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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund  
Venösa bensår är sårskador i huden som uppkommer genom venös insufficiens. Ofta blir såren 

långvariga och svårläkta och orsakar stort lidande för den drabbade. Den vanligaste lokaliseringen 

för venösa bensår är kring vaden. Venösa bensår orsakar  lidande för patienten genom smärta, lukt 

relaterat till sårexudat och social isolering.   

 

Syfte 
Syftet var att beskriva hur patienter med venösa bensår upplever sitt dagliga liv. 

 

Metod 
Detta är en litteraturöversikt med totalt 16 inkluderade artiklar. Databaserna som använts har varit 

CINAHL och PubMed, med relevanta MeSH-termer, CINAHL-headings samt fritextsökningar. 

Samtliga artiklar har noggrant studerats, databearbetats och analyserats. Vidare granskades 

materialet enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för kvalitetsbedömning.  

 

Resultat 
Fem huvudkategorier uppkom vid analys av materialet; upplevelser av smärta, påverkan av det 

psykosociala livet, upplevelser av fysisk aktivitet, upplevelse om egenvård och upplevelsen av 

behandlingen och bemötande vid omvårdnad. Symptomen gör att den drabbade lider fysiskt, 

psykiskt och blir socialt isolerad. Kontinuitet i vården var en faktor som framkom och beskrevs av 

patienten som underlättande för deras dagliga liv. 

 

Slutsats 
En person som drabbats av venösa bensår upplever lidande i samband med fysiska, sociala och 

psykiska symptom som venösa bensår medför. Kontinuitet i vården bidrar till patientens sociala 

trygghet och förutsättning till sårläkning. Låg inkomst bidrar till bristande följsamhet som leder till 

sämre sårläkning och ökar lidande för patienten. Det är svårt för sjuksköterskan att behandla social 

och ekonomisk utsatthet men sjuksköterska kan bidra med personligt stöd som lindrar lidande. 

 

Nyckelord: Dagligt Liv, Lidande, Upplevelse, Venösa bensår 
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BAKGRUND 

Inledning 

Omkring 50 000 svenskar lider av någon form av svårläkta bensår. De uppkommer på grund av 

otillräcklig arteriell funktion, otillräcklig venös funktion eller båda (Lindholm, 2012). 

Sjuksköterskor inom primärvården spenderar ungefär 25-50 procent av sitt omvårdnadsarbete med 

att behandla bensår genom omläggning, sårtvätt och utvärdering. Arbetet är både tidsmässigt och 

ekonomiskt krävande. Brist på kunskap om vilka behandlingsmaterial som ska användas gör att 

vårdpersonal prövar sig fram och detta medför ökade individuella kostnader och samhällskostnader, 

vilket leder till dålig följsamhet och försämrad sårläkning (Martin, 2014). Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar upplevde vi att det fanns en brist på kunskap om hur diagnos på 

venösa bensår ställs, vilka behandlingsalternativ som finns, hur dokumentation om såret utförs och i 

synnerhet patientupplevelsen av att dagligen leva med venösa bensår. Därför finns det ett intresse 

av att ta reda på hur patientens dagliga liv påverkas av venösa bensår. Det är inom sjuksköterskans 

kompetensområde att lindra lidande och sjukdom (International Council of Nurses [ICN], 2014), 

därför är det viktigt att känna till hur venösa bensår påverkar den drabbade ur ett holistiskt 

perspektiv. 

Venösa bensår 

Flertalet av de svårläkta såren ovan fotleden beror på ett förhöjt ventryck i benen, vilket är ett 

resultat av att den venösa funktionen inte fungerar som de ska. Detta kallas venös insufficiens. 

Många bensår uppkommer från ett ofta odramatiskt trauma men som sedermera inte förmår läka på 

egen hand. Bensår kostar årligen samhället 964 miljoner kronor och varje sår beräknas kosta mellan 

12200 kr och 23800 kr beroende på omfattning och långvarighet (Lindholm, 2012). Venösa bensår 

är bensår som objektivt kan konstateras ha sitt upphov från venös dysfunktion som venstas eller 

venöst klaffel om inga andra orsaker föreligger såsom vaskulit, malignitet, diabetes eller arteriell 

insufficiens. Venös insufficiens uppkommer genom att blodet inte transporteras vidare från benet 

utan stannar kvar ned mot foten, vilket kallas reflux (Lindholm, 2012). Detta leder till att trycket i 

benens vener ökar (Rorsman, Björnberg & Vahlquist, 2007). Personer som har ett arbete där de står 

mycket är överlag mer benägna att drabbas av venös insufficiens och i förlängningen bensår 

samtidigt som det även finns indikationer på en ärftlig aspekt, då vissa familjer tycks vara mer 

drabbade av venös insufficiens än andra (Lindholm, 2012). 

 

Symptom på venös insufficiens 

Atrophie blanche är ett typiskt tecken på venös insufficiens. Det liknar vita ärr i huden och är oftast 

lokaliserad i ankelområdena. Sår som uppkommer i dessa områden är mycket smärtsamma och tar 

lång tid att läka. Hyperpigmentering är ett annat tecken på att patienten har drabbats av venös 

insufficiens. Det höga trycket som de ytliga venerna utsatts för gör att kärlen vidgas. 

Hyperpigmentering visar sig genom brunfärgning på de berörda områdena som inte går bort och 

förekommer oftast i ankelregionen, ibland ses detta över benet (Ericson & Ericson, 2012). 

Lymfödem förekommer även vid venös insufficiens, och innebär ett läckage av lymfvätska genom 

huden, tårna eller foten. Lymfvätskan hamnar där när lymfsystemet inte fungerar som det ska, och 

inte förmår transportera vätskan från det interstitiella rummet (Lindholm, 2012). Ödem förekommer 

ofta vid venös insufficiens och är vätskeansamlingar under vävnad och i huden som ofta 

uppkommer genom att klaffarna i benens vener inte fungerar tillräckligt. Detta är ofta relaterat till 

tidigare posttrombotisk skada vilket gör att blodflödet rinner tillbaka istället för till hjärtat.  

Detta kallas för venös reflux och resulterar i att vätskan trycks ut i vävnaden istället genom att det 

osmotiska trycket i kapillärerna understiger det hydrostatiska trycket (Moffatt & Price, 2007). Det 

uppstår i många fall en grop vid tryck på det ödematösa området. Vätskeansamlingar visar sig kring 

vaderna och fötterna, som sedermera svullnar, vätskar och smärtar. Personer som fått benödem 

upplever ofta en tyngdkänsla i benen som härleder från att vätskan i benen inte förmås tryckas bort 
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av venerna.  Svullnaden fördröjer sårläkningsprocessen för att avståndet mellan blodkärlen, i huden 

och vävnaden ökar och detta försvårar syre- och näringsutbytet och risken att det ansamlas 

restprodukter uppstår (Lindholm, 2012).   

 

Diagnos och behandling vid venösa bensår 

Diagnosen venösa bensår ställs utifrån patientens omvårdnadsanamnes. I anamnesen ingår 

patientens berättelse såsom känd hereditet till venös insufficiens, tidigare yrke, subjektiva besvär 

som smärta, lukt, sårsekretion, sömnproblematik, upplevelse av tidigare utförda behandlingar och 

bensvullnad. Klinisk undersökning av benet och såret används också för att diagnostisera det venösa 

bensåret. Ultraljudsdoppler och färgduplex används som kompletterande kärlundersökningar 

metoder för att diagnostisera venös insufficiens i benet. Parametrar som smärta, rörlighet och 

bekvämlighet bidrar samtliga till den sammantagna livskvaliteten, och därför ska behandlingen 

anpassas efter patientens livsstil (Powell, Wicks & Will, 2015).  

 

Behandlingen vid venös insufficiens utförs på olika sätt beroende på stadie och beroende på kliniska 

tecken. Den vanligaste behandlingsformen är kompressionsbehandling, där benet med hjälp av 

bandage, stödstrumpor eller pumpstövel lindas för att öka trycket på benet och få bort ödemet 

(Lindholm, 2012). Kompressionsbehandling har utförts i många sekler men har under de senaste 

decennierna utvecklats till en mycket effektiv behandlingsform som förändrat läkningsresultatet hos 

patienter med venösa bensår till en fördubbling av läkta sår, och vissa rapporter vittnar om en 

tredubbling. Effektiv kompression lindrar även smärta hos patienten (Moffatt & Price, 2007), 

mobiliserar den och ökar den generella livskvaliteten (de Lima, Salomé, de Brito Rocha & Ferreira, 

2013; Moffatt & Price, 2007). Behandlingen gör att det kolloidosmotiska trycket i benet ökar vilket 

gör att den extravaskulära vätskan diffunderar över kärlväggen för att utjämna trycket så att 

vätsketrycket blir lika fördelat på både insidan och utsidan av kärlväggen. Beroende på hur högt 

tryck som appliceras kan även volymen inuti kärl och lymfa påverkas (Moffatt & Price, 2007).  

 

För att ett läkt venöst bensår inte ska återkomma är det viktigt att patienten fortsätter med 

kompressionen även efter att sårvävnaden har läkt då orsaken till att såret uppkom från början 

(venös insufficiens) fortfarande finns kvar även när såret är läkt. Problemet många patienter har är 

svårigheter att själva ta på kompressions hjälpmedel. Detta försvårar följsamheten och 

förebyggandet av nya sår. Ny uppkomst av venösa bensår kan leda till minskat förtroende för 

vården och fortsatt lidande för patienten (Hampton, 2016).Venös insufficiens kan även behandlas 

med kärlkirurgi. Patientens bekvämlighet och komfort med behandlingen är nödvändigt för läkning 

av de venösa bensåren, särskilt när det handlar om en kombination av förband, bindor och 

hudsalvor (Lindholm, 2012). 

 

Sår som framkommit genom venös insufficiens är vanligen medeldjupa eller ytliga. De är ofta 

oregelbundna till formen och gulsmetiga. Sekretionen är ofta kraftig vilket i sin tur kan luckra upp 

sårkanten. Såren kan lukta illa. Såren lokaliseras vanligen ovan fotknölarna (malleolerna) men såren 

kan även sitta på andra områden på underbenet. Huden är ofta fjällande och torr med inslag av 

hudatrofi (tunn hud). Detta beror på näringsbrist till huden.  

 

Eksem visar sig oftast på underbenet och kan orsakas av långvarig venös stas eller användning av 

lokala preparat som hudsalvor vilket kan ge huden kontaktallergiskt eksem. Patienter med venösa 

bensår upplever ofta smärta i såren, benen eller omkringliggande vävnad som stör nattsömnen 

(Lindholm, 2012). 
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Sjuksköterskans ansvarsområde vid venösa bensår 

Sårvård är ett övergripande sjuksköterskedominerat område och det gäller även behandlingen av 

venösa bensår (Templeton & Telford, 2010). Sjuksköterskans ansvarsområde är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). Omvårdnadsansvarig 

sjuksköterska (OAS) ska vara den som har huvudansvar för den enskild patient. Samarbete med 

interprofessionella teamet ska alltid eftersträvas. OAS ansvarar för patienten 

omvårdnadsbedömning, upprätthållande av omvårdnadsplan och att ge information till närstående 

och patient (Lindholm, 2012). Inom primärvården möter sjuksköterskor olika sårtyper som ska 

läggas om på daglig basis vilket ger dem en stor kunskap om området och på många håll kan de på 

egen hand fastställa sårets etiologi utan allmänläkarens bedömning eftersom det enligt de aktuella 

riktlinjerna är inom sjuksköterskans område att fastställa etiologi för venösa bensår. Det finns även 

evidens för att sjuksköterskor har kunskap om kompression och dess läkande effekter som 

allmänläkare saknar och att allmänläkare i överdrivet stor utsträckning förlitar sig på förband och 

antibiotika vid venösa sår. Samtidigt är tidsbrist en aspekt som gör det omöjligt för allmänläkare i 

primärvården att göra bedömningar på alla sår som patienter söker vård för och detta är en 

anledning till att de delegerar ansvaret till sjuksköterskor (Templeton & Telford, 2010). 

Korrekt omvårdnad av sår kräver god dokumentation. Dokumentation kan skilja sig inom ett land 

genom befintliga skalor och mätinstrument saknas eller används på olika sätt. Troligt är att detta 

beror på sjuksköterskors varierande kunskap om dokumentation av sår och att det finns relativt lite 

forskning om det. Vid journalföring observeras typ av sår, lokalisation av sår och sårbädd. En 

korrekt utförd dokumentation ger sjuksköterskan information om hur ett sår läker. De flesta 

sjuksköterskorna använder engångslinjaler för att mäta sårets yta, medan somliga använder 

vardagliga objekt som referenspunkt för att beskriva sårets storlek, exempelvis tändsticksask, vilket 

inte är lämpligt för sårdokumentation (Pokórna & Leaper, 2015). 

 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad, som är en av sjuksköterskans kärnkompetenser handlar om att se 

personen bakom sjukdomen och om att sätta personens behov och synvinkel i fokus. Omvårdnad av 

patienter ska vara personcentrerad. Detta erfordrar en god kännedom om personen som behandlas 

(Edvardsson, 2010). De som vårdar är skyldiga att visa respekt för patientens autonomi och 

integritet. Det betyder att vårdare ska acceptera den personliga berättelsen som han eller hon vill 

lämna ut och bekräfta patientens person genom att vara lyhörd för människors sårbarhet och olikhet 

(Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003).  

 

Sjuksköterskans roll i detta sammanhang är inte att ge hopp till patienten, utan att hjälpa patienten 

att finna hopp på egen hand (Kirkevold, 2000). En patient definieras som “en person som befinner 

sig i någon kontakt med vårdsystemet” (Dahlberg et al., 2003, s. 23), såväl sluten och öppenvård, 

till exempel olika typer av hemvård såsom hälsovård, social omsorg och förebyggande vård. En 

patient är en person som tålmodigt uthärdar lidande (Dahlberg et al., 2003). I omvårdnad ska ett 

etisk patientperspektiv tillämpas, vilket betyder att vårdare betraktar  patienten som kunnig på sin 

hälsosituation. Det betyder att patienten är den främsta expert på sitt liv och på sig själv, sin 

livssituation, sitt välbefinnande och sitt lidande (Dahlberg et al., 2003). 

 

Dagligt liv med venösa bensår 

För att kunna hantera det dagliga livet på ett fungerande sätt måste individens förutsättningar vara i 

balans med omvärldens dagliga krav. För att individen ska fungera i det dagliga livet krävs både 

yttre och inre förutsättningar. Yttre resurser är exempelvis en bra bostad, ekonomiskt välstånd och 

människor i ens närhet. Inre resurser handlar om fysisk, psykisk och känslomässig styrka; 

uthållighet; sinnesförnimmelser; sinnesstämning; kunskap; motivation; mod; färdigheter och 
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kommunikation. Det dagliga livets olika krav är efter Carnivalis (1996) modell kategoriserade som 

aktiviteter och upplevelser; händelser och upplevelser; förväntningar och förpliktelser; omgivning; 

värderingar, övertygelser, seder och bruk. För att ett bra dagligt liv ska kunna upprätthållas är det 

viktigt att det råder balans mellan resurser och krav (Carnevali, 1996). Dagligt liv översätts till 

Activities of daily life, ADL, på engelska. Patienter med venösa bensår har en nedsatt förmåga till 

ADL och fysisk aktiviteter, uthållighet, gångförmåga och mobilitet jämförd med patienter som inte 

drabbas av venösa bensår (Roaldsen, Rollman, Torebjörk, Olsson & Stanghelle, 2006). 

 

Bristande egenvårdsförmåga 

En patient med venösa bensår hamnar ofta i en beroendesituation då det är svårt att utföra aktiviteter 

som är hälsorelaterade. Dorothea Orem beskriver i sin teori om egenvård hur en patient kan uppleva 

en bristande förmåga att vårda sig själv. Egenvårdsbrist uppstår när en patient har drabbats av en 

åkomma som gör att vederbörande inte kan ta hand om sig själv. Venösa bensår är typiska fall av 

den karaktären. Detta gör ofta att patientens närstående får svara för omsorgen, vilket Orem kallar 

närståendes omsorg. När den inte räcker till blir det berättigat med professionell omvårdnad. 

Relaterat till egenvårdsbrist knyts även egenvårdsbegränsningar, som är vårdtagarens bristande 

kapacitet att ta hand om sig själv. Dessa är tre till antalet; begränsade kunskaper, begränsad förmåga 

att bedöma och fatta beslut och begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat (Orem, 

2004). Förmågan till egenvård förbättras vid kompressionsbehandling. Detta inkluderar att sköta sin 

personliga hygien, klä sig, röra sig, sköta hushållet med mera. Egenvårdsförmågan och 

livskvaliteten ökade markant hos de drabbade i samband med behandlingen (de Lima et al., 2013). 

 

Social isolering 

Social isolering är ett problem som patienter med venösa bensår ofta upplever. Många gånger har 

patienten närstående som kan hjälpa till med omläggningen vilket kan vara till stor glädje för 

patienten, men i vissa fall är detta av olika skäl inte möjligt; det kan handla om en känsla av skam 

inför att visa upp såret, att patienten inte vill vara till besvär eller att patientens anhöriga bor någon 

annanstans eller är döda. Sjuksköterskan spelar en särskilt viktig omvårdnadsroll, då sjuksköterskan 

kan se till att patienter som inte har tillgång till närståendes hjälp får den omvårdnaden patienten 

behöver (Cezar da Silva et al., 2014). Samtidigt som en stabil social situation inte kan påvisas som 

en helande faktor för själva sårläkningen kan det vara en bidragande faktor till ökat välbefinnande 

under behandlingen, och i viss mån kan man tala om förekomsten av “social ulcer” (Brown, 2008, 

S. 8). Detta innebär att patienter som befinner sig i social isolering får sämre sårbehandling i högre 

utsträckning än patienter med ett rikt socialt liv. Denna teori har inget vetenskapligt belägg, men 

redogörs ändå för av flertalet hälsoprofessioner (Brown, 2008). 

 

Behov av socialt stöd 

Socialt stöd spelar också roll för hur individen hanterar sitt sår. Det är skillnad på emotionellt stöd 

som inkluderar uttryck för empati, omtanke, sällskap och praktiskt stöd som inkluderar ekonomiskt 

stöd, information, stöd och förslag på förbättringsåtgärder. 

Socialt stöd delas å sin sida upp i tre underkategorier; personligt stöd (vänner och bekanta, familj 

med mera), formellt stöd (organisationer och hobbyverksamhet med mera) och professionellt stöd 

(rådgivande samtal, stödgrupper med mera) (Moffatt & Price, 2007). Relaterat till hur socialt stöd 

påverkar patientens hälsa finns även två huvudsakliga hypoteser, båda med empiriskt stöd. Den ena 

är “The buffering hypothesis” (Moffatt & Price, 2007, s. 535), som menar att socialt stöd skyddar 

patienten mot höga nivåer av stress. Den andra är “The direct effects hypothesis” (Moffatt & Price, 

2007, s. 535) och menar att socialt stöd alltid är av godo för individen oavsett nivån av stress den 

utsätts för. Därmed kan socialt stöd även hjälpa till att avvärja de negativa effekterna av stress 

relaterat till venösa bensår. Effekterna av socialt stöd delas även i sin tur upp i två kategorier; 

direkta effekter och indirekta effekter. Direkta effekter är nedsatt stress, och förändrar även rent 
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kognitivt hur individen hanterar stress. De indirekta effekterna är förändrat beteende relaterat till 

hälsa, såsom att dra ner på cigaretter eller gå ner i vikt. I fallet venösa bensår kan detta innebära 

exempelvis en större följsamhet i behandlingen (Moffatt & Price, 2007). 

 

Lidande relaterat till patienter med venösa bensår 

Livet och lidande går hand i hand och upplevelse av hälsa vid kroniska tillstånd handlar ofta om att 

härda ut det lidande man upplever. Först när en patient förlikar sig med sitt lidande kan patienten 

börja återhämta sig, samtidigt som outhärdligt lidande är djupt handikappande. Minskandet av 

lidandet är centralt och innan man ställer sig frågan varför någon lider ska besvären lindras. Som 

omvårdnadsvetenskapligt begrepp är lidandet grundläggande. Lidande kan inte reduceras till ett 

socialt fenomen, utan lidande måste betraktas som lidande och det ska alltid lindras (Eriksson, 

1992). Lidande är inte detsamma som smärta, och alla sjukdomar orsakar inte smärta. Sjukdom 

orsakar dock lidande och en vital komponent till det är skam. Sjukdomar för ofta med sig ett stigma 

som får den drabbade att känna sig smutsig och motbjudande. Där i ligger ett stort själsligt lidande 

som inte nödvändigtvis är relaterat till kroppslig smärta (Eriksson, 1994). För denna uppsats är 

lidande ett centralt begrepp. Med rätt kunskap om diagnos och behandling av venösa bensår kan 

vårdgivare hindra ett långvarigt och storskaligt lidande (Werchek, 2010). En person upplever 

lidande socialt, fysiskt och psykiskt. Vårdaren ska fråga vad och hur den enskilde personen 

upplever som lidande. Lidande påverkar behandlingen, dessutom kan behandling medföra lidande 

för patienten. Patienten kan uppleva att lidande ger oro för framtiden (Cassel, 1982). 

Venösa bensår är ofta relaterat till svåra smärtor, lång behandling och psykisk ohälsa. Patienter med 

venösa bensår är således drabbade av ett svårt lidande. Lidande kan ses som en erfarenhet som varje 

människa skaffar sig under sin livstid och är omöjlig att komma undan ifrån. Lidande kan vara en 

upplevelse som ger insikt om smärta på ett emotionellt, fysiskt och andligt plan och detta kan på 

sikt vara utvecklande för karaktären, enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori om lidande 

(Travelbee, 1971). Samtidigt som lidande är en väldigt allmänmänsklig upplevelse så är den väldigt 

personlig och unik, då varje lidande individ uttrycker sitt lidande på sitt eget vis. 

 

Problemformulering 

Venösa bensår är ett samhällsproblem som påverkar den individuella patientens vardagliga liv 

(Lindholm, 2012). Utöver det fysiska handikappet medför venösa bensår även ett omfattande socialt 

och psykiskt handikapp som yttrar sig genom lukt, synliga omläggningar och vätskningar. Detta 

avskärmar patienten från de sociala sammanhang som patienten tidigare deltagit i. Denna uppsats 

strävar efter att undersöka vilka områden av det vardagliga livet som påverkas mest, hur lidande 

upplevs och hur det dagliga livet påverkas av att leva med venösa bensår. Detta vill vi knyta an till 

det omvårdnadsvetenskapliga begreppet lidande. Då avses det rent smärtsamma lidandet som 

patienten upplever och det sociala och känslomässiga lidandet som följer med luktande sår och 

social isolering (Eriksson, 1992). 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva hur patienter med venösa bensår upplever sitt dagliga liv. 

 

METOD 

Valet av metod 

För detta arbete har litteraturöversikt använts som metod.  Syftet med en litteraturöversikt är att 

framställa en helhet över ett avgränsad forskningsområde. Det betyder att en genomgång av 

forskningen görs och att man systematiskt och kritiskt granskar det problem som valts (Friberg, 

2012). Det innebär att forskning om hur patienter med venösa bensår upplever sitt dagliga liv 

studerats. Detta för att få en ökad kunskap om dessa personers upplevelser. 
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Urval 

Endast originalartiklar har inkluderats i detta arbete. Kristensson (2014) förklarar att originalartiklar 

är artiklar som presenterar resultatet för första gången från en genomförd vetenskaplig studie. De 

vetenskapliga artiklarna som inkluderades har genomgått en granskning (peer reviewed) av andra 

forskare innan publikation, då detta ökar trovärdigheten av original artiklar (Forsberg & Wengström 

(2016) och samtliga de är godkända av en etisk kommitté (World Medical Associations riktlinjer, 

2015). Samtliga forskningsartiklar som inkluderats faller inom ramen för tidsbegränsningen till 10 

år, för att upprätthålla aktualitet. Artiklarna som är skrivna på engelska inkluderades, då det finns få 

vetenskapliga artiklar skriven på svenska. Urvalsgruppen vuxna personer har inkluderats för att 

venösa bensår oftast drabbar vuxna personer (Lindholm, 2012). Översiktsartiklar har exkluderats då 

de baseras på sammanställningar på tidigare forskning, vilket gör dem till sekundärkällor 

(Henricson, 2012). Teoretiska studier har valts bort för att de är litteraturstudier som har fokus på att 

generera en ny teoribildning inom ett visst område (Kristensson, 2014). Bedömda artiklarna med 

låg kvalitet har exkluderas. Inga begränsningar kring kön och plats för behandling eller länder har 

gjorts. Detta eftersom venösa bensår är en åkomma som kan drabba människor av alla kön och 

nationaliteter (Kjellström, 2012). Ett så brett sökresultat som möjligt och en så jämställd 

sammanställning som möjligt mellan könen har eftersträvats. Artiklarna som inte svarade på 

studiens syfte valdes bort.  

 

Datainsamling 

Inhämtningen av data genomfördes mellan november 2016 och januari 2017. Sökandet efter artiklar 

gjordes i databaserna Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) och Public 

Medline (PubMed). PubMed valdes då det är en databas som täcker ett brett spektrum av 

omvårdnad, medicin och odontologi. CINAHL Complete valdes då det är en databas specialiserad 

på omvårdnadsrelaterade vetenskapliga artiklar. CINAHL Complete  täcker även vissa tidskrifter 

som PubMed/Medline inte täcker (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Databassökning 

Inledningsvis valdes de svenska orden “venöst bensår” och “dagliga liv” som grund för 

databassökning, då de är begrepp i arbetets syfte. Svensk MeSH (Medical Subject Headings) har 

använts för att översätta de svenska orden. Ordet venöst bensår översätts till Varicose ulcer och 

dagliga liv till Activities of Daily Living (ADL). Ordet Varicose ulcer översatts till ordet Venous 

Ulcer i databasen CINAHL Complete (Cinahl Headings).  

Korrekta ämnesord som ingår i begreppet Activities of Daily Living (ADL) översatts vidare utifrån 

Svensk MeSH. MeSH-termen som används i databasen PubMed är “Varicose Ulcer” och “Life” och 

i databasen CINAHL Complete användes CINAHL Headings (MH) “Venous Ulcer”, “Quality of 

life”,” Pain”, “Self Care”, “Patient Attitudes” och “Activities of Daily Living” . Ytterligare gjordes 

fritextsökning med olika ord  till exempel “ Management”, “Adherence och “Varicose Ulcer Daily 

Life” i båda databaserna.  Kombinationer med den booleska söktermen “AND” användes  för att 

hitta  och förbättra sökresultaten  och detta skapade ett samband mellan syftet och ämnesord. 

Forsberg och Wengström (2016) menar att genom att använda fler söktermer än en och genom att 

använda de booleska söktermerna “AND” och “OR” kan resultatet preciseras på ett ändamålsenligt 

sätt. Databassökningarna dokumenterades fortlöpande i en tabell (Tabell 1). 
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 Tabell 1. Databassökning av artiklar utförd i CINAHL Complete* och PubMed** 

Databas och  

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal  lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

2016/11/03 

(MH “Venous Ulcer”) 

AND (MH “Quality of 

life”) 

34 20 10 2 

CINAHL 

Complete 

2016/11/15 

( MH “Venous ulcer”) 

AND (MH “ self care”) 

12 4 2 2 

CINAHL 

Complete  

2016/11/15 

(MH “ venous ulcer”) 

AND  

(MH “Patient Attitudes”) 

11 8 4 1 

CINAHL 

Complete 

2016/11/17 

(MH “ Venous 

Ulcer”)  AND 

Management 

40 20 10 2 

CINAHL 

Complete 

2016/11/17 

( MH “Venous Ulcer”) 

AND  

( MH “Pain”) 

21 6 3 1 

CINAHL 

Complete  

20116/12/13 

(MH “ Venous Ulcer”) 

AND (MH 

“Activities of Daily 

Living”) 

9 6 3 1 

PubMed 

2016/12/13 

“Varicose Ulcer “ [Mesh] 

AND “Life” [Mesh]  

49 20 15 3 

PubMed  

2017/01/13 

“Varicose Ulcer” 

[Mesh]  AND  Adherence 

23 6 3 1 

Total 
 

199 90 50 13 

 

*Använda begränsningar i CINAHL Complete: 10år, English Language, All adults. peer Reviewed, 

Research Article. 

 

**Använda begränsningar i PubMed: 10år, English Language, Adult: 19+ years  
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Manuellsökning 

Referenslistorna på de valda 13 vetenskaplig artiklar har studerats, för att ytterligare komma i 

kontakt med relevanta källor och genom att ha studerat befintliga artiklars referenslistor har 

manuella sökningar genomförts i enlighet med Karlsson (2012). Manuella sökningarna har 

genomförts i databasen CINAHL Complete och PubMed, och har resulterat i tre stycken artiklar. 

 

Databearbetning 

Sökningar i databasen gav sökresultat med titlarna på artiklar. Artiklarnas ämnesord och titlar har 

studerats löpande under artikelssöknings arbete och sammanfattningar (abstrakt) från artiklar med 

lämpliga ämnesord och relevanta titlar lästes. Detta gjordes för att skapa kreativitet och öppenhet 

mot arbetets syfte i sökningarna och för att uppmärksamma vilka persongrupper som deltog mest i 

olika studier och vilka typer av studier som är mest förekommande i litteratursökningen (Friberg, 

2012). Vidare valdes artiklar som lästes i sin helhet för att sedan granska artiklarna var för sig 

noggrannare. Beslutet av vilka artiklar som skulle analyseras närmare diskuterades och därefter tog 

vi beslut gemensamt om vilka artiklar som skulle användas i detta arbete. Av de lästa artiklarna 

svarade 16 stycken på syftet och de granskades av författarna inför resultatet. Sedan klassificerades 

artiklarna efter sin vetenskapliga kvalitet. För att arbetet skulle vara så trovärdigt som möjligt 

användes Sophiahemmet Högskola bedömningsunderlaget som är modifierats utifrån Berg, Dencker 

och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006), redovisad som (Bilaga A). 

Klassificeringen diskuterades gemensamt i enlighet med Polit & Beck, 2012; Rosén, 2012.  

 

Dataanalys  

Arbetet med dataanalysen påbörjades efter databearbetningen. De 16 artiklarna som används i 

resultatet lästes igenom flertalet gånger individuellt och gemensamt för att få en bild av innehållet i 

artiklarna. De valda artiklarnas trovärdighet bedömdes genom att studera val av metod, antal 

deltagare och vilken metod som användts för att genomföra studien.Vi jämförde studierna för att 

observera skillnader och likheter. Informationen från de valda resultat artiklarna som kunde besvara 

denna studies syfte färgmarkeras och studerades. Stödord som skapade en överblick av artiklarnas 

innehåll markerades. För att veta om artiklarna var relevanta för studien användes 

problemformuleringen och studiens syfte. Vidare analyserades studierna utifrån olika upplevelser 

som deltagarna med venösa bensår dagligen upplever. Upplevelserna som framkom kategoriseras 

gemensamt i olika huvudrubriker och underrubriker. Dessa rubriker är Upplevelser av smärta, 

Påverkan på det psykosociala livet, Upplevelser av fysisk aktivitet, Upplevelse om egenvård och 

Upplevelsen av behandlingen och bemötande vid omvårdnad. Påverkan på psykosociala livet har 

underrubrikerna Emotionella reaktioner, Självuppfattning och sexualitet och Fördomar och 

isolering. Detta i enlighet med Friberg (2012) som betonar att resultatet sammanställs genom 

sammankoppling. De utvalda artiklarna som används i resultatet redovisas i matrisen (Bilaga B). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Grundläggande för en etisk studie är att den leder fram till värdefull kunskap. Då vad som är 

värdefull kunskap eller inte är öppet för tolkning är det viktigt att kunna motivera sin studies 

betydelse, som kan vara exempelvis ökad kunskap inom professionen eller förbättringar för 

patientgruppen (Sandman & Kjellström, 2013). En god forskningsetik har eftersträvats under hela 

arbetets skrivprocess genom att följa rekommendationer från kurslitteratur.  

Forsberg & Wengström (2016) rekommenderar att artiklar inkluderas som har genomgått 

noggranna etiska överväganden eller har tillstånd från en etisk kommitté vilket ytterligare ökar det 

vetenskapliga värdet (Forsberg & Wengström, 2016). Vetenskapliga artiklar med tydlig etik för 

forskning med patienter har valts. Deltagarna i samtliga studier fick tydlig information om 

forskningen och lämnade informerat samtycke, information om frivilligt deltagande, anonymitet 

och sekretess då patienten är i en särskilt utsatt ställning på grund av två skäl; den upplevda 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1swtAijuVeTkH1aA8IDVdV2QzcaJQps-16_Q5Nx9SuPA/edit#_msocom_31
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maktobalansen i deras relation med vårdpersonal och sårbarhet av att vara sjuk (Holloway & 

Galvin, 2017). 

 

Studiernas val av deltagare ska ha både goda etiska och vetenskapliga skäl (Kjellström, 2012). 

Studierna i denna litteraturöversikt granskades med hörsamhet på deltagarnas autonomi, samtycke 

och tillgång till anpassad information. Deltagarna kunde avsluta sin medverkan i studier när de 

själva ville (Kjellström, 2012). Detta arbete är fritt från plagiering. Alla källor hänvisas i 

referenslistan i enlighet med Helgesson (2015) och Kjellström (2012), som pekar på att plagiering 

innebär att man återger andras idéer, processer, resultat eller texter utan att referera till källorna. 

Kjellström (2012) påpekar att ärlighet och hederlighet är betydelsefull i vetenskapligt arbete. 

Författarna har strävat i hela detta arbete efter ärlighet genom att inte enbart presentera data eller 

resultat som stödjer författarnas hypoteser eller teorier. Även vetenskapliga artiklar som inte 

svarade på studien syfte studerades och har redovisats. 

 

RESULTAT 

Grund för resultatet utgörs av 16 vetenskapliga artiklar. Artiklarna presenteras i huvudrubriker efter 

de teman som observerats under analysprocessen. Dessa rubriker är Upplevelser av smärta, 

Påverkan på det psykosociala livet, Upplevelser av fysisk aktivitet, Upplevelse om egenvård och 

Upplevelsen av behandlingen och bemötande vid omvårdnad. Påverkan på det psykosociala livet 

har underrubrikerna Emotionella reaktioner, Självuppfattning och sexualitet och Fördomar och 

isolering. 

 

Upplevelser av smärta 

Personer med venösa bensår beskrev smärta som en betydande faktor som påverkade det dagliga 

livet. Sårets karaktär påverkade patientens upplevelse av smärta som i sin tur påverkade patientens 

fysiska funktionsförmåga, allmäntillstånd, livskraft och social funktion (Cezar da Silva et al., 2015; 

de Araújo Farias Dias et al., 2013 ; Salomé et al., 2013). Smärta var för många det huvudsakliga 

symtomet vid venösa bensår (Cezar da Silva et al., 2015; de Araújo Farias Dias et al., 2013; Dias et 

al., 2014; Salomé et al., 2013). Drabbade beskrev smärtan som huggande och stickande. 

Självmordstankar var förekommande och depression var vanligt (Byrne & Kelly, 2010; Cezar da 

Silva et al., 2015). Överlag upplevdes smärta som något som gjorde patienterna modfällda och 

försvårade att leva ett vanligt liv med kronisk smärta. Detta gav smärtan en kraftfullt psykologisk 

karaktär (Byrne & Kelly, 2010; Dias et al., 2014) Smärtan gjorde patienterna deprimerade och 

osäkra på framtiden (Byrne & Kelly, 2010). Smärta upplevdes mer intensivt på natten än på dagen 

(de Araújo Farias Dias et al., 2013) vilket påverkade sömnen och begränsade den drabbades 

rörlighet. Bristen på ordentlig sömn var en faktor som i stor utsträckning påverkade livskvaliteten 

hos patienten (de Araújo Farias Dias et al., 2013; Dias et al., 2014). Livet riskerade att bli svårt 

handikappat av den intensiva smärta som de drabbade kände vilket gjorde att de ofta inte kunde röra 

sig normalt i samhället och hindrades i sina sociala liv (da Silva et al., 2013; Dias et al., 2014; 

Green et al., 2013). Smärtan uppfattades som ett hot mot sårläkningsprocessen, vilket resulterade i 

att patienterna undvek deltagande i aktiviteter samtidigt som de inte ville ta smärtstillande medicin i 

förebyggande syfte (Skavborg et al., 2011). Smärtan begränsade den dagliga fysiska rörligheten 

(Brown, 2010; Cezar da Silva et al., 2015; Dias et al., 2014). 

 

Påverkan på det psykosociala livet 

En patient som drabbats av ett venöst bensår upplevde ofta att såret påverkade det sociala livet. Hur 

patienten hanterade sitt sociala liv berodde delvis på det sociala stöd patient erhållit (Dias et al., 

2014; Green et al., 2013; Salomé et al., 2013). Moffatt et al. (2009) har beskrivit upplevelsen av 

skillnader i socialt stöd hos patienter med venösa bensår jämfört med de som inte är drabbade. 

Vissa patienter var rädda för att drabbas av ytterligare skada i samband med exempelvis 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1swtAijuVeTkH1aA8IDVdV2QzcaJQps-16_Q5Nx9SuPA/edit#_msocom_31
https://docs.google.com/document/u/0/d/1swtAijuVeTkH1aA8IDVdV2QzcaJQps-16_Q5Nx9SuPA/edit#_msocom_31
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mathandling och stannade därför hellre hemma (Cesar da Silva et al., 2015; Jones et al., 2008). Det 

sociala livet begränsades kraftigt av sårets olika symptom som lukt och exsudat (Brown, 2010; 

Cesar da Silva et al., 2015; Jones et al., 2008). Med det följde ofta ett lågt självförtroende och en 

ovilja att vistas i sociala miljöer då det finns en rädsla för att andra människor skulle känna lukten 

(Brown, 2010; Jones et al., 2008). 

 

Lukt relaterat till bensår beskrevs ha tre olika komponenter; den känslomässiga responsen till lukt, 

de begränsningar på det sociala livet som följde med lukten och hur patienten hanterade sina 

känslor kring omläggningen (Dias et al., 2014; Jones et al., 2008). Behandlingen av såret påverkade 

det sociala livet (Cesar da Silva et al., 2015; Dias et al., 2014; Jones et al., 2008) och kontinuitet i 

behandlingen upplevdes av många patienter som en aspekt som underlättade det sociala livet (Dias 

et al., 2014; Green et al., 2013).  

Detta gällde främst omläggningar där samma sjuksköterska kom och lade om såret. För många 

drabbade är kontakten med sjuksköterskan ett välkommet avbrott från den sociala isoleringen 

oavsett om patienten kommit till kliniken eller om sjuksköterskan besökt patienten i hemmet. Även 

om en ny sjuksköterska utförde omvårdnaden på ett korrekt sätt kunde patienten känna att det inte 

är samma sak som när den reguljära sjuksköterskan är där (Green et al., 2013). Det finns även ett 

behov hos en del patienter av att sjukvårdspersonal uppmärksammar de livsstilsval som patienten 

gjort, och kommer med råd gällande det (O’Brien et al., 2014). Detta kan göra att patienten 

upplever att samhället bryr sig och tar hand om vederbörande när behov uppstår (Byrne & Kelly, 

2010). 

 

Kläder och skor är områden som starkt påverkas av bensår. Bandagering av benet gör ofta att skor 

blir för trånga och många patienter upplever att omläggningarna är klumpiga vilket gör det svårt att 

klä sig som man brukar (Green et al., 2013). Sociala aktiviteter betraktas som riskabla åtaganden 

och skjuts därför upp tills såret läkt. Patienten är alltid uppmärksam på sin egen säkerhet och på att 

skydda sig vid interaktion med andra människor för att förhindra sår och kroppsskador. Venösa 

bensår hotar den drabbades identitet. Personer med venösa bensår vill ofta att ingen annan skulle 

känna till deras tillstånd och längtar efter att återgå till sitt vanliga liv utan sår, medicinska 

hjälpmedel och begränsningar (Skavberg et al., 2011). 

 

Personer drabbade av bensår upplevde även sängrelaterade bekymmer då de inte ville att sårexsudat 

skulle fläcka av sig på sängkläderna och kände de sig därmed tvungna att antingen vira in bensåret i 

en handduk eller ett plastskynke (Jones et al., 2008). Familjemedlemmarna är ofta tvungna att 

hjälpa till med påsättning och avtagning av kompressionsstrumpor hemma (Skavberg et al., 2011; 

Cesar da Silva et al., 2015). Patienter upplever att sjuksköterskans attityd påverkar deras motivation 

att följa upp behandlingen och samarbeta med vården (Brown, 2010). 

 

Emotionella reaktioner 

I flera studier framkommer det att det finns ett samband mellan att en person drabbas av venösa 

bensår och att vederbörande upplever känslor av maktlöshet och kraftlöshet. Detta relateras ofta till 

sårets symtom som tenderar att vara smärta, rörelsehinder, lukt med mera. En individs svar på 

uppkomsten av ett venöst bensår är relaterat till graden av det emotionella stöd som patient erhåller 

(Green et al., 2013; Salomé et al., 2013). Brist på adekvat emotionellt stöd leder till reducerad 

livskvalitet, ångest och depression (Cesar da Silva et al., 2015; Dias et al., 2014; Salome et al., 

2013). Känslomässigt visade många patienter känslor av äckel inför såret och även skam och 

självförakt. Lukt och exsudat kan ibland läcka igenom förbandet, vilket för vissa patienter innebär 

en önskan om att lägga om såret oftare eftersom såret då givit sig tillkänna på ett påtagligt sätt 

(Jones et al., 2008). Rädslan för att andra människor ska känna lukten finns hos många patienter 

med venösa bensår (Brown, 2010; Jones et al., 2008). 
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Patienter med venösa bensår upplever även depression i högre utsträckning än övriga befolkningen 

(Dias et al., 2014) och det finns även en korrelation mellan låg utbildning om tillståndet och ångest 

hos patienten relaterat till bensåret. Samtidigt finns det en korrelation mellan patientens upplevda 

sociala välmående och framgångsrik läkning av bensår (Dias et al., 2014; Moffatt et al., 2009). 

Patienter upplever även ofta en stor oro för sår återfall ifall de läkt. Detta medför konstant 

inspektion av såret för att försäkra sig om att huden är hel (Brown, 2010; Jones et al., 2008). 

 

 

Självuppfattning och sexualitet 

Könsroller kan sättas ur spel vid förekomst av långvariga venösa bensår. Stereotypa föreställningar 

om manlighet handlar ofta om styrka och hälsa, sexuell aktivitet, kapacitet att arbeta för att försörja 

sin familj med mera, och i den föreställningsvärlden finns inte utrymme för kroniska sår. Detta kan 

lätt skada självbilden. En skadad självbild kan leda till ångest och depression hos många patienter, 

vilket ofta slutar med social isolering (da Silva et al., 2013). Studiedeltagare uppger att såret hindrar 

dem att göra många saker som de gjorde innan de drabbades, där ett av det viktigaste åtagandena 

var att vårda en annan närstående (Cezar da Silva et al., 2015). Även sex är ett område som i stor 

utsträckning påverkas av att ha ett venöst bensår, då många deltagare har både svårt att hitta en 

accepterande partner och svårt att vara acceptant mot sig själv, och detta leder till emotionell 

isolation eftersom det blir svårt att bibehålla intima relationer. Personer med venösa bensår ser ofta 

andra människor som produktiva och kapabla, och sig själva som inadekvata i jämförelse. Män 

söker heller inte vård för sina venösa bensår i samma utsträckning som kvinnor (da Silva et al., 

2013). 

 

Fördomar och isolering 

Patienter upplever ofta att venösa sår begränsar deras arbetsliv. Detta får dem att bli tillbakadragna, 

vilket kan leda till arbetslöshet eller pension i förtid. Förändringar sker när patienten dagligen lever 

med venösa sår som får ett stort inflytande på arbetet. Svårigheter att gå ut och att resa på sig kan 

även uppstå då de drabbade upplever svårigheter att bära sina vanliga skor. Detta är för många 

drabbade är ett problem då självbilden hos personer med venösa riskerar att förändras (Cezar da 

Silva et al., 2015; da Silva et al., 2013; Dias et al., 2014). Utomstående ställer ofta obekväma frågor 

om de drabbades sår utan att visa förståelse för det när det är synligt. Detta gör det svårt att ha 

kortbyxor på sig. Att vara socialt aktiv med arbete, utbildning eller att träffa vänner kan vara svårt 

när man lider av ett venöst bensår. Bensåret desintegrerar således den drabbade från samhället (da 

Silva et al., 2013; Dias et al., 2014; Green et al., 2013). Kommunala transporter som bussresor kan 

utgöra ett hinder för personer med venösa bensår. Exempelvis kan det där särskilda bussätet där 

man känner sig trygg vara upptaget vilket kan föranleda en känsla av sårbarhet. Att vistas i 

offentliga rum med mycket folk i rörelse kan också svårt för många, särskilt om det är barn som 

springer runt, då en olycklig krock kan skada såret och göra mycket ont. Detta kan hindra patienten 

från att gå ut (Mudge et al., 2006). 

 

Upplevelser av fysisk aktivitet 

Patienter beskriver hur de upplever de allmänna hälsofördelarna med träning, men redogjorde 

samtidigt för att besvär med de venösa bensåren påverkade motivationen till fysisk aktivitet negativt 

(O’Brien et al., 2014). Dock betraktades fysisk aktivitet som en bra hälsoåtgärd som kan förebygga 

sår återfall (Kapp & Miller, 2015; O’Brien et al., 2014;). Patienters vaksamhet på såret och 

skräcken för återfall begränsar ofta de dagliga aktiviteterna (Brown, 2010; Cezar da Silva et al., 

2015; Dias et al., 2014). Samtidigt upplever vissa patienter också att det råder oklarheter kring 

fysisk aktivitet och fördelarna med det. Patienterna fick olika information från sjukvården, och 

dessa oklara budskap från sjukvården kan så en misstro hos patienterna gentemot vårdpersonal. 
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Endast ett fåtal deltagare rörde på sig på en regelbunden basis. Sårets själva utseende är på många 

sätt en gränssättare. Fysisk aktivitet påverkas av hur den drabbade personen upplever att omvärlden 

reagerar på det venösa bensåret och det kan exempelvis hindra dem från att besöka 

idrottsanläggningar (Mudge et al., 2006). Patienter upplever rädsla och oro för att skada sig i 

samband med fysisk aktivitet.  

Fysiska aktiviteter spelar stor roll för vissa av patienterna, som menade att aktiviteterna hjälpte dem 

att upprätthålla sin vanliga livsstil (Skavberg et al., 2011). Fysisk aktivitet beskrevs av deltagarna 

som nödvändigt för att kunna leva med åkomman och som en viktig faktor för att återfå och 

bibehålla funktion och hälsa (Heinen et al., 2007;  Skavberg et al., 2011). Rädsla är en avgörande 

faktor för beslutet om att vara fysiskt aktiv eller inte. I studien av O’Brien et al. (2014) upplevde 

patienter att rädslan för att hamna i en beroendesituation motiverade dem att träna samtidigt som 

fruktan för att skada bensåret eller dra på sig någon annan kroppsskada gjorde deltagarna fysiskt 

inaktiva. Patienter upplevde en oro för att falla när de ska träna till följd av obekväma skor som 

måste anpassas till kompressionsbehandling (O’Brien et al., 2014). Fysiska aktiviteter kräver även 

externt stöd och påminnelser (Skavberg et al., 2011). Patienter med venösa bensår hindrades från att 

vara fysiskt aktiva på grund av svårigheter att komma igång och brist på disciplin eller andra 

svårigheter som hämmade viljan till egenvård (Kapp & Miller, 2015). Fysisk aktivitet som 

exempelvis promenader var en utmärkt åtgärd för att öka blodcirkulationen i benen som patienten 

ansåg att de kunde genomföra på egen hand.  Följsamheten till den var dock låg (Heinen et al., 

2007) Att hålla sig fysiskt aktiv upplevdes dock inte som lätt för många patienter med venösa 

bensår (O’Brien et al., 2014). 

 

Upplevelser av egenvård 

Patienter upplevde egenvård som en god förebyggande åtgärd. Däremot upplevde patienter ofta 

problem med att smörja benet, att själv ta på kompressionsstrumpor, att ha benet i högläge och att 

behålla en hälsosam vikt. Personer med venösa bensår upplevde även svårigheter att upprätthålla 

personlig hygien på grund av sårsekretion och att dagligen ta på kompressionsstrumpor. En vanlig 

upplevelse var att sårsekret som hamnar på kläderna smutsade ner den drabbade och fick 

vederbörande att känna sig oren på dagen samtidigt som den upplever att sår sekretet störde 

nattsömnen. Närvaron av sårexsudat och lukt hade en betydande inverkan på känslor av maktlöshet 

som försämrade viljan till egenvård (Brown, 2010; Byrne & Kelly, 2010; Salomé et al., 2013). 

Egenvård ansågs vara av stor vikt för att få ett venöst bensår att läka. Till detta räknas fysisk 

aktivitet, och att vara fysiskt aktiv betraktades som en egenvårdsåtgärd av patienterna (Heinen et al., 

2007; Skavberg et al., 2011), men deltagarna saknade förmågan att initiera eller utföra övningar på 

egen hand (Skavberg et al., 2011). Kompressionsbehandling upplevdes också som en del av 

patientens egenvård (Heinen et al., 2007). Adekvat egenvård i form av fysiska aktiviteter och 

kompressionsbehandling ställde vissa krav på följsamhet hos patienten. Problem många patienter 

dock upplevde med kompressionslindning eller stödstrumpor var relaterade till läckage av 

sårexudat, lukt, smärta och hudirritation. Detta bidrog till en bristfällig följsamhet. Andra besvär 

som patienten redogjorde för var av kosmetiska skäl, att stödstrumpor var svåra att få på, att de var 

obekväma och att de var dyra att köpa (Heinen et al., 2007; Kapp & Miller, 2015). Dessa 

anledningar bidrog till att mellan 34-45 procent av patienterna inte var följsamma till sin 

kompressionsbehandling (Heinen et al., 2007). 

 

Hos många patienter skedde en attitydförändring gentemot den egenvård man själv kunde bidra 

med i samband med att ett bensår brutit ut, men detta påverkades av svårigheter att få på 

stödstrumpor eller att ha benet i högläge, däremot kunde det vara missgynnande för följsamheten i 

samband med egenvård vid bensår. Patienterna redogjorde för vikten av sömn, nutrition och 

hudvård för att framgångsrikt hindra åtkomst av sår. Vissa patienter observerade även vikten av 

ihärdighet och uthållighet för att uppnå en effektiv egenvård och för vissa patienter var erfarenheten 
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av tidigare bensår en stark motivationsfaktor för att bära stödstrumpor och bibehålla huden 

återfuktad och intakt (Kapp & Miller, 2015). Följsamhet till egenvården var mycket viktig för att 

patientens bensår skulle läka och krävde en särskild livsstil för att förbli läkt.  

Framförallt upplevelsen av depression konstaterades vara en huvudsaklig anledningen till att 

följsamhet till egenvård inte skedde, vilket i kombination med en ansträngd ekonomi lätt bidrog till 

patientens upplevelse av hopplöshet. Personlighet visade sig vara en av de viktigaste faktorerna för 

framgångsrik egenvård. Sjukvårdspersonalens uppgift med avseende på egenvård är att motivera 

patienten till att uppleva tilltro till den egna förmågan (Kapp & Miller, 2015; Kapp et al., 2014). 

 

Upplevelsen av behandlingen och bemötandet vid omvårdnad 

Patienter blir ofta frustrerade över att bensåret tog lång tid att läka och den frustrationen gick ibland 

ut över sjukvårdspersonalen. De flesta av de deltagande patienterna i Mudge et al. (2006) studie var 

av uppfattningen att de hade återhämtat sig bättre om de fått ta del av specialistvård istället för 

primärvård. Patienterna tyckte att sjuksköterskorna saknade tålamod att utföra sårvården ordentligt 

och att de inte hade adekvat kompetens för att utföra omläggningar. Patientens förståelse av sitt 

tillstånd visade sig därför vara väsentligt för upplevelsen av behandlingen. Trots det är det vanligt 

att patienter med venösa bensår inte känner till ursprunget till sitt sår. När patienten blev frustrerad 

över sitt tillstånd och över att det tog lång tid att läka blev ofta sjuksköterskorna i primärvården 

föremål för anklagelse (Mudge et al., 2006). Bensår förde även med sig en del utgifter relaterade till 

omläggningen och den medicinska omvårdnaden. Detta kunde bidra till att redan ansträngda 

ekonomier blev ännu mer ansträngda och i kombination till sårsmärta och funktionsnedsättning blev 

livskvaliteten gravt nedsatt (de Araújo Farias Dias et al., 2013). Som en del i behandlingen borde 

därför patientutbildning om fördelarna med kompressionsterapi och fysisk aktivitet föreslås, vilket 

var något som i många fall saknas (Heinen et al., 2007). 

 

Fysisk aktivitet uppfattades av patienter som en livslång behandlingsstrategi. Patienter upplevde att 

information från vårdgivare om fysisk aktivitet och bensår var otillräcklig eller motsägelsefull. 

Skriftlig information om träningsprogram erhölls oregelbundet eller inte alls i primärvården. 

Fysioterapi som behandlingsmetod erbjöds bara till de drabbade som kallats till hudtransplantation 

vilket orsakade förvirring bland drabbade. Patienter var besvikna på vårdgivarna som enbart 

fokuserade på sårvård och inte på patientens välbefinnande och de upplevde att uppmuntran och 

påminnelser underlättade genomförandet av fysisk aktivitet (Skavberg et al., 2011). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med detta självständiga arbete var att beskriva hur personer med venösa bensår upplever sitt 

dagliga liv. Huvudsakliga fynd som identifierats i detta arbete och som kommer att diskuteras är 

symptomrelaterat lidande vid venösa bensår, egenvård vid venösa bensår, det dagliga livet med 

venösa bensår, den psykosociala aspekten av att leva med venösa bensår och upplevelse av 

kontinuitet i omvårdnaden.  

 

Lidande vid venösa bensår består av smärta, social isolering och lukt, och de är teman som 

återkommande visas i resultatet. I bakgrunden presenteras Katie Erikssons teori om lidande, och 

även sjukdomslidande (Eriksson, 1994). Den sistnämnda teorin redogör för att en människa inte 

bara lider vid upplevelsen av fysisk smärta utan även av mer subjektiva symtom som 

sjukdomskänslor, skam och ångest. Det är något som även resultatet svarar för. Fysisk smärta är 

absolut ett symptom som orsakar lidande för patienten men samtidigt spelar skam, känslor av 

motbjudnad och sjukdom ofta en minst lika stor roll för den drabbades livssituation. Som 

sjuksköterska är det lätt att fastna i att enbart behandla såret genom omläggning och 

kompressionsbehandling vilket riskerar att utelämna att behandla symptom som följer med 
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sjukdomslidandet. Av den anledningen är det synnerligen värdefullt att anamma ett holistiskt 

förhållningssätt där sjuksköterskan ser till hela personen och vederbörandes behov, vilket är en del 

av sjuksköterskans kärnkompetens personcentrerad omvårdnad.   

 

I bakgrunden beskrivs konceptet om dagligt liv, och Carnevalis (1996) resonemang om att ett 

dagligt liv inte går att upprätthålla om det råder obalans mellan individens resurser och omvärldens 

krav. Resultatet visar bland annat hur könsstereotyper får den drabbade att uppleva att den 

otillräckligt uppfyller dessa. Det kan därför diskuteras kring att när könsrollen rubbas ur sin 

normala balans riskerar även det dagliga livet att rubbas, då den drabbades resurser inte motsvarar 

de krav som omgivningen ställer. Män och kvinnor upplever i grova drag sårets påverkan på lite 

olika sätt. Män upplever att såret inte passar in i stereotypt manliga världen där styrka, kapacitet och 

självständighet är centralt, medan kvinnor upplever att såret hindrar dem i sina klädval och skoval 

och därmed gör att de inte passar in i könsrollen. Carnevalis (1996) resonemang kan även appliceras 

på egenvård. Där individen inte klarar att upprätthålla en adekvat vård över sig själv uppstår en 

dissonans mellan det av omvärlden förväntade utfallet och individens resurser, och detta försvårar 

upprätthållandet av dagligt liv.  

 

Ett annat huvudfynd från resultatet är den drabbades förhållande till omvärlden och den 

psykosociala aspekten kring det. En person som drabbats av ett venöst bensår måste lita på 

omvärldens omvårdnad när förmågan till vad Orem (2004) kallar egenvård blir nedsatt. Är den 

drabbade ekonomiskt eller socialt utsatt blir omvärldens omvårdnad än mer viktig och där kommer 

det som kallas för “social ulcer” in; socialt och ekonomiskt utsatta patienter riskerar att drabbas 

hårdare av sitt sår än de som har en mer stabil social och ekonomisk bakgrund. Därför är det viktigt 

att känna till varje patients olika individuella förutsättningar och anpassa vården efter det i enlighet 

med personcentrerad omvårdnad. Samtidigt är det svårt att behandla ensamhet och fattigdom. Andra 

aspekter av omvärldens påverkan som den drabbade ständigt måste hantera är bland annat 

reaktioner på synliga omläggningar, lukt och obekväma frågor om såret. Även de är aspekter av 

såret som är svåra att få bort med den behandling sjuksköterskan vanligen står för, och därför bör 

sjuksköterskan hjälpa patienten att hitta lämpliga copingmekanismer för att hantera detta.  

 

Kontinuitet i omvårdnaden visade sig vara värdefullt för patienten under hela kontakten med 

vården. Pokórna & Leaper (2015) menar att konsekvens och kontinuitet i sårdokumentation ger 

sjuksköterskan en bättre översikt om och hur såret läker, och detta bygger på att all involverad 

personal gör på samma sätt. Detta är något som återspeglas i resultatet, där kontinuitet och ett 

konsekvent utförande i omvårdnaden dels ger patienten trygghet när den vet vilken sjuksköterska 

som kommer och lägger om såret, men som även bidrar till bättre sårläkning med bättre översikt för 

sjuksköterskan. Patientupplevelsen av att leva med venösa bensår gynnas av denna form av 

kontinuitet, både rent socialt och när den drabbade själv kan se att såret läker. Resultatet visar att 

det finns en korrelation mellan bristfällig utbildning om sitt tillstånd och frustration kring 

sårläkningen. En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad omvårdnad. Detta innebär 

att sjuksköterskan tillgodoser patientens behov och önskemål och ser det friska bakom det sjuka 

(Edvardsson, 2010). För att den drabbade ska kunna vara delaktig i sin omvårdnad måste den vara 

väl informerad om sitt tillstånd. Att utföra en korrekt personcentrerad omvårdnad när patienten inte 

känner till vad den drabbats av blir svårt. Kontinuitet till person, att samma sjuksköterska 

återkommande lägger om såret, blir då särskilt angeläget eftersom det kan ta tid att lära känna 

patienten och dess behov (Edvardsson, 2010). 

 

Metoddiskussion 

Målet med studien var att beskriva patientens dagliga upplevelse av att leva med venösa bensår. 

Litteraturöversikt valdes som metod det ansågs att metoden bäst kunde besvara studiens syftet och 
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en litteraturstudie ger en överblick av det aktuella kunskapsläget inom forskningsområdet (Forsberg 

& Wengström, 2016).  

 

Syftet med studien har besvarats med denna metod genom att studera 16 artiklar. Artiklarna som 

använts i arbetet hittades i CINAHL Complete och PubMed. Sökningar gjordes i olika databaser för 

att öka möjligheten att hitta lämpliga omvårdnadsvetenskapliga artiklar och försäkra validiteten, i 

enligt med Henricson (2012). PsycInfo är en databas som främst publicerar artiklar som berör 

områdena psykologi och psykiatri (Forsberg & Wengström, 2016). Sökningar via PsycInfo har 

exkluderats då vi ansåg att artiklarna som publicerats där inte skulle besvara studiens syfte. Många 

av artiklarna fanns att tillgå i både PubMed och CINAHL Complete fast med olika sökord. I vissa 

fall fanns enbart abstrakten i PubMed och fulltext i CINAHL Complete. Artikelsökning har inte 

begränsats till att enbart söka efter artiklar i fulltext och abstrakt, för att minimera risken att missa 

värdefulla artiklar som kan hittas på annat sätt till exempel genom manuella sökning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Abstrakten är i sök- och urval situationer inte alltid användbar, men det är 

användbart och viktigt för att avgöra om en artikel bör läsas i sin helhet (Karlsson, 2012).   

 

Sökningarna av artiklar begränsades till det engelska språket och inkluderade forskningsartiklar 

som är skrivna på engelska, detta i enlighet med Karlsson (2012) som påpekar att materialet från 

databaser som Cinahl, PsycINFO och Medline/Pubmed framförallt är på engelska. Vi har inte 

engelska som modersmål men detta orsakade inga problem vid artikelsökning eller läsning av 

vetenskapliga artiklar då vi behärskar det engelska språket väl och översättning till svenska språket 

har därför inte varit aktuellt i detta arbete. Dock har Folkets Lexikon använts som är tillgängligt på 

internet för att slå upp synonymer, definition eller böjningar till olika ord. Polit och Beck (2016) 

används för att tolka innehåll i vetenskapliga artiklar. 

 

Forskningsartiklar med enbart vuxna patientdeltagare har inkluderats, dock har 

CINAHL Complete och PubMed olika kriterier för vid vilken ålder individen räknas som vuxen. 

CINAHL Complete har 18 år som gräns för att räknas som vuxen, medan PubMed har 19 år. Detta 

har orsakat viss förvirring om vem som räknas som vuxen i de olika databaserna. 

 

En balans mellan könen eftersträvades och någon begränsning till kön har inte tillämpats. Dock är 

de flesta deltagarna som deltog i valda studier kvinnor.  Resultatet visade att kvinnor i högre 

utsträckning än män drabbas av venösa bensår. Detta kan bero på att antalet venösa bensår ökar 

markant i åldrarna över 65 år och kvinnorna i antal ökar i jämförelse med män från och med den 

åldern (Lindholm, 2012). 

 

Det har inte funnits ett överflöd av svenska artiklar att tillgå, vare sig skrivna på det svenska språket 

eller studier utförda i Sverige. Då resultatet visade att venösa bensår förekommer och uttrycker sig 

på liknande sätt, har inte studiens plats för genomförande spelat någon roll och därför har alla 

artiklar som bedömts relevanta för studiens syfte inkluderats och studierna redogjorde snarlika 

resultat. Vidare skulle sökresultaten blivit för få om sökningen av artiklar begränsats till specifika 

länder. Därför är det viktigt att representation från olika världsdelar råder på ett rättvist sätt, för att 

återge en korrekt bild av verkligheten (Kjellström, 2012). Arbetsresultatets reliabilitet har inte 

minskat för att artiklarna kommer från olika länder utan snarare ökat eftersom resultatet visade 

likheter på hur deltagarna upplevde sitt dagliga liv med venösa bensår oavsett var forskningen 

genomfördes. Studierna genomfördes från olika geografiska platser som Brasilien, Irland, 

Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Australien med samma resultat, och därför finns en 

möjlighet att slutsatsen av resultatet kan generaliseras. Dock har inte artiklar utförda i Asien eller 

Afrika hittats, men det ter sig genomförbart att överföra resultatet från forskningen även där.  
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som är modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman et al. (2011) (Bilaga A) används för att kvalitetsgranska de valda 

vetenskapliga artiklar som svarat på arbetets syfte. Bedömningsmallen upplevdes som svårtolkad 

till sin utformning då den ger utrymme för subjektiva tolkningar på kvalitetsnivå II, då den saknar 

tydligt beskrivna kriterier. Beskrivningen för bedömning på Kvalitetsnivå II är enligt Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman et al. (2011) om “Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är 

inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg  

Artiklar med hög eller medelhög kvalitet har inkluderats i enlighet med Rosén (2012), medan 

artiklar med låg kvalitet har utelämnats. Varje inkluderad studie har noggrant övervägts med 

avseende på kvalitet och aktualitet. Vetenskapliga artiklar som utvecklats ur översiktsartiklar valdes 

bort och originalartiklar sparades (Kristensson, 2014). Resultatet av granskningen redovisas i en 

matris (Bilaga B).  

 

Slutsats 

Personer som drabbats av venösa bensår upplever ofta lidande i samband med symptom som 

smärta, funktionsnedsättning och isolering men även sjukdomslidande där symptom som skam, 

ångest och sjukdomskänslor är förekommande. Kontinuitet till person och metod med avseende på 

omläggning av såret är av vikt för många drabbade, då det bidrar till patientens sociala trygghet och 

sårets förutsättning till läkning. Dock kan sjuksköterskan svårligen behandla social och ekonomisk 

utsatthet, som kan bidra till sämre sårläkning och ökat lidande för den drabbade. Där måste 

sjuksköterskan bistå med personligt stöd utöver själva sårvården. 

 

Fortsatta studier 

För att omvårdnaden hos patienter drabbade av venösa bensår ska bli så bra som möjligt är det 

viktigt att forskningen är aktuell, framförallt för att väldigt få av de funna artiklarna är från Sverige. 

Landets befolkning blir allt äldre och då är det viktigt att forskningen håller sig aktuell med 

vårdtagarna. Observationsstudier och intervjustudier som forskningsmetod är aktuella för fortsatta 

studier, då merparten av venösa bensår studier genomförda i Sverige är systematisk 

litteraturöversikt. 

 

Klinisk tillämpbarhet. 

Det har framkommit i denna litteraturstudie att patienter med venösa bensår upplever ett lidande 

som orsakas av olika besvär orsakade av såret. Sjuksköterskan förväntas känna till patient 

upplevelsen av att leva med såren på daglig basis för att kunna ge personcentrerad omvårdnad. 

Även om patienter med sår i allmänhet har gemensamma besvär har varje individ i synnerhet 

specifika behov och reagerar individuellt på sjukdomen. Dock kan detta med tiden förändras hos en 

och samma person. Med kunskapen från uppsatsens resultat kan sjuksköterskan ge en 

personcentrerad vård med minskad risk att kränka den personliga integriteten. Författarna hoppas 

att denna litteraturöversikt kan öka vårdpersonalens förmåga att förstå patientens upplevelser, väcka 

tankar och reflektioner samt uppmärksamma hur patienter upplever sitt dagliga liv med venösa 

bensår i möte med patienten för att ge bra vård. Sårvård kräver en flerdimensionell klinisk vård 

vilket inte bara innefattar medicinska och tekniska vårdmoment; aspekter som rör patientens 

erfarenheter om sjukdomen måste beaktas också. 
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Bilaga A 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

                 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Bilaga B 

 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ av 

Kvalitet 

Brown A. 

(2010) 

Storbritannien 

Managing chronic 

venous leg ulcers 

part 2: time for a 

new pragmatic 

approach? 

Att beskriva hur 

patienter med läkta 

eller återkommande 

venösa bensår upplever 

sin egenvårdsförmåga. 

 

Kvalitativ studie med 

fokus grupper av 

arton sjuksköterskor 

deltog och deras 

diskussioner 

registreras först med 

hjälp av ett 

dataprogram 

(NVIVO) . Sedan 

intervjuades 28 

patienter, data 

samlas in, 

transkriberades och 

kategoriseras i 

NVIVO. 

N=46 

(0) 

Patienter med återkommande 

venösa bensår lära sig att leva 

och anpassa sig till livet med 

fortsatta osäkerheten. Flera 

beskrev hur de utvecklade 

strategier för att undvika 

trauma som de tyckte skulle 

orsaka recidiv 

(återkommande) av venösa 

sår. 

K 

I 

Byrne, O., 

Kelly, M. 

(2010) 

Irland 

 

Living with a 

chronic leg ulcer. 

Att beskriva hur 

venösa bensår påverkar 

patientens vardagliga 

liv. 

Kvalitativ 

intervjustudie med 

fenomenologisk-

hermeneutiskt 

närmande. 

N=12 

(0) 

Det kroniska tillstånd som 

venösa bensår är medför en 

drastisk nedsättning av 

livskvaliteten. Vårdpersonal 

måste vara kompetenta i att 

hjälpa patienten att utveckla 

fungerande coping-

mekanismer. 

K 

II 



 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ av 

Kvalitet 

Cezar da Silva, 

D.,Denardin 

Budó, M. D. 

L., Schimith, 

M. D., Ecco, 

L., Fernandes 

Costa, I. K., 

&De 

Vasconcelos 

Torres, G. 

(2015), 

Brasilien 

Experiences 

constructed in the 

process of living 

with venous ulcer. 

Att identifiera hur 

personer upplever sitt 

sätt att leva med 

kronisk venösa sår. 

Kvalitativ studie 

utförd genom 

semistrukturerade 

individuella 

intervjuer  med 14 

personer. Alla 

intervjuer  spelades 

in i MP3-format och 

analyserades under 

en 

tvåmånadersperiod. 

N=14 

(0) 

Flera olika teman framkom. 

Venösa sår förändrar person 

sätt att leva och har ett stort 

inflytande på arbetet, sår 

medför rörlighet 

begränsningar och det finns 

samarbetsbehov mellan 

vårdaren och familj i 

omvårdnaden. 

K 

I 

da Silva, M.H., 

de Jesus, M. 

C., Merighi, 

M.A., de 

Oliveira, D.M., 

Biscotto, P.R, 

& Silva, G.P. 

(2013). 

Brasilien 

The daily life of 

men who lives 

with chronic 

venous ulcer: 

phenomenological 

study 

Att få förståelse för hur 

män upplever att det är 

att leva med venösa 

bensår 

Kvalitativ studie med 

8 män, intervjuer 

genomförda med 

hjälp av 

inspelningsutrustning 

N=8 

(0) 

Den stereotypa bilden av 

manlighet stämmer dåligt 

överens med den självbild de 

deltagande männen i studien 

redogör för. 

K 

I 



 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ av 

Kvalitet 

de Araújo 

Farias Dias, T. 

Y., Fernandes 

Costa, I.K., de 

Góes Salvetti, 

M.,Torres 

Teixeira 

Mendes, C. K., 

de Vasconcelos 

Torres, G. 

(2013) 

Brasilien 

Influences of 

health care 

services and 

clinical 

characteristics on 

the quality of life 

of patients with 

venous ulcer. 

Att belysa effekterna 

av hälso- och 

sjukvårdsinsatser på 

livskvalitet av patienter 

med venösa sår. 

 

Kliniskt kontrollerad 

studie med 100 

patienter med venösa 

sår. Undersökningen 

genomfördes med 

hjälp av en 

strukturerad form  

(Sf -36 ). Data 

samlas in och 

statistisk dataanalys 

genomfördes  

 

N=100 

(0) 

Klinik egenskaper hos såret 

var associerade med följande 

områden, funktionsförmåga , 

smärta, allmän hälsotillstånd, 

vitalitet och sociala aspekter. 

Studien påpekade ett samband 

mellan hälso- och sjukvården 

insatser, personen 

funktionsförmåga och smärta 

upplevelsen. 

CCT 

  I 

Dias, TY., 

Costa, IK., 

Melo, MD., 

Torres, SM., 

Maia, EM., 

Torres, Gde V. 

(2014) 

Brasilien 

Quality of life 

assessment of 

patients with and 

without venous 

ulcer. 

Att jämföra 

livskvaliteten för 

patienter med kronisk 

venösa sår med 

patienter  utan venösa 

sår och att identifiera 

de mest drabbade 

aspekter i deras liv. 

Kliniskt kontrollerad 

studie. 

Undersökningen 

genomfördes med 

hjälp av en 

strukturerad form (Sf 

-36 ) och intervju. 

N=204 

(-) 

Förekomsten av venösa 

bensår var vanligare bland 

personer över 60 år. Patienter 

livskvalitet med venösa 

bensår påverkas på olika sätt, 

mest fysiska aspekten, 

funktionsförmåga , sociala 

aspekter och fysisk hälsa. 

CCT 

   I 

Green, J., 

Jester, R., 

McKinley, R., 

Pooler, A. 

(2013) 

Australien 

Patient 

perspectives of 

their leg ulcer 

journey. 

 

Att förstå den 

personliga inverkan 

som ett venöst bensår 

har hos patienten 

Kvalitativ studie med 

9 patienter som 

spelades in digitalt 

och sedan 

transkriberades 

N=9 

(0) 

Livskvaliteten kan starkt 

påverkas av ett venöst bensår. 

Symtomen relaterade till såret 

hindrar ofta patienten att leva 

sitt normala liv. 

 

K 

I 



 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ av 

Kvalitet 

Heinen MM, 

van der 

Vleuten C, de 

Rooij MJ, 

Uden CJ, Evers 

AW, van 

Achterberg T 

(2007) 

Nederländerna 

Physical activity 

and adherence to 

compression 

therapy in patients 

with venous leg 

ulcers. 

 

Att undersöka 

patienters fysiska 

aktivitet och 

följsamhet till 

kompressionsterapi. 

Kliniskt kontrollerad 

studie med 150  

patienter från 

sammanlagt 12 

hudkliniker i 

Nederländerna. 

N=227 

(77) 

Bristen på följsamhet gällande 

kompressionsterapi och fysisk 

aktivitet är stor bland patienter 

med venösa bensår. Detta 

understryker vikten av 

patientundervisningen då 

följsamheten sannolikt ökar 

om patienten känner till sitt 

tillstånd väl 

CCT 

  II 

Jones, JE., 

Robinson, J., 

Barr, W., 

Carlisle, C. 

(2008) 

Storbritannien 

Impact of exudate 

and odour from 

chronic venous 

leg ulceration 

 

Att ta reda på hur 

sårexudat och lukt 

påverkar patientens liv 

vid venösa bensår 

Kliniskt kontrollerad 

studie där 

frågeformulär 

delades ut till 196 

personer för att 

kartlägga deras 

ångest och 

depression relaterat 

till venösa bensår. 

Sedan genomfördes 

Intervjuer med valda 

20 personer från 

gruppen. 

N=196 

(0) 

Venösa bensår förändrar 

patientens liv och begränsar 

deras sociala liv. 

Sjukvårdspersonal bör ha 

kunskap om hur sårexudat och 

lukt påverkar patienten. 

CCT 

  I 

Kapp, S., 

Miller, C. 

(2015) 

Australien 

The experience of 

self-management 

following venous 

leg ulcer healing. 

Att ta reda på hur det 

digitala 

utbildningsprogrammet 

LUPP hjälpte 

deltagarna att hantera 

sina venösa bensår. 

Kvalitativ studie 

utförd genom 

strukturerade 

intervjuer som 

spelats in, 

transkriberats och 

djupanalyserats. 

N=12 

(0) 

Det går att lära patienter om 

egenvård för att undvika 

återkomst av venösa bensår 

med hjälp av digitala 

program. 

K 

I 



 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ av 

Kvalitet 

Kapp, S., 

Miller, C., 

Donohue, L.  

(2012) 

Australien 

Examining factors 

that influence the 

adoption of 

health-promoting 

behaviours among 

people with 

venous disease. 

Att undersöka faktorer 

som påverkar 

patientens följsamhet 

till hälsofrämjande 

åtgärder. 

 

Utvärdering före och 

efter deltagande i 

Leg Ulcer Prevention 

Programme. 

N=156 

(29) 

Nödvändiga  livsstilsändringar 

för en framgångsrik 

behandling följs inte alltid. 

Därför är det av största vikt att 

sjukvårdspersonal utbildar och 

motiverar patienten till 

följsamhet. 

CCT 

   I 

Moffatt, CJ., 

Franks, PJ., 

Doherty, DC., 

Smithdale, R., 

Steptoe, A. 

(2009) 

Storbritannien. 

Psychological 

factors in leg 

ulceration: a case-

control study. 

Att studera den 

psykiska hälsan och 

det upplevda sociala 

stödet hos personer 

med venösa ben 

Sår. 

 

Klinisk 

kontrollstudie där 

livskvaliteten mellan 

personer med venösa 

bensår och personer 

utan venösa bensår 

jämförs. 

N=95 

(0) 

Patienter med venösa sår 

upplever dålig psykisk hälsa 

med en ökad risk för 

depression, mindre uppfattat 

socialt stöd och större social 

isolering. 

CCT 

   I 

Mudge E, 

Holloway S, 

Simmons W, 

Price PE 

(2006) 

Storbritannien 

Leg ulcers. Living 

with venous leg 

ulceration: Issues 

surrounding 

adherence. 

 

 

 

Att undersöka 

patienters förståelse för 

vikten av följsamhet 

till behandlingen. 

Kvalitativ studie där 

6 patienter med 

venösa bensår 

intervjuades och 

deras behandling 

diskuterades. 

N=6 

(0) 

Fyra huvudsakliga teman 

uppmärksammades hos 

deltagarna; frustration med 

primärvården, svårigheter att 

anpassa såret till 

vardagssituationer, 

känslomässiga reaktioner 

gällande självbild och 

svårigheter med transport. 

K 

II 



 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ av 

Kvalitet 

O’Brien, J., 

Finlayson, K., 

Kerr, G., 

Edwards, H. 

(2014) 

Australien 

The perspectives 

of adults with 

venous leg ulcers 

on exercise 

Att få en uppfattning 

av hur personer med 

venösa sår förhåller sig 

till motion. 

Kvalitativ studie 

utförd genom 

semistrukturerade 

kvalitativa intervjuer 

och diskussioner 

med tio deltagare 

med venösa sår. 

Tillräcklig data 

samlades efter tre 

gruppdiskussioner 

och två intervjuer 

och innehåll 

analyserades. 

N=10 

(0) 

En minskad motion 

rapporterade efter venösa 

bensår uppkomst och 

deltagare uttryckte intresse att 

antingen blir aktiva eller 

upprätthålla en aktiv 

livsstil.  Fyra teman framkom, 

förståelse för sambandet 

mellan kronisk venös 

insufficiens och 

träningsmönster, rädsla för 

skada, upplevda faktorer som 

begränsar motion och 

strukturerad ledning 

underlättar träning. 

K 

I 

Salomé, G. M., 

Openheimer, 

D. G., de 

Almeida, S. 

A.,Bueno, M. 

L. G. B., Dutra, 

R. A. A., 

Ferreira, L. M. 

(2013) 

Brasilien. 

Feelings of 

powerlessness in 

patients with 

venous leg ulcers. 

Att beskriver hur 

känslor av 

maktlösheten påverka 

patienter med venösa 

bensår 

Tvärsnittsstudie med 

sextio patienter av 

båda könen. Data 

samlades in mellan 

maj 2010 och april 

2012. Två instrument 

användes för 

datainsamling, a 

frågeformulär och 

Power-hemlöshet 

Assessment Tool 

(PAT) för vuxna 

patienter 

N=60 

(0) 

Känslor av maktlöshet 

påverkar individen biologiska, 

psykisk, sociala och andliga 

välbefinnande. 

CCT 

   I 



 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare Resultat Typ av 

Kvalitet 

Skavberg,R,K. 

Biguet, G. 

Elfving, B. 

(2011) 

Sverige. 

Physical activity 

in patients with 

venous leg ulcer - 

between 

engagement and 

avoidance. A 

patient 

perspective. 

Att identifiera och 

beskriva hur fysisk 

aktivitet uppfattas av 

personer med eller har 

haft venösa bensår. 

 

En kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer 

N =22 

(0) 

Fyra kategorier av 

patientupplevelser 

identifierades ; egenvård, 

behov av information och 

stöd, rädsla för skada och en 

önskan att vara normal. 

Kategorierna kan tolkas 

beroende på uppfattning av 

venösa bensår som en kronisk 

eller akut tillstånd och 

undvikande beteende mot 

fysisk aktivitet. 

K 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 


