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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

I Sverige lever idag cirka 50 000 personer av venösa bensår och det är framför allt äldre 

personer som är drabbade. Patienter blir utsatta för fysiskt, psykiskt och socialt lidande, 

därtill upplevelse av vården samt ekonomiska konsekvenser. I vårdrelationen mellan 

patient och vårdgivare finns en viss risk att sjuksköterskor enbart fokuserar på såren och 

inte möter patientens unika behov. Denna studie fokuserar på de vardagliga upplevelserna 

av patienter med venösa bensår. 

 

 

Syfte  
 

Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt används som metod i denna studie. Aktuell forskning i form av 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar som bygger på empiriska studier söktes 

och granskades kritiskt, för att sedan sammanställas i en bedömninsgsmall. Vid sökning 

användes databaserna CINAHL och PubMed. Sökorden som användes i datainsamlingen 

var ”venous ulcer”, “experience”, ”quality of life” och “suffering”. Totalt 16 artiklar 

inkluderades i resultatet. 

 

 

Resultat 
 

Resultatet sammanställdes i tre teman. Dessa teman var ”Upplevelse av ångest och 

depression på grund av smärta och lukt från såret”, ”Smärta, lukt och läckage leder till 

social isolering och minskad funktionsförmåga” och ”Beroende av sjukvård och närstående 

leder till förlorad självbestämmande”.  

 

 

Slutsats 
 

Patienter med venösa bensår har en rad olika upplevelser som sammanhänger och påverkar 

varandra. Att sjuksköterskan lyssnar och visar empati för patientens egen upplevelse kan 

ge effektiv symptomlindring och kan vara avgörande för förbättring av livskvalitet för 

denna patientgrupp. Att ha ett holistiskt synsätt på patienten ökar sjuksköterskans 

möjlighet att utforma vården utifrån patientens upplevelser och därmed lindra lidande. 

 

Nyckelord: venous ulcer, experience, quality of life, suffering 
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INLEDNING 

Venösa sår hos framför allt äldre personer är ett stort problem för den drabbade patienten 

med smärta och påverkan på livskvalitet. I dag lider i Sverige cirka 50 000 personer av 

venösa bensår. För sjukvården medför svårläkta sår betydande resursbehov bl. a. kostnader 

för behandling (Lindholm, 2012). Venösa bensår ger ofta recidiv som belastar den sociala 

och ekonomiska situationen och innebär konsekvenser för både patient som sjukvård. 

Cirka 30 procent av läkta venösa bensår återfaller under det första året och efter två år ökar 

till cirka 80 procent (Jesus, Brandao & Silva, 2015).  

 

Intresse för venösa bensår har uppkommit genom klinisk utbildning och väckt många 

frågeställningar kring patientens vardagliga upplevelser och anpassningar vid svårläkta sår. 

Utifrån kliniska observationer har författarna till studien funnit att vårdpersonal ofta 

fokuserar enbart på behandlingen av venösa bensår och bemöter patienten bara utifrån 

patientens sjukdom. Det kan leda till att patienten utsätts för vårdlidande gällande 

psykologiska aspekter, därtill den upplevelse av vården samt sociala konsekvenser som kan 

uppstå för patienten (Green, Jester, McKinley och Pooler, 2014). Det kan ibland missas 

från vårdgivare. Denna studie fokuserar på att belysa patienters upplevelser av att leva med 

venösa bensår utifrån de artiklar som studerats. 

 

BAKGRUND 

 

Sår i ett historiskt perspektiv 

 

Människan har i alla tider drabbats av sår och sårbehandling är en del av mänsklighetens 

historia. Sår har genom tiden alltid varit fruktade eftersom att ha ett sår kan innebära att bli 

utsatt för infektioner. Amputation som konsekvens av svåra infektioner var fram till början 

av 1900-talet det enda alternativet och ledde till döden (Lindholm, 2012). Shah, 2011 

berättar i sin artikel om ett av de äldsta medicinska manuskript som människan känner till 

från 2200 f. Kr. i form av en grekisk lertavla som förmodligen för första gången beskriver 

de ''tre läkande steg” - att tvätta såret, såromläggning samt sår bandagering. Detta visar att 

man redan på antikens tid hade kunskap om sårläkningsprocessen. Hippokrates (460–377 f. 

Kr.) föreslog behandling med omslag runt såret vid infektion för att underlätta sårexudat. 

Han var den förste som hittade sambandet mellan åderbråck och bensår samt att 

behandling med kompressionsbandagering måste utföras i samband med såromläggning. 

Redan i 1628 beskrev William Harvey hur tillbakaflöde av blodet var förhindrad av 

klaffarna i underbenets vener. Vården av bensår ansågs länge ha en låg status och bensår 

beskrevs tidigare som en vidrig och obehaglig åkomma (Lyons och Petrucelli, 1987).  

 

Infektioner har påverkat sårläkningsprocessen i alla tider fram till upptäckten av 

antibiotikabehandling på 1900-talet. Det har använts många olika sorters sårförband under 

historiens gång (Lyons och Petrucelli, 1987). Behandling med honung, rått kött, lera, 

växter och örter har använts i tiden kring 3000 - 2500 f. Kr. Spindelväv, silke samt 

silkesprodukter har 1 använts i många hundra år med positiva resultat eftersom deras 

egenskaper efterliknar antibiotikas effekter. Silkes eller bomullstyg applicerades på såren 

för att ge skydd och för att absorbera sårvätska. En av de mest vanliga ingredienserna som 

användes vid sårbehandling var olja. Oljan gav ett visst skydd mot infektion eftersom 
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bakterier tillväxer sämre i olja samt att olja förhindrade bandaget att fastna i såret (Lyons 

och Petrucelli, 1987).  

 

Tillkomsten av fibrösa syntetiska material på 1950-talet som nylon, polyeten, polypropen 

och polyvinylet ledde till ett modernt sätt av sårvård som gav ett bättre skydd samt 

påskyndade sårläkningsprocessen (Baranoski och Ayello, 2015). På 1960-talet publicerade 

George Odland sin studie om sambandet mellan fuktiga sårförband och en snabbare 

sårläkning (Odland, 1958). Det var början av modern sårbehandling som var baserad på 

evidensbaserad forskning. På 1980-talet introducerades tättslutande förband, bland annat 

hydrokolloidalla förband som visade snabbare sårläkning i jämförelse med sår som 

behandlades torrt. Hydrokolloidalla förband har vidareutvecklats till mer avancerade 

polyuretanskumförband under 1990-talet (Lindholm, 2012). Klinisk behandling av smärta i 

samband med svårläkta sår är prioritet när det gäller sårbehandling och betraktas nu som en 

integrerad del av behandlingen (Liberato, Gomes de Souza, Costa, Torres, Vitor och Lira, 

2016). 

 

 

Venösa bensår 

 

I hela världen lider människor av venösa bensår och i Sverige cirka 50 000 personer. Den 

största delen av personer som lider av venösa bensår är personer över 65 års ålder. Som 

svårläkta ben- och fotsår definieras sår nedom knäleden som oberoende av orsak, ej har 

läkt inom sex veckor (Lindholm, 2012). Lindholm (2012) nämner att cirka 50 procent av 

alla bensår orsakas av venös insufficiens samt att 70 procent av alla sår ovan malleolerna 

är venösa. Patofysiologin av venösa bensår är inte helt klarlagd (Collins och Seraj, 2010). 

De primära riskfaktorerna för venösa sår, är ålder, övervikt, tidigare benskador, djup 

ventrombos, och flebit (Collins och Seraj, 2010). Venösa bensår är ett livslångt tillstånd 

som i de flesta fall är en konsekvens av venös insufficiens, så kallad reflux och definieras 

som bakåtflöde med lång duration i något venöst segment p.g.a. dysfunktion av klaffarna. 

Trycket påverkar vävnaden och framförallt hudens mikrocirkulation genom att vidga 

kapillärporer som leder till vätske-, protein- och blodkroppsläkage till vävnaderna. 

Tillståndet orsakar ödem, brunpigmentering av huden och hypostatiska eksem som 

försämrar sårläknings processen. Cirka 70 procent av alla bensår förorsakas av en stigande 

venös hypertension som medför ett ökat tryck i venerna. Cirka 64 procent av alla patienter 

med venösa bensår har smärta och många av de drabbade rapporterar sömnsvårigheter på 

grund av sin smärta (Lindholm, 2012).   

Fastställande av sårets etiologi är ett kritiskt moment i behandling av venösa bensår och 

kan stödja skillnaden huruvida ett sår är ett venöst sår eller annat sår i nedre extremiteter 

(Powell, Wicks och Will, 2015). Diagnostiken av venösa sår sker generellt genom kliniska 

undersökningar såsom visuella observationer som tecken på atrophie blanche (ses som vita 

ärr-liknande områden med förstorade kapillärer där smärtsamma sår kan uppstå), ödem, 

lipodematoskleros, pigmentering och eksem, dock kan specialundersökningar såsom ankel/ 

armtrycksindex, färgduplex, pletysmografi och flebografi vara till hjälp om diagnosen är 

oklar (Collins och Seraj, 2010). Enligt Collins och Seraj (2010) inkluderar behandlingar för 

venösa sår konservativ behandling, mekanisk behandling, läkemedelsbehandling och 

kirurgisk behandling. Målet med behandlingen är att minska ödem, förbättra sårläkning 

och förhindra recidiv. I den konservativa behandlingen ingår kompressionsbehandling, höjt 

ben position i minst 30 minuter dagligen och såromläggning som främjar sårläkningen. 

Mekanisk behandling utförs genom undertrycksbehandling. Läkemedelsbehandling 
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kombineras ofta med andra sårbehandlingar och inkluderar smärtlindring, antibiotika, 

diuretika, en del antiseptikum preparat samt hyperbar syrgasbehandling. I den kirurgiska 

behandlingen ingår debridering, hudtransplantation och sanering av ytliga insufficienta 

vener med hög underbindning och avläsning av rosenådern (Collins och Seraj, 2010; 

Powell, Wicks och Will, 2015). 

 
Lidande som en subjektiv upplevelse 

 

Lidandet är ett centralt begrepp inom omvårdnaden och ett återkommande fenomen i varje 

människas liv. Sedan 1940-talet har termer som smärta, sjukdom och ångest så småningom 

ersatt det ursprungliga tankeinnehållet av begreppet lidande till och med de senaste åren 

när termen lidande blev återinförd inom vårdvetenskap litteratur (Eriksson, 2015). Eriksson 

(2015) beskriver lidandet som ett begrepp med två semantiska innehåll - en negativ och en 

positiv. Det negativa lidandet är i form av upplevelser av ont, fysisk eller psykisk smärta, 

en kamp med någonting som ansätter människan och det positiva är i form av upplevelser 

av något meningsfullt, konstruktivt och kreativt. Eriksson (2015) påstår att lidandet har 

olika sammanhang beroende på den livssituation som enskilda person befinner sig i. Tre 

olika typer av lidande beskrivs som ofta har en nära koppling till varandra - 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande.  

 

Enligt Eriksson (2015) är sjukdomslidandet kopplat till sjukdomen och symptomen som 

patienten lider av eller till den obehagliga känsla som behandlingen medför. Rent kroppslig 

smärta förorsakad av sjukdom och behandling är den vanligaste orsaken till lidande i 

samband med sjukdom. Kroppslig smärta uppstår ofta i en bestämd del av kroppen som 

leder till att personen fokuserar all sin energi och uppmärksamhet till detta vilket försämrar 

förmågan och resurser att behärska lidandet. Själsligt och andligt lidande är den andra 

aspekten av sjukdomslidande som är kopplat till känslan av skam eller skuld som personen 

upplever i samband med sin sjukdom. Detta kan vara resultat av en fördömande attityd från 

vårdpersonal och är nära förknippat med vårdlidandet. 

 

Vårdlidande har sitt ursprung i ett kränkande eller dåligt bemötande mellan patient och 

vårdpersonal. Vård skada eller utebliven vård kan leda till att patienten upplever att hen 

inte blivit tagen på allvar. Kränkande bemötande har en negativ påverkan på människans 

värdighet, autonomi och integritet. Det kan ske genom konkreta vårdåtgärder som t.ex. inte 

svara på tilltal eller slarva med åtgärder som att t. ex. inte skydda patienten vid åtgärder 

som berör intima zoner. Uppfattningen att det är vårdens uppgift att avgöra vad som är bra 

eller inte bra för patienter resulterar i fördömelse och auktoritet baserad på kunskap i form 

av fakta i mötet med patienten. Maktutövning från vårdpersonal kan ske genom att tvinga 

patienten till någon denne inte vill själv och på så sätt begränsa och kränka patientens 

frihet och självbestämmande (Eriksson, 2015). Livslidandet enligt Eriksson (2015) är 

konsekvenserna av en patients lidande som kan förstöra hela livets mening. Med detta kan 

patienten förlora förmågan att fungera i samhället. Rädslan och förtvivlan framför döden, 

förlusten av kärlek, familjen och vänner resulterar i förlust av existentiell mening, 

uppgivenhet och lidande för individen. Livslidandet kan härledas till personens upplevelse 

av sin situation. Individen tillskriver sig händelser och förluster som orsakar lidandet. 

Livslidandet är en unik individuell upplevelse. 

 

Lidandet kan påvisas i både kroppsliga och själsliga symptom, t. ex. smärta, känslan av att 

förlora kontrollen, depression och ångest, svårigheter att lita på andra, uppgivenhet eller 



 4     

som ett hot och kränkning av personens integritet. Begreppet lidandet begränsas inte enbart 

till den upplevelse som är direkt orsakad av ohälsa utan kan också härröra från patientens 

totala livssituation (Friberg och Öhlén, 2009). Lidande kan upplevas när individens 

psykologiska eller fysiologiska balans är rubbad. De negativa känslor som uppstår från 

kroppsligt lindande är ångest och depression (Pear, 2015). 

 

Eriksson (2015) påstår att lidande bör försöka avlägsnas när det är möjligt eller lindras när 

det är omöjligt att elimineras. Det kan ske genom att vårdpersonal ger vård efter patientens 

behov. Vården bör inte kränka individens värdighet och autonomi. Den ska vara fördomsfri 

och vårdpersonal ska inte missbruka sin maktposition. Genom att stödja patienten och vara 

ärlig, empatisk samt lyhörd. Därtill förmedla hopp och samtidigt dela individens 

hopplöshet kan sjuksköterskan få patienten att uppleva ett minskat besvär av sitt lidande 

(Eriksson, 2015). Lidande betraktas som en fundamental upplevelse i människans liv som 

inverkar på alla aspekter av individens verklighet och är speciellt märkbar när personen 

drabbas av sjukdom. Lidande uppfattas som ett hot mot hela människans existens och ett 

hinder för människan för att kunna fungera i ett socialt sammanhang (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

 

Sjuksköterskan profession 

 

Sjuksköterskans arbete består av att planera, genomföra och utvärdera behandling baserad 

på filosofiska, vetenskapliga och tekniska metoder. Det kan innebära behandlingar av 

psykiska, fysiska och emotionella tillstånd. Ett område som ingår i sjuksköterskans 

profession är att genomföra behandlingar av sår (Maddox, 2012; Templeton och Telford, 

2010). Sår omfattar olika typer som t. ex. akuta sår, trycksår, maligna tumörsår, fotsår hos 

diabetiker, bensår. I sårbehandling ingår att hjälpa, stödja och förstärka individens förmåga 

av egenvård och resurser. Att se patienter ur ett holistiskt perspektiv, att vårda patienter 

med ett humanistiskt synsätt och att se vårdande mindre som en teknisk process är ett 

viktigt mål för sjuksköterskor i utförande av personcentrerad omvårdnad (Green, Jester, 

McKinley och Pooler, 2014; Jesus, Brandao och Silva, 2015). Vårdpersonal ofta fokuserar 

enbart på behandlingen av venösa bensår och bemöter patienten bara utifrån patientens 

sjukdom. Det kan leda till att patienten utsätts för vårdlidande gällande psykologiska 

aspekter och en negativ upplevelse av vården (Jesus, Brandao och Silva, 2015; Pear, 2015).    

 

Sjuksköterskans vårdarbete ska sträva efter en ökad kompetens inriktad både på patientens 

fysiska symptom och behandling samt på att begripa patienten som lidande varelse. För att 

förstå en människans sammanhang och behov är det inte tillräckligt att endast observera 

och beskriva patientens symptom. Det är också nödvändigt att samtala med patienten som 

individ med egna individuella behov, avsikter, upplevelser samt sin egna livsberättelse 

(Birkler, 2007). 

 

 

Problemformulering  

 

I Sverige lider cirka 50 000 personer av svårläkta bensår och cirka 70 procent av alla 

bensår orsakas av venös insufficiens. Detta medför betydande samhällsekonomiska 

konsekvenser samt sociala och smärtsamma påföljder för individen som drabbas. 

Kostnaderna för ett oläkt bensår varierar mellan 12 000 och 50 000 kr per år och en 

kostnad på cirka 964 miljoner kronor per år beräknas för samhället (Lindholm, 2012). 
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Bensår är ofta svårläkta och drabbar främst äldre personer. Patienterna är ofta i behov av 

vård under längre tid och många åtgärder i form av sjukhusinläggningar, kirurgiska 

ingrepp och frekventa omläggningar från både sluten och primär vård samt kommunal 

omsorg behövs. De täta och långvariga behandlingarna samt sjukdomens symptom kan 

leda till en förändrad livssituation för patienten (Lindholm, 2012). 

För att förebygga och lindra lidande samt identifiera den individuella patients behov 

behöver sjuksköterskan ökad kunskap och förståelse om hur patienter som drabbats av 

venösa bensår upplever sin livssituation i samband med sjukdom (Birkler, 2007). Denna 

studie har för avsikt att belysa patienters upplevelse av att leva med venösa bensår samt att 

öka sjuksköterskans möjlighet att utforma vården utifrån patientens individuella behov och 

därmed lindra lidande. 

 

 

SYFTE   

Syftet med denna studie är att belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår. 
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METOD  

 

Val av Metod 

 

En litteraturöversikt användes som metod i denna studie. En litteraturöversikt är en studie 

som inkluderar ny kunskap, inklusive väsentliga avvikelser samt teoretiska och 

metodologiska bidrag till ett visst ämne. Litteraturöversikten är en sekundär källa och 

rapporterar inte ny eller empirisk forskning. Aktuell forskning i form av kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar som bygger på empiriska studier söktes och granskades 

kritiskt. Studiens författare valde att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar för 

att enligt Henricsson (2012) det ökar studiens validitet och trovärdighet. Metoden följer 

därmed Henricson (2012) modell för hur en litteraturöversikt skall genomföras och 

sammanställas. Kvalitativ design forskar om personers upplevda erfarenheter och 

upplevelser av en företeelse. Genom det uppnås en ökad förståelse och insikt om 

mänskliga fenomen (Henricson och Billhult, 2012). 

 

Val av metod motiveras med att det finns tillräckligt med empiriska studier och 

vetenskaplig litteratur som beskriver patienters individuella upplevelser att leva med 

venösa bensår. Polit och Beck (2017) påpekar att kvalitativa studier har en tendens att vara 

holistiska och fokuserar främst på helheten. Insamlade data hjälper sjuksköterskor att 

forma strukturerad uppfattning och förståelse om ett vårdfenomen (Polit och Beck, 2017). 

Kvantitativ design studerar högt strukturerade data som genereras från 

enkätundersökningar, mätvärden och strukturerad observation från kontrollerade 

experiment, befolkningsstatistik, med mera för att svara på olika forskningsfrågor utan en 

fördjupande analys. En kvantitativ studie kan t. ex. undersöka olika faktorers inverkan på 

upplevd livskvalitet. De deskriptiva undersökningarna är normalt kvantitativa, oftast 

används bara en teknik som till exempel frågeformulär eller enkäter för att samla in 

information (Billhult och Gunnarsson, 2012). 

 

 

Urval 

  

Valet av artiklar har utgått från studiens syfte vilket var att belysa patienters upplevelse av 

att leva med venösa bensår. 

Inklusionskriterier  

Arbetet inkluderade vetenskapliga artiklar publicerade inom en tidsperiod mellan år 2006 

och år 2016. Artiklarna var skrivna på engelska, de hade tillgängliga abstrakt i databaserna 

och finnas i full text. Inklusionskriterier var artiklar som handlar om patienter som har haft 

venösa bensår längre än sex veckor, är över 18 år och är kognitivt opåverkad och 

inkluderar både kvinnor och män.  

Artiklarna var peer-reviewed vilket innebär att artiklarna har blivit kritiskt granskade av 

andra forskare inom det specifika forskningsfältet. Enligt Polit och Beck (2017) förbättrar 

peer-review artikelns kvalitet och upprätthåller vetenskaplig standard och objektivitet 

genom att bedöma studiens design, bias och resultat innan de har publicerats i 

vetenskapliga tidskrifter.  



 7     

 

Exklusionskriterier  

Case study artiklar var exkluderade eftersom en fallstudie fokuserar på en enda enhet, en 

enda patient och en generaliserbarhet är svårare att uppnå i jämförelse med andra typer av 

kvalitativ forskning (Polit och Beck, 2017). Andra exklusions kriterier var artiklar som 

handlade om blandat bensår (med arteriell/venös orsak) som ger en annan symptombild 

hos patienter som drabbas av venösa bensår. Även artiklar som handlade om patienter 

inom palliativ vård exkluderades. 

 

Datainsamling  

 

Sökningarna gjordes i databaserna The Cumulative Index to Nursing and Allied Health 

Literature [CINAHL] och Public Medline [PubMed] eftersom dessa främst riktar sig till 

omvårdnadsforskning och är de mest användbara databaserna för sjuksköterskor (Polit och 

Beck, 2017). Sökningen utfördes under perioden 2016-11-13 till 2016-11-25. För att 

redogöra för datainsamlingsmetoden har en sökmatris skapats (Polit och Beck, 2017). 

Sökningen redovisas i Bilaga A. För att utföra en lämplig artikelsökning med relevant fakta 

inom ämnets område är det viktigt att formulera rätt sökord och välja databaser som 

innehåller rätt forskningsområde (Forsberg och Wengström, 2015). Sökorden som 

användes i datainsamlingen var MeSH-termer ”venous ulcer”, “experience”, ”quality of 

life” och “suffering” med den booleska operatorn AND. Den booleska operatorn AND 

fungerar avgränsande på det sättet att två termer måste inkluderas i sökträffen (Karlsson, 

2012). Samma sökord användes i CINAHL och PubMed.   

Samtliga redovisade sökningar är gjorda med begränsningar. I CINAHL sattes 

begränsningarna “full text”, “2006–2016”, “peer reviewed”, “english language”. I PubMed 

sattes begränsningarna till “full text”, “10 years”, “english”. Ytterligare användes 

medicinskt lexikon över forskningsterminologi som fans på Stockholms stadsbiblioteket. 

 

Databearbetning 

 

De artiklar som syftade till att belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår 

identifierades efter artiklarnas rubriker och sammanfattningar (abstrakt). Dessa artiklar 

valdes ut och sparades för grundligare genomgång. Nästa steg var att läsa noggrant igen för 

att samla rubriker och fragment som berör samma ämne och som hade relevans för 

litteraturöversiktens syfte. Författarna valde att först läsa artiklarna på enskilt håll och göra 

anteckningar, senare diskutera tillsammans för att komma fram till en gemensam 

bedömning av varje artikel.  

Under databearbetningen bedömdes artiklarnas relevans för litteraturöversikten, det vill 

säga validitet, samt dess pålitlighet (reliabilitet) (Forsberg och Wengström, 2015). Validitet 

mäter det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet mäter på ett tillförlitligt sätt. 

Carter och Porter (2000) påstår att alla mätinstrument har någon form av slumpmässig 

variabel. Enkätinstrument som mäter subjektiva upplevelser som till exempel grad av 

livskvalitet är mycket mer komplicerade och svårare att få god reliabilitet på än mätvärde 

på puls eller blodtryck (Carter och Porter, 2000). Endast artiklar som bedömdes av 

författarna innehåller hög till mellan validitet och god reliabilitet inkluderades i studien.    
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Dataanalys  

 

Resterande artiklar behölls för vidare dataanalys och kvalitetsgranskningen som 

genomfördes i en artikelmatris som Sophiahemmet Högskola tillhandahåller som 

bedömningsunderlag för studenter i det självständiga arbetet (Se Bilaga B). I den 

artikelmatris (Se Billaga C) sammanställdes information om artiklarnas innehåll bland 

annat uppgifter om studiens syfte, metod, resultat och antalet deltagare. Detta gjordes för 

att vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

och kvantitativ metodansats bedömdes enligt bestämda kriterier som till exempel 

tillvägagångsätt och deltagarantal. Informationen analyserades av att granska vad valda 

artiklar hade gemensamt. Det gjordes genom att markera samtliga delar i artiklarnas 

resultat som behandlade samma område. Därefter samlades denna information i teman som 

blev rubriker i resultatet. Bedömningsunderlaget som användes i studien är modifierat 

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

 

Utifrån denna analys skapades tre tema som utgjordes av de gemensamma ämnen som 

artiklarna behandlade. Totalt användes 16 artiklar (se Bilaga C) från Europa (inkl. England 

och Irland), Nord Amerika och Sydamerika (Brasilien) hittades. Varav nio var kvantitativa 

studier och sju var kvalitativa studier. Artiklarna var baserade på intervjustudier (nio 

artiklar), enkäter/ frågeformulär (fyra artiklar) och observationsstudier (tre artiklar). 

Kvaliteten på studierna har bedömts med en bedömningsmall (se Bilaga B) och studierna 

har graderats med en skala från III (låg kvalitet) till I (hög kvalitet). Majoriteten av 

artiklarna var av hög kvalitet och resten av artiklarna som inkluderades i resultatet var av 

medel kvalitet.  

 

En risk för feltolkning vid direktöversättning från engelska till svenska kan uppstå vid 

litteraturöversikter. För att undvika feltolkning i arbetet författarna har använt sig av 

svensk-engelskt lexikon inom medicinsk vetenskap samt lexikon över 

forskningsterminologi vid utförande av artikelläsningen (Lindskog, 2014; Nye, 2002). 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Forskningsetiska regler måste följas när forskning bedrivs (Helgesson, 2014). Källorna till 

en litteraturöversikt bör uppfylla tre forskningsetiska aspekter såsom att belysa viktiga 

frågor, att vara genomförda enligt forskningsetiska principer och att ha vetenskaplig 

kvalitet (Kjellström, 2012). Forskaren bör analysera, utvärdera och argumentera sitt 

beteende under hela forskningsprocessen som styrs av forskningsetiken (Helgesson, 2014). 

De fyra etiska principer styr allt forskningsarbete med syfte att minska risken för att 

utnyttja, skada eller såra deltagare i en forskningsstudie. Enligt dessa principer ska alla 

människor behandlas med lika värde, respekt för deras autonomi, integritet och 

självbestämmande (Kjellström, 2012). Alla artiklar som inkluderades i den studie var etiskt 

granskade från en etisk kommitté eller beskrev i löpande text för hur forskningsetiska 

principer har tillämpats under forskningsprocessen. Etiska överväganden ökar det 

vetenskapliga värdet av den aktuella artikeln (Forsberg och Wengström, 2015).  

 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i arbetet har blivit etiskt granskade av en 

etisk kommitté alternativt tydligt beskrivit i löpande text för hur forskningsetiska principer 
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har tillämpats under forskningsprocessen (Kjellström, 2012). Att en artikel är etisk 

granskade av en etisk kommitté innebär att forskningen utfördes med respekt för 

människovärdet och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter beaktades vid 

etikprövningen. Det är Helsingforsdeklarationens riktlinjer som utgör grunden för den 

forskningsetiska granskningen (Helgesson, 2014). För att stärka arbetets validitet och 

trovärdighet författarna strävat efter att tillämpa ett objektivt synsätt vid datainsamling och 

att förhålla sig neutrala under arbetets gång (Polit och Beck, 2017). 
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RESULTAT  

Analys av de 16 inkluderade artiklarna resulterade i tre huvudteman som belyser patienters 

upplevelser av att leva med venösa bensår. De tre huvudteman samlades nedan sorterades 

som enskilda rubriker - upplevelse av ångest och depression på grund av smärta och lukt 

från såret; smärta, lukt och läckage leder till social isolering och minskad 

funktionsförmåga samt beroende av sjukvård och närstående leder till förlorad 

självbestämmande. 

 

 

Upplevelse av ångest och depression på grund av smärta och lukt från såret 

Patienter med venösa bensår löper hög risk att drabbas av ångest och depression (Jones et 

al., 2006). Studien visade att ungefär hälften av bensår patienter drabbades av depression 

eller ångest, samt att förekomsten av dessa besvär hade samband med smärta. När nivån av 

smärta hos deltagarna ökade så ökade även nivå av ångest och depression. De fann också 

att 13 procent (25 patienter) hade högre nivåer av depression, enligt Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS) som de använde i studien (Jonest et al., 2006). Två studier 

analyserade ångest och depression hos patienter som drabbats av venösa bensår och de 

eventuella faktorer som påverkade depressions uppkomst såsom rörlighet, att bo ensam, 

smärta, sårvätska och lukt. Två av de faktorer som föreföll var förknippade med en hög 

HADS värde - smärta och lukt (Jones et al., 2008; Wellborn et all., 2014). 

 

Två andra studier definierade de fem vanligaste depressiva symtom hos patienter som 

drabbats av venösa bensår: sorg, negativ kroppsuppfattning, oro, minskade libido och 

social tillbakadragenhet. Studierna visade också att patienternas depressions nivåer 

varierade från mild till svår. Det påvisades en hög prevalens av ångest och depression hos 

patienter med venösa bensår med etiologi otillräckligt behandlad smärta (Nogueira et al., 

2009; Salome et al., 2012). I en av studierna visade sig att de mindre representerade 

symtom av depression var självmordstankar och aptitlöshet (Salome et al., 2012). 

Studierna nämnda ovanpå påstådde att inget samband kunde påvisas mellan venösa bensår 

och sociodemografiska data, såsom religion, civilstånd, yrke och varaktigheten av 

sjukdomen (Jonest et al., 2006; Jones et al., 2008; Nogueira et al., 2009; Salome et al., 

2012; Wellborn et all., 2014).  

 

Smärta på grund av sår resulterade även i att patienterna drabbades av sömnlöshet. 

Deltagarna i Edwards et al (2014) studie rapporterade en rad känslomässiga effekter på 

grund av deras sår, bland annat sömnbesvär. Sömn var ett problem för alla deltagarna 

framförallt relaterade till otillräcklig smärtlindring (Edwards et al., 2014; Green et all., 

2013; Jones et al., 2006). Den störda nattsömnen ledde till att energin till att utföra fysiska 

aktiviteter hos deltagarna minskade och resulterade i dålig energi under dagen (Edwards et 

al., 2014; Green et al., 2013). På grund av sömnbrist upplevde patienterna minskad tolerans 

mot stress som ledde till negativa tankar som skapade oro och i sin tur påverkade sömnen 

ännu mer (Edwards et al., 2014; Green et al., 2013; Jones et al., 2006). En konstant oro 

observerades hos deltagarna i en studie om att deras sår inte läkte. Patienterna spenderade 

mycket tid att tänka på sina sår som ledde till sömnbesvär och depression (González de la 

Torre et al., 2016). 
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Smärta, lukt och läckage leder till social isolering och minskad funktionsförmåga 

I två studier (Jones et al., 2006; Salome et al., 2012) framkom att personer med venösa sår 

i de nedre extremiteter led av social isolering på grund av begränsad rörlighet, nedsatt 

funktionsförmåga och smärta. Det i sin tur ledde till försämrad livskvalitet hos denna 

patientgrupp. Tendensen till social isolering och minskade dagliga aktiviteter inträffade när 

patienterna upplevde rädsla för att lida till följd av smärta, lukt, och sårvätska (Jones et al., 

2006; Salome et al., 2012). Studie utförd av Farias Dias et al. (2014) observerade 

försämring i funktionsförmåga och vardagliga aktiviteter hos patienter med venösa bensår 

främst relaterade till lukt och sår utsöndring. Förekomsten av venösa bensår påverkar 

individens uppfattning om sitt fysiska välbefinnande och begränsar dagliga aktiviteter samt 

yrkesverksamhet. Wellborn et al. (2014) visade att patienter med venösa bensår var 

bekymrade över deras utseende och hur de blir uppfattade av samhället. Sårbehandlingen 

begränsade deras vardagliga aktiviteter och relation med närstående när det gällde 

hushållsarbetet, handla, förmågan att stå och gå samt sysselsättnings relaterade aktiviteter. 

Det ledde till en negativ inverkan på patienternas livskvalitet (Wellborn et al., 2014). 

 

Människor som drabbades av venösa bensår upplevde minskad förmåga att hantera 

vardagsverksamheten (Farias Dias et al., 2014; Green et al., 2013; Jones et al., 2008; 

Wellborn et al., 2014). En negativ känslomässig reaktion till lukt identifierades hos dessa 

patienter samt begränsning av deras sociala aktiviteter. Rädsla för att lukt kan förekomma 

och andra människor kunde känna lukten av såret var nog för dem att inställa eller 

begränsa sociala kontakter (Green et al., 2013; Jones et al., 2008). Deltagarna i en studie 

beskrev besvär i samband med att inte kunna bada och duscha, om behovet av att bära 

obekväma och fula ben bandage och oförmåga att delta i aktiviteter som de brukade utföra 

innan de drabbats av venösa bensår (Wellborn et al., 2014). Förekomsten av venösa sår 

ledde till att patienterna kände sig deprimerade och begränsade i sin sociala samvaro och 

skämdes att vara nära andra människor (Farias Dias et al., 2014; Green et al., 2013; Jones 

et al., 2008; Wellborn et al., 2014).   

 

I Tracz et al. (2015) studie framkom att kroppsuppfattning hos patienter med venösa bensår 

påverkades i negativ riktning på grund av bandage och omlindade ben. Benlindning som är 

en del av behandlingen hos venösa bensårs patienter upplevdes som begränsning eftersom 

dessa patienter inte kunde duscha eller bada som vanligt (Mudge et al., 2006). Användning 

av speciella skor var en annan begränsning som ändrade patienternas livsstil och 

betraktades negativt av patienterna (Mudge et al., 2006). 

 

Patienter med venösa bensår upplevde svårigheter med dagliga aktiviteter såsom att gå i 

trappor, åka kollektivtrafik, aktiviteter i offentliga lokaler eller att stå utan stöd en kort 

period. Svårigheter med förflyttning upplevdes i olika grad på grund av den subjektiva 

upplevelsen. Personer med venösa bensår blev tvungna att omorganisera sin dagliga 

verksamhet (Farias Dias et., 2014; Guarnerra et al., 2007; Mudge et al., 2006; Tracz et al., 

2015). Förekomsten av smärta hos patienter som drabbades av venösa sår var en faktor 

som framkallade också begränsad förmåga att arbeta (Guarnerra et al., 2007) (Tracz et al., 

2015). 
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Beroende av sjukvård och närstående leder till förlorad självbestämmande 

 

Patienter med venösa bensår var i behov av omläggningar flera gånger i veckan vilket 

gjorde dem beroende av sjukvård och sjukvårdspersonal (Wellborn et al., 2014). En del 

patienter valde att lägga om sina sår själva eller med hjälp av familjemedlemmar. De flesta 

av de patienterna med venösa bensår fick sårvård av sjuksköterskor inom primärvården 

eller äldreomsorg. I en studie (Wellborn et al., 2014) användes ofta termen ”process” från 

deltagarna för att beskriva pågående behandling av deras kroniska tillstånd, och de 

uttryckte frustration över den tid som krävdes för deras omläggningar. Deltagarna i studien 

beskrev också långa väntetider när de besökte vårdgivare som en stor olägenhet. 

Frustration med tidslängden och arten av behandlingar, såromläggning och ben lindning 

förutom väntetider var vanliga besvär för patienter med venösa bensår (Wellborn et al., 

2014).  

 

Deltagarna i två studier (Jones et al., 2008; Wellborn et al., 2014) upplevde känslan av att 

förlora kontroll över sin livssituation när de på grund av våta bandage eller bandage som 

lossnat, önskade men fick inte mer frekventa omläggningar. Skillnader mellan 

sjukvårdspersonalen och patienternas förväntningar på behandling och sjukdomsförlopp 

ledde till att ordinationer och behandlingar inte alltid följdes (Brown, 2010). Det ständiga 

behovet av övervakning och behandling inom hälso- och sjukvården upplevdes som 

tröttsamt för deltagarna i studien och orsakade lidande hos dem. I flera fall resulterade det 

även i byte av bostad så att behandlingen kunde ske (Da Silva et al., 2015).  

 

Farias Dias et al. (2013) studiedeltagare rapporterade en del fysiska begränsningar som 

beroendet av extern hjälp av närstående och vänner för enkla dagliga aktiviteter som 

berodde på oförmåga att röra sig själv obehindrat. Oförmågan att röra sig fritt hade flera 

konsekvenser för patienterna och "tvingade" de att omorganisera sin dagliga verksamhet 

och i vissa fall fick dem att känna sig beroende av andra för att bibehålla socialt umgänge. 

Patienterna påvisade känslor av skuld och skam för att de inte klarade sig själva och var 

beroende av andra med hushållssysslor och personlig hygien. Det resulterade i dåligt 

självförtroende för patienterna.  

 

Ett antal av de intervjuade deltagarna av Green et al. (2013) uttalade en negativ påverkan 

av deras venösa bensår, gällande deras relationer med familj och närstående. I en studie av 

Wellborn et al. (2014) visade sig också att patienter med venösa bensår på grund av smärta 

och nedsatt rörlighet blev beroende av hjälp från andra och lärde sig att leva med viss 

känsla av hjälplöshet. I en studie av Da Silva et al. (2015) upplevde deltagarna 

begränsningar i hushållsarbetet som ledde till att dessa människor behövde hjälp av någon 

närstående för att utföra dessa aktiviteter och var i behov av familjeomsorg. 

 

En studie (Salome et al., 2013) som utfördes under två år visade att känslor av maktlöshet 

observerades hos patienter med venösa bensår. Runt 80 procent av deltagarna visade 

känslomässiga reaktioner som känsla av maktlöshet och förlorad kontroll över sin 

livssituation. Cirka 57 procent rapporterade minskad kapacitet att påverka sin vardag och 

55 procent hade en känsla av maktlöshet för att fatta beslut. Dessa känslor ökade när 

patienterna upplevde svårigheter i det dagliga livet och svårigheter med deras behandling. 

Resultatet av studien visade att lukt och läckage (sårvätska) hos patienter med venösa 

bensår var associerade med starka känslor av maktlöshet. Patienterna i studien rapporterade 

också att de upplevde känslor av frustration och misslyckande, vilket i sin tur resulterade i 

minskad livskvalitet (Salome et al., 2013). Deltagarna i Wellborn et al. (2014) studien 
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rapporterade också känslan av att tappa kontroll över sin livssituation och känslan av att 

inte längre kunna påverka sitt eget liv. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av att leva med venösa 

bensår. Studiens syfte besvarades genom att tre huvudteman kunnat identifieras och de 

beskrevs ingående. Studien visade på olika patienters upplevelser av att leva med venösa 

bensår. De tre mest förekommande upplevelserna som patienter led av samlades från 16 

vetenskapliga artiklar. Ytterligare erfarenheter och upplevelser av att leva med venösa 

bensår som studien inte presenterat, eller har analyserat, kan ha betydelse för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Därför är resultatet inte uttömmande och täcker inte 

helt det forskade området. Det finns en konsensus hos författarna om att upplevelser av att 

leva med venösa bensår är ett komplext, subjektivt och flerdimensionellt område som 

manifesterar i olika grad och på olika sätt hos varje individ. 

 

Studiens resultat visade att patienter med venösa bensår lider ofta av ångest och 

depression. Dessa upplevelser uttrycker sig i form av negativa känslor som uppstår från det 

kroppsligt lidande såsom smärta, är ett framträdande symptom och en central del i 

deltagarnas liv. Två tidigare studier visar på liknande resultat. Smärta redovisas som ett av 

de vanligaste symptomen vid venösa bensår och visar sig ha direkt samband med ångest 

och depression. Hur smärtan upplevs visar sig också vara individuell (Herber, Wilfried 

Schnepp och Rieger, 2007; Wilson, 2004). Patienters upplevelse av smärta förbises ofta av 

vårdpersonal i vårdande av patienter som drabbats av venösa bensår. Vilket är svårt att 

uppfatta och förstå eftersom smärtan är det mest förekommande symptom i alla artiklar 

som författarna läste. Smärtan kan leda till extrem utmattning och orkeslöshet för den 

drabbade individen eftersom smärta startar en stressreaktion i kroppen som tar mycket 

energi och leder till matthet (Neuroförbundet, 2005).   

 

På grund av smärta utsätts patienterna för ytterligare lidande då de också upplever störd 

sömn och minskad rörlighet. Tillräcklig smärtlindring i god tid anses vara ett viktigt fokus 

i omvårdnaden av patienter med venösa bensår som kan lindra ytterligare negativa 

upplevelser hos patienter som drabbats av venösa bensår såsom sömnbesvär, ångest och 

depression samt minskad rörlighet. Uttryck av smärta och smärtupplevelser visar sig vara 

kopplat med patienters tidigare upplevda livserfarenheter och beror bland annat på faktorer 

som personlighet och är till viss del även kulturbetingade. Det gör det viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar patienters utryck av smärta och åtgärda det på ett lämpligt 

sätt i god tid så ytterligare lidande i form av depression och ångest, sömnsvårigheter och 

minskad rörlighet undviks. Smärtan är en del av patienters sjukdomslidande som kan leda 

till att enskilda individen fokuserar all sin energi och uppmärksamhet till detta vilket 

försämrar dennes förmåga att behärska lidandet. Att sjuksköterskan inte är lyhörd på 

patienters smärta kan leda till att patienter upplever kränkande bemötande som innebär 

utebliven vård. Eriksson (2015) påstår att utebliven vård resulterar i vårdlidande för 

patienter som uppstår när patienter inte får behandling som utgår från deras individuella 

behov. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom också att illaluktande och vätskande sår var anknyta 

till depression och ångest och hade en stor inverkan på flera underteman (aspekter) såsom 

sociala livet, patienternas kroppsuppfattning och deras självbestämmande. Lukten från ett 

vätskande sår var särskilt psykiskt plågsamt för patienterna och upplevs som skamfyllt av 

patienterna. Själsligt och andligt lidande uppstår då, där patienter upplever känslor av skam 



 15     

eller skuld. Tidigare forskning visar också att patienterna isolerade sig från samhället och 

upplevde ett begränsat socialt liv på grund av sitt vätskande och illaluktande sår (Herber et 

al., 2007; Palfreyman, 2008). Patienterna som drabbats av venösa bensår skäms för att vara 

annorlunda och kände sig generade och osäkra om vad andra skall säga som leder till 

isolering. Förändrat kroppsutseende på grund av såret utrycks i frustration och förlust av 

förmågan att delta i familjeliv och sociala aktiviteter. Det svårläkta såret ledde till 

förändringar i patienternas livssituation och anpassningar av vanor och tidigare beteende. 

Att informera anhöriga och eventuellt personer i patienternas närhet om sjukdomen och 

dess förlopp kan underlätta hem och arbetssituation för patienterna. Ett bra fungerande 

socialt nätverk bidrar till ett förbättrat välbefinnande för patienten och kan ur ett 

helhetsperspektiv även bidra till förbättrad sårläknings process. Sociala kontakter och stöd 

är hälsofrämjande och leder till hälsofrämjande beteenden. Social gemenskap är 

betydelsefull på olika sätt för individens hälsa och livskvalitet hos personer med långvariga 

sjukdomar (Friberg och Öhlen, 2009).   

 

Enligt Eriksson (2015) har lidandet i sig inte någon mening om inte livet har någon 

mening. Om personen försonar sig med sin situation och upptäcker nya möjligheter kan det 

leda till upplevelse av glädje och välbefinnande oavsett sjukdom. Det går inte alltid att bota 

en sjukdom eller ändra en situation men kan ändra en individs perspektiv och inställning 

till det. Genom samtal kan sjuksköterskor hjälpa patienter att använda sig av egna resursers 

och utveckla copingstrategier för att hantera vardagen. Det krävs kunskap och kompetens 

för sjuksköterskan att kunna använda sig av lämplig omläggnings teknik så ett bra skydd 

mot läckage och lukt uppnås. En bra fungerande omläggningsmetod kan vara betydande 

för patienten mellan social isolering och frihet för att kunna deltaga i vardagliga samhället. 

 

Resultatet visade att många patienter som drabbats av venösa bensår hade ett behov av 

omläggningar av såret flera gånger i veckan som gjorde att de kände sig beroende av 

sjukvård och sjukvårdspersonal. Enligt Lindholm (2012) täta omläggningar vid rena sår 

och sår som inte är infekterade ska undvikas för att inte störa läkningsprocessen. Samtidigt 

bör tidsangivelse utvärderas och anpassas efter patienternas individuella behov och sårets 

bedömning. I vissa fall behövs insatser från sjukvården utökas t. ex. vid våta bandage eller 

bandage som lossnar och patienterna uttalar en önska för mer frekventa omläggningar. Det 

är patienternas individuella behov som alltid måste ligga i fokus vid bedömning av 

omläggnings frekvens. Venösa bensår är ofta svårläkta sår och det betyder att patienter 

lever en lång period eller resten av livet med sin sjukdom. Det är inte alltid möjligt att bota 

venösa bensår eller att fullkomligt lindra patienternas lidande som följd av sjukdomen. 

Eriksson (2015) påstår att lidande bör försöka minskas när det är möjligt eller lindras när 

det är omöjligt att elimineras. Det kan ske genom att vårdpersonal ger vård efter patientens 

behov och att vårdpersonal alltid tar hänsyn till att vårdarbetet påverkar en annan persons 

liv och hälsa. 

 

I studiens resultat framkommer att många patienter upplevde en stark känsla av maktlöshet 

och förlorad kontroll över sin livssituation som sammanhängde med lukt från sår och 

läckage. Lidandet i denna patientgrupp hade samband med kroppslig förändring och 

obehag. En annan studie visar också att känslor av maktlöshet och känslan av förlorad 

kontroll är framträdande hos patienter som drabbats av venösa bensår (Morgan och 

Moffatt, 2008). Känslan av frustration och maktlöshet hos patienterna med venösa bensår 

ledde till att patienterna upplevde förtvivlan och begränsningar i sitt engagemang i 

behandlingen av venösa bensåret. I resultatet visade det sig att sjuksköterskans 

förhållningssätt och professionalitet kunde påverka patienternas uppföljning av venösa 
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bensårs behandling och även humör. När sjuksköterskan uttryckt en negativ attityd när det 

gäller patient överensstämmelse med behandling och förebyggande åtgärder påverkade det 

patientens perspektiv och inverkan på egenvård i negativ riktning. Att visa empati och 

stödja patienterna kan ha en positiv inverkan på patienternas eget perspektiv av sjukdomen. 

 

Sjuksköterskan kan motivera patienten att prata med anhöriga om sin sjukdom och att ta 

emot stöd från de. Det är vanligt att den sjuka ofta inte vill visa för familj och närstående 

att de lider och att visa sin svaghet samt känslor av hopplöshet som sorg. Detta kan 

innebära extra krav och påfrestande för patienten. När patienter inte känner sig lyhörda av 

vårdpersonal angående sina tankar och funderingar kan känslor av hopplöshet och förlorad 

kontroll över sin livssituation uppstå som kan leda till dålig uppföljning av ordinationer 

och behandlingar. Dessa patienter visar en hög tendens till att utveckla känslomässiga 

problem som i sin tur påverkar negativt deras fysiska och psykiska hälsa. Sjukdomen 

innebär ofta en ofrihet för de sjuka och kan orsaka lidande på grund av begränsad förmåga 

att leva det livet som personen önskar sig. Ett bra bemötande och omvårdnadshandlingar 

anpassade efter den enskilda patientens situation kan ge motivation och vilja för patienten 

att kämpa i vardagen. Genom att vara intresserad och engagerad kan sjuksköterskan lyfta 

upp patienternas motivation och hjälpa de att hitta sina egna resurser och strategier. 

 

 

Metoddiskussion 

  

Litteraturöversikt valdes som metod i denna studie med ambition att besvara syftet till 

studien med tanke på att området är väl utforskat, detta sågs som en fördel med arbetet. Att 

använda en litteraturstudie som metod kan uppfattas både positivt och negativt. 

Nackdelarna med val av metod var att författarna inte besitter några tidigare erfarenheter 

av vetenskapliga studier samt att det fanns en tidsbegränsning på tio veckor att genomföra 

arbetet. Vid intervjustudier till exempel behövs flera tillstånd, bland annat från 

etikprövningsnämnden, det tar en viss tid att sammanställa frågeformulär, att hitta 

tillräckligt många deltagare som vill delta i studien samt att analysera data från 

patientintervjuer. Eftersom det redan fanns forskning inom området som svarade på 

studiens syfte samt författarna ville inte ta på sig ett för stort projekt, valdes 

litteraturöversikt som metod i studien. När man använder en metod som är överskådlig det 

vill säga hanterbar resulterar det ofta i ett mer tillförlitligt arbete. 

Artiklarna som inkluderades i studien är baserade på forskning utförd i Europa, norra och 

södra Amerika. På grund av den geografiska spridningen av utvalda artiklar i form av 

ursprungsland, kan det bli misstolkning av resultat då vårdsystemen skiljer sig från land till 

land och vård bedrivs på olika sätt (Polit och Beck, 2017). Varje artikel har först lästs på 

enskilt håll och sedan gemensamt analyserats av studiens båda författare för att undvika 

bias och för att bevara objektivitet. Litteraturöversikten inkluderade 16 artiklar varav nio 

kvantitativa och sju kvalitativa. Artiklarna analyserades och sammanfattades i en 

bedömningsmall (se Bilaga C). Som motsats till kvantitativa studier ger kvalitativ 

forskning en bredare beskrivning av upplevelse baserad på subjektiva patientberättelser 

och förståelsen av upplevda fenomen.  

Inläsning av artiklar i studien varit kontinuerligt växlande mellan olika perspektiv med 

fokus på använda artiklar som besvarade syftet. Författarna strävade efter en god validitet 

genom att inkludera till största del studier av hög kvalitet. Artiklar som bedömdes hålla låg 

kvalitet sorterades bort efter genomläsning. De artiklar som inkluderades i studien 

bedömdes som antingen hög eller medel kvalitet, och samtliga 16 artiklar bedömdes 
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besvara syftet. I studien inkluderades sju kvalitativa artiklar baserade på intervjuer och 

observationer och nio kvantitativa artiklar baserade på intervjuer och enkäter. 

Bedömningsmallen var av stort hjälp vid kritisk granskning av artiklarna och hjälpte att 

strukturera och systematisera artiklarna. I studiens datainsamlingsfas upptäcktes tidigt brist 

på kvalitativa artiklar som varit önskvärda eftersom kvalitativa studier visar en mer djupare 

förståelse för subjektiva upplevelser från patienter. På grund av detta kan resultatet av 

studien påverkats.  

Studien har ändå inkluderade kvantitativa artiklar då de beskriver förekomsten av och 

antalet patienter som upplever begränsningar i det vardagliga livet på grund av venösa 

bensår därför viktigt att belysa. Alla patientens upplevelser är betydelsefulla för att få ett så 

överförbart och generaliserbart resultat som möjligt. Det är dock relevant att känna till de 

begränsningar som kan förekomma av upplevelser från enskilda individer. Med 

kvantitativa studier får man en större vidd av underlag för förståelse av fenomenet (Friberg 

och Öhlen, 2009). Genom det har flera aspekter tillkommit i beskrivelsen av fenomenet 

som leder till viss datatriangulering när man utforskar ett fenomen med stor överblick. 

Datatriangulering är en teknik som underlättar validering av data genom kors kontroll från 

två eller flera källor. Det en kombination av flera forskningsmetoder i studier av samma 

fenomen. Datatriangulering ökar trovärdigheten (Polit och Beck, 2017). På grund av att 

inte fler kvalitativa artiklar hittades ges en viss begränsning av studiens resultat. Endast 

artiklar som var godkända av etisk kommitté inkluderades i studien.  

Vid datainsamlingen utfördes sökningar som innehöll artiklar på engelska. Det innebar för 

författarna att översättning och tolkning av artiklarna var mer ansträngande då det 

vetenskapliga språket på engelska är något som författarna inte är vana vid. Vid 

översättning av artiklar från engelska till svenska har uppslagsverk inom medicinsk 

vetenskap samt lexikon över forskningsterminologi använts. Varje artikel har först lästs på 

enskilt håll och sedan gemensamt analyserats av författarna så en uppfattning över 

artikelns innehåll skulle kunna objektivt bedömas. Artiklar som inte inkluderats i resultatet 

svarade antingen inte på syftet eller klassades med låg kvalitet, vilket ökar trovärdigheten 

för denna studies resultat (Forsberg och Wengström, 2015). 

Trots detta finns det risk på grund av språkliga brister att viss information kan ha feltolkats 

och information som har varit av värde för studiens resultatdel ej tillvaratagits i studien. 

Författarna har tillsammans försökt att ta hänsyn till detta under databearbetningen. Till 

skillnad från en kvalitativ artikel där resultat istället består av antalet individer som upplevt 

ett symptom, som i sin tur tolkats som en vanlig eller ovanlig upplevelse av symptomet. 

Den positiva med att skriva i par var att fler än en person har samlat in, analyserat och 

tolkat data vilket innebär en forskartriangulering, vilket ökar trovärdigheten i studien (Polit 

och Beck, 2017).  

Sökningar efter artiklar gjordes i databaserna CINAHL och PubMed som är två olika 

databaser som använder olika sökord. PubMed använder MeSH-termer medan CINAHL 

har en annan typ av terminologi, dock används MeSH-termer i studien och fungerade lika 

bra vid sökning i båda databaser. Endast MeSH-termer användes för att få ett mer 

tillförlitligt resultat. Detta kan innebära att relevanta artiklar har missats. Datainsamlingen 

gav en generaliserbar data resultat eftersom generella sökord användes. Sökorden som 

användes i datainsamlingen var ”venous ulcer”, “experience”, ”quality of life” och 

“suffering” med den booleska operatorn AND. Den booleska operatorn AND fungerar 

avgränsande på det sättet att två termer måste inkluderas i sökträffen. Samma sökord 

användes i CINAHL och PubMed, eftersom dessa var MeSH-termer i de databaserna. För 
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att hitta engelska sökord som var användbara i databaserna översattes sökorden med hjälp 

av svenska MeSH. Eftersom bara MeSH-termer användes i sökningen i databasen PubMed 

det kan uppstå en viss risk att artiklar missades om ett annat ord med men samma innebörd 

hade använts. 

 

Slutsats   

 

Patienter med venösa bensår har en rad olika upplevelser som sammanhänger och påverkar 

varandra. Upplevelserna yttrar sig i form av ångest, depression samt att förlora 

självbestämmande, social isolering som minskad funktionsförmåga. Livskvalitet för 

patienter som drabbats av venösa bensår försämras i fysiska, sociala och psykologiska 

aspekter. Att sjuksköterskan lyssnar och visar empati för patientens egen upplevelse kan ge 

effektiv symptomlindring och kan vara avgörande för förbättring av livskvalitet för denna 

patientgrupp. Att ha ett holistiskt synsätt på patienten ökar sjuksköterskans möjlighet att 

utforma vården utifrån patientens upplevelser och därmed lindra lidande. Sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete bör fokuseras på att stödja och vägleda patienter genom 

patientundervisning och identifiering av egenvårds strategier för att patienterna ska kunna 

anpassa sitt liv till den förändring som det svårläkta bensåret innebär. 

 

 

Fortsatta studier  

  

Reflektion och analys av patienter upplevelser av att leva med venösa bensår kan ge en 

helhetssyn med stor omvårdnadsbetydelse för dessa patienter. Att få patienterna att berätta 

om bensåret kan vara en viktig del i omvårdnaden av patienter som drabbats av venösa 

bensårs som ofta förbises i sjukvården som lägger fokus på medicinsk sårbehandling. En 

vårdrelation där patienten känner sig sedd, får stöd och bli lyssnad på av vården kan vara 

främjande för patientens välbefinnande. Vidare forskning inom området kan resultera i 

förbättrade läknings tider, minskat återfall av venösa bensår och förbättrad livskvalitet hos 

denna patientgrupp. 

 

 

Klinisk tillämpbarhet   

 

Venösa bensår är ett symptom på underliggande sjukdom som inte alltid går att bota och då 

kan behandlingsprocessen bli långvarig. Förhoppningen med litteraturöversikten är att 

kunna bidra till att vårdpersonal får en holistisk inställning och helhetssyn i vården av 

patienter som drabbats av venösa bensår. Genom att sammanställa aktuell forskning om 

symptom hos patienter som drabbats av venösa bensår har litteraturöversikten försökt att 

belysa upplevelser av att leva med venösa bensår. Samt att sammanfatta vetenskapliga 

resultat kring aspekter som är viktiga i omvårdnaden hos patienter med venösa bensår. 

Målet med denna studie är att öka medvetenheten och förståelse av vårdpersonal inom 

verksamheter där patienter med venösa bensår vårdas. Det så nya strategier och mer 

effektiva insatser efter patientens individuella behov kan utvecklas. Vårdpersonal skulle 

kunna nyttja studien som en teoretisk grund för vidare diskussion och utvecklingsarbete. 
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BILAGA A 

Tabell 1. Söktabell 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffa

r 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

24/11-2016 

CINAHL 

Venous ulcer 

AND 

Experience 

26 10 5 3 

24/11-2016 

PubMed 

Venous ulcer 

AND 

Experience 

81 11 4 3 

15/11-2016 

CINAHL 

Venous ulcer 

AND 

Quality of life 

97 36 17 7 

16/11-2016 

PubMed 

Venous ulcer 

AND 

Quality of life 

243 21 7 3 

17/11-2016 

CINAHL 

Venous ulcer  

AND  

suffering 

11 6 2 0 

17/11-2016 

PubMed 

Venous ulcer 

AND 

suffering 

41 9 3 0 

TOTALT  498 92 38 16 
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BILAGA B 

 

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 Klart beskriven kontext (sammanhang).  Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 



II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 
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BILAGA C 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Brown, A. 

 

2010 

 

UK 

Managing 

chronic venous 

leg ulcers part 

2: time for a 

new pragmatic 

approach 

Syftar att utveckla 

och validera en 

sjukdomsspecifik 

skala för att mäta 

self-efficacy för 

patienter med läkt 

eller återkommande 

venösa bensår. 

Kvalitativ. Intervjuer 

och 

diskussionsgrupp 

gav material för att 

identifiera kategorier 

och teman. 

18 sjuksköterskor 

och 28 patienter med 

venösa bensår. 

46 

(-) 

Resultaten från denna studie 

tyder på att en ny strategi för 

behandling av patienter med 

kroniska venösa bensår krävs. 

Fokus för vård bör fokusera på 

att patienterna anpassa sig till 

att leva med venösa bensår, 

snarare än fullständig läkning 

eftersom ofta det är inte ett 

alternativ. 

II 

Da Silva, C., Budó, 

D.L.M., Schmidt, 

M.D., Ecco, L., 

Costa, F.K.I., 

Torres,V.G. 

 

2015 

 

Brasilien 

Experiences 

constructed in 

the process of 

living with a 

venous ulcer 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera de 

erfarenheter som 

konstruerats av 

människor med 

venösa sår, i färd 

med att leva med 

detta kroniska 

tillstånd. 

 

 

 

Kvalitativ studie 

genomförd mellan 

januari och februari 

2013. Semi-

strukturerad intervju. 

14 patienter med 

venösa bensår 

inkluderades. 

14 

(-) 

Resultatet visade att personer 

med venösa bensår kan 

presentera en benägenhet att 

utveckla problem som försvarar 

deras fysiska och emotionella 

hälsa och som kräver 

specialiserad vård från hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

II 



IV 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Edwards, H., 

Finlayson, K., 

Skerman, H., 

Alexander, K., 

Miaskowski, C., 

Aouizerat, B. & 

Gibb, M.  

 

2014 

 

 Australia, USA 

Identification of 

symptom 

clusters in 

patients with 

chronic venous 

leg ulcers 

Att identifiera 

förekomsten och 

svårighetsgraden av 

vanliga symptom 

och förekomsten av 

symptomkluster 

hos patienter med 

venösa bensår. 

Kvantitativ 

perspektiv, 

longitudinell 

observation studie. 

 

Deskriptiv analys. 

318 

(-) 

De vanliga symptomen var 

sömnsvårigheter (80%), smärta 

(74%), ödem (67%), fattige 

(59%), sårexudat (59%), 

depression (50%), och 

underbensvävnadsinflammation 

(18%). symptomen var 

signifikant associerad med 

kvinnligt kön en lägre, 

socioekonomisk Index, 

reumatoid artrit, användning av 

en förflyttningshjälpmedel och 

ett större sår område. 

I 

Farias Dias, T. Y. 

A., Fernandes 

Costa, I. K., Dantas 

Liberato, S. M., 

Gomes de Souza, 

A. J., Parreira 

Mendes, F. R. 

 

2013 

 

Brasilien&Portugal 

Quality of life 

for venous ulcer 

patients: a 

comparative 

study in 

Brazil/Portugal 

Att jämföra 

livskvalitet av 

patienter som lider 

av venösa bensår i 

Natal, Brasilien 

med patienter i 

Evora, Portugal. 

Jämförande 

kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

studie som 

involverar 170 

individer som lider 

av venösa bensår. 

 

Forskningen är 

utförd under sex 

månader. 

 

Statistisk analys. 

170 

(-) 

I Portugal visar sig en bättre 

livskvalitet angående sociala 

aspekter. När det gäller fysiska 

symptom hos patienter som 

drabbats av venösa bensår, 

dessa påverkade livskvalitet i 

samma mängd i båda länder. 

II 



V 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Farias Dias, T. Y. 

A., Fernandes 

Costa, I. K., 

Medeiros Melo, M. 

D., De Oliveira 

Torres, S. M. S. G. 

S., Chaves Maia, E. 

M., De Vasconcelos 

Torres, G. 

 

 

2014 

 

Brasilien 

Quality of life 

assessment of 

patients with 

and without 

venous ulcer 

Att jämföra 

livskvaliteten hos 

patienter med 

svårläkta venösa 

bensår och 

patienter utan 

venösa bensår och 

att identifiera de 

mest drabbade 

aspekterna. 

Kvalitativ 

tvärsnittsstudie med 

ett urval av 204 

patienter med 

svårläkta venösa 

bensår. 

Deskriptiv analys. 

204 

(-) 

Livskvalitet hos patienter som 

drabbats av venösa bensår var 

sämre jämfört med patienter 

utan bensår, särskilt inom 

områdena fysiska aspekt och 

funktionsförmåga. 

I 

Green, J., Jester, 

R., McKinley, R. & 

Pooler, A. 

2013 

Australia 

Patient 

perspectives of 

their leg ulcer 

journey 

Att förstå den 

personliga 

påverkan av att leva 

med venösa bensår 

utifrån patientens 

perspektiv. 

Kvalitativ Design. 

Ostrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuerades 13 

sjuksköterskor och 

nio patienter. 

Tematisk analys. 

22 

(-) 

Det fanns inte någon 

association mellan ångest och 

depression och ensamboende 

och rörlighet. Men det fanns 

emellertid en signifikant 

association mellan ångest och 

depression och lukt och smärta. 

I 



VI 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Guarnera, G., 

Tinelli, G., Abeni, 

D., Di Pietro, C., 

Sampogna, F., 

Tabolli, S. 

 

2007 

 

Italien 

Pain and quality 

of life in 

patients with 

vascular leg 

ulcers: an Italian 

multicentre 

study 

Att bedöma smärta 

och livskvalitet hos 

patienter med 

kroniska kärl 

bensår. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Enkät för att bedöma 

livskvalitet och 

rapportera 

upplevelsen av 

smärta används. SF-

12 frågeformulär och 

Visuell Analog Scale 

(VAS) för 

bedömning av 

smärta. 

381 patienter (233 

kvinnor, 148 män) 

observerades från 

september till 

november 2006. 

Patienter med 

venösa bensår är 52 

procent. 

Statistisk analys. 

 

 

 

381 

(-) 

Bedöma förekomsten av smärta 

hos patienter med olika typer 

av vaskulära bensår. Att 

beskriv dessa patienters 

livskvalitet och undersöka 

samband mellan smärtintensitet 

och bensår duration, område 

och egenskaper. 

I 



VII 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

González de la 

Torre, H., 

Quintana-Lorenzo, 

M. L., Perdomo-

Pérez, E., Verdú, J. 

2016 

Spanien 

Correlation 

between health-

related quality 

of life and 

venous leg 

ulcer’s severity 

and 

characteristics: 

a cross-sectional 

study 

Syftet med denna 

studie är att forska 

livskvalitet hos 

patienter som 

drabbats av venösa 

bensår genom 

användning av ett 

specifikt instrument 

för att mäta 

livskvalitet hos 

dessa patienter 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Datainsamling sket 

under tre månader 

och 15 dagar genom 

observation och 

intervjuer med 

patienter med venösa 

bensår. 

34 patienter med 

venösa bensår (15 

kvinnor och 19 

män).  

Statistik analys. 

34 

(-) 

Venösa sår påverkar 

patienternas livskvalitet, i 

synnerhet deras emotionella 

status. Det finns ett samband 

mellan hur allvarligt såret är 

och förlust av livskvalitet. 

Närvaron av nekros, dålig 

sårexudat kontroll och 

infektion har negativt påverkan 

på patienternas livskvalitet. 

I 

Jones, J., Barr, W., 

Robinson, J. & 

Carlisle, C. 

 

2006 

 

England 

Depression in 

patients with 

chronic venous 

ulceration 

Att undersöka 

förekomsten av 

ångest och 

depression i 

patienter med 

svårläkta venösa 

bensår. 

Kvalitativ studie 

med frågeformulär. 

Deskriptiv analys. 

190 

(-) 

Patienter med svårläkta venösa 

bensår hamnar i riskzonen för 

ångest och depression. Det 

fanns inte någon samband 

mellan ångest och depression 

och ensamboende och rörlighet. 

Men det fanns emellertid en 

signifikant association mellan 

ångest och depression och lukt 

och smärta. 

 

 

I 



VIII 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Jones, J.E., 

Robinson, J., Barr 

W., Carlisle, C. 

 

2008 

 

UK & Ireland 
 

Impact of 

exudate and 

odour from 

chronic venous 

leg ulceration 

Att utforska 

depression hos 

personer som 

behandlas för 

svårläkta venösa 

bensår och att 

utvärdera 

effekterna av 

okontrollerat 

sårexudat på 

patienternas dagliga 

liv, hälsa och 

livskvalitet. 

Kvalitativ design. 

Intervjuer 

genomfördes och 

bearbetades med 

tematisk 

innehållsanalys. 

Intervjuer ägde rum 

mellan januari och 

december 2004. 

Totalt 12 kvinnor 

och 8 män 

intervjuades. 

20 

(-) 

Lukt och okontrollerat 

sårexudat hade en negativ 

effekt på patientens psykiska 

tillstånd, vilket leder till 

känslor av äckel, självförakt 

och låg självkänsla. 

I 

Mudge, E., 

Holloway, S., 

Simmonds, W., 

Price, P. 

 

2006 

 

England 

Living with 

venous leg 

ulceration: 

issues 

concerning 

adherence 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

patienters förståelse 

av följsamhet i 

fråga om sina egna 

erfarenheter av 

tryckförband 

system. 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

6 patienter med 

svårläkta venösa 

bensår. 

 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

 

6 

(-) 

Fyra huvudteman identifierades 

med hjälp av en 

fenomenologisk analys: 

frustration med hälso- och 

sjukvården; funktionella 

begränsningar som leder till 

anpassning av vardagliga 

livssituationer; känslomässiga 

reaktioner som påverkar 

välbefinnande och 

kroppsuppfattning; sociala 

begränsningar. 

II 



IX 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Nogueira, G. S., 

Zanin, C. R., 

Miyazaki, M. C., 

Pereira de Godoy, 

J. M. 

 

2009 

 

Brazilien 

Venous Leg 

Ulcers 

and Emotional 

Consequences 

Syftet är att 

bedöma 

förekomsten av 

ångest och 

depression samt att 

undersöka 

eventuella 

föreningar med 

sociodemografiska 

variabler i patienter 

med kroniska 

venösa bensår. 

Randomiserad 

perspektiv 

tvärsnittsstudie. 

 

30 patienter med 

venösa bensår. 

 

Datainsamling är 

utförd genom 

sociodemografiska 

frågeformulär och 

Hospital Anxiety 

and Depression 

Scale (HADS) för att 

utvärdera ångest och 

depression.  

 

Deskriptiv analys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

(-) 

Studie demonstrerar en hög 

prevalens av ångest och 

depression hos patienter med 

venösa bensår. 

I 



X 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Salome, G.M., 

Openheimer, D.G., 

de Almeida, S.A., 

Bueno, M.L., 

Dutra, R.A, & 

Ferreira, LM. 

 

2013 

 

Brasilien 

Feelings of 

powerlessness 

in patients with 

venous leg 

ulcers 

Att bedöma känslor 

av maktlöshet hos 

patienter med 

venösa bensår. 

Deskriptiv analytisk 

tvärsnittsstudie. 

 

Studien är 

genomförd mellan 

maj 2010 och april 

2012.  

 

Statistisk analys 

används. 

60 

(-) 

Majoriteten av patienter med 

venösa bensår hade starka 

känslor av maktlöshet, som kan 

negativt påverkar deras 

livskvalitet. 

I 

Salome, M., G., 

Blanes, L., 

Ferreira, F., M. 

 

2012 

 

Brasilien 

Evaluation of 

depressive 

symptoms in 

patients with 

venous ulcers 

Syftet med denna 

studie är att 

utvärdera 

förekomsten av 

depressiva symtom 

hos patienter som 

drabbats av venösa 

sår. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

Data samlades in 

genom intervjuer 

mellan december 

2008 och april 2009. 

SPSS analys. 

 

60 

(-) 

Majoriteten (91,66%) av 

patienterna visade en viss grad 

av depression. Det var en högre 

frekvens av symtom som 

sträcker sig från mild till 

måttlig (n = 39; 65%). Alla 

nivåer av depression visade 

statistiska skillnader. De 5 

vänligaste symptom var sorg, 

förändrad kroppsuppfattning, 

minskad libido och social 

tillbakadragenhet. 

 

 

 

 

I 



XI 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Tracz, E., 

Zamojska, E., 

Modrzejewski, A., 

Zaborski, D., 

Grzesiak, W.  

2015 

 

Polen 

Quality of life 

in patients with 

venous stasis 

ulcers and 

others with 

advanced 

venous 

insufficiency 

Analys av 

livskvalitet hos 

patienter som 

drabbats av 

avancerad venös 

insufficiens och 

venösa bensår 

Kvantitativ 

observationsstudie  

analyserad med 

statistisk analys. 

42 patienter i Polen 

(26 patienter med 

venösa bensår och 

16 patienter med 

venös insufficiens). 

Patienterna 

bedömdes med 

CEAP och Venous 

Clinical Severity 

Score (VCSS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

(-) 

Förekomsten av venösa bensår 

utövar betydande begränsning 

på patienternas rörlighet, 

förmåga att arbeta och har en 

betydande inverkan på smärta 

och obehag skalan. 

I 



XII 

 

Författare År (för 

publikation) Land 

(där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Wellborn, J., 

Moceri, J., T. 

2014 

USA 

The Lived 

Experiences of 

Persons With 

Chronic Venous 

Insufficiency 

and Lower 

Extremity 

Ulcers 

Syftet med denna 

studie är att 

beskriva levda 

erfarenheten av 

patienter som 

drabbats av kronisk 

venös insufficiens 

(CVI) och 

undersöka hur 

denna kroniska 

sjukdom påverkade 

deras livskvalitet. 

Kvalitativ studie 

med intervjuer. 

 

Tre patienter deltog i 

enskilda intervjuer 

och 7 patientens 

deltagit i en en-

timmes fokusgrupp. 

 

Tolkande 

fenomenologisk 

analys. 

10 

(-) 

Fyra teman som beskriver de 

olika känslomässiga, fysiska 

och sociala konsekvenserna av 

att leva med CVI (svårläkta 

venösa bensår) identifierades. 

De var brist på kunskap, 

obehag, besvär, och coping 

strategier. 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


