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ABSTRAKT 

Bakgrund: Sår på fötterna eller underbenen som inte läker inom sex veckor kallas 

för svårläkta bensår och tar ofta månader eller upp till flera år att läka. Bensår är 

ofta återkommande och är ett vanligt förekommande problem som ökar med 

stigande ålder. Syfte: Syftet med denna uppsats var att beskriva personers 

upplevelser av att leva med bensår. Metod: Litteraturöversikt med sökning och 

sammanställning av tidigare forskning. Resultat: Resultatet i denna 

litteraturöversikt visade att personer med bensår upplevde mer lidande och sämre 

livskvalitet fysiskt, psykiskt och socialt sett. Diskussion: Personer med bensår är 

en utsatt patientgrupp som har försämrad livskvalitet och därför ställs det stora 

krav på sjuksköterskans etiska medvetenhet och ett personcentrerat 

förhållningssätt. Slutsats: Resultatet visade tydligt att det deltagarna tyckte var 

jobbigast med bensår var smärtan och de sociala, fysiska och psykiska 

förändringarn som de tvingades genomgå på grund av bensåret. En bra relation 

mellan sjuksköterska och patient var viktig för att skapa bra förutsättningar för 

personens vård och välmående. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Bensår, Livskvalitet, Omvårdnad, Personers upplevelser 

Litteraturöversikt 



 

ABSTRACT 
Background: Wounds on the feets or lower legs that doesn’t heal within six 

weeks is called leg ulcers. Leg ulcers often takes months or several years to heal 

and they often recur. It is a big problem that increases with increasing age. Aim: 

The aim of this literature review was to describe patients experience of living with 

a leg ulcer. Methods: Literature review with search and compilation of previous 

results. Results: The results of this literature review showed that people with leg 

ulcers experienced more suffering and a impaired quality of life than people 

without leg ulcers. Discussion: Persons with leg ulcers was a exposed patient 

group that experienced impaired quality of life and that made big demands on the 

ethical awareness from nurses and a person-centered approach on the nursing. 

Conclusion: The results clearly viewed that the participants thought that the pain 

and the social, physical, psychic changes that they were forced to experience 

because of the leg ulcer was the worst thing. A good relationship between nurse 

and patient was important to create the best possible conditions for the patient’s 

health and well-being. 
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Inledning 
Bensår hos personer över 65 år är ett stort problem framför allt för den drabbade 

personen men även för samhället och hälso- och sjukvården då bensår medför ett 

betydande resursbehov och höga kostnader. Bensår har stor inverkan på personens 

livskvalitet och det orsakar smärta, sömnstörning, brist på energi, frustration och 

försämrad självkänsla (Thi Tho Du, Edwards & Finlayson, 2015). Författarna till 

denna litteraturöversikt har olika erfarenheter av bensår sedan tidigare då de 

kommit i kontakt med dessa på praktikplatser och de vill med detta examensarbete 

få en uppfattning av personers upplevelser av att leva med bensår. Bensår är 

vanliga i äldrevården och risken att få bensår ökar med stigande ålder. I dag utgör 

åldersgruppen 65 år eller äldre en femtedel av Sveriges befolkning eller cirka 1,8 

miljoner och är snabbt växande. Både förekomst och kostnad beräknas stiga 

eftersom att antalet äldre personer ökar (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering, 2014). I samband med detta behövs det mer samlad kunskap om hur 

bensåren upplevs av personen för att kunna ge en optimal vård. 

 

Bakgrund 
Definition och förekomst av bensår 
Sår på fötterna eller underbenen kallas bensår (Andersen, 2009). Bensår definieras 

som svårläkta sår (Lindholm, 2012) som inte läker inom sex veckor (SBU, 2014). 

Bensår tar ofta månader eller år att läka och är ofta återkommande (Thi Tho Du et 

al., 2015). Bensår är ett vanligt förekommande problem som ökar med stigande 

ålder. Förekomsten av bensår i den vuxna befolkningen inom EU uppskattas till 

0,12–0,32%, vilket är ungefär 490 000–1,3 miljoner personer (SBU, 2014). 

Ungefär 2% av Sveriges befolkning kommer någon gång under sitt liv att drabbas 

av bensår (Morton & Phillips, 2016). De vanligaste typerna av sår i nedre 

extremiteten är venösa bensår, arteriella sår samt blandsår (Marin & Woo, 2017). 

 

Etiologin till bensår 
Bensår beror på att blodcirkulationen i ben och fötter är försämrat (Andersen, 

2009). Bakgrunden till bensår är vanligtvis multisjukdom (Thi Tho Du et al., 

2015). Av alla bensår orsakas 50% av venös insufficiens, 10–20% av arteriell 

insufficiens och 20–25% av en blandning av venös och arteriell insufficiens, så 



 

 2 

kallade blandsår. Många bensår uppkommer till följd av trauma mot huden och 

förblir svårläkta på̊ grund av bakomliggande venös insufficiens (Lindholm, 2012). 

Bensår bidrar till 3% av de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna för kronisk 

sårvård i industriländer (Thi Tho Du et al., 2015). 

 

Venösa bensår 
Ett venöst sår är ofta återkommande kroniskt sår på underbenet, och förekommer 

oftast bland äldre personer över 65 år, men kan även förekommavara i 

tjugoårsåldern (Hopman, Buchanan, VanDenKerkhof & Harrison, 2013). Venösa 

bensår utgör cirka 50% av alla förekommande sår (Lindholm, 2012). Det finns 

flera orsaker till venösa bensår; nedsatt venös blodcirkulation, 

koagulationsförändringar i blodet, nedsatt fungerande venklaffar som ska göra så 

att blodet åker i rätt riktning, förhöjt venöst tryck, vävnadsödem och nedsatt 

funktion i kroppens vävnadsmetabolism. På grund av tyngdkraften uppstår venös 

svikt först och främst i benens vener. Svikten leder till att den venösa delen av 

cirkulationssystemet blir överbelastat och vätskan i blodet som ska pumpas 

tillbaka till hjärta och lungor läcker ut i vävnaden och samlas kring underbenen. 

Det hydrostatiska trycket är det tryck som uppstår på grund av vätskan i blodets 

vikt, leder till att vätska pressas från venerna ut i vävnaden så att ödem utvecklas 

(Morris & Sander, 2007). Ödemet medför försämrat näringsutbyte i vävnaden och 

huden, vilket leder till nedsatt motståndskraft mot yttre trauman och infektioner. 

Innan det bildas sår på det ödematösa benet blir huden ofta röd, förtvining och lätt 

fjällande. Sårbotten på ett venöst bensår är ofta täckt av fibrin, en gul, löst sittande 

“beläggning” som har utvecklats från fibrinogen i blodkärlen (Andersen, 2009). 

 

Arteriella bensår 
Arteriella bensår utgör ungefär 10–20% av alla förekommande sår och drabbar 

först och främst äldre personer över 85 år (Lindholm, 2012). Arteriella bensår 

uppstår på grund av ateroskleros, som även kallas åderförkalkning vilket leder till 

nedsatt arteriell blodtillförsel till vävnaden (Andersen, 2009). Aterosklerotiska 

förändringar drabbar huvudsakligen stora, medelstora och perifera artärer, särskilt i 

nedre extremiteterna (Ericson & Ericson, 2012). Vid åderförkalkning har det 

lagrats fett, bindväv och blodkroppar på insidan av blodkärlen. Blodkärlen blir 
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trånga och förlorar sin elasticitet, vilket leder till att inte lika mycket blod passerar 

genom pulsådrorna. Ateroskleros i benen kan leda till så kallad fönstertittarsjuka 

på grund av syrebrist, det innebär att blodtillförseln i benen är nedsatt 

(Riksförbundet Hjärtlung, 2017). Den nedsatta blodtillförseln gör så att arteriella 

sår är djupa och ofta går de ända ner till senor och muskelskikt samt ibland även 

genom dessa. På grund av den syrefattiga sårbotten är infektionsrisken högre i ett 

arteriellt bensår än i ett venöst och därför finns det ofta gula och svarta nekroser i 

dessa sår. Arteriella bensår förekommer oftast längst ut på benen, dvs. tårna, under 

hälen och på fotlederna (Andersen, 2009). 

 

Blandsår 
Termen blandsår används där det föreligger både arteriell och venös insufficiens. 

Hos omkring 15–30% av personer med venösa bensår finns samtidigt en arteriell 

sjukdom (Mosti, Iabichella, & Partsch, 2012). Blandsår blir allt vanligare och detta 

hänger samman med att befolkningen blir äldre och på grund av rökning. Blandsår 

innebär svåra problem eftersom ödemet behöver behandlas genom kompression, 

men samtidigt får inte den redan nedsatta arteriella cirkulationen minskas 

(Lindholm, 2012). Blandsår är ofta rödblå i färgen med en tydlig blekhet vid 

högläge. Andra kännetecken är blank, sprucken och oelastisk hud (Marin & Woo, 

2017). 

 

Utredning och diagnostisering av bensår 
För att behandla personer med sår på underbenen rätt så krävs en diagnos då 

behandlingen skiljer sig beroende på bakomliggande orsak till det bensåret. För att 

fastställa vad det är för typ av bensår så görs en ankeltrycksmätning med doppler. 

Det innebär att mäta blodtrycket och ta reda på vilken grad av cirkulationsstörning 

som finns i foten, vilket hjälper till att skilja mellan ett arteriellt och ett venöst 

bensår (Andersen, 2009). Nationella riktlinjer rekommenderar att en Doppler-

bedömning ska vara obligatorisk del av bensårets bedömning. Doppler-ultraljud 

används för att diagnostisera bensårets ursprung, vilket hjälper till att bestämma 

närvaron eller frånvaron av nedsatt arteriellt och/eller venöst flöde i underbenet 

(perifer artärsjukdom) (Anderson, 2007). 
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Omvårdnad vid bensår 
En korrekt diagnos är förutsättning för att rätt omvårdnadsåtgärder ska kunna 

sättas in. Den lokala sårbehandlingen bestäms av sårets storlek, utseende, eventuell 

sårsmärta samt eventuell infektion. Behandling och skötsel av bensår ställer stora 

krav på noggrannhet och kontinuitet. Det är mycket viktigt att detta följs för att det 

inte ska uppkomma nya bensår (Andersen, 2009). Vid skötsel av bensår ska vården 

planeras med utgångspunkt från smittskyddsregler (Basal hygien i vård och 

omsorg, 2015). Noggrann handtvätt före och efter sårvården och användning av 

rena vinyl- eller latexhandskar är viktiga åtgärder, liksom att använda 

skyddsförkläde. Alla bensår rengörs med kroppstempererat kranvatten. Moderna 

sårbehandlingsprinciper innebär att såren ska ha en fuktighetsbevarande 

lokalbehandling och alla bensår ska behandlas enligt dessa principer. Sårkanterna 

måste skyddas mot irritation från förbandet och mot uppluckring av sårsekret sam 

att torr hud ska behandlas med fuktighetskräm. Gula nekroser (gulsmetiga sår) 

avlägsnas genom att såret behandlas med hydrokolloidplåster och om såren är 

illaluktande på grund av bakterieväxt eller infektion kan kolkompresser användas 

för att eliminera lukten (Andersen, 2009). 

 

Personen med bensår måste uppmuntras för att inte tappa modet om läkningen går 

långsamt och det är viktigt med en aktiv omvårdnad där man gör det man kan för 

att läka såret, då ett bensår upplevs traumatiskt för både personen och anhöriga. 

Det är speciellt viktigt att notera personers upplevelse av såret och de symtom som 

är relaterade till såret. (Andersen, 2009). Vid arteriella sår inriktas lokal 

sårbehandling på att motverka förekomsten av vävnadsdöd på fötter och i stort sett 

används bara torra förband (Lindholm, 2012). Kompressionsbehandling vid 

arteriell insufficiens kan leda till svåra komplikationer och är därför oftast 

kontraindicerade (Closs, Nelson & Briggs, 2008). Att applicera relativt höga tryck 

på benet kommer också att påverka det arteriella flödet, så det är viktigt att utesluta 

allvarlig artärsjukdom innan kompressionsterapi startas för att säkerställa 

personens säkerhet och bekvämlighet (Anderson, 2007). Bensår bör ses som ett 

kroniskt, försvagande tillstånd och den kliniska fokusen på vården bör vara 

symtomhantering genom behandling av bensåret (Briggs & Flemming, 2007). 
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Behandling vid bensår 
Hudtransplantation bör övervägas vid alla typer av sår. Det finns två skäl att göra 

hudtransplantation. Om såret är mycket stor så kan det ta orimlig tid att läka med 

konservativ behandling och då kan transplantation spara såväl personen som 

sjukvården månader av omläggningar. En annan indikation är om 

sårläkningsprocessen har avstannat. Det förfaller som om halten av tillväxtfaktorer 

sjunker i vissa kroniska sår. Transplantation av frisk hud innebär en ytmässig 

reduktion av såret, och tillförsel av tillväxtfaktorer som stimulerar epitelinväxt. 

Det finns två typer av hudtransplantationer – delhudstransplantation och pinch 

graft (Skeppar, Isacsson, & Lindberg, 2011). Vid nedsatt venös cirkulation i 

underbenen är det vanligt med underbenssvullnad – ödem. Vid ödembildning är 

det lättare att få bensår. För att motverka detta och för att få snabbare läkning av 

ett venöst bensår används kompressionsbehandling av benet. När bensår har 

uppkommit bör benen lindas av en person med tillräcklig kunskap. 

Kompressionsbehandling ska alltid kombineras med råd till personen om högläge 

och/eller fysisk aktivitet (Lindholm, 2016). 

 
Läkningshämmande faktorer 
Faktorer som påverkar sårläkningen är bensvullnad vilket är vanligast vid venös 

insufficiens (Gånemo & Lindholm, 2009). Äldre människor har tunn hud vilket 

gör att sårskador lättare uppkommer. Dessutom är bindvävsbildningen försämrad 

vilket gör att sårläkningstakten blir långsammare. Även immunsystemet blir sämre 

hos äldre personer vilket påverkar sårläkningen negativt. Malnutrition och 

läkemedel som NSAID-preparat, kortikoider samt immunsuppressiva läkemedel 

och steroider hämmar läkningsprocessen. Livsstilsrelaterade faktorer såsom 

rökning och missbruk har också en negativ effekt på sårläkning. Nikotin minskar 

den perifera cirkulationen och långvarigt alkoholmissbruk påverkar ofta leverns 

förmåga att syntetisera proteiner som är nödvändiga för sårläkning (Westerling, 

2012). Övervikt och nedsatt rörlighet hämmar sårläkningen. Stress och 

psykosociala faktorer såsom ensamhet, depression och smärta kan också påverka 

läkningen negativt (Gånemo & Lindholm, 2009). 

 

Livskvalitet - teoretisk referensram 
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Termen livskvalitet är komplex. Själva begreppet anknyter till livstillfredsställelse 

och välbefinnande samt anger något som a ̈r viktigt i en persons liv utifrån den 

egna upplevelsen (SBU, 2007). Livskvalitet är en central aspekt inom hälso-och 

sjukvård och är därför viktigt att förhålla sig till inom vården. Livskvalitet är ett 

bredare begrepp än meningsfullt liv och har tre olika betydelser: att livet kan 

förstås, att livet fyller ett syfte och att livet har ett värde (Sandman & Kjellström, 

2013). Smärta är ett vanligt men ofta underbehandlat symtom hos personer med 

bensår. Den nedsättning av livskvaliteten som bensår innebär, motsvarar den som 

kan uppmätas hos personer med kronisk lungsjukdom eller kronisk hjärtsvikt 

(SBU, 2014). Hälsa och sjukdom kan ses som fenomen som påverkar personens 

handlingsfo ̈rmåga. Förändringar i en persons liv kan då påverka den fysiska och 

psykiska upplevelsen av behov, fo ̈rväntningar, relationer till andra och samha ̈llet. 

Hälsorelaterad livskvalitet däremot anger en mer avgränsad definition och kan 

uttryckas som nedsatt funktionsfo ̈rmåga på grund av sjukdom eller konsekvenser 

av en behandling. Bensår påverkar livskvaliteten negativt på grund av smärta, 

inskränkningar i fysisk aktivitet, isolering och ökat vårdberoende, men även 

symtom så som sekretion och lukt (Gånemo & Lindholm, 2009).  Känslor som ofta 

förknippas med bensår är skam, rädsla för amputation och förändrad självbild 

(SBU, 2007). Tidigare forskning som undersökt livskvaliteten hos personer med 

kärlförändringar i benen har visat en försämrad livskvalitet jämfört med en 

normalpopulation. Försämrad livskvalitet är relaterad till sjukdomsgrad (SBU, 

2007). Personer med bensår kan ofta känna hopplöshet och för att undvika detta är 

informationen om att det kan vara ett tillstånd som kräver kontinuerlig vård lättare 

att acceptera än upprepad besvikelse över att nya behandlingar inte hjälper 

(Gånemo & Lindholm, 2009). 

 

Sjuksköterskans roll 
I dagens hälso- och sjukvård finns ett ökat krav på att hälsofrämjande insatser 

integreras och ses som en självklar del i all vård. Det är inte tillräckligt att endast 

bota och lindra sjukdom. Sjuksköterskans ansvar för att arbeta hälsofrämjande 

anges i sjuksköterskans etiska kod och i kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). Enligt svensk 
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sjuksköterskeförening bygger hälsofrämjande omvårdnad på en humanistisk 

människosyn och ett förhållningssätt som genomsyras av dialog, delaktighet och 

jämlikhet i mötet med personen. Sjuksköterskans förhållningssätt i det enskilda 

mötet kan antingen stärka eller hindra personens förmåga att öka kontrollen över 

och förbättra sin hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Ett hälsofrämjande 

förhållningssätt har fokus på att förstå hur personen själv uppfattar sin situation i 

relation till hälsa, sjukdom och lidande. Hälsa ur ett mångdimensionellt holistiskt 

perspektiv representerar närvaro av olika dimensioner av livskvalitet och 

välbefinnande (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). 

 

Problemformulering 

Upplevelsen av hopp är en nödvändig förutsättning för att människan ska uppleva 

hälsa och god livskvalitet. Låg livskvalitet leder till sämre hälsa, därför är det 

viktigt att som omvårdnadsansvarig förmedla hopp och att arbeta hälsofrämjande. 

Bensår är ett vanligt förekommande problem som ökar med stigande ålder och det 

är den enskilde personen som påverkas mest i form av långa behandlingar och 

smärta. Sjuksköterskan ska främja hälsan hos denna patientgrupp och personen ska 

uppmuntras även om läkningen går långsamt. En aktiv omvårdnad där 

sjukvårdspersonal gör det dem kan för att läka såret och att notera personens 

upplevelse av såret och de symtom som är relaterade till såret är mycket viktigt. 

Även att vara lyhörd för hur dessa symtom på bästa sätt kan lindras då hela 

människan berörs, både den psykiska och fysiska hälsan. Det är därför viktigt att 

sammanställa kunskap om personer med bensårs upplevelser av att leva med 

dessa. Kunskapen kring detta kan hjälpa sjuksköterskan att bemöta personen 

utifrån dess egna kunskaper kring bensår och därmed främja personens 

livskvalitet. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva personers upplevelser av att leva 

med bensår. 
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Metod 
Design 
Litteraturöversikt där kvalitativa, kvantitativa studier och mixed methods 

sammanställdes och granskades. Litteraturöversikt är en metod som används för 

att på ett strukturerat sätt sammanställa befintliga forskning inom ett visst ämne 

och ger en överblick av kunskapen inom området (Friberg, 2012). 

 

Datainsamling 
Litteratursökningen utfördes under april och maj månad år 2018. Sökorden som 

användes var leg ulcer*, venous ulcer*, arterial ulcer*, pain*, nurse*, patients 

experience* and quality of life*. Sökningen skedde i både Cinahl och PubMeds 

databas. Trunkering (*) användes efter varje sökord då det gav en bredare sökning 

och sökoperatorerna AND och OR effektiviserade sökningen (Östlundh, 2006). 

 

Urval 
Artikelso ̈kningen genomfördes i de två hälso- & sjukvårdsinriktade databaserna 

Cinahl och PubMed. Inklusionskriterierna för artiklarna var att samtliga artiklar 

skulle handla om venösa och arteriella bensår samt blandsår. Artiklarna skulle 

innefatta både män och kvinnor, artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, de 

skulle vara skrivna på engelska och de skulle vara publicerade mellan 2006–2018. 

I listan av de artiklar som identifierades efter sökningen så bedömdes artiklarna 

efter titelns namn och de som lät mest relevanta för litteraturöversikten valdes 

medan övriga valdes bort (Tabell 1). Författarna läste igenom artiklarnas 

bakgrund, resultat och sammanfattning och de artiklar som var relevanta för 

litteraturstudiens syfte granskades vidare. En artikel med mixed-method, tre 

kvalitativa och tolv kvantitativa artiklar valdes ut. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
För att granska artiklarnas kvalitet användes Högskolan Dalarnas mallar för 

granskning av vetenskapliga artiklar (Högskolan Dalarna, 2018). En mall var 

utformad för att kvalitetsgranska kvalitativa artiklar och en för kvantitativa 

artiklar. Mallen för kvalitativa artiklar bestod av 25 frågor och mallen för 

kvantitativa artiklar bestod av 29 frågor. Varje ja-svar ger en poäng och totalt kan 
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en artikel få 25 respektive 29 poäng. Författarna bestämde att gränsen för 

medelhög kvalitet för kvalitativa studier gick vid 50% (12 poäng) och gränsen för 

hög kvalitet gick vid 72% (18 poäng). För kvantitativa studier blev gränsen för 

medelhög kvalitet 50% (14 poäng) och hög kvalitet 73% (21 poäng). Artikeln som 

var mixed-method granskades som kvantitativ artikel. Författarna granskade 

artiklarna tillsammans. Mallarna som Högskolan i Dalarna tillhandhöll var 

modifierad efter Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008) (Bilaga 2, 3). 

 

Tillvägagångssätt 
Litteraturöversikten genomfördes gemensamt av författarna. Bakgrunden och 

metod-delen skrevs gemensamt vid fysiska träffar och över internet. Sökning av 

artiklar utfördes individuellt i de två olika databaserna vilka delades upp mellan 

författarna. Efter genomläsning så diskuterade författarna och kom fram till vad 

som behövde utvecklas mer i bakgrunden och metod-delen. Genomläsning av 

artiklar skedde enskilt men kvalitetsgranskning skedde gemensamt. Artiklarnas 

innehåll diskuterades och jämfördes gemensamt innan sammanställningen av 

resultatet och diskussionen skedde tillsammans. Då författarna bor på olika orter 

har olika kommunikationshjälpmedel använts och författarna har kommunicerat 

mycket via telefon, mail och sms under arbetets gång. Författarna använde sig av 

Google Docs för att kunna skriva i samma dokument och detta delades mellan 

författarna via internet. 

 
Tabell 1. Sökresultat 
Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda artiklar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 

efter 

lästa 

titlar 

Urval 

efter 

lästa 

abstrakt 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat efter 

genomläsning 

av artiklar, 

n=16 

CINAHL Leg ulcer* AND 2419 0 0 2 
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Quality of life* 

AND Patients 

experience* AND 

Nurse* 

294 

43 

11 

 

20 

3 

 

5 

1 

CINAHL Leg ulcer* AND 

Quality of life* 

AND Pain* 

2412 

293 

122 

0 

0 

20 

0 

0 

4 

1 

CINAHL Leg ulcer* AND 

nurse* AND 

quality of life* 

2415 

318 

57 

0 

0 

10 

0 

0 

2 

1 

PubMed Leg ulcer* AND 

Quality of life* 

3207 

344 

0 

20 

0 

12 

9 

PubMed Leg ulcer* AND 

Patients 

experience* 

3207 

8 

 

0 

4 

 

0 

0 

 

0 

 

PubMed Venous ulcer* 

AND Quality of 

life* 

1014 

161 

 

0 

14 

 

0 

2 

2 

PubMed Arterial ulcer* 

AND Quality of 

life* 

97 

12 

 

0 

4 

 

0 

2 

1 

 

Analys och tolkning av data 
De artiklar som författarna till föreliggande examensarbete valde ut översattes till 

svenska och analyserades sedan enligt Fribergs trestegsmodell. I det första steget 

av analysen så läste författarna igenom artiklarna flera gånger för att förstå 

innehållet och få en helhetsbild av artikeln. I det andra steget så jämfördes de olika 

artiklarna och då hittades likheter och olikheter. I en litteraturöversikt kan 

författarna i dataanalysen välja att fokusera på olika områden i studierna (Friberg, 

2012). Författarna gick särskilt igenom artiklarnas syfte och resultat för att få en så 

bra bild och förståelse av artikeln som möjligt. I det tredje steget diskuterade 

författarna vad de uppmärksammat och jämförde likheter samt olikheter mellan 

artiklarnas syfte och resultat (Friberg, 2012). Vid analys och sammanställning av 
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resultatet gjordes en noggrann o ̈versättning och tolkning av artiklarna. Författarna 

använde sig av ett svenskt-engelskt lexikon för att översättningen skulle bli så 

likvärdig som möjligt (Petti, 1999). Författarna till detta examensarbete  

förvrängde ej resultatet utan det redovisades korrekt. 

 

Etiska överväganden 
För att få förståelse för forskningsetiken i de utvalda artiklarna var det viktigt att ta 

del av de etiska principerna som lyftes fram i Helsingforsdeklarationen (2013). 

Forskningen bör vara baserade på en vetenskaplig grund och tillförlitliga 

informationskällor. I studier där människor var inblandade gjordes etiska 

överväganden. För att öka det vetenskapliga värdet ytterligare var det nödvändigt 

att enbart inkludera artiklar som erhållit tillstånd från en etisk kommitté eller att de 

indikerade att noggranna etiska överväganden hade gjorts (Wallengren och 

Henricson, 2012). Resultatet som presenterades baserades på tidigare studiers 

resultat och artiklarna hade genomgått en etisk övervägning innan publicering. 

 

Resultat 
Resultatet bygger på 16 artiklar som ingick i litteraturöversikten och artiklarna 

sammanställdes i en matris, se bilaga 1. Artiklarna som användes kommer från 

olika länder. Tre från Brasilien, tre från USA, två från Polen, en från England, en 

från Portugal, en från Frankrike, en från Grekland, en från Canada, en från Norge, 

en från Australien och en från Spanien. Dessa artiklar beskriver på olika sätt hur 

personer med bensår upplever livskvalitet. 

 

I samtliga artiklar har fysiska problem varit mest framträdande och de fysiska 

aspekterna upplevs i form av smärta, immobilitet och sårlukt. De fysiska 

aspekterna var dominerande men starkt sammanhängande med de psykiska och 

sociala aspekterna i form av psykiska konsekvenser och social isolering. Samtliga 

artiklar beskrev den sänkta livskvaliteten hos personer med bensår och det 

beskrevs att livskvaliteten var av stor betydelse i samband med bensår. 

 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier med sex underkategorier, som alla 

beskriver personers upplevelser av att leva med bensår, (Tabell 2). 
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Tabell 2. Kategorier 
Översikt av kategorier som ingår i resultatet 

Kategori Underkategori 

 

Fysiska aspekter 

 

 

 

 

 

Psykiska aspekter 

 

Sociala aspekter 

 

Smärta 

Immobilitet 

 

Behandlingsaspekter 

Sjuksköterskans roll 

 

Psykiska konsekvenser 

 

Social isolering 

 

 
Personers upplevelse av fysiska aspekter 

Smärta 

I en studie av Wachholz, Masuda, Nascimento, Taira och Cleto (2014) beskrevs 

det att livskvaliteten hos personer med bensår försämrades bland annat på grund av 

hög smärta. I Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam och Dreyers (2017) studie gjordes 

liknande fynd och deltagarna sa att det var svårt att hitta något mer smärtsamt än 

ett bensår. All deltagare levde med konstant och hemsk smärta. Szewczyk, 

Mościcka, Jawień, Cwajda-Białasik, Cierzniakowsk, Ślusarz och Hancke (2015) 

beskrev i sin studie att 96,7% av personerna med bensår upplevde smärta och mer 

än 46% av personerna uppgav att smärtan förvärrades vid beröring. Smärtan som 
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uppkom med ett bensår beskrevs av alla deltagare som det värsta möjliga 

symtomet och att det var det värsta som en person kunde bli utsatt för. 

 

Deltagarna i en studie av Cwajda-Białasik, Szewczyk, Mościcka, Jawień, och 

Ślusarz (2017) beskrev den fysiska smärtan som brännande, stickande, gnagande, 

molande och irriterande. Smärta var en viktig aspekt som påverkade personer med 

bensår märkbart. Smärta identifierades som väldigt störande och hade stora 

negativa effekter på livskvaliteten då den påverkade deltagarnas sömn, rörlighet 

och psykiska välbefinnande. Smärtan varierade i typ, intensitet, varaktighet och 

ofta blev det förvärrat av infektion. För vissa deltagare var smärtan mer eller 

mindre konstant medan andra beskrev att de upplevde smärtlösa perioder, men att 

smärtan kunde komma plötsligt vid olämpliga tillfällen. 

 

I en studie av Wellborn och Moceri (2014) fick deltagarna diskutera de svåraste 

aspekterna som de upplevde med att leva med venös insuffiens och alla deltagarna 

rapporterade smärta, obehag och klåda. I en studie av Franks & Mofatt (2006) 

beskrevs det att deltagarna upplevde att deras bensår gav dem brist på energi, de 

upplevde stark smärta och de beskrev att bensåret påverkade deras sömn, fysiska 

rörlighet och sociala liv negativt. I en studie av Cwajda-Białasik et al., (2017) 

beskrevs faktorer som minskade livskvaliteten hos personer med bensår. Faktorer 

som smärta, sårsekret, kliande hud, illaluktande sår och nedsatt fysisk aktivitet 

påverkade det dagliga livet. 

 

Immobilitet 

Försämrad rörlighet var en vanlig följd av bensår. I en studie av Torres et al., 

(2018) identifierades det att immobiliteten var förknippad med smärta orsakad av 

att stå eller gå, vilket ledde till att dessa personer undvek att mobilisera sig. Vidare 

beskrev studien att nedsatt rörlighet begränsade personernas livsstil och dagliga liv 

men det huvudsakliga problemet som immobilitet berodde på var smärta, läckage 

och lukt som orsakades av bensåret. Personer med bensår uppgav även att de 

upplevde ångest och rädsla över att falla och skada sig eller såret ännu mer i 

samband med den nedsatta rörligheten. 
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Bensåret påverkade deltagarna på flera olika sätt. Dagliga aktiviteter som att 

duscha, klä sig, gå till affären och trädgårdsarbete påverkades av bensåret. Många 

av deltagarna i studien var tvungna att sluta med sina fritidsaktiviteter på grund av 

bensåret och blev därmed immobiliserade och förlorade rörlighet, vilket påverkade 

dem negativt (Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam, Dreyer, 2017). I en studie av Cunha, 

Campos och Cabete (2017) beskrevs det att den kraftiga smärtan förvärrades av att 

stå och av att promenera. Deltagarna upplevde att den fysiska effekten av bensår 

var uppenbar och deltagarna kände sig begränsade i sin rörlighet då de inte kunde 

sköta sin hygien och sina vardagliga sysslor adekvat. 

 

I en studie av Cunha et al., (2017) beskrevs liknande fynd. Bensåret orsakade 

försämrad rörlighet vilket begränsade deltagarnas dagliga liv. Det ledde till 

minskad fysisk aktivitet och en känsla av frustation då deltagarna kände att 

bensåret styrde deras liv. Att deltagarna var begränsade i sin rörlighet gjorde att 

deras familjeförhållanden påverkades då deltagarna blev väldigt beroende av dem 

och de kände sig otillräckliga och osjälvständiga. 

 

Behandling 

I en studie av Salomé, Aguinaldo de Almeida och Ferreira (2014) beskrevs det att 

hudtransplantation hade en positiv inverkan på sårläkningen. Hudtransplantation 

var ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen vid bensår, vilket innebar att ny frisk 

hud placeras över såret för att ersätta den skadade huden. Hudtransplantation var 

en behandlingsmetod som var effektiv på bensår och förbättrade därför personens 

livskvalitet. Det minskade effektivt ödem och förbättrade blodflödet till såret. 

Vidare skrevs även att det ledde till minskad smärta och förbättrad rörlighet, vilket 

gjorde det lättare för personen att utföra aktiviteter i det dagliga livet. Användning 

av kompressionsbehandling efter hudtransplantation hade stor betydelse för att 

förhindra ny uppkomst av venösa bensår. 

 

Salomé et al., (2014) beskrev vidare att venösa bensår som behandlades med 

hudtransplantation läkte snabbare än de som behandlats med konservativa 

metoder. Detta resulterade i minskad smärta. Av de personer som behandlade sitt 
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bensår med konservativ behandling upplevde 12% förbättring och personer som 

fick hudtransplantation som behandling upplevde 92% förbättring. 

  

I en studie av Brizzio, Amsler, Lun and Blättler (2009) skrevs det att bensår var ett 

viktigt problem för samhället eftersom att cirka 14% av budgeten gick till 

behandling av bensår. Brist på pengar och brist på vård för personer med bensår 

var en utmaning eftersom bensår påverkade ungefär 1% av befolkningen någon 

gång under livet. 

 

Bensår associerades med dålig läkning, hög återfallsrisk och negativ inverkan på 

det fysiska och psykiska välbefinnandet. De beskrev vidare skillnaden på 

kompressionsbehandling med vanligt bandage och med kompressionsstrumpor. 

Livskvaliteten visade ingen skillnad mellan behandlingsgrupperna och i båda 

grupperna hade smärtan efter 90 dagar minskat med hälften. Den fysiska, psykiska 

och sociala försämringen förbättrades signifikant bara hos personer med läkta 

bensår. 

 

Det fanns ett samband mellan sa ̊rets tillstånd och livskvaliteten, ju sa ̈mre bensårets 

tillstånd var desto sämre var livskvaliteten hos personen. Personer med bensa ̊r 

upplevde sämre livskvalitet om såret var torrt, förbanden var sekretfyllda eller om 

bensåret läckte. González de la Torre, Quintana-Lorenzo, Perdomo-Pérez, och 

Verdú (2016) beskrev även att livskvaliteten fo ̈rsämrades om bensåret hade 

fibrininläggning eller var nekrotiskt. 

 

I en studie av Hopman, Vandenkerkhof, Carley och Harrison (2016) beskrevs det 

att förekomsten av bensår ökade med åldern och bensår var en stor belastning för 

både personerna och hälsovårdssystemet. I en studie av Gibbons, Orgill, Thomas, 

Novoung, O'Connell och Driver (2015) beskrevs det att den årliga ekonomiska 

kostnaden för venösa bensår i USA uppskattas vara omkring 18 miljarder dollar. 

 

I en studie av Torres et al., (2018) beskrevs det att antalet bensår hade ökat på 

grund av befolkningens åldrande. En större efterfrågan på behandling förväntas 

därför av hälso- och sjukvården och på resultatet. Personer med bensår upplevde 
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att hälso- och sjukvården var komplex och krävde en effektiv och evidensbaserad 

vård. De krävde också att professionen och vårdteamen var välutbildade inom 

bensår. Detta för att läkningen skulle vara så effektiv som möjligt. 

Primärhälsovård utformades för att vara en viktig del för att främja livskvaliteten 

hos personer med bensår och det möjliggjorde en bättre relation mellan 

vårdpersonal och individen samt deras familjer. 

 

Enligt en studie av Kapp, Miller och Elder (2011) orsakar venösa sår mycket 

smärta och lidande och har en stor inverkan på livskvaliteten. I samma studie 

beskrevs också att ett stort hinder för användningen av kompressionsbehandling 

som innebär snabbare läkning och förbättrad livskvalitet är produktkostnaden. 

 

Sjuksköterskans roll 

Bensår kunde ta flera månader eller år att läka och mycket av vården låg hos 

personen själv, familjemedlemmarna och sjuksköterskorna i samhället. Majoriteten 

av personerna med detta tillstånd behandlas av sjuksköterskor och 

uppskattningsvis spenderar vårdpersonal cirka 50% av sin tid till att behandla 

personer med bensår (Hopman et al., 2016). 

  

Resultaten från Lernevall et al., (2017) studie visade vilken inverkan ett bensår 

hade på personens liv. Det påverkar både det psykosociala och det sociala 

välbefinnandet. Det visade sig vara oerhört viktigt att vårdpersonalen var 

kompetent och hade ett bra bemötande. Det var viktigt att främja välbefinnandet då 

den fysiska förmågan blev kraftigt nedsatt av att ha ett bensår. 

 

Personers upplevelser av psykiska aspekter 

Psykiska konsekvenser 

Kroniska bensår visade sig ha en negativ inverkan på hälsorelaterad livskvalitet 

(Hopman, Vandenkerkhof, Carley & Harrison, 2016). I en studie av Torres et al., 

(2018) beskrevs det att den begränsade rörligheten, smärtan, bandageringen och 

lukten ledde till en förändrad kroppsbild vilket innebar tuffa mentala och sociala 

åtaganden. Studien beskrev vidare att bensåren orsakar höga kostnader för den 

drabbade individen och samhället på grund av flera olika faktorer, inklusive 
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smärta, begränsad rörlighet, sårsekret, lukt, ångest, depression och förändringar i 

familjeförhållanden, arbetslivet och det sociala livet. 

  

Szewczyk et al., (2015) beskrev att livskvaliteten var av stor betydelse i samband 

med bensår. Under de senaste åren hade mer fokus lagts på personens livskvalitet 

och inte bara på behandling av såret. Skador som uppstod på grund av nedsatt 

cirkulation i underbenen utgjorde inte ett direkt hot mot livet, vilket ledde till 

upplevelsen av att leva med ett bensår förminskades. Det beskrevs att 

dermatologiska förhållanden kunde försämra livskvaliteten genom att förändra 

personens yttre utseende och därmed sänka det psykiska välmåendet. 

  

I en studie av Hopman et al., (2016) lämnades ingen tvekan om att bensår hade en 

väsentlig och negativ inverkan på hälsorelaterad livskvalitet, vilket påverkade 

psykiska aspekter av det dagliga livet. I en studie	av Gibbons et al., (2015) gjordes 

liknande fynd och där beskrevs även att bensår orsakade lidande och höga 

kostnader. Enligt en studie av Gibbons (2015) var bensår underbehandlade och 

svårläkta. Mer än 2,5 miljoner individer i USA lider av venösa bensår och 

upplevde sjukdomspåverkan, förlust av produktivitet och hög återfallsrisk, vilket 

ledde till minskad livskvalitet. González de la Torre et al., (2016) skrev att 

infektion i bensa ̊ret kunde påverka livskvaliteten negativt. 

  

I en studie av Lernevall et al., (2017) jämförde deltagarna ett liv med bensår med 

ett liv i helvetet. Det beskrevs att varje deltagare klagade över brist på sömn och 

att varje dag var en evig kamp mot såret. Deltagarna upplevde en ständig kamp 

mellan hopp och förtvivlan då de upplevde att såret kontrollerade deras vardag. 

Det beskrevs vidare att bensåret hade dåligt inflytande på vardagen med konstant 

smärta utan möjlighet till förbättring. 

  

Welborn & Moceri (2014) beskrev olika känslomässiga, fysiska och sociala 

konsekvenser av att leva med bensår. Deltagarna kände oro angående bristande 

kunskap kring bensår. Deltagarna upplevde obehag vilket bidrog till en dålig 

hälsorelaterad livskvalitet. Det var viktigt med ett starkt socialt nätverk av vänner 

och familj och en bra relation med sina vårdgivare för att hantera samt klara av 
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sjukdomsprocessen så bra som möjligt. Wellborn och Moceri (2014) beskrev 

vidare hur ett bensår påverkade personernas fysiska, psykiska och sociala liv. 

Smärta och lukt tycktes ha märkbart och direkta negativa effekter på livskvaliteten 

och det påverkade även sömnen, rörligheten och deltagarnas humör. Bensår hade 

stor påverkan psykiskt såsom nedsatt självkänsla, försämrad kroppsbild och 

depression. 

   

Bensårets tillstånd begränsade deltagarnas förmåga att arbeta och uteslöt dem från 

sociala aktiviteter vilket ledde till psykiska problem med depression, ångest och 

försämrat självförtroende. Deltagarnas familjemedlemmar påverkades också i 

vardagen på grund av sociala problem, problem i förhållandet, ekonomiska 

svårigheter och nedsatt fysisk förmåga. De behövde ofta vara involverade igenom 

hela sjukdomstiden på grund av att bensåret påverkade personens rörlighet 

(Kouris, Christodoulou, Efstathiou, Chatzimichail, Zakopoulou och Zouridaki, 

2015). Livet förändrades av ett bensår och negativa känslor tog över. De vanligaste 

känslorna hos deltagarna var sorg, ilska, depression, ångest, låg självkänsla, 

ensamhet, skam och en känsla av att vara en börda för sin omgivning (Cunha et al., 

2017). 

 

Personers upplevelser av sociala aspekter 

Social isolering 

I en studie gjord av	Torres et al., (2018)	gjordes en inblick i hur människor 

påverkades socialt av bensår. Det var uppenbart att det fysiska välmåendet som 

innefattade smärta och lukt resulterade i begränsad och försämrad rörlighet som 

ledde till social isolering. I en studie av	Szewczyk et al.	(2015)	uttryckte deltagarna 

en känsla av att inte vara en del av samhället på grund av nedsatt rörlighet orsakad 

av bensåret, en förändrad kroppsbild och oförmåga att upprätthålla personlig 

hygien.	Bensår visade sig ha en negativ inverkan på personernas sociala funktion 

och det påverkade deras arbetsförmåga, närhet till andra, det sociala livet och detta 

ledde till social isolering. Bensåret och dess konsekvenser påverkade tidigare 

sociala och professionella roller på grund av att de upplevde smärta och obehag. 

De upplevde att bensåren bidrog till en stor emotionell och social börda och de 

utsatta hade svårt att acceptera sin livssituation. I en studie av Meume et al., (2017) 
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gjordes liknande fynd.	Deltagarna upplevde att den fysiska effekten av venösa 

bensår var tydlig. Smärta, sårsekret, lukt, rörlighet och aktiviteter i det dagliga 

livet upplevdes vara väldigt påverkat. 

  

Sårläckage beskrevs som skamligt och orsakade mycket lidande vilket ledde till 

social isolering då de var rädda för att sitta bredvid familjemedlemmar och vänner 

med risk för att de skulle känna den motbjudande lukten. Detta bidrog till en ökad 

stress, minskad självkänsla och minskat självförtroende. De beskrev en känsla av 

förtvivlan och de kände sig maktlösa. Deltagarna upplevde också att de saknade 

stöd och empati från andra. De fysiska effekterna påverkade inte bara deltagarnas 

fysiska liv utan den nedsatta mobiliteten ledde till ett sämre psykiskt välbefinnande 

(Cunha et al., 2017). 

  

Resultaten från Frank & Moffatt (2006) studie visade vilken inverkan ett bensår 

hade på en persons liv. Det påverkade både det psykosociala och det sociala 

välbefinnandet. Det var viktigt att främja välbefinnandet då den fysiska förmågan 

blev kraftigt nedsatt av att ha ett bensår. Det beskrevs vidare att bensår var mycket 

smärtsamma och ledde till en försämrad livskvalitet då det påverkade deltagarnas 

vardagliga liv, rörelser och socialt umgänge	vilket gjorde att dessa personer blev 

mer och mer socialt isolerad. 

 

Enligt en studie av Cunha et al., (2017) orsakade sårlukt och sårsekret oro och det 

beskrevs vara ett av de värsta symtomen av att leva med bensår och det ledde i sig 

till social isolering (Cunha et al., 2017). 

 

Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultat 
Syftet med denna översikt var att beskriva personers upplevelser av att leva med 

bensår. I resultatet framkommer det att personer med bensår har nedsatt 

livskvalitet och dessa personer blir begränsade i sin vardag med smärtan som ett 

ständigt återkommande problem. Smärtan begränsar rörligheten, vilket leder till 

minskad fysisk aktivitet som därefter leder till social isolering och depression. 
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Resultatdiskussion  
I resultatet beskrivs det att ständigt återkommande och okontrollerad smärta är ett 

stort problem hos personer med bensår. Smärtan uppmärksammas inte tillräckligt 

av omgivningen och vårdpersonal. Detta är enligt författarna till detta 

examensarbete oetiskt och de tror att det beror på att bensår är ett 

sjukdomstillstånd som förminskas. Detta styrks i en studie av Szewczyk et al., 

(2015) där det beskrivs att bensår inte är ett direkt hot mot livet och därför 

förminskas. Människor som inte själva har levt med långvarig smärta kan ha svårt 

att föreställa sig hur det känns. Därför räcker det ofta inte med en enda åtgärd för 

att förbättra funktionen och livskvaliteten utan troligen måste flera metoder 

kombineras. Det kan även bli svårt att leva ett normalt liv om den långvariga 

smärtan inte behandlas. När smärtan blir långvarig, påverkas hela tillvaron på ett 

annat sätt än vid akut smärta (SBU, 2016). Detta anser författarna till detta 

examensarbete vara en viktig del i processen av att främja livskvaliteten hos 

personer med bensår. För att dessa personer ska kunna leva ett så bra liv som 

möjligt och för att den fysiska, psykiska och sociala vardagen inte ska påverkas så 

är det oerhört viktigt att de är tillräckligt smärtlindrade. 

 

Gustafsson (2013) beskriver att långvarig smärta innebär lidande på många plan. 

Den kan ge såväl fysiska som psykiska och sociala problem och det är viktigt för 

personen att bli tagen på allvar och att bli trodd. Författarna till detta 

examensarbete anser att det är väldigt viktigt att som vårdpersonal lyssna på hur 

personen beskriver sin smärta och att de känner ett förtroende till oss som 

sjuksköterskor att vi tror på dem. Smärta är vad personen säger att den är och den 

gör precis så ont som personen säger att den gör. 

 
Författarna till detta examensarbete anser att mer information och stöd från 

vårdgivare skulle kunna göra en stor skillnad för hur personer med bensår hanterar 

sin hälsosituation. Eftersom att bensår har så stor inverkan på personers liv är det 

av största vikt att sjuksköterskan förstår personens situation, lyssnar, visar empati, 

och att vården genomsyras av personcentrerad vård. Många personer upplever 

även att de känner oro, maktlöshet och brist på kunskap gällande bensår vilket 
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bidrar till att de drar sig undan och undviker att utöva fysisk aktivitet i rädsla om 

att förvärra bensåret (Kristenson & Uggla, 2014). 

 

Bensår påverkar personers hälso- och livskvalitet och personer med bensår har en 

nedsatt fysisk, emotionell och social funktion. Personer med bensår är oftare 

deprimerade och har lägre livskvalitet (SBU, 2014). I enlighet med Lindahl, 

Norberg och Söderberg (2012) anser författarna till detta examensarbete att det är 

som sjuksköterska viktigt med god kunskap om vilka förband som ska användas 

och om hur olika kompressionstekniker påverkar bensåret. Med rätt kunskap kan 

kraftig sårlukt och läckage minskas och känslor av skam förebyggas. Bensår 

påverkar personers liv på många sätt och det krävs att de olika behoven inom 

vården vägs mot varandra. Tillståndets allvar och behandlingens effekt är viktigare 

än kostnaderna (SBU, 2014). I linje med Lindahl, Norberg och Söderberg (2012) 

anser författarna till detta examensarbete att det viktigaste är att se personen som 

en person och inte som en sjukdom. Det är viktigt att tänka på att personen med 

bensår ska kunna leva ett så opåverkat liv som möjligt och att lägga ner mycket tid 

och omsorg på att hitta rätt förband till rätt person då alla är olika. 

 

Författarna till denna litteraturöversikten anser att det är viktigt för personer med 

bensår att känna någon slags känsla av hopp och att de inte känner sig helt 

maktlösa mot såret. De anser att det är en viktig del av sjuksköterskans jobb att 

stärka personernas självkänsla och hopp för att deras livssituation ska bli så bra 

som möjligt. Detta stämmer överens med en studie av Lernevall et al., (2017) där 

det beskrevs att känslan av hopp var viktigt för deltagarna för att uthärda sin 

livssituation. Att personen kan påverka sitt liv och sin situation kan enligt 

författarna bidra till en förbättrad livskvalitet. Resultatet visar att självbilden 

försämras i samband med bensår och personerna tappar kontrollen över sitt liv och 

sin situation. Personen behöver få kontroll över sitt liv och genom detta förbättras 

självförtroendet och kroppsuppfattningen. Sjuksköterskan kan stötta personernas 

känslor i detta genom samtal, sätta upp mål och bidra till att personen behåller 

hoppet om att såret ska läka. 
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Social isolering har visat sig vara en stor bidragande faktor till den sänkta 

livskvaliteten och personerna upplever att det fysiska välmåendet som innefattar 

smärta, sårsekret och lukt resulterar i en begränsad och försämrad rörlighet som 

sedan resulterar i social isolering. I och med att såren vätskade och luktade 

försökte personerna med bensår att dölja sina sår med kläderna och blev rädda för 

att gå ut bland andra människor. Här anser författarna till detta examensarbete i 

enlighet med Lindahl, Norberg och Söderberg (2012) att det är som sjuksköterska 

viktigt med god kunskap om vilka förband som ska användas och att informera 

personen om förbanden och tillvägagångssätt om till exempel läckage sker. Detta 

för att personen ska kunna leva sitt liv utan att behöva oroa sig för att gå utanför 

dörren. Personen med bensår behöver vara välinformerad om sin situation för att 

minska risken för social isolering. 

 

Hudtransplantation är den behandlingsmetod som visat sig vara en effektiv metod 

på bensår och det förbättrade personens livskvalitet (Salomé et al., 2014). Det var 

även viktigt med fortsatt livslång kompressionsbehandling efter läkning av ett 

venöst bensår. Information till personen om kontinuerlig kompression var 

avgörande för att minimera återfallsrisken. Kartläggning av livsstilen var viktig vid 

alla typer av bensår, där rådgivning och stöd bör tillämpas vid behov. 

 

Sjuksköterskor beskrev att behandlingen av personer med bensår kändes som en 

emotionell berg- och dalbana. De glädjes stort åt varje framsteg men fick också 

ofta uppleva att behandlingen inte nådde önskat resultat. Bensår är ett stort 

problem både för den drabbade personen i form av smärta och nedsatt livskvalitet 

och för hälso- och sjukvården i form av stora kostnader för behandling (SBU, 

2014). 

 

I enlighet med Harding (2015) anser författarna till detta examensarbete att det 

aktivt måste strävas efter att förbättra drabbade personers liv på flera olika sätt. 

Både genom att förbättra läkningen samt att involvera personen i sin behandling 

genom tydlig information och uppmuntran om kontinuitet. Personer med bensår 

känner ofta hopplöshet och för att undvika detta är informationen om att det kan 
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vara ett tillstånd som kräver kontinuerlig vård kanske lättare att acceptera än gång 

på gång besvikelse över att behandlingen inte hjälper. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har sjuksköterskor en skyldighet att ge vård som 

är på lika villkor för hela befolkningen och målet är en god hälsa. Vården ska ges 

för den enskilda människans värdighet och förebygga ohälsa. Människovärde och 

integritet bör tillämpas och sjuksköterskor ska bekräfta personen oavsett yttre 

omständigheter för att personen ska ha så bra välbefinnande som möjligt (Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL], SFS 2017:30, kap 3, 2 §). Författarna till detta 

examensarbete anser att detta är en stor och viktig del i vårdandet av personer med 

bensår. Personer med bensår är väldigt utsatta från början och denna 

litteraturöversikt har kommit fram till att personer med bensår är negativt 

påverkade fysiskt, psykiskt och socialt. Därför anser författarna till detta 

examensarbete att det är extra viktigt att sjuksköterskor är medveten om det och 

har god kunskap och utbildning om hur de ska bemöta och vårda dessa personer. 

Det är viktigt att tänka på att vårda alla komponenter för att slutresultatet ska bli 

som möjligt. Alltså att inte bara ska tänka på att läka bensåret, utan att också tänka 

på att ta hand om de faktorer som tillkommer med bensåret, såsom smärta, 

sårsekret & lukt, obehag, skamkänslor, social isolering, immobilitet, nedsatt fysisk 

aktivitet och det nedsatta psykiska måendet. 

 

Metoddiskussion 

Författarna till detta examensarbete har gjort en litteraturöversikt och fördelen med 

denna design var att ett resultat från flera olika studier vägdes samman och det 

skapade en överblick av kunskapen inom omra ̊det (Friberg, 2012). Det användes 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar i resultatet vilket ses som en styrka. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det en fördel att kombinera studier med 

kvalitativa och kvantitativa ansatser då specifika fenomen kan uppmärksammas 

från olika synvinklar. Sökningen genomfördes i de omvårdnadsbaserade 

databaserna Cinahl och PubMed där orden som användes var leg ulcer, venous 

ulcer, arterial ulcer, pain, nurse, patients experience and quality of life. Mellan 

sökorden användes ordet AND och efter sökorden användes trunkering* för att 

specificera sökningen. Inklusionskriterierna valdes utifrån syftet och det blev att 
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artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2006-2018 från olika länder i världen 

för att få in ett brett och så bra resultat som möjligt. Alla artiklar som valdes ut i 

resultatet har bedömts vara av hög och medelhög kvalitet. Denna bedömning 

gjorde författarna till detta examensarbete genom att använda 

granskningsmallarna, se bilaga 2 respektive bilaga 3. 

 

En styrka med litteraturöversikten är att den inte innehåller studier som är äldre än 

12 år eftersom vetenskapligt material är en färskvara (Friberg, 2012). För att få ett 

bredare resultat användes artiklar med ett spann på 12 år och från många olika 

länder. Det sågs inte någon markant skillnad i resultatet mellan studierna. Detta ser 

författarna till detta examensarbete som en fördel då det blir resultat från olika 

ställen i världen och genom att de flesta artiklarna fick fram likgiltiga resultat 

stärker det trovärdigheten trots att det är artiklar från många länder och ett brett 

årsspann. 

 

En svaghet med litteraturöversikten kan vara att sökningen endast skett i två 

databaser. Användning av flera olika databaser inom omvårdnad kan stärka 

trovärdigheten på arbetet samtidigt som det kan resultera i flera artiklar 

(Henricson, 2015). De utvalda databaserna har dock en stor täckningsgrad inom 

omvårdnadsforskning vilket författarna till detta examensarbete ser som en styrka. 

Det finns inga svenska artiklar med i studien och detta kan ses som en svaghet. 

Författarna till detta examensarbete hade ansett att det var intressant att se 

forskning från Sverige inom detta område då det är deras hemland och det är även 

där de kommer att arbeta. Artiklarna i denna litteraturöversikt hade inga 

geografiska avgränsningar då bensår förekommer hos personer i hela världen. Det 

kan ses som en svaghet i att inte ha någon geografisk begränsning då vården kan se 

olika ut beroende på var i världen man befinner sig men detta anser författarna till 

detta examensarbete ska ses som en styrka då resultatet fick fram likgiltiga svar 

från samtliga artiklar. Vid inledningen av skrivandet kom författarna överens om 

vad de skulle använda sig av för sökord. Författarna till detta examensarbete 

funderade över om andra sökord kunnat leda till andra träffar och kanske andra 

resultat. 
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Första urvalet av artiklar gjordes genom att rubrikerna lästes, andra urvalet gjordes 

efter att ha läst artikelns “abstract” och “aim”. Det tredje och slutgiltiga urvalet 

gjordes efter att översiktligt ha läst igenom artiklarna som blev utvalda efter det 

andra urvalet. Artiklarna som var relevanta för syftet behölls sedan i resultatet och 

presenteras i en matris, se bilaga 1. Alla artiklar var skrivna på engelska och då 

fanns en risk för feltolkning eftersom att engelska inte är författarnas modersmål. 

För att få en så korrekt översättning som möjligt användes ett svenskt-engelskt 

lexikon (Petti, 1999).  I och med att artiklarna var skrivna på engelska så var det 

tidskrävande för författarna till detta examensarbete att analysera dem, stor tid 

lades på detta.   Under analysprocessen skapades först sju olika teman som ansågs 

vara relevanta för studiens syfte men under skrivandet av resultatet så valde 

författarna att dela in dessa sju teman i tre huvudteman med tre, en och två 

underrubriker för att det skulle bli mer sammanhängande och mindre rörigt. 

Författarna till detta examensarbete ansåg att de kompletterade varandra bra med 

sina styrkor och svagheter. 

 

Etikdiskussion 

Personer med bensår är en utsatt patientgrupp som har försämrad livskvalitet och 

därför ställs det stora krav på sjuksköterskans etiska medvetenhet och ett 

personcentrerat förhållningssätt. Sjuksköterskans profession gällande etiska 

aspekter innebär att visa respekt för individens sårbarhet, integritet, värdighet och 

självbestämmande samt att skapa en upplevelse av tillit, hopp och mening mellan 

patient och sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Enligt patentlagen 

är sjuksköterskan skyldig att stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att 

främja patientens delaktighet i vården (Patientlagen, SFS 2014:821). 

 

Då bensåret påverkar personers livskvalitet på både individ som samhällsnivån är 

det enligt författarna till detta examensarbete viktigt att sjuksköterskor gör så stor 

inverkan på personens liv som möjligt, det vill säga att arbeta personcentrerat så 

att vården blir så bra som möjligt för personen och att bygga upp en bra relation 

mellan patient och sjuksköterska så att personen känner sig trygg genom hela sin 

sjukdomsperiod. Det är även viktigt att sjuksköterskor undervisar både den 

drabbade personen och personens närstående om hur bensår fungerar och hur det 
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påverkar vardagen. Ju mer det pratas om det, desto mindre tabu blir det kring 

området bensår och då blir det lättare att acceptera och att leva med det. Om det är 

accepterat på samhällsnivå blir det lättare att acceptera det på individnivå. 

 

Samtliga vetenskapliga artiklar som finns med i litteraturöversikten har blivit 

godkända av en etisk kommitté eller publicerats i tidskrifter där etiska 

överväganden varit ett krav för att få publicera. Det är viktigt att deltagarna i 

studierna känner sig trygga med sitt deltagande och att det dem säger hanteras på 

rätt sätt och behandlas konfidentiellt (SBU, 2017). Författarna till detta 

examensarbete höll sig opartiska i skrivarprocessen när resultat skulle redovisas. 

 

Slutsats 
Resultatet i denna litteraturöversikt visar att personer med bensår upplever mer 

lidande och sämre livskvalitet. Det visar tydligt att det deltagarna upplever är 

jobbigast med bensår är smärtan och de sociala, fysiska och psykiska fo ̈rändringar 

som de tvingas genomgå på grund av bensåret. En bra relation mellan 

sjuksköterska och patient är viktig för att skapa så bra förutsättningar som möjligt 

för att personens vård och välmående ska bli optimalt. Bristen på empati och 

förstående av bensårets innebörd för personerna leder till att personerna känner sig 

ännu mer utsatta vilket var en stor bidragande faktor till varför de blev socialt 

isolerade. Författarna till denna litteraturöversikt anser därför att det är viktigt att 

sjuksköterskor utbildar/går igenom tillsammans med personen och även vänner 

och närstående vad det innebär att leva med ett bensår och vilka konsekvenser och 

begränsningar det kan leda till. 

 

Vården behöver få mer kunskap om tillståndet med bensår för att kunna bemöta 

dessa personer samt behandla dem på ett adekvat sätt. Bättre förståelse och bättre 

kunskap leder till att det blir mer normaliserat och accepterat och får en större 

förståelse om vad det innebär att leva med ett bensår och bidrar därmed till att 

livskvaliteten höjs. 

 



 

 27 

Förslag till vidare forskning 
Personer med bensa ̊r visade sig ha lägre livskvalitet utifrån både fysiska och 

psykiska aspekter. Det beho ̈vs mer forskning för att hitta metoder som kan 

förbättra dessa personers livskvalitet. Eftersom sjuksköterskorna är majoriteten av 

dem som vårdar personer med bensår och det visade sig vara viktigt att 

sjuksköterskorna var kompetent inom området kan det vara av intresse att studera 

kunskapsbehovet hos sjuksköterskor för att erhålla en helhetsbild över vårdandet 

av dessa personer. Genom mer utbildning och mer inriktning på just bensår för 

omvårdnadspersonal så ökar kunskapen och därmed även förståelsen för bensår 

och det leder med stor sannolikhet till bättre vård för personer med bensår. 
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 1 

Bilaga 1. Artikelmatris  
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 

 

År  

 

Land  

Titel  Syfte  Design 

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Brizzio, E., Amsler, 

F., Lun, B., Eng, 

R&D., & Blättler, 

W. 

 

2009 

 

USA 

Comparison of low-

strength 

compression 

stockings with 

bandages for the 

treatment of 

recalcitrant venous 

ulcers 

Syftet var att jämföra 

graden av läkning, smärta 

och livskvalitet med 

medicinska 

kompressionsstrumpor och 

traditionella bandage för 

behandling av venösa 

bensår. 

Kvantiativ 

 

Enkätundersökning 

Personer med 

bensår (n=74), 

uppfyllde 

kriterierna (n=60), 

avslutade studien 

(n=55). 

Deltagare med 

kompressionsstru

mpor (n=28) 

respektive 

bandage (n=27). 

Resultatet belyste svårigheten 

med att få bensår att läka. 

Effekten av kompression med 

kompressionsstrumpor var inte 

annorlunda jämfört med 

bandagekompression. Båda 

behandlingarna lindrade smärtor 

snabbt och livskvaliteten 

förbättrades hos patienter vars 

sår hade läkt. 

Medelhög 

64% 



 

 2 

Cunha, N., Campos, 

S., & Cabete, J. 

 

2017 

 

Portugal 

Chronic leg ulcers 

disrupt patients’ 

lives: A study of leg 

ulcer-related life 

changes and quality 

and life 

Syftet var att studera vad 

som förändrats i 

deltagarnas liv efter att ha 

fått ett bensår. 

Mixed-method Personer med 

bensår (n= 81) 

Resultatet visade att deltagarnas 

livskvalitet blivit försämrad av 

att leva med ett bensår då de 

blivit fysiskt begränsade, sämre 

psykiskt mående och de blev 

även socialt begränsade. 

Hög  

88% 

Cwajda-Białasik, J., 

Szewczyk, M., 

Mościcka, P., 

Jawień, A., & 

Ślusarz, R. 

 

2017 

 

Polen 

Influence of 

ulceration etiology 

on the global quality 

of life and its 

specific dimensions, 

including the control 

of pain, in patients 

with lower limb 

vascular insuffiency 

Syftet var att jämföra 

livskvaliteten och dess 

specifika dimensioner hos 

patienter med bensår i 

olika etiologier. 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

Patienter med 

bensår av venösa 

(n=101), arteriella, 

(n=98) och 

blandad etiologi 

(n=99) 

Fysiska problem leder till 

nedsatt livskvalitet hos patienter 

med bensår, oavsett etiologi. 

Hög 

88% 



 

 3 

Gibbons, G., Orgill, 

D., Thomas, S., 

Novoung, A., 

O'Connell, J., & 

Driver, V. 

 

2014 

 

USA 

A Prospective, 

Randomized, 

Controlled Trial 

Comparing the 

Effects of 

Noncontact, Low-

frequency 

Ultrasound to 

Standard Care in 

Healing Venous Leg 

Ulcers 

Syftet var att jämföra 

sårstorlek, smärta och 

livskvalitet hos personer 

med bensår. 

Kvantitativ 

 

Klinisk prövning 

Personer med 

venösa bensår 

(n=112) 

Resultatet visar att personer som 

behandlades med kompression 

resulterade i snabbare 

sårläkning och minskad smärta. 

Hög 

73% 

González de la 

Torre, H., 

Quintana- Lorenzo, 

M., Perdomo-Pérez, 

E., & Verdú, J. 

 

2016 

 

Spanien 

Correlation between 

health-related 

quality of life and 

venous leg ulcer’s 

severity and 

characteristics: a 

cross-sectional 

study 

Syftet var att undersöka 

livskvalitet hos patienter 

med venösa bensår och 

undersöka om det fanns 

något samband mellan 

livskvaliteten och sårets 

svårighetsgrad. Samt att 

identifiera de faktorer som 

påverkades mest negativt 

av venösa bensår. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie 

Personer med 

bensår (n=34) 

Venösa bensår påverkade 

personernas livskvalitet, 

framförallt de aspekter som 

rörde deras känslomässiga 

status. Ett samband fanns 

mellan sårets svårighetsgrad och 

förlust av livskvalitet. 

Förekomst av död vävnad, ej 

kontrollerat läckage av 

sårvätska samt infektion ledde 

till nedsatt livskvalitet. 

Hög 

96% 
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Hopman, W., 

Vandenkerkhof, E., 

Carley, M., & 

Harrison, M. 

 

2016 

 

Canada 

Health-related 

quality of life at 

healing in 

individuals with 

chronic 

venous or mixed-

venous leg 

ulceration: a 

longitudinal 

assessment 

Syftet var att identifiera 

faktorer som är 

förknippade med 

förändringar i 

livskvaliteten hos personer 

med venösa och blandade 

bensår. 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

Personer med 

bensår (n=519) 

Bensår visade sig ha en negativ 

inverkan på livskvaliteten. Att 

fastställa egenskaper som är 

förknippade med förändringar i 

ojämlikheten i livet kommer att 

bidra till utvecklingen av 

övergripande strategier för 

prevention, vård och förbättrad 

livskvalitet. 

Hög 

73% 

Kapp, S., Miller, 

C., & Elder, K. 

 

2011 

 

Australien 

The impact of 

providing product 

funding for 

compression 

bandaging and 

medical footwear on 

compression use, 

wound healing and 

quality of life 

Syftet var att undersöka 

hur kompressionsbandage 

påverkade sårläkningen 

och livskvaliteten hos 

personer med bensår. 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

Personer med 

bensår (n=120) 

Resultatet kunde inte visa någon 

skillnad i sårläkningsgrad, 

livskvalitet eller tillfredsställelse 

hos deltagarna mellan de olika 

kompressionsbehandlingarna. 

Hög 

73% 
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Kouris, A., 

Christodoulou, C., 

Efstathiou, V., 

Chatzimichail, I., 

Zakopoulou, N., & 

Zouridaki, E. 

 

2015 

 

Grekland 

Quality of life in 

Greek family 

members living with 

leg ulcer patients 

Syftet var att undersöka 

effekterna av kroniska 

bensår hos både patienter 

och deras 

familjemedlemmar. 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

Personer med 

bensår och 

familjmedlemmar 

till personer med 

bensår (n=216). 

Varav personer 

med bensår 

(n=108) 

Resultatet visar att både 

personen med bensår och 

familjemedlemmar drabbas och 

påverkas markant av tillståndet 

med bensår. Detta leder till 

nedsatt livskvalitet. 

 

Hög 

73% 

Lernevall, L., Fogh, 

K., Nielsen, C., 

Dam, W., & 

Dreyer, P. 

 

2017 

 

Norge 

Lived experiences 

of life with a leg 

ulcer - a life in hell 

Syftet var att undersöka 

hur personer som lider av 

bensår upplever vardagen. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

Personer med 

arteriella eller 

blandade bensår 

med en känd låg 

ankeltrycksmätnin

g/nedsatt 

cirkulation i 

underbenen 

(n=11). 

Personernsa jämförde livet med 

ett bensår detsamma som ett liv 

i helvetet. De upplevde en 

existentiell kris och de skulle 

hellre dö än att leva resten av 

deras liv med bensår. Dessa 

personer visade sig ha lägre 

livskvalitet än personer utan 

bensår. 

Hög 

96% 
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Meaume, S., 

Dompmartin, A., 

Lok, C., Lazareth, 

I., Sigal, M., 

Truchetet, F., 

Sauvadet, A., & 

Bohbot, S. 

 

2017 

 

Frankrike 

Quality of life in 

patients with leg 

ulcers: results from 

“CHALLENGE, a 

double-blind trial 

randomised trial l 

 

Syftet var att se hur stor 

inverkan bensår har på 

patientens liv gällande 

hälsorelaterad livskvalitet. 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

Patienter med icke 

infekterade bensår 

med venöst 

ursprung med en 

yta som sträckte 

sig från 5-50 m2 

och med en 

varaktighet av 

minst sex månader 

(n=187). 

Patienterna med bensår 

upplevde smärta, ångest och 

depression vilket ledde till 

försämrad livskvalitet. 

Medelhög 

66% 

Franks, P., & 

Moffatt, C. 

 

2006 

 

England 

Do clinical and 

social factors predict 

quality of life in leg 

ulceration 

Syftet var att undersöka 

om kliniska och sociala 

faktorer påverkade 

livskvaliten hos personer 

med bensår. 

Kvalitativ Personer med 

bensår (n= 758) 

Resultatet visade att de kliniska 

och sociala faktorerna påverkar 

livskvaliten hos personer med 

bensår. 

Medelhög 64% 
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Salomé, G., 

Aguinaldo de 

Almeida, S., & 

Ferreira, L. 

 

2014 

 

Brasilien 

Evaluation of pain 

in patients with 

venous ulcers after 

skin grafting 

Syftet var att bedöma 

smärta hos patienter med 

venösa bensår som 

behandlades med antingen 

hudtransplantation eller 

konservativ behandling för 

att utvärdera i vilken 

utsträckning 

hudtransplantation minskar 

smärta. 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

Personer med 

venösa bensår 

(n=200) 

Personer med venösa bensår 

som behandlades med 

hudtransplantation rapporterade 

signifikant lägre smärtintensitet 

jämfört med dem som fick 

konservativ behandling. 

Hög 

96% 

Szewczyk, M., 

Mościcka, P., 

Jawień, A., 

Cwajda-Białasik, J., 

Cierzniakowsk, K., 

Ślusarz, R., & 

Hancke, E. 

 

2015 

 

Polen 

Quality of life in 

patients with leg 

ulcers or skin 

lesions – a pilot 

study 

Syftet var att jämföra 

livskvaliteten hos peroner 

med bensår av venös och 

arteriell etiologi och de 

med hudskador på grund 

av kronisk venös 

insufficiens. 

Kvantitativ 

 

Enkätundersökning 

90 patienter med 

sår av venös 

(n=30), arteriell, 

(n=30) eller 

patienter med 

trofiska skador i 

huden i samband 

med kronisk venös 

insufficiens 

(n=30) 

Signifikanta skillnader 

observerades i livskvaliteten hos 

patienter som drabbades av 

venösa eller arteriella bensår 

eller hudskador som orsakades 

av venös insuffiens. 

Hög 

92% 
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Torres, S., Araújo, 

R., Costa, I., 

Tibúrcio, M., 

Sousa, A., Pergola-

Marconato, A., 

Mansano-Schlosser, 

T., Salvetti, M., 

Mendes, F., 

Torres,G., & Maia, 

E. 

 

2018 

 

Brasilien 

Health-related 

quality of life in 

patients with venous 

leg ulcer treated in 

primary care in 

Brazil and Portugal 

Syftet var att beskriva 

livskvaliteten hos personer 

med venösa bensår som 

behandlas inom 

primärvården i två städer 

från Brasilien och 

Portugal. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsjämförande 

studie 

Personer med 

venösa bensår 

(n=171) 

Livskvalitetspoängen var 

signifikant högre i Portugal för 

de fysiska aspekterna, smärtan 

och den sociala funktionen. 

Medelhög 

66% 

Wachholz, P., 

Masuda, P., 

Nascimento, D., 

Taira, C., & Cleto, 

N. 

 

2013 

 

Brasilien 

Quality of life 

profile and 

correlated factors in 

chronic leg ulcer 

patients in the mid-

west of São Paulo 

State, Brazil 

Syftet var att identifiera 

effekten av bensår på 

patientens livskvalitet med 

hjälp av Dermatology Life 

Quality Index och att 

definiera huvudfaktorerna i 

samband med denna 

uppfattning. 

Kvantitativ 

 

Tvärsnittsstudie 

personer med 

venösa bensår 

(n=41) 

Sårrelaterad smärta, tidpunkt för 

uppkomst och svårighetsgrad av 

depressiva symtom påverkade 

livskvaliteten, vilket tyder på 

behovet av ytterligare studier 

för att bekräfta orsakssambandet 

mellan dessa egenskaper och 

livskvaliteten behövs. 

Hög 

80% 
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Wellborn, J & 

Moceri, J. 

 

2014 

 

USA  

The lived 

experiences of 

persons with chronic 

venous insufficiency 

and lower extremity 

ulcers 

Syftet var att beskriva 

erfarenheten hos personer 

med kronisk venös 

insufficiens i de nedre 

extremiteterna och 

undersöka hur detta 

påverkade deras 

hälsorelaterade livskvalitet. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

 

Personer med 

venös insufficiens 

och bensår (n=10), 

Deltagarna upplevde obehag, 

smärta och besvär vilket bidrog 

till försämrad livskvalitet. 

Deltagarna beskrev att familj, 

vänner och vårdgivares 

relationer var särskilt viktiga för 

att hjälpa dem hantera sin 

sjukdomsprocess. 

Hög 

72% 
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Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
Kvalitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras   



 

 2 

av studieresultatet? 

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 



 

 1 

Bilaga 3. Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
Kvantitativa studier 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och   



 

 2 

analyserats? 

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008).

 


