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Abstrakt 

Bakgrund: Kroniska sår innefattas av bensår, fotsår, trycksår, diabetessår, sårskada, tumörer, 

reumatiska sår och vårdskador vid komplikationer efter kirurgiska ingrepp, som inte har läkt 

inom 6 veckor. Forskning visar att trots att förebyggande strategier används, utvecklas det sår 

som kräver behandling. I mötet med vården är en god omvårdnad och en god vårdrelation 

viktig. Bristen på dessa leder ofta till ett lidande som individen måste kämpa emot med 

copingstrategier. 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa personers erfarenhet av att leva med 

kroniska sår.  

Metod: En litteraturöversikt gjordes i denna studie med 15 vetenskapliga artiklar, som bestod 

av både kvantitativ och kvalitativ metod. 

Resultat: 3 huvudkategorier identifierades: begränsningar, lidande samt coping. Deltagarna 

ansåg att en brist på information samt begränsningar i vardagen påverkade individens sociala 

umgänge och fysiska aktivitet. Smärta, skam och rädsla ledde till depression. För att hantera 

detta använde individerna sig av familjen och stöd av vårdpersonalen 

Slutsats: Det framkom att individernas dagliga liv påverkades av det kroniska såret. Den 

konstanta smärtan orsakade sömnsvårigheter hos individen, vilket ytterligare försvårade 

hanteringen av smärtan och vardagen. Kontinuitet hos vårdpersonal och i behandlingen gav 

personerna en trygghet och en ökad förståelse för sitt tillstånd. Det belystes att det var viktigt 

att vårdpersonalen ser individen bakom såret, och inte bara lägger sitt fokus på sårläkningen 

och behandlingen. 

 

Nyckelord: Coping, Kroniska sår, Lidande, Vårdpersonal, Upplevelse. 

 

  



 

 

Abstract 

Bakground: Chronic wound comprises of leg ulcer, foot ulcer, decubitus, diabetic ulcer, 
damaged ulcer, tumors, rheumatic wounds and care damage with complications after surgical 
intervention, which hasn't healed within six weeks. Research gives the results of showing 
that, even though prevention of strategies are used, the ulcer is still developing and needs 
treatment. In the meeting with the healthcare, it is important to have a good nursing and a 
good relationship care. Lack of this often leads to suffering that the individual must endure 
with the aid of coping strategies.  

Aim: The aim of this study was to explore the persons experience of living with a chronic 
ulcer. 

Method: In this study a literature review was done, with 15 scientific articles, which 
consisted of both quantitative and qualitative methods. 

Results: 3 main categories where identified: restriction, pain and coping. The participants felt 
that it was lack of information and limitations in everyday life which affected the individual's 
social life and physical activity. Pain, shame and fear led to depression. To get the capability 
to handle the situation, the individuals turned to their families and care provider for support.  

Conclusion: As it is stated, the individuals where affected in their everyday life due to the 
chronic ulcer. The constant pain which is caused the sleeping disturbances in the individual´s 
made coping the pain and everyday life harder. Continuity with the healthcare provider and 
treatment gave an understanding and safety for the individuals for their condition. It was 
important that the health professionals not only put their focus on the healing of the wound 
and the treatment, they must also put attention to the individual with the wound.  

 

Keywords: Chronic wound, Coping, Experience, Healthcare provider, Suffering. 
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Inledning 

I Sverige idag finns ingen exakt siffra på hur vanligt kroniska sår är, men en tidigare rapport 

visar att omkring 0.1% - 0.3% av Sveriges befolkning lider av kroniska sår (Statens 

beredning för medicinsk utredning [SBU], 2014). Detta leder till att ungefär 2-4% av hälso- 

och sjukvårdsbudgeten går till sårrelaterade kostnader, och den beräknas stiga i och med den 

ökade åldern hos landets befolkning samt den ökade mängden personer med diabetes. Utifrån 

hur vanligt förekommande kroniska sår är, samt risken för att tillståndet kommer öka hos 

befolkningen, är författarna intresserade av att undersöka personers erfarenheter av att leva 

med kroniska sår. 

 

Bakgrund  

Kroniska sår  

Kroniska sår, även kallat svårläkta sår definieras enligt kvalitetsregistret Rikssår (2009) som 

ben- och trycksår, diabetesfotsår, sårskador, tumörer, reumatiska sår och vårdskador i 

samband med kirurgiska sår som inte läkt på 6 veckor. SBU (2014) förklarar i sin rapport om 

kroniska sår, att bensår, fotsår och trycksår är de vanligaste kroniska såren. Den 

gemensamma faktorn hos de tre kroniska såren är cirkulationsfaktorer som bidrar till 

uppkomsten av såret, samt leder till att det blir svårläkt. Vidare läggs vikt vid att korrekt 

diagnostisering görs för att rätt behandling ska kunna ges. 

Bensår. Ett sår under knäleden, som med behandling inte har läkt inom 6 veckor, 

klassificeras som ett bensår. De vanligaste orsakerna till bensår är venös insufficiens, som 

innebär att de venösa pumparna i benen är försämrade, samt arteriell insufficiens som innebär 

att vävnaden inte får tillräckligt med syre, vilket kan orsaka vävnadsdöd. Vanliga symtom vid 

venös insufficiens är bensvullnad i form av ödem. Ödem bidrar till fördröjd läkning på grund 

av ökad syrebrist i vävnaderna. För att undvika bensår ska förebyggande åtgärder sättas in. 

Viktiga förebyggande åtgärder är livsstilsförändringar såsom aktivering av benmuskulatur 

och att sluta röka. Vid arteriell insufficiens innebär prevention läkemedelsbehandling i form 

av blodproppshämmande och blodfettssänkande läkemedel samt rökstopp för att inte 

försämra genomblödningen ytterligare. Behandling av bensår kan ske genom 

kompressionsbehandling, läkemedel och kirurgi. Vid venösa bensår kan åderbråckskirurgi 

minska behovet av behandling med kompressionsbehandling (SBU, 2014). Alla  bensår går 
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inte att operera eftersom att kärlen kan vara för skadade (Casey, 2012). Vid svåra ödem kan 

kompressionsbehandling med pumpstövel krävas. Vid arteriella bensår sker behandling 

genom kirurgi för att öka blodgenomflödet. Detta kan ske genom bypass-teknik eller 

ballongvidgning i kombination med stent-behandling (SBU, 2014), som är ett rör som sätts in 

i blodkärlet för att förhindra att förträngningen återkommer (Läkemedelsverket, 2007). 

 

Fotsår. Enligt SBU (2014) är fotsår vanligast hos diabetiker och hos personer med arteriell 

insufficens. Fotsåret är ett sår som med behandling inte har läkt inom 6 veckor. 

Fotdeformiteter eller yttre våld i kombination med nervskador anses vara den vanligaste 

orsaken till fotsår hos personer med diabetes. Det kan förklaras av att personer med diabetes 

kan ha en nedsatt känsel i fötterna, och därför inte hinner reagera på skador och utslag. 

Perifier kärlsjukdom (åderförkalkning) sker hos alla individer, men debuterar ofta tidigare 

hos personer med diabetes, och är den vanligast orsaken till förlängd läketid. Förebyggande 

åtgärder, som regelbunden inspektion av fötter, regelbunden fotvård, patientinformation 

angående egenvård och användning av skyddande skor är viktiga för att minska risken för 

fotsår. Behandling av fotsår är komplext på grund av att det ofta är ett flertal faktorer som 

behöver behandlas samtidigt. Både Casey (2012) och SBU (2014) anser att en kombination 

av infektionsbekämpning och avlastande behandling är de mest avgörande faktorerna utöver 

lokal sårbehandling, och behandlingen bör involvera flera professioner och den egna 

individens medverkan. 

Trycksår. Mekanisk belastning ofta i kombination med friktion, så som skjuvning kan leda 

till en lokal skada, så kallat trycksår (SBU, 2014). Trycksår är vanligast hos äldre på grund av 

att huden bryts ned förklarar Langemo, Haesler, Naylor, Tippett och Young (2015) i en 

översiktsartikel om trycksår hos äldre personer under palliativ vård. Vidare skriver SBU 

(2014) att vid tryckskador uppstår en syrebrist som leder till trycksår. Redan efter ett 

kortvarigt tryck kan tryckskadan leda till celldöd, som kan sprida sig till närliggande vävnad. 

I samband med personens ankomst till en vårdinrättning kan en riskbedömning göras med 

hjälp av Modifierad Nortonskala och hudbedömning (Senior alert, 2007). Den viktigaste 

preventionen för trycksår är att tryckavlasta genom en kombination av lägesändringar och 

tryckavlastande material och madrasser. Prevention av trycksår kan även ske genom att 

utprova rätt inkontinensskydd för att minska fukt, samt genom regelbundna hudbedömningar 

(SBU, 2014). Langemo et al. (2015) uppmärksammar att även om prevention görs, bör 
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vårdpersonalen vara medveten om att trycksår kan uppkomma. Behandlingen bör diskuteras 

med personen med trycksår och/ eller med närstående, för att individuellt anpassa vården 

utifrån personen och närståendes önskningar och värderingar. Langemo et al. (2015) anser att 

behandlingsfokus hos personer under palliativ vård bör ligga vid smärtbehandling, men att 

förflyttning och nutritionsbehandling är viktiga faktorer hos alla för att läka såret. SBU 

(2014) tillägger att såromläggningsmaterialet har betydelse för att undvika infektioner och 

därmed förbättra läkeprocessen. 

God omvårdnad 

Centralt för omvårdnaden är människan och det är sjuksköterskans ansvar att genom 

närkontakt ge god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Omvårdnad är ett 

naturligt beteende och innebär att upprätthålla eller stödja hälsan. En känsla av tillit, 

kroppslig och andligt välbehag samt en tillfredställelse ska upplevas hos individen som får 

omvårdnad (Eriksson, 1987). Människan ska ses som en helhet, som inkluderar både den 

fysiska kroppen, men också själen och anden. Att se hela individen är en form av 

personcentrerad vård, där individens önskningar, behov och förväntningar är målet att 

uppfylla (Fransson Sellgren, 2009). Socialstyrelsen (2015) förklarar att det finns ett flertal 

uttryck för personcentrerad vård, bland annat patientfokuserad vård. Författarna har valt att 

använda personcentrerad vård. Enligt lag skall personen vara delaktig i sin vård och få den 

information som behövs på ett individanpassat vis. Vidare ska all vård ske efter samtycke 

med personen och en kontinuerlig och trygg vårdkontakt ska utses åt individen (Patientlagen, 

SFS 2014:821). Personcentrerad vård ska ske under hela vårdkedjan och i alla vårdsituationer 

och genom användandet av personcentrerad vård minskar risken för att kränka patienten 

(Ekman, 2011). Personcentrerad vård handlar om att lyfta fram personen bakom sjukdomen 

och har visat sig vara ett bra arbetssätt i början av en omvårdnadsrelation (Fredricks, Lapum 

& Hui, 2015). 

Vårdrelationen definieras som mötet mellan vårdpersonal och personen som söker vård. Det 

krävs att vårdpersonalen är trygg i sig själv för att på ett respektfullt sätt kunna möta 

personens upplevelser och problem (Snellman, 2012). Att lyssna till patientens önskningar 

och behov påvisas av Fredricks et al. (2015) vara av största vikt vid omvårdnad då individen 

ofta vet mer om sitt tillstånd och sina behov än vårdpersonalen. God omvårdnad innebär att 

vårdgivaren tillgodoser individen dennes grundläggande behov utan att använda makt 

(Eriksson, 1987). I en vårdsituation har vårdpersonalen en maktposition. Några exempel på 



4 

 

maktutövande är att tvinga individen till handlingar hen inte skulle ha gjort självmant, eller 

att inte ta individen på allvar. Genom maktutövande kan vårdpersonalen skapa ett lidande hos 

individen (Eriksson, 1994). 

Lidande och välbefinnande 

Lidande är en del av det mänskliga livet, och utan lidandet kan människan inte uppskatta 

hälsan (Eriksson, 1994). Hälsa och lidande är en process som förändras med tiden i relation 

till varandra (Willman, 2009). Hälsa är en sorts välbefinnande som uppfylls genom glädje, 

tillfredställdhet och uppfyllande av sina mål, och är likt begreppet livskvalité 

(Antonovsky,1991). Världshälsoorganisationen [WHO] (1993) definierar livskvalité som 

individens perspektiv av plats i livet, i relation till omgivningen och sina mål, och den är en 

personlig upplevelse som förändras med tiden. Lidandet, som också är en individuell 

upplevelse utan fast form, finns enligt Eriksson (1994) både som sjukdomslidande och 

livslidande. Sjukdomslidande är det lidande som orsakas av individens sjukdomstillstånd och 

behandlingen medans livslidande går djupare in i individens existens och berör hela livet. 

Lidandet är en kamp för njutning och välbefinnande och i kampen lär sig personen att finna 

en mening i sitt lidande och lär sig hantera situationen. 

Coping 

Coping finns beskriven i flera termer. I en litteraturstudie av Peart (2015) skiljs 

problemfokuserad coping och normalisering. Problemfokuserad coping innebär att personen 

försöker hitta en lösning på det specifika problemet, medan normaliseringen innebär att 

personen försöker normalisera problemet genom att lära sig leva med det. Antonovsky (1991) 

anser att coping innebär en känsla av sammanhang [KASAM]. Vidare menar han att, 

beroende på individens grad av KASAM, upplever individen sin hanteringsförmåga olika, där 

KASAM är ett samspel av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i situationen.  

Vidare beskrivs det att det finns individuella faktorer som ökar samspelet i KASAM, och 

genom dessa faktorer kan individer finna en mening och en möjlighet att kämpa emot sitt 

tillstånd (Antonovsky, 1991). 

Vårdpersonalens perspektiv 

Att behandla personer med kroniska sår kräver mycket kunskap. Vårdpersonalen upplevde att 

de gjorde allt de kunde för att behandla det kroniska såret, men att framstegen var små, vilket 

ledde till att de sökte mera kunskap. Personalen delade gärna med sig av sin kunskap till sina 
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kollegor, men de hämtade sällan information på internet och genom forskning. I och med att 

såret var svårläkt upplevde personalen en frustration (Walsh & Gethin, 2009). 

Vårdpersonalen upplevde att personen med det kroniska såret inte följde behandlingen och 

ledde till att personalen upplevde att de inte blev lyssnade på. Känslorna gjorde att personalen 

inte kände sig uppskattade och gjorde att de tappade intresset för att behandla personer med 

kroniska sår (Cullen & Phillips, 2009).  

 

Problemformulering 

Kroniska sår är ett vanligt förekommande tillstånd hos Sveriges befolkning, och SBU (2014) 

redovisar i sin rapport om svårläkta sår, att trots förebyggande åtgärder så uppkommer 

behandlingskrävande kroniska sår. Det kroniska såret gör att personen kommer i kontakt med 

vården och vårdpersonalen. God omvårdnad skapas genom sjuksköterskans lyhördhet och 

goda vårdrelationer och enligt Patientlagen (SFS 2014:821) skall vården ske genom 

personcentrerad vård. Detta innebär att det är behov och förväntningar hos den enskilde 

individen som styr dennes vård. Det framkom att vårdpersonal upplever vården av personer 

med kroniska sår som påfrestande och söker hellre information hos kollegor än via forskning 

och därför kan det vara av betydelse att belysa hur personer med kroniska sår upplever sin 

vardag. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa personers erfarenhet av att leva med 

kroniska sår.  

 

Definition av centrala begrepp 

Kroniska sår - Bensår, fotsår, trycksår, diabetessår, sårskada, tumörer, reumatiska sår och 

vårdskador vid komplikationer efter kirurgiska ingrepp som inte läkt inom 6 veckor (Rikssår, 

2009). 

Vårdpersonal - Personal som arbetar inom hälso- och sjukvården i kontakt med vårdsökande 

(Patientsäkerhetslag, SFS 2010:659). 
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Metod 

Design 

För att sammanfatta tidigare kunskap inom området har författarna valt att göra en 

litteraturöversikt med såväl kvalitativ som kvantitativ forskning, en så kallad mixad metod 

(Borglin, 2012). En litteraturöversikt är en sammanfattning av kunskap för att ta reda på det 

nuvarande kunskapsläget inom det valda området, och för att hitta eventuella kunskapsluckor 

Friberg (2006a). Genom användandet av mixad metod går det enligt Borglin (2012) att uppnå 

en högre grad av sammanfattning genom att kombinera statistiska och förklarande resultat. 

 

Urval av litteratur 

Inklusion  

Artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten skulle utgå ifrån personernas erfarenheter 

av att leva med kroniska sår. Artiklarna skulle vara orginalartiklar, skrivna på engelska och 

vara publicerade mellan 2006 och 2016. Artiklarna skulle ha deltagare med varierande typer 

av kroniska sår. Artiklarna skulle också vara peer-reviewed, vilket betyder att artiklarna har 

blivit granskade av erfarna forskare innan publicering (Karlsson, 2012). 

Exklusion 

De artiklar som exkluderades var skrivna på andra språk än engelska, litteraturartiklar eller 

uteslöts på grund av högt bortfall bland deltagarna i studien. Ett exklusionskriterium var låg 

kvalité efter kvalitetsgranskningen, men ingen vald artikel hade låg kvalité. 

Databaser 

Databaserna som användes i litteraturöversikten är Pubmed, CINAHL, PsychINFO och Web 

of Science. Enligt Forsberg och Wengström (2013) har Pubmed ett stort utbud av 

vetenskapliga artiklar både inom medicin och omvårdnad som kan vara relevant för 

litteraturöversiktens syfte. CINAHL som innehåller vetenskapliga artiklar är specifikt inriktad 

inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). Karlsson (2012) skriver att 

PsychINFO innehåller artiklar inom psykologi och beteendevetenskap vilket innebär att det 

innehåller information om människans beteende och upplevelser. Enligt Polit och Beck 

(2012) bör flera databaser användas på grund av ett varierat resultat beroende på databas, 

därför användes även Web of Science. Karlsson (2012) rekommenderade att använda  Google 
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Scholar, för att hitta artiklarna i fulltext. Ulrichweb användes för att undersöka om artiklar 

var peer-reviewed. 

Sökord 

Sökorden valdes utifrån studiens syfte och kombinerades med hjälp av Booleska operatorn 

AND för att begränsa sökningen (Karlsson, 2012). Sökorden som användes var: Chronic 

Ulcer, Experience, Pressure Ulcer, Living, Chronic wounds, Patient, Foot Ulcer, Story, Ulcer, 

Quality of life, Lived experience, Daily, activities of daily life, life, elderly, elder Chronic leg 

ulcer och daily life (se bilaga 1). 

Sökning av artiklar i fulltext 

Sökningen påbörjades genom användandet av sökord som använts under en testsökning 

(ulcer, patient, experience, living, chronic wounds, chronic ulcers, pressure ulcer). Tidigare 

nämnda databaser användes med inställningarna engelskt språk, inom 10 år, peer-reviewed 

och sorterades sedan efter relevans. I och med sökningens gång upptäcktes de tidigare 

nämnda sökorden, vilka gav bättre sökresultat. Sökningarna dokumenterades genom hela 

processen för att enkelt redovisas i tabellen (bilaga 1). Manuell sökning av artiklar gjordes i  

referenslistorna i inkluderade artiklar vilket gav 2 artiklar som inkluderades i studien (se 

tabell 1). De artiklar som inte fanns i fulltext söktes efter i Google Scholar och genom 

sökandet av artiklar hittades ytterligare en artikel till resultatet. Artikelsökningen resulterade i 

15 artiklar, varav åtta är kvalitativa, sex är kvantitativa och en är av mixad metod. Artiklarna 

kommer ifrån Australien (n:1), Brasilien (n:1), England (n:4), Indien (n:1), Italien (n:1), 

Kanada (n:2), Sverige (n:2) och USA (n:3) (Bilaga 2). Litteraturöversiken bygger på 1477 

deltagare med sår och 80 deltagare i en av artiklarnas kontrollgrupp med personer utan sår. 

Ungefär 52% av personerna är kvinnor och 48% är män med olika typer av kroniska sår. 

Deltagarna är mellan åldrarna 14 och 100 (se tabell 2). 

Tabell 1. Manuell sökning 

Artikel Författare 

År 

Antal lästa 
titlar 

Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

Impact of 
exudate and 
odour from 
chronic 
venous leg 
ulceration. 

Jones, J., Barr, W., 
Robinson, J. & 
Carlisle, C. 
 
2008. 
 

3 3 2 2 
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Tabell 2. Litteraturöversiktens deltagare 

Antal artiklar Antal deltagare Deltagarnas ålder Könsfördelning Sårtyper 

15 artiklar 1477 deltagare med 
sår + 80 deltagare 
utan sår. 

14 – 100 år 
De flesta var över 
65 år. 

Kvinnor – 773 
Män - 704 
Ca 52% K / 48% M 

Bensår, venösa, 
arteriella, mixad, 
diabetesfotsår, 
trycksår, 
infekterade sår, 
kirurgiska sår, 
hudcancer, 
tuberkulos,  
ischemiska sår, 
hypertensiva, 
reumatisk artrit, 
systematisk 
sklerosis, 
microangiopatiska 
och trauma hos 
personer med 
venös insufficiens. 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

Alla artiklar kvalitégranskades utifrån Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengströms (2008) (se bilaga 3) och  

inkluderades endast om de uppfyllde som lägst medelkvalité, eftersom enligt Forsberg och 

Wengström (2013) ska artiklar som värderas till låg kvalité inte inkluderas.  

 

Granskningsmallarna består av 29 ja/nej frågor för de kvantitativa studierna och 25 ja/nej 

frågor för de kvalitativa studierna, varje ”ja” gav en poäng, baserat på hur tydligt  och korrekt 

artiklarna är uppbyggda. Om frågorna blir besvarad med 80 % "ja" så håller artikeln en hög 

kvalitet, och om artikeln får 60 % "ja" på frågorna så innebär detta en medelkvalitet.  

 

Tillvägagångssätt 

Artikelsökningen gjordes enskilt för att få en bredare sökning i databaserna. Utifrån träffarna 

lästes titlar och abstrakt gemensamt. Vid överenstämmelse med litteraturöversiktens syfte och 

inklusionskriterier så lästes hela artikeln. Fulltextartiklar och abstrakt lästes av respektive 

författare för att få inkluderas eller beställas. De artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext 

eller på Google Scholar beställdes genom biblioteket på Högskolan Dalarna, Falun. Fyra 

artiklar beställdes, och av dessa var det tre som inkluderades i resultatet. När 15 artiklar blivit 

funna gjordes en kvalitetsgranskning för att kontrollera artiklarnas kvalitét (se bilaga 2). 



9 

 

Artikeln av mixad metod granskades med kvalitativ granskningsmall eftersom resultatet som 

användes var av kvalitativ metod. Alla artiklar som inkluderats hade hög- eller medelkvalité 

enligt kvalitetsgranskningen. Datainsamlingen pågick mellan februari och mars 2016 och 

författarna sammanställde litteraturöversikten gemensamt. 

 

Analys och tolkning av data 

I analysen av artiklarna har författarna använt Fribergs (2006a) innehållsanalys i kombination 

med Borglins (2012) metod, så kallad konvergent metod. I Fribergs (2006a) metod kan 

författarna genom att läsa artiklarna ett flertal gånger få en djupare förståelse för innehållet. 

Vid analysen bör ett fokus användas, författarna valde därför att fokusera på likheter och/ 

eller skillnader i artiklarnas resultat. Genom att använda en konvergent metod har kvalitativa 

och kvantitativa artiklarnas resultat granskats enskilt och först i resultatet redovisats som en 

helhet (Borglin, 2012). En sammanställning av likheterna och skillnaderna gav stöd för 

subkategorierna (Friberg, 2006a). Subkategorier är text av liknande innehåll som bildar 

kategorier (Danielsson, 2012). 

 

Etiska överväganden 

Sjuksköterskan ska i sin profession alltid använda forskning i sitt arbete och genom detta kan 

sjuksköterskan gå in i en forskningsroll (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I samband 

med forskningen så måste sjuksköterskan förhålla sig till särskilda förpliktelser 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden Northern Nurses´ Federation [SSN], 2003). Ett exempel 

är att forskaren inte alltid ska vända sig till den sårbara gruppen utan bör, om möjligt, vända 

sig till redan insamlad forskning genom att utföra en litteraturöversikt. Negativa resultat 

kommer tas upp enligt SSN´s (2003) riktlinjer och Forsberg och Wengström (2013). För att 

vara säker på att forskningsetiska riktlinjer har följts har enbart studier med godkännande från 

etiska råd eller institutioner inkluderats. SSN (2003) rekommenderar att forskare utan 

erfarenhet bör ha en erfaren forskare som handledare, vilket ingår i författarnas 

examensarbete. Författarna har noggrant redovisat vad som är fakta och vad som är 

författarnas egna tyckande genom att använda referenshantering enligt APA (Röda korsets 

högskola, 2015).  
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Resultat  

Analysen resulterade i tre kategorier: Begränsningar, lidande och coping (Tabell 3). 

Tabell 3. Resultatkategorier 

Begränsningar  
• Otillräcklig information 
• Fysisk inaktivitet  
• Svårigheter i dagliga livet  

Lidande 

• Smärta 
• Sömnproblematik 
• Skam 
• Rädsla 
• Nedstämdhet 

Coping 

• Meningen med lidandet 
• Stöd från familjen 
• Stöd från vårdpersonal 

 

Begränsningar  

Studien visade att deltagarna upplevde begränsningar på grund av otillräcklig information, 

isoleringen, fysisk inaktivitet och svårigheterna som uppstod i det dagliga livet i samband 

med det kroniska såret (Faria, Blanes, Ilockman, Mequita Filho & Ferreria, 2011; Goldberg 

& Beitz, 2010; Goodridge, Trepman, Sloan, Guse, Strain, McIntyre & Embil, 2006; Green, 

Jester, McKinley & Pooler, 2013; Guarnera, Tinelli, Abeni, Di Pietro, Sampogna & Tabolli, 

2007; Hopman, Buschanan, VanDenKerkhof & Harrison, 2013; Jones, Barr, Robinson & 

Carlisle, 2006; Jones, Barr, Robinson & Carlisle, 2008; Lindahl, Norberg & Söderberg, 2007; 

Mudge, Holloway, Simmonds & Price, 2006; Rastinehad, 2006; Shukla, Shukla, Tripathi, 

Agrawai, Tiwary & Prakash, 2008; Skavberg Ronaldsen, Biguet & Elfvings, 2011; Taverner, 

Closs & Briggs, 2014; Wellborn & Moceri, 2014). 

Otillräcklig information  

Majoriteten av deltagarna hade ingen kunskap om hur såret uppkommit eller varför det 

bildats (Goldberg & Beitz, 2010; Green et al., 2013; Rastinehad, 2006; Wellborn & Moceri, 

2014). Ett litet antal av deltagarna i Green et al. (2013) studie hade släktingar som har, eller 

hade haft bensår. Därmed hade några av de intervjuade förståelse för orsakerna bakom 

sårutvecklingen och visste därför att de led en ökad risk för att själva utveckla kroniska sår. I 
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en studie genomförd i England hade några av studiedeltagarna endast haft kroniska sår en 

gång, men det fanns personer som hade haft upp till 30 episoder av sår (Jones et al., 2006). 

Många av personerna med kroniska sår hade andra kroniska sjukdomar som påverkades 

negativt av såren (Goldberg & Beitz, 2010; Green et al., 2013; Hopman et al., 2013). Trots att 

personerna med sår hade fått information från sjukvården ansåg flera av deltagarna att 

informationen inte var tillräcklig (Wellborn & Moceri, 2014). De hade också önskat tydlig 

information i förebyggande syfte vid ett tidigare tillfälle. De intervjuade som bodde i USA 

ansåg att det var svårt att hitta bra information på internet och i broschyrer och tyckte att det 

fanns mer information angående andra kroniska sjukdomar. Bristen av information gjorde att 

flera personer fick problem när de skötte om såren själva, innan de sökte sjukvårdens hjälp 

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

Många av deltagarna i Goldberg och Beitz (2010) studie var positiva till sjukvården. Dock 

var förståelsen för behandlingen låg (Goldberg & Beitz, 2010; Mudge et al., 2006), vilket 

bidrog till att följsamheten av kompressionsbehandlingen också var låg i studie gjord i 

Stockholm (Skavberg Ronaldsen et al., 2011).  

Fysisk inaktivitet  

Personer med kroniska sår visade en lägre grad av livskvalité än personer utan sår, i och med 

begränsningarna i den fysiska funktionen och aktiviteter (Faria et al., 2011). Liknande 

resultat kunde finnas i studien gjord av Shukla et al. (2008) där begränsningen i den fysiska 

aktiviteten hindrade personerna i deras förmåga att utföra hushållssysslorna och andra 

vardagliga aktiviteter. Vidare visade det sig att den äldre populationen hade högre 

begränsningar i den fysiska aktiviteten än resterande deltagare (Guarnera et al., 2007; 

Hopman et al., 2013), men även att kvinnorna led mer än männen på grund av de fysiska 

begränsningarna (Shukla et al., 2008). 

I en studie av Taverner et al. (2014) visade det sig att det fanns individer som såg på fysisk 

aktivitet med rädsla, på grund av att mobiliseringen gav dem smärta och Green et al. (2013) 

skriver att rädslan för att skada sig fanns alltid där . Fysisk aktivitet förstods vara en livslång 

behandling som skulle öka cirkulationen i benen (Skavberg Ronaldsen et al., 2011) men 

informationen om vilken aktivitet som var bra, samt hur den skulle upprätthållas var svår att 

få tag på (Mudge et al., 2006). En läkare hade enligt en individ gett denne råd att inte hålla 

sig aktiv då det påverkade såret vilket skapade en osäkerhet hos individen. Fysisk aktivitet 

ansågs behöva finnas på recept och  inte bara ges som råd, eftersom att övningar och råd var 
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svåra att hitta (Skavberg Ronaldsen, 2011).  Dock var aktivitet på allmänna platser inte alltid 

önskvärt av utomstående. En deltagare hade blivit nekad att bada innan såret brutit ut helt av 

en badvakt vid en simhall, på grund av risken att andra skulle bli upprörda (Mudge et al., 

2006).  

Svårigheter i dagliga livet 

Begränsningar i aktivitet ledde till svårigheter att klara av vardagens sysslor, så som att göra 

te och att gå på toaletten (Goodridge et al., 2006; Taverner et al., 2014), vilket i sin tur 

medförde att individerna behövde mera hjälp, med följd att de behövde flytta till ett 

serviceboende vilket gav lägre självständighet för individen. Några av deltagarna försökte 

motstå begränsningarna såret skapade och försökte bibehålla sin normala funktion (Green et 

al., 2013; Skavberg Ronaldsen et al., 2011). En deltagare i Washington berättade dock att i 

och med sina venösa bensår, var hon tvungen att sälja sin butik, eftersom hon inte klarade att 

stå hela dagarna (Wellborn & Moceri, 2014). 

Saker som tidigare föll sig normalt att göra var svårare att utföra i och med såret (Taverner et 

al., 2014) och att upprätthålla hygienen genom att duscha eller bada upplevdes omöjligt i och 

med förbanden (Green et al., 2013). Deltagarna i Mudge et al.s (2006) studie från England 

hade provat alla möjliga sätt, allt ifrån soppåsar till vattentäta strumpor utan framgång och 

valde därför, ofrivilligt, att inte tvätta sig. En individ berättade om att hon ville tvätta benen 

på kvällarna och därför hade tagit av sig förbanden, vilket resulterade i att sjuksköterskan 

hade läxat upp henne (Green et al., 2013). Att välja kläder och skor var krångligt på grund av 

förbanden och kompressionslindningen och kvinnorna valde att inte använda kjolar, vilket 

gjorde att vissa kände sig mindre kvinnliga (Mudge et al., 2006).  

"It's horrible – you can´t dress as you want to. I´ve got nice fine skirts as I could have, you 

know, printed skirts for the summer, ever so nice." (Green et al., 2013, s. 65). 

Svårigheter med att ta sig hem efter besöken hos vårdgivare uppstod (Green et al., 2013) och 

vissa individer krävde specifika platser i bussarna i kollektivtrafiken för att känna sig säkra 

(Mudge et al., 2006). Deltagarna i staden Philadelphia upplevde att erfarenheterna inte bara 

var emotionellt påfrestande, utan att ekonomiska kostnader också påverkade vardagen. På 

grund av sjukskrivning, inläggning på sjukhus och alla resor till och från vårdgivare var 

individerna tvungna att förändra sin livsstil (Goldberg & Beitz, 2010). Några individer 

berättade om att de varit tvungna att vänta när vårdpersonalen var sen, vilket gjorde att de 

hade missat sina aktiviteter (Green et al., 2013). Att vårdpersonalen kom försent gjorde att 
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personerna i Sverige kände sig svikna, vilket i sin tur ledde till ett förlorat förtroende för 

vården och en osäkerhet rörande ifall de skulle få hjälp om tillståndet blev förvärrat (Lindahl 

et al., 2007). 

 

Lidande 

Deltagarna i studien upplevde smärta, sömnproblematik, skam,  rädsla och nedstämdhet i sin 

vardag vilket ledde till ett lidande (Faria et al., 2011; Goldberg & Beitz, 2010; Goodridge et 

al., 2006; Green et al., 2013; Guarnera et al., 2007; Hopman et al., 2013; Jones et al., 2006; 

Jones et al., 2008; Lindahl et al., 2007; Mudge et al., 2006; Rastinehad, 2006; Shukla et al., 

2007; Skavberg Ronaldsen et al., 2011; Taverner et al., 2014). 

Smärta 

Smärta var en central del i personernas upplevelser och det upplevdes som det dominerande 

symtomet de var tvungna att stå ut med (Goldberg & Beitz, 2010; Green et al., 2013; Mudge 

et al., 2006), och den konstanta smärta var en av de faktorer som sänkte deltagarnas 

livskvalité (Faria et al., 2011). Av 190 individer i Jones et al. (2006) studie led 137 deltagare 

av mild till outhärdlig smärta vid något tillfälle och av 564 individer i studien av Hopman et 

al. (2013) led 450 av någon grad av smärta. Ofta var det smärtan som gjorde att deltagarna i 

Taverner et al. (2014) studie sökte vård. Smärtan upplevdes ofta som konstant och att den 

med tiden förändrades utan anledning (Goldberg & Beitz, 2010; Rastinehad, 2006). Ett 

samband mellan personens smärta och sårets lokalisation och storlek visades i en studie gjord 

i Italien (Guarnera et al., 2007). Smärtan kunde upplevas som allt ifrån brännande, skärande, 

tryckande och värkande av deltagarna i studien av Rastinehad (2006) från USA och en 

individ berättade att smärtan kunde gå från att vara brännande, till huggande och till att det 

senare var bara ömt (Green et al., 2013). Några individer uttryckte att de hellre ville amputera 

sitt ben, än att fortsätta lida av smärtan (Taverner et al., 2014). 

Många av personerna i Mudge et al.s (2006) ansåg att smärtan förvärrades vid förbandsbyten. 

Alla utom en av de intervjuade i Taverner et al.s (2014) studie och några av deltagarna i 

Rastinehads (2006) studie berättade att smärtan inte var så svår i början, utan att den ökade i 

och med behandlingen. Men ingen av deltagarna i Mudge et al.s (2006) studie gick tillbaka 

till vårdcentralen, trots att förbandet skavde. 
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Få av individerna i Taverner et al.s (2014) studie tog den smärtlindring de var ordinerade på 

grund av oron för biverkningar. De förklarade också att de inte ville ta smärtlindringen 

eftersom den gav liten eller ingen effekt och i Lindahl et al.s (2007) studie var deltagarna 

oroliga över att ta dem med sina andra läkemedel. Vidare förklarade deltagarna att de inte 

kunde ta sina smärtstillande eftersom de var tvungna att köra bil. Personerna upplevde att de 

inte blev tagna seriöst samt att de inte blev lyssnade på (Lindahl et al., 2007; Taverner et al., 

2014), och 9 av 11 deltagare i studien av Taverner et al. (2014) ansåg att vårdpersonalen inte 

lyssnade till deras berättelser angående smärtan. Enligt en studie i Italien gjord av Guarnera 

et al. (2007) var det bara 88 deltagare av 381 som fick den läkemedelsbehandling WHO 

rekommenderar och att det var få av de 252 deltagare som hade smärtlindring som tog sina 

läkemedel. Trots detta fanns det några deltagare som ansåg att de hade kontroll över sin 

smärta (Mudge et al., 2006). 

Sömnproblematik  

Sömnen påverkades av individens konstanta smärta (Green, 2013; Lindahl, 2007; Rastinehad, 

2006; Taverner, 2014) vilket ledde till långa, sömnlösa nätter. Sömnlösheten gjorde att 

individerna tappade hoppet (Lindahl, 2007), fick svårare att hantera smärtan och ökade 

individens sårbarhet. Bristen på sömn ledde till en försämring i deras tillstånd och begränsade 

vardagen ytterligare, och individerna lyfter fram att de vaknade av smärtan och att de vände 

och vred på benen för att det inte skulle göra ont (Green, 2013).  

Skam 

Personerna kände skam över att de inte hade sökt hjälp tidigare, eller att de inte hade gått 

direkt till sjukhuset (Lindahl et al., 2007) och ett flertal kände en förlust av kontroll för att de 

inte kunde kontrollera tillståndet själva (Jones et al., 2008). Deltagarna upplevde att 

allmänheten inte förstod deras behov, och genom att ständigt bli påmind om såret upplevde 

deltagarna frustration (Jones et al., 2008; Mudge et al., 2006). Flera deltagare hade blivit 

kontaktade av främlingar som erbjöd dem botemedel, vilket inte bara gjorde att de ifrågasatte 

traditionell medicin, utan också påvisade för dem att deras sår var uppenbart för andra 

(Mudge et al., 2006). En skuld gentemot familjen skapades hos de intervjuade, då de trots att 

det var oönskat, så behövde de oundvikligen involvera familjen (Lindahl et al., 2007). Att 

bygga upp intima relationer och att vara lika involverad som tidigare i relationer sågs som en 

svårighet (Green et al., 2013). I och med symtom som illaluktande doft och vätska från såren, 
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upplevde deltagarna skam och en känsla av att vara smutsig i närheten av andra människor 

(Jones et al., 2008; Lindahl et al., 2007).  

Den här typen av smutsighet beskrevs av en individ som smuts som inte gick att tvätta bort 

(Lindahl et al., 2007). En individ nämnde att självförtroendet påverkades av doften, eftersom 

han alltid kände skam (Jones et al., 2008). Dock kunde ingen signifikant skillnad ses mellan 

deltagarna med och utan sår vid användandet av Rosenberg´s självkänslo-skala (Faria et al., 

2011). Sårets doft gjorde att deltagare höll sig borta ifrån andra människor, vilket skapade 

isolering och påverkade individens vardag negativt (Green et al., 2013; Jones et al., 2008; 

Lindahl et al., 2007; Mudge et al., 2006). I studien av Jones et al. (2006) visade det sig att 

mer än hälften av deltagarna klagade på sårdoften. Av studien 190 deltagare var det bara 11 

stycken som sa att de inte hade någon sårvätska. 22 deltagare hade mycket sårvätska, medans 

157 deltagare hade liten till måttlig mängd. 

Rädsla 

Deltagarna upplevde en rädsla för framtiden eftersom de visste att den inte gick att stoppa . 

Framtiden kunde innehålla nya sår, nya infektioner eller att den illaluktande doften skulle 

komma tillbaka efter att de hade kämpat med att få bort den. Flera av deltagarna var rädda för 

att smärtan vid fysisk aktivitet skulle vara ett hot emot sårläkningen (Skavberg Ronaldsen et 

al., 2011). De intervjuade var även rädda för att andra skulle tycka synd om dem eller att bli 

svikna av familjen, att bli glömda eller att de ska förlora tilliten till sig själv. Individerna var 

rädda både för livet och döden, vilket gjorde att de tappade allt hopp (Lindahl et al., 2007). 

Eftersom närstående inte vid frågan sa att de kände doften av såret, så som individerna själva 

gjorde, kände individerna en osäkerhet och rädsla (Jones et al., 2008).  

Nedstämdhet  

Depression, isolering (Green et al., 2013), skam, att vara äcklad över sig själv (Lindahl et al., 

2007) var vanliga känslor i samband med kroniska sår. Taverner et al. (2014) inkluderade 

även sömnsvårigheter och självmordstankar som följder av den konstanta smärtan, och detta 

påverkade livskvalitén hos individerna. Att samtidigt lida av andra kroniska sjukdomar och 

tillstånd var faktorer som tillsammans med den höga graden av smärta sänkte personernas 

livskvalité (Hopman et al., 2013). Jones et al. (2006) skrev i sin studie att av 190 individer 

visade 52 av dem på någon grad av depression, 25 av dessa visade på en svår depression. Av 

dessa 52 individer var det bara 3 personer som var diagnostiserade, med depression. Vidare 

visade studien att 50 deltagare visade på ångest, och en signifikant koppling mellan ångest 
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och depression med smärta och sårlukten kunde ses. Flera deltagare berättade om sin 

frustration och ångest över sårläkningen (Goodridge & Beitz, 2006; Green et al., 2013). 

Kommunikationssvårigheter mellan individen och sjukvårdspersonalen kunde orsaka stress, 

spänning och ångest (Rastinehad, 2006).  

Flera individer nämner perioder med depression relaterat till såret och immobilitet. Rollator 

och rullstol sågs bland individerna som ett bra hjälpmedel i och med svårigheterna att gå, 

men som oönskade på grund av att de symboliserade immobilitet (Goldberg et al., 2010). Att 

livskvalitén hos personerna med kroniska sår påverkades negativt i samband med såret visar 

studier gjorda i Brasilien, Indien och Kanada (Faria et al., 2011; Hopman et al., 2013; Shukla 

et al., 2007). En signifikant skillnad mellan personer med och utan sår kunde ses i studien av 

Faria et al. (2011). Shukla et al. (2007) kunde också visa i sin studie att personer med sår på 

de nedre extremiteterna var mer missnöjda med sin livskvalité än deltagarna med sår på de 

övre extremiteterna. Flera personer upplevde att de inte var sig själva längre, att de hade 

behövt anpassa sin sociala roll (Goldberg & Beitz, 2010; Lindahl et al., 2007), och detta 

gjorde att de kände sig fångade (Lindahl et al., 2007). Livskvalitén sänktes i och med 

svårigheterna med att upprätthålla sociala aktiviteter, men männen var den gruppen som led 

mest på grund av förändringen i sin sociala roll (Shukla et al., 2008). Depressionen i sig kan 

förvärra känslan av isolering (Taverner et al., 2014), och en känsla av maktlöshet och 

ensamhet i förändringen av kroppen gjorde att de drabbade tappade hoppet (Lindahl et al., 

2007). En känsla av att livet aldrig kommer bli detsamma, samtidigt som individen aldrig 

varit med om något liknande tidigare gör att inget i denna situation kan ge tröst (Lindahl et 

al., 2007).  

 

Coping 

För att hantera det kroniska såret använde sig deltagarna av att finna en mening i lidandet och 

genom stöd från familjen och vårdpersonalen återfå sin glädje i livet (Green et al., 2013; 

Lindahl et al., 2007; Taverner et al., 2014; Skavberg Ronaldsen et al., 2011; Wellborn & 

Moceri, 2014). 

Meningen med lidandet 

Deltagarna berättade att genom att uppfattas som mer än bara en kropp, så kunde personerna 

återfå kontrollen (Lindahl et al., 2007). Genom stöd och assistans i hemmet kunde 
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självständigheten återfås, vilket är ett krav för att återfå kontroll över sitt liv. Genom att 

förvänta sig ett slut på lidandet kunde personerna känna ett hopp om att lidandet skulle gå 

över, och detta gav personen trygghet och ett hopp. Lindahl et al. (2007) nämner att se 

årstiderna gå och hur tiden förändras i naturen ger deltagarna en sorts själslig frihet.  

Stöd från familjen  

Den mest effektiva coping metoden var att ha familjen omkring sig (Lindahl et al., 2007; 

Skavberg Ronaldsen et al., 2011; Wellborn & Moceri, 2014), och om familjen hjälpte till 

ökade också personens vilja att upprätthålla den fysiska aktiviteten (Skavberg Ronaldsen et 

al., 2011). Den fysiska aktiviteten som fick deltagarna att känna sig involverade i sin 

behandling bidrog också till att de kände sig normala. Personer som inte upplevde några 

negativa effekter av den fysiska aktiviteten började lita mer på sig själva och fortsatte därför 

med den fysiska aktiviteten även om hinder uppstod (Skavberg Ronaldsen et al., 2011). 

Släktskapet gjorde att personen kände sig behövd och att denne gjorde skillnad och känslan 

av att ha människor omkring sig gjorde stor skillnad (Lindahl et al., 2007). Att dela sin oro 

till situationen, dagliga aktiviteter, humor och speciella tillfällen med familjen kände 

personen en sorts tillhörighet och betydelse. När människan delar med sig av sina upplevelser 

av såret med sina kära och låter dem hjälpa med förbanden, så uppmärksammas sårläkningen 

mera och ger individen tröst. Att uppleva släktskap innebar också att återfå glädjen i livet och 

att få uppleva livet tillsammans med familjen och vänner. En känsla av guds närvaro gjorde 

att de kände sig trygga, som om de var omringade av familjen (Lindahl et al., 2007). Med 

stöd och hjälp ifrån familjen, vänner och sjukvården känner sig personerna sig som 

människor (Wellborn & Moceri, 2014). 

Stöd från vårdpersonalen 

"… I told the doctor that I liked staying in hospital better than staying at home... I had people 

to talk to instead of sitting here on my own" (Lindahl et al., 2007, s. 72). 

Flera deltagare berättade om vikten av vårdrelationen, och flera av de intervjuade nämnde ett 

lågt förtroende till deras sjuksköterska (Green et al., 2013; Lindahl et al., 2007; Taverner et 

al., 2014). Om individen däremot träffade en skicklig och ärlig vårdgivare upplevde personen 

att denne fick tröst genom att vårdgivaren tog sig tid med att byta förbanden utan att tillföra 

extra smärta. Genom att se hela personen kan vårdgivaren hjälpa personen att se världen 

utanför sitt lidande. Personerna kan enligt Lindahl et al. (2007) känna sig säkra och 

omhändertagna utan att behöva kämpa för det, vilket ger en känsla av lättnad och Green et al. 
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(2013) nämnde att deltagarna upplevde att vårdpersonalen fick en högre förståelse om 

relationen var god. Kontinuiteten av vårdpersonal hjälper den drabbade att känna en trygghet 

eftersom personen vet att denne är känd och gör att hen inte behöver tjata och argumentera 

för vården (Lindahl et al., 2007). Med ärlig vårdpersonal kan personens perspektiv förändras 

genom att få denne att förstå att det kunde vara värre, och genom att vårdpersonal visar att de 

inte blir äcklade eller chockade kan personens perspektiv förändras till det bättre. Detta gör 

att den drabbade blir mer positiva och kan glädjas mer över det de har åstadkommit med 

sårläkningen. Genom att i denna situation dela humor med andra kan personen fokusera på 

något annat än såret (Lindahl et al., 2007). 

 

Diskussion 

Resultatsammanfattning  

Studien visade att få personer visste hur och varför deras sår uppkom, trots vårdpersonalens 

information. Genom begränsningar i den fysiska aktiviteten påverkades personernas 

livskvalité till det sämre och det dagliga livet påverkades. Smärta och sömnbrist i 

kombination med rädsla och skam ledde till att individen isolerade sig. För att hantera 

begränsningarna skapade av det kroniska såret behövde personerna finna en mening med 

lidandet. Den mest effektiva hanteringsmetoden var att ha familjen som stöd, eller att genom 

en god vårdrelation få stöd från vårdpersonalen. 

 

Resultatdiskussion 

Personernas erfarenheter 

Litteraturöversikten belyser att det finns brister i den personcentrerade vården och att 

informationen till deltagarna inte har varit tillräcklig. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 

skall informationen vara individuellt anpassad och det är viktigt att vårdpersonalen 

kontrollerar att personen förstår och klarar av att använda informationen i sin egenvård. 

Sjuksköterskans arbete är att se personens behov och önskningar och författarna kan inte se i 

någon studie att deltagarna haft något professionellt stöd. Deltagarna i studien upplever ett 

lidande orsakat av symtomen och känslorna i samband med det kroniska såret. Detta resultat 

kan stödjas av en studie med fokus på livskvalitén hos personer med kroniska sår. I den andra 
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studien uppvisas en negativ livskvalité orsakad av smärtan, sårdoften och vätskan och av 

begränsningarna, vilket också kan ses i litteraturöversikten (Green, Jester, Mckinley och 

Pooler, 2014). Jones et al. (2006) påvisar i litteraturöversiktens resultat att en hög grad av 

tecken på depression och ångest fanns bland deltagarna. Upton och Solowiej (2010) förklarar 

att stressen och de negativa känslorna i samband med det kroniska såret har en negativ 

inverkan på sårläkningen. Däremot påvisar studien att avslappning och massage har en 

positiv inverkan, och att en hög grad av hantering av såret lede till en snabbare sårläkning. 

Ångesten och oron som uppkommer i och med det kroniska såret bör enligt Eriksson (1994) 

omvandlas till ett lidande för att personen ska kunna kämpa och återfå sin självständighet. I 

studien ansåg deltagarna att familjen var det bästa stödet för att återfå kontrollen och 

Antonovsky (1991) anser att trots att socialt stöd är en bra resurs för en känsla av 

sammanhang [KASAM] så ska inte personens egna åtgärder uteslutas. När personen själv 

engagerar sig för att ta tillbaka kontrollen över sitt lidande kan en högre grad av KASAM 

uppnås. 

Fysisk aktivitet på recept (FAR®) 

Fysiska begränsningar och inaktivitet var en vanlig följd av det kroniska såret, och ett antal 

personer ansåg i Skavberg Ronaldsen et al. (2011) att den fysiska aktiviteten gav dem en 

känsla av att de var involverade och delaktiga i behandlingen. Fysisk aktivitet gavs som råd 

till personerna men var inte en del av behandlingen och deltagarna ansåg att fysisk aktivitet 

borde finnas på recept. I flera länder har nu fysisk aktivitet på recept tagits fram, så kallad 

FAR® och ska enligt Statens folkhälsoinstitut (2011) användas för att främja individers 

fysiska aktivitet. Genom användandet av FAR® i förebyggande och hälsofrämjande syfte kan 

även den psykiska hälsan påverkas till det bättre (Faskunger, Leijon, Ståhle & Lamming, 

2007).  

År 2010 var det 19 av 21 landsting som satsade på att öka befolkningens fysiska aktivitet i 

förebyggande och hälsofrämjande syfte (Nilsson, 2010). Vidare ligger fokus på att 

individanpassa den fysiska aktiviteten för att kunna tillämpas av alla, men de tidigare 

rekommendationerna om hur FAR® ska användas finns kvar (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Enligt SBU (2014) är riktlinjerna för behandling vid bensår, fotsår och trycksår att individen 

ska behandla med åtgärder som förbättrar cirkulationen. Åtgärder som 

kompressionsbehandling och läkemedel nämns tillsammans med eventuella kirurgiska 

ingrepp. Dock enligt SBU (2014) bör råd angående fysisk aktivitet ges, medan Felke et al. 



20 

 

(2011) rekommenderar aktiviteten högt som behandling. SBU (2014) lyfter fram att 

lägesändringar ska ske vid trycksår, om och när individens egen fysiska aktivitet inte kan ses 

som tillräcklig för tryckavlastning. Den fysiska aktiviteten har visat sig förbättra livskvalitén 

kortsiktigt, men också i en mindre grad långsiktigt (Sørensen, Sørensen, Skovgaard, Bredahl 

& Puggaard, 2010). Både i SF12v2 enkäten, som specificerar sig på individens fysiska och 

psykiska hälsa och livskvalité, och EQ-5D, som påvisar individens livskvalité i relation med 

smärtskalan VAS, så visades ett signifikant bättre resultat i enkäterna efter genomförandet av 

Fysisk aktivitet på recept programmet (Sørensen et al., 2010).  

Kontinuitet 

Vidare framkommer vårdrelationen som en viktig del i behandlingen. Green et al. (2013) 

förklarar att personerna upplevde att en god relationen till sjuksköterskan gjorde att kampen 

för sin vård inte var nödvändig. Genom en god vårdrelation kan det som Swedish Standards 

Institute [SIS] (u.å.) kallar kontinuitet uppnås. Kontinuitet bör finnas, såväl hos 

vårdpersonalen, men också i medicinsk behandling och såromläggningen och genom Rikssår 

(2009), som är ett kvalitetsregister för svårläkta sår, har Blekinges kostnader relaterade till 

bensår reducerats med sju miljoner kronor per år. Kontinuitet av vårdpersonal är en brist 

inom sjukvården och det ledder till en osäkerhet och en svårighet att skapa en vårdrelation. 

Bristen av kontinuitet gav en känsla av sårbarhet på grund av att individen har sökt hjälp men 

inte fått den hjälp som den bad om (Berg, Skott och Danielsson, 2006). SIS (u.å.) lyfter att 

kontinuitet underlättar i vårdkedjan och ger vården en möjlighet att sätta individen i fokus, 

vilket innebär att låg kontinuitet ger motsatsen. En individ hade i Berg et al., (2006) studie 

sökt hjälp, men inte fått tillräcklig hjälp, och sökte därför vården upprepade gånger på grund 

av osäkerhet. Sjuksköterskans uppskattning av mötet och synen på fördelarna med att prata 

med individen påverkar mötet med personen (Berg et al., 2006). I studien av Cullen och 

Phillips (2009) nämner även vårdpersonalen vikten av vårdrelationen samt att både individen 

och vårdpersonalen gynnas av en positiv relation. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten avsåg att sammanställa tidigare forskning om att leva med kroniska sår. 

Validitet innebär att det som ska ha undersökts har varit i fokus. Artiklarna i studien speglar 

det fenomen författarna har valt att lyfta fram och anses vara av medel- och högkvalité. 

Kvalitén granskades för att få en djupare förståelse för hur artiklarnas resultat framkommit, 
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och att genom förståelsen bedöma om artikelns kvalité var god nog för att inkluderas 

(Friberg, 2006b). Genom att båda författarna har använt och diskuterat 

kvalitetsgranskningsmallen vid granskningen har interbedömarreabilliteten stärkts på grund 

av samma resultat. Interbedömarreabillitet innebär att två personer genomför granskningen 

och sedan jämförs resultatet för att undersöka om liknande resultat uppkommit (Forsberg & 

Wengström, 2013). Studierna som inkluderats är genomförda i USA, Australien, Brasilien, 

England, Indien, Italien och Sverige, vilket har gett en god global spridning. Studierna är 

gjorda 2006-2014 där hälften av artiklarna publicerades mellan 2006/2008 och andra hälften 

2010/2014. Detta ger en bra överblick över förändringen över tiden och ökar reliabiliteten, 

även så kallad pålitlighet av resultatet (Wallengren & Henricson, 2012). Resultatet påvisar att 

erfarenheterna av att leva med kroniska sår har förändrats nästintill inget under årens gång.  

Datainsamlingen påbörjades genom en testsökning för att författarna skulle få en djupare 

förståelse för ämnet, vilket Wallengren och Henricson (2012) förklarar höjer trovärdigheten 

och validiteten. En djupare datainsamling gjordes och dokumenterades i författarnas loggbok, 

för att under arbetets gång kunna gå tillbaka och tydligt redovisa i text och tabell hur denna 

skett. För att säkerställa att författarna använde relevanta sökord, samt vid osäkerhet 

angående artiklarnas innehåll kontaktades en bibliotikarie på Högskolan Dalarna, Falun. 

Artiklar som inte söktes i databas med tillval peer-reviewed kontrollerades i Ulrichweb, 

vilket Wallengren och Henricson (2012) anser vidare höjer validiteten i arbetet. Genom en 

tydlig redovisning av urval, sökord och datainsamling ökar studiens replikerbarhet. 

Eftersom författarna har haft stöd från handledare, bibliotekarie och kritiska vänner har 

författarna genom peer-debriefing, som innebär att uppsatsen är granskad och diskuterad med 

utomstående, ökat sin trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012). Genom att låta andra 

läsa studien har författarna styrkt att resultatet är baserat på artiklarna och författarna har 

kunnat undvika feltolkning av resultat. Vid tolkning av artiklarna har författarna använt sig av 

ordböcker när tolkning eller översättning varit svårt. Författarna har diskuterat sina tidigare 

erfarenheter angående kroniska sår och förförståelsen var att kroniska sår involverade smärta 

och att vardagen påverkades. Att författarna hade en förförståelse för ämnet både höjer och 

sänker validiteten då en djupare förståelse kan uppnås, men Wallenberg och Henricson 

(2012) nämner också att datainsamling och analys kan påverkas. Eftersom författarna har 

träffat personer med kroniska sår tidigare är författarna medvetna om att smärta och 

svårigheter uppkommer i samband med såret. En viss riktning i samband med sökningen av 



22 

 

litteraturen kan därför ha gjorts, men kan också innebära att en djupare förståelse för vissa 

områden kan ha uppkommit. 

Studiens styrkor ligger i användandet av mixad metod för att få en bättre överblick av 

forskningsläget genom användandet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar (Borglin, 

2012). Kvalitativa artiklar användes eftersom denna metod innebär en djupare förståelse i 

människans upplevelser medan kvantitativa artiklar har fokus på att se samband och förklara 

fenomenen (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna valde att inkludera kvantitativa 

artiklar för att om det är möjligt inkludera att fenomenen i kvalitativa studier var vanligt 

förekommande. En ytterligare styrka är litteraturöversiktens deltagare (Tabell 2). Författarna 

anser att en bra spridning är uppnådd med 1477 deltagare med sår och 80 deltagare i 

kontrollgruppen. Ungefär hälften är kvinnor och andra hälften är män, mellan åldrarna 14 år 

till 100 år, men oftast i den högre åldern, och ett flertal olika sårtyper. I och med 

samstämmigheten i artiklarna bör det finnas möjlighet för överförbarhet till andra situationer 

och sammanhang. 

Studiens svagheter är att författarna inte har forskning från hela världen samt att enbart 

engelska artiklar har inkluderats. Artiklar på övriga språk uteslöts på grund av risken att de 

skulle ha feltolkats. För att säkerställa att de engelska artiklarna har tolkats rätt har ordböcker 

använts. En osäkerhet i användandet av kvalitétsgranskningsmallen förekommer, då 

författarna anser att kvalitén kan bero på användarens forskningserfarenheter. Eftersom detta 

är författarnas första forskningsarbete, så kan mallen ha tolkats på felaktigt sätt då ingen 

förklaring till mallens frågeställningar finns. 

 

Etikdiskussion 

Personer med kroniska sår anses vara en sårbar grupp och genom att artiklarnas forskning 

sker i kontakt med personen så utsätts personerna för risker. Vetenskapsrådet (2011) skriver 

att etisk prövning ska finnas om det finns risker för att deltagaren ska kunna ta fysisk eller 

psykisk skada. I den etiska prövningen ingår att deltagarna ska lämna informerat samtycke 

och att forskaren kan uppvisa att sekretess och skyddande av personuppgifter. Genom att 

sammanställa en litteraturöversikt har författarna kunnat lyfta fram kunskapsbyggande 

information samtidigt som den sårbara gruppen inte utsattes för ytterligare risker. Författarna 

har däremot krävt av artiklarna att godkännande från etisk kommitté eller institutioner finns 

för att deltagarna i studierna inte ska ha utsätts för skada. 
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Författarna beslutade sig för att inte använda patient-begreppet i och med begreppets negativa 

betydelse och även om patient i sig inte alltid innebär någonting negativt. Socialstyrelsen 

(2007) definieras patienten som "en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla 

hälso- och sjukvård". Människan i patientrollen ses som lidande och hjälpsökande, vilket ger 

personen ett underläge i vården. Eriksson (1994) diskuterar att makt i en vårdsituation kan 

ledda till ytterligare lidande. Personen som söker vård ska enligt Eriksson (1994) uppleva 

omvårdnaden som kroppsligt och andligt välbehag och en känsla av välbefinnande och tillit. 

Enligt författarna är detta synsätt inte sammankopplat med begreppet patient. I den goda 

omvårdnaden är det vårdpersonalens ansvar att personens upplever dessa känslor. I mötet 

med personen måste vårdpersonalen ha självinsikt och vara medveten om att de egna 

åsikterna kan upplevas i mötet. När vårdpersonalen har en god inställning till mötet och 

försöker bilda en relation ökar möjligheten för en god omvårdnadsrelation, vilket Cullen och 

Phillips (2009) menar att både personen som söker vård och vårdpersonalen strävar efter. 

Men i motsatta fall, vilket författarnas resultat visar på, så minskar också möjligheten till en 

god vårdrelation när vårdpersonalen inte lyssnar till personens behov.  

Författarna har även inkluderat en person ur den sårbara gruppen av minderåriga deltagare. 

Studien som inkluderade en 14-åring är en enkätstudie angående individernas livskvalité i 

samband med deras kroniska sår. Studien har ett etiskt godkännande och informerat samtycke 

har skett. Enligt Polit och Beck (2012) ska även förälderns samtycke finnas. I artikeln 

diskuterar författarna inte samtycke ifrån föräldrar. Polit och Beck (2012) skriver att om 

barnet är över 12 år, och barnet är moget, ska även detta skriva på ett informerat samtycke. 

Eftersom studien är en enkätstudie kan dock samtycket ske genom att personen skickat in 

formuläret. 

Författarna valde att lyfta vårdpersonalens erfarenheter av vårda personer som lever med 

kroniska sår eftersom en stor del av resultatet rörde vårdpersonalens betydelse i samband med 

tillståndet. Vårdpersonalen var i författarnas studie både en källa till lidande, men också i 

vissa fall en del av hanteringen av lidandet och begränsningarna orsakade av det kroniska 

såret. 

 

Klinisk betydelse 

I och med hur vanligt förekommande kroniska sår är så är det viktigt att lyfta fram personens 

erfarenheter för att sjuksköterskan och samhället ska få en ökad kunskap och förståelse för 
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personen och tillståndet. Kliniska sår upplevs av samhället och personen själv som äckligt, 

och gör att den drabbade personen isolerar sig. Sjukvårdens ansvar är att se behoven hos 

personen, och genom personcentrerad vård lindra det lidande som uppstår i samband med det 

kroniska såret. Många individer isolerar sig och lider i osynlighet, vilket vårdpersonalen som 

tidigare nämnts kan påverka genom personens egen inställning till såret, och genom 

information och stöd medverka till att personen ser de små förändringarna i läkningen och 

höja personens livskvalité. Genom att sjuksköterskans kunskap om kroniska sår och vilka 

hanteringsmetoder den drabbade kan använda ökar så kan sjuksköterskan stödja personen till 

att hantera sitt tillstånd samt öka personens känsla av trygghet.  

 

Slutsats  

Litteraturöversiktens resultat påvisar att personens erfarenhet av att leva med kroniska sår 

inte bara innehåller smärta. Personens vardag innebär också begränsningar i fysisk aktivitet, 

vardagssysslor och socialt umgänge. Smärtan i samband med det kroniska såret leder till 

sömnsvårigheter, som i sin tur leder till sänkt smärthantering och ytterligare begränsningar i 

vardagen. Mycket av personens tid går åt till att ta sig till och från vårdinrättningar för 

sårbehandling. För att personen skulle kunna hantera situationen krävdes stöd från familj och 

vårdpersonal. Kontinuitet hos vårdpersonal och behandling ökade tryggheten och bidrog till 

en god vårdrelation. 

 

Förslag till vidare forskning 

Under arbetet med litteratursökningen fann författarna att coping var ett ämne som sällan 

nämndes i samband med att leva med kroniska sår. Genom vidare forskning om coping i 

samband med kroniska sår kan sjuksköterskan bättre stötta och ge råd för att bidra till en 

högre hanteringsförmåga. Författarna hade även önskat mer forskning angående fysisk 

aktivitet i samband med kroniska sår. Resultatet visar att det finns en rädsla för att aktivitet 

skadar och en okunskap om nyttan aktivitet ger. Att öka kunskapen kan därför dels öka 

självförtroendet hos personen med sår, och dels ge personalen en möjlighet att stödja 

personen i dennes val av aktivitet. 

 



25 

 

Referenser 

*Artiklar inkluderade i resultatet. 

Antonovsky, A. (1991). Hälsans mysterium. Köping: Natur och kultur. 

Berg, L., Skott, C. & Danielsson, E. (2006). An interpretive phenomenological method for 

illuminating the meaning of caring relationship. Skandinavien Journal of Caring Science, 

20(1) s. 42 – 50. doi: 10.1111/j.1471-6712.2006.00378. 

Borglin, G. (2012). Mixad metod – en introduktion. I M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori 

och metod – Från idé till examination inom omvårdnad. (s. 269 -288) Lund: Studentlitteratur. 

Casey, G. (2012) Chronic wound healing: Leg ulcers. Kai Tiaki Nursing New Zealand, 

17(11). S. 24 – 29.  

Cullen, G. H. & Phillips, T. J. (2009) Clinician´s perspectives on the treatment of venous leg 

ulceration. International Wound Journal, 6(5). S. 367 – 378. doi: 10.1111/j.1742-

481X.2009.00626.x 

Danielsson, E. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori 

och metod - Från idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

Eriksson, K. (1987). Vårdandets idé. Stockholm: Norstedts Förlag. 

Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Arlöv: Liber Utbildning. 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., … Stibrant 

Sunnerhagen, K. (2011). Personcentered care – Ready for prime time. European Journal of 

Cardiovascular Nursing, 10(4). S. 248 – 251. doi: 10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

*Faria, E., Blanes, L., Ilochma, B., Mesquita Filho, M. & Ferreira, L. (2011). Health-related 

quality of life, self-esteem, and functional status of patients with leg ulcers. WOUNDS, 23(1) 

s. 4 – 10. doi: 10.12968/jowc.2005.14.2.26732 

Faskunger, J., Leijon, M., Ståhle, A. & Lamming, P. (2007). Fysisk aktivitet på recept 

(FAR®) - en vägledning för implementering. Västerås: StatensFolkhälsoinstutition. Från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/21524/R200701_FaR_webb.pdf 

 



26 

 

Felke, M., Dyrke, U., Lindell Lang, A., Axelsson, M-B., Nyström, A. & Carlsson, S. (2011). 

Dalabensår - Metodbok för fot- och bensår. Falu Lasarett: Landstinget Dalarna. Hämtad 25 

Mars 2016 från 

http://www.varddokument.se/webfiler/Docs/sdnso/vardprogram_dalabensar.pdf 

Fransson Sellgren, A. (2009). Ledarskap och organisering av omvårdnadsarbetet. I A. 

Ehrenberg & L. Wallin (Red.) Omvårdnadens grunder – Ansvar och utveckling. (s. 243–270). 

Lund: Studentlitteratur. 

Fredericks. S., Lapum. J & Hui. G. (2015). Examining the effect of patientcentred care on 

outcomes. British Journal of Nursing, 24(7) s. 394- 400. Doi:10.12968/bjon.2015.24.7.394.  

Friberg, F. (2006a). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.) Dags för uppsats - 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 115–124). Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2006b). Tankeprocessen under examensarbetet. I F. Friberg (Red.) Dags för 

uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s. 27 – 36). Lund: 

Studentlitteratur. 

Forsberg, C. och Wengström, Y. (2008). Att göra en systematisk litteraturstudie: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur. 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra en systematisk litteraturstudie: värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.  

*Goldberg, E. & Beitz, J. M. (2010). The lived experience of diverse elders with chronic 

wounds. Ostomy Wound Management, 56(11) s. 36 – 46. Från http://www.o-

wm.com/content/lived-experience-diverse-elders-chronic-wounds 

*Goodridge, D., Trepman, E., Sloan, J. Guse, L. Strain, L. A., McIntyre, J. & Embil, J. M. 

(2006). Quality of life of adults with unhealed and healed diabetic foot ulcers. Foot & Ankle 

International, 27(4). S. 274-280. doi: 10.1177/107110070602700408 

*Green, J., Jester, R., McKinley, R. & Pooler, A. (2013). Patient perspectives of their leg 

ulcer journey. Journal of Wound Care, 22(2) s. 58 – 66. doi: 10.12968/jowc.2013.22.2.58 

Green, J., Jester, R., McKinley, R. & Pooler, A. (2014). The impact of chronic venous leg 

ulcers: a systematic review. Journal of Wound Care, 23(12) s. 601 – 612. doi: 

10.12968/jowc.2014.23.12.601 



27 

 

*Guarnera, G., Tinelli, G., Abeni, D., Di Petro, C., Sampogna, F. & Tabolli, S. (2007). Pain 

and quality of life in patients with vascular leg ulcers: an Italian multicentre study. Journal of 

Wound care, 16(8) s. 347 – 351. doi: 10.12968/jowc.2007.16.8.27856 

Henricson, M. (2012). Diskussion. I M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori och metod - 

Från idé till examination i omvårdnad. (S. 471 – 480). Lund: Studentlitteratur 

*Hopman, W. M., Buchanan, M., VanDenKerkhof, E. G. & Harrison, M. B. (2013). Pain and 

health-related quality of life in people with chronic leg ulcers. Chronic Diseases and Injuries 

in Canada, 33(3) s. 167 – 174. Från http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/hpcdp-pspmc/33-

3/ar-07-eng.php 

*Jones, J., Barr, W., Robinson, J. & Carlisle, C. (2006). Depression in patients with chronic 

venous ulceration. British Journal of Nursing, 15(11) s. 17 – 23. 

doi:10.12968/bjon.2006.15.Sup2.21237 

*Jones, JE., Robinson, J., Barr, W. & Carlisle, C. (2008). Impact of exudate and odour from 

chronic venous leg ulceration. Nursing Standard, 22(45) s. 53 – 61. doi: 

10.7748/supp2008.11.2.1.13.s2 

Karlsson, E. K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori och 

metod - Från idé till examination inom omvårdnad. (S. 95 – 114) Lund: Studentlitteratur 

Langemo, D., Haesler, E., Naylor, W., Tippett, A. &Young, T. (2015). Evidence-based 

guidelines for pressure ulcer management at the end of life. International Journal of 

Palliative Nursing, 21(5) s. 225-232. doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01550.x 

*Lindahl, E., Norberg, A. & Söderberg, A. (2007). The meaning of living with malodorous 

exuding ulcers. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness in association with 

Journal of Clinical Nursing, 16(3a) s. 68 – 75. doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01550.x 

Läkemedelsverket. (2007). Stentbehandling av kranskärlssjukdom. Hämtad 13 April 2016 

från https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2007/Stentbehandling-av-

kranskarlssjukdom/ 

*Mudge, E., Holloway, S., Simmonds, W. & Price, P. (2006). Living with venous leg 

ulceration: issues concerning adherence. British Journal of Nursing, 15(21) s. 1166 – 1171. 

doi: 10.12968/bjon.2006.15.21.22374  



28 

 

Nationalencyklopedin (2015). Upplevelse. Hämtad 28 December 2015 från 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/upplevelse  

Nilsson, K. (2010). Nationell utvärdering av receptförskriven fysisk aktivitet (FAR®). (A 

2011:5) Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. Från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12414/A-2010-5-Nationell-utvardering-

FAR.pdf 

Rikssår (2009). Nationellt kvalitetsregister för svårläkta sår. Hämtad 3 April 2006, från 

Socialstyrelsen 

https://www.socialstyrelsen.se/register/registerservice/nationellakvalitetsregister/rikssarnation

elltkvalitetsregi 

Peart, J. (2015). Influence of psychosocial factors on coping and living with a venous leg 

ulcer. British Journal of Community Wound Care, 20(6). S. 21 – 27. doi: 

10.12968/bjcn.2015.20.Sup6.S21 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing Research – Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Lippincott: Williams & Wilkins. 

*Rastinehad, D. (2006). Pressure ulcer pain. J WOCN, 33(3) s. 252 – 257. doi: 

10.1097/00152192-200605000-00005 

Röda korsets högskola. (2015). Guide till referenshantering enligt APA-systemet. Från 

http://www.rkh.se/PageFiles/3800/APA-referensguide%2020150922.pdf 

Senior alert. (2007). Vägledning för riskbedömningsinstrument. Hämtad 25 Mars 2016 från 

http://plus.rjl.se/info_files/infosida40377/vagledning_NORTON_SFMNA_DFRI_mn.pdf 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslag. Hämtad 6 April 2016 från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/ 

SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 3 April 2016 från Riksdagen, 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientlag-

2014821_sfs-2014-821/#K2 

*Shukla, V. K., Shukla, D., Tripathi, A. K., Agrawal, S., Triwary, S. K. & Prakash, V. 

(2008). Results of a one-day, descriptive study of quality of life in patients with chronic 



29 

 

wounds. Ostomy Wound Management, 54(5) s. 43 – 49. Från http://www.o-

wm.com/files/owm/pdfs/OWM_May2008_Shukla_43-49_0.pdf 

*Skavberg Ronaldsen, K., Biguet, G. & Elfving, B. (2011). Physical activity in patients with 

venous leg ulcer – between engagement and avoidance. A patient perspective. Clinical 

Rehabilitation, 2011(25) s. 275 – 286. doi: 10.1177/0269215510371424 

Snellman, I. (2012). Vårdrelationer - en filosofisk belysning. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.) 

Omvårdnadens grunder- perspektiv och förhållningssätt. (s. 377 – 405). Lund: 

Studentlitteratur 

Socialstyrelsen. (2007). Termbanken – Patient. Hämtad 11 April 2016 från 
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTid=635 

Socialstyrelsen. (2015). Om vård- och omsorgstagares delaktighet. (Socialstyrelsen, artnr 

2014-6-18). Falun: Edita Bobergs AB. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19469/2014-6-18.pdf 

Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]. (2014). Svårläkta sår hos äldre - 

Prevention och behandling: En systematisk litteraturöversikt. (SBU-rapport, nr 226). 

Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. Från 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Svarlakta_sar_fulltext.pdf  

Statens Folkhälsoinstitut. (2011). Far® - Individanpassad skriftlig ordination av fysisk 

aktivitet. (R 2011: 30) Stockholm: Statens Folkhälsoinstitut. Från 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12720/R-2011-30-FaR-individanpassad-

skriftlig-ordination-av-fysisk-aktivitet.pdf 

Sørensen, J., Sørensen, J., Skovgaard, T., Bredahl, T. & Puggaard, L. (2010). Exercise on 

perscription: Changes in physical activity and health- related quality of life in five Danish 

programmes. European Journal of Public Health, 21(1) s. 56 –62. 

doi:10.1093/eurpub/ckq003 

Svensk sjuksköterskeförening. (2012). ICN:S etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 20 

December från http://www.icn.ch/images/stories/documents/about/icncode_swedish.pdf 

Swedish standard institute [SIS]. (u.å.). begreppssystem för kontinuitet i vården. Stockholm. 

Hämtad 28 Mars från 

http://www.sis.se/pdf/CONTsys_13940_090417633928385270740803.pdf  



30 

 

Sykepleiernes Samarbeid i Norden Northern Nurses´ Federation (2003) Etiska riktlinjer för 

omvårdnadsforskning i norden. Stavanger: Allservice AS 

*Taverner, T., Closs, S. J. & Briggs, M. (2014). The journey to chronic pain: A grounded 

theory of older adults´ experience of pain associated with leg ulceration. Pain Management 

Nursing, 15(1) s. 186 – 198. doi: 10.1016/j.pmn.2012.08.002 

Upton, D. & Solowiej, K. (2010). Pain and stress as contributors to delay wound healing. 

Wound Practice and Research, 18(3) s. 114 –122. Från 

http://www.awma.com.au/journal/1803_02.pdf  

Vetenskapsrådet. (2011). GOD FORSKNINGSSED. Bromma: CM-Gruppen AB. Hämtad 22 

Mars från https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Världshälsoorganisationen [WHO]. (1993). Study protocol for the World Health 

Organization project to develop a quality of life assessment instrument (WHOQOL). Quality 

of Life Research, 2(2). S. 153 – 159. doi: 10.1007/BF00435734 

Wallengren, C. & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av litteraturbaserade 

examensarbete. I M. Henricson (Red.) Vetenskaplig teori och metod - Från idé till 

examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 

Walsh, E. & Gethin, G. (2009). The lived experience of community nurses treating clients 

with leg ulcers. British Journal of Community Nursing, 2009(14) s. 24 – 29. doi: 

10.12968/bjcn.2009.14.Sup4.43911 

*Wellborn, J. & Moceri, J. T. (2014). The lived experience of persons with chronic venous 

insufficiency and lower extremity ulcers. J WOCN, 41(2) s. 122 – 126. doi: 

10.1097/WON.0000000000000010 

Willman, A. (2009). Hälsa och välbefinnande. I A-K. Edberg & H. Wijk (Red.) 

Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa. (s. 27 – 44). Lund: Studentlitteratur 

Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

  

  



31 

 

Bilaga 1. Databassökning  

 

Databas 

 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat 

CINAHL Chronic Ulcer AND 

Experience 

1456 

96 

0 

8 

0 

4 

2 

CINAHL Pressure Ulcer AND 

Living 

4838 

157 

0 

4 

0 

0 

0 

CINAHL Chronic Wounds 

AND Patient AND 

Experience 

2724 

1306 

139 

0 

0 

8 

0 

0 

1 

0 

CINAHL Foot Ulcer AND 

Living 

1641 

35 

0 

3 

0 

1 

0 

CINAHL Patient AND  
Story AND  
Ulcer 

489910 
1721 
11 

0 
0 
4 

0 
0 
1 

1 

CINAHL Quality of life AND 
Chronic Wound 

48764 
232 

0 
15 

0 
3 

2 

CINAHL Ulcer AND 
 Daily AND 
 Life 

9891 
430 
64 

0 
0 
1 

0 
0 
1 

1 

PsycINFO Chronic ulcers AND 
Experience 

242 
25 

0 
4 

0 
4 

1 

PubMED Chronic Ulcer AND 

Experience AND 

Patient 

5117 

221 

202 

0 

0 

13 

0 

0 

1 

0 

PubMED Pressure Ulcer AND 

Living AND 

Experience 

5236 

575 

35 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

PubMED Chronic ulcers  
AND Lived 
experience 

5728 

4 

0 
2 

0 
2 

 
1 

PubMED Patient AND 
Ulcers AND 
Experience AND 
Daily 

2240428 
19213  
1020 
55 

0 
0 
0 
6 

0 

0 

0 

6 

1 

PubMED Ulcers AND 
activities of daily 
living 

33532 
208 

0 
5 

0 
5 

1 
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PubMED Pressure ulcer AND 
elderly AND  
daily 

2197 
182 

0 
5 

0 
5 

0 

PubMED Chronic leg ulcer 
AND Experience 

1685 

105 

0 
6 

0 
6 

1 

PubMED Chronic ulcer AND 
daily life 

4285 
70 

0 
5 

0 
5 

0 

PubMED Chronic wound 
AND Elder  

18706 
6 

0 
3 

0 
2 

1 
  

Web of 
Science 

Chronic Ulcers 
AND Experience 
AND Patient 

5914 
486 
398 

0 
0 
6 

0 
0 
1 

0 

Web of 
Science 

Pressure Ulcer AND 
Living 

5634 
199 

0 
5 

0 
0 

0 
 

 

  



33 

 

Bilaga 2. Artikelredovisning 

Författare,  
År, 
Land 

Titel Syfte Design 

 

Metod 

Deltagare Resultat Artikel 
kvalitet 

Faria et. al.  
2011. 
Brasilien 

Health-
related 
quality of 
life,  
self-esteem, 
and 
functional 
status of 
patients with 
leg ulcers. 

Syftet var att se 
den 
hälsorelaterade 
livskvaliten, 
självkänslan och 
funktionella 
statusen hos 
patienter med 
kroniska venösa 
bensår. 

Kvantitativ, 
enkätstudie. 
 
SF-36, RSE 
och HAQ-
20. 

160 
deltagare. 

Individerna med 
bensår hade lägre 
livskvalité, lägre 
mental hälsa och 
en högre grad av 
funktinella 
begränsningar. 
Ingen skillnad 
fanns i 
självkänsla. 

Hög, 
89% 
(26/29) 

Goldberg, et 
al . 
2010 

USA 

The lived 
experience 
of diverse 
elders with 
chronic 
wounds 

Syftet var att 
undersöka och 
beskriva den 
äldres 
erfarenheter och 
upplevelser av 
att leva med 
kroniska, 
svårläkta 
bensår.   

Kvalitativ, 
intervjuer. 

11 
deltagare. 

Resultatet visar att 
deltagaren hade 
episoder av 
depression då de 
hade en nedsatt 
rörlighet, de 
kunde inte utföra 
vardagliga 
aktiviteter som de 
gjort tidigare.  

Medel 
76% 
19/25 

Goodridge 
et.al.  
2006 

Kanada 

Quality of 
life of adults 
with unheald 
and heald 
diabetic foot 
ulcers. 
 

Syftet var att 
jämföra 
livskvaliteten 
hos patienter 
med diabetes 
med oläkta och 
läkta fotsår. 
 

Kvantitativ, 
enkätstudie. 
 
SF-12 och 
CWIS. 

104 
deltagare. 

Deltagarna med 
oläkta sår hade 
lägre hälsa, högre 
grad av 
begränsning i 
vardagen och 
socialt. En 
frustration över 
läkningen fanns 
hos deltagarna 
med oläkta sår. 

Hög, 
96% 
(28/29) 

Green, et al. 
2013. 
Australien 

Patient 
perspectives 
of their leg 
ulcer 
journey 

Syftet var att 
förstå  
personliga 
inverkan  av 
venösa bensår 
från patienternas 
perspektiv. 

Kvalitativt,  
intervjuer. 

9 
deltagare. 

Det framkommer i 
resultatet att 
patienterna 
påverkas dagligen 
i  vardagen av 
venösa bensår, 
Smärta, sekret och 
lukten av såret är 
dominerade 
symtom.  

Hög 
80% 
20/25 

Guarnera, et 
al.  
2007 

Italien 

Pain and 
quality of 
life in 
patients 
with 
vascular leg 
ulcers: an 
Italian 
multicentre 
study. 

Syftet var att 
bedöma smärta 
och livskvalitet 
hos patienter 
med kroniska 
kärl bensår. 
 

Kvantitativ, 
enkätstudie. 
 
SF-12 och 
VAS. 

381 
deltagare. 

Resultatet visade 
att kvinnor 
upplevde mer 
smärta och hade  
sämre livskvalitet 
än männen. 
Medelvärden för 
smärta för  
vensösa sår var 
högre under dagen 
och natten. 
Smärta påverkade 
livskvalitetet. 

Hög 
86 % 
25/29 
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Hopman et. 
al. 
2013. 
Kanada 

Pain and 
health-
related 
quality of 
life in people 
with chronic 
leg ulcers. 

Syftet var att 
undersöka 
relationen 
mellan kliniska 
egenskaper, 
smärta och 
livskvalité hos 
personer med 
aktiva venösa 
bensår. 

Kvantitativ. 
  
NPS, SF-
12. 
 

564 
deltagare. 
 

Ett flertal 
egenskaper kunde 
ses som 
påverkade den  
psykiska 
livskvalitén. 
Deltagarna under 
65 år visade på  
svårare smärta. 

Hög, 93% 
(27/29) 

Jones et. al. 
2006. 
England 

Depression 
in patients 
with chronic 
venous 
ulceration. 

Syftet var att 
utforska 
utbredningen av 
ångest och 
depression hos 
patienter med 
kroniska venösa 
bensår. 

Kvantitativ, 
enkätstudie. 
  
Egengjord 
enkät och 
HADS. 

190 
deltagare. 

Ett flertal 
deltagare påvisar 
depression och 
ångest, trots detta 
är endast 3 
diagnostiserade. 
Possitiv 
korrelation ses i 
samband med 
smärta och doft 
från såret. 

Hög, 86% 
(25/29) 

Jones et. al. 
2008. 
England 

Impact of 
exudate and 
odour from 
chronic 
venous leg 
ulceration. 

Syftet var att 
utforska 
erfarenheterna 
hos personer 
som lever med 
kroniska bensår. 

Mixad 
metod, 
skiljd 
kvantitativ 
och 
kvalitativ 
del. 

196 
deltagare.  
20 
deltagare i 
kvalitativ 
del. 

Första episoden 
av bensår 
påverkar 
deltagaren mest. 
En svårighet med 
socialt samspel 
och en oro över 
såret finns.   

Hög, 96% 
(24/25) 
Kvalitativ-
gransknings
mall. 

Lindahl et. 
al. 
2007 

Sverige 

The meaning 
of living 
with 
malodourous 
exuding 
ulcers. 

Syftet var att 
belysa 
meningen med 
att leva med 
illaluktande, 
vätskande sår.  
 

Kvalitativ, 
intervjuer  

9 
deltagare. 

Deltagarna 
upplever en 
avskiljdhet, skam 
och en 
begränsande 
vardag. 
Deltagarna känner 
skuld emot sina 
närstående. 
 

Hög, 84% 
(21/25) 
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Mudge, et. 
al.  
2006 

England 

Living with 
venous leg 
ulceration: 
issues 
concerning 
adherence. 
 

Syftet var att 
undersöka 
patientens 
förståelse av 
följdsamhet i 
förhållande till 
deras erfarenhet 
av 
kompressions-
behandling som 
behandling av 
kroniska venösa 
bensår. 
 

Kvalitativ, 
intervjuer. 

6 
deltagare. 

Individerna hade 
inte förstått 
diagnosen och 
behandlingen och 
ansåg alla att de 
hade en god 
följsamhet. De 
ansåg att de inte 
fick delta i vården 
och att 
vårdpersonalen 
saknade kunskap. 

Hög, 80% 
(20/25) 
 

Shukla et. 
al. 
2008. 
Indien 

Results of a 
one-day, 
descriptive 
study of 
quality of 
life in 
patients with 
chronic 
wounds. 

Syftet var att 
bedöma effekten 
av kroniska sårs 
påverkan på 
patientens 
livskvalite. 

Kvantitativ, 
enkätstudie. 
  
Egengjord 
enkät. 

50 
deltagare. 
 

Bensår var den 
vanligast 
sårlokalisationen. 
Hälften av 
deltagarna visade 
sig fysiskt och 
socialt 
otillfredställda. 
Kvinnor var 
mindre 
tillfredställda. 

Hög, 86% 
(25/29) 

Skavberg 
Roaldsen,  
et al. 
2010 

Sverige 

 

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

Syftet var att 
bestämma och 
beskriva de 
kvalitativa 
variationer i hur 
fysisk aktivitet 
uppfattar och 
förstås av 
personer med 
nuvarande eller 
tidigare venösa 
bensår. 
 

Kvalitativt, 
intervjuer. 

22 
deltagare. 

Resultaten visar 
att patienterna har 
en rädsla för att 
skada sig under 
fysiska aktiviteter 
och patienterna 
behöver stöd och 
instruktion för att 
kunna utföra 
dagliga aktivitet 
aktivitet.  

Hög, 80 % 

20/25 

Rastinehad, 
D. 
2006. 
USA. 

Pressure 
Ulcer Pain. 
 

Syftet var att 
förklara och 
tolka den 
komplexa 
erfarenheten av 
smärta hos 
personer med 
smärtsamma 
trycksår. 

Kvalitativ, 
intervjuer. 

10 
deltagare. 

Hela individens 
liv påverkas. 
Trycksåret hindrar 
personen från att 
röra sig vilket 
påverkar 
vardagen. I 
kombination med 
smärta ger detta 
utmattning, 
frustration och en 
rädsla för såret. 

Hög, 88% 
(22/25) 

Taverner, et 
al. 
2012 

England 

 

The Journey 
to Chronic 
Pain: A 
Grounded 
Theory of 
Older 
Adults’ 
Experiences 
of Pain 
Associated 

Syftet var att 
utveckla en teori 
för att beskriva 
och förklara 
upplevelsen av 
smärta och 
konsekvenserna. 

Kvalitativ, 
intervjuer. 

11 
deltagare. 

Resultat delas in i 
3 olika fraser om 
smärta som 
patienterna 
upplever, dessa är 
smärta med 
mening, smärta 
utan avsiktlig och 
kronisk smärt 
tillstånd. 

Medel, 76% 
19/25 
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with Leg 
Ulceration 

Wellborn, et 
al.   
2014 

USA 

 

The Lived 
Experiences 
of Persons 
With 
Chronic 
Venous 
Insufficiency 
and Lower 
Extremity 
Ulcers 

Syftet var att 
beskriva 
erfarenheten av  
kroniska venös 
insufficiens och  
lidande samt att 
undersöka hur 
denna kronisk 
sjukdom 
påverkar deras 
hälsorelaterad 
livskvalitet. 

Kvalitativ, 
intervjuer. 

10 
deltagare. 

Deltagarna tycker 
de borde ha fått 
mer information 
om venösa bensår. 
Det är besvärligt 
för de att inte 
kunna utföra sina 
dagliga aktiviteter 
som de tidigare 
har gjort, 
deltagaren säger 
att de även 
hamnat i 
depression på 
grund av såret.   

Hög, 80% 
20/25 
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Bilaga 3. Granskningsmallar 

Granskningsmall för studier i kvantitativa ansatser. 

 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 inklusionkriterierna beskrivna?   

9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

10. Finns exklusionskriterierna 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?   

Summa    

Maxpoäng: 29 poäng 

Hög kvalitet: 

Medel kvalitet: 

Låg kvalitet: 

Mallen är Högskolan Dalarnas modifierade version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani 
(2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 

Granskningsmall för studier i kvalitativa ansatser. 
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 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 exklusionskriterier 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 resultatet trovärdigt beskrivna?   

21. Besvaras studiens syfte?   

22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultat?   

23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

Maxpoäng: 25 poäng 

Hög kvalitet: 

Medel kvalitet: 

Låg kvalitet: 

Mallen är Högskolan Dalarnas modifierade version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani 
(2006) och Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 


