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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Svårläkta venösa bensår har inverkan på den äldres hela levda kropp. För många 
äldre som drabbas av sjukdom innebär detta ett mer begränsat fortsatt liv. Begräsningarna 
påverkar individen både psykiskt och fysiskt.  
Syfte: Syftet var att belysa hur äldres livsvärld påverkas av venösa bensår. 
Metod: Studien utfördes som en kvalitativ litteraturstudie med sju artiklar som grund. 
Artiklarna analyserades med hjälp av innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman 
(2004).  
Resultat: Vid venösa bensår är det smärtan som dominerar. Smärtan som uppstår vid venösa 
bensår är grunden till personens upplevelse av känslor, vilket förändrade deras livsvärld. 
Bensår orsakar ofta en försämring av allmäntillståndet, och personerna upplevde sämre 
livskvalitet som social isolering, depression och nedsatt rörlighet pågrund av smärtan som 
uppstått.  
Slutsats: Bensår uppträder inte bara som en sjukdom utan påverkar många andra aspekter i 
personens liv. De äldres livsvärld påverkas av många påfrestande psykiska och fysiska 
effekter. Sjukdomen förändrar deras dagliga liv och gör dem ständigt påminda om bensåren.  
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INLEDNING 
Enligt Järhult och Offenbartl (2006) är bensår en betydande folksjukdom. Det är i Sverige 
cirka 50 000 personer som lever med öppna kroniska bensår. Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) beskriver att långvarig sjukdom kan bidra till lidande. 
Kroppen är förändrad och det går inte längre att känna igen den, det går inte att lita på sin 
kropp. Kontrollen försvinner och lidandet bidrar till kast mellan hopp och förtvivlan. Enligt 
Lindholm (2003) drabbar bensår inte bara kroppens utsida, utan har stor påverkan på hela 
kroppen, både fysiskt och psykiskt. Det är även en mängd känslor kopplade till att leva med 
bensår. Antalet bensår ökar hos äldre personer över 65 år, men det är i åldrarna 75 till 80 år 
den största patientgruppen finns (a.a.). I en studie av Green och Jester (2010) framkom det att 
bensår bidrog till begränsningar i de äldres liv (a.a.). För att förstå hur det är att leva med 
bensår är det därför viktigt att veta hur de äldres psykiska och fysiska liv påverkas av såren.  

BAKGRUND 

Venösa bensår  
Svårläkta venösa bensår är bensår som är kopplade till en venös funktionsrubbning, där inga 
andra orsaker som till exempel diabetes eller arteriell insufficiens föreligger. Klaffarna i de 
djupa venerna måste fungera normalt för att transporten av blodet från de ytliga till de djupa 
venerna ska fungera. Om klaffarna läcker kommer de ytliga venerna att överfyllas med blod 
som kan orsaka att ytterligare vener överfylls och fler klaffar sätts ur funktion (Lindholm, 
2003). Enligt Järhult och Offenbartl (2006) leder förstörd klaffunktion till ett högt tryck i 
hudens blodkärl, som bidrar till att ödem, dålig blodförsörjning och så småningom venösa 
bensår uppstår.  

Livsvärld 
Många äldre är fortfarande aktiva inom sina intressen och socialt engagerade, men när den 
äldre drabbats av sjukdom tvingas personen till ett begränsat liv (Blomqvist, 2004). Thomas 
och Johnson (2000) har utfört en studie som tyder på att äldre personer med långvarig smärta 
upplever sin livsvärld som förkrympt och med kraftigt nedsatt frihet. Smärtan påverkar 
deltagarnas vardagsliv på så vis att varje rörelse av kroppen bidrar till värk. Smärtan är 
plågsam, tröttsam och förödande, vilket gör att vardagen blir en kamp. Dahlberg et al. (2003) 
menar att ett livsvärldsperspektiv är där människors vardagsvärld uppmärksammas, där 
individen försöker förstå, beskriva samt analysera världen. Det är genom livsvärldsteorin 
människors upplevelser och erfarenheter blir belysta (a.a.).  

”Livsvärlden är den verklighet vi vardagligen lever i och ständigt, om än omedvetet tar 
för givet” (Bengtsson, 1998, s. 18). 

Dahlberg et al. (2003) belyser också livsvärlden som något människan aldrig kan komma 
ifrån så länge hon lever. Det är genom livsvärlden människan älskar, hatar, tycker och tänker. 
Alla människor söker meningen med livet och det är genom livsvärlden individen finner den. 
Enligt Bengtsson (2005) ansåg Husserl att varje människas livsvärld är en värld som alltid ses 
i relation till något subjekt. 

Kroppens existens 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är det genom vår kropp vi har tillgång till att leva våra liv. Så 
länge vi är i livet, är vi det genom våra kroppar, med andra ord, ingen kropp - ingen värld. 
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Detta innebär att en förändring av vår subjektiva kropp kommer att påverka våra liv. Den 
kroppsliga förändringen kan också drabba tillgången till vår levda värld. Vid förståelse av 
kroppen som ett subjekt kan människans relation till hälsa och ohälsa förstås på ett annat sätt. 
Intresset kring ett kroppsorgan innebär inte bara kroppsorganet, utan hur detta upplevs och 
erfars av människan. Kroppen blir märkbar för oss först när vi känner av lidande (a.a.).  
 
Dahlberg et al. (2003) beskriver att lidande som uppkommer på grund av symtom från 
sjukdom, som exempelvis smärta, kallas inom hälso- och sjukvård för sjukdomslidande. 
Sjukdomslidandet kan ge känslor som hopplöshet, skuld, skam, saknad och ensamhet. Green 
och Jester (2010) nämner att deltagarna i deras studie upplevde smärtan som den största och 
övergripande konsekvensen av att ha ett bensår. Personerna upplevde smärtan som ett 
lidande, vilket påverkade deras liv. I en undersökning gjord av Krasner (1998) strävade 
deltagarna efter att på ett eller annat sätt upprätthålla en positiv attityd och kämpa på trots 
smärtan. Även om deltagarna levde med smärta, lidande och begränsningar som förekom på 
grund av deras venösa bensår kunde de ändå se en vilja att återhämta sig. 

Psykiska och fysiska effekter av bensår 
Att vara äldre upplevdes enligt Blomqvist (2004) som negativt när hälsan var ett problem på 
grund av bristande kroppliga funktioner. De äldre kände sig på grund av den sviktande hälsan 
hindrade från att leva ett gott liv och detta gjorde ålderdomen till en tid fylld av problem. 
Lindholm (2003) menar att livskvalitet kan störas hos patienter med sår, då lukt och sårvätska 
kan läcka från förbandet. Hur påverkas då den äldre av ett svårläkt sår, som skapar ständig 
omläggning och fokus på såret? Och hur är det att leva med ett sår som luktar, vätskar sig, 
rinner i sängen, som gör ont och som gör att individen inte kan använda vanliga skor samt 
begränsar individens rörlighet? Lindholm rapporterar att i en undersökning var det 68 procent 
av deltagarna som hade besvär med social isolering, ängslan, oro, depression och negativ 
kroppsuppfattning (a.a.). I en undersökning av Green och Jester (2010) återberättas att de 
äldre deltagarna upplevde sämre självförtroende och kände frustration över om deras sår 
någonsin skulle läka, vilket bidrog till att flera av individerna kände sig deprimerade.  

I en studie av Hofman et al. (1997) beskrivs det att smärta är det största och värsta symtomet 
vid att ha ett bensår. Många av de äldre upplevde en allvarlig smärta som lokaliserade sig på 
hela benet runt såret. Den allvarliga smärtan från såret påverkade personernas sömn och 
vardag (a.a.). En följd av smärta är negativa psykiska och fysiska effekter som nedsatt 
rörlighet, begränsningar i det dagliga livet, brist på vitalitet och social isolering, vilket 
påverkar välbefinnande och bidrar till lidande (Green & Jester, 2010).  

Teoretisk referensram  
Mearleau-Pontys livsvärldsbegrepp ”vara-till-världen” är vald som teoretisk referensram. 
Bengtsson (2005) förklarar att Mearleau-Ponty påstår att livsvärlden är den värld vi dagligen 
lever våra liv i och Mearleau-Pontys definition av livsvärlden är ”Levda Världen”. Samtidigt 
presenterar Bengtsson Mearleau-Pontys kroppsteori som den egna levda kroppen. Denna 
kroppsteori grundar sig i att kropp och själ bildar tillsammans en helhet, som Mearleau-Ponty 
betecknar som ”Levd kropp”. 

”Den levda kroppen är vår tillgång till världen. Varje förändring av kroppen medför 
därför förändringar av världen” (Bengtsson, 2005, s. 25).  

Bengtsson (2005) beskriver att både vid dramatiska och mindre dramatiska händelser 
förändras världen t.ex. vid förlorad kroppsdel eller förlorad syn. Mearleau-Ponty (1997) 
belyser att kroppen är ett föremål som inte lämnar människan. Kroppen är alltså inte ett eller 
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annat yttre föremål som utmärker sig endast genom att vara där. Han förklarar att kroppen 
inte är ett föremål för världen, utan kroppen är ett redskap för att kunna kommunicera med 
världen (a.a.). Bengtsson (2005) förtydligar detta genom att beskriva att en individs egna 
levda kropp alltid är med under sina upplevelser, aldrig som en annan människas kropp, inte 
heller ens spegelbild eftersom spegelbilden följer individens avsikter. Den levda kroppen är 
förutsättningen för att tingen framträder i perspektiv. Det skulle inte finnas perspektiv utan 
den levda kroppen (a.a.).  

SYFTE 
Syftet var att belysa hur äldres livsvärld påverkas av venösa bensår.  

METOD 
Uppsatsen är genomförd som en litteraturstudie med kvalitativ ansats.  Olsson och Sörensen 
(2007) förklarar att en litteraturstudie innebär att litteratur är informationskällan till en studie. 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) används den kvalitativa ansatsen för att beskriva, 
förstå, tolka samt skapa förståelse för individens subjektiva upplevelse av omvärlden (a.a.).  

Datainsamling 
Vid datainsamlingen användes en litteratursökning i databaser som författarna ansåg vara 
lämpliga för ämnet. Syftet med litteratursökningen är att göra en analys av data från redan 
gjorda studier. Databaserna som användes var Cinahl och Medline. Vid sökningen i 
databaserna valdes peer-reviewed, vilket innebär att en expert inom området har granskat 
artikeln innan den publicerades (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Samtliga sökord som 
användes var: leg ulcer, aged, pain, lived experience, suffering, pain experience, daily life, 
venous leg ulcer, older, leg och ulcer. Sökorden användes både enskilt och i kombination 
med varandra med hjälp av booleska sökoperatorn AND. Enligt Willman et al. (2006) är 
booleska sökoperatorer ord som kombineras med söktermer på olika sätt. Syftet med detta är 
att sökningen avgränsas till endast relevanta artiklar.  Sökoperatorn AND bidrar till att 
sökningen mellan två eller flera söktermer fokuseras till ett mer avgränsat område. En 
manuell sökning utfördes av författarna. Detta innebär enligt Willman et al. (2006) att en 
sökning i referenslistor och tidskrifter har utförts.  

Urval 
Inklusionskriterier för studien kom författarna överens om tillsammans. Dessa var följande: 
artiklar publicerade efter år 1995, engelska artiklar, artiklar inriktade på personer över 65 års 
ålder och att artiklarna skulle vara utförda med kvalitativ metod. Exlusionskriterierna för 
studien var artiklar som beskriver smärt- och sårbehandling. För att hitta artiklar som 
motsvarade uppsatsen syfte börjades urvalet med att läsa igenom titlar på artiklar. I de artiklar 
där titeln fångade författarnas intresse och ansågs kunna besvara uppsatsens syfte, lästes 
abstraktet igenom. Efter genomläst abstrakt och ett kvarstående intresse lästes hela artikeln 
igenom. På detta sätt kunde artiklar som inte motsvarade uppsatsens syfte sorteras bort. Totalt 
lästes 79 abstrakt, utav dessa lästes 20 artiklar igenom. Sökningen och urvalet presenteras i 
bilaga 1. Av de 20 artiklar som lästes igenom kunde 11 av dem exkluderas då de inte passade 
författarnas inklusion- och exklusionskriterier. En artikel som passade in på studiens syfte 
och som författarna ansåg innefatta inklusionskriterierna hittades genom den manuella 
sökningen. En kvalitetsbedömning av de tio artiklarna som författarna valt ut, gjordes utifrån 
Willman et al. (2006). Denna kvalitetsbedömning resulterade i att ytterligare 3 artiklar valdes 
bort, då de inte uppfyllde kraven i protokollet (bilaga 2). Kvalitetsbedömningen baserades på 
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åtta huvudfrågor, där också tio underfrågor ingick. Den maximala poängsumman var åtta. 
Varje fråga där svaret blev ja (som var positivt), fick en poäng. Den slutliga poängsumman 
räknades sedan om till procentsats, för att se vilken grad av kvalité artikeln hade. Graderingen 
är tregradig där grad tre är 60-69 procent, grad två är 70-79 procent och grad ett är 80-100 
procent.  I uppsatsen användes enbart artiklar av den första graden, det vill säga 80-100 
procent. Efter beskrivet urval återstod sju artiklar som vidare blev analyserade. Artiklarna 
presenteras i en artikelöversikt (bilaga 3).   

Analys 
Analysen av artiklarna gjordes efter Graneheims och Lundmans (2004) beskrivning av hur en 
innehållsanalys går till. I uppsatsen var det sju artiklar som analyserades. Steg ett i 
innehållsanalysen var att läsa igenom de sju valda artiklarna upprepade gånger. Författarna 
läste artiklarna både enskilt och tillsammans för att sedan diskutera om artiklarna 
överensstämde med uppsatsens syfte. Analysen fortskred i steg två som bestod av att 
resultatet i artiklarna lästes igenom ytterligare en gång och då markerades meningsenheter 
som passade in på uppsatsens syfte med överstrykningspenna. Dessa meningsenheter 
översatte författarna sedan till svenska för att texten lättare skulle kunna hanteras. I steg tre 
kondenserades meningsenheterna till en mera kort, lättförståelig text samtidigt som det 
viktigaste i enheterna togs fram. Steg fyra bestod i att koda meningsenheterna. Koderna 
bidrog till att viktiga ord, begrepp eller meningar som belyste äldres livsvärld lyftes fram ur 
texten. Sista steget i analysen var att identifiera likheter och olikheter i koderna. När detta var 
klart kunde författarna utforma kategorier av de koder som hade likheter med varandra. 
Slutligen blev det fyra huvudkategorier och sju underkategorier. Exempel på 
analysförfarandet presenteras i bilaga 4.  

RESULTAT  
Resultatet baserades på sju artiklar, som analyserats och sammanlagt har fyra 
huvudkategorier och sju underkategorier skapats. Uppsatsens första kategori är ”Smärtan 
dominerar” som framhäver hur smärtan från bensåren påverkar individen. Den andra 
kategorin är ”Den oönskade kroppen” där två underrubriker har skapats ”Kroppens existens” 
och ”Läckage, lukt och förband”. Dessa kategorier uttrycker att individerna hade en 
förändrad kroppsupplevelse efter att bensåren hade uppstått. Tredje kategorin är ”Vardagen 
begränsas” och i denna framkommer tre underkategorier ”Minskad aktivitet”, ”Förlorad 
social kontakt” och ”Sömn”. Dessa betonar hur individerna på olika sätt upplever att de har 
begränsats i sin vardag på grund av bensåren. Sista kategorin ”Individens existens”, innehåller 
två underkategorier ”Känsla av maktlöshet” och ”Hopp om framtiden”. De beskriver att 
individerna påverkas psykisk med olika känslor som oro, förtvivlan, ilska m.m. men att de 
samtidigt känner hopp om en ljus framtid.  

Smärtan dominerar 
I Byrne och Kellys (2010) studie skildrar deltagarna smärtan som det mest övergripande 
symtomet vid bensår. Smärtan beskrevs som en brännande, knivliknande och huggande 
känsla. I undersökningen beskrevs också att smärtan är så intensiv att det påverkade 
deltagarna till ett lidande. Smärtan har negativa effekter som påverkade deras psykiska 
tillstånd som nedstämdhet, personlighetsförändringar, ilska och frustration som kan leda till 
självmordstankar (a.a.). Hopkins (2004) beskriver att smärtan förföljde deltagarna, vilket 
bidrog till en ständig påminnelse om deras sår. 
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”Oh severe ache of 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” ( Byrne & Kelly, 2010, s. 48). 

Samma fenomen framkom i en undersökning gjord av Walshe (1995) där deltagarna utmärkte 
smärtan som det största och mest dominerande symtomet vid bensår. Smärtintensiteten 
varierade från individ till individ och påverkades också av miljön runt omkring som väder- 
och säsongsförändringar. Vidare beskriver Walshe (1995) att smärta djupt påverkade livet 
och blev till ett lidande. Deltagarna beskrev smärtan som en ständig påminnelse av sina sår, 
en tröttsam smärta som bidrog till förlust av kontroll och känslomässig påverkan. Deltagarna 
undvek också behandlingar av såren då detta upplevdes förvärra smärtan istället för att 
förbättra den (a.a.).  

“It hurts so much its driving me crazy. I have cramp in the whole leg. I must hire a 
person to take my dog for a walk. So it is awful.”(Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 239).   

Ebbeskog och Ekman (2001) beskriver att deltagarnas smärtintensitet pågick dag som natt 
och under aktivitet. Smärtan påverkade individerna och tog en central plats i deras liv. Det 
återberättas i studien att personerna upplevde ilska, sorgsenhet, aggressivitet, de grät och var 
förtvivlade. De kände hopplöshet och att smärtan styrde deras tillvaro. De försökte behålla 
sina intressen genom att distrahera sig från smärtan och låta bli att tänka på såret. Individerna 
beskrev att smärtan var svår att hantera vilket bidrog till att de tog smärtstillande mediciner. 
En del ville egentligen undvika smärtstillande mediciner eftersom de ansåg att tabletterna är 
skadliga för kroppen, men smärtan var för intensiv för att inte bruka medicin (a.a.). Hyde, 
Ward, Horsfall och Winder (1999) nämner att smärtstillande mediciner var det enda sättet att 
kunna hantera smärtan. Smärtan var mera påtaglig på natten och det störde individernas 
sömn, och blev en ständig påminnelse om såren (a.a.). Hopkins (2004) rapporterar att 
sömnbrist och minskad social kontakt var en följd av smärtan. Chase, Melloni och Savage 
(1997) beskriver också att sårsmärtan från venösa bensår bidrog till en ständig påminnelse av 
hot mot vävnaden. Walshe (1995) beskriver i sin studie att om deltagarna kunde kontrollera 
smärtan fanns det en möjlighet att släppa tankarna på såren, samtidigt som behandlingen blev 
mera positiv och de begränsningar i livet som deltagarna hade beskrivit blev lättare att 
hantera.  

Den oönskade kroppen 

Kroppens existens  
Enligt Chase et al. (1997) bidrog sårläkning till ständig uppmärksamhet. Individen blev 
ständigt påmind av kroppens existens, och upplevde en genanthet att behöva dölja sin kropp 
på grund av såret. Hyde et al. (1999) beskriver att deltagarna ville dölja sina kroppar på grund 
av såret och fukten från bandaget, genom att använda parfym, stora kläder och skor för att 
dölja vätska. Bensåren tvingade individerna till förändringar i sina klädval som resulterade i 
att kvinnorna förlorade sin kvinnlighet. De upplevde bensåren som ett hot mot sin kropp och 
såg det som en förolämpning, att alltid behöva dölja sina sår vid vistelse bland folk.  

 
“I always had to wear trousers and at school they weren’t very keen 
on you wearing trousers at first. So I got suits made, you know, with the long coat down 
to here . . . they accepted those all right.” (Hyde et al, 1999, s 195). 

 
I en studie av Hyde et al. (1999) uttryckte deltagarna att kläderna som döljer deras sår fick 
dem att känna sig inskränkta och försvunna i sin kvinnlighet samt en kroppslig förlust. Hyde 
et al. (1999) fortsätter beskriva detta fenomen där ett behov fanns av att dölja såren, vilket 
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bidrog till att individernas identitet försvann med kroppen. Författarna beskriver också att 
deltagarna fick vara uppmärksamma på kroppen för att förhindra återfall av nya bensår (a.a).  
 
Ebbeskog och Ekman (2001) beskriver att såret var en defekt kroppsdel, var skrämmande att 
se på och individerna upplevde det jobbigt eftersom omläggningen ständigt påminner 
personen om såret. I studien framkom att deltagarna fick lära sig leva med förändringar och 
lyssna till kroppens signaler. Individerna kände en oro att inte ha kontroll över kroppens 
existens och en känsla av maktlöshet. Att vara medveten om att kroppen är förändrad fick 
individerna att känna obehag, förlägenhet och främlingskap, en känsla av att kroppen inte 
tillhörde individen (a.a.).  

Läckage, lukt och förband 
Enligt Walshe (1995) ansåg deltagarna att lukten från såren var fruktansvärd och bidrog till 
minskad social kontakt, ökad självmedvetenhet och en känsla av att privata angelägenheter 
blivit offentliga. Byrne och Kelly (2010) beskriver att sårvätska var ett symtom som bidrog 
till ökad stress, minskad självkänsla och självförtroende, vilket kan medföra social isolering.   

Det fanns ett samband mellan sårvätskan och dess lukt med depression, ångest och lidande. 
Risken för blöta skor och sängkläder gav rädsla för vad folk skulle tycka, och för deltagarna 
förvärrades denna rädsla på deras arbetsplats. Det fanns också rapporter om att sårvätskan 
och lukten begränsade individernas förmåga att arbeta (Hyde et al, 1999). Walshe (1995) 
menar att samtidigt som läckage och lukt accepterades som en del av bensåret ledde det ändå 
till känslor av genans och svårigheter att upprätthålla värdighet och ett yttre utseende. Att 
vara oren visade sig vara känslosamt för vissa personer. Studien visade att många kvinnor 
upplevde förlust av sin kvinnlighet. Våta skor, strumpor, lakan och överkast orsakade 
förlägenhet hos personerna (a.a.). I undersökningen av Hyde et al. (1999) framkommer 
samma fenomen, att individen upplevde sårvätska som genant. Hopkins (2004) påvisar att ett 
antal deltagare upplevde lukten från såren som det värsta symtomet. De upplevde en rädsla 
över att andra skulle känna sårets lukt och se sårvätskan från förbandet. Detta bidrog till ett 
minskat välbefinnande och stor påverkan på personernas sociala liv. Personerna fick i 
ensamhet lätta på förbandet för att inte skämmas över såren.  
 

“Well at one time you would never see me in slacks but in the past 5–6 years, I got so 
embarrassed with the leaking of my legs when I went out, I got to taking to slacks…. I 
wear them everywhere because I don’t like my bandages showing. It’s very 
embarrassing”. (Hyde et al, 1999, s. 194). 

 
Ebbeskog och Ekman (2001) beskriver hur individerna fick känslan av att vara instängda på 
grund av förbanden. Tanken på att förbandet kunde lossna skulle te sig genant, särskilt inför 
bekanta eller om de vistades bland folk. I Undersökningen framkom att individerna kände ett 
obehag av att alltid leva med bandage och förband (a.a.).  

Vardagen begränsas 

Minskad aktivitet 
I studien av Ebbeskog och Ekman (2001) framkommer det att äldre personer med venösa 
bensår upplever att deras dagliga liv förändrats på grund av såren och smärtan. Personerna 
försökte ta dagliga promenader men smärtan från såret begränsade deras vana. Hopkins 
(2004) beskriver i sin studie att bensåren orsakade förändring i deltagarnas aktiva liv. De 
beskrev stora betydliga skillnader på deras fysiska och sociala liv efter att såren uppstått.  
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“It has been short walks. No long ones. I have been told that I must walk but I can't 
because my leg hurts too much” (Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 240). 

Chase et al. (1997) konstaterade att deltagarna blev begränsade i rörlighet och aktivitet. 
Aktiviteten var begränsad på grund av smärtan, som också är förenad med ben- och 
fotledsödem. Samma fenomen beskrivs i en studie av Walshe (1995) där det redogörs för att 
nedsatt rörlighet ofta är förknippad med smärta. De belyser att ökad smärtintensitet minskade 
fysisk aktivitet och gav sämre livskvalitet. Smärtan förvärrades när patienterna var såväl 
stående som gående och därför undveks detta av många individer (a.a). Hyde et al. (1999) 
beskriver att ålder och den långsiktiga karaktären av bensåren, tillsammans med fysiska 
begränsningar, fängslade deltagarna till att inte kunna gå ut och tvingade dem att leva sina liv 
inomhus.  

”I can’t get out at all. I’m housebound and it’s boring, you know” (Hyde et al, 1999, s. 
195). 

Byrne och Kelly (2010) återberättar personernas upplevelse av att leva med symtomen från 
bensår och hur det hade begränsat deras rörlighet och deras förmåga att leva ett normalt liv. 
Vidare i studien beskrivs en känsla av förlust från ett tidigare fullt och aktivt liv.  

”I enjoyed walking and now I cannot look forward to walking so it´s a big loss” (Byrne 
& Kelly, 2010, s. 48). 

Ebbeskog och Ekman (2001) kom fram till att personerna fick problem med dagliga 
aktiviteter såsom tvättning, påklädning och skötsel av såret. Möjligheten till att gå ut var 
begränsad om det regnade eller snöade, även promenader i skog undveks då risken att trampa 
fel kunde öka skadorna på såret. Deltagarna hade även svårigheter att hitta passande skor och 
det fanns alltid risk att deras kläder skulle bli blöta av sårvätskan som då förstörde eller 
minskade förmågan att ta dagliga promenader, som de var vana vid (a.a.). Walshe (1995) 
beskriver att personerna undvek fysisk aktivitet eftersom de trodde att aktiviteten kunde bidra 
till utveckling av nya bensår. Även dagliga aktiviteter som att behålla personlig hygien var 
svårt. En stor grupp av deltagarna upplevde måttliga till svåra begränsningar i aktiviteter på 
grund av sina bensår. Detta resulterade i att personerna gick ut mindre eftersom deras sår 
påverkade dem. Walshe (1995) menar att nedsatt rörlighet tillsammans med läckage från 
såret och dess lukt var en bidragande orsak till minskad aktivitet, vilket gjorde att personerna 
praktiskt taget blev bundna till hemmet. 

Förlorad social kontakt 
Det som framkommer i en undersökning av Hyde et al. (1999) är att isolering är en vanlig, 
direkt eller indirekt, följd av att leva med en kronisk sjukdom, detta är alltså inte exklusivt för 
endast bensår. I studien beskrivs också att sjuksköterskor bör undersöka patienters erfarenhet 
av förlägenhet, eftersom förlägenhet kan leda till undvikande av andra människor, att bli 
distraherad på arbete och socialt isolerad (a.a.). Enligt Ebbeskog och Ekman (2001) innebar 
ett liv med venösa bensår, rubbningar och förändringar i det sociala livet och relationen till 
andra människor. Den sociala kontakten förändrades eftersom personerna beslutade att 
begränsa sig själva på grund av sina bensår. De ville inte utsätta människor, som stod dem 
nära för att vistas vid det vätskande såret och förbandet. Fortsatt beskriver författarna att 
sjukdomen satte fokus i personernas liv och dagliga aktiviteter som orsakade en social 
tillbakadragenhet. Den dagliga promenaden var normalt en chans att träffa bekanta, men på 
grund av den minskade aktiviteten utomhus förändrades den sociala kontakten. Studien 
belyser också att deltagarna som inte kunde köra bil på grund av sina sår, inte kunde ta sig 
någonstans och detta bidrog till att den sociala kontakten minskade. Förändringarna i 
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vardagen och förlust av energi till social kontakt bidrog till ett begränsat liv och förlust av 
frihet för personer med bensår. Det begränsade livet på grund av att bensåret gav dem känslan 
att vara fångar i sina egna hem (a.a.). Hopkins (2004) beskriver samma fenomen att bensår 
förändrade deltagarnas sociala liv. Författaren återberättar att de förlorade sin frihet och 
livsstil. 

 
"Everyone from my normal life has disappeared. All of a 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).  
 

Chase et al. (1997) beskriver att personernas begränsningar och smärtupplevelse vid bensår 
påverkade relationen till familjen. Sår för många personer upplevdes som illaluktande, 
särskilt om de är dränerade eller smittade, vilket gjorde att den sociala kontakten som 
personen valde blev begränsad (a.a.). Samma fenomen påvisas i undersökningen av Walshe 
(1995), att social isolering också kunde uppstå på grund av svårigheten att behålla sin 
personliga hygien och sitt välbefinnande.  

”I hated going ouil didn´t go to mass and I didn´t want to meet anyone or wouldn´t go to 
bingo it´s terrible” (Byrne & Kelly, 2010, s. 50).  

Byrne och Kelly (2010) fortsätter att beskriva hur symtom som klåda, svett lukt och 
sömnlöshet bidrog till ett begränsat socialt liv. Personerna i studien var rädda att sitta bredvid 
sina familjemedlemmar på grund av den motbjudande lukten från såret. Undersökningen 
visar att en social förändring från en vanlig vardag till ett inåtvänt, slutet liv påverkade 
personernas sociala liv och drev dem inåt. Byrne och Kelly visade också på förändrad 
personlighet vilket påverkade beteendet att vilja interagera som en social varelse. Detta i sin 
tur resulterade i att personerna drog sig tillbaka från den sociala världen. Studien visade 
också på ett samband mellan psykologiska och sociala förändringar i att uppleva en övergång 
från nedstämdhet och depressiva symtom till vägran att engagera sig socialt (a.a.). 

Sömn 
I undersökningen utförd av Chase et al. (1997) framkom störd sömn hos två tredjedelar hos 
deltagarna. I den andra persongruppen rapporterades brist på energi eller minskad vitalitet. 
Det beskrevs också att sömnstörningar bidrog till lägre livskvalitet.   

“He [the doctor] told me to take Panadeine but they’re too strong I think, and unless it’s 
really bad. . . . [If] I can’t get to sleep, I’ll get up and get a couple of Panadols”. (Hyde et 
al, 1999, s. 194). 

 
I studien av Walshe (1995) framkom det att smärtan var en bidragande orsak till 
sömnstörning hos deltagarna. Enligt Ebbeskog och Ekman (2001) var dagen förstörd då 
smärtan orsakade sömnbrist och trötthet, som ledde till brist på styrka och energi. Detta 
påverkade livsvärlden eftersom personens energi och styrka var begränsad, då de blev 
tvungna att vila under dagen. Det fanns dock en motvilja att vila bland personerna mitt på 
dagen, men under den period då det vätskade sig från såret ansågs vila vara nödvändigt. 
Kvinnorna i studien påverkades av ständig trötthet som bidrog till att de inte orkade städa 
sina hem som de brukade (a.a.). Byrne och Kelly (2010) skildrar att sömnlöshet hos dessa 
personer kunde förknippas med symtom från såret. Klåda tillsammans med frustration var ett 
symtom som kunde bidra till sömnlöshet.  
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Individens existens 

Känsla av maktlöshet 
I en studie av Ebbeskog och Ekman (2001) beskrivs att negativa psykologiska effekter av 
venösa bensår orsakad av smärta kunde ha skadliga effekter på patientens känslor och 
välbefinnande, vilket ledde till en ”inlärd hjälplöshet” och frustration. Enligt Hopkins (2004) 
innebar ett liv med bensår en upplevelse av maktlöshet och att inte kunna förändra 
situationen. Detta ledde ofta till frustration för personerna. Byrne och Kelly (2010) ansåg att 
de fysiska effekterna inte bara påverkade deltagarnas liv, utan det hade också en direkt 
inverkan på deltagarnas psykiska välbefinnande.  

Ebbeskog och Ekman (2001) belyser att leva med venösa bensår är som att vara fängslad i 
kroppen. Individerna kunde inte uppnå frihet på samma sätt som tidigare innan bensåren 
uppstod. De strävade efter att må bra och att kunna leva ett normalt liv, de upplevde en 
ständig kamp att fly från en smärtsam kropp. Författarna fortsätter beskriva att personer som 
drabbats av bensår hade svårt att tänka sig ett liv utan såren, eftersom att det dagliga livet 
hade förändrats med sjukdomen.  

"If it heals, it is never going to be the same....It's not the scar. It is the feeling. It is always 
going to be tender." (Chase et al., 1997, s. 74).  

Chase et al. (1997) påtalar att såret kostade individen friheten till livet, att inte förstå 
förutsättningar ledde till maktlöshet. Hyde et al. (1999) utmärker att det fanns en inre styrka 
hos individerna som stod emot ändringar i det dagliga livet. Briggs och Flemming (2007) 
beskriver att ha ett bensår var förknippat med känsla av genans. Andra känslor var rädsla, 
ilska och depression som kunde leda till självmordstankar, även förlust av förtroende och 
självkänsla kunde påvisas. Chase et al. (1997) påvisar samma fenomen där det framkom att 
individerna hade känslor som ångest, nedstämdhet, förlust av makt, hjälplöshet och brist på 
renlighet.  

Ebbeskog och Ekman (2001) återberättar att personer inte ville visa sin depression utan 
visade upp ett glatt ansikte inför vänner, de grät sedan i sin ensamhet. Deltagarna kände skam 
att prata om såren. Det fanns också känslor som ilska och ledsamhet över att de själva skulle 
ha orsakat såren, de upplevde sin existens som orättvis (a.a.).  

Hopp om framtiden 
Enligt Ebbeskog och Ekman (2001) kämpade personerna en kamp mellan hopp och förtvivlan 
när det gällde långa läkningsprocesser. Det beskrevs att sinnestillstånden var förändrat och 
individerna kände hopplöshet mot långsam läkning. Det fanns en ständig oro för sårets 
utvecklig bland deltagarna (a.a.).  

“Well what does he know about it? You´ve got the feelings inside of you that things are 
going to get better” (Hopkins, 2004, s. 558). 

Samtidigt skildras att det fanns hopp om framtiden trots den långsamma läkningsprocessen.  
Personerna var hoppfulla för läkning trots att det gällde inom en avlägsen framtid. 
Möjligheterna till läkning gav dem också förhoppningar om frihet och hopp om att komma 
tillbaka till livet de en gång hade innan såren fanns (Ebbeskog & Ekman, 2001). I en 
undersökning av Walshe (1995) beskrivs det att de flesta deltagarna hade en mörk syn på 
läkningen av sina bensår. Det handlade om att de var osäkra på läkningsprocessen och hur 
lång tid denna skulle ta, de vågade inte hoppas på en bra läkning av såren. Hopkins (2004) 
beskriver att med tillräcklig kunskap om bensåren och med hjälp av familjens engagemang, 
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påverkades deltagarnas hopp om framtiden. Ebbeskog och Ekman (2001) beskriver att hoppet 
om att bli frisk och att uppnå frihet innebar att personerna kunde hantera sin sjukdom, smärta 
och sitt handikapp, på ett positivt sätt i det dagliga livet för en möjlig läkning. I Hopkins 
(2004) studie framkom det att hos de personerna som saknade positiv syn på sina sår inte 
upplevde hopp om sin framtid. En annan deltagare beskrev att bensåret hade påverkat hela 
hans livsvärld. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion  
Enligt Forsberg och Wengström (2008) är det syftet som bestämmer vilken typ av metod och 
analys som författarna bör använda sig utav (a.a.). Författarna till denna uppsats har utefter 
syftet som var att belysa ett fenomen, valt att göra en litteraturstudie med kvalitativ ansats. 
Forsberg och Wengström (2008) förklarar att med den kvalitativa ansatsen vill författarna 
fokusera på att tolka och skapa förståelse i människans omvärld, de strävar efter att förstå, 
beskriva och förklara fenomen (a.a.). Detta förklarar uppsatsskrivarnas val att basera 
uppsatsen på artiklar gjorda med kvalitativ ansats. Risken med att välja en kvalitativ 
litteraturstudie kan innebära att bearbetningen och tolkning förändras och att författaren 
väljer en studie som stödjer den egna kunskapen vilket kan bidra med att författaren drar egna 
slutsatser av studien (Wengström & Forsberg, 2008). Litteraturstudie valdes för att på ett 
effektivt sätt få fram svaret på studiens syfte. I och med litteratursökningen har vi sökt, 
kritiskt granskat och sammanställt litteratur som vi ansåg besvarade studiens syfte, detta för 
att öka trovärdigheten i studiens resultat.  

Sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i Medline och Cinahl eftersom dessa innehåller 
material inom omvårdnadsämnet. Sökning i fler databaser kunde ha utförts men eftersom 
författarna ansåg att tillräckligt med material hade samlats in från Medline och Cinahl, 
avslutades sökningen av fler artiklar. Artiklar som inte fanns i fulltext valdes bort direkt för 
att författarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med tid i väntan på beställda artiklar. Detta 
kan ha bidragit till att värdefulla artiklar har missats vid sökningen. Den manuella sökningen 
hade kunnat göras mer utförlig, men då författarna ansåg att tidsbrist fanns valdes endast en 
artikel. Även här kan värdefulla artiklar ha utelämnats. Författarna diskuterade tillsammans 
fram sökorden. Dessa sökorden utökades under tiden som sökningen pågick. För att få fram 
hanterbart antal relevanta träffar användes booleska sökoperator AND och sökorden utgick 
från syftet. Om fler sökord hade använts och kombinerats med varandra skulle antagligen fler 
träffar uppstått, eventuellt kan därför flera artiklar av värde ha förbisetts. Sökningen i 
databaserna resulterade i artiklar baserade på sår- och smärtbehandling framkom, vilket i 
denna uppsats är författarnas exklusionskriterier. Enligt Willman et al. (2006) kan booleska 
sökoperatorn NOT användas när författarna vill försäkra sig om att vissa söktermer inte ska 
visa sig i sökningen. Hade booeleska sökoperatorn NOT använts i denna uppsats hade de 
orrelevanta artiklarna om sår- och smärtbehandling inte framkommit i träffarna, vilket hade 
resulterat i att sökträffarna hade blivit mer lätthanterliga. I inklusionskriterierna ingick 
engelska artiklar, artiklar publicerade efter år 1995 och de skulle inrikta sig på personer över 
65 år. Äldre valdes för att det enligt Lindholm (2003) är den största patientgruppen, som mest 
drabbas av venösa bensår. Urvalet i de flesta artiklarna vid sökningen visade sig vara 
personer äldre än 65 år. Hade denna inklusionskriterien inte använts hade förmodligen 
resultatet kunnat se annorlunda ut, med tanke på att äldre och yngre människor lever olika liv, 
med olika prioriteringar beroende på psykisk och fysisk välbefinnande. Begränsningen att 
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endast artiklar efter 1995 har använts kan möjligtvis ha bidragit till att värdefulla artiklar inte 
kommit med i sökningen.  

Analysförfarandet i uppsatsen utgick från Granheim och Lundmans redogörelse för en 
innehållsanalys. Den upprepade läsningen av artiklarna som författarna utförde både enskilt 
och tillsammans sågs som positivt, då det blev lättare att få fram de värdefulla 
meningsenheterna ur artiklarna. Problemet med det engelska språket är att fel vid 
översättning från engelska till svenska har kunnat uppstå. Även feltolkning vid 
kondenseringen anses som risk för tolkat resultat. Ett försök till att undvika detta var att båda 
författarna tillsammans utförde kondenseringen. Artiklarna som analyserades blev 
kvalitetsbedömda utifrån Willman et al. (2006) protokoll (bilaga 2). I studien var det tre 
artiklar som valdes bort genom denna kvalitetsbedömning. Orsaken till detta var att artiklarna 
inte fick tillräckligt med procent för att ingå i den första graden i bedömningens gradering. 
Detta baserades på att artiklarna inte innehöll ett etiskt resonemang, det fanns ingen klar 
beskrivning på metoden samt att resultatet inte redovisades i förhållande till en teoretisk 
referensram. De artiklar som ingår i studien är utförda i olika länder, se bilaga 3. Detta 
innebär att kulturella skillnader kan förekomma. Dessa kulturella skillnader kan tänkas 
påverka resultatet. Författarna anser dock att resultatet i de valda artiklarna överensstämde 
med varandra, men är ändå medvetna om att föreliggande studies resultat kan ha påverkats på 
grund av detta.   

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att smärta är den mest dominerade symtomet vid venösa bensår. 
Smärtan som uppstår vid venösa bensår är grunden till personens upplevelse av känslor, 
vilket förändrade deras livsvärld. Dahlberg et al. (2003) beskriver livsvärlden som den levda 
världen, det är i livsvärlden vi finner ett livsinnehåll och mening. Livsvärlden kan förändras 
vid sjukdom, med följd av känslor som hopplöshet, skuld, skam och osäkerhet som patienten 
ofta bär på i ensamhet (a.a.). I uppsatsresultatet påvisades också att bensår ofta orsakar en 
försämring av allmäntillståndet, sämre livskvalitet som social isolering, depression och 
nedsatt rörlighet pågrund av smärtan som uppstått. Eftersom smärtan är det mest 
dominerande och påfrestande symtomet upplevde deltagarna ett lidande. Detta förtydligar 
Morris och Sander (2007), att smärta beskrivs som den mest anmärkningsvärda aspekten vid 
att leva med venösa bensår. I en studie av Mudge, Holloway, Simonds och Price (2006) 
påvisas samma fenomen, att smärta var den största och oundvikliga delen i deras tillstånd. I 
resultatet framkom att smärta påverkade personernas sömn, brist på energi och vitalitet, vilket 
gav sämre livskvalitet och påverkade livsvärlden. Sömnstörning är en förväntad aspekt av att 
leva med smärta och detta påvisar även Morris och Sander (2007) som belyser att smärtan 
hos personer med venösa bensår bidrog till störd sömn, främst på kvällarna då benet var mer 
svullet efter dagens aktivitet. Författarna i studien beskriver också att obekväma förband och 
vätskande sår och deras lukt var en bidragande orsak till sömnlöshet. I resultatet belyser 
författarna också att smärtan hade stor inverkan på personernas välbefinnande, då smärtan 
hade bidragit till negativa effekter på deras psykiska tillstånd som nedstämdhet, 
personlighetsförändringar, ilska och frustration vilket kan leda till självmordstankar (a.a.). 
Detta styrks av Hopkins (2010) studie där deltagarnas personlighet påverkades och 
förändrades på grund av deras sår och smärta. Personerna kände aggressioner eftersom de 
själva inte kunde påverka eller styra situationen, de upplevde också en förlorad kontroll av 
sin kropp.  

I uppsatsens resultat framkommer det att deltagarna upplevde lukten från såren som 
fruktansvärd. Sårvätskan bidrog till ökad stress, minskad självkänsla och ett minskat 
självförtroende samt känslor av genans och svårigheter att behålla värdighet och ett yttre 
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utseende. Hopkins (2010) styrker detta genom att beskriva att sårvätskan är en övertygande 
orsak till genans för många patienter med venösa bensår. Detta kan påverka individernas 
beteende, val av kläder, deras sociala aktivitet och tillslut deras livskvalitet. Även Jones, 
Robinson och Carlisle (2008) beskriver i sin studie att sår som läcker och är blöta inverkar på 
individernas förmåga att gå vidare i sin vardag. Lukten från såren bidrog också till känslor av 
skam, äckel och självförakt (a.a.). I uppsatsen påvisas att sårvätskans och luktens 
konsekvenser bidrog till en minskad social kontakt. Det framkommer också att detta kunde 
bero på att individerna inte ville utsätta personer som stod dem nära att vistas vid ett 
vätskande sår. Individerna valde också att isolera sig på grund av att såren kunde upplevas 
som illaluktande. Personerna kunde inte kontrollera sin rädsla över hur folk skulle reagera 
över deras sår och dess lukt. Jones et al. (2008) fortsätter belysa att lukt och vätska från såret 
var en känslomässig reaktion, som begränsade sociala aktiviteter och skapade en rädsla för att 
andra människor skulle känna lukten från deras sår. De sociala begränsningarna var värst för 
vissa deltagare då vätskande sår, våta förband och risken för lukt hindrade dem att umgås 
(a.a.).  

I resultatet framkommer att individen ständigt blir påmind om sin kropp och samtidigt vill 
dölja den på grund av såren. De beskriver att deras identitet försvann med kroppen och att 
såret var en defekt kroppsdel, vilket upplevdes skrämmande och påfrestande för personerna. 
Det fanns en ständig oro hos individerna över att de inte hade någon kontroll över sina 
kroppar och en upplevelse av att kroppen inte tillhörde dem. Detta styrks i en studie av 
Mugde et al. (2006) som beskriver att ändringar i kroppsuppfattning kunde orsaka skadliga 
effekter på hela jaget. Dahlberg et al. (2003) beskriver känslan av att vara sårad på grund av 
sin sjukdom, vilket upplevs som att leva under ett existentiellt hot, och personen känner inte 
igen sin egen kropp. Personen kan inte längre lita på sin egen kropp (a.a.). Resultatet belyser 
också att kvinnorna upplevde en förlorad kvinnlighet på grund av att de tvingades till en 
förändring i sina klädval. Kläderna som dolde kvinnornas sår fick dem att känna sig 
inskränkta och de fick en upplevelse av förlorad kropp. Detta styrks ytterligare av Mudge et 
al. (2006), där de beskriver att kvinnor kände sig mindre feminina när de var tvungna att klä 
sig i byxor istället för kjol och detta hade lett till att kvinnorna kände sig mindre attraktiva. 
Detta fenomen styrks även av Morris och Sander (2007) där det framkommer att kvinnorna 
insåg att det skulle bli besvärligt om inte helt omöjligt för dem att bära vackra klänningar 
eller moderriktiga skor.  

Andra orsaker till social isolering som framkom i studien var den minskade aktiviteten och en 
saknad av energi som upplevdes hos individerna. Uppsatsresultatet visar att venösa bensår 
och dess smärta bidrar till en begränsad vardag, där personerna inte längre kunde utföra 
vardagsaktiviteter som de tidigare hade gjort. Den fysiska begränsningen tvingade personerna 
till att leva sina liv inomhus, vilket gjorde att de blev bundna till hemmet. Detta styrks av 
Hopkins (2010) där personer med venösa bensår upplevde frustation och ensamhet över att de 
inte kunde vistas utanför sina hem. De kunde inte heller utföra några aktiviteter eftersom de 
var bundna till sitt hem (a.a.). Det beskrivs också i uppsatsens resultat att nedsatt rörlighet 
tillsammans med läckage från såret och dess lukt var en bidragande orsak till minskad 
aktivitet. Ett annat viktigt fenomen som framkommer i resultatet som hade en bidragande 
orsak till minskad aktiviteten var rädslan att såret skulle bli värre vid fysisk aktivitet. Detta 
belyser också Heinen et al. (2007) att deltagarna hade en felaktig inställning på hur fysisk 
aktivitet påverkade bensåren. Många av deltagarna som inte utförde någon fysisk aktivitet 
överhuvudtaget trodde att kombinationen mellan motion och sår var negativt. De förväntade 
sig inte att motion hade en positiv inverkan på sårläkning och förebyggandet av 
återkommande sår. Detta troddes bero på felaktig tro eller brist på kunskap om förhållandet 
mellan fysisk aktivitet och bensår (a.a.). Artiklarna som ligger till grund för resultatet i 
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studien är utförda i olika länder, därför finns risken att kulturella skillnader har betydelse i 
artiklarna. Enligt Fereshteh (2008) kan individers kulturella bakgrund påverka deras liv på 
olika sätt. Bland annat beroende på beteende, förställningar, religion, familjestruktur och 
inställning till sjukdom, smärta och andra former av missöden. Författarna till föreliggande 
studie har därför i åtanke att denna kulturella bakgrund möjligtvis har haft betydelse för 
resultatet.  

SLUTSATS 
Det är många äldre som lever med smärtsamma venösa bensår. I resultatet fann vi att det 
största besväret med att ha venösa bensår var den intensiva smärtan. Smärtan bidrog till 
negativa psykiska tillstånd som nedstämdhet, ilska och frustration. Smärtan orsakar också 
brist på energi och nedsatt rörlighet. Personernas välbefinnande påverkas negativt och detta 
kan leda till ett lidande. 

Vardagen begränsas för dessa äldre och bidrar till en ständig kamp då deras livsvärld blir 
påvisat förändrad. Den äldre blir ständigt påmind om sina bensår och upplever känslomässig 
påverkan, både psykiska och fysiska förändringar sker. Känslor som skuld, skam och 
osäkerhet är vanligt förekommande. De äldre hamnar i en ond cirkel som är svår att ta sig ur 
på grund av sårsmärtan och den förändring av kroppen som skett. Äldre som lever med 
venösa bensår kan ändå ha hopp om framtiden trots den långsamma läkningen.  
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Sökning- och urvalsstatistik    BILAGA 1 

Databas Datum Sökord Träffar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Medline 101102 Leg ulcer 115 6 3 1 

Medline 101102 Leg ulcer 
AND aged 
AND pain 

2 1 1 0 

Cinahl 101102 Lived 
experience 
AND leg 
ulcer 

4 4 2 0 

Cinahl 101102 Pain 
experience 

230 3 1 0 

Cinahl 101102 Leg ulcer 
AND daily 
life 

3 2 1 0 

Cinahl 101102 Aged AND 
leg ulcer 
AND pain 

40 7 5 1 

Medline 101102 Venouse leg 
ulcer AND 
pain 

37 4 1 0 

Cinahl  101102 Pain AND 
venous leg 
ulcer 

36 3 1 1 

Cinahl  101103 Leg ulcer 
AND lived 
experience 

1 1 1 1 

Cinahl 101103 Older AND 
leg AND 
ulcer 

16 4 1 1 

Cinahl 101104 Suffering 
AND leg 
ulcer 

5 3 3 1 

I samtliga sökningar som presenteras har peer-reviewed samt linked full text valts.  



 

 



 
 

       

Artikelöversikt  BILAGA 3 

Författare/land/år Titel Tidskrift/årtal Syfte Metod Resultat  

Briggs, M., & Flemming, K. 
England. (2007) 

 

Living with leg 
ulceration: a synthesis 
of qualitative research 

Journal of 
advanced nursing. 

Syftet var att undersöka 
patienters upplevelse av att 
leva med ett bensår. 

Kvalitativ, 
intervjustudie. 

I resultatet visar det att 
minskad smärtintensitet 
förbättrar rörligheten, vilket 
kommer att ha positiv effekt 
på sårläkning. 

Byrne, O., & Kelly, M. Irland. 
(2010). 

Living with a chronic 
leg ulcer.    

Journal of 
community 
nursing. 

Utforska äldre irländska 
människors upplevelse av 
att leva med kroniska 
venösa bensår i samhället. 

Kvalitativ, 
intervjustudie.  

I resultatet påvisas att 
negativa effekter av denna 
kroniska sjukdom påverkar 
individens livskvalitet. 
Bensår orsakar fysiska 
symtom som påverkar 
psykologiska och sociala 
välbefinnandet. 

  

Chase,S., Melloni, M., & 
Savage, A. Boston. (1997) 

 

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

Journal of 
vascular nursing.  

Syftet med studien var att 
besvara frågan; Vad är den 
levda erfarenheten av 
läkning ett venöst sår för 
patienter som behandlades 
på en kirurgisk klinik? 

Kvalitativ, 
intervjustudie.  

Fyra teman presenterades I 
resultatet; En evig 
läkningsprocess, gränser 
och boende, maktlöshet och 
vem bryr sig? 

 

* Manuell sökning 

 



 

 

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

 

Elderly person´s 
experience of living 
with venous leg ulcer: 
living in a dialectal 
relationship between 
freedom and 
imprisonment.  

 

Nordic college of 
caring sciences.  

 

Syftet var att belysa äldre 
personers erfarenheter av 
att leva med venösa bensår.  

  

Kvalitativ, 
intervjustudie.  

Begreppet ”kropp av bild” 
är ytterst relevant för vård 
av äldre med venösa bensår. 
Studien visar betydelsen av 
vidkänna personers 
upplevelser av deras bensår 
och deras välbefinnande.  

 

Hopkins, A. London. (2004). Disrupted lives: 
investigating coping 
strategies for non-
healing leg ulcers.  

British journal of 
nursing.   

Syftet var att utforska 
erfarenheter hos personer 
med svårläkta venösa 
bensår. 

Kvalitativ, 
intervjustudie.  

Resultatet belyser att smärta 
påverkar deltagarnas 
vardag. En rädsla om att 
privata angelägenheter om 
bensåren sprids, lever 
därför i ensamhet. Studien 
visar att sjuksköterskan är 
en stor hjälp för 
patienternas välbefinnande. 

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.  

 

Syftet var att få en insikt i 
livet för äldre kvinnor, med 
fokus på erfarenheterna av 
att leva med venösa bensår. 

 

Kvalitativ, 
intervjustudie 

Resultatet visar att äldre 
kvinnor som lever med 
bensår upplever många 
konsekvenser. Två 
huvudteman framkom; att 
uppnå och behålla 
kontrollen över den 
känsliga lemmen och 
konsekvenser på livsstilen 
av kroniska bensår och 
nedsatt rörlighet.  



 

 

Walshe, C. England. (1995) * 

 

Living with a venous 
leg ulcer: a descriptive 
study of patient´s 
experience. 

 

Journal of 
advanced nursing.  

 

Syftet var att beskriva 
personers erfarenhet av att 
leva med venösa bensår.  

 

Kvalitativ, 
intervjustudie.  

Vissa symtom orsakade 
tydliga begränsningar i 
deltagarnas liv. 
Behandlingen sågs inte som 
effektiv men deltagarna 
hade ändå stort förtroende 
för sjuksköterskor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Del av artikelanalys    BILAGA 4 

Meningsenhet Kondensering Kodning Underkategori Kategori  

The social contact changed 
because the interviewed persons 
decided to limit themselves 
because of the leg ulcer. They did 
not want to subject persons close to 
them to the running ulcer and the 
dressing.(Ebbeskog & Ekman, 
2000, s.239) 

Den sociala kontakten 
förändrades då individerna 
blev begränsade av såren. 

Sociala kontakten 
förändras. 

Minskad aktivitet. Vardagen begränsas. 

…the emotion of being imprisoned 
in the body, meaning illness, is 
experienced as a disruption of 
lived body described by the 
individual such a altered body 
image which lead to change in 
social life. (Ebbeskog & Ekman, 
2000, s.240) 

Känslan att vara fängslad I 
sin egna kropp upplevdes 
som ett avbrott I den levda 
kroppen. 

Fängslad kropp. Känsla av maktlöshet. Individens existens. 

Most informants took a pessimistic 
view of the healing…A feature for 
most was the uncertainty of 
healing, and the lack of a know 
timescale. (Walshe, 1995, s.1097)  

De hade en pessimistisk syn 
på läkningen. Det handlade 
om osäkerheten för hur lång 
tid läkningen skulle ta.  

Osäkerhet på läkning.  Hopp om framtiden. Individens existens.  

Leg ulcer patients describe 
limitations to their mobility and 
activity that are at times 
profound.(Chase, Melloni & 
Savage, 1997, s.75) 

 

Patienter beskriver 
begränsningar i deras 
rörlighet och aktivitet. 

Aktivitets begränsning. Minskad aktivitet. Vardagen begränsas. 



 

 

The overwhelming feature of 
description of the experience of leg 
ulceration was of it being painful. 
This experience of pain permeated 
the informants descriptions and 
had profond effects on their lives.  

Den största erfarenheten av 
att leva med bensår var 
smärtan. Smärtan hade stora 
effekter på deltagarnas liv.  

Smärtan hade effekter på 
livet.  

 Smärtan dominerar.  

The effects of physical pain it´s 
impact on psychological well being 
acknowledged changes in 
personality traits expressed as 
feelings of depression, feeling low, 
unexplained anger and suicidal 
thoughts. (Byrne & Kelly, 2010, 
s.48) 

Fysisk smärta påverkar 
psykiska välbefinnandet, 
präglas av känslor som 
deprisson, ilska, frusation och 
självmordstankar. 

Fysisk smärta påverkar 
psykiska välbefinnandet. 

 Smärtan dominerar. 

Dressings and bandages were 
uncomfortable, witch reminded 
them of the ulcer. (Ebbeskog & 
Ekman, 2001, s.237) 

Obehagligt med förband och 
bandage, de påminns om 
såret.  

Obehag med förband och 
bandage.   

Lukt, läckage och förband. Den oönskade kroppen. 

Other emotions that emerged were 
fear…feelings of anger and 
depression, with the potential to 
lead to suicidal thoughts.(Brigga & 
Flemming, 2007, s.325 

Känslor som rädsla, ilska och 
depression som kunde leda 
till självmordstankar, fanns. 

Rädsla, ilska och 
depression. 

Känsla av maktlöshet Individens existens. 
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