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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Venösa bensår är en vanlig erfarenhet bland äldre och de påverkas både fysiskt 
och psykiskt av att leva med ett venöst bensår. Ett venöst bensår är ett kroniskt problem, där 
läkningen kan ta upp till flera månader och år att läka. Det är även en stor risk att såret 
återkommer, vilket kan innebära att de äldre kan leva med symtom av venösa bensår under 
hela sin livstid. 
Syfte: Belysa äldres upplevelser av att leva med venösa bensår. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats, där sex kvalitativa artiklar ligger till grund 
för resultatet. Artiklarna analyserades med Granheim och Lundmans tolkning av en manifest 
innehållsanalys med latenta inslag. 
Resultat: De äldres aktiviteter begränsades på grund av trötthet, smärta och rädsla för att 
skada såret, eller att nya sår skulle uppkomma. Social isolering uppstod på grund av rädsla att 
såret skulle lukta och skam över att visa andra sitt sår och sitt bandagerade ben. Trotts 
långdragen sårläkning kände de äldre hopp om framtiden och att såret skulle läka. 
Slutsats: Äldre med venösa bensår upplever fysiska begränsningar i det vardagliga livet på 
grund av det venösa bensåret, vilket påverkar inte enbart de äldre på ett fysiskt plan utan även 
känslomässigt. För att vårdpersonal ska kunna underlätta för de äldre att leva med venösa 
bensår, krävs mer forskning av äldres upplevelser av venösa bensår ur ett 
livsvärldsperspektiv.  
Nyckelord: Upplevelser, Venösa bensår, Äldre. 

 

 



 
 

Innehållsförteckning 

Inledning 4 

Bakgrund 5 

Venösa Bensår och dess behandling 5 

Upplevelser 6 

Teoretisk referensram 6 

Syfte 7 

Metod 7 

Urval 7 
Inklusionskriterier 7 
Datainsamling 7 
Kvalitetsgranskning av valda artiklar 8 

Analys 9 

Resultat 10 

Att uppleva förändringar och begränsningar i vardagen 10 
Störd sömn 10 
Nedsatt aktivitet 11 
Social isolering 12 
Förändrade hygienrutiner 12 

Att inte vara sig själv 13 
Varför jag? 13 
Skam och hopplöshet 13 
Att vara beroende av andra 14 

Känslor och tankar om framtiden 15 
Ett liv med bensår 15 
Hopp om ett normalt liv 15 

Diskussion 16 

Metoddiskussion 16 

Resultatdiskussion 18 

Slutsats 20 

Referenser 21 

Bilaga 1 Databassökningar 24 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 26 



 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt 27 

Bilaga 4 Exempel på meningsenheter 29 

 



 

4 
 

Inledning 
Enligt Morris och Sander (2007) är venösa bensår en vanlig erfarenhet för äldre personer. Av 

de 1417 äldre personer som är registrerade i det svenska kvalitetsregistret för svårläkta ben 

och trycksår år 2012, har 41 % av dessa personer venösa bensår (Rikssår, 2012). Enligt 

Morris och Sander (2007) samt Persoon, Heinen, van der Vleuten, de Rooij, van de Kerkhof 

och van Achterberg (2003) är ett venöst bensår ett kroniskt problem som kan ta upp till flera 

månader och ibland år att läka. Dock är risken stor att såret återkommer efter läkning och 

enligt Briggs och Flemming (2007) kan äldre leva med symtom av venösa bensår under hela 

sin livstid. Ebbeskog och Emami (2005) nämner i sin studie att äldre påverkas både fysiskt 

och psykiskt på olika sätt av venösa bensår, på grund av smärta och lukt från såret. Riksårs 

(2013) halvårsrapport visar att det finns en hög förekomst av sårsmärta hos de som har 

venösa bensår. Stevens (2006) beskriver att det är viktigt att kunna se när patienten har 

smärtor, men ännu viktigare är det för sjuksköterskan att förstå vilken påverkan smärtan har 

på patienten. 

 

Ebbeskog och Emami (2005) skriver att leva med ett venöst bensår kan ses och uppfattas på 

olika sätt av omgivningen och vårdpersonalen, men det är bara den enskilde individen som 

verkligen kan förstå innebörden av det. Parker (2012) hävdar i sin studie att det finns lite 

kunskap om hur livskvaliten påverkas av venösa bensår. Enligt Ebbeskog och Emami (2005) 

har tidigare forskning fokuserats mer på behandlingen av själva bensåret, där syftet varit att 

förbättra kunskaperna om bensår och utveckla effektiva behandlingsstrategier. Persoon et al. 

(2003) menar att en begränsad förståelse för hur ett venöst bensår upplevs av varje individ 

kan leda till att individens behov av omvårdnad inte blir tillgodosett (Ibid.). Det är därför av 

vikt att studera äldres upplevelser av att leva med venösa bensår. Detta för att vårdpersonal 

ska få en bättre förståelse för de äldres upplevelser, för att kunna ge en god omvårdnad. 
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Bakgrund 

Venösa Bensår och dess behandling 
Enligt Morris och Sander (2007) är ett sår en skada i huden som är en följd av en 

underliggande fysiologisk orsak. Byrne och Kelly (2010) beskriver att det finns olika typer av 

bensår. Det finns venösa, arteriella och även en blandning av både arteriella och venösa 

bensår. Av alla bensår är det venösa bensår som flest personer lever med. Cirka 70 % är 

venösa bensår och de förekommer främst mellan ankeln och halva vaden. Morris och Sander 

(2007) samt Schubert (2003) anger i sina studier att den bakomliggande orsaken till venösa 

bensår är venös hypertoni. Det innebär att det är ett för högt blodtryck i venerna, på grund av 

att venklaffarnas förmåga att föra blodet tillbaka till hjärtat är försämrad. Abbade och 

Lastoria (2005) och Byrne och Kelly (2010) anger i sina studier att förekomsten av venösa 

bensår ökar med åldern, samt att de är främst äldre över 65 år som drabbas. Enligt Byrne och 

Kelly (2010) och Persson et al. (2003) är det vanligast bland kvinnor.  

 

Enligt Abbade och Lastoria (2005) har behandlingen av venösa bensår två syften, att läka 

såret och förhindra att de återkommer. Den vanligaste behandlingsmetoden som används är 

kompressionsbehandling. Abbade och Lastoria (2005), Byrne & Kelly (2010) och Persoon et 

al. (2003) visar i sina studier att vårdpersonalen fokuserar på behandlingen av såret och 

glömmer bort att det är en person som vårdas. Enligt Briggs och Flemming (2007) uppfattar 

patienter med venösa bensår att det finns en brist på tid, empati, tillit och förståelse hos 

sjukvårdpersonalen. Morris och Sander (2007) skriver att patienterna bör bli behandlade som 

medarbetare och inte enbart någon som bara får vård. Detta för att hela personen ska vara i 

fokus och inte enbart bensåret.  

 

Äldre utgör den största gruppen som lever med venösa bensår (Abbade & Lastoria, 2005; 

Byrne & Kelly, 2010; Morris & Sander, 2007). I föreliggande studie kommer äldre att 

definieras som 50+, det vill säga 50 år och äldre. 
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Upplevelser 
Enligt Eriksson (1987) är en upplevelse något som engagerar hela människan. Upplevelserna 

är ens egna som någon annan aldrig kan förstå till fullo, därav är varje människa en unik 

individ. Ebbeskog och Eiman (2005) beskriver att venösa bensår upplevs och uppfattas olika, 

men att det enbart är den enskilda individen som egentligen vet hur den riktiga upplevelsen 

är. Vidare skriver Eriksson (1987) att varje unik individ är beroende av en gemenskap där 

upplevelsen av att bli accepterad, förstådd och få sina begär tillgodosedda tillfredsställs. 

Dahlberg et al (2003) menar att människan har tillgång till livet genom sin kropp, vilket 

innebär att allt som görs sker genom kroppen. Förändringar som sker i kroppen leder till en 

förändring till livet och till världen. En sådan förändring framträder när en människa råkar ut 

för bland annat ett kroniskt tillstånd. Enligt Morris och Sander (2007) och Persoon et al 

(2003) är ett venöst bensår ett kroniskt problem att leva med på grund av den långdragna 

läkningsprocessen. 

Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen för studien utgår från ett livsvärldsperspektiv. Enligt Dahlberg 

et al (2003) innebär ett livsvärldsperspektiv att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro 

uppmärksammas. Det är inte enbart fokus på världen eller enbart på subjektet, utan ett 

livsvärldsperspektiv fokuserar på relationen däremellan. Genom att kunna se, förstå, beskriva 

och analysera världen eller delar utav den på det viset som den upplevs av människor, 

framhävs upplevelser och erfarenheter. Livsvärldsperspektivet utgår från vårdarens intresse 

för patientens egen berättelse och livshistoria (Ibid.). I berättelsen delar vårdaren patientens 

lidande-historia eller dess vårdande-historia. Genom att vårdaren tar del av berättelsen kan 

information om vad patienten anser är ett gott välbefinnande fås (Ibid.). Detta är viktigt hos 

personer med venösa bensår, då individerna påverkas olika och upplever sina venösa bensår 

på olika sätt (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Vidare skriver Dahlberg et al (2003) att ett vårdvetenskapligt livsvärldsperspektiv innebär 

framförallt en öppenhet och följsamhet för patientens levda värld. Utan en sådan öppenhet i 

mötet med patienten minskar möjligheterna att förstå det oförutsägbara i patientens 

erfarenheter, om hur ett venöst bensår påverkar dem. Istället ökar risken att patientens 

berättelse anpassas till vårdarens förståelse, det vill säga den förståelse som vårdaren har 

utvecklat via tidigare erfarenheter. Det kan hindra patientens upplevelser från att framträda 

och därmed påverka vårdandet. Persoon et al (2003) skriver att en begränsad förståelse för 
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hur ett venöst bensår upplevs av individen kan leda till att individens behov av god 

omvårdnad inte blir tillgodosett. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa äldres upplevelser av att leva med ett venöst bensår. 

Metod 
Studien utfördes som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats för att svara på studiens 

syfte. I en litteraturstudie är det litteraturen som är informationskällan (Olsson & Sörensen, 

2007). En kvalitativ ansats valdes att användas, eftersom enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) är en kvalitativ ansats lämplig för att kunna förklara, beskriva samt få en 

djupare förståelse för de mänskliga upplevelserna. 

Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna som ingick skulle vara av kvalitativ design, 

skrivna på engelska samt vara vetenskapligt granskade innan de publicerades. Deltagarna i 

studierna skulle leva med ett venöst bensår samt vara i åldern 50+. För att få aktuella 

upplevelser skulle artiklarna inledningsvis vara publicerade mellan 2003-2013. Detta 

ändrades sedan till att artiklar som inkluderades skulle vara publicerade mellan 1995-2013. 

Exklusionskriterien för studien är artiklar som beskriver upplevelser av venösa bensår 

tillsammans med andra bensår. Detta för att enbart få fram upplevelser av venösa bensår, som 

är studiens syfte. 

Datainsamling 

För att söka vetenskapligt material användes Cinahl, Medline och Pubmed som är olika 

referensdatabaser. Mer än en databas användes för att få en bredare sökning. Enligt Polit och 

Beck (2008) är Cinahl den databas som är mest aktuell inom omvårdnadsforskning och 

Medline innehåller artiklar om omvårdnad och hälsa. För att underlätta sökningarna genom 

att få fram lämpliga sökord användes verktygen Cinahl Headings och MeSH.  
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Sökorden kombinerades sedan i block och söktes med booleska sökoperatörerna ”AND” och 

”OR”. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) inramas samt utökas relevant litteratur 

genom att kombinera sökord med rätt sökoperatör. Sökorden som användes i Cinahl är, life 

experiences, experience, elderly, aged, elder, venous ulcer, leg ulcer, varicose ulcer. I 

Medline användes sökorden, aged, leg ulcer, varicose ulcer, quality of life, life change events 

och i Pubmed användes, venous ulcer, venous ulcers, varicose ulcer, aged, elderly, life 

experience, quality of life, life change events. Sökorden utökades under sökningen i Medline, 

eftersom samma sökord som i Cinahl inte gav några träffar i Medline. (se Bilaga 1). Vidare 

menar Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) att databaserna uppdateras kontinuerligt, därför 

har sökningar i de olika databaserna genomförts mer än en gång.  

 

Totalt lästes 68 abstrakt varav 23 stycken artiklar valdes ut för att läsas i fulltext. Efter att ha 

läst artiklarna noggrant i fulltext valdes 7 artiklar ut för kvalitetsbedömning. De artiklar som 

valdes bort svarade inte på studiens syfte. De fokuserade på själva behandlingen av såret, 

innefattade inte enbart venösa bensår eller så framkom det inte vilken typ av bensår det var. 

En artikel valdes bort vid kvalitetsgranskningen, då det vid ytterligare en noggrannare läsning 

framkom att äldres upplevelser av venösa bensår inte belystes. I de artiklar som valdes till 

resultatet var det två artiklar som inkluderade personer som är 50 år. I resterande artiklar 

inkluderas personer som är 65+. Sammanlagt sex artiklar kom att ingå i studien. 

Kvalitetsgranskning av valda artiklar 

För att bedöma kvaliteten på de utvalda artiklarna användes Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall (Se bilaga 2) för studier med en kvalitativ metod. Frågan om triangulering 

togs bort, eftersom det inte svarade till studiens syfte. Studierna poängbedömdes enligt 

bedömningsmallens kriterier. Sedan räknades poängsumman ut och omvandlades till procent, 

vilket resulterade att studierna delades in i tre grader. Grad ett avser en hög och trovärdig 

kvalitet, studierna skulle då nå upp till 80-100% av mallens poängsumma. Grad två innebar 

en medelgod kvalitet och att studierna nått upp till 70-79%. Grad tre innebär en lägre kvalitet 

där studier som nått upp till 60-69% hamnade. De sex artiklar som genomgick hela 

kvalitetsgranskningen hamnade i grad ett (Se bilaga 3) och alla artiklar innehöll etiska 

aspekter. Enligt Olsson och Sörensen (2007) innebär etiska aspekter att deltagarna tydligt 

blivit informerade om studiens syfte och att de själva kan välja om de vill medverka eller 

inte. Deltagarna ska även informeras om att de kommer förbli anonyma samt har rätt att 
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avbryta medverkan när de vill, utan några konsekvenser. Vinsten av forskningen ska vara 

större än riskerna för obehag för deltagarna. 

Analys 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en manifest innehållsanalys med latenta inslag 

användes för att analysera artiklarna. Enligt Granheim och Lundman (2004) är en manifest 

analys när det som uttrycks i en text analyseras. Vidare skriver de även att latenta inslag 

förekommer, då en viss grad av personliga tolkningar uppstår vid närmandet av en text 

(Ibid.). De valda artiklarna lästes noggrant flera gånger för att få en bra förståelse av 

innehållet. Därefter togs meningsenheter ut, genom att meningar som svarade till studiens 

syfte markerades. Alla meningsenheterna översattes från engelska till svenska. 

Meningsenheterna kondenserades vilket enligt Granheim och Lundman(2004) innebär att 

meningarna kortas ner utan att helheten försvinner. När meningarna kondenserats blev de 

kondenserade meningarna till en kod. En kod är enligt Granheim och Lundman (2004) något 

som kort beskriver meningsenhetens innehåll. De koder som framkom blev markerade med 

olika färger. De koder som liknade varandra blev markerade med samma färg och delades in i 

samma grupp, därefter utformades underkategorier med kategorier. (Se bilaga 4). 
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Resultat 
Analysen resulterade i tre huvudkategorier: Att uppleva förändringar och begränsningar i 

vardagen med underkategorierna: Stördsömn, Nedsatt aktivitet, Social isolering och 

förändrade hygienrutiner; Att inte vara sig själv med underkategorierna: Varför jag?, skam 

och hopplöshet och att vara beroende av andra; Känslor och tankar om framtiden med 

underkategorierna: Ett liv utan bensår och hopp om ett normalt liv. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Syfte, kategorier och underkategorier. 

Att uppleva förändringar och begränsningar i vardagen 
Äldre upplevde störd sömn på grund av smärta. Smärtan påverkade även aktiviteterna, men 

det var rädsla som begränsade aktivisterna mest. Det äldre isolerade sig på grund av lukten 

från såret och på grund av bandaget hade de äldre svårt att sköta sina hygienrutiner. 

Störd sömn 

Äldre med venösa bensår upplevde att smärta var det som störde nattsömnen allra mest, men 

även lukt och läckage från såret påverkade sömnen (Ebbeskog & Ekman, 2001; Douglas, 

2001; Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Jones, Robinson & Barr, 2008; Walshe, 

Äldres upplevelser av att leva med ett venöst bensår.  

Att uppleva 

förändringar och 

begränsningar i 

vardagen. 

Att inte vara sig själv Känslor och tankar om framtiden 

Störd sömn 

Nedsatt aktivitet 

Social isolering 

Förändrade 

hygienrutiner 

Varför jag? 

Skam och hopplöshet 

Att vara beroende av 
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Ett liv med bensår 

Hopp om ett normalt liv 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Green%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Jester%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=McKinley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Pooler%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
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1995). På grund av att smärtan orsakade sömnlösa nätter, upplevde de äldre att en hel 

nattssömn var något som var sällsynt (Walshe, 1995). En kvinna vaknade på grund av den 

hemska lukten och upplevde lukten som om något dött fanns i rummet (Jones et al., 2008). 

Sömnbristen påverkade de äldres energi och styrka och en konstant påminnelse av trötthet 

gjorde att kvinnorna upplevde att de inte längre hade ork till att sköta om sitt hem som 

tidigare (Ebbeskog & Ekman, 2001). Sömnbristen påverkade även timmarna på dagen då de 

äldre upplevde ett behov av att vila (Ebbeskog & Ekman, 2001; Green et al., 2013). 

All through the night…you just can’t get any rest. (Green et al., 2013, s. 

61). 

Nedsatt aktivitet 

Många äldre personer med venösa bensår upplevde att den största orsaken till att aktiviteter 

begränsades var på grund av rädsla. Rädsla för att trilla, trampa fel eller stöta emot något som 

kunde orsaka nya sår eller ytterligare skada på såret. Detta begränsade de äldre till att 

genomföra aktiviteter som att promenera (Ebbeskorg & Ekman, 2001; Green et al., 2013; 

Skavberg-Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011; Walshe, 1995). 

I can’t walk. Yes, you walk but I’m frightened, because I put my foot out, 

you’re frightened of falling. (Green et al., 2013, s. 64). 

Äldre upplevde också att deras aktiviteter begränsades på grund av smärtor, otillräcklig sömn 

eller obekväma bandage (Ebbeskorg & Ekman, 2001; Green et al., 2013; Skavberg-Roaldsen 

et al., 2011; Walshe, 1995). Smärtan kunde förvärras vid gående och stående aktiviteter, 

därför blev promenaderna kortvariga eller uteslöts helt (Walshe, 1995). Äldre upplevde att 

det var svårt att hitta en sko som passade på grund av bandaget, vilket begränsade deras 

aktiviteter. Gamla skor klipptes sönder för att kunna passa och ett annat alternativ som 

användes var sandaler eller tofflor. Inga fotriktiga skor kunde användas vilket gjorde att de 

äldre upplevde att de inte kunde gå ut när det regnade eller snöade. Detta eftersom de var 

oroliga att bandaget skulle bli vått och därmed störa läkningen av såret (Ebbeskog & Ekman, 

2001; Green et al., 2013; Walshe, 1995). 

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). 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Green%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Green%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Green%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
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Social isolering 

Äldre med venösa bensår kunde uppleva att de dagliga promenaderna var ett tillfälle att träffa 

bekanta, men till följd av den nedsatta aktiviteten, förändrades även de sociala kontakterna 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Lukt från såret var något som de äldre upplevde som 

fruktansvärt. En lukt som de inte kunde göra något åt och inte ville utsätta andra för, vilket 

orsakade att de äldre isolerade sig från andra människor (Ebbeskog & Ekman, 2001; Green et 

al., 2013; Jones et al., 2008). 

If i can smell it how do other people feel, and that, it made me really feel 

sick inside, the smell was so strong (Walshe, 1995, s. 1096). 

De äldres lösning för att behålla kontrollen över sina liv blev att sluta träffa vänner och 

begränsa sitt umgänge till endast de närmsta anhöriga. Resor som var bokade med vänner 

blev avbokade och reste de äldre blev det välplanerade resor med endast de närmsta anhöriga 

(Ebbeskog & Ekman, 2001; Green et al., 2013; Jones et al., 2008).  

You cannot do anything, you cannot go anywhere, you can’t go and mix 

with friends because of the smell (Jones et al., 2008, s. 58). 

När de äldre väl träffade några vänner eller anhöriga var de upptagna med sin egen säkerhet 

och hade hela tiden sina tankar på om såret luktade. All lukt som upplevdes konstig antog de 

äldre direkt att det kom från deras sår. Om någon annan skulle nämna något om en konstig 

lukt var de alltid misstänksamma att det var deras sår som luktade och att lukten inte kom 

från någon eller något annat (Jones et al., 2008; Skavberg-Roaldsen et al., 2011). 

It limits what you can do…it makes you want to hide. Because if you get 

into a room and someone says” oh there is a funny smell here” it might 

not be you but oh god is it? (Jones et al., 2008, s. 58). 

Förändrade hygienrutiner 

Den personliga hygienen är något som några av de äldre med venösa bensår upplevde som 

väldigt viktig (Green et al., 2013). Många hade svårigheter med att sköta sin hygien (Green et 

al., 2013; Walshe, 1995). Svårigheterna de äldre upplevde var på grund av bandaget. Det var 

bandaget som förhindrade dem från att tvätta sina kroppar varje dag, ta fotbad, bada eller 

duscha (Ebbeskog & Ekman, 2001; Green et al., 2013; Walshe, 1995). På grund av oro över 

bandaget försummade de sina hygienrutiner. De var oroliga över att bandaget skulle bli blött 
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eller förstöras, så att läkningen i sin tur stördes (Ebbeskog & Ekman, 2001). Många av de 

äldre upplevde att de inte har haft sina ben eller fötter tvättade under en lång tid (Walshe, 

1995). Varav vissa av de äldre upplevde ett behov av att få benet tvättat vid omläggning av 

såret. En kvinna berättade att hon inte fått sitt ben tvättat vid en omläggning av såret, vilket 

upprörde henne (Green et al., 2013). Oförmågan att upprätthålla sin personliga hygien 

påverkade de äldres välbefinnande. De upplevde att de aldrig kände sig rena och att de alltid 

luktade illa (Douglas, 2001). 

It’s a long time, isn’t it, and I haven’t had my foot washed. (Walshe, 1995, 

s. 1097) 

Att inte vara sig själv 
Äldre tänkte mycket på vad det var som orsakade att de fick venösa bensår. Att visa bensåret 

eller bandaget fick de äldre att uppleva en känsla av skam. Skam känslorna upplevde de äldre 

även när det kom lukt från såret och att andra kände doften upplevdes generande. Eftersom 

smärtan påverkade de äldre, var de tvungna att ta hjälp av andra. 

Varför jag? 

När de äldre fick venösa bensår hade de svårt för att förstå varför det hände dem (Skavberg-

Roaldsen et al., 2011). De upplevde känslor av skuld och besvikelse när såren uppkom eller 

om det återkom (Douglas, 2001). De äldre tänkte mycket på vad det egentligen var som 

orsakade att de fick ett venöst bensår och varför det aldrig läkte. Några upplevde det som ett 

tecken på att kroppen började åldras. Andra upplevde att de hade utsatt sin kropp för tunga 

arbeten och ångrade nu att de inte iakttagit mer försiktighet. Det fanns även äldre som minns 

att bensår fanns inom släkten. Såret sågs som något obehagligt och de upplevde att det var 

jobbigt att ständigt bli påminda om det. När de reflekterade över vad den egentliga orsaken 

var, fick det de äldre att klandra sig själv, känna sig frustrerade och förlora sitt 

självförtroende (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

Skam och hopplöshet 

Äldre personer med venösa bensår kunde uppleva en känsla av skam när andra såg deras 

bandagerade ben. De kände sig även obekväma med att andra stirrade på deras ben. Därför 

upplevde kvinnorna att de inte kunde klä sig som de själva ville, utan de använde byxor 

istället för kjolar för att dölja bandaget. Offentliga badhus var något som en del äldre också 

undvek, på grund av att de ansåg att det var en skam att visa såret och bandaget för andra 
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människor (Ebbeskog & Ekman, 2001). De äldre var rädda för hur folk skulle reagera om de 

såg det bandagerade benet eller visste om att de hade ett sår. De ville heller inte att andra 

människor skulle tycka synd om dem, vilket resulterade i att de dolde och inte berättade för 

andra att de hade ett sår och ett bandagerat ben (Green et al., 2013; Skavberg-Roaldsen et al., 

2011). 

Many of my neighbours here don’t know I’ve got leg ulcers. Why should I 

tell them? I don’t want anyone to feel sorry for me. Even the bloke I 

sometimes go fishing with doesn’t know. (Skavberg–Roaldsen et al., 2011, 

s. 282). 

Lukten som kom från såret fick de äldre att uppleva känslor av skam. Att andra människor 

runtomkring kunde känna doften var generande (Jones et al., 2008). Oron över att inte ha 

kontroll över sin egen tillvaro och smärtan som såret medför, fick de äldre att känna sig 

hopplösa. Även en känsla av att vara styrd av kroppen och såret upplevdes av de äldre. Att 

såret skulle börja läcka var en konstant oro för dem, vilket resulterade i ett behov av att 

kontrollera sitt yttre (Ebbeskog & Ekman, 2001). Behovet av att kontrollera sitt yttre var för 

att upprätthålla en normal bild av sig själva till andra, de äldre ville inte visa sig deprimerade 

och svaga inför sina vänner. De försökte istället låtsas att de var glada och lyckliga genom sitt 

utseende (Ebbeskog & Ekman, 2001; Green et al., 2013). De äldre försökte även vara positiva 

om sina upplevelser och förfina sina symtom till att det inte var så illa, samt beskrev sig 

själva som lyckliga (Walshe, 1995). 

It is often so that you make yourself look nice when you go there, you do 

that, look alert and cheerful. And you look nice today. You could have put 

on some more makeup when you go down there. And then you go home 

and feel even more unhappy (Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 239). 

Att vara beroende av andra 

Några av de äldre med venösa bensår upplevde smärtan som något svårkontrollerat, smärtan 

var även orsaken till att de äldre behövde ta hjälp av andra. De äldre upplevde även en känsla 

av att ingen riktigt förstod sig på deras smärta och att de hatade att behöva förlita sig på andra 

(Douglas, 2001). Några äldre fick ta hjälp av familjemedlemmar medan andra fick hjälp av 

vårdpersonal att utföra de dagliga aktiviteterna som de själv inte klarade av (Green et al, 

2013). De dagliga aktiviteterna som de äldre behövde hjälp med varierade. Det kunde vara 
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hjälp med att rasta hunden, att handla eller att städa (Ebbeskog & Ekman, 2001; Green et al, 

2013). 

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). 

Känslor och tankar om framtiden 
De äldre hade svårt att föreställa sig ett liv utan bensår, trots det fanns äldre som kände hopp 

om att såret skulle läka. De äldre hoppades även kunna återgå till ett normalt liv och få göra 

sådana saker de fått avstå ifrån på grund av det venösa bensåret. 

Ett liv med bensår 

För många av de äldre hade det blivit en vana att leva med ett venöst bensår. De hade svårt att 

föreställa sig ett liv utan bensåret, på grund av att de levt med det under en längre tid. När de 

äldre inte upplevde någon smärta beskrev de det som att vara i himmeln och när såret och 

benet utsattes för luft beskrev de äldre det som en frihet (Ebbeskog & Ekman, 2001). Många 

äldre utryckte en pessimistisk bild av att läkning av deras såriga ben skulle vara möjligt. Det 

pessimistiska tänkandet berodde på tidigare erfarenheter av sår som återkom efter läkning. 

Trots det var där äldre som var hoppfulla till att såret skulle läka och hade ett hopp för 

framtiden trots långsam läkning (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Walshe, 1995). 

Några av de äldre upplevde även att behålla deras dagliga vanor var viktigt för 

läkningsprocessen och för deras eget välbefinnande (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

The ulcer heals, always breaks down again…and so it goes on and 

on..(Douglas, 2001, s. 358). 

Hopp om ett normalt liv 

Trots långdragna sårläkningar hoppades de äldre på att kunna återgå till ett normalt liv, utan 

medicinska hjälpmedel eller begränsningar. De hoppades att de skulle kunna återgå till de liv 

de hade innan bensåret uppkom (Ebbeskog & Ekman, 2001; Skavberg-Roaldsen et al., 2011). 

När bensåren läkt planerade de äldre att göra alla de saker som de tidigare fått avstå ifrån på 

grund av bensåret (Ebbeskog & Ekman, 2001). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Studien var utformad som en litteraturstudie med en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 

valdes då studiens syfte är att belysa upplevelser och enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) är en kvalitativ ansats lämplig för att kunna få en djupare förståelse för de mänskliga 

upplevelserna. Om en empirisk studie med intervjuer hade valts istället för en litteraturstudie, 

hade upplevelserna blivit mer dagsaktuella. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om 

färre personers upplevelser framkommit. Eftersom lika många aspekter kanske inte kommit 

fram. Enligt Polit och Beck (2012) är en empirisk studie tidskrävande och enligt Olsson och 

Sörensen (2007) krävs det noggrann planering kring intervjufrågor och val av intervjuplats. 

På grund av det anser författaren att utföra en empirisk studie på ett rättvist sätt inte var 

möjligt på grund av tidsbegränsningen som föreligger.  

 

Inklusionskriterierna för studien var till hjälp för att hitta relevanta artiklar som svarade till 

studiens syfte genom att avgränsa sökningarna. Inklusionskriterien som avsåg 

tidsbegränsning för artiklarnas publicering sattes först till 2003-2013, för att få ett resultat 

med så aktuella upplevelser som möjligt. Dock fick tidsperioden utökas till att artiklarna 

skulle vara publicerade mellan 1995 -2013, eftersom det fanns få artiklar som belyste äldres 

upplevelser av venösa bensår. Detta är något som skulle kunna påverka resultatet då 

upplevelser från 1995 inte är dagsaktuella. Dock visade det sig att artikeln från 1995 innehöll 

likvärdigt resultat om äldres upplevelser som de övriga artiklarna i resultatet gjorde. Detta 

visar på att trots en artikel från 1995 påverkas inte resultatets, eftersom upplevelser inte alltid 

är tidsbundna.  

 

Ett annat inklusionskriterium var deltagarnas ålder. Författaren avsåg först att begränsa åldern 

till 65+, enligt definitionen av Dahlberg et al. (2003) men eftersom det fanns få artiklar som 

endast inkluderade deltagare i den åldern, ökades åldersspannet till att omfatta personer från 

50 år och äldre, 50+. Författaren har i efterhand tänkt att sökordet äldre borde tagits bort, för 

att inte missa relevanta studier. På grund av att författaren reflekterade över detta i ett alltför 

sent skede, kunde inte nya artiklar utan sökordet äldre inhämtas. Personer som befinner sig i 

olika åldrar lever och uppfattar sitt liv på olika sätt. Det fanns därför en risk för att 

upplevelserna skulle kunna vara olika för en person som är 50 år och en som är 65 år. Dock 
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framkom inga skillnader i resultatet, detta skulle kunna bero på att majoriteten av personerna 

i artiklarna som förekommer i resultatet är 65+. Det är även därför begreppet äldre valdes att 

definieras som 50+. 

 

I en artikel framkommer det att en deltagare är 39år. Artikeln valdes ändå att användas i 

resultatet, på grund av att personens upplevelser framkommer tydligt och kan därför bortses 

ifrån. I en annan artikel som togs med i resultatet benämns deltagarna som att alla var äldre 

och att hälften var över 85 år. Det framkommer dock inte vilken lägsta ålder som inkluderats. 

Denna artikel valdes också att användas i resultatet på grund av att den svarar till studiens 

syfte och för att de benämner deltagarna som äldre och hälften var över 85 år. 

 

Artiklarna som inkluderades kom från Sverige och Storbritannien. Att andra länder inte var 

inkluderade, skulle kunna bidra till att människors upplevelser av venösa bensår från dessa 

länder går förlorade. Att det är artiklar från Sverige kan ses som något positivt, eftersom 

resultatet troligtvis direkt skulle kunna användas inom den svenska hälso– och sjukvården. 

Detta genom att resultatet kan ge vårdpersonal bättre förståelse för de äldres upplevelser av 

venösa bensår. Litteraturstudiens analys visade inga skillnader på upplevelserna i artiklarna 

från Sverige och Storbritannien. Det tyder på att människors upplevelser av ett venöst bensår 

är likartade. Även resultatet i artiklarna från Storbritannien borde därför kunna ge 

vårdpersonal bättre förståelse för de äldres upplevelser av venösa bensår. 

 

Litteratursökningarna genomfördes först i Cinahl och Medline eftersom de enligt Polit och 

Beck (2008) innehåller artiklar inom omvårdnad och hälsa. Eftersom det endast framkom ett 

fåtal artiklar som svarade till studiens syfte valdes det även att söka artiklar i Pubmed. Flera 

databaser inkluderades för att få en bredare sökning, dock framkom ett antal artiklar i alla 

databaserna. I de olika databaserna användes sökverktyg för att underlätta sökningarna. 

Sökorden kombinerades i block och booleska söktermerna OR och AND användes. OR 

användes för att göra sökningen bred och få med synonymer, för att inte gå miste om artiklar. 

Söktermen AND användes sedan för att avgränsa sökningen så det skulle bli lätthanterligt. 

Enligt Willman Stoltz och Bathsevani (2006) inramas samt utökas relevant litteratur med 

hjälp av rätt söktermer. I efterhand har författaren tänkt på om söktermen NOT hade använts, 

hade de kanske underlättat att utesluta artiklar som innehöll olika typer av bensår. Då enligt 

Willman Stoltz och Bathsevani (2006) söktermen används till att begränsa sökningen 

ytterligare.  
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Kvalitetsbedömning av de sex artiklarna genomfördes utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall. Att just den mallen valdes var för att den var lätt att förstå och lätt att följa. 

Bedömningsmallen justerades och frågan om triangulering togs bort, eftersom den inte 

svarade till studiens syfte. Eftersom en fråga togs bort räknades då slutsumman om från 48 

poäng till 47 poäng och därför anser författaren att bedömningen inte påverkades av att en 

fråga togs bort. 

 

Artiklarna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en manifest 

innehållsanalys med latenta inslag. Att latenta inslag förekommer beror enligt Graneheim och 

Lundmans (2004) på att en viss grad av tolkning förekommer vid närmande av en text. Att 

just denna typ av innehållsanalys valdes var för att den var lätt att följa. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver utförligt tillvägagångssättet och därför ansågs den vara relevant 

till studiens syfte. Meningsenheter plockades ut och översattes sedan till svenska under 

kondenseringen. Eftersom en översättning gjorts från engelska till svenska kan feltolkningar 

förekomma, för att författaren skulle undvika att feltolkningar uppkom användes lexikon. 

Citat användes för att öka tillförlitligheten och trovärdigheten i resultatet. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att äldre personer med venösa bensår upplevde förändringar och 

begränsningar i vardagen. Smärtorna störde sömnen samt begränsade deras dagliga 

aktiviteter. Studier av Byrne och Kelly (2010) samt Persoon et al (2003) visar att smärtan är 

det värsta symtomet ett venöst bensår medför (Ibid.). Trots smärtan som begränsar deras 

vardagliga aktiviteter, framkom det i studiens resultat att rädsla begränsade de dagliga 

aktiviteterna mest. Rädsla för att skada eller påfresta såret och benet ytterligare eller för att 

orsaka nya sår. Detta påvisas även i Hareendran et al.,(2005) studie som både är av kvalitativ 

och kvantitativ design samt inkluderar åldrar från 46-91 år(Ibid.). Att dagliga aktiviteter 

begränsas på grund av rädsla, skulle kunna bero på okunskap hos de äldre. I Mudge, 

Holloway, Simmonds och Price (2006) studie som belyser patienters förståelse för 

kompressionsbehandling av ett venöst bensår, framkommer det att patienter med venösa 

bensår har lite kunskap om sitt tillstånd. Enligt Morris och Sander (2007) bör patienter med 

bensår få tydliga råd om vad de ska göra för att underlätta att leva med ett venöst bensår samt 

för att undvika att nya sår uppkommer. Frågan är då, beror okunskapen på bristande 

information från vårdpersonalen till de äldre eller brister det på grund av att vårdpersonalen 
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har lite kunskap om att de äldre begränsar sina aktiviteter på grund av rädsla. Dahlberg et al 

(2003) skriver att i ett möte med en patient, bör det finnas en öppenhet och följsamhet för 

patientens levda värld. Om inte denna öppenhet finns är det lätt att missa upplevelser av hur 

ett venöst bensår kan påverka varje enskild patient och istället utgår vårdpersonalen från sina 

tidigare erfarenheter. 

 

I resultatet framkom det också att de äldre begränsar sina sociala aktiviteter. Dels till en följd 

av den nedsatta aktiviteten, men framförallt var det lukten från såret som gjorde att de äldre 

valde att isolera sig från vänner. Detta gjorde de äldre för att behålla kontrollen över deras liv. 

I William (2010) litteraturöversikt framkommer det att sociala aktiviteter begränsades på 

grund av lukt och läckage från bensår, vilket resulterade till social isolering. I Hyde, Ward, 

Horsfall och Winder (1998) studie som belyser äldre kvinnors upplevelser av bensår, 

framkommer det att social isolering är en konsekvens av att leva med ett kronsikt 

hälsoproblem och behöver inte enbart bero på ett bensår. Däremot påvisas i Petersson, 

Springett och Blomqvist (2009) studie som inkluderar olika sorters bensår, att sociala 

kontakter hjälpte personer med bensår att glömma bort smärtan såret medförde. Detta i sin tur 

hjälpte personerna att klara av sitt dagliga liv. Att studierna visar olika resultat skulle kunna 

bero på det Ebbeskog och Eiman (2005) beskriver i sin studie om att venösa bensår upplevs 

och uppfattas olika. Enligt Eriksson (1987) är en upplevelse ens egna som ingen annan helt 

kan förstå. Det kan då vara lämpligt att utgå från ett livsvärldsperspektiv eftersom enligt 

Dahlberg et al (2003) framhävs patientens egen berättelse och livshistoria 

 

Studiens resultat visar att de äldre hade svårt att förstå varför just de fick venösa bensår. De 

klandrade sig själv, kände sig frustrerade samt förlorade sitt självförtroende när det tänkte på 

vad som orsakade såret. De äldre upplevde även såret som något obehagligt och att det var 

jobbigt att ständigt bli påmind om det. I Lewis (2007) studie som innefattar olika sorters 

bensår, framkommer det att personer med bensår kopplar orsaken till att de måste gjort något 

dumt tidigare i livet och att de nu blir straffade med bensår på grund av det (ibid.). I studiens 

resultat framkommer andra upplevelser på vad som orsakade det venösa bensåret. Att 

kroppen började bli gammal upplevde några äldre var en orsak. Andra upplevde att orsaken 

var att de själva utsatt sin kropp för tunga arbeten. Vidare visas det i resultatet att de äldre 

upplevde skam att visa såret och bandaget för andra människor. De var även rädda för hur 

folk skulle reagera och ville inte att folk skulle tycka synd om dem och valde därför att inte 

berätta om deras sår. Parker (2012) kommer fram till i sin studie att personer med bensår 
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upplever förändrad kroppsbild, skam och dålig självkänsla (Ibid.). I studiens resultat 

upplevde de äldre en känsla av att inte ha kontroll över sin egen kropp och att de var styrda 

av kroppen och såret. Dahlberg et al (2003) säger att människan genom sin kropp har tillgång 

till livet och att allt som görs sker via kroppen. Sker det en förändring i kroppen innebär det 

en förändring till världen och till livet. I studiens resultat framkommer det att de äldres liv 

förändras av ett venöst bensår. Resultatet visar även att de äldre försökte upprätthålla en 

normal bild av sig själv gentemot sina vänner. Genom att kontrollera sitt yttre verkade de 

lyckliga och glada, istället för att visa att de var svaga och deprimerade. 

 

Resultatet visar att äldre har en pessimistisk bild av läkningen av deras sår. Det framkommer 

även att många äldre trots det är hoppfulla till framtiden och till att såret kommer läka. 

Samma resultat påvisas även i Krasner (1998) studie som inkluderar personer i åldrarna 30-

86 år. Vidare påvisar Krasner (1998), Husband (2001), Mudge, et al., (2006) och Ebbeskog 

och Emami (2005) att äldre upplevde mer hopp om vårdpersonalen visade förståelse och 

behandlade hela personen och inte bara såret. Ett livsvärldsperspektiv är då lämpligt att utgå 

från eftersom enligt Dahlberg et al (2003) ligger fokus varken på enbart subjektet eller 

världen, utan de fokuserar på relationen däremellan. Dahlberg et al (2003) menar att 

vårdpersonalen delar patientens lidande-historia och vårdande-historia. Genom att 

vårdpersonalen tar del av äldres upplevelser kan kunskap leda till en ökad förståelse för 

innebörden av ett gott välbefinnande och därmed en god omvårdnad. 

Slutsats 
Äldre med venösa bensår upplever fysiska begränsningar i det vardagliga livet på grund av 

det venösa bensåret, vilket påverkar inte enbart de äldre på ett fysiskt plan utan även 

känslomässigt. Lukten från det venösa bensåret gör att de äldre väljer att isolera sig. De äldre 

vill inte prata om sitt sår eftersom de är rädda för vad andra ska tycka. Bland vänner försöker 

de äldre att upprätthålla en fasad där de verkar lyckliga för att inte visa sig deprimerade. För 

att vårdpersonalen ska kunna underlätta för de äldre att leva med venösa bensår, krävs mer 

empirisk forskning av äldres upplevelser av venösa bensår ur ett livsvärldsperspektiv. 

Föreliggande studie kan bidra till att vårdpersonal kan öka sin förståelse för äldres 

upplevelser av venösa bensår och på så sätt kunna ge en god omvårdnad.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 

S1 (MH "Life Experiences")  
9,437 2013-11-06 0 0 

S2 "experience" 
89,621 2013-11-06 0 0 

S3. S1 OR S2 
95,746 2013-11-06 0 0 

S4 (MH "Aged") 
308,194 2013-11-06 0 0 

S5 "elderly" 
42,882 2013-11-06 0 0 

S6 "elder" 
4,292 2013-11-06 0 0 

S4 OR S5 OR S6 
317,898 2013-11-06 0 0 

S8 (MH "Venous Ulcer") 
1,412 2013-11-06 0 0 

S9 (MH "Leg Ulcer") 
2,184 2013-11-06 0 0 

S10 "Varicose Ulcer"  
8 2013-11-06 0 0 

S11. S8 OR S9 OR S10 
3,400 2013-11-06 0 0 

S12. S3 AND S7 AND S11 
(Full text,peer reviewed, 
research article, english 
language) 

45 2013-11-06 17 3 

 
Sökningar i MEDLINE  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1.(MH "Life Change 
Events") 

18,557 2013-11-06 0 0 

S2 (MH "Varicose Ulcer") 
3,672 2013-11-06 0 0 

S3 (MH "Leg Ulcer") 
7,292 2013-11-06 0 0 

S4. S2 OR S3 
10,498 2013-11-06 0 0 

S5 (MH "Aged") 
2,212,762 2013-11-06 0 0 

S6. S1 AND S4 AND S5 
(Full text, English artikle) 

0 2013-11-06 0 0 
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S7 (MH "Quality of Life") 
110,232 2013-11-06 0 0 

S8. S2 AND S7  
(Full text, English artikle) 

28 2013-11-06 14 1 

S9. S3 AND S7 
(Full text, English artikle) 

19 2013-11-06 10 1 

 
Sökningar i PUBMED 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
S1 ((venous ulcer[MeSH 
Terms]) OR venous 
ulcers[MeSH Terms]) OR 
varicose ulcer[MeSH Terms] 

3675 213-11-28 0 0 

S2 (aged[MeSH Terms]) OR 
elderly[MeSH Terms] 

2233728 2013-11-28 0 0 

S3 ((life experience[MeSH 
Terms]) OR quality of 
life[MeSH Terms]) OR life 
change events[MeSH Terms] 

127937 2013-11-28 0 0 

 S4 Search (((((venous 
ulcer[MeSH Terms]) OR 
varicose ulcer[MeSH 
Terms])) AND 
((aged[MeSH Terms]) OR 
elderly[MeSH Terms])) 
AND (((life 
experience[MeSH Terms]) 
OR quality of life[MeSH 
Terms]) OR life change 
events[MeSH Terms]) 

 

56 2013-11-28 27 1 



 

26 
 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Douglas, V. 2001. Storbritannien Living with a chronic 

leg ulcer: an insight into 
patient’s experiences 
and feelings. 

Ostruktureard 
intervju och 
semistrukturerad 

8 personer, 6 kvinnor och 2 män 
Ålder 65-94 år 
 

Grad 1 
89 % 

Ebbeskog, B., Ekman, S-L. 2001. 
Sverige.  

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

Intervjuer som 
inleddes med en 
öppen fråga.  

15 personer, 12 kvinnor och 3 män. 
Ålder 74-89 år. 
 

Grad 1 
87 % 

Green, J., Jester, R., McKinley, 
R., & Pooler, A. 2013 
Storbritannien 

Patients perspective of 
their leg ulcer journey 

Ostrukturerad 

intervju 

9 personer, 4 män och 5 kvinnor. 
Ålder 39-99år. 
39 åringen inkluderades ej. Åldern 
blev då 72-99 

Grad 1 
89 % 

Jones J-E., Robinson, J., & Barr, 
W. 2008. Storbritannien 

Impact of exudate and 
odour from 
chronic venous leg 
ulceration 

Enskilda intervjuer  20 personer, 12 kvinnor och 8 män.  
ålder 52-86.   

Grad 1  
85% 

Skavberg-Ronaldsen, K., Biguet, 
G., & Elfving, B. 2011. Sverige. 

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

intervjuer 22 personer  
Ålder 60-85 år. 

Grad 1  
95 % 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Green%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Jester%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=McKinley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=McKinley%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.miman.bib.bth.se/pubmed?term=Pooler%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23665659
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Walshe, C. 1995. Storbritannien Living with a venous leg 
ulcer: a descriptive 
study of patients’ 
experience 

Fyra pilotintervjuer 
+ enskilda 
ostrukturerade 
intervjuer 

13 personer, 12 kvinnor och 1 man. 
Alla var äldre, hälften var över 
85år. 

Grad 1  
91 % 
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Bilaga 4 Exempel på meningsenheter 
Meningsenheter Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Walking in the 

forest was avoided 

because the risk of 

stepping wrong, 

which could cause 

further damage to 

the wound 

Promenera i 

skogen undviks, 

rädsla för 

ytterligare skada 

på såret.  

rädsla för 

ytterligare sårskada  

Nedsatt aktivitet Att uppleva förändringar 

och begränsningar i 

vardagen 

The fear that other 

peopel could smell 

the ulcer was 

enough fot them to 

curtail or restrict 

social activities.  

Rädsla för lukt 

från såret 

begränsar de 

sociala 

aktiviteterna. 

Lukt begränsar  Social isolering  Att uppleva förändringar 

och begränsningar i 

vardagen 

The hours of the 

day were disturbed 

because the pain 

interrupted 

sleeping  

Dagen påverkas 

på grund av 

smärtan stör 

sömnen 

Sömn påverkar 

dagen 

Störd sömn Att uppleva förändringar 

och begränsningar i 

vardagen 
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