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Sammanfattning 

Bakgrund: Det finns olika typer av bensår, varav venösa bensår är den vanligaste 

förekommande sårtypen. Att leva med venösa bensår kan påverka patienten på flera områden, 

då patienten behöver gå på regelbundna omläggningar under lång tid.  Med svårläkta bensår 

menas sår som inte har läkt på sex veckor. 

Syfte: Syftet var att beskriva patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår. 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design. Totalt deltog åtta patienter med 

svårläkta venösa bensår från fem olika vårdcentraler. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Materialet transkriberades och analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Under analysen arbetades det fram sju underkategorier som delades upp i fyra 

kategorier och mynnade ut i ett tema, ”Trots begränsningar i det vardagliga livet finns det 

hopp”.  Kategorierna är Fysiska begränsningar som handlar om bensårets påverkan genom 

smärta, sömnproblem och svårigheter att upprätthålla hygien. Emotionella reaktioner innebär 

att bensåret kan väcka många olika negativa känslor men patienterna hade ändå förhoppning 

om läkning. Sociala begränsningar kunde bensåret leda till med påverkan på relationer och 

aktiviteter. Tillit i vårdrelationen handlar om betydelsen av distriktssköterskans bemötande 

för patientens upplevelse av att leva med bensår. 

Slutsats: Den genomförda studien visar att leva med venösa bensår påverkar patienterna 

negativt på många områden. Genom egna strategier och förhållningssätt hade patienterna 

anpassat sig till situationen och hade stor förhoppning om sårläkning. Stöd och bekräftelse 

från distriktssköterskan upplevdes positivt. 

Nyckelord: begränsningar, deskriptiv intervjustudie, hopp, patientupplevelse, venösa bensår 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

Abstract 
 

Background: There are several different types of leg ulcers, of which venous leg ulcers are 

the most common. Living with venous leg ulcers can affect the patient in several ways. The 

patient needs to regularly have their wounds dressed over a long period of time. Leg ulcers 

which have not healed within six weeks are considered hard to heal.  

 

Aim: The aim was to describe the patient's experience of living with hard to heal venous leg 

ulcers. 

 

Method: A qualitative interview study with descriptive design. In total, eight patients with 

hard to heal venous leg ulcers from five different health centres participated. Semi-structured 

interviews were conducted. The material was transcribed and analyzed according to 

qualitative content analysis. 

 

Result: During the analysis, seven subcategories were identified which later became four 

categories and subsequently the theme, "Despite limitations in everyday life there is hope". 

Categories are physical limitations that relate to the effect of leg ulcer through pain, sleep 

problems and difficulties in maintaining hygiene. Emotional reactions mean that leg ulcer can 

cause many different negative feelings, but patients still have hope for healing. Social 

limitations could lead to impacts on relationships and activities. Trust in the care relationship 

is about the importance of district nurse’s treatment of the patient's experience in living with 

leg ulcers. 

 

Conclusion: The conducted study shows that living with venous leg ulcers has a negative 

impact on patients in many areas. Through their own strategies and approaches, patients had 

adapted to the situation and had great hope of wound healing. Support and affirmation from 

the district nurse were welcomed. 

 

Keywords: descriptive interview study, hope, limitations, patientexperience, venous leg 

ulcers 
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Bakgrund 
 

Bensår 

Det finns flera olika orsaker till svårläkta bensår. Sjukdomar som diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdom påverkar uppkomst. Av patienter med bensår har 50-60% venös insufficiens 

(åderbrock) och ca 15-20 % har arteriell insufficiens (åderförkalkning). I Sverige är merparten 

av patienterna äldre, med en medianålder på 80 år. Livsstilsfaktorer så som rökning, låg fysisk 

aktivitet, nutritionsstörning och övervikt påverkar uppkomst av bensår (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2014). 

Det finns olika typer av bensår, venösa, arteriella, blandsår och diabetessår. Venösa bensår 

orsakas av venös insufficiens vilket betyder att venklaffarna är skadade. Det resulterar i 

läckage som ger backflöde av blod i benet. När det uppstår läckage i venklaffarna i 

underbenets vensystem leder det till att de ytliga venerna blir överfyllda. Det kan leda till 

ödem och bensår. Ödem är en läkningshämmande faktor varför det är viktigt att motivera 

patienten till ödembehandling. Olika kirurgiska ingrepp kan också ha god effekt på läkning. 

De venösa bensåren uppkommer ofta vid de inre mediala malleolerna. Ofta är det ett enda sår, 

men ibland uppkommer flera mindre sår (Lindholm, 2012). 

Den tidigare benämningen kroniska bensår har ersatts med svårläkta bensår. Med svårläkt 

bensår menas sår som inte läkt inom sex veckor. Ofta tar läkningen av venösa bensår betydligt 

längre tid (SBU, 2014). 

Tidigare forskning har visat att 93 % av venösa bensår har läkt inom 12 månader, medan 7 % 

av de venösa bensåren inte hade läkt inom fem år. Upp till 70 % av patienterna återfick nya 

bensår inom tre månader efter läkning (Franks et al., 2016). 

 

Samhällsaspekter 

Det är oklart hur många personer i Sverige som lever med svårläkta bensår, men äldre studier 

har visat att det kan röra sig om upp mot 50000 personer. Inom EU beräknas det finnas ca 

500000 till 1.3 miljoner människor som lever med bensår. Svårläkta bensår innebär både stora 

samhällskostnader och stort personligt lidande (SBU, 2014). 

En svensk studie med patienter registrerade i kvalitetsregistret Rikssår, visade att kostnaden 

för omläggning av svårläkta sår hade mellan åren 2009 till 2012 sjunkit från ca 40000 kronor 

till ca 20000 kronor per patient, till följd av kortare läkningstid. Den visade att 

behandlingskostnader kunde minskas med välutvecklade behandlingsstrategier, då det även 

ledde till snabbare läkningsprocess. Det var dock personalkostnader som stod för största 

utgiften, 87 % vid sårvård (Öien, Forsell & Ragnarsson Tennvall, 2014). Även Lindholm och 

Searle (2016) menade att sjukhusvård och personalkostnader stod för största utgiften när det 

gäller sårvård. Förbandsmaterial stod för en mindre kostnad i sammanhanget (ibid.). Den 

totala kostnaden för sårvård anses öka med en åldrande befolkning. År 2030 beräknas en 

fjärdedel av befolkningen vara 65 år eller äldre (SBU, 2014). 

 Det finns begränsad mängd forskning inom området svårläkta bensår vad gäller behandling 

och ekonomiska kostnader. Gruppen anses lågprioriterad då det är svårt att överblicka alla 

faktorer som påverkar patientens situation, såsom bakomliggande sjukdomar och olika 

livsvillkor. Bensåret är inte en sjukdom i sig, utan ett symptom på övriga sjukdomar. När
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vårdplatser inom slutenvården på hudklinikerna har minskat under åren har det i stället blivit 

en spridning på patienterna till vårdcentralerna och hemsjukvården. Det finns olika nationella 

kvalitetsregister såsom Senior Alert, Rikssår och Swevasc med inriktning på olika 

patientgrupper, men helhetsöversyn saknas för hur sårvården ser ut i Sverige med behandling 

och förebyggande arbete. Det vetenskapliga underlaget är begränsat gällande äldre med 

svårläkta sår. Tillgång till olika specialistområden saknas, vilket kan bli en nackdel för 

patienter med svårläkta bensår. Variationer i behandlingsrutiner beror på olika kompetens och 

utbildning hos personalen, lokala traditioner och regionernas olika upphandling av material 

(SBU, 2014).  

Enligt Franks et al (2016) orsakar de venösa bensåren kostnader för individen i form av 

sociala, personliga, ekonomiska och psykologiska kostnader. Även hälso- och 

sjukvårdssystemet drabbas ekonomiskt. Det är därför en utmaning för vården att utveckla en 

gemensam behandlingsrutin som kan sättas in i tid, ge effektiv behandling och förebygga 

återkomst av venösa bensår. 

 

Patientens upplevelse 

Forskning visar att livssituationen för patienten som lever med svårläkta venösa bensår kan 

påverkas negativt. Olika problem som patienten kan uppleva är smärta, läckage från 

förbandet, lukt, begränsad rörlighet och förändrad självbild. Det kan leda till psykiska 

problem och social isolering. Patienten tvingas under längre tid att få hjälp med omläggningar 

vilka kan vara både tidskrävande och smärtsamma (Maddox, 2012). Green, Jester, Mckinley 

och Pooler (2013) menar att den känslomässiga påverkan som bensåret kan ha på patienterna 

kan leda till depression, dålig självbild och rädsla för omgivningens reaktioner (ibid.). Den 

negativa påverkan det medför kan upplevas som en sorgeprocess, att förlora det aktiva liv 

som en gång var (Byrne & Kelly, 2010). Självkänsla och livskvalitet förbättras då patienten 

kan se tecken på att läkningsprocessen går framåt (Maddox, 2012). 

En studie visade att bensårets negativa inverkan på patientens livssituation inte fick tillräcklig 

uppmärksamhet i mötet med sjuksköterskan. Frågor om bensårets konsekvenser måste 

bemötas för att öka patientens välbefinnande (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2014). 

Patienter med venösa bensår får ofta erfara att bensåren tar lång tid innan de läker och att de 

återkommer. Den huvudsakliga behandlingen består av sårvård och kompressionsbehandling. 

Bensåret utgör ett påtagligt hinder för patienten när det gäller den fysiska funktionsförmågan 

och även för det sociala livet. Det påverkar även patientens känsloliv. Patientgruppen har i 

studier rapporterat en signifikant sämre livskvalitet jämfört med friska personer (Heinen, 

Persoon, van de Kerkhoff, Otero & van Achterberg, 2007). 

Enligt Lindholm (2012) är det grundläggande att se till hela människan när det gäller 

omhändertagande av patienter med svårläkta sår. För patienten är såret en daglig påminnelse 

om sjukdom och en källa till oro på olika sätt. Problem med bandagering påverkar 

livskvalitén negativt, kanske finns även oro för amputation. Att bemöta dessa frågor genom 

att lyssna, se och respektera patienten ger större möjlighet att uppnå ett gott resultat i 

sårvårdsbehandlingen. Om patienten upplever sig få stöd och förståelse bidrar det till att 

minska patientens upplevda problem (ibid.).
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Distriktssköterskans yrkesroll  

Vården ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), ges på lika villkor för hela 

befolkningen och ges med respekt för alla människors lika värde. Vården ska vara 

lättillgänglig och ge patienten trygghet och tillgodose behov av kontinuitet och säkerhet. 

Enligt kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor ska distriktssköterskan möta patienten 

med holistiskt förhållningssätt för att stödja och stärka patienten. Sårvård ingår som ett 

specifikt kompetensområde för distriktssköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

De psykologiska och sociala aspekterna av att leva med bensår förbises ofta av vårdpersonal 

då de fokuserar på den praktiska sårvården (Maddox, 2012). Distriktssköterskan möter i sitt 

arbete patienter som är bundna till regelbundna omläggningar under långa perioder. Det är då 

viktigt att fokusera på patientens hela livssituation och se till alla de faktorer som påverkar 

sårläkning och symptomlindring och inte enbart fokusera på såret (Lindholm, 2012). 

God relation mellan distriktssköterska och patient påverkar fysiska och psykiska aspekter av 

att leva med bensår och bidrar till en förbättrad livskvalitet för patienten (Maddox, 2012). 

 

Problemformulering 

Patienter med svårläkta venösa bensår är en vanligt förekommande patientgrupp som 

distriktssköterskan möter i sitt dagliga arbete, både inom primärvård och hemsjukvård. Det 

finns begränsad forskning gällande äldre och svårläkta venösa bensår. För patienterna innebär 

de venösa bensåren regelbundna omläggningar under lång tid, vilka kan vara både 

smärtsamma och tidskrävande och påverka patientens hela livssituation. Det är därför viktigt 

att distriktssköterskan har kunskap och förståelse om hur patienten upplever det är att leva 

med venösa bensår, då risk finns att distriktssköterskan fokuserar enbart på såret och inte ser 

helheten av patienten. 

 

Syfte 

Att beskriva patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa bensår. 

 

Metod 

Design 

En deskriptiv intervjustudie som analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats enligt Graneheim och Lundman, (2004). Induktiv ansats innebär att forskaren 

förutsättningslöst söker efter mönster, likheter och olikheter i det insamlade materialet 

(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). 

 

  

 



   
    
 

8 
 

Urval 

Ändamålsenligt urval användes, vilket enligt Polit & Beck (2012) betyder att forskarna väljer 

ut de deltagare som antas kunna bidra med mest information till studien. Inklusionskriterier 

var patienter som besökte vårdcentralen för regelbundna omläggningar av ett svårläkt venöst 

bensår. Både män och kvinnor med venösa bensår inkluderades oberoende av bakomliggande 

sjukdomar och ålder. Aktuella vårdcentraler som patienterna tillhörde fanns inom en region i 

Mellansverige. Tio patienter tillfrågades om att delta i studien, varav två tackade nej. 

 

 Datainsamling 

Kontakt togs initialt via mejl med verksamhetscheferna för tio vårdcentraler i regionen med 

önskemål om hjälp att finna informanter till studien samt skriftligt godkännande för 

genomförande av intervjuer. Då ett flertal vårdcentraler uppgav att de för tillfället inte hade 

patienter som uppfyllde inklusionskriterierna togs kontakt med ytterligare 15 vårdcentraler i 

regionen. Kontakt med informanterna gick via distriktssköterska på respektive vårdcentral. 

Distriktssköterskan kontaktade möjliga deltagare och delgav dem en första information om 

studien. Identifierade patienter tillfrågades sedan av författarna om deltagande och 

informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och upplägg. Därefter inhämtades 

signerat informerat samtycke. Plats för intervju bestämdes i samråd med patienten. Alla 

intervjuer genomfördes på patientens vårdcentral enligt patienternas önskemål. Intervjuerna 

spelades in digitalt vilket i medeltal tog 30 minuter. Som underlag för intervjuerna användes 

en intervjuguide (Se bilaga 1). Den första intervjun blev godkänd av handledaren som 

provintervju och inkluderades i studien. Vid intervjuerna deltog båda författarna och växlade 

mellan roll som intervjuare och bisittare vid varannan intervju. Intervjuerna inleddes med en 

allmän öppningsfråga; ”Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig?”. Följdfrågor liknande; 

”Kan du berätta mer om…” ställdes för att få utförligare svar.  

Åtta patienter deltog i studien från fem olika vårdcentraler, varav fyra män och fyra kvinnor. 

Åldern på patienterna var mellan 55 och 95 år. Patienterna besökte vårdcentralen för 

omläggning en till två gånger i veckan och hade haft bensår mellan fyra månader och tio år. 

 

Förförståelse 

Genom att författarna har mött patienter med svårläkta venösa bensår i sitt arbete på 

vårdcentral och genom att ha tagit del av tidigare forskning fanns en viss förförståelse. 

Författarnas målsättning har varit att under hela studiens gång förhålla sig objektiva. 

 

 Bearbetning och analys 

Intervjuerna delades upp mellan författarna och transkriberades ordagrant med hjälp av 

”Express Scribe Transkription Software” och lästes sedan igenom av båda författarna. Texten 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2008). Materialet delades in i meningsbärande enheter, det vill säga meningar och stycken av 

det transkriberade materialet som hörde ihop innehållsmässigt och svarade på studiens syfte. 

De meningsbärande enheterna kortades ner genom kondensering och abstraherades till en kod 

som med få ord beskrev innebörden i de meningsbärande enheterna. Koderna sorterades efter 
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innehåll och delades upp i underkategorier som sedan bildade kategorier. Under 

analysförfarandet framkom ett tema, som enligt Graneheim och Lundman (2004) kan ses som 

det latenta budskapet i studien. Analyserna genomfördes av båda författarna tillsammans. 

Exempel på analysförfarandet ses i tabell ett. 

 

Tabell 1. Exempel på analys 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsenheter 

Kod  Underkategori  Kategori  Tema  

”Ja det är ju det då 

att jag har ju inte 

kunnat duscha 

riktigt utan jag har 

fått tvätta mig med 

tvättlappar därför 

att jag kan inte ha 

det här i vatten”. 

Jag har inte 

kunnat duscha, 

måste undvika 

vatten på såret. 

Hindrar 

god hygien 
Svårigheter 

med hygienen 

 

Fysiska 

begränsningar 

 

”Jag hoppas ju att 

det ska bli så att jag 

kan vara utan mitt 

bandage”. 

Hoppas vara utan 

mitt bandage. 

Hopp Hoppfullhet  Emotionella 

reaktioner 

Trots 

begränsningar 

i det dagliga 

livet finns det 

hopp 

Barnbarnen ligger 

på, de vill absolut 

ha iväg mig till 

Kreta. De tjatar 

stup i ett, har de 

inte sagt något, 

neej”. 

Anhöriga väntar 

också på läkning. 

Påverkar 

familjen. 

Påverkar 

relationer 

Sociala 

begränsningar 
 

”De lyssnade på 

det där jag sa att 

jag tyckte inte att 

det var bra att ha 

den där lindningen 

och det säger de nu 

att det ser vi att det 

var bättre att ta bort 

det”. 

När jag kände att 

det inte var bra 

med lindning 

lyssnade de och 

gjorde som jag 

ville. 

Inlyssnande 

personal. 

Blir bekräftad. Tillit i 

vårdrelationen 
 

      

 

Forskningsetik 

Intervjuerna i denna studie gällande upplevelser av att leva med svårläkta venösa bensår 

kunde väcka negativa tankar hos patienten när det blev mer tydligt vilken påverkan bensåret 

faktiskt hade i dennes dagliga liv. Det kunde också väcka negativa minnen från tidigare 

erfarenheter. Enligt de etiska forskningsprinciperna som beskrivs i Polit och Beck (2012), ska 

intervjuer ske med respekt för den personliga integriteten. Om patienten upplevde obehag 

inför någon av frågorna var patienten fri att inte svara på frågan eller avbryta intervjun, för att 

minimera skada för patienten. Om patienten under intervjun upplevdes nedstämd hade den 



   
    
 

10 
 

uppmanats att ta kontakt med sin vårdcentral.  Förhoppningen var att nyttan med studien 

övervägde den eventuella risken för patienten. Sjuksköterskornas internationella etikkod 

(ICN) lyfter fram fyra rättigheter för deltagare i omvårdnadsforskning: rätt till full 

information, självbestämmande, rätt att inte bli skadad samt rätt till konfidentialitet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). De rättigheterna ansåg författarna uppfylldes i studien. 

Innan studien påbörjades inhämtades godkännande från examinator vid Örebro Universitet 

samt verksamhetschefer vid de aktuella vårdcentralerna. Även informerat samtycke från 

deltagarna inhämtades. Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) är det ej nödvändigt med ansökan till forskningsetisk nämnd när det gäller 

högskoleutbildning på avancerad nivå. 

 

Resultat 

Resultatet delades in i fyra kategorier och åtta underkategorier. Kategorierna abstraherades till 

ett tema som blev ”Trots begränsningar i det dagliga livet finns det hopp”, se tabell 2. 

Patienter med venösa bensår upplevde svårigheter på flera områden, exempelvis smärta, 

skötsel av hygien, känsla av förlust och förhindrade aktiviteter. Trots svårigheter upplevde 

patienterna hopp om läkning och anpassade sig till sin livssituation genom att fokusera på 

lösningar. När patienten blev bekräftad och upplevde trygghet i vårdrelationen ökade 

patientens förhoppning om sårläkning. I resultatet förekommer citat som är försedda med ett 

kodnummer för att värna om patientens konfidentialitet. 

 

Tabell 2. Översikt över underkategorier, kategorier och tema 

Underkategorier Kategorier Tema 

Smärta 

Svårigheter med hygienen 

Fysiska begränsningar  

Modlöshet 

Hoppfullhet 

Emotionella reaktioner Trots begränsningar i det dagliga 

livet finns det hopp 

Relationer påverkas 

Förhindrar aktivitet 

Sociala begränsningar  

Blir bekräftad  

Erhåller trygghet 

Tillit i vårdrelationen  

 

Fysiska begränsningar 

Att leva med venösa bensår innebar olika fysiska begränsningar. Bensåret kunde leda till olika 

grad av smärta, vilket i sin tur kunde leda till problem med sömnen. Bandageringen gjorde det 

svårt för patienterna att upprätthålla god hygien.  
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Smärta 

Smärtan från det venösa bensåret kunde upplevas som huggande eller smärtande vid beröring. 

Några patienter upplevde att bensåret gjorde mer ont efter omläggning. Vid något tillfälle fick 

en patient till och med gå hem tidigare från arbetet på grund av svår smärta efter 

omläggningen. Val av förbandsmaterial spelade också roll för smärta och olustkänsla.  I de 

fall då bensåret hade vätskat i förbandet kunde det ge en skavande, obehaglig känsla innan 

omläggning. 

”Jag vet inte vad jag skriver, jag vet inte vad jag läser och jag vet inte vad jag 

gör för det går inte att koncentrera sig för det kör så fruktansvärt.” (6) 

Vid uppkomst av bensåren upplevde patienterna att bensåret var mer smärtsamt än efter en 

tid. Flera patienter upplevde vid intervjutillfällena att bensåren inte gjorde ont i dagsläget, då 

såren var relativt små nu mot vad de var från början. Högläge kunde lindra smärtan i benet för 

några och det resulterade i sin tur till fel kroppshållning och smärta i övriga kroppen. 

De flesta patienterna upplevde inte att smärtan påverkade sömnen, men det fanns även de som 

hade så stark smärta att sömntabletter inte gav någon effekt. Bensårets placering försvårade 

även en bekväm liggställning eftersom bensåret upplevdes skava mot underlaget. Ibland fick 

patienterna gå upp på natten för att smärtan skulle lindras. Att inte få sova på grund av 

smärtan upplevdes påverka allmäntillståndet negativt. 

 

Svårigheter med hygienen 

Patienterna upplevde att rädsla för att blöta ner förbandet utgjorde ett hinder för att sköta den 

personliga hygienen. Att inte få duscha som vanligt upplevdes besvärande och som ett 

handikapp. Patienterna hade istället olika tillvägagångssätt för att underlätta hygienen, 

exempelvis helkroppstvätt med frottéhandduk. Andra sätt var att använda tvättlappar till 

övriga kroppen, plasta in foten och ställa den på badkarskanten och vrida på kroppen så den 

blev blöt. Längtan att åter få duscha som vanligt var stor. Flera patienter upplevde att de 

kunde duscha hemma, men med stor försiktighet för att inte försämra såret. Tidpunkten var 

tvungen att anpassas till dagen innan omläggningen eller samma dag. Patienterna lade då efter 

duschen på ett enklare förband.  

”Jag kan inte duscha som en normal människa utan använder en het 

frottéhandduk och torkar mig med hel och hållen ett par varv.” (2) 

Ett vätskande bensår upplevdes av några patienter som besvärande och svårt att själv hantera. 

Det krävdes stor försiktighet att hantera ett vätskande bensår för att inte sprida bakterier 

vidare. En patient hade dock ett bensår som vätskade igenom förbandet innan varje 

omläggning men gav trots det inget uttryck för att det skulle vara något problem.  

Valet av kläder fick anpassas efter bandagets utformning och för att möjliggöra omläggning. 

Byxorna behövde exempelvis vara vida för att de skulle gå att dra upp vid omläggning. Någon 

patient tänkte på att dölja bensåret med kläder då patienten inte ville bli sedd med orent 

bandage.  En annan patient uttryckte dock att utseendet inte längre hade någon betydelse på 

grund av hög ålder. 

”Halva min garderob är oanvändbar. Byxorna måste gå upp så här så att de 

kan lägga om. Inga leggings här inte.”(5) 
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Bensårets placering, dess förband och svullnad av foten gjorde det även svårt för patienterna 

att hitta passande skor. Flera uttryckte att de behövde ha stora skor för att få plats med 

bandaget och för att de inte skulle sitta för hårt över foten. Någon patient gick till största delen 

i tofflor, vilket var problematiskt när vintern kom.  En annan patient upplevde att joggingskor 

var det som passande bäst. Användandet av stödstrumpor sågs som besvärande då de var 

hårda att ta av och på och upplevdes tidskrävande. Någon patient fick hjälp av sin make med 

strumporna för att inte skada förbandet och orsaka läckage. 

 

Emotionella reaktioner 

Att leva med venösa bensår kunde ge olika påverkan på känslolivet. Följderna av bensåret 

med fysiska och sociala begränsningar kunde ge olika negativa känslor. Förhoppning om 

läkning lyste dock igenom de upplevda svårigheterna. 

 

Modlöshet 

Dålig sårläkning eller när läkningsprocessen inte progredierade gav patienterna en känsla av 

hopplöshet vilket kunde skapa irritation och ilska. En patient hade vid intervjutillfället ett 

bensår som var helt oförändrat trots ett års omläggning vilket ledde till frustration för 

patienten. Tröttheten som kom av dålig sömn kunde påverka humöret med exempelvis 

irritation. Någon patient beskrev att bensåret resulterade i dåligt humör, speciellt när såret var 

relativt nytt. Några patienter upplevde att bensåret inte orsakade någon nedstämdhet i nuläget, 

då såren var ganska beskedliga. Tanken på att bensåret inte skulle läka medförde en rädsla då 

det var svårt att se sig själv leva med bensåret för resten av livet. 

De många omläggningarna kunde ge en känsla av trötthet på hela situationen. Det krävdes 

stort tålamod och skapade en längtan att slippa förband. En patient upplevde att det var 

påfrestande och det kändes uppgivet när många års behandling av bensåren inte ledde till 

läkning, trots olika och upprepade behandlingar. 

”Men det är ingen mening om man ska köra igen och likadant. De ser ju att det 

inte har hjälpt, då ska man börja om igen. Det är ju meningslöst tycker jag.”(4) 

Patienterna försökte att inte oroa sig, utan tog en dag eller vecka i taget då de insåg att de inte 

kunde påskynda sårläkningen. Det fanns en oro hos en patient att det skulle kunna finnas en 

farlig oupptäckt bakomliggande orsak till att bensåret inte läkte. Några patienter upplevde att 

de hade haft bensåret så länge så att det hade blivit slentrian och rutin med regelbundna 

såromläggningar. En patient beskrev att det liknande ett arbete att åka till vårdcentralen. Flera 

patienter uttryckte att de vanligtvis inte var personer som oroade sig och att de inte heller nu 

gjorde det. 

 

Hoppfullhet  

Patienterna gladdes när sårläkningen synbart gick framåt, då det minskade i storlek och inte 

bara var oförändrat. De hade alla en förhoppning i olika grad om att bensåret skulle läka förr 

eller senare. Flera var dock inställda på att det skulle ta tid. Några patienter väntade på 

operationer och hade god förhoppning om att det skulle leda till sårläkning och förhindra 
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uppkomst av nya bensår. Många hade haft andra bensår som läkt tidigare, vilket bidrog till 

förhoppning om läkning även denna gång, så att de skulle kunna återuppta tidigare aktiviteter. 

De såg fram emot att kunna utföra aktiviteter som de längtat efter, exempelvis bad och 

utlandsresa. 

”Jag hoppas ju på, nu har det ju blivit bättre även om det inte är helt okej än 

men det har ju blivit mycket bättre och jag hoppas ju att det ska bli så att jag 

kan vara utan mitt bandage.”(1) 

En patient hade haft bensåret under många år och hade liten förhoppning om att det skulle 

läka. Olika behandlingar hade provats utan att ge resultat, vilket gav patienten en känsla av 

hopplöshet, trots det anpassade sig patienten ändå till den rådande situationen. 

 

Sociala begränsningar 

De venösa bensårens påverkan kunde försämra patienternas möjligheter att leva ett socialt och 

aktivt liv. Det kunde leda till en känsla av bundenhet. 

 

Relationer påverkas 

Alla patienterna hade berättat om bensåret för sin närmaste familj, men däremot valde någon 

patient att inte berätta om bensåret i bekantskapskretsen. De upplevde inte att bensåret 

påverkade de sociala relationerna i någon större utsträckning, men prioriterade såromläggning 

framför sociala aktiviteter. Släkt och vänners frågor om bensåren och dess läkning kunde 

upplevas besvärande. Ibland berodde släktens frågor på att de väntade på möjlighet att resa 

utomlands tillsammans. Det upplevdes ibland svårt att hålla humöret uppe och orka skämta 

bland arbetskamrater när smärtan var för svår. En patient upplevde det påfrestande att 

omgivningen inte förstod att ett litet sår kunde göra så ont, vilket gav patienten en känsla av 

att inte bli trodd. Det upplevdes även påfrestande att behöva ta hjälp av sitt barn för att få 

skjuts till varje omläggningstillfälle. 

 

”Nej, det är många som inte vet om det över huvudtaget, mina allra närmaste, 

mina barn naturligtvis och deras anhöriga men på grabbfrukosten är de ju 30-

40 stycken där och måndagslunchen likaså men det håller jag för mig själv, det 

gnäller jag inte över.”(2) 

 

Förhindrar aktivitet 

Bensåret förhindrade patienterna att göra uppskattade aktiviteter, såsom simning, cykling, 

längre promenader och svampplockning. Orsakerna till hindren var rädsla att förvärra 

bensåret, rädsla att få nya bensår, minskad ork med en trötthet både i kropp och ben, samt 

bensårets placering. Bensåret kunde upplevas både smärta och streta vid aktivitet. Flera 

patienter upplevde att bensåret var mer hindrande när det uppkom än vid intervjutillfället och 

andra upplevde att andra sjukdomar överskuggade problemet med bensåret. 
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”Jag simmade regelbundet två gånger i veckan i 45 år och denna motion har 

gjort mig så in i Nordens gott, nu går jag men det är inte samma sak.”(2) 

Patienterna upplevde sorg över att inte kunna göra det som de tidigare gjort. De saknade både 

motionen och den sociala gemenskapen. Att inte kunna utföra samma aktiviteter som tidigare 

upplevdes av en patient som att ha ett handikapp. 

Patienterna kände sig även bundna till de regelbundna omläggningarna, eftersom såret 

behövde prioriteras framför övriga aktiviteter. Det gav en känsla av bundenhet då de inte hade 

möjlighet att styra sin tid som de gjort tidigare. Tiden för omläggning var alltid tvungen att tas 

i beaktande vid planering av annat, som exempelvis semester. En patient upplevde det väldigt 

tidskrävande att varje morgon behöva smörja benen för att undvika nya bensår. Att alltid 

tänka på det före andra aktiviteter upplevdes påfrestande. 

”Om vi ska bestämma någonting och jag har tid för omläggning då måste jag 

tala om att nix jag har omläggning som går före.”(8) 

Patienterna anpassade sina aktiviteter och försökte finna nya lämpliga aktiviteter. De var dock 

försiktiga och undvek aktiviteter som kunde leda till att bensåret förvärrades eller att nya 

bensår uppstod. En patient uttyckte att det var svårt att skydda sig tillräckligt då huden var 

mycket skör.  Patienterna fann sätt att utföra vardagliga aktiviteter som exempelvis 

matlagning genom att avlasta benet på en stol. Någon patient var tvungen att skaffa en 

överblick över den fysiska miljön för att försäkra sig om möjlighet att kunna röra på sig och 

byta ställning på grund av smärta. 

”Jag tycker jag krymper ihop på något sätt mentalt, jag gör allt jag kan för att 

inte sitta stilla.”(3) 

 

Tillit i vårdrelationen 

Patienterna hade besökt vårdcentralen en till två gånger i veckan för omläggningar under lång 

tid. De regelbundna omläggningarna blev en återkommande del i patienternas vardag. Med 

tiden utvecklades en relation med distriktssköterskan. Relationen och hur patienten blev 

bemött hade betydelse för patientens upplevelse av att leva med venösa bensår. 

 

Blir bekräftad 

De flesta patienterna upplevde att de fick ett bra bemötande av distriktssköterskan på 

vårdcentralen. Det som gjorde att patienterna fick en positiv känsla var att distriktssköterskan 

lyssnade på dem och tog deras åsikter på allvar. Det uppskattades att kunna tala och skämta 

om vardagliga ting, såväl som om sårbehandlingen eller övriga sjukdomar. Det kunde ses som 

en genväg till vårdcentralen, att inte behöva sitta i telefonkö. En patient upplevde sig 

prioriterad av distriktssköterskan och uttryckte att besöken gav en känsla av välbehag och att 

vara uppskattad.   

”Sköterskorna som jag då träffar/har träffat regelbundet de är jag jättenöjd 

med. De är väldigt serviceinriktade och de lyssnar på vad jag tycker och hur jag 

vill ha det, alltså om vi säger när det gäller linda om så att de inte lindar för 

hårt. Vi har en väldigt bra kommunikation tycker jag.”(7) 
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En patient upplevde dock att de egna förslagen gällande sårvårdsbehandlingen inte gav det 

gehör hos distriktssköterskan som önskades, vilket skapade ett misstroende mot vården och 

gav en känsla av att vara motarbetad. En annan patient anpassade sig efter personalens 

förhållningsregler trots annan egen åsikt, allt för att försöka få bensåret att läka. Några 

patienter var uppmärksamma på nya rön gällande sårvårdsbehandling, exempelvis att prova 

örter enligt hälsotips i veckotidning. Dessa rön togs med till distriktssköterskan med önskemål 

att ta ställning till i den fortsatta behandlingen.  En annan patient sökte på Internet efter 

information om venösa bensår. 

”Det var något på TV kvällen före, Sahlgrenska har börjat göra något lim utav 

musslor som är väldigt sårläkande så därför så klippte jag ur den och tog 

med.”(3) 

 

Erhåller trygghet 

Det betydde mycket att få träffa samma distriktssköterska i största möjligaste mån, då det gav 

en trygghet att de visste hur bensåret skulle skötas och följde läkningsförloppet. Det 

upplevdes tryggt att distriktssköterskan uppmärksammade försämringar och förbättringar av 

såret. En patient upplevde att det gick bra även med ny personal, då patienten själv fick styra 

omläggningen. Välutbildad personal och deras teamarbete gav patienterna känsla av trygghet. 

En patient upplevde att det var svårt att själv ha någon åsikt om vad som var bättre eller sämre 

för bensåret och upplevde det tryggt att lämna över beslut till kunnig personal. Flera patienter 

upplevde att den vård de fick var så bra det inte fanns något ytterligare som 

distriktssköterskan skulle kunna göra för att öka tryggheten. 

”Alla har kanske sina idéer annars, så det här att man har ett par personer 

måste ju vara bra tycker jag.”(6) 

 

Diskussion      

Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte valdes deskriptiv intervjustudie som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Designen valdes då författarna önskade få 

patienternas egna berättelser och därefter leta efter likheter och olikheter om hur patienterna 

upplevde det var att leva med venösa bensår (Polit & Beck, 2012). 

Att intervjuerna skedde på vårdcentral enligt patienternas önskemål och i samband med 

ordinarie omläggning var positivt för patienterna som inte behövde ta något extra tillfälle för 

intervjun. Miljön var välbekant för dem efter den långa tidsperioden av omläggningar. Vid ett 

tillfälle blev intervjun avbruten och för tidigt avslutad på grund av personal som kom in i 

rummet och avbröt. Om patienterna hade önskat hade intervjuerna utförts i hemmiljö, vilket 

möjligen kunnat bidra till mer personligt samtal.  Enligt Polit och Beck (2012) kan även 

intervjuer i hemmiljö innebära olämpliga avbrott. 

Kvale och Brinkman (2009) menar att hur djup och ingående informationen blir vid intervjun 

beror på intervjuarens erfarenhet och förmåga att ställa fördjupande frågor. Risk fanns att viss 

information kunde ha gått förlorad för att svaren på frågorna inte följdes upp, på grund av 

bristande erfarenhet som intervjuare. Att båda författarna deltog vid alla intervjuerna 
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upplevdes ändå som en styrka då bisittaren kunde komplettera med utvecklande frågor, samt 

att det gav en bättre helhetsbild av patienterna vid analysförfarandet. 

Semistrukturerade intervjuer användes i studien, vilket enligt Polit och Beck (2012) är ett 

lämpligt sätt för att få svar på ett antal frågeställningar inom det valda forskningsområdet. 

Författarna valde tillvägagångssättet då det gav deltagarna möjlighet att tala fritt utifrån det 

givna ämnet. Intervjuerna inleddes med en allmän öppen fråga, vilket enligt Polit och Beck 

(2012) är ett bra sätt att skapa kontakt med informanterna. Följdfrågor användes för att få en 

mer detaljerad information.  

Ändamålsenligt urval användes i studien. En svaghet i studien kan vara att författarna inte har 

haft möjlighet att styra ålder, könsfördelning och sårets svårighetsgrad då informanterna 

valdes ut av vårdcentralernas distriktssköterskor. Risk med urvalsförfarandet var att 

distriktssköterskorna valt ut de mest positiva patienterna.  Enligt Polit och Beck (2012) finns 

inget givet antal för antal informanter i en kvalitativ studie, utan det strävas efter att uppnå 

datamättnad, vilket innebär att ingen ny information framkommer i intervjuerna. Författarna 

till studien anser att antalet deltagare i studien var tillräckligt för att se ett mönster och olika 

dimensioner av att leva med venösa bensår. För att vara säker på huruvida datamättnad var 

uppnådd skulle ytterligare en till två intervjuer kunnat tillföras. Det var dock inte möjligt 

inom den givna tidsramen för studien. 

Författarnas förförståelse kan ha spelat roll vid utformandet av intervjuguiden som belyste de 

områden som författarna antog vara påverkade av att leva med venösa bensår. Enligt Polit och 

Beck (2012) bör forskaren vara medveten om att personlig bakgrund och yrke samt egna 

värderingar kan påverka och färga forskningsresultatet. 

Ur en etisk aspekt menar Kvale och Brinkman (2009) att det alltid råder en ojämlik 

maktfördelning mellan forskare och deltagare. Det kan leda till att deltagaren väljer att 

undanhålla viss information eller svara enligt vad de tror att forskaren vill höra. Då författarna 

till denna studie var blivande distriktssköterskor kunde risk finnas att deltagarna anpassade 

sina svar efter vad de trodde att vårdpersonal vill höra. Det upplevdes dock inte vara fallet i 

studien. Beredskap fanns att hänvisa patienterna till vidare kontakt med sin vårdcentral om 

någon hade funnits vara nedstämd, vilket inte heller upplevdes vara fallet i intervjustudien. 

God vetenskaplig kvalitet upprätthålls i kvalitativa studier enligt Polit och Beck (2012) genom 

överförbarhet, pålitlighet och tillförlitlighet. Om de uppfylls stärker det studiens trovärdighet. 

Begreppen används även i denna studie. Enligt Polit och Beck (2012) innebär överförbarhet 

att visa huruvida forskningsresultatet kan överföras på liknande individer och grupper. Det är 

upp till läsaren själv att bedöma hur överförbart resultatet är till andra sammanhang genom att 

ta del av studiens metod. Författarna anser att metod, urval, datainsamling och analys är 

tillräckligt beskriven för att läsaren själv ska kunna avgöra  resultatets överförbarhet. 

Författarna till studien anser att resultatet kan överföras till liknande patientgrupp, dock ej till 

fullo till patienter med venösa bensår med svårare sårproblematik då flera patienter i den 

utförda studien hade kommit långt i läkningsskedet. 

Pålitlighet innebär enligt Polit och Beck (2012) att vid en upprepad undersökning med samma 

eller liknande deltagare i ett liknande sammanhang få likvärdigt resultat. Författarna till denna 

studie anser att pålitligheten är god då fynden samstämmer med tidigare forskning. 

Alla intervjuer transkriberades samma eller nästkommande dag som informationen 

inhämtades och lästes sedan igenom av båda författarna. En intervju i taget bearbetades och 

analyserades gemensamt.  Utformningen av meningsenheter, koder och kategorier 
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diskuterades och reflekterades över av båda författarna till samstämmighet infann sig och ett 

övergripande tema hade utkristalliserat sig. Att båda författarna gemensamt har bearbetat 

olika sätt att tolka texterna stärker enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) resultatets 

tillförlitlighet. Citat användes i resultatet vilket stärker tillförlitligheten ytterligare. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva patientens upplevelse av att leva med svårläkta venösa 

bensår. Det framkom att patienterna mötte ett flertal utmaningar, fysiska, emotionella och 

sociala. Patienterna utvecklade strategier för att kunna hantera sin livssituation. Resultatet 

mynnade ut i temat Trots begränsningar i det dagliga livet finns det hopp. Att leva med 

venösa bensår innebar en omställning för patienterna där livet behövde anpassas till följd av 

bensåret. Trots det upplevde majoriteten av patienterna hopp om läkning. Enligt Morgan och 

Mofatt (2008) påverkades patienternas förmåga att hantera och att leva med bensår av i vilken 

utsträckning bensåret orsakar inskränkningar i det dagliga livet. 

I studien framgick att patienterna i perioder upplevde svår smärta, som även varit svår att 

medicinera bort. Författarna anser att det är viktigt med god smärtlindring vid såromläggning, 

då studien visar att patienterna kunde ha ont resterande del av dagen efter omläggning. I 

studien fanns både patienter som led av smärta och de som inte uppgav någon smärta alls. 

Tidigare forskning visar att smärta från bensåret var det symtom som upplevdes som mest 

besvärande för patienterna och smärtlindringen de erbjöds upplevdes många gånger som 

ineffektiv (Green et al, 2013). En studie visade att många patienter med bensår upplevde 

sömnstörningar. Det berodde till största delen på sårsmärta, men även smärta relaterat till 

behandling och oro för sårets utveckling. Sömn, smärta och oro blev en ond cirkel som 

påverkade varandra (Upton & Andrews, 2013). I den genomförda studien visade det sig att 

smärtan kunde påverka nattsömnen vilket ledde till en allmän trötthet och påverkat 

allmäntillstånd. Viss oro för sårutvecklingen fanns även i denna studie.  

Precis som resultatet i denna studie visade beskriver även tidigare forskning att många 

patienter upplever det svårt att sköta sin personliga hygien då bandageringen utgör ett hinder 

för dusch och bad.  Patienten är ofta rädd att förstöra bandaget och störa sårläkningen. Flera 

studier beskriver att läckage och lukt från bensåret gör att patienterna kan känna skam och 

stress vilket kan orsaka social isolering (Ebbeskog och Ekman, 2001, Green et al., 2013). 

Läckage ansågs inte vara något stort problem i den genomförda studien. Problem med lukt 

togs inte upp av någon patient i studien. Ett flertal patienter uppgav att det var svårt att hitta 

skor som gick att använda på grund av bandageringen. Ibland var det bara ett par skor de 

kunde använda. Även i studien av Heinen et al. (2007) tog deltagarna upp problemet med att 

hitta skor och belyste att det även kunde vara en ekonomisk fråga. 

I den genomförda studien påverkades patienterna emotionellt av att leva med bensåret. Den 

långdragna behandlingsperioden kunde leda till känslor av uppgivenhet och trötthet på den 

rådande situationen. Patienterna kunde uppleva sorg som bestod av saknad av förlorade 

möjligheter. Behovet av att prioritera såromläggning ledde till att den egna tiden blev styrd 

efter vårdens tidsramar. Liknande känslor beskrevs även i studien av Heinen et al. (2007), 

patienter med bensår kunde få känslor av kraftlöshet och sorg. En del beskrev det som jobbigt 

att bli beroende av andra för att klara saker i sitt dagliga liv som de tidigare gjorde själva. 

Tiden som patienterna behövde använda för att få sina bensår omlagda blev också ett hinder 

för dem att leva sina liv som de ville.  
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Studien genomsyrades av patienternas hopp om läkning, dock fanns en medvetenhet om att 

det kunde ta tid. En bidragande faktor till hoppet var för några att de tidigare haft bensår som 

läkt. Där bristande hopp rådde fanns ändå en anpassning till den rådande situationen. Hopp är 

ett begrepp inom omvårdnad som enligt Benzein (2012) kan beskrivas som en känsla och en 

inre kraft som underlättar en svår livssituation. Det kan också beskrivas som en förväntan och 

en drivkraft att nå önskade mål, ger kraft att se framåt och längre än den nuvarande 

situationen. Dess karaktär är en förväntan att livet och vardagen ska återgå till det normala. 

Hoppet beskrivs också som en försoning med den rådande situationen. Stödjande relationer är 

mycket viktigt för att människan ska kunna uppleva hopp inför framtiden (ibid.). Enligt 

Salomsé, Alves, Costa, Pereira & Ferreira (2013) sågs hoppet som en värdefull resurs för att 

hantera sin sjukdomssituation. Det hade en välgörande effekt för hälsan. Det hjälpte patienten 

att hålla sig till strategier för läkning och motiverade att söka behandling, ändra livsstil, 

genomgå regelbundna procedurer och hålla ut i behandlingen. Hoppet om tillfrisknande gav 

patienten styrka att möta sjukdomens utmaningar. I den genomförda studien blev det tydligt 

för författarna att patienterna gjorde det som krävdes för att uppnå läkning så som förändrad 

livsstil och anpassning till behandlingsstrategier. Längtan fanns att kunna återuppta tidigare 

aktiviteter. Tidigare forskning bekräftar att trots den negativa påverkan som bensåret kunde ha 

på patientens livssituation hade många ändå hoppet kvar att bensåret snart skulle läka och att 

kunna återgå till livet som det var innan bensåret (Ebbeskog & Ekman, 2001).  

Den utförda studien visade att det kunde upplevas besvärligt att be familjemedlemmar om 

hjälp. Följdfrågan om bensåret påverkat de intima relationerna ställdes bara till en patient men 

som förnekade att det haft någon inverkan. För övrigt upplevdes frågan svår att ställa och allt 

för påträngande. Tidigare forskning har visat att leva med bensår påverkade såväl de sociala 

som de intima relationerna. Det kunde upplevas svårt att behöva ta hjälp av exempelvis 

familjemedlemmar för att klara det vardagliga livet. Bensåret kunde också hindra patienten att 

inleda en intim relation, då rädsla kunde finnas för att lukt och bandagering skulle vara 

frånstötande (Green et al., 2013).  

Det visade sig i den genomförda studien att när vissa aktiviteter inte kunde utföras förlorades 

även ett kontaktnät. Resultatet överensstämmer med tidigare forskning av Ebbeskog och 

Ekman (2001) som beskriver att de vardagliga sociala kontakterna försvann när patienten 

undvek att gå ut och ta sina vardagliga promenader. 

 I den genomförda studien uppgav patienterna att aktivitet som höll dem sysselsatta minskade 

deras tankar på bensåret, vilket överensstämmer med Ebbeskog och Ekmans (2001) studie 

som visade att ett sätt att distrahera sig från smärta och tankar på såret var att försöka fortsätta 

med sina intressen, vilket upplevdes viktigt för välbefinnandet och läkandet. Den genomförda 

studien visade att samtliga patienter blev mer försiktiga i sina rörelser och var rädda för att 

försämra såret eller göra något som gav nya sår. Patienterna uteslöt vissa aktiviteter som de 

tyckte om. Även yrkeslivet drabbades av bensårets påverkan genom smärta och trötthet. 

Tidigare forskning visar också att venösa bensår kunde begränsa patientens rörelseförmåga, 

både utom- och inomhus. Rädsla för att ramla och skada benet, smärta och behov av att vila 

benet utgjorde begränsningar. Alla aktiviteter gick långsammare och om patienten arbetade 

kunde arbetsuppgifter behöva anpassas (Heinen et al., 2007). 

Författarnas uppfattning efter genomförda intervjuer var att gott bemötande av 

distriktssköterskan bidrog i hög grad till patienternas välmående. Det upplevdes positivt av 

patienterna att känna sig sedda och bekräftade. Patienten i studien som hade sämst relation 

med distriktssköterskan upplevde också lägst hopp om läkning. Patienterna upplevde det 

betydelsefullt med kontinuitet. Det samstämmer med tidigare forskning som visade att det var 
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betydelsefullt för patienten med bensår att känna förtroende för sin sjuksköterska, byte av 

personal kunde skapa oro (Byrne & Kelly, 2010). När sjuksköterskan och patienterna 

samarbetade kring såret förbättrades patienternas självförtroende och fick en känsla av bättre 

kontroll på situationen. Patientens lidande kunde lindras genom finkänsligt samarbete 

(Morgan & Mofatt, 2008). 

Författarna till den genomförda studien anser det tydligt att de olika konsekvenserna som att 

leva med bensår ger är svåra att särskilja från varandra. Heinen et al. (2007) har visat i sin 

studie att de olika faktorer som patienterna upplevde påverka deras vardagliga liv med att leva 

med bensår hörde samman. Exempelvis så gjorde smärtan att rörligheten försämrades och 

därmed möjligheten till sociala aktiviteter.  

I den genomförda studien var det jämn könsfördelning med fyra män och fyra kvinnor. 

Författarna kunde inte se några skillnader i patienternas upplevelser av att leva med bensår. 

En äldre studie visar dock att social isolering till följd av bensår drabbar män hårdare än 

kvinnor då kvinnor i större utsträckning talar om sitt sår med familj och vänner (Lindholm, 

Bjellerup & Christensen, 1993). Ytterligare forskning om sårvård bland äldre visar att kvinnor 

rapporterade i något högre grad smärta relaterat till bensår, än männen (Hellström, Nilsson, 

Nilsson & Fagerström, 2016). Samtliga patienter i den genomförda studien hade svensk 

bakgrund, vilket inte gav studien någon kulturell variationsbredd. Det finns begränsat antal 

studier som visar på kulturskillnader i upplevelser för patienter med venösa bensår. En studie 

från Brasilien visade dock att patienter med venösa bensår påverkades av smärta, försämrad 

rörlighet och begränsat socialt liv vilket kunde leda till oro och nedstämdhet. Patienter som 

kunde möta sin situation med positiv inställning hade lättare att hantera följderna av bensåret 

(Salomsé, Openheimer et al., 2013).  

Författarna anser att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv med höga kostnader för sårvården 

samt även kostnader i personligt lidande som denna studie visade, är det viktigt att patienten i 

tidigt skede får rätt diagnos och behandling. Det är även viktigt med förebyggande insatser för 

att förhindra uppkomst av nya sår. 

 

Slutsats 

Den genomförda studien visade att leva med venösa bensår påverkade patienterna negativt på 

många områden. Fysiska begränsningar i form av smärta, att inte kunna sköta sin hygien som 

vanligt och påverkan på val av klädsel och skor. Det kunde ge känslor av trötthet, ilska och 

dåligt humör. Det sociala livet och relationerna med vänner och familj påverkades då vissa 

aktiviteter behövde väljas bort. Ständigt tider att passa gav en känsla av bundenhet.  

Trots de begränsningar som bensåret medförde hade patienterna anpassat sig till situationen 

och hade förhoppning om läkning. Patienterna gav inte upp trots utdragen behandlingsperiod 

och bensår som under långa perioder stod still i sårläkningen. De drömde alla om att kunna 

återgå till det ”normala” livet.  

Stöd och bekräftelse från distriktssköterskan upplevdes positivt av patienterna. Att möta 

samma distriktssköterska gav patienterna trygghet och ledde till att en positiv relation 

utvecklades. 
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Kliniska implikationer 

Det är viktigt för distriktssköterskan att se till hela människan och inte fokusera enbart på 

såret och hur det ska bandageras. Det har betydelse för patienten att distriktssköterskan har 

förståelse och insikt i hur det venösa bensåret påverkar patientens hela vardagliga liv, för att 

kunna hjälpa patienten att hantera sin situation på ett positivt sätt. Denna studie kan bidra till 

kunskap om hur patienten upplever det är att leva med svårläkt venöst bensår och på så sätt 

förbättra omhändertagandet av patienten.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning är att göra en liknande studie men med patienter vars sår inte har 

kommit så långt i läkningsprocessen. Ett annat förslag är att göra en jämförande studie med 

patienter med arteriella eller diabetessår för att se om det finns skillnader i upplevelser 

beroende på sårtyp. 
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Intervjuguide                  Bilaga 1 

Demografi 

 (Kön) 

 Hur gammal är du? 

 Civilstånd? 

 Hur länge har du haft ditt sår? 

 Var sitter såret? 

 Hur ofta lägger du om såret? 

 

Berätta hur en vanlig dag ser ut för dig. 

Upplever du att såret har påverkat ditt vardagliga liv? 

Kan du beskriva hur det påverkar dig kroppsligt? 

Kan du beskriva hur det påverkar dig känslomässigt? 

Kan du beskriva hur det påverkar dig i familj och bland vänner? 

Berätta om hur du upplever dina besök hos distriktssköterskan. 

 

 

Intervjun genomförs med följdfrågor: 

”Vad tänker du om…” 

”Kan du berätta mer om…”  

”Kan du ge exempel på…” 

 

De stora frågorna avslutas med …”är det något du vill tillägga?” 

 

 

 

 

 

 


