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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Bensår är ett symtom som orsakas av olika bakomliggande sjukdomar 

varav nedsatt venös cirkulation är vanligast. Störst risk att drabbas har patienter 

över 65 år. Bensår är plågsamma för patienter och innebär stora kostnader för 

vården. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att leva med bensår. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturöversikt där databaserna Cinahl, 

Pubmed och Psycinfo användes vilket resulterade i 16 vetenskapliga artiklar av 

både kvalitativ och kvantitativ design. 

Resultat: Patienters upplevelser av att leva med bensår resulterade i tre kategorier: 

att uppleva lidande, att känna sig begränsad samt att uppleva brister. Patienter 

upplevde stort lidande relaterat till att tvingas leva med smärta, sömnbrist samt 

negativa känslor. Begränsningar som patienter upplevde orsakades av fysisk 

begränsning, begränsning i val av kläder och skor samt social begränsning.  

Kunskaps- och informationsbrist hos patienter samt bristande kunskap om 

bensårsbehandling bland sjuksköterskor framkom i litteraturöversikten. 

Konklusion: Patienter upplevde omfattande lidande och begränsningar relaterat 

till att leva med bensår. Smärta var det mest dominerande symtomet som sällan var 

adekvat bedömd eller behandlad. Smärtproblematiken ledde i sin tur till 

försämring och förstärkning av andra symtom med djupgående påverkan på 

patienters välmående. Ökat stöd, information och smärtlindring skulle förbättra 

patienters välmående.   

 

Nyckelord: Bensår, erfarenheter, litteraturöversikt, patienter, upplevelser  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
Background: Leg ulcer is a symptom caused by different underlying illnesses of 

which poor venous circulation is the most common one. People over 65 years of 

age are at the highest risk. Leg ulcer is a burden both for the patient and the 

healthcare system. 

Aim: To describe patients experiences of life with leg ulcers. 

Method: This study was conducted as a literature review, in which 16 articles was 

included using the databases Cinahl, Pubmed and Psycinfo. The articles were of 

qualitative and quantitative design.  

Result: Patient experiences of living with leg ulcers resulted in three categories: 

To experience suffering, to feel restricted and to experience lack of knowledge. 

The patients experienced a lot of suffering regarding pain, sleep deprivation and 

negative emotions. The patients also experienced limitations caused by 

immobility, limitations in the choice of clothes and shoes and social restrictions.  

The patients lack of knowledge, information and the nurses lack of knowledge 

about leg ulcer treatment was obvious in this study. 

Conclusion: Patient perceived a lot of suffering and limitations caused by life with 

leg ulcers. Pain was the most dominant symptom and was rarely assessed or 

treated properly. Pain caused deterioration and enhancement of other symptoms 

with profound effect on patient's wellbeing. Added support, information and pain 

control could improve patient wellbeing. 

 

Keywords:  Experiences, leg ulcer, literature review, patients, perceptions 
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INTRODUKTION 

Under klinisk yrkesutövning har författarna flera gånger mött patienter med bensår 

både inom öppen och slutenvård och upplevt att kunskaperna om patienter med 

bensår varierar kraftigt. Författarna tycker att det är viktigt att få ökad kunskap om 

hur bensår påverkar tillvaron för dessa patienter. Detta då sjuksköterskor kommer i 

kontakt med denna patientgrupp oavsett om de jobbar inom hemsjukvård eller 

annan form av öppen eller slutenvård och även när patienterna söker vård för andra 

orsaker än sina bensår.  

BAKGRUND 

Bakgrunden presenteras utifrån bensår, sjuksköterskans omvårdnadsansvar, 

omvårdnad vid bensår utifrån sjuksköterskans perspektiv, livskvalitet, teoretisk 

referensram, problemformulering och syfte. 

Bensår 

Bensår är ett symtom som grundar sig i en bakomliggande sjukdom. Nedsatt 

cirkulation i venerna är den vanligaste orsaken till bensår (Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Enligt kvalitetsregistret Rikssår 

(2018) orsakas 31 % av alla bensår av venös insufficiens. Andra typer av bensår är 

så kallade åderförkalkningssår (arteriella sår) samt bensår orsakade av 

inflammationssjukdomar (vaskulit). Bensår kan även uppstå som en kombination 

av olika tillstånd exempelvis hos en patient med diabetes som har nedsatt 

cirkulation i benen och får trycksår som utvecklas till bensår. Både bensår och 

fotsår definieras som svårläkta sår om de inte läkt inom sex veckor oavsett 

bakomliggande orsak (SBU, 2014). Smärta och nedsatt livskvalitet är ett stort 

problem för patienter med svårläkta sår (Khor et al., 2014; SBU, 2014). Såren 

orsakar ofta begränsningar i en persons dagliga liv (Lindholm, 2016).  Bensår kan 

vara ett invalidiserande och kroniskt tillstånd. Median durationen för bensår är 

sex-nio månader med tidsintervall på fyra veckor – 72 år (Briggs & Flemming, 

2007). Detta innebär att en del patienter kan lida av bensår större delen av sina liv 

(a.a.). I de fall då bensåren läker är återfall vanligt och uppgår till ungefär 45% 

(Phillips et al., 2017). Bensår är vanligt förekommande inom äldrevården och 
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risken att drabbas ökar med stigande ålder (Khor et al., 2014; SBU, 2014). 

Gruppen 65 år eller äldre utgör nästan en femtedel av Sveriges befolkning (SBU, 

2014). Incidensen är oklar men det är en ökande patientgrupp. Beräkningar säger 

att 2030 är var fjärde person 65 år eller äldre. Dessutom ses en ökning av diabetes 

som är en av de vanligaste orsakerna till bensår, vilket kan innebära att antalet 

patienter med svårläkta sår kommer öka ytterligare. Att leva med svårläkta sår är 

inte bara plågsamt och sänker livskvaliteten utan innebär även stora kostnader för 

vården. I industriländerna beräknas 2-4 procent av hälso- och sjukvårdens budget 

gå till vården av dessa patienter (a.a.). Patienter med svårläkta sår har även en 

högre mortalitet (Khor et al., 2014; Takahashi, Cha & Kiemele, 2008). Hos 

diabetiker med fotsår är mortaliteten dubbelt så hög jämfört med diabetiker utan 

fotsår. Av de patienter som av olika anledningar behöver amputera del av ben eller 

fot är mortaliteten fyra gånger högre (SBU, 2014).  

Venösa bensår 

Venösa bensår orsakas av djup eller ytlig venös insufficiens där inga andra orsaker 

såsom arteriell insufficiens, vaskulit, diabetes eller malignitet kan hittas 

(Lindholm, 2016). Såren uppstår vanligen kring fotknölarna där huden är som 

tunnast, oftast medialt och endast ett sår. Venösa bensår kan delas upp i två 

huvudkategorier. Dessa kategorier är refluxsår orsakade av klaffinsufficiens ofta 

relaterad till djup ventrombos och hydrostatiska sår orsakade av nedsatt rörlighet 

och kraftig övervikt (a.a.). 

Arteriella bensår 

Arteriella bensår orsakas av ateroskleros i nedre extremiteternas artärer och 

arterioler vilket ger minskad syretillförsel till huden (Lindholm, 2016). Såren 

uppkommer vanligen på underben eller fot och även här ses ofta sår på 

fotknölarna. Ofta ses nekroser i såren och till skillnad från venösa sår är 

sårkanterna mer markerade och många gånger är såren djupa och blottlägger senor 

(a.a.). 

 



 

3 
 

Blandsår - venöst/arteriellt 

Denna typ av bensår ses allt oftare och kan bero på att folk blir allt äldre och även 

som ett resultat av rökning (Lindholm, 2016). Blandsår innebär en utmaning i 

behandlingen då det kan vara svårt att hitta balans i behandling av ödem orsakade 

av venös insufficiens och problem med nedsatt cirkulation orsakade av den 

arteriella insufficiensen (a.a.).  

Behandling 

Det finns olika behandlingsformer för bensår och nedanstående 

behandlingsmetoder är de som har högst evidens (SBU, 2014).  

Kirurgi 

Ytlig venös insufficiens (varicer) är en stor orsak till venösa bensår och det 

vanligaste kirurgiska ingreppet är därför borttagande av ytliga insufficienta vener 

(Lindholm, 2016). Kirurgi har tidigare inte setts som en läkande behandling utan 

mer som en metod för att förhindra återfall och förlänga den sårfria tiden (SBU, 

2014). Med nyare och mer noninvasiva metoder via endoskopi och med ultraljud 

har mycket god läkningseffekt uppnåtts (Lindholm, 2016). 

Behandling av ödem 

Ödem som innebär svullnad orsakad av vätskeansamling i vävnaderna anses vara 

den mest läkningshämmande faktorn vid venösa bensår och därför är 

kompressionsbehandling en av de absolut viktigaste hörnstenarna i behandlingen 

av bensår (Lindholm, 2016). Vanligast är användning av kompressionsstrumpor 

eller att benen lindas. Kompressionsbehandling syftar till att minska svullnad 

genom ökat vävnadstryck som leder till att mindre vätska tränger ut från 

kapillärerna. Kompressionen hjälper vadmuskelpumpen genom att bilda ett 

mottryck för musklerna att arbeta emot. Trycket bidrar även till att venklaffarna får 

tillbaka viss funktion och på så sätt minskar refluxen som uppstår i venerna. 

Kompressionsbehandling kan medföra att tyngdkänslan patienter har i benen 

försvinner (a.a.). 
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Smärtlindring  

Smärtlindring är en av de stora hörnstenarna framför allt för att minska patientens 

lidande men också för att främja läkning (Lindholm, 2016). Smärtan uppkommer 

av att nervändar ligger öppet i sårytorna och skapar en nociceptiv smärta. Smärtan 

leder till att katekolaminer frisläpps och påverkar sårområdets kapillärer, vilka drar 

ihop sig och gör att syre samt näringstillförseln i huden/såret minskar. 

Smärtlindringen är inriktad dels på att verka direkt i såret med hjälp av exempelvis 

lokalbedövande krämer och olika förband och dels med hjälp av olika läkemedel 

riktade mot den typ av smärta patienten upplever. I många fall bör ett smärtteam 

arbeta för en god smärtlindring (a.a.).  

Livsstilsråd 

Livstilsråd har en viktig plats i behandling av bensår (SBU 2014; Van Hecke, 

Grypdonck, Beele, De Bacquer & Defloor, 2008). De inriktas framför allt mot att 

inte självmedicinera med receptfria läkemedel, övertyga patienter om nyttan av 

kompressionsbehandling för att öka compliance till behandlingen trots smärta och 

obehag. Vidare ges råd om egen hudvård, att stimulera till fysisk aktivitet och 

livsstilsförändringar avseende rökning och kost. Information för att öka förståelse 

och compliance till att ha benen i högläge i vila är viktig (Van Hecke et al., 2008). 

Råd om livslångt användande av stödstrumpor är viktigt (Brown, 2012). 

Patienterna uppmanas också till att följa träningsschema med olika fotrörelser som 

skall ge ökat venöst återflöde och på så sätt underlätta läkning (a.a.). Två viktiga 

faktorer för att lyckas med livsstilsråd är att patienten ska förstå varför hen till 

exempel ska motionera mer och framför allt ska patienten veta hur detta ska ske 

(Van Hecke, Grypdonck, Beel, Vanderwee & Defloor, 2010). 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är 

sjuksköterskans huvudsakliga ansvarsområden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att hantera hälsoproblem, 

funktionsnedsättning eller sjukdom för att kunna uppnå bästa möjliga 
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välbefinnande och livskvalitet fram till döden (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017).  

Omvårdnaden är sjuksköterskans specifika kompetens. Den omfattar både det 

patientnära arbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet. Grunden i detta arbete 

skall vara en humanistisk människosyn. Genom sin profession skall sjuksköterskan 

erbjuda människor möjligheten att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnaden skall utföras respektfullt med 

hänsyn till mänskliga rättigheter (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vården 

ska bygga på respekt för individers lika värde och den enskilda personens 

värdighet (Svensk författningssamling [SFS], SFS 2014:821, kap. 1, 6 §). I 

omvårdnaden ska varje person ses som unik och genom ett personcentrerat 

förhållningssätt ses individens förutsättningar. Individens sårbarhet, värdighet, 

integritet och autonomi ska respekteras för att personen med sjukdom ska ges 

möjlighet att uppleva tillit, mening och lindrat lidande trots ohälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Omvårdnad vid bensår utifrån sjuksköterskans perspektiv  
Omvårdnad vid bensår var tidskrävande och påverkade sjuksköterskors 

arbetssituation och många upplevde stress och att de behövde mer tid för dessa 

patienter (Cullen & Phillips, 2009; Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman, Klang & 

Ebbeskog, 2010). Vidare menar Cullen och Phillips (2009) att sjuksköterskor 

upplevde svårigheter att få patienter att följa behandling för att uppnå läkning samt 

misslyckande med att få patienter att fortsätta med kompressionsbehandling för att 

förhindra återfall av bensår efter läkning. Eskilsson och Carlsson (2010) menar att 

sjuksköterskor ofta upplevde frustration med den vård de gav bensårspatienter då 

de ofta var ansvariga för alltför många patienter och att dessa behövde mycket mer 

omvårdnad än sjuksköterskorna kunde ge. De största svårigheterna i 

bensårsbehandling menar Cullen och Phillips (2009) är det kroniska och livslånga 

tillståndet som bensår kan innebära, hantera ödem och patienters följsamhet till 

behandling. Friman et al. (2011) visar att sjuksköterskor försökte se till helheten 

och förstå patienters situation och hur såren påverkade deras liv och välmående. 

Sjuksköterskor poängterade att en del av processen var att motivera patienter att 

delta i sin egen behandling och vikten av att sjuksköterskor kommunicerade med 
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patienter på ett sätt som skapade förtroende för sjuksköterskans förmågor och 

patientens egen förmåga (Friman et al., 2011). Eskilsson och Carlsson (2010) 

menar att sjuksköterskor upplevde skuld, hopplöshet, förtvivlan och misslyckande 

då såren inte läkte trots omfattande omvårdnadsåtgärder.  
 

Livskvalitet 
Definitionen av livskvalitet beskrivs i Svensk Mesh (2018) som ett begrepp som 

beskriver uppfattning om ändring och förstärkning av olika livsfaktorer såsom den 

fysiska, moraliska, sociala och politiska miljön och övergripande villkor i en 

individs liv. World Health Organizations (WHO) definierar livskvalitet som en 

persons uppfattning av sin livssituation i förhållande till rådande kultur och normer 

samt i relation till egna mål, värderingar, förväntningar och intressen. Enligt 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2012) så handlar 

livskvalitet om en människas egen samlade värdering av sitt fysiska, psykiska och 

sociala välmående. Livskvalitet är en personlig upplevelse som påverkas av 

förändringar i livet och är föränderlig över tid (a.a.).  

Teoretisk referensram 

Litteraturöversikten kommer att kopplas till Katie Erikssons omvårdnadsteori. 

Enligt Eriksson (2015) är vårdandet i grunden ett mänskligt beteendemönster. 

Vårdandet innefattar hela individen och ska främja hälsan. Grunden i vårdandet är 

att ansa, leka och lära. Eriksson uttrycker även vårdandet som tro, hopp och kärlek. 

Har människan möjlighet att uppleva tro, hopp och kärlek kan hen även uppnå ett 

visst mått av inre frihet (a.a.).  

Begreppet ansa står för att vårda och utgör det mest grundläggande i vårdandet 

(Eriksson, 2015). Människans moralutveckling är starkt kopplad till förmågan att 

vårda. Idealpersonligheten för vårdandet går utanför sig själv för att kunna 

identifiera sig med andra människor och har som mål att andra också ska leva ett 

gott liv. Kännetecknet är värme, närhet och beröring. Delandet är en annan aspekt 

av ansa. Delandet står för vårdarens förmåga till närvaro och delaktighet i 

patientens situation. Vidare menar Eriksson (2015) att den hälsofrämjande effekten 

uppstår när vårdaren genom sin närvaro bidrar till att det negativa tillståndet till 
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exempel ångest och smärta låses upp. Eriksson (2015) beskriver att begreppet leka 

främjar utveckling och grupprelationer och innefattar tillit. Eriksson själv utgår 

från Winnicotts teori om det potentiella utrymmet även kallat lekutrymmet. Leken 

sker där i gränslandet mellan individens inre och yttre verklighet och i lekandet 

tillåts människan bolla mellan dessa två verkligheter. Gradvis går delar från den 

yttre in i den inre verkligheten. Patienten påverkas av lekandet och det är av stor 

vikt att patienten behärskar situationen och själv har kontroll i lekandet och 

vårdaren bör ha förmågan att ta ett steg tillbaka. Processen ska leda till att 

patienten stärker sitt eget själv vilket främjar hälsa och utveckling. Detta leder till 

att individen kan anpassa sig till den nya situationen som ohälsa kan innebära. 

Slutligen innebär begreppet lära strävan efter utveckling där vårdaren ska 

underlätta för patienten att uttrycka sina förhoppningar och behov. Vårdaren ska 

dessutom stödja patienten att återfå sitt oberoende vilket förutsätter att vårdaren 

har ett pedagogiskt förhållningssätt i vårdandet (a.a.).  

Enligt Eriksson (2015) ska vårdandet utgå från en helhetssyn där människan ses 

som en helhet bestående av kropp, själ och ande för att främja hälsa. Eriksson 

delar upp vård i två olika former – naturlig och yrkesmässig vård. Naturlig vård 

innefattar att individen själv med hjälp av närstående åstadkommer kroppsligt 

välbefinnande, tillit och tillfredsställelse hos individen. Yrkesmässig vård utgår 

från den naturliga vården med stöd av professionella vårdare. En individ är i behov 

av yrkesmässig vård när den naturliga vården är otillräcklig och inte tillgodoser de 

grundläggande behoven och lidande uppstår (a.a.).  

Enligt Eriksson (1994) påträffas tre olika slags lidande i vården vilka benämns 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande kan delas in i 

kroppslig smärta samt själsligt och andligt lidande. Den kroppsliga smärtan är 

orsakad av sjukdom eller behandling. Denna smärta upplevs fysiskt men erfars 

även ofta av människan som helhet. Det själsliga och andliga lidandet kommer av 

känslor av förnedring, skam och skuld som en person upplever i samband med 

sjukdom och behandling. Vårdlidande kan innebära att en individ utsätts för 

lidande orsakat av vården alternativt att vården uteblivit. Livslidande kan innefatta 

allt från ett hot mot en människas hela existens genom död eller att inte bli sedd till 

en förlust av en förmåga. Vidare menar Eriksson (1994) att livslidandet är relaterat 



 

8 
 

till den förändring som sjukdom, ohälsa och att vara patient innebär och berör hela 

individens livssituation. Vården bör eftersträva att lindra lidande genom att skapa 

en vårdmiljö där individen upplever respekt, utrymme att få vara patient och bli 

vårdad (Eriksson, 1994).  

 

Problemformulering 

Bensår är idag ett växande problem med tanke på den alltmer ökande äldre 

populationen i världen. Problemet är inte bara ett omvårdnadsproblem och ett 

problem för den enskilda individen utan även för samhället med ökade kostnader 

för vård. Då bensår ofta har långa läkningstider och hög återfallsrisk innebär det 

ett lidande som vissa patienter får leva med större delen av sina liv. För att 

sjuksköterskor ska få ökad förståelse för patienter med bensår och kunna ge god 

omvårdnad samt bemöta dessa patienters behov på ett bättre sätt är det viktigt att 

öka kunskapen om och förståelsen för patienters upplevelse av att leva med bensår. 

Syfte 

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

med bensår. 

METOD 

Metoden presenteras utifrån design, urval, värdering av artiklarnas kvalitet, 

tillvägagångssätt, analys och forskningsetiska aspekter. 

Design 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt för att få en överblick av befintlig 

forskning och kunskap inom valt område (Friberg, 2017).  

Urval  

Databaserna Cinahl, Psycinfo och Pubmed användes för att söka vetenskapliga 

artiklar till litteraturöversikten.  
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Inklusionskriterier för artiklarna till litteraturöversikten var att de skulle 

överensstämma med studiens syfte och vara publicerade på engelska i 

vetenskapliga tidskrifter mellan år 2007-2018. Avgränsningen peer reviewed 

innebär att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). I 

Cinahl och Psycinfo gjordes begränsning till peer reviewed. Då funktionen peer 

reviewed inte fanns i Pubmed kontrollerades artiklarna via Ulrichsweb vilket är en 

databas som innehåller information om tidskrifter och tillhandahålls av Högskolan 

i Dalarnas bibliotek.  

Sökorden identifierades utifrån syftet och var både indexerade ämnesord samt 

fritext ord. Utvalda sökord var Leg ulcer, patient, experience, lived experiences, 

quality of life, patient experience, patient perspective, psychological effects, 

physical effects, living, daily life, daily living och perception. Sökningarna har 

kombinerats på olika sätt genom att använda de booleska sökoperatorerna AND 

och OR. Booleska termer används för att utvidga eller avgränsa sökningar för att 

få så relevant litteratur som möjligt (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 

2016). Urvalet av artiklar gjordes stegvis där först samtliga titlar lästes och därefter 

relevanta abstracts. Artiklar vars abstracts överensstämde med syftet lästes i 

fulltext. I de fall artiklar vars abstract svarade mot syftet inte fanns att läsa i 

fulltext via databaserna kontrollerades de via Google Scholar innan de eventuellt 

exkluderades. Flertalet av inkluderade artiklar förekom som träffar i flera 

sökkombinationer men redovisas endast vid ett tillfälle i sökmatrisen (se bilaga 1). 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade mot syftet inkluderades. 

Review artiklar exkluderades. De artiklar som mötte inklusionskriterierna 

sammanställdes i en matris för att skapa en översikt över inkluderade studier (se 

bilaga 2). Författarna har kontrollerat inkluderade artiklars referenser för att göra 

manuell sökning vilket resulterade i ytterligare en artikel (se bilaga 1).  

Värdering av artiklarnas kvalitet 

I enlighet med Högskolan Dalarnas anvisning genomfördes systematisk värdering 

av artiklarnas kvalitet med hjälp av en modifierad version av Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008) granskningsmallar för 

kvalitetsbedömning av kvalitativa och kvantitativa studier (se bilaga 3 och 4). 
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Granskningsmallarna består av ett antal frågor som besvaras med ja eller nej och 

därefter ges ett eller noll poäng. Artiklarna kategoriseras in i låg, medelhög eller 

hög kvalitet utifrån antal poäng där högre poäng innebär högre kvalitet (se tabell 

1). Samtliga 16 artiklar som inkluderades i litteraturöversikten uppfyller kraven på 

hög eller medelhög kvalitet (se bilaga 2).   

 

Tabell 1. Kvalitetsbedömning för kvantitativa och kvalitativa studier. 

 Poäng Procent 

Kvalitetsgrad Kvantitativ Kvalitativ Kvantitativ Kvalitativ 

Låg ≤ 18 ≤ 14 < 60 % < 60 % 

Medel 19-22 15-19 60-79 % 60-79 % 

Hög 23-29 20-25 80-100 % 80-100 % 

 

Tillvägagångssätt 

Databaser är strukturerade på olika sätt och har olika indexeringssätt (Forsberg & 

Wengström, 2016). Författarna tog kontakt med bibliotekarie på Högskolan 

Dalarna för träff i Adobe Connect för genomgång av olika databasers uppbyggnad 

och sökteknik.   

Författarna har både samarbetat och delat upp arbetet med litteraturöversikten. Via 

Adobe Connect har artikelinsamlingen utförts genom gemensam sökning i tidigare 

nämnda databaser. Sökningarna i respektive databas gjordes under februari och 

mars 2018 och resultatet av dessa dokumenterades och sammanställdes i en 

sökmatris (se bilaga 1) för att ge en översikt av sökord och antalet träffar. Båda 

författarna läste initialt samtliga artiklar och diskuterade dessa. Därefter fördelades 

aktuella artiklar vilka kvalitetsgranskades enskilt och diskuterades senare 

gemensamt och vid tveksamheter gjordes kvalitetsgranskning gemensamt innan 

beslut togs om att inkludera artiklarna. Vid kvalitetsgranskning av studien som 

använt mixad metod beslutade författarna att använda sig av kvalitativ 

granskningsmall då relevant del för litteraturöversikten var genomförd med 

kvalitativ metod.  
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Författarna har samarbetat genom hela examensarbetet via träffar i Adobe Connect 

och olika dokument i OneDrive. Då vissa uppdelningar har gjorts i arbetet med 

bakgrund och metod har författarna haft täta avstämningar och diskussioner via 

Adobe Connect och telefon. 

Analys 

De inkluderade studierna lästes ett flertal gånger för att få en helhetssyn och bättre 

förståelse för materialet. Varje enskild artikel sammanfattades och relevant 

material som svarade mot litteraturöversiktens syfte färgmarkerades och 

diskuterades sedan gemensamt. Därefter identifierades likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat utifrån litteraturöversiktens syfte. I nästa steg sammanfördes de 

likheter och skillnader som litteraturöversiktens författare fann. Senare sorterades 

de funna likheterna och skillnaderna in under lämpliga kategorier och 

subkategorier för att slutligen presenteras i litteraturöversiktens resultat (jfr 

Friberg, 2017). 

Forskningsetiska aspekter 

Då författarna har genomfört en litteraturöversikt var det inte aktuellt att inhämta 

ett forskningsetiskt godkännande från Högskolan Dalarnas Forskningsetiska råd. 

De etiska övervägandena som har gjorts är i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2016) att endast välja studier som erhållit godkännande från etiskt råd 

alternativt med noggranna etiska överväganden. Avsikten har varit att redovisa det 

faktiska resultatet oavsett om resultatet överensstämde med författarnas 

uppfattning eller ej. Författarna har i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2016) gjort sitt yttersta för att arbeta efter god vetenskaplig sed genom att inte 

medvetet förvränga eller plagiera material som ligger till grund för 

litteraturöversikten. 

RESULTAT 

Litteraturöversiktens resultat baseras på 16 vetenskapliga artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod, publicerade mellan 2007 och 2017. Studierna är 

genomförda i Australien, Storbritannien, USA, Danmark, Nederländerna, 

Slovakien, Sverige, Tyskland och Portugal.  
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Patienters upplevelser av att leva med bensår presenteras i resultatet utifrån tre 

olika kategorier och åtta subkategorier (se tabell 2). 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier 

Kategori Subkategori 
Att uppleva lidande • Att tvingas ha smärta 

• Att tvingas leva med sömnbrist 
• Att tvingas leva med negativa 

känslor 
Att känna sig begränsad • Att tvingas vara fysiskt 

begränsad 
• Att tvingas vara begränsad i 

sina val av kläder och skor 
• Att tvingas vara socialt 

begränsad 
Att uppleva brister • Att möta sjuksköterskor med 

varierande kunskaper och 
engagemang 

• Att sakna förståelse och 
information 

 
Att uppleva lidande 

Kategorin att uppleva lidande beskrivs utifrån tre subkategorier vilka är att tvingas 

ha smärta, att tvingas leva med sömnbrist samt att tvingas leva med negativa 

känslor.  

Att tvingas ha smärta 

Smärta upplevdes som ett av de största problemen kopplat till bensår (Edwards et 

al., 2014; Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Heinen, Persoon, Van de 

Kerkhof, Otero & Van Achterberg, 2007; Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & 

Dreyer, 2017; Morgan & Moffatt, 2008; Taverner, Closs & Briggs, 2014; 

Wellborn & Moceri, 2014). I en studie uppgav 85 % av patienterna att de led av 

smärta (Heinen et al., 2007). Av dessa ansåg 39 % att smärtan var deras största 

problem (a.a.). Patienter som led av smärta rapporterade signifikant sämre 

livskvalitet än patienter utan smärta (Moffatt, Franks, Doherty, Smithdale & 

Steptoe, 2009; Nemcová et al., 2016). I en studie med 9 deltagare var smärtan det 

mest framträdande symtomet och upplevdes dominera patienternas liv (Green et 

al., 2013). I en annan studie beskrivs smärtan som den värsta smärtan som de 
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upplevt (Morgan & Moffatt, 2008). Även i studierna av Green et al. (2013) och 

Lernevall et al. (2017) framkommer konstant svår smärta som var speciellt svår 

nattetid. Många patienter som led av smärta angav att smärtan var orsaken till att 

de sökte vård för sina bensår överhuvudtaget (Taverner et al., 2014).  

Deltagarna upplevde att de aldrig tidigare haft sådan smärta och att smärtan gav en 

känsla av att vara mycket sjuk (Green et al., 2013). Vidare upplevdes smärtan som 

outhärdlig, huggande och brännande (a.a.). I andra studier beskrivs smärtan som 

ständigt närvarande och intensiv (Taverner et al., 2014; Wellborn & Moceri, 

2014). Andra deltagare upplevde smärtan som bultande, dov och skarp (Firth, 

Nelson, Briggs & Gorecki, 2011). Taverner et al. (2014) menar att smärtan är 

stickande, brännande, glödhet och nervsmärta vilket mer överensstämmer med 

neuropatisk smärta och inte nociceptiv smärta. I samma studie angav de patienter 

med bensår som led av smärta liknande smärtsymtom som beskrivs vid kroniska 

smärttillstånd (a.a.). 

I studier där patienter har fått skatta sin smärta enligt Visuell Analog Skala (VAS) 

rapporterades medianvärden mellan fyra till fem (Heinen et al., 2007; Renner, 

Seikowski & Simon, 2014). VAS-skattning över fem var kopplat till avsevärd 

minskning av upplevd livskvalitet (Renner et al., 2014). Samma studie visar att 

flertalet patienter som led av smärta inte använde någon smärtlindring alls, men av 

de som använde smärtlindring beskrevs smärtlindringen ha väldigt liten eller ingen 

effekt (a.a.). Studier uppvisar stora skillnader i effekten av smärtlindring (Heinen 

et al., 2007; Renner et al., 2014). Lernevall et al. (2017) menar att smärtstillande 

läkemedel inte hade någon betydande effekt. Renner et al. (2014) rapporterar att 

deltagare som inte använde någon smärtlindring skattar likvärdiga VAS-värden 

som de som hade smärtlindring. 70% av patienter som led av smärta i en studie 

ansåg att smärtan var hanterbar med smärtlindring (Heinen et al., 2007). I andra 

studier beskrivs att patienter hade svårt att uppleva smärtfrihet (Lernevall et al., 

2017, Renner et al., 2014, Taverner et al., 2014). 

En studie visar att de vanligaste läkemedelsgrupperna var paracetamol och icke-

steroida antiinflammatoriska läkemedel för behandling av bensårsmärta och att 

opioder endast användes i viss utsträckning (Renner et al., 2014). Taverner et al. 

(2014) visar i sin studie att läkarna till och med vägrade skriva ut opioider till 
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bensårspatienter. Studien visar även att läkemedel för behandling av neuropatisk 

smärta användes sällan (a.a.).  

Smärtan förvärrades ofta av olika medicinska åtgärder (Taverner et al., 2014). 

Speciellt kompressionsbehandling med kompressionslindor och 

kompressionsstrumpor var smärtsam (Taverner et al., 2014; Wellborn & Moceri, 

2014). I studien av Morgan och Moffatt (2008) beskrev en patient att smärtan 

orsakad av bandagen var den värsta smärtan som hen någonsin hade upplevt. Detta 

resulterade i att hen kände sig anklagad för att inte följa behandlingsråden då hen i 

ett försök att lindra sin smärta tog av bandagen (a.a.). Vidare beskriver Morgan 

och Moffatt (2008) ökad smärta och lidande när vissa sjuksköterskor var 

inblandade i patienternas vård. En patient beskrev hur hen fruktade några 

oförsiktiga sjuksköterskor som inte insåg den smärta som var associerad till byte 

av bandage (a.a.). Många försökte stå ut med smärtan för att behandlingen skulle 

kunna genomföras (Taverner et al., 2014). Deltagare som led av smärta beskrev 

ofta frustration och ilska över att sjuksköterskor inte trodde på hur svår smärtan 

var eller att behandlingar som användes för att läka såren förvärrade smärtan 

(Morgan & Moffatt, 2008). Patienter upplevde att smärtan inte togs på allvar av 

varken sjuksköterskor eller läkare och att de fick mycket varierande råd om 

smärtlindring (Taverner et al., 2014).  

Att tvingas leva med sömnbrist 

Flera studier visar att sömnproblem upplevdes påtagligt för alla deltagare där 

flertalet led av sömnbrist (Edwards et al., 2014; Green et al., 2013;  Heinen et al., 

2007; Lernevall et al., 2017; Morgan & Moffatt, 2008; Wellborn & Moceri, 2014). 

Lernevall et al. (2017) beskriver att deltagarna ofta endast uppnådde ett par 

timmars sammanhängande sömn. 

I studien av Edwards et al. (2014) med 318 deltagare rapporterade 80 % av 

patienterna att de led av sömnstörningar. Heinen et al. (2007) visar att 45 % av 

patienterna hade någon form av sömnproblem relaterat till smärta, klåda eller 

läckande sår. Morgan och Moffatt (2008) beskriver att en vanlig orsak till att 

patienter led av sömnlöshet var ångest. 



 

15 
 

McCaughan, Cullumm & Dumville. (2013) beskriver att bensåren ledde till störd 

sömn som inte bara påverkade patienterna själva utan även deras partners. En 

patient valde att sova i en vilstol i ett annat rum för att inte störa sin partner då hen 

på grund av sin smärta inte kunde komma till ro och sova (a.a.). 

Att lida av sömnbrist var inte bara ett problem nattetid utan bidrog även till stor 

trötthet dagtid med svårigheter att kunna hantera vardagen (Green et al., 2013; 

Morgan & Moffatt, 2008). I studien av Wellborn och Moceri (2014) beskrivs att 

tröttheten även påverkade förmågan att hantera sin kroniska venösa insufficiens 

och bensår. 

Att tvingas leva med negativa känslor 

Patienter upplevde att bensår hade en djup och negativ känslomässig påverkan på 

många olika plan (Cunha, Campos & Cabete, 2017; Firth et al., 2011; Green et al., 

2013; Heinen et al., 2007; Palfreyman et al., 2007; Lernevall et al 2017; 

McCaughan et al., 2013; Moffatt et al., 2009; Morgan & Moffatt, 2008; Wellborn 

& Moceri, 2014).  I studien av Heinen et al. (2007) beskrivs upplevelser av 

maktlöshet, uppgivenhet, sorg och beroende av andra. Vissa deltagare uttryckte 

även funderingar kring varför just de hade drabbats av bensår (a.a.). Andra känslor 

som bensåren gav upphov till var ilska, ensamhet, skam och en känsla av att vara 

en börda för andra (Cunha et al., 2017). 

Nedstämdhet var relaterat till kroppsuppfattning, sociala restriktioner och 

upplevelsen av att vara beroende av andra (Firth et al., 2011). I studien av 

Palfreyman et al. (2007) beskrev en deltagare att känslan av att vara oren och lortig 

var det som påverkade hen mest negativt känslomässigt. Lukt från bensåren ledde 

till känslor som frustration, ilska, förlägenhet, skam, ångest och avsky, självförakt 

samt påverkan på självkänsla och självförtroende (Jones et al., 2008). Känslor av 

misslyckande och kontrollförlust drabbade patienter som försökte hantera 

vätskande sår och såren ändå läckte igenom förbanden (Jones et al, 2008). 

Lernevall et al. (2017) beskriver upplevelser av att ruttna och vara äcklad av lukten 

och åsynen av sina bensår. Patienter beskrev att de led av lukten från såren som 

påminde om någonting dött och ruttnande (Jones et al., 2008). I studien av 

McCaughan et al. (2013) beskrivs stinkande doft likt rutten kål och i andra studier 

framkommer lukt av sopor (Green et al., 2013) och ruttet kött från bensåren (Green 



 

16 
 

et al., 2013; Palfreyman et al., 2007). Palfreyman et al. (2007) beskriver att 

depression var kopplad till svår smärta, lukt från såren och hur andra reagerade på 

lukten. Moffatt et al. (2009) menar att vissa bensårspatienter led av vad som 

definierades som klinisk depression. Depressiva besvär angavs ofta hos patienter 

med sämre socialt stöd och sämre information om sitt tillstånd (a.a.). Edwards et 

al. (2014) rapporterar att 50 % av deltagarna led av någon form av depression. Tre 

av fem deltagare i en studie behandlades med antidepressiva läkemedel (Morgan & 

Moffatt, 2008). I studien av Lernevall et al. (2017) beskrev alla patienter att ett liv 

med bensår inte var ett liv värt att leva. Även i Green et al. (2013) studie 

framkommer att en patient hade haft suicidtankar. McCaughan et al. (2013) 

beskriver i studien att patienter upplevde hopplöshet och maktlöshet relaterat till 

långa upprepade behandlingsperioder och misslyckad läkning. Patienter upplevde 

stor utmaning och frustration relaterat till brist på läkning och återkommande 

episoder av bensår (Green et al., 2013). Lernevall et al. (2017) menar att patienter 

upplevde oro och negativa tankar, rädsla och tvivel att de skulle överleva kopplat 

till långvariga svårläkta sår. Vissa hade känslan av att vara dödssjuka relaterat till 

stora förband och ständig påminnelse om deras situation (a.a.). Patienter upplevde 

långa läkningsprocesser som påfrestande, vilket ställde krav på tålamod hos 

individerna. Självanklagelser och skamkänslor över att själva ha orsakat sina 

bensår beskrivs av Palfreyman et al. (2007) och Lernevall et al. (2017). I studien 

av Palfreyman et al., (2007) var orsaken till känslorna ett aktivt eller tidigare 

drogmissbruk och Lernevall et al. (2017) beskriver rökning, alkoholkonsumtion, 

ohälsosam kost och stressigt arbete som upplevd orsak. 

Morgan och Moffatt (2008) beskriver känslor av utsatthet och sårbarhet kopplat till 

att sjuksköterskor hade bristande kunskap om patienternas tillstånd och lidande. 

Att känna sig begränsad 

Kategorin att känna sig begränsad beskrivs utifrån tre subkategorier vilka är att 

tvingas vara fysiskt begränsad, att tvingas vara begränsad i sina val av kläder och 

skor samt att tvingas vara socialt begränsad. 

 

 



 

17 
 

Att tvingas vara fysiskt begränsad  

Minskad mobilitet sågs i ett flertal studier (Cunha et al., 2017; Firth et al., 2011; 

Green et al., 2013; Heinen et al., 2007; Morgan & Moffatt, 2008; Palfreyman et 

al., 2007; Roaldsen, Biguet & Elfving, 2011; Wellborn & Moceri, 2014). Hälften 

av patienterna angav att de hade begränsningar i sin utomhusrörlighet medan 25 % 

angav att de även hade problem inomhus (Heinen et al., 2007). Firth et al. (2011) 

menar att patienters minskade mobilitet också påverkade familjemedlemmar som 

inte heller kom ut i samma utsträckning. Många av deltagarna beskrev svårigheter 

att gå på grund av såren eller förbanden (Green et al., 2013). Immobiliteten ledde 

till ökat användande av kryckor eller rollator (Lernevall et al., 2017; Palfreyman et 

al., 2007; Roaldsen et al., 2011). Green et al. (2013) beskriver att många patienter 

med bensår var rädda för att ramla och ytterligare skada sig vilket bidrog till 

begränsning av fysiskt aktivitet. Begränsning av mobilitet var oftast relaterad till 

smärta, men även andra faktorer beskrevs såsom rädsla för att skada benet (Heinen 

et al., 2007; Roaldsen et al., 2011) och behov av att sätta sig och vila med benet i 

högläge (Heinen et al., 2007). Både Palfreyman et al. (2007) och Renner et al. 

(2014) beskriver att mobiliteten dessutom många gånger redan var nedsatt på 

grund av andra bakomliggande sjukdomstillstånd. Firth et al. (2011) menar att 

vissa deltagare valde att vara immobila för att de trodde att det kunde hjälpa 

läkningsprocessen. I studien av Roaldsen et al. (2011) beskrivs vikten av att 

motionera för att underlätta läkning men att patienter samtidigt upplevde att 

informationen om motion var bristande (a.a.). 

Många upplevde svårigheter med dagliga aktiviteter som att klä på sig, handla, 

sköta hemmet relaterat till nedsatt mobilitet (Firth et al., 2011; Green et al., 2013; 

Heinen et al., 2007; Lernevall et al., 2017). I studien av McCaughan et al. (2013) 

upplevde patienter att bensåren orsakade förlust av fysiskt oberoende. I flera 

studier beskrivs att patienter på grund av sina bensår var oförmögna att fortsätta 

med olika fritidsaktiviteter och sporter (Firth et al., 2011; Heinen et al., 2007; 

Lernevall et al., 2017; Wellborn & Moceri, 2014). En deltagare som var begränsad 

i sin mobilitet och inte kunde stå länge och arbeta var tvungen att stänga sin affär 

på grund av det (Wellborn & Moceri, 2014).  
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Att tvingas vara begränsad i sina val av kläder och skor 

Upplevelser av problem och begränsningar gällande sko- och klädval relaterat till 

förbanden var ofta förekommande  (Firth et al., 2011; Green et al., 2013; Lernevall 

et al., 2017).  Heinen et al. (2007) rapporterar att 60 % av deltagarna var 

begränsade i sina val av skor orsakade av bensåren och/eller förbanden. De skor 

som gick att använda relaterat till bensår och förband var ofta så dyra att det 

påverkade patienternas ekonomi (a.a.). Flertalet patienter använde tofflor eller 

sandaler både inom- och utomhus (Heinen et al., 2007; Lernevall et al., 2017). 

Deltagare erbjöds specialskor men många vägrade använda dem på grund av 

skornas klumpiga utseende (Lernevall et al., 2017). Friktion från skor med 

påföljande tryck och belastning under gång förvärrade dessutom patienters smärta 

(Firth et al., 2011). Green et al. (2013) beskriver begränsad möjlighet för patienter 

att hitta lämpliga kläder på grund av förbandens storlek och behov av att dölja 

förbanden. Ett annat problem som begränsade klädvalen var läckage från såren 

(Heinen et al., 2007). I studien av Firth et al. (2011) beskrivs att begränsning 

gällande val av skor och kläder hade stor påverkan på kroppsuppfattning och 

självkänsla och vissa, speciellt kvinnor, avstod sociala aktiviteter på grund av 

svårigheter med lämplig klädsel relaterat till bensåren.   

Att tvingas vara socialt begränsad 

Moffatt et al. (2009) beskriver att bensårspatienter hade betydligt sämre socialt 

nätverk och socialt stöd än en kontrollgrupp. Många patienter beskrev att deras 

bensår hade negativ inverkan på deras egna och familjernas liv på grund av 

begränsade sociala aktiviteter (McCaughan et al., 2013). I en annan studie angav 

ett antal deltagare att deras bensår hade påverkan på deras relationer (Green et al., 

2013). För en del blev det nödvändigt för familjemedlemmar att assistera dem med 

dagliga aktiviteter (a.a.). I studien av Cunha et al. (2017) beskrev några patienter 

med bensår att de var begränsade och hade svårt att ta hand om make/maka eller 

barnbarn. En 39 årig man i studien av Green et al. (2013) beskrev att det var 

otänkbart med ett partnerförhållande på grund av bensåren. Även i Palfreyman et 

al. (2007) studie beskrivs begränsad möjlighet för yngre patienter att kunna få och 

upprätthålla en social och fysisk relation med en partner. Nya relationer och 

framför allt sexuella relationer var svåra att få på grund av bensåren (Cunha et al., 
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2017). En del patienter angav att de på grund av bensåren var beroende av andra 

för att kunna utföra sina arbetsuppgifter (Heinen et al., 2007). Cunha et al. (2017) 

visar att en stor andel av de som fortfarande var arbetsföra var antingen tvungna att 

sjukskriva sig, sluta eller gå i förtidspension. Även i annan studie beskrev yngre 

patienter med bensår svårigheter att kunna få och behålla ett förvärvsarbete 

(Palfreyman et al., 2007). I ytterligare en studie beskrivs svårigheter att klara sitt 

arbete på grund av smärta från bensåren och att det tog längre tid att komma till 

jobbet (Firth et al., 2011).   

Deltagare upplevde begränsningar i sociala aktiviteter relaterat till tidskrävande 

pågående behandlingar och regelbundna besök hos eller av sjuksköterskor 

(McCaughan et al., 2013). Palfreyman et al. (2007) visar i sin studie begränsningar 

i sociala aktiviteter och möjlighet till interaktion med personer inom och utanför 

familjen. Antal aktiviteter som bensårspatienter upplevde sig kunna delta i var 

begränsade på grund av behov att dölja förbanden (a.a.). I studierna av Green et al. 

(2013) och Jones et al. (2008) beskrivs att rädslan över att andra skulle kunna 

känna doften begränsade eller förkortade tiden i sociala aktiviteter och kontakten 

med andra människor. En del patienter isolerade sig helt på grund av vätskande 

och illaluktande bensår (Green et al., 2013). Enligt Morgan och Moffatt (2008) var 

lukten från såren och dess påverkan på livskamrater särskilt besvärande för 

bensårspatienter. Vidare beskriver Morgan och Moffatt (2008) att riklig sekretion 

ledde till ökad känslighet för reaktioner från andra människor och att deltagare 

frivilligt undvek offentliga platser. Vissa deltagare upplevde att de blev isolerade 

på grund av oförmåga att gå ut relaterat till deras bensår. En del patienter träffade 

inte några andra människor utöver vårdpersonal som kom för att göra 

förbandsbyten, vilket ledde till känslor av ensamhet (a.a.). Deltagare kände sig 

instängda och isolerade på grund av strikta behandlingsriktlinjer som innebar 

regelbundna omläggningar som för en del patienter skedde dagligen (Lernevall et 

al., 2017). Stöd från familjemedlemmar och vårdgivare sågs vara en viktig faktor 

för att hantera sina bensår (Wellborn & Moceri, 2014). Nemcová et al. (2016) 

menar att patienter som var medlemmar i någon form av stödorganisation 

upplevde bättre livskvalitet. 
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Att uppleva brister  

Kategorin att uppleva brister beskrivs utifrån två subkategorier vilka är att möta 

sjuksköterskor med varierande kunskap och engagemang samt att sakna förståelse 

och information. 

Att möta sjuksköterskor med varierande kunskap och engagemang 

Patienter var kritiska till att de ofta fick träffa nya sjuksköterskor som hade 

bristande kunskaper i bensårsbehandling (Morgan & Moffatt, 2008). Vidare 

beskriver Morgan och Moffatt (2008) att en yngre deltagare upplevde sig vara en 

besvärlig patient på grund av att hen inte var en typisk bensårspatient och upplevde 

att sjuksköterskor hade förutfattade meningar om att patienter med bensår inte ska 

vara unga. Patienter upplevde frustration över att behandlingen inte var för deras 

bästa när sjuksköterskor inte följde behandlingsrekommendationer från specialister 

utan gjorde efter egen agenda (a.a.). Wellborn och Moceri (2014) beskriver att 

deltagare upplevde kunskapsbrister hos många vårdgivare. 

McCaughan et al. (2013) beskriver att vissa deltagare hade fullt förtroende för 

sjuksköterskors yrkeskompetens medan andra var oroade över effektivitet eller 

biverkningar av olika behandlingar som användes på dem eller hur de 

administrerades. Att patienter inte fick träffa samma sjuksköterska uppfattades 

som problematiskt relaterat till att behandlingen blev varierande (Green et al., 

2013; McCaughan et al., 2013). Lernevall et al. (2017) beskriver i sin studie att 

patienter blev skeptiska till sjuksköterskors kunskap relaterat till att såren blev 

större trots behandling på specialistmottagning. Trots misstron upplevde 

patienterna behov av stöd från sjuksköterskorna. I samma studie beskriver 

Lernevall et al. att uppmuntran och stöd från sjuksköterskor trots långa 

behandlingstider var ovärderligt och avgörande för patienter. Samtliga deltagare i 

studien av Green et al. (2013) uttryckte att vårdpersonals engagemang och 

kontinuiteten genom att träffa samma sjuksköterska eller samma omvårdnadsteam 

var viktigt i bensårsbehandlingen (a.a.). Lernevall et al. (2017) beskriver att 

patienter som fick uppmuntran och stöd från sjuksköterskor fick hopp om att såren 

faktiskt skulle läka. Enligt Roaldsen et al. (2011) upplevde patienter besvikelse 

över att vårdpersonal endast såg till såren och visade bristande förmåga till 

helhetssyn. Attityden hos vårdgivare att vilja utforska problemen och behandla 
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patienten som en individ gjorde stor skillnad kontra att enbart se till såren 

(Wellborn & Moceri, 2014) 

Att sakna förståelse och information 

Ingen av patienterna hade förståelse för de patologiska förändringar som ledde till 

deras bensår (Morgan & Moffatt, 2008). Även Green et al. (2013) beskriver att 

vissa deltagare hade bristande förståelse för varför bensåren uppkommit. 

Deltagarna reflekterade över att de vid första bensårsepisoden sökt professionell 

hjälp först när bensåren blivit mycket försämrade eller infekterade (a.a.). Patienter 

som saknade information om sjukdom och behandling rapporterade signifikant 

lägre livskvalitet än välinformerade patienter (Nemcová et al., 2016). I studien av 

Wellborn och Moceri (2014) upplevde en del patienter att de hade viss men 

otillräcklig och bristande kunskap om sitt tillstånd. Vidare upplevde alla patienter 

att de hade behov av mer information om kroniska bensår och dess behandling 

(a.a.).  

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar litteraturöversikten att patienter med bensår upplever 

stort lidande och begränsningar i sin vardag. Lidande beskrivs främst relaterat till 

smärta, sömnbrist och negativ känslomässig påverkan. Resultatet visar att trots 

stora problem med smärta får patienter inte adekvat hjälp med smärtlindring. 

Smärta leder ofta till sömnproblematik som i sin tur påverkar patienters möjlighet 

att själva orka med sin vardag. Sociala begränsningar är vanligt och ofta relaterat 

till problem med sårläckage och lukt från såren vilket ofta ger upphov till 

skamkänslor och isolation. Begränsningar i fysisk aktivitet och svårigheter att få 

tag på kläder och skor som passar med förbanden förstärker den sociala 

isolationen. Patienter med bensår önskar mer information om sitt tillstånd och 

upplever stora brister i vårdpersonals kunskaper och attityder relaterade till bensår. 

Bensårspatienter uttrycker önskan om att bli sedda som en hel människa och inte 

endast som ett sår som ska behandlas samt att vårdpersonal ska se till deras totala 

välmående.  
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Resultatdiskussion 

Det är tydligt i flertalet studier att smärta är ett av de största problemen kopplat till 

bensår (Edwards et al., 2014; Green et al., 2013; Heinen et al., 2007; Lernevall et 

al., 2017; Morgan & Moffatt, 2008; Taverner et al., 2014; Wellborn & Moceri, 

2014). Trots detta ser vi i studierna att flertalet patienter inte fick någon 

smärtlindring eller smärtfrihet. Enligt SBU (2014) är smärta ett vanligt symtom 

som ofta är underbehandlat hos patienter med bensår. Det framkommer inte i 

studierna att deltagare har fått någon smärtutredning eller fått smärtlindring som är 

individanpassad utan ordinerad i mer generella drag. Lindholm (2012) nämner att 

tidigare har tron varit att bensårspatienter inte upplever smärta, men senare studier 

och vetenskap visar på en trolig underskattning av hur mycket smärta 

bensårspatienter egentligen har. SBU (2014) menar att trots att sjuksköterskor har 

kunskap om att bensårspatienter har smärta genomförs ingen konsekvent 

smärtbedömning. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är förutsättningen 

för personcentrerad vård patientens egen berättelse och att vården planeras 

gemensamt utifrån patientens egen redogörelse och professionella bedömningar. 

Enligt Eriksson (1994) innebär vårdlidande att en patients lidande orsakas av 

vården alternativt att vården har uteblivit. Att bortse eller underbehandla 

bensårspatienters smärta eller utebliven smärtbedömning är enligt vår mening att 

jämställa med vårdlidande. Dessutom visar Moffatt et al. (2009) och Nemcová et. 

al (2016) signifikant sämre livskvalitet hos patienter med smärta, vilket även SBU 

(2014) beskriver i sin rapport. Eriksson (1994) menar att sjukdomslidande kommer 

av kroppslig smärta orsakad av sjukdom eller behandling som upplevs fysiskt men 

erfars även ofta av människan som helhet. Livskvalitet handlar om en människas 

egen samlade värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala välmående (SBU, 

2012). Det är största vikt att vården individuellt bedömer och hanterar enskilda 

bensårspatienters smärta då detta i hög grad påverkar livskvaliteten hos denna 

patientgrupp. Individuell bedömning är viktig då livskvalitet, enligt SBU (2012), 

är en personlig upplevelse som påverkas av förändringar i livet och är föränderlig 

över tid. Litteraturöversiktens författare anser att framtagandet av rutiner och 

nationella vårdprogram gällande smärtbehandling för bensårspatienter är 

nödvändig för att hjälpa dessa patienter att hantera sina liv och uppnå en högre 

livskvalitet. Enligt WHO definieras livskvalitet som en persons uppfattning av sin 
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livssituation i förhållande till rådande kultur och normer samt i relation till egna 

mål, värderingar, förväntningar och intressen. I omvårdnaden ska varje person ses 

som unik och genom ett personcentrerat förhållningssätt ska individens 

förutsättningar ses (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Litteraturöversiktens 

författare anser att det är viktigt att grunden i bensårspatienternas vård är 

personcentrerad för att på så sätt få en individanpassad behandlingsplan där 

förbättring av livskvaliteten kan bli möjlig. 

I litteraturöversikten framkommer att behandling och omläggningar av bensåren 

ofta ger förvärrad smärta och obehag likaså att vissa sjuksköterskor med ett 

oförsiktigt arbetssätt orsakade förvärrat lidande. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) ska omvårdnaden syfta till att lindra det lidande som 

är möjligt och inte förorsaka patienter extra lidande vilket även Eriksson (1994) 

menar med sitt vårdlidande. Sjuksköterskan ska så långt som möjligt undvika att 

orsaka mer smärta och obehag i samband med omläggning och behandling. Detta 

skulle kunna ske genom en genomtänkt sårbehandlingsplan och kontinuitet genom 

att så få sjuksköterskor som möjligt är inblandad i patientens vård. Flera studier 

visade att omvårdnaden vid bensår var tidskrävande och bidrog till att 

sjuksköterskor upplevde stress då de behövde mer tid för patienterna (Cullen & 

Phillips, 2009; Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011). 

Litteraturöversiktens författare reflekterar över om stress och tidsbrist hos 

sjuksköterskor orsakar patienter med bensår onödigt lidande. 

Svårigheter med sömn beskrivs i flera studier (Edwards et al., 2014; Green et al., 

2013; Heinen et al., 2007; Lernevall et al., 2017; Morgan & Moffatt, 2008; 

Wellborn & Moceri, 2014). Lernevall et al. (2017) beskriver att ofta uppnåddes 

endast ett par timmars sammanhängande sömn. Det är viktigt med en helhetssyn 

på problem med sömn då sömnproblemen ofta är sekundära till exempelvis smärta, 

klåda eller ångest. Lindholm (2012) tar upp vikten av att hantera patienters 

sömnproblem då god sömn minskar produktion av katabola hormoner som 

stimulerar nedbrytning av vävnad. Vid god sömn inträder ett tillstånd med 

anabolism och vävnadsreparation. För att främja läkning är det av största vikt att 

hantera patienters smärta som är en av de största orsakerna till störd sömn hos 

bensårspatienter.  
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I flertalet studier beskrivs att lukt som kunde kännas av patienterna själva eller 

andra hade en djupgående effekt på deltagarna (Green et al., 2013; Jones et al., 

2008; Morgan & Moffatt, 2008; Palfreyman et al., 2007). Lukten från bensåren 

ledde till känslor som frustration, ilska, förlägenhet, skam, ångest och avsky, 

självförakt samt påverkan på självkänsla och självförtroende (Jones et al., 2008).  

Detta kan ses som sjukdomslidande som Eriksson (1994) menar är när en individ 

upplever starkt kroppsligt lidande och tillkommande själsligt och andligt lidande 

relaterat till upplevelser av förnedring, skam och skuld i samband med sjukdom 

och behandling. Lindholm (2012) tar upp lukt som ett problem som även drabbar 

anhöriga som många gånger på ett diskret sätt håller sig på avstånd. Morgan och 

Moffatt (2008) och Jones et al. (2008) visar att deltagare på egen hand försökte 

hantera lukt och sekretion. Lindholm (2012) beskriver möjligheten att använda 

specifik antibiotika för bekämpning av anaeroba bakterier samt vissa typer av 

förband för att dämpa de luktframkallande processerna. I litteraturgenomgången 

har vi inte funnit att några deltagare har upplevt någon specifik hjälp från 

sjukvården att minska sekretion och lukt. Patientlagen säger att vården ska 

planeras och genomföras i samråd med patienten och utgå från patientens 

önskemål och personliga förutsättningar (SFS 2014:821, kap. 5, 1-2 §). 

Bensår har en djup och negativ känslomässig påverkan på patienters hälsa på 

många olika plan  (Cunha et al., 2017; Firth et al., 2011; Green et al., 2013; Heinen 

et al., 2007; Palfreyman et al., 2007; Lernevall et al 2017; McCaughan et al., 2013; 

Moffatt et al., 2009; Morgan & Moffatt, 2008; Wellborn & Moceri, 2014).  I 

studien av Heinen et al. (2007) beskrivs upplevelser av maktlöshet, uppgivenhet, 

sorg och beroende av andra. Eriksson (1994) menar att livslidande är relaterat till 

den förändring sjukdom, ohälsa och att vara patient innebär och berör hela 

individens livssituation. Enligt Patientlagen ska hälso- och sjukvården främja 

integritet, självbestämmande och delaktighet hos patienterna (SFS 2014:821, kap. 

1, 1 §). Detta skulle kunna bidra till minskad känsla av uppgivenhet, maktlöshet 

och beroende av andra. 

Moffatt et al. (2009) beskriver att bensårspatienter har betydligt sämre socialt 

nätverk och socialt stöd än en kontrollgrupp. Många patienter beskrev att deras 

bensår hade negativ inverkan på deras egna och familjernas liv (McCaughan et al., 
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2013). Palfreyman et al. (2007) visar i sin studie begränsningar i sociala aktiviteter 

och möjlighet till interaktion med personer inom och utanför familjen. Morgan och 

Moffatt (2008) beskriver att vissa patienter inte träffade några andra människor 

utöver vårdpersonal som kom för att göra förbandsbyten, vilket ledde till känslor 

av ensamhet och hopplöshet.  

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ska sjuksköterskan hjälpa patienten att 

hantera hälsoproblem och sjukdom för att åstadkomma bästa möjliga livskvalitet 

och välbefinnande. Nemcová et al. (2016) menar att patienter som var medlemmar 

i någon form av stödorganisation upplevde bättre livskvalitet. Edwards, Courtney, 

Finlayson, Shuter & Lindsay (2009) visar i en randomiserad kontrollstudie att en 

behandlingsform kallad "Lindsay Leg Club" förbättrar patienters totala hälsa. Leg 

Club innebär att patienter kommer till en dagvårdsklinik för behandling och 

samtidigt ges möjlighet att interagera socialt med andra bensårspatienter. 

Sårbehandlingen pågår medan möjlighet finns att prata med andra patienter och få 

stöd från varandra och vårdpersonal. I studien ser Edwards et al. (2009) att 

patienterna som deltog i Leg Club hade signifikant bättre läkning, signifikant 

mindre såryta, signifikant mindre smärta och signifikant bättre mental hälsa med 

mindre depression och ångest. Eriksson (1994) menar att vården bör eftersträva att 

lindra lidande genom att skapa en vårdmiljö där individen upplever respekt, 

utrymme att få vara patient och bli vårdad. Leg Club-modellen skulle kunna bidra 

till en sådan vårdmiljö. 

Patienter var kritiska till att de ofta träffade nya sjuksköterskor som hade bristande 

kunskaper i bensårsbehandling vilket både Morgan och Moffatt (2008) och 

Wellborn och Moceri (2014) visar i sina studier. Morgan och Moffatt (2008) 

menar även att patienter upplevde frustration när sjuksköterskor inte följde 

behandlingsrekommendationer. Van Hecke et al. (2008) visar att sjuksköterskor 

brister i att följa evidensbaserade behandlingsriktlinjer kring bensår. Endast 58,7 

% av patienterna fick någon form av kompressionsbehandling, 33 % av patienterna 

med smärta fick smärtlindring och 50,8 % av sjuksköterskorna angav att de under 

sista två veckorna hade givit livsstilsråd till patienterna med bensår (a.a.). I 

studierna av Lernevall et al. (2017) och Palfreyman et al. (2007) anklagade vissa 

patienter sig själva för att ha orsakat bensåren på grund av livsstilsfaktorer. 
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Lernevall et al. (2017) visar att patienter hade behov av stöd från sjuksköterskor 

och att stödet upplevdes avgörande i behandlingsprocessen. Van Hecke et al. 

(2008) och Brown (2012) tar upp vikten av livsstilsråd och livsstilsförändringar för 

en lyckad bensårsbehandling. För att lyckas med livsstilsråd är det viktigt att 

patienten förstår de råd som ges (Van Hecke et al., 2010). Enligt Eriksson (2015) 

ska vårdaren stödja patienten att återfå sitt oberoende. Erikssons begrepp lära 

innebär att vårdaren ska ha ett pedagogiskt förhållningssätt (a.a.). 

Litteraturöversiktens författare tycker att patientundervisning är en viktig del i 

sjuksköterskans omvårdnadsansvar och ser inte att livsstilsråd har givits till 

patienterna i inkluderade studier. Det är lika viktigt att ge livsstilsråd som att 

förvissa sig om att patienten förstår varför och hur livsstilsråden ska genomföras. 

Sjuksköterskan behöver dessutom utgöra ett stöd för att patienten ska lyckas 

genomföra livsstilsförändringar. 

 

Förtroende för sjuksköterskors yrkeskompetens var varierande (McCaughan et al., 

2013). Kontinuitet i omvårdnaden av bensårspatienter är viktig vilket Green et al. 

(2013) också visar i sin studie. Green et al. (2013) och McCaughan et al. (2013) 

beskriver att bristande kontinuitet upplevdes som problematiskt för patienterna. 

Enligt Patientlagen ska olika insatser i patientens vård samordnas för att tillgodose 

individens behov av trygghet och kontinuitet (SFS 2014:821, kap. 6, 1§).   

Roaldsen et al (2011) beskriver att sjuksköterskors omvårdnad enbart var inriktad 

på såren och inte patientens välmående i stort. Wellborn och Moceri (2014) visar 

att patienter upplevde stor skillnad när vårdgivare såg hela människan och inte 

enbart såren och hade attityden att vilja utforska problemen och behandla patienten 

som en individ. Enligt Eriksson (2015) ska yrkesmässig vård respektera patienten 

ur ett helhetsperspektiv. Sjuksköterskor ska ha en helhetssyn på patienters situation 

och alltid ha ett professionellt förhållningssätt. Friman et al. (2011) visar att 

sjuksköterskor försökte se patienters totala situation och strävade efter att ge 

kontinuitet i omvårdnaden både gällande kontakt med patienter och 

behandlingsmetoder. Förutom att ohälsa och sjukdom kan orsaka lidande kan det 

även vara kopplat till individens totala livssituation eller orsakas av vården genom 

brister i bemötande eller vård och behandling (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2016). Vårdpersonal behöver vara tillgänglig och närvarande samt bekräfta 
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patientens lidande för att ge patienten förutsättning att hantera och förstå lidandet 

och sin situation (a.a.). 

Patienter hade bristande förståelse för de bakomliggande orsakerna till deras 

bensår (Green et al., 2013; Morgan & Moffatt, 2008). Green et al. (2013) menar att 

patienter vid första episoden med bensår väntade länge med att söka professionell 

hjälp. Wellborn och Moceri (2014) visar att patienter hade otillräcklig kunskap om 

sitt tillstånd och alla patienter uttryckte behov av mer information om kroniska 

bensår och dess behandling. Lindholm (2012) tar upp vikten av att ha en delaktig 

och välinformerad patient och anhörig för att kunna lyckas med 

bensårsbehandling. Patienten har rätt till att få information om sitt hälsotillstånd 

och förebyggande åtgärder för att förebygga sjukdom (SFS 2014:821, kap. 3, 1§). 

Information och kommunikation är en viktig del i god omvårdnad. Dessutom visar 

Nemcová et al. (2016) att välinformerade patienter upplever signifikant högre 

livskvalitet än patienter utan information om sjukdom och behandling.  

 
Metoddiskussion 

Litteratursökning genomfördes i tre olika databaser inriktade på omvårdnad vilket 

ökar möjligheten att finna relevanta studier som svarar mot litteraturöversiktens 

syfte. Då databaser är strukturerade på olika sätt och har olika indexeringssätt 

(Forsberg & Wengström, 2016) tog författarna kontakt med bibliotekarie på 

Högskolan Dalarna för träff i Adobe Connect för genomgång av olika databasers 

uppbyggnad och sökteknik för att på så sätt säkerställa en bra sökstrategi vilket 

författarna anser är en styrka. Ytterligare en styrka är att samtliga artiklar var 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket säkerställdes via funktionen peer 

reviewed eller kontroll i databasen Ulrichsweb (jmf Forsberg & Wengström, 

2016). 

Sökorden som författarna har använt i samtliga valda databaser har givit ett 

tillfredsställande antal träffar som resulterat i relevanta artiklar utifrån 

litteraturöversiktens syfte. Där sökningar resulterat i fler än 189 träffar lästes inga 

titlar. Författarna fortsatte istället sökningarna genom att justera sökkombinationer 

för att begränsa antalet träffar. Då flertalet av de inkluderade artiklarna återkom 

vid olika sökningar i de olika databaserna ger en styrka till resultatet då 
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datamättnad uppnåtts och författarna har ringat in den mest aktuella forskningen 

inom valt område (jmf Forsberg & Wengström, 2016). Genom detta förfarande 

stärks litteraturöversiktens tillförlitlighet. Endast artiklar som varit tillgängliga i 

fulltext har inkluderats i litteraturöversikten vilket skulle kunna vara en svaghet då 

författarna kan ha missat relevant material. Litteraturöversikten grundas dock på 

ett tillfredställande antal artiklar med hög kvalitet varför ytterligare artiklar ej 

känts nödvändigt för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte.  

Samtliga artiklar har granskats med samma granskningsmallar och 13 av 

inkluderade artiklar har högt kvalitetsvärde och endast tre artiklar kvalitetsgrad 

medel vilket ger en ökad giltighet till litteraturöversiktens resultat. Gällande den 

studie som använt mixad metod beslutade författarna att använda kvalitativ 

granskningsmall då relevant del för litteraturöversikten hade genomförts med 

kvalitativ metod i studien. Då författarna sedan tidigare har begränsad erfarenhet 

av kvalitetsgranskning skulle detta kunna påverka kvalitetsbedömningen vilket kan 

ses som en svaghet. Efter gemensamma diskussioner om kvaliteten på artiklarna 

har vid tveksamheter ytterligare gemensam kvalitetsgranskning skett för att 

säkerställa kvalitetsgranskningen för att på så sätt öka litteratutöversiktens 

giltighet. 

Författarna har med avsikt valt att inte göra begränsning till en viss typ av bensår 

eller bakomliggande orsak till bensår för att få en helhetsbild av dessa patienters 

upplevelser. Styrkan är att en bredare bild erhålls och inte endast ett perspektiv av 

problematiken. Dessutom har de flesta studier som författarna funnit inkluderat 

samtliga typer av bensår, vilket ger ett bredare perspektiv av bensårens påverkan 

på patienternas liv vilket gör att resultatet i denna litteraturöversikt ger en 

överförbarhet till de olika bensårstyperna. 

Författarna behärskar engelska språket i text relativt väl men vissa termer i de lästa 

artiklarna var svåra att översätta till svenska. Författarna anser inte att detta har 

påverkat resultatet i denna litteraturöversikt då vi diskuterat ord och vid 

tveksamhet översatt dem med hjälp engelskt-svenskt lexikon. 

Att de inkluderade artiklarna representerar en bred spridning geografiskt sett ger 

en styrka till resultatet då liknande lidande beskrivs globalt. En svaghet är dock att 

ingen av inkluderade artiklar har ursprung ur ett utvecklingsland vilket gör att 
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litteraturöversiktens resultat endast är överförbart till andra industriländer. 

Ytterligare en svaghet kan vara att endast en artikel är från Sverige vilket gör det 

svårt att se problembilden nationellt. Översikten inkluderar 16 artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ metod. De kvalitativa artiklarna bidrar till en god 

beskrivning relaterat till litteraturöversiktens syfte vilket har förstärkts av 

resultaten från de kvantitativa artiklarna.  

Författarna har en bred erfarenhet som sjuksköterskor medförande en viss 

förförståelse som skulle kunna ha bidragit till en vinkling av resultatet. Enligt 

Forsberg & Wengström (2016) bör författare beakta sin förförståelse som innebär 

författarens tidigare kunskap inom valt forskningsområde. Författarna har från 

början varit medvetna om detta och försökt ha en så neutral syn som möjligt. Detta 

i kombination med att artiklarnas resultat varit entydigt har minskat denna 

eventuella risk och anses inte ha påverkat resultatet negativt utan snarare givit 

ökad trovärdighet åt resultatet. 

Vid presentationen av resultatet i litteraturöversikten hade författarna vissa 

svårigheter att sortera in vissa delar av materialet i kategorier och subkategorier på 

grund av att det passade in under flera olika kategorier och subkategorier. 

Författarna har efter diskussion enats om att den slutliga indelningen förefaller 

vara mest relevant. 

 Etikdiskussion 

Inkluderade artiklar har erhållit godkännande från etiskt råd eller har beskrivit 

etiska överväganden. Samtliga deltagare har varit informerade om frivilligheten i 

studierna och att de utan förklaring kunde avbryta sitt deltagande. Vidare har 

deltagarnas identiteter varit skyddade och pseudonymer har använts vid citat i 

studiernas resultat. 

Författarna ser i resultatet att bensårspatienter både frivilligt och ofrivilligt blir 

isolerade på grund av de begränsningar och lidande som bensår och behandling ger 

upphov till. Patientgruppen är en utsatt grupp som är anonyma och inte hörs i 

samhället. Dessutom är majoriteten av bensårspatienter äldre vilket ytterligare 

leder till ökad utsatthet. Enligt rättviseprincipen ska forskare tillvarata svaga 
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personers rättigheter (Sykepleiernes Samarbeid i Norden Northern Nurses' 

Federation [SSN], 2003).  

Att förbättra kunskap om hur samtliga patientgruppers sjukdomstillstånd och 

lidanden kan förhindras och lindras är en viktig aspekt (a.a.).  

Slutsats 

Litteraturöversikten beskriver bensårspatienters upplevelser av lidande och 

begränsningar relaterat till att leva med bensår. Det mest dominerande symtomet 

är smärta och författarna ser att smärtan sällan är adekvat bedömd eller behandlad. 

Smärtproblematiken leder i sin tur till försämring och förstärkning av andra 

symtom som har djupgående påverkan på patienternas välmående. Vidare ses att 

patienterna ofta saknar information om sitt tillstånd och behandling. Dessutom 

framkommer brister i sjuksköterskornas kunskaper om bensårsbehandling. Detta 

försämrar situationen för bensårspatienter då studier visar att de har behov av 

information, stöd och uppmuntran. Bensårsbehandlingen är i många fall mycket 

tidskrävande för patienterna vilket begränsar möjligheten till vissa sociala 

aktiviteter, vilket förstärker begränsningar som redan uppstått på grund av 

bensårens djupgående påverkan på patienternas liv. Patienter som var medlemmar 

i någon stödorganisation upplevde förbättrad livskvalitet.  

Resultatet i litteraturöversikten kan förbättra sjuksköterskors förståelse för 

bensårspatienters lidande, vilket i sin tur skulle kunna leda till en förbättrad 

helhetsbild i omvårdnaden kring bensårspatienter. 

Förslag till vidare forskning 

Författarna saknar aktuell forskning från Sverige kring bensårspatienters 

upplevelser av att leva med bensår och dessa patienters upplevelser av vården i 

Sverige. Vidare forskning bör omfatta studier på bensårspatienters smärta och 

hantering av smärta samt utvärdering av befintliga smärtbehandlingsrutiner. 

Författarna föreslår även forskning för att undersöka huruvida vårdprogram 

inkluderande socialt stöd och aktiviteter, liknande Leg club-modellen, finns i 

Sverige inom sårkliniker eller liknande verksamheter. 
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Antal 
instressanta 
titlar=3 

3 2 1 



 

1 
 

Bilaga 2. Artikelmatris 

Tabell 5. Översikt av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Cunha, N., 
Campos, S., & 
Cabete, J.   

2017  

Portugal  

 

Chronic leg ulcers disrupt 
patients' lives: A study of 
leg ulcer-related life 
changes and quality of 
life  

Att studera vad som 
ändrades i patienternas liv 
efter att de fått bensår 
inklusive livskvalitet, 
sjukdomskänsla/kunskap 
om sitt tillstånd och 
känslor kring sitt tillstånd  

Kvantitativ enkätstudie 
utifrån Dermatology life quali
tyindex  

n=81  Att få bensår ändrade livet för 
patienterna. Det påverkade dem 
både socialt och i sitt jobb. Att 
ständigt ha bandage var psykiskt 
jobbigt. Många blev 
deprimerade, arga, isolerade. 
Man såg i Index studien att 
patienterna skattade att de hade 
fått en stor eller väldigt stor 
påverkan på sina liv.  

60 %   

Medel 

 

Edwards, H., 
Finlayson, K., 
Skerman, H., 
Alexander, K., 
Miaskowski, C., 
Aouizerat, B., & 
Gibb, M.  

2014 

Australien  

 

Identification of symptom 
clusters in patients with 
chronic venous leg ulcers  

Att identifiera vilka och 
hur svåra de vanliga 
vanligaste symtomen är 
hos patienter med venösa 
bensår.  

Kvantitativ  

Journal och enkätstudie  

n=318 De vanligaste symtomen var 
sömnsvårigheter, smärta och 
svullnad av underbenen 

89 %  

Hög 



 

2 
 

Författare 
År 
Land	

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Firth, J., Nelson, 
A.E., Briggs, 
M., & Gorecki, 
C.  

2011  

Storbritannien  

 

A qualitative study to 
explore the impact 
of foot ulceration 
on health-related quality 
of life in patients with 
rheumatoid arthritis  

Att	undersöka	hur	mycket	
bensår	påverkar	RA	
patienternas	livskvalitet.	 

Kvalitativ  

Intervjustudie  

 

n=23  Ben/fotsår	hade	en	ganska	stor	
påverkan	på	hälso-relaterade	
livskvaliteten	hos	en	redan	
påverkad	patientgrupp.	Störst	
påverkan	var	på	ytterligare	
gångsvårigheter,	smärta.	 

96 %  

Hög  

 

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

2013  

Storbritannien  

 

Patient perspectives of 
their leg ulcer journey  

Att utifrån patienternas 
perspektiv förstå den 
personliga inverkan av 
venösa bensår. Att 
fastställa faktorer som 
påverkar vardagen för 
personer med kroniska 
venösa bensår.  

Kvalitativ   

Intervjustudie   

ostrukturerad   

 

n=9  Deltagarna rapporterade många 
olika faktorer orsakade av 
bensåren som påverkade dem: 
smärta, lukt, sårvätska, sömn, 
relationer, känslomässiga 
effekter, begränsningar i 
vardagen, rörlighet, personlig 
hygien och sårhantering. 

 80%  

Hög  

 



 

3 
 

Författare 
År 
Land	

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Heinen, M.M., 
Persoon, A., 
Van de Kerkhof, 
P., Otero, M., & 
Van Achterberg, 
T.  

2007  

Nederländerna   

 

Ulcer-related problems 
and health care needs in 
patients with venous leg 
ulceration: A descriptive, 
cross-sectional study  

Att beskriva problem som 
påträffas hos patienter 
med bensår orsakade av 
venös eller mixad etiologi. 
Utöver det inventering av 
nuvarande vård och 
brister i samband med 
dessa problem 

Kvantitativ  

Deskriptiv tvärsnittsstudie  

 

 n=141  Stor påverkan i vardagen, 
upplevd väsentlig negativ 
inverkan. Smärta, rörlighet, 
sömn och problem med skor 
hade inverkan. 

Även problem med dagliga 
aktiviteter, sårvård, 
kompressionsbehandling, 
egenvård, sociala aktiviteter och 
negativa känslor.  

     

 

 90%  

Hög  

 

Jones, J.E., 
Robinson, J., & 
Carlisle, C. 

2008  

Storbritannien   

 

Impact of exudate 
and odour from chronic 
venous leg ulceration  

Att bestämma 
förekomsten av ångest 
och depression hos 
personer med kroniska 
bensår samt att utforska 
personers erfarenheter av 
att leva med kroniska 
bensår.  

Mixad metod (en kvantitativ 
del och en kvalitativ del).  

Kvalitativ del: intervjustudie   

 

n=20 
(kvalitativ 
del)  

Personer som upplevde första 
episod av bensår påverkades 
mest. Vätskande, luktande sår 
med känslor av skam, avsky, 
självförakt och begränsningar i 
sociala aktiviteter var vanligt 
hos personer med bensår.  

 84%   

Hög  

 



 

4 
 

Författare 
År 
Land	

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Lernevall, L.S.D
., Fogh, K., 
Nielsen, C.B., 
Dam, W., & 
Dreyer, P.S.  

2017  

Danmark   

Lived experiences of life 
with a leg ulcer  - a life in 
hell  

Att undersöka hur 
patienter som lider av 
arteriella eller mixade 
bensår upplevde sin 
vardag  

Kvalitativ   

Intervjustudie   

Focusgrupp (n=4)  

Individuell intervju (n=5) 

n=6  Konstant smärta med påverkan 
på sömn. Smärtlindring gav 
liten effekt. Svårigheter 
upplevdes i dagliga aktiviteter. 
Känsla av kamp mot såret för att 
kunna överleva. Rädsla för 
återkommande bensår. Oro, 
nedstämdhet och negativa 
tankar som blev värre med 
tiden. Misstro gentemot vården 
men stöd och uppmuntran från 
sjuksköterskor var viktigt.   

 88%  

Hög  

 

McCaughan, D., 
Cullumm, N., & 
Dumville, J.  

2013  

Storbritannien 

 

Patients' perceptions and 
experiences of venous leg 
ulceration and 
their attitudes to larval 
therapy: an in-depth 
qualitative study  

Att utforska patienternas 
erfarenheter av venösa 
bensår och acceptansen av 
larvterapi som behandling 

Kvalitativ   

Intervjustudie   

Semi-strukturerad  

 

n=18  Bensåren hade negativ inverkan 
på patienternas och deras 
familjers liv. Problem med 
smärta, sömn, rörlighet, lukt, 
socialisering, nedstämdhet, 
depression rapporterades. 
Förlust av fysiskt och 
ekonomiskt oberoende.  

Majoriteten skulle kunna tänka 
sig att prova larvterapi i en 
önskan att läka såren.  

 84%  

Hög  

 



 

5 
 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Mofatt, C.J., 
Franks, P.J., 
Doherty, D.C., 
Smithdale, R., & 
Steptoe, A. 

2009  

Storbritannien 

Psychological factors in 
leg ulceration: a case-
control study  

Att studera psykologiska 
hälsan och hur patienter 
med kroniska bensår 
uppfattar sitt sociala stöd.  

Kvantitativ  

Case controll study  

n=95  Signifikant sämre livskvalitet 
gällande energi, sömn, smärta 
och rörlighet. Signifikant högre 
grad av depression. Signifikant 
mindre socialt nätverk och 
uppfattat socialt stöd.  

83%  

Hög  

Morgan, P.A., & 
Mofatt, C.J. 

2008  

Storbritannien  

 

 

Non healing leg ulcers 
and the nurse-patient 
relationship. Part 1: 
the patient's perspective  

Att utforska relationen 
mellan patienter med 
icke-läkande bensår och 
sjuksköterskornas 
omvårdnad. Att utifrån 
patienternas perspektiv få 
en förståelse för deras 
erfarenhet av bensår.   

Kvalitativ  

Deskriptiv intervjustudie  

 

n=5  Bensår har inverkan på dagligt 
liv. Smärta, lukt, känslomässiga 
effekter, inaktivitet var tydliga 
problem.  

Frustration när sjuksköterskor 
inte följde 
behandlingsrekommendationer, 
över att inte bli trodd av 
sjuksköterskor gällande 
svårighetsgrad av smärta och 
vad som förvärrade den. 

 

 76%  

Medel  
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Författare 
År 

Land 

Titel Syfte Design 
 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Nemcová, J., 
Hlinková, E., 
Farský, I., 
Ziaková, K., 
Jarosová, D., 
Zeleniková, R., 
... Balogh, Z. 

2016  

Slovakien  

 

Quality of life in patients 
with diabetic foot ulcer 
in Visegrad countries  

Att identifiera   

livskvaliteten hos 
patienter med 
diabetes fotsår 

 

Kvantitativ   

Tvärsnittsstudie   

Standardiserat frågeformulär  

 

n=525  Signifikant skillnad i livskvalitet 
gällande civilstånd, antal 
tillfällen med sår, sår-
behandlingslängd, sårens 
allvarlighetsgrad, fotsmärta, 
information, behov av hjälp, 
medlemskap i stödorganisation 
och övervikt.  

 72%  

Medel  

 

Palfreyman, S.J., 
Tod, A.M., 
King, B., 
Tomlinson, D., 
Brazier., J.E., & 
Michaels, J.A. 

2007  

England  

 

Impact of intravenous 
drug use on quality of life 
for patients with venous 
ulcers  

Att utifrån 
patientperspektivet 
undersöka bensårens 
påverkan på 
hälsorelaterad livskvalitet 
hos nuvarande och 
tidigare drog missbrukare 
och icke missbrukande 
bensårspatienter  

Kvalitativ  

Semistrukturerade intervju  

 

N=19  En komplex interaktion mellan 
symtom, social isolation och 
sjukdomsvinst avgjorde hur 
mycket bensåren påverkade 
deltagarna. Lukt och smärta 
hade mest påverkan på 
livskvaliteten.  

80%  

Hög  
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Författare 
År 
Land	

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Renner, R., 
Seikowski, K., 
& Simon, J.C. 

2014  

Tyskland  

 

Association of pain 
level, health and wound 
status in patients with 
chronic leg ulcers  

Att studera nivån av 
lidande som patienterna 
får utstå relaterat till 
deras bensår  

Kvantitativ  

Enkätstudie  

 

n=103  Direkt korrelation mellan sämre 
livskvalitet och högre smärta. 
Deltagarna var i regel dåligt 
smärtlindrande.  

83%  

Hög  

 

Roaldsen, S.K., 
Biguet, G., & 
Elfving, B. 

2011  

Sverige   

 

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

Att utifrån 
patientperspektiv 
identifiera och belysa 
kvalitativa variationerna i 
hur fysisk 
aktivitet uppfattas och 
förstås hos individer med 
nuvarande eller tidigare 
venösa sår 

Kvalitativ  

Intervjustudie  

Semi-strukturerad  

 

n=22  Fyra teman av patientkategorier 
hittades. 1. Sköter sig själva, 2. 
Instruktioner och stöd 3. Rädsla 
för skada, 4. En önskan om att 
vara normal.  

 92%  

Hög  
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Taverner, T., 
Closs, S.J., & 
Briggs, M.  

2014  

Storbritannien  

 

The journey to chronic 
pain: 
A grounded theory of 
older adults' 
experiences of pain 
associated with leg 
ulceration  

Att beskriva och 
förklara bensårspatientern
as erfarenhet av smärta 
och smärtans påverkan 

Kvalitativ  

Intervjustudie   

Semi-strukturerad  

 

n=11  Smärtan som patienterna 
beskrev var väldigt lik den 
beskrivning andra 
patientgrupper med kroniska 
smärttillstånd beskrev. Smärtan 
var väldigt lik neuropatisk 
smärta. 

84%  

Hög  

 

Wellborn, J., & 
Moceri, J.T. 
2014 
USA 

The lived experiences of 
persons with chronic 
venous insufficiency and 
lower extremity ulcers 

Att beskriva 
livserfarenheten hos 
patienter som lider av 
kronisk venös insufficiens 
och bensår och att 
utforska hur denna 
kroniska sjukdom 
påverkade deras 
hälsorelaterade 
livskvalitet.  

Kvalitativ   

Intervjustudie  

Focusgrupp (n=7)  

Individuell intervju (n=3) 

 

 n=10  Brister i kunskap om sin 
sjukdom både hos patienten 
själv och hos viss vårdpersonal.  
Smärta, klåda och obehag i 
samband med bensåren och 
behandling.   

Påverkan på personlig hygien, 
fysisk aktivitet och sömn. 
Deltagare rapporterade 
depression p.g.a. bensåren.   

Stöd från familj eller 
vårdpersonal var betydelsefullt. 

80%  

Hög 

 



 

 
 

Bilaga 3. 
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 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). 



 

 
 

Bilaga 4. 
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 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?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 


