individen kan genom beroende av andra 
människor utveckla sin självständighet och realisera sig själv. Det ligger i människans natur 
att hon är till för andra och för sig själv (ibid).  
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Martinsen (2000) framhäver människors lika värde och uppmärksammar att alla människor 
oavsett tillstånd, prestation och andra yttre kännetecken när som helst kan hamna i en 
situation där de behöver hjälp av andra. Martinsen (2000) menar att kunna förstå varandra 
behövs någon form av gemenskap, gemensamma normer och att förhålla sig till 
gemensamma upplevelser. Enligt Martinsen (2000)  innebär det att om individen har upplevt 
samma händelser som någon annan, så kan det öka förståelse personer emellan. Martinsen 
(2000)  menar att det i samband med ett professionellt bemötande, behövs en helhetssyn och 
öppenhet för att kunna tolka andras behov. Martinsen (2000) hävder att det är viktigt bemöta 
individen med respekt och empati samt tillgodose deras unika situation och bakgrund, som 
kan upplevas bara av individen själv. Att bemöta individer på ett bra sätt är enligt Martinsen 
(2000) särskilt viktigt för människor som inte kan tillgodose sina behov på grund av sjukdom 
eller andra omständigheter. Martinsen (2000) menar att alla människor är beroende av 
varandra, vilket blir tydligt i samband med sjukdom, lidande och funktionsnedsättning (ibid). 
Martinsen (2000) anser att människor har ett behov av en humanistisk infallsvinkel som 
består av omsorg. Omsorg är och måste vara grunden till all omvårdnad. De grundläggande 
detaljerna i humanistiska relationer enligt Martinsen är: barmärtighet, givande och förlåtelse, 
medkänsla, tillit, öppenhet och hopp samt kärlek till varandra. Dessa grundläggande detaljer 
skapar basen för förståelsen av omvårdnad. Ett viktigt budskap i Martinsens teori är att se 
hela människan, för att kunna ge så bra omvårdnad som möjlig.  

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa hur äldre personer kan upplever att leva med venösa bensår. 

METOD  
Denna litteraturstudie har sammanställt artiklar som redogör för studier med kvalitativ 
design. Olsson och Sörensen (2007) menar att en litteraturstudie betyder att litteratur är 
informationskällan till en studie. Forsberg och Wengström (2008) beskriver att en kvalitativ 
design bör beskriva, förstå, tolka samt skapa förståelse för personens individuella 
upplevelser.  

Urval 
Inklusionskriterier för denna litteraturstudie var att artiklarna skulle vara Peer-reviewed och 
redogöra för studier med kvalitativ design och vara skrivna på engelska och svenska. 
Deltagarna i studierna skulle vara över 65 år och ha haft sitt sår i mer än två månader och 
studierna skulle vara genomförda inom Europa och västvärlden. Detta med tanke på att kunna 
jämföra det till svenska förhållanden när det kommer till upplevelser för äldre med venöst 
bensår. Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara inriktade mot sårbehandling. 

Datainsamling  
Sökningen efter artiklar påbörjades i augusti 2011 och upprepades i januari 2012. Vid den 
upprepade sökningen i januari 2012 hittades inga nya artiklar. Artikelsökningen genomfördes 
i referensdatabaserna Cinahl och i sökmotorn Summon@BTH. De sökord som användes 
diskuterades fram, utökades och ändrades under sökningens gång, för att lokalisera artiklar 
som svarade på studiens syfte. Sökorden som användes var ulcer, leg ulcer, patient attitudes, 
experience, activites of daily life och factors.  Datainsamlingen har gjorts på tre olika sätt. 
Den första delen var en kombinerad sökning som gjordes utifrån sökorden i Cinahl. 
Sökningen gjordes i två sökblock. I första blocket kombinerades sökordet ulcer med antingen 
patients attitudes, experience, activites of daily life och factors. 
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I det andra blocket användes sökordet leg ulcer tillsammans med antingen patients attitudes, 
experiences, activites of daily life och factors. Dessa sökorden kombinerades med varandra 
med hjälp av Cinahl Headings och den booleska operatorn AND för att begränsa sökning 
(Willman, Stoltz & Bathsevani,2006). För att snäva ner mot syftet ytterligare så användes 
avgränsningsfunktionen ”limiters”. Willman et al. (2006) menar att”limiters” innebär att olika 
avgränsnings-funktioner kan väljas som exempelvis att artikeln ska vara Peer Reveiwed och i 
full text. Även mellan vilka år artikeln ska var publicerad och på vilket språk artikeln är 
skriven har kunnat väljas. En del av sökningen har gått ut på att söka i sökmotorn 
Summon@BTH med hjälp av sökorden leg ulcer och experience. Likaså i denna databas 
användes avgränsningshjälpmedel för att hitta artiklar som var Peer Reviewed och i fulltext. I 
denna avgränsningsfunktion har också kunnat väljas typ av publikation och språk. Det tredje 
och sista steget i datainsamlingen var att genoföra en manuell sökning utav redan lokaliserade 
artiklars referenslistor (ibid). 

Sökningen i Cinahl resulterade i 99 artiklar. Efter detta gjordes en första gallring på titelnivå 
då 20 artiklar svarade mot studiens syfte. Nästa steg i urvalet har varit att läsa artiklarnas 
abstract och ”Keyword”. Det blev 20 artiklar kvar men efter en noggrann genomläsning så 
exkluderades 16 på grund av studiedesign. Dessa 16 artiklarna exkluderades för att de 
handlade om hur vårdpersonal upplevde att ta hand om venöst bensår.  

Sökningen i Summon@BTH ledde till 302 artiklar som undersöktes. Det fanns också många 
artiklar som redan gallrats bort i Cinahl sökningen och som återkom i denna sökning. Det 
ledde till att 4 artiklar valdes till kvalitetsgranskningen. Den manuella sökningen av 
artiklarnas referenslista ledde till att ytterligare 4 artiklar lokaliserades. Således efter att ha 
gallrat bort artiklar på titel och abstract nivå så återstod sammanlagt 12 artiklar från 
sökningarna i Cinahl, Summon@BTH, och den manuella sökningen (bilaga 1).  

Kvalitetsgranskning 
Den sista fasen i gallringen var att artiklarnas resultat lästes noggrant och kvalitetsgranskades 
(bilaga 2) utifrån Willman et al. (2006) föreslagna bedömningskriterier. Polit och Beck 
(2008) beskriver att artikeln måste uppfylla vissa kriterier exempelvis att studien som 
beskrivs har en kvalitativ ansats. Forsman och Wengström (2008) betonar vikten av att 
artiklarna som ska användas i studien är vetenskapligt uppbyggda med abstrakt, nyckelord, 
bakgrund, resultat, diskussion och slutsats. De inkluderade artiklarnas resultat del har 
fokuserats i denna litteraturstudie. Kvalitetsgranskning utfördes genom att artiklarnas syfte, 
metod och resultat granskades. Det finns olika kriterier som ska uppfyllas i de olika delarna 
av artiklarna (bilaga 2). Granskning ska bedöma de olika delarna i artikeln (Willman et al., 
2006). Bedömningen avgjordes utifrån ett frågeformulär (bilaga 2) där varje positivt svar fick 
ett poäng och varje negativt svar fick noll poäng. En kvalitativ artikel kunde få som mest 12 
poäng. Dessa poäng räknades sedan samman och omvandlades till procent, artiklar med 80-
100% bedömdes en bra kvalitet, 70-79% hade medelhög kvalitet och artiklar med 60-69% 
ansågs vara av sämre kvalitet (ibid). Av de 12 artiklarna hade 3 medelhög kvalitet och 7 bra 
kvalitet. Medan två av artiklarna var av sämre kvalitet och dessa valdes bort. Efter alla 
gallringar och kvalitetsgranskningar kvarstod 10 artiklar som redogjorde för studier med 
kvalitativ design och som svarade med studies syfte (bilaga 3).  

 

Analys 
Analysen genomfördes efter Hseis och Shannon (2005). Beskrivning av en summativ 
innehållsanalys. Innehållsanalysen gjordes för att minska volymen material och göra den 
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förståelig samt att se ett mönster som ska kunna leda till kärnan i resultatet. Det första steget i 
innehållsanalysen var att läsa igenom artiklarna grundligt flera gånger både enskilt och 
tillsammans. Innehållet i artiklarna diskuterades för att se om artiklarna svarade mot studiens 
syfte. Steg två i analysen gjordes genom att ta ut de meningsbärande enheterna som utgör den 
viktiga delen av en text. Meningsenheterna var ord, meningar och ett stycke av texten som 
beskriver bäst studiens syfte. Med hjälp av överstryckningspenna hittades de viktigaste 
delarna i varje artikel. Detta gjordes för att få bättre översikt över artiklarnas innehåll så att 
inget värdefullt material gick förlorat. Sedan påbörjades steg tre i analysen som var 
kondensering. Vid kondenseringen var det viktigt att göra texten kortare som i sin tur gjorde 
att texten blev lättare att hantera, och samtidigt bevarades det centrala innehållet. Under 
kondenseringen diskuterades de viktigaste meningar som skulle leda fram till koderna (Hseis, 
Shannon,2005). Den kondenserade texten numrerades utifrån likheter och olikheter och 
resulterade i två kategorier och tre underkategorier (bilaga 4).  

Etiskt övervägande   
För att komma fram till om artiklarna var etiskt godkända användes Willman et al. (2006) 
bedömningsformulär, där en del av bedömningen var att konstatera om artiklarna var etiskt 
godkända och haft en etisk riktlinje. De inkluderade artiklarna i detta arbete redogör alla för 
ett etiskt resonemang samt godkända av en etisk nämnd. 

RESULTAT 
Analysen av artiklarna resulterade i kategorin ”En begränsad vardag” med underkategorierna 
bensårets påverkan på det sociala livet, bensårets kognitiva och emotionella påverkan samt 
bensårets fysiska påverkan samt i kategorin ”Professionens inverkan på vardagen”.  

En begränsad vardag 
De äldre personerna i de inkluderade studierna kunde uppleva att deras vardag påverkades 
negativt av att ha ett bensår då detta kunde medföra både sociala och fysiska begränsningar 
som påverkade dem menligt psykiskt. 

Bensårets påverkan på det sociala livet 
Socialt så kunde de äldre känna sig isolerade och detta var en situation som ledde både till 
påfrestningar och förändringar i deras liv (Brown, 2005; Douglas, 2001). Förändringarna 
kunde innebära att de aktiva äldre upplevde att de tvingades att övergå till ett mera passivt 
liv. Upplevelsen av social isolering baserade sig bland annat på rädslan att andra i deras 
omgivning kunde känna lukten från bensårets bandage och att bandaget skulle börja läcka 
(Hopkins, 2004). Äldre personer med bensår kunde förlora kontrollen över sitt privata liv 
vilket i vissa fall kunde bero på lukt. När äldres privata liv blev offentligt drog sig individen 
undan. En av de mest påtagliga begränsningarna var att inte kunde umgås med personer i sin 
närhet. Äldre personer med bensår upplevde att de inte fick vara med i gemenskapen med 
andra människor. Begränsningar på grund av att äldre med bensår inte själv kunde ta sig till 
fester eller träffa nära och kära ledde till ensamhet och isolering. Orörligheten hindrade äldre 
till att ha ett bra fungerade socialt liv (Brown, 2005; Hopkins, 2004). 

“They have lots of "do's" here, bingo and sing-along’s and that, but it’s 
downstairs. So I can't go down but I can hear them singing and enjoying 
themselves” (Brown, 2005, s.986). 
 

En faktor som bidrog till känslan av rädsla var att bensåret skulle läcka och att det skulle 
lukta. Oftast luktade bensåret mer under sommaren vilket gjorde att äldre personen valde att 
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inte till exempel gå till stranden utan stannade hemma (Hyde, Ward, Horsfall & Winder, 
1999). En del äldre var rädda för att de skulle tappa förbanden när de var ute bland andra och 
att människor i deras omgivning skulle ta avstånd från dem för att deras bensår luktade 
(Byrne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001). 

De äldre kunde också uppleva att det var svårt att hitta skor som passade eftersom bangaget 
gjorde foten större. Det ledde till att de inte kunde ha sina vanliga skor utan måste ha till 
exempel morgontofflor på sig, eller inga skor alls som passade (Ebbeskog & Ekman, 2001; 
Mudge et al., 2006). 

”I can only wear one old pair of shoes, and when it rains                                                                     
I cannot go out because I get wet feet” (Ebbeskog, Ekman, 2001, s.239). 

Den sociala isoleringen berodde inte alltid på att  äldre personer själv hade svårt att ta sig till 
familj och vänner, utan det kunde också bero på att  deras omgivning tog avstånd från dem 
(Brown, 2005). Förändringarna som minskade social aktivitet bidrog till tankar om huruvida 
livet kom att bli som vanligt igen eller om förändringen förblev permanent (Rich & 
Mclachlan, 2003). 

Bensårets kognitiva och emotionella påverkan 
För de äldre så kunde bensårets påverkan också innebära negativa känslor (emotioner) så som 
depression, rädsla, negativ kroppsuppfattning och förlorad självbild. Den förlorade 
självbilden kunde i sin tur leda till att en del kvinnor inte hade samma kontroll över sina liv. 
Deras roll hemma blev annorlunda. De saker som identifierades med deras roll som mamma 
och hustru förändrades. De fick svårare att utföra hushållsarbete och att vara en delaktig 
mamma och hustru (Douglas, 2001).  

Äldre personer kände att de inte ville visa för sina närmaste att de mådde dåligt, utan istället 
satte de upp en fasad kring sitt yttre. När de var ensamma kom dock känslorna fram och en 
del satt och grät i sin ensamhet (Ebbeskog & Ekman, 2001).Äldre personer med bensår kunde 
kände en känsla av att vara mindre värda och att skämmas för sitt bensår något de äldre 
personer med bensår kände någon gång under sårläkningsprocessen, faktorer som kunde 
påverka detta kunde vara dålig förståelse från omgivningen. De kunde bland annat uppleva 
att omgivningen inte förstod hur handikappande ett bensår kan vara (Mudge, Holloway, 
Simmonds & Price, 2006). 

” The last time I sat on the seat in the front of the bus, the driver told                                             
me off, he said you have to be disabled to sit there”                                                                                     
(Mudge, Holloway, Simmonds & Price, 2006, s. 1169.) 

  

Förändringar i den egna kroppsuppfattningen ledde för äldre personer till ovisshet och 
hopplöshet. Detta kunde leda till en känsla av maktlöshet på grund av att de inte hade kontroll 
över sin livssituation. Det var många funderingar som snurrade runt i huvudet som aldrig blev 
besvarade (Douglas 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001).. 

Det kunde vara funderingar kring såromläggningen och den egna oförmågan av rörlighet 
(ibid). Äldre som kände att dem hade accepterat sitt bensår och hade en positiv inställning 
fick bättre kontroll över sitt liv (Rich & Mclachlan, 2003). De äldre kunde också uppleva att 
de inte riktig visste hur de skulle leva utan sitt bensår, eftersom det blev en del av deras liv 
(Hopkins, 2004). Många ville inte heller visa att de hade ett bandage på benet eftersom de var 
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rädda att människor i deras omgivning tyckte att det var motbjudande. De kände skam för sig 
själva (Bryne & Kelly, 2010; Ebbeskog & Ekman, 2001). Kvinnor kunde uppleva sig själv 
som mindre feminina och attraktiva när de bar byxor istället för kjol. En anledning till att 
dem inte längre bar kjol var att dölja fukt från bandaget (Hopkins, 2004).  

 

”I would sit in the church at the back and there is a man beside me and I swear 
God, it started off and he would move away. The thing was leaking out through  
leg and you know he would get this terrible smell more than I would because I a 
used to it, I would start crying cause there is nothing you could do about it. 
Nothing at all”(Byrne & Kelly, 2010, s. 48). 

 

Bensårets fysiska påverkan  
Leva med bensår kunde också innebära att få problem med aktiviteter i dagliga livet (ADL). 
Detta kunde bero på att äldre personer var rädda att blötta ner förbandet så att sårläkningen 
stördes. Det kunde också bero på att de inte kunde röra sig lika bra som innan. Det ledde till 
att de aldrig kunde känna sig riktigt rena och att såret alltid luktade. De kunde också ha en 
känsla av att de var instängda i ett bandage av pansar som kunde göra att de valde att inte 
sköta sin hygien till fullo (Rich & Mclachlan, 2003). Äldres syn på fysisk aktivitet kunde 
skilja sig åt. Vissa äldre förstod inte varför de skulle röra på sig medan andra kände att de 
måste röra på sig för att de skulle kunna fungera i sitt dagliga liv (Skavberg- Roaldersen, 
Biguet & Elfving, 2011).  

Smärta var en upplevelse som kunde ha en central påverkan på den äldre personens dagliga 
liv (Hopkins, 2004). De förknippade smärtan med sitt bensår och smärtan gjorde sig påmind 
och individen blev begränsad för att den inte hade kontroll över smärtan eftersom smärtan var 
handikappande och begränsade deras vardag (Ebbeskog & Ekman, 2001;Skavberg Roaldsen 
et al., 2011). 

Äldre personer med bensår upplevde att de nästan alltid kände en gnagande och stickande 
smärta och att de aldrig blev riktigt smärtfria (Hyde et al., 1999). Många hade en mycket 
outhärdlig smärta som de inte kunde beskriva med ord hur ont det gjorde. Istället fick de 
äldre använda sig av icke-verbala tecken för att beskriva sin smärta. Även deras nattsömn 
blev störd, de tyckte att det var svårt att somna och de hade ont hela natten och detta kunde 
leda till att de inte orkade med sitt dagliga liv. Bristen på sömn kunde innebära svårigheter att 
koncentrera sig eller att engagera sig (Byrne & Kelly, 2010). Äldre med bensår kände att de 
inte fick någon riktigt smärtlindring och att ingen förstod hur ont de hade (Douglas, 2001). 
De upplevde att de inte klarade av att leva utan smärtlindrande medan andra bet ihop (Hyde, 
et al., 1999). Den vanligaste faktorn som gjorde att de äldre kände mer smärta var vid brister i 
såromläggning som bland annat kunde bero på att sjuksköterskan inte besatt tillräcklig 
kunskap om såromläggning (Mudge et al., 2006).  

"Oh severe ache of a pain, as if you were jamming it with a knife all                                            
the time you know and feel it back up the calf of the leg". I couldn't walk"                                       
(Byrne & Kelly, 2010, s.48). 
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Professionens inverkan på vardagen 
De äldre med bensår kunde uppleva sina kontakter med sjuksköterskorna och deras 
bemötande av dem som både positiva och negativa synpunkter. Upplevelsen kunde bli positiv 
när sjuksköterskan ”såg” hela människan, visade empati, tog sig tid att lyssna och förstå den 
äldre vid omläggningar (Ebbeskog & Emami, 2005). Vid sådana bemötande kunde den äldre 
upplevda välbefinnande och att de fick delta i såromläggningsprocessen och förebyggde 
utanförskap (ibid). Hopkins (2004) visade i sin studie att en positiv relation mellan den äldre 
och sjuksköterskan var viktigt. En sådan relation kunde kännetecknas av att kunna skratta och 
skämta ihop men även att små vänliga gester t.ex. att sjuksköterskan tog tidningen med sig in 
till den äldre som hade mobilitetsproblem(ibid). Kontinuitet var en viktig del i 
såromläggningsprocessen för de flesta personerna. De kände sig mer trygga om en och 
samma sjuksköterska tog hand om deras bensår. Det ledde till att sjuksköterskan och den 
äldre fick en bättre relation (Brown, 2005; Byrne & Kelly, 2010). 

“And it is she who tells you how is going. She gives you moral support… 
(laughs)…. It´s because you feel secured…. And that is worth a lot. You see that 
you do not feel left out” (Ebbeskog & Emami, 2005, s.1226). 

 Äldre personer upplevde att omvårdnaden var ojämn. Med det menades att vissa 
sjuksköterskor inte tog sig tid att se hela människan. De kommunicerade inte med de äldre 
som de lade om, utan hade väldigt bråttom och utförde såromläggningen som en rutin 
(Hopkins, 2004). Även om de äldre upplevde detta så klagade få då de upplevde att det tog 
mer kraft att klaga än att hålla tyst (Rich & Mclachlan, 2003). Informationen som 
sjuksköterskan gav kunde vara bristfällig vilket skapade otrygghet hos de äldre personerna 
med bensår. Bristen i informationen kunde även avse sårets utseende eller förändringar i 
såret. De äldre kände att sjuksköterskan inte informerade dem om hur såret såg ut eller vilka 
förändringar som skedde i såret, vare sig det var till det bättre eller sämre och detta kunde 
skapa oro (Rich & Mclachlan, 2003). Vissa äldre personer inte visste varför de hade benet 
lindat eller varför de skulle ha stödstrumpor (Brown, 2005). Information om hur mycket de 
fick träna kunde vara otillräcklig. Detta ledde till att personen inte vågade träna för att den 
var rädd för att försämra sårläkningsprocess (Mudge et al., 2006).  

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
Den ansats som ligger till grund för denna studie är kvalitativ, med anledning av att studiens 
syfte inriktar sig på upplevelse av äldre med venösa bensår. Fördelen med en kvalitativ ansats 
är att det ger bättre och djupare förståelse för fenomenens upplevelser (Polit & Beck, 2008). 
Resultat som går på djupet och där personer själva berättar om sina upplevelser var de svar 
som söktes, därför föll valet på enbart inkludera studier med kvalitativ design i denna 
litteraturstudie. Den innehållsanalys som är gjord i studien är beskriven av Hseis och 
Shannon (2005) . Det skall tilläggas att tolkningen inte följts fullt ut utan undantag finns i det 
aspekten att teman inte används. I studiens metod används en summativ innehållsanalys, det 
kan förekomma latenta inslag i analysen av de vetenskapliga artiklarna. Detta kan möjligen 
ha påverkat resultatet då egna tolkningar av artiklarna kan ha tagits med i studiens resultat. 
En litteraturstudie ligger till grund för denna studie.  
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Artiklarna till analysen söktes genom i databasen CINAHL och sökmotorn Summon@BTH. 
Valet av databaser övervägdes noggrant innan sökningen gjordes. Valet att använda CINAHL 
var att i CINAHL är det möjligt att få fram artiklar som är inriktade mot omvårdnad                
(Willman et al., 2006). Om databasen Medline använts hade artiklar med medicinsk 
inriktning kunna förkomma. Därför valdes att enbart använda databasen CINAHL. En annan 
fördela med att göra sökningen i CINAHL är för att det är lättare att avgränsa sökningen så 
att materialet som inte är aktuellt för denna studie kan väljas bort, som i sin tur underlättade 
urvalsarbetet. Nackdelen att bara använda CINAHL var att det blir svårare att söka artiklar. 
Fritextsökningen i Summon@BTH var inte den mest optimala sökningsformen eftersom det 
är svårare att hitta artiklar som är lämpliga för studiens syfte, för att sökning resulterade i så 
många artiklar så är risken stor att värdefulla artiklar förbises.  

Det vill säga att i Summon@BTH kunde inte sökord kombineras med varandra så att 
sökningen blev smalare och mer lätthanterlig. Men fördelen med Summon@BTH är att 
sökningen blir bredare och värdefull materiell som försvann vid begränsningar kunde hittats. 
Fördelen med att genomföra manuell sökning i redan funna artiklars referenslista var att de 
artiklar som hittades återkom i många av artiklarna referenslista och gjorde artiklarna mer 
trovärdiga, eftersom de redan har använts i andras studier. Med hjälp av utvalda sökord 
framkom inte så många artiklar som svarade mot studien syfte. Detta kan ha berott på att 
sökorden inte var tillräckligt bra och strukturerade. Om flera sökord hade använts och 
kombinerats skulle troligen flera träffar uppkommit. Möjligen kan flera artiklar av värde ha 
missats. Om den booleska sökoperatorn OR hade använts hade resultatet blivit att fler artiklar 
hittats. Men det är inte säkert att det hade bidragit till att fler artiklar som svarade mot 
studiens syfte hade hittas. Det var därför sökoperatornen AND enbart användes för att lättare 
få de artiklar som var mest lämpade. Sökningen kanske hade sett annorlunda ut om 
inklusionskriterierna hade utformats på ett annat sätt. Enligt Lindholm (2002) är äldre den 
persongrupp som är mest utsatta för venösa bensår, därför valdes denna begränsning eftersom 
sökningen blir smalare och enhetligare. Inklusionkriteriet att äldre personer skulle ha haft sitt 
bensår i mer än två månader valdes. Lindholm (2002) menar om en person haft ett bensår så 
länge att det betecknas som svårläkt börjar personens livsvärld att förändras (ibid). 
Upplevelsen av att ha ett bensår skiljer sig troligen åt om äldre personer haft det i ett eller 
flera år. Det första året efter att en person fått sitt bensår kan nog upplevas mycket 
påfrestande och jobbigt. Men när personen har haft sitt bensår i några år kan personen börjar 
vänja sig vid att ha ett bensår, men det behöver inte vara så heller. (Willman et al., 2006).  

Artiklarna som hittades granskades utifrån Willman et al. (2006), kvalitetsgranskningen 
gjordes utifrån ett formulär (bilaga 2). Av de artiklar som användes i analysen var tre av 
medel kvalitet och sju av bra kvalitet. Eftersom tre av artiklarna hade medel kvalitet 
analyserades och diskuterades artiklarna noggrant innan de användes i studiens resultat. 
Eftersom artiklarna kunde ha påverkat studiens resultat. Fördelen med de artiklarna som var 
av medel kvalitet var att de svara mot studiens syfte och hade etiskt resonemang. Vilket 
gjorde att artiklarna ändå uppfattades som trovärdiga. Artiklarna som är med i studien är 
skrivna på engelska. Detta är en faktor som kan ha inverkan på hur artiklarna har tolkats 
eftersom viss feltolkning kan har förekommit (Willman et al., 2006).  

Studierna var utförda i västvärlden, såsom Storbritannien, Irland, Norge, Sverige samt 
Australien. Länderna valdes som inklusionskriterier för att kunna se likheter med Sverige. 
Dock går det inte att veta om resultatet blivit annorlunda då livsvanor, ekonomi samt kultur 
kan skilja sig dessa länder emellan.  
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Resultatdiskussion   
I resultatet framkom att bensår ofta orsakar en försämring av allmäntillstånd, sämre 
livskvalitet som social isolering, depression och nedsatt rörlighet pågrund av smärtan som 
uppstår (Morris & Sanders, 2007). Persoon et al. (2004) styrker detta att äldre personer med 
venösa bensår upplever begränsningar i sin vardag och att äldre med bensår känner sig 
tvingade att stanna hemma vilket i sin tur leder till att de isolerar sig. Martinsen (2000) ger 
förslag på hur en individ som lider av sin sjukdom kan hantera den. Hon menar på att alla 
människor tar olika lång tid att bearbeta sin sjukdom. Det vikigaste är att ge dem tid att 
acceptera sin nya livssituation. Det är också viktigt att se till att individen inte känner sig 
ensam i denna situation dvs. att den inte är ensam om att ha ett bensår (ibid) För att kunna 
göra liv bättre är det viktig att deras livsvärld uppmärksammas av omgivningen. Det 
innefattar både anhöriga och andra människor som är viktiga i deras liv även sjuksköterskan 
(Persoon et al., 2004).  

I resultatet framkom också att äldre personer upplever att de inte har ett bra socialt nätverk. 
Det beror på att äldre personer med bensår isolerar sig men det kan också bero på att deras 
omgivning tar avstånd från dem. Det kan yttra sig genom att vissa vänner och grannar slutar 
hälsa på äldre med bensår. Det hade inte behövt vara så om omgivningen hade haft mer 
kunskap och förståelse om vad äldre personer egentligen går igenom. Sjuksköterskan har en 
viktig roll i att se till att omgivningen runt äldre personer med bensår får mer kunskap om var 
det innebär att leva med ett bensår (William, 2010). Enligt Martinsen (2000) är alla 
människor beroende av varandra och detta blir tydligt i samband med sjukdom, lidande och 
funktionsnedsättning. Genom att fokusera på individens helhet och beakta alla signaler från 
den som exempelvis kroppsspråk är en viktig aspekt som kan ge värdefull information om 
individens funderingar och bekymmer (ibid). I detta läge är det viktigt att ha en strategi för att 
hantera den förändrade livssituationen och att se det som är friskt och fungerar och inte bara 
se bensåret (Martinsen, 2000). Sjuksköterskan ska förklara vad ett bensår är för något och hur 
begränsad äldre personen blir. Det är också viktigt att hon betonar vikten av att äldre behöver 
ett bra fungerade socialt liv (Williams, 2010). Vidare menar Martinsen (2000) att 
sjuksköterska kan också hjälpa äldre personen till att få ett bra självförtroende så att äldre 
personen själv kan förklara vilka begränsningar i vardagen denna äldre har. Våga berätta och 
inte vara tyst och dra sig undan (ibid). 

När äldre personen förlorar sin självbild och självkänsla får den en annan negativ 
kroppsuppfattning som kan leda till att den känner ilska och skam. Detta gör att äldre 
personer med bensår blir deprimerade (Briggs & Flemming, 2007).  De framkommer i 
resultatet att äldre upplevde lukten från såren som väldig påfrestande. Sårvätskan bidrog till 
ökad stress, minskad självkänsla och ett minskat självförtroende samt känslor av skam och 
svårigheter att behålla värdighet. (Hyde, et al., 1999) styrker detta genom att beskriva att 
sårvätskan är en vanlig orsak till skam för äldre med venösa bensår(ibid). Martinsen (2000) 
framhäver att lidande för en person med bensår kan vara olika delar, som att känna smärta 
samt obehag på grund av illaluktande sår. Men det är viktigt att sjuksköterskan visar empati 
och medkänsla. Om sjuksköterskan är öppen för personens tankar och känslor runt såret kan 
det ge kunskap om personens lidande (ibid).  

I resultatet visade det sig att ha kontroll över sitt liv är inte alltid lätt, speciellt inte vid smärta. 
Många som har smärta upplever att de har så ont att de inte vet hur de ska kunna leva med 
den. Smärtan är en ständig påminnelse om bensåret. Det gör att många delar av livet blir 
påverkade vid smärta. Äldre blir mer orörliga och undviker aktiviteter på grund av smärtan 
(Stevens, 2006).  
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I resultatet framkom också att det är viktigt med trygghet. En äldre person med bensår känner 
sig trygga om den har bättre kontroll över sin situation (Persoon et al., 2004). Med hjälp av 
ett bättre självförtroende får personen bättre kontroll över sitt liv och låter inte omgivningen 
styra personens liv (ibid). I resultatet framkom att om äldre personen med bensår ska kunna 
hantera sin livssituation måste den ha stöd från personer omkring sig. En person som är viktig 
i deras liv är sjuksköterskan. Om äldre ska kunna känna välbefinnande och ha kontroll över 
sitt liv är det viktigt att sjuksköterskan ser personens hela livsvärld (Ebbeskog, Emami, 
2005). Martinsen (2000) menar att den som ger omvårdnad måste sträva efter att komma 
fram till vad som är bäst för medmänniskan (ibid).  

Det tas upp i resultatet att fysisk aktivitet är viktig för att äldre personer ska kunna bibehålla 
sin fysiska och psykiska hälsa trots bensåret. Det kan göra att äldre har en känsla av 
delaktighet i behandlingen av sitt bensår. Många som håller sig aktiverade trots sitt bensår 
känner en tacksamhet mot sjuksköterskan som hjälper dem att motivera till fysisk aktivitet. 
En del äldre behöver mer stöd till att röra på sig än andra. Det viktigaste med fysisk aktivitet 
är att den känns meningsfull för den som ska utföra den (Skavberg Roaldersen et al., 2011).  

I resultatet framkom att det finns delade meningar bland äldre personer med bensår om hur de 
ser på fysisk aktivitet. Äldre kunde vara positivt eller negativt inställda till att utföra fysisk 
aktivitet. Men om äldre skulle utöva fysisk aktivitet skulle det öka deras sociala liv och 
minska den sociala isoleringen (Persoon et al., 2004).  

Det är viktigt med individanpassad aktivitet och information det vill säga att vissa äldre 
behöver både muntlig och skriftlig information för att kunna förstå den. Informationen som 
en person med ett bensår får är oftast inte tillräcklig. Vissa sjuksköterskor är enligt vissa äldre 
personer med bensår är dåliga på att ge likvärdig information (Skavberg Roaldersen et al., 
2011). Martinsen (2000) menar att kommunikation mellan sjuksköterskan och äldre med 
bensår är viktigt och ska bygga på empati och respekt (ibid). Jirwe, Gerrish och Emami 
(2010) styrker detta att kommunikation är mycket mer än bara en språklig komponent, då 
krävs tolkning av tal, ton, ansiktsutryck det och det ickeverbala språket som utgör cirka 70 
procent av kommunikationen. Martinsen (2000) framhäver att kunna bevara en god relation 
och att vara säker på att de har förstått budskapet och informationen måste sjuksköterskan 
vara intresserad, lyhörd, öppen, ta sig tid och se det unika hos individ (ibid). 

Det visade sig i resultatet att obegriplig information leder till att äldre personer blir förvirrade 
och inte vet vilken sjuksköterska som ger korrekt information. Många äldre önskar att alla 
sjuksköterskor gav samma information och hade samma kunskap avseende den inverkan 
fysisk aktivitet har på ett bensår (Skavberg Roaldersen et al., 2011). Jirwe et al. (2010) 
beskriver att det finns individuella och kulturella aspekter som skiljer sig åt vid möte med 
människor. Sjuksköterskan bör ha mer fokus på den individuella aspekten, eftersom vi är alla 
individer oavsett kultur och bakgrund. Martinsen (2000) menar om sjuksköterskan stödjer 
äldre personen i att utveckla sin självständighet kommer personen att kunna hantera sin 
livssituation bättre (ibid). I resultatet framkom även att äldre inte alltid känner ett stöd från 
sjuksköterskan utan kan känna sig otrygga och förbisedda. För att äldre personer ska kunna 
känna sig trygga är det nödvändigt att det finns en kontinuitet vid omläggningar. Det är 
viktigt att sjuksköterskan inbringar trygghet hos individen för att den ska lättare kunna 
hantera den livssituation den är i (William, 2010). Martinsen (2000) menar att omsorg är 
grunden för all omvårdnad och att det är viktig att sjuksköterskan har en helhetssyn. Med en 
helhetssyn kan sjuksköterskan se hela människan och se den unika individen med sin 
livsvärld som upplevs bara av denne (ibid).   
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 SLUTSATS 
Slutsatsen av denna studie visar att begränsningar i det fysiska, psykiska och sociala livet 
förändrar den äldre personens vardag som leder till stora begränsningar i dennes livsvärld. I 
resultaten framkommer att smärtan är det mest framträdande besväret som äldre med bensår 
upplever. Smärtan leder till att äldre personen känner sig nedstämd och deprimerad, det 
bidrar också till att den får dålig sömn och minskad rörlighet.  

Även begränsningar i det vardagliga livet såsom att inte kunna ha ett väl fungerade 
socialnätverk leder till att personen upplever känslor av skuld, skam och osäkerhet. Det gör 
att äldre kommer i en situation i livet som den inte vet hur den ska ta sig ur det hela. 

Vid omvårdnaden till en äldre person med bensår måste sjuksköterska fokusera på att se hela 
människan, lyssna och visa empati. Det är viktigt att sjuksköterskan möter äldre personen 
med bensåret där den befinner sig i livet just för tillfället, att hon/han försöker förstå hur den 
enskilda individen uppfattar den situationen den är i.  

Om sjuksköterskan är öppen för äldre personens tankar och känslor runt såret kan det ge 
henne kunskap om äldre personens upplevelser. Det bör göras mer forskning kring hur 
sjuksköterskan kan hjälpa äldre med bensår att förbättra sin livssituation. 
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Bilaga 1 Sökformulär 1(1) 
 

DATUM DATABAS SÖKORD ANTAL 
TRÄFFAR 

GRANSKADE 
ARTIKLAR 

VALDA 
ARTIKLAR 

120123 CINAHL Ulcer+ 
Patient 
attitudes 

3 0 0 

120123 CINAHL Ulcer+ 
experience 

16 0 0 

120123 CINAHL Ulcer+ 
Activties of 
dayliy life 

1 0 0 

120123 CINAHL Leg ulcer+ 
experience 

79 4 2 

120123 CINAHL Leg ulcer+ 
Activties of 
dayliy life 

9 0 0 

120123 CINAHL Leg ulcer+ 
factors 

367 0 0 

120123 Summon@BTH Leg ulcer+ 
experience 

302 4 4 

120123 Manuell 
sökning 

- - 4 4 



 

17 
 

Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsformulär 1(2) 
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Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsformulär 2(2) 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1(4) 

Författare/land/år  
 

Titel  
 

Tidsskrift  
 

Syfte  
 

Metod Kvalitet 

Brown, A, Storbritannien, (2005) Chronic leg ulcers, 
part2: do they affect a 
patient´s social life. 

British Journal of 
Nursing 

“The aim of the study 
were to explore 
whether the presence 
of a chronic venous leg 
ulcer impact negatively 
on a patient´s social 
life, and to determine 
whether the “ Knitting 
Needle syndrome” 
actually exists”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 8 
deltagare. Haft sitt 
bensår I 12 månader 
eller längre, Både män 
och kvinnor i 65 åldern 
och uppåt. 

Medel 

Byrne, O. & Kelly, M. Irland,(2010) Living with a chronic 
leg ulcer. 

Journal of Community 
Nursing 

“/…/explored older 
Irish peoples' 
experience of living 
with a chronic 
venous leg ulcer in 
the community” 

Kvalitativ 
intervjustudie, 12 
deltagare. Både män 
och kvinnor over 65 år. 
Som haft sitt bensår i 2 
månader eller mer.  

Medel 

Douglas,V. Storbritannien, (2001) Living with a chronic 
leg ulcer: an insight 
into patient´s 
experience and 
feelings. 

Journal of Wound 
Care 

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

Kvalitatv 
intervjustudie, 8 
deltagare.Både män 
och kvinnor mellan 65- 
94 år. Bensår mer än 2 
månader 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 2(4) 

Författare/land/år  
 

Titel  
 

Tidsskrift  
 

Syfte  
 

Metod Kvalitet 

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

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

Scandinavian Journal  
of caring Sciences  

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

Kvalitativ  
intervjustudie, 15 
deltagare. Både män 
och kvinnor i åldern 
74-89. Haft såret i 4 
månader – 2,5 år. 

Hög 

Ebbeskog, B.& Emami, A. Sverige, 
2005) 

Older patients 
experience of dressing 
changes on venous leg 
ulcers: more than just 
a docile patient. 

Journal of Clinical 
Nursing 

“The aim of this paper 
was to describe the 
lived experience of 
older patients with 
venous leg ulcers, 
during dressing 
changes as out patients 
with a focus of their 
concerns about care 
interventions”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 15 
deltagare. Både män 
och kvinnor i ålder 
65år och uppåt. Haft 
bensåret i mer än 2 
månader. 

Hög 

Hopkins, A. Storbritannien, (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, 5 
deltagare. Både män 
och kvinnor i ålder 47-
78. Haft bensår i mer 
än ett år. 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 3(4) 

Författare/land/år        Titel        Tidskrift        Syfte Metod Kvalitet 

Hyde, C,. Ward, B,. Horsfall, J. & 
Winder,G. Australien, (1999). 

Older women´s 
experience of living 
with chronic leg 
ulceration. 

International Journal 
of Nursing Practice 

“/…/ to gain insight 
into the lives of older 
women, to focus on the 
experience of living 
with leg ulcers and to 
explore women´s 
views by talking to 
them about their 
experience”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 12 
delatagare. Endast 
kvinnor  over 70 år. 
Som haft sitt bensår i 
3år eller mer 

Medel 

Mugde,E., Holloway,S., Simmonds, 
W. & Price,P. Storbritannien, 
(2006). 

Living with venous 
leg ulceration: issues 
concerning adherence. 

British Journal of  
Nursing 

“The aim of this study 
was to examine 
patients´ understanding 
of adherence, in terms 
of their own 
experiences of 
compression bandage 
systems”. 

Kvalitativ 
intervjustudie,6 
deltagare. Både män 
och kvinnor i ålder 64-
68. Som har haft sitt 
bensår i mer än 2 
månader. 

Hög 

Rich, A, & McLachlan, L. 
Storbritannien, (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. Både män 
och kvinnor i ålder 
55-89. Haft sitt bensår 
i 5månader-34 år. 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 4(4) 

Författare/land/år           Titel        Tidskrift      Syfte   Metod Kvalitet 

Skavberg Roaldsen, K., Biguet, G. 
& Elfving, B. Sverige, (2011). 

Physical activity in 
patients with venous 
leg ulcer- between 
engagement and 
avoidance. A patient 
perspective. 

Clinical Rehabilitation “To identify and 
describe the qualitative 
variations in how 
physical activity is 
perceived and 
understood by 
individuals with 
current or previous 
venous leg ulcer”. 

Kvalitativ 
intervjustudie, 22 
deltagare. Både män 
och kvinnor I ålder 60-
85. Haft sitt bensår i 
mer än 2 månader. 

Hög 
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 Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 1(4)    

 
Meningsenhet 

 
Kondensering 

 
Kodning 

 
Underkategori 

 
Kategori 

“I used to have lots of friends, 
was friendly with all the 
neighbors. Some of them 
wave at me when they pass 
my window, but they don't 
knock or come and see me 
anymore”(Nr 1) 

Ingen delaktighet i det 
sociala livet med andra 
människor runtomkring sig 

Social isolering. Bensåret påverkan på det sociala livet En begränsad vardag 

Many of the interviewed 
persons  
 had received mixed 
messages from people around 
them. A couple of the 
interviewed persons recalled 
being approached by 
strangers who had offered 
them 'cures';  this not only 
caused them to question 
traditional medicine but 
highlighted the fact that their 
leg ulcer was obvious to 
others.( Nr 2) 

Dålig förståelse från 
omgivningen om hur 
handikappande ett bensår kan 
vara. 

Dåligt 
självförtroende. 

Bensårets kognitiva och emotionella påverkan En begränsad vardag 

The dressing prevented the 
persons from taking footbath 
and washing their bodies 
every day. 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.(Nr 3) 

Begränsningar i det daliga 
livet leder till dålig personlig 
hygien. 

Problem med ADL Bensårets fysiska påverkan En begränsad vardag 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 2(4) 

 
Meningsenhet 

 
Kondensering 

 
Kodning 

 
Underkategori 

 
Kategori 

“There are many who come 
and gone during all these the 
years of treatment. You could 
say they didn´t show the same 
consideration…. You get the 
feeling that they do not know 
they are doing… it´s just a 
matter of routine for them. 
They change the bandage, and 
then you can go home” (Nr 4) 

Sjuksköterskan har bråttom och 
gör omläggningen som en rutin . 

Dålig bemötande.  Professionens inverkan på vardagen 

“I would sit in the church at 
the back and there is a man 
beside me and J swears to 
God, it started off and he 
would move away. The thing 
was leaking out through my 
leg and you know he would 
get this terrible smell more 
than J would because I am 
used to it, I would start crying 
cause there is nothing you 
could do about it. Nothing at 
all"         (Nr 5) 

Rädslan att av människor i 
person omgivningen ska känna 
lukten från personens bensår. 

Känslan av skam över illa 
luktade bensår. 

Bensårets kognitiva och 
emotionella påverkan 

En begränsad vardag 

” I am very conscious of it, if 
it’s there I think to myself I 
can smell myself, somebody 
else can” (Nr 6) 

Den psykiska påfrestningen av 
att vet att bensåret luktar och 
andra människor kan känna 
lukten. 

Obehag på grund av lukt. Bensårets påverkan på det 
sociala livet 

En begränsad vardag 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 3(4) 

 
Meningsenhet 

 
Kondensering 

 
Kodning 

 
Underkategori 

 
Kategori 

“I have to walk or else my legs 
will die on me . . . I saw what 
they were like when I’d been 
bedridden a few months. This 
thigh, the leg I didn’t use, 
shrank. You see how quickly 
it happens . . . that’s why I 
don’t want to sit in a 
wheelchair”   (Nr 7). 

Fysisk aktivitet är en 
nödvändighet för att kunna leva 
med bensåret. 

Behov av motion. Bensårets påverkan på det 
sociala livet 

En begränsad vardag 

Maria:” it could be nice if you 
got just one person doing it all 
the time. I´d got instruction 
from the hospital to do one 
thing and the community 
nurses didn´t agree with it” 
(Nr 8) 

Behovet av känna sig trygg vid 
omläggningarna är stort.  
Tryggheten av att en och samma 
sjuksköterska lägger om. 

Behov av kontinuitet.  Professionens inverkan på vardagen 

” it`s a sort of a going-on-on- 
pain.. (long pause), always 
comes back, no matter what 
you try”.(Clenching fist 
tightly while describing the 
pain)      (Nr 9). 

En del personer kunde inte 
beskriva i ord hur ont dem hade. 
Så de använde sig av icke- 
verbala tecken för att beskriva 
smärtan. 

En ständig fruktansvärd smärta. Bensårets fysiska påverkan En begränsad vardag 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 4(4) 

 
Meningsenhet 

 
Kondensering 

 
Kodning 

 
Underkategori 

 
Kategori 

“It was a stabbing pain, and it 
was irritating, gnawing all the 
time, you know, something 
grabbing at you all the time. It 
was worse at night time when I 
put my foot up on the bed. I 
used to have to sit on the side of 
the bed and put me foot on the 
floor” (Nr 10). 

En ständig smärta i benet gör att 
nattsömnen blir störd. Det leder 
till att det dagliga livet blir 
påverkat. 

Smärtan påverkar det dagliga 
livet. 

Bensårets fysiska påverkan En begränsad vardag 
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