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 SAMMANFATTNING 

 

 

Bakgrund: Svårläkta bensår definieras som sår som inte läkt inom sex veckor. Risken att 

utveckla bensår ökar med stigande ålder och i Sverige drabbas ca 2% av befolkningen någon 

gång i deras liv av ett svårläkt bensår. Tidigare forskning visar att distriktssköterskor har ett 

omvårdnadsansvar för patienter med svårläkta bensår och att de önskar mer kunskap inom 

ämnet för att kunna ge en god vård. 

Syfte: Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår. 

Metod: Metoden som användes var en deskriptiv systematisk litteraturstudie med 12 

kvalitativa artiklar och ett induktivt förhållningssätt. Dataanalysen gjordes med systematisk 

litteraturöversikt och skedde enligt Bettany-Saltikov. 

Resultat: Svårläkta bensår har negativa effekter på människors vardag. vilket kan leda till 

social isolering på grund av skam och rädsla. Smärta som inte behandlas optimalt av 

vårdgivaren är vanligt. Det upplevs besvärligt att utföra daglig hygien och att hitta kläder och 

skor som passar. Utöver detta rapporterades även depression, ångest och självmordstankar. 

Slutsats: Patienters vardag påverkas negativt av svårläkta bensår. Det krävs mer kunskap om 

hur patienter upplever sitt liv för att kunna underlätta och tillgodose vård som ger ökad 

livskvalitet. 

 

Nyckelord: Litteraturstudie, patient, svårläkta bensår, upplevelse.  

Teoretisk referensram: Lidande. 

 

  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Background: Hard-to-heal leg wounds are wounds that do not heal within six weeks. The 

risk of developing leg ulcers increases with increasing age and in Sweden, about 2% of the 

population is affected at one point in their life by a difficult leg ulcer. Previous research shows 

that district nurses have a nursing responsibility for patients with difficult leg ulcers and that 

they want more knowledge within the subject to be able to provide good care. 

Aim: The purpose is to describe patients' experiences of living with hard-to-heal leg ulcers. 

Method: Deskriptiv systematic literature study with 12 qualitative articles and an inductive 

approach has been used. The data analysis was done according to Bettany-Saltikov och her 

systematic literature review. 

Result: Severe leg ulcers have negative effects on people's everyday lives which can leads to 

social isolation due to shame and fear. Pain that is not optimally treated by our healthcare 

provider is commin. There are experienced problems with performing general hygiene as well 

as finding clothes and shoes that fit. In addition, depression, anxiety and suicidal tendencies 

were also reported. 

Conclusion: Patients' everyday lives are adversely affected by hard-to-heal leg ulcers. More 

knowledge is needed on how patients experience their lives in order to facilitate and provide 

them with the care that provides more quality of life. 

 

Keywords: Literature study, patient, hard-to-heal ulcers, experience. 

Theoretical reference frame: Suffering. 
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1. BAKGRUND 

 
1.1 Svårläkta bensår 

Svårläkta bensår definieras som sår nedanför knähöjd som inte läkt inom sex veckor och 

innefattar bensår, trycksår och fotsår hos personer med eller utan diabetes. Risken att utveckla 

bensår ökar med stigande ålder och är vanligt förekommande inom äldrevården.  (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, [SBU], 2014b). 

I Sverige drabbas cirka 2 % av befolkningen någon gång i livet av bensår. Uppskattningsvis 

beräknas cirka 2–4% av den totala hälso- och sjukvårdsbudgeten i industriländer användas till 

behandling av svårläkta bensår. Prevalensen av bensår inom Europeiska Unionen [EU] 

uppskattas till 0,12–0,32% av befolkningen, motsvarande 490 000 - 1,3 miljoner människor 

(SBU, 2014b) vilket innebär att det är ett globalt problem.  

 

Det finns flera bakomliggande orsaker till uppkomsten av svårläkta bensår, där den vanligaste 

är venös insufficiens som orsakar cirka 50-60 % av såren. Venernas klaffar är då skadade, 

vilket resulterar i ett backflöde av blod ner i benet som orsakar ökad ventryck i kärlen (SBU, 

2014b; Tapiwa Chamanga, 2014). Symtom kan vara bensvullnad samt hudförändringar som 

eksem och sår på underbenen (SBU, 2014b). Studier visar att det är övervägande kvinnor som 

drabbas av åderbråck som komplikation av venös insufficiens och är därmed också 

överrepresenterade bland svårläkta bensåren (Fernandes Abbade & Lastória, 2005). Bensår 

som uppstår på grund av arteriell insufficiens (cirka 15-20 %) orsakas av nedsatt cirkulation i 

benens artärer och orsakas vanligen av åderförkalkning eller blodpropp (SBU, 2014b). Skadad 

vävnad och försämrat blodflöde med syre leder till sämre sårläkning (Tapiwa Chamanga, 

2014) som i värsta fall kan leda till amputation (Pedras, Carvalho & Pereira, 2016). 

 

Den vanligaste läkningshämmande faktorn vid bensår är bensvullnad vilket kan upplevas som 

tyngdkänsla och smärta i benen. Vid svullnad av venös orsak är kompressionsbehandling 

primärpreventiv åtgärd för att förhindra uppkomst av sår. Adekvat information till patienten 

angående kompressionens betydelse är avgörande för att minska risken för uppkomst av 

svårläkta bensår. Viktigt är även en livsstilsgenomgång med patienten vid alla typer av 

bensår, där rådgivning och stöd bör erbjudas vid behov av exempelvis rökavvänjning och 

fysisk aktivitet (SBU, 2014b).  

 

I samband med en ökande population äldre kommer samtidigt incidensen av patienter med 

svårläkta bensår öka vilket leder till långa sjukhusvistelser, kirurgiska ingrepp och infektioner 

som kräver antibiotikabehandling (Lindholm & Searle, 2016). Behandling av svårläkta bensår 

varierar stort i Sverige och styrs av kompetens, utbildning, förbrukningsartiklar och 

omläggningsmaterial (Socialstyrelsen, 2018). Enligt Hälso-och sjukvårdslagen ska dock 

hälso- och sjukvård ges på lika villkor till hela befolkningen (SFS 2017:30).  

 

Distriktssköterskan ska i samarbete med patient och närstående utforma och utvärdera 

omvårdnadsplaner. De ska samtidigt vara ett stöd till patient och närstående i det dagliga livet 

med respekt för deras autonomi och självbestämmande. Forskning visar att distriktssköterskor 

känner ansvar för sina patienter i behandlingen av svårläkta bensår då de lindrar smärta och 

inför hopp hos patienten (Eriksson & Carlsson, 2010).  Distriktssköterskan ska identifiera och 

visa förståelse för patientens sårbarhet och upplevda besvär vid såromläggningen för att skapa 

förutsättningar för en god vård (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2008).  
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Det finns en önskan och ett behov hos distriktssköterskor att utveckla sin kompetens och få 

förnyade kunskaper. Metoder som handledning, kurser, konferenser samt studiedagar på 

sjukhus och avdelningar nämns som möjliga sätt för yrkesutveckling. Hinder för 

kompetensutveckling är ekonomiska resurser samt brist på tid. Förutom kunskapsutveckling 

inom medicin önskas kurser och utveckling inom pedagogik och kommunikation för att kunna 

bemöta patienter på bästa sätt (Karlsson, Morberg & Lagerström, 2006). Förtroendet mellan 

patient och distriktssköterska som skapas stärks genom ökad kunskap, kompetens och 

erfarenhet (Eriksson & Carlsson, 2010).  

 

1.2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensram som används till litteraturstudien är "lidande". Lidandet är en 

oskiljaktig del av människans liv och uthärdligt lidande är förenligt med hälsa (Kasén, 

Nordman, Lindholm & Eriksson, 2008).  

 

Begreppet lidande har två betydelsedimensioner, «lidande som sjukdom» och «lidande som 

något som ansätter människan», vilka innefattar begreppen "smärta", "plåga" och "kval" samt 

«lidande som en form av avbräck, skada, förlust». Därmed kan begreppet "vårdlidande" 

förstås som smärta, plåga och kval som drabbar människan då hen lider av vården.  

”Vårdlidande” är ett ont, meningslöst lidande som är oförenligt med vårdandets grundmotiv 

som är att lindra patientens lidande. Begreppet vårdlidande är centralt i Erikssons teori om 

caritativt vårdande som utgår från att vårdandet innebär att tjäna liv och hälsa samt lindra 

lindande i en anda av barmhärtighet. Lidande som orsakas av vården kan medföra 

konsekvenser i form av att tilltro och hopp tas ifrån patienten och en upplevelse av 

främlingskap inför sig själv och andra, vilket senare kan resultera i svårigheter att skapa nära 

mänskliga relationer och vårdrelationer. Patientens syn på sig själv kan förändras och bilda ett 

självförakt. En människosyn där patientens kropp och själ åtskiljs, och därför inte ses som en 

helhet, kan vara en bidragande orsak till vårdlidandets uppkomst. Fenomenet kan ses då 

patienter beskriver hur deras svårigheter inte blir förstådda, utan istället blir kategoriserade 

utifrån en diagnos, samt när deras upplevelse av hur kronisk smärta begränsar deras liv inte 

tas på allvar. Studier visar att patientens beroende av vårdpersonalen kan vara 

predisponerande för vårdlidandes uppkomst då patienten blir sårbar och utlämnad åt andra då 

hen behöver vård (Kasén., et al. 2008). Lindring av lidandet minskar känslan av sårbarhet hos 

patienten. Vårdgivaren ska vara närvarande i patientens andliga dimensioner för att upprätta 

ett bra liv och lindra lidande (Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 

 

2. PROBLEMFORMULERING 

 
Svårläkta bensår är ett globalt problem som kommer öka med en åldrande befolkning. 

Tidigare forskning visar att distriktssköterskor ofta är ansvarig vid behandling där de 

tillsammans med patient och närstående skapar omvårdnadsplaner med respekt för patientens 

autonomi och självbestämmande. För att skapa en god vård krävs att distriktssköterskor har 

förståelse för patientens sårbarhet och upplevda besvär vid såromläggningen och hur det 

påverkar deras livskvalitet. Mer utbildning och kompetensutveckling i behandling av 

svårläkta bensår är också något som efterfrågas av distriktssköterskor. Med mer kunskap om 

patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår kan distriktssköterskor bemöta 

patienter på ett sätt som skapar förtroende, en bättre vård och högre livskvalitet för patienten i 

vardagen samt lindra lidande. 
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3. SYFTE 
 

Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att leva med svårläkta bensår. 

4. METOD 
 

4.1 Design 

För att svara på syftet användes en deskriptiv design med systematisk sökning och induktivt 

förhållningssätt. 

 

4.2 Datainsamling 

Artiklar till resultatet söktes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO.   

“Patienters”, “upplevelse” och “svårläkta bensår” (“patients”, “experience” och “chronic leg 

ulcer” på engelska) valdes ut som meningsbärande ord från syftet. Ord för svårläkta bensår 

fanns inte i Thesaurus, därför söktes “leg ulcer” och “venous leg ulcer” i fritext. Se Tabell 1 

för sökblock. 

 
Tabell 1: Sökblock i de olika databaserna som användes i sökningarna och de olika sökorden. 

Sökord Cinahl (Headings) Medline (Mesh) Psycinfo (Thesaurus) 
patienters patients patients patients  
upplevelse life experience life change events life experience 
svårläkta bensår leg ulcer leg ulcer - 
 venous leg ulcer varicose ulcer - 

                                                                                               

Utvalda sökord samt relevanta fritextord söktes sedan tillsammans med Booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Sökoperanden AND användes för att kombinera två sökord 

med varandra. Artiklarna skulle inte vara äldre än 10 år, vara peer-reviewed, engelskspråkiga 

samt godkända av etisk kommitté. Vid sökningen användes även trunkering då sökning skulle 

göras med olika tänkbara ändelse av ordet. Se Bilaga 1 för sökmatris.  

En manuell sökning gjordes i Cinahl med sökorden “leg ulcer” AND “patient” AND 

“qualitative”. Liknande fritextsökningar gjordes även i Medline och Psycinfo, men resulterade 

inte något nytt material som svarade på syftet.  

 

4.3 Urval 

Studiens inklusionskriterier var kvalitativa artiklar som beskrev patienters upplevelser av att 

leva med svårläkta bensår. Artiklar som exkluderades var patienters upplevelse av fotsår, 

artiklar som handlade om någon annan än patientens upplevelse samt sekundära källor och 

kvantitativa studier. Fotsår ingår i begreppet svårläkta bensår, men exkluderas för ett mer 

inriktat svar på syftet. Steg 1 vid urvalsprocessen innebar att samtliga titlar lästes som sökts 

fram för att utesluta artiklar som inte besvarade syftet. I steg 2 lästes abstrakts från artiklarna 

vars titlar svarade på syftet. Steg 3 innebar att författarna analyserade utvalda artiklar med 

relevanta abstrakts i fulltext. Se Figur 1 för ett flödesschema över urvalet.  

 

4.3.1 Kvalitetsgranskning 

15 artiklar kvalitetsgranskades enligt SBU:s (2014a) granskningsmall för kvalitativa studier. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i 11 studier av hög kvalitet, en studie med medelhög 

kvalitet samt tre studier som sorterades bort på grund av låg kvalitet eller att studien inte 

svarade på syftet. Se Bilaga 2 för kvalitetsvärdering av samtliga studier som granskades. 
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4.4 Dataanalys 

Analysen av materialet genomfördes 

enligt Bettany-Saltikov (2012)  

systematisk litteraturöversikt.  

Slutliga 12 studier som bedömdes 

vara  

av god kvalitet samt besvara syftet 

efter kvalitetsvärderingen lästes flera 

gånger i sin helhet av båda 

författarna. På så sätt skapades en 

förståelse om vad ämnet handlar om 

och möjlighet att fördjupa sig i det 

som ska undersökas. Därefter lästes 

studiens resultatdel flera gånger för 

att identifiera svar på syftet.  

 

Nästa steg “data extracted” innebär 

att meningar i studiernas resultat 

som svarar på syftet identifierades. 

Meningarna markerades, togs ur 

sammanhanget och markerades med 

sid-, stycke- och radnummer för att kunna spåras 

tillbaka till ursprungs studien. Författarna utförde 

stegen självständigt för att därefter jämföra valda 

meningar med varandra för att undvika att 

någonting skulle missas eller feltolkas.  

 

“Data extracted” omvandlades sedan till “open coding”. Oväsentliga ord som till exempel 

“och”, “att”, “men”, exkluderades för att endast ha kvar det som beskrev patienters 

upplevelser i kontext. “Open coding” bildade i sin tur “categories”. Kategorierna grupperades 

ihop för att i sin tur skapa “higher order headings”, se Tabell 2 för exempel över hur stegen 

genomfördes. 

 
Tabell 2: Exempel på dataanalysens fyra steg och hur fynden i litteraturstudien arbetades fram. 

Artikel Sida Stycke Rad Data extracted Open coding Categories Higher 

order 

headings 
Green, J., 

Jester, R., 

McKinley, 

R. & 

Pooler, A. 

(2013). 

64 22 1–3 “The maintenance of personal 

hygiene was extremely 

important, but difficulties in this 

are raised by most participants.” 

Hygiene 

extremely 

important but 

difficult. 

Dagliga 

aktiviteter 

försvåras. 

Vardagen 

förändras 

Green, J., 

Jester, R., 

McKinley, 

R. & 

Pooler, A. 

(2018). 

34 11 8–9 “Patients said they felt that their 

normal, daily life was 

interrupted or put on hold, 

because of their ulceration.” 

Felt their daily 

life was 

interrupted 

because of 

ulceration. 

Begränsat 

socialt liv. 
 

 

Författarna utförde analysen tillsammans och samtliga steg diskuterades för att undvika risk 

för att förförståelse påverkade resultatet. Se Bilaga 3 för fullständig artikelmatris om de 

Figur 1: Flödesschema över urvalet 

av artiklar till litteraturstudien. 
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studier som används i litteraturstudien samt kort sammanfattning av varje studie. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Samtliga 12 studier som godkändes efter kvalitetsgranskningen hade godkännande från etisk 

kommitté för sina studier. Deltagarna var informerade muntligt, skriftligt och gav sitt 

medgivande. Studierna är peer-reviewed vilket innebär att de är granskade och uppfyller 

vetenskapliga krav.  

 

En god forskningssed har använts i arbetet, ingen plagiering eller förfalskning har förekommit 

i enlighet med CODEX (2018). Endast säkra källor har använts i litteraturöversikten och 

författarna har försökt lägga sin förförståelse åt sidan under analys och datainsamling. 

Författarnas förförståelse reflekteras och diskuteras i litteraturstudiens diskussionsdel. 

 

Författarna har genomgående i studien haft de fyra etiska grundprinciperna i åtanke. 

Autonomiprincipen innebär att alla människor har rätt att bestämma över sina egna liv, vilket 

innebär att patienter ska ses som kompetenta att fatta egna beslut, sätta upp egna mål och 

forma önskningar om hur de vill leva sitt liv (Kjellström, 2017). Godhetsprincipen innebär att 

behandling ska leda till någonting gott genom att tillgodose patientens behov av medicin och 

behandling. Inte skada-principen handlar om att inte utsätta patienten för onödigt risktagande 

eller att skada patienten. Den sista etiska grundprincipen är rättviseprincipen som innebär att 

patienter med lika behov bör behandlas lika. Det är patientens behov av vård som ska styra 

vården och inte genus, kultur eller bostadsort (SBU, 2010). En god vård enligt hälso- och 

sjukvårdslagen är respekt för patientens integritet och självbestämmande, patienten ska ha rätt 

att få individanpassad information om vården och att vården så långt som möjligt utformas 

och genomförs i samråd med patienten (SFS 2017:30).  

5. RESULTAT 

 
 Efter dataanalysen identifierades fyra “higher order headings” till resultatet; “hopp och 

förtvivlan”, “en förändrad vardag”, “smärtan blir ett lidande” och “upplevelse av 

vårdkontakten”. Under varje “higher order headings” skapades i sin tur två ”categories”. Se 

tabell 3 för sammanställning av “higher order headings” och dess ”categories”. 
 

Tabell 3: De slutliga “higher order headings” och dess respektive ”categories”. 

“Higher order headings” Categories 
Hopp och förtvivlan Att känna hopp 

Upplevelse av psykisk ohälsa 

En förändrad vardag Dagliga aktiviteter försvåras 

Sociala livet 

Smärtan blir ett lidande Upplevelse av smärta 

Konsekvenserna av smärta 

Upplevelse av vårdkontakten Att söka professionell hjälp 

Vårdrelationen 

 

5.1 Hopp och förtvivlan 

 

5.1.1 Att känna hopp 

Studier visade att deltagarna kände hopp om framtiden och att bensåret tillslut skulle läka 

(Ciproletta & Amicucci, 2017; Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Green, Jester, 

McKinley & Pooler, 2018). De kämpade för att återta kontroll över sitt vardagsliv med 
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bensåret och såg det som en kamp som kunde övervinnas (Green, et al., 2013; Green, et al., 

2018). Att få stöd i sin religion, att tro och be, ökade hoppet om att bensåret skulle läka och 

att livet skulle återgå till det normala (Souza Leal, Oliveira, Santos Bomfim, Figueredo, 

Santos Souza & Santos, 2017). 

 

Andra deltagarna berättade att de klandrade sig själva för uppkomsten av bensåret. De följde 

själva hur såret förändrades under tid och vid försämring förlorades hoppet om att det skulle 

läka vilket resulterade i förtvivlan (Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & Drever, 2017).  

 

5.1.2 Upplevelsen av psykisk ohälsa 

Deltagare i studierna beskrev att deras svårläkta bensår påverkade deras psykiska hälsa 

negativt, vilket innebar depression, ångest, rädsla för andra människors reaktioner och låg 

självkänsla (Green, et al., 2013; Green, et al., 2018). Känslor av vanmakt, hopplöshet samt 

nedstämdhet för att behandlingarna aldrig tog slut och bensåret inte läkte var vanligt 

förekommande (Lernevall Fogh, Nielsen, Dam & Drever, 2017; McCaughan, Cullum & 

Dumville, 2013). Under intervjuer framkom även att självmordstankar förekommit (Green, et 

al., 2013; Green, et al., 2018; Taverner, Closs & Briggs, 2014). 

 

Deltagarnas största rädsla var att en amputation tillslut skulle krävas eftersom bensåret aldrig 

läkte. En amputation var något som de inte ens skulle önska sin värsta fiende och kämpade 

därför allt de kunde för att undvika att det skulle bli aktuellt (Lernevall, et al., 2017). 
 

5.2 En förändrad vardag 

 

5.2.1 Dagliga aktiviteter försvåras 

Den dagliga hygienen, som att bada eller duscha, var viktigt för deltagarna men upplevdes 

svårt att genomföra. Svårigheterna handlade både om att undvika att blöta ner omläggningen 

och rädslor för att falla vilket resulterade i känslor av frustration (Green, et al., 2013; Green, 

et al., 2018; Lernevall, et al., 2017; Wellborn & Moceri, 2014). När deltagarna inte kunde 

upprätthålla sin personliga hygien resulterade det i att patienter upplevde känslor av skam i 

relationen till sin egen kropp (Aguiar, et al., 2016; O’Brien, et al., 2014). 

 

Deltagarna upplevde svårigheter att hitta kläder och skor som passade på grund av att 

omläggningen av bensåret var otympligt, vilket gjorde att de ofta var tvungna att köpa större 

storlekar (Green, et al., 2013; Green, et al., 2018). När de tvingades bära för stora och 

obekväma skor resulterade det i känsla av osäkerhet och rädsla för att falla (Green, et al., 

2013; Green, et al., 2018; O’Brien, et al., 2014; Van Hecke, Verhhaeghe, Grypdonck, Beele & 

Defloor, 2010). Vissa deltagare löste det genom att inte bära skor alls, oberoende av årstid. 

Begränsningar i kläd-och skoval upplevdes som ett stort irritationsmoment (Lernevall, et al., 

2017).  

 

5.2.2 Sociala livet 

Bensår begränsade deltagarnas kontakt med andra och resulterade i isolering. De valde att 

stanna hemma för att undvika komplikationer och för att det hade blivit svårare att lämna 

hemmet och träffa vänner. En annan orsak till att stanna hemma var att de skämdes över sin 

situation samt var rädda för att det skulle lukta och läcka sekret från såret (Green, et al., 2013; 

Green, et al., 2018). Känslor av hjälplöshet, önskan om att inte vara till besvär och vara 

beroende av människor i sin omgivning var också vanligt (Anguiar, Sadigurskyr, Martins, 

Menezes, Santos & Reis, 2016; Van Hecke, et al., 2010). Den försämrade självkänslan 
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minskade även deltagarnas sexuella aktivitet i samband med bensåret (Souza Leal, et al., 

2017). 

 

Det var vanligt att studiedeltagarna inte vill berätta för andra om sin sjukdom. I en studie av 

O’Brien, Finlayson, Kerr & Edwards (2014) visade det sig att framförallt män valde att 

förneka sin situation. Även i studier av McCaughan, et al., (2013) och Souza Leal, et al., 

(2017) beskrevs att deltagarna var rädda för att bli socialt avvisade vilket påverkade 

relationerna med andra. Samtidigt visade en annan studie att sociala kontakter som 

exempelvis telefonsamtal och att träffa arbetskollegor eller familj gjorde att symtom som 

smärta tillfälligt glömdes bort (Petersson, Springett & Blomqvist, 2009). 

 

5.3 Smärtan blir ett lidande 

 

5.3.1 Upplevelse av smärta 

I samtliga studier upplevde deltagarna smärta och obehag som det största problemet med 

bensåret. Många beskrev att de lidit av bensåret i flera år och att smärtan var konstant 

närvarande (Cipolletta & Amicucci, 2017). Deltagare i en studie av Wellborn & Moceri 

(2014) berättade att förutom smärta var klåda och obehag vanligt, vilket i många fall kunde 

härledas till kompressionslindning och kompressionsstrumpor. De beskrev att 

kompressionsbehandlingen sträckte och irriterade vid mobilisering och satt ibland så hårt att 

de inte kunde stå ut. I Taverner, Closs & Briggs (2014) studie beskrevs att smärtan inte var så 

svår initialt, men ökade efter behandlingsstart. Flera upplevde att smärtan eskalerade under 

omläggningen av såret. Smärtan beskrevs som neuropatiskt då den upplevdes brännande, 

blixtrande och stickande. Några led av hyperalgesi som innebär ökad smärtupplevelse på 

grund av skadad vävnad innehållande nociceptorer och/eller allodyni, vilket gör att personen 

upplever smärta vid stimuli som i normala fall inte är smärtsamt. Såret upplevdes vara 

smärtsamt hela tiden, även under läkningen (Lernevall, et al., 2017). 

 

5.3.2 Konsekvenserna av smärtan 

Smärtan styrde deltagarnas liv och påverkade deras funktion i vardagen (Green, et al., 2018). 

Deltagare i en studie av Green, et al., (2013) beskrev att smärtan oftast var värst nattetid, 

vilket resulterade i sömnproblem. Många upplevde inte att analgetika hade någon effekt alls, 

utan det enda som hjälpte var att ha benet i en vertikal position (Lernevall, et al., 2017). Några 

studiedeltagare hanterade smärtan genom att vara uppe och gå nattetid. Den störda 

nattsömnen medförde trötthet dagtid, vilket påverkade vardagen negativt. Andra upplevde att 

smärtan lindrades genom att aktivera sig med något av sina intressen vilket fungerade som en 

tillfällig distraktion från smärtan (Petersson, et al., 2009). Många deltagare upplevde att 

mobilisering förvärrade smärtupplevelsen och var därför tvungna att använda sig av kryckor 

och rullatorer för att kunna gå (Lernevall, et al., 2017). 

 

Smärtan begränsade förmågan att utföra enkla vardagssysslor, som exempelvis städning, och 

anlitade därför hjälp eller flyttade till vård- och omsorgsboende. Det framkom under 

intervjuer att amputation av benet tillslut var önskvärt för att slippa leva med smärtan 

(Taverner, et al., 2014). De uppgav att det kändes som att de ruttnade, att såret och smärtan 

aldrig blev bättre, vilket gjorde att amputering var den enda lösningen på problemet 

(Lernevall et al., 2017) 
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Enligt Taverner, et al. (2014) upplevde flera studiedeltagarna att deras smärtproblematik inte 

togs på allvar inom vården. De upplevde att sjuksköterskan inte visste hur de skulle åtgärda 

smärtan och att läkare inte ville skriva ut smärtlindrande läkemedel. Då deltagarna påtalade 

att förbanden satt för hårt ignorerades det av sjuksköterskan som istället menade att smärtan 

var ett gott tecken på att benet fortfarande fungerade väl. Behandlingen upplevdes enbart 

fokusera på läkning medan smärtlindring uteblev. 
 

5.4 Upplevelse av vårdkontakten 

 

5.4.1 Att få professionell hjälp 

Deltagare beskrev ett undvikande av vården då de upplevde att det blev för många besök till 

vårdcentral/vårdklinik. När såret försämrades eller infekterades blev de dock tvungna att 

återigen söka professionell hjälp. Några upplevde en komplicerad relation till vårdgivaren då 

de upprepade gånger blivit tillrättavisade när de tagit bort förbanden själva mellan besöken 

(Green, et al., 2013). Deltagarna beskrev strikta behandlingsupplägg med flera besök till 

vårdcentral/vårdklinik eller hembesök av sjuksköterska som resulterade i begränsningar i 

vardagen (Lernevall, et al., 2017). Enligt Wellborn & Moceri (2014) framkallade väntetider 

till vårdgivare och långa omläggningstider både frustration och besvär. Även McCaughan, et 

al., (2015) studie påvisade att studiedeltagarna upplevde att sårbehandlingen upptog alldeles 

för mycket tid på grund av regelbundna besök till vårdcentral eller väntan på sjuksköterska i 

hemmet. 

 

5.4.2 Vårdrelationen 

Enligt Green, et al., (2018) upplevde samtliga studiedeltagarna att deras relation till 

sjuksköterskan var central och viktig. Om möjligt ville deltagarna att samma sjuksköterska 

ansvarade för omläggningen varje gång. Relationen med sjuksköterskan var speciell, vissa 

beskrev sjuksköterskan som en vän där tillit och förtroende var centralt. En god relation kunde 

skapas då patienterna upplevde att vårdgivaren tog bensåret och dess relaterade problematik 

på allvar och tillät dem berätta sin historia. Upplevelse av förtroende ökade när vårdgivaren 

tog sig tid vid bedömning och omläggning av såret (Van Hecke, et al., 2010). 

 

Studiedeltagare beskrev att många olika typer av behandlingar hade prövats, med varierande 

resultat. Varje gång en ny behandling genomfördes steg deras förväntningar på läkningen, 

men när resultat uteblev eller var begränsad blev besvikelsen stor. Flera deltagare uttryckte 

oro angående effektivitet och biverkningar av olika behandlingar eller hur behandlingarna 

utfördes, vilket resulterade i förlorat förtroende för sina vårdgivare (McCaughan, et al., 2015). 

Även Lernevall, et al., (2017) beskriver att studiedeltagarna tappade förtroende för sina 

vårdgivare när såret försämrades trots behandling. Även om deltagarna tappade förtroendet 

var de beroende av stöd från sjuksköterskan. Sjuksköterskan gav aldrig upp om att såret skulle 

läka och var ett stöd under hela behandlingstiden. I kontrast rapporterade Petersson, et al., 

(2009) att deltagarna upplevde sig jämställda i sin relation med sina vårdgivare och kände 

förtroende både för vårdgivarna och sig själva. Vid besök på vårdcentral, eller vid besök av 

vårdgivare i hemmet, upplevdes att vårdgivaren lyssnade på deras tankar och idéer vilket 

medförde att patienterna kände förtroende för sjuksköterskan. För många hade relationen med 

vårdgivaren utvecklats till vänskap och känsla av förtroende. Det kunde dock leda till att 

deltagarna anförtrodde behandlingen till vårdgivaren, även i fall där de kunde sköta såret 

själva.  
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6. DISKUSSION 

 
6.1 Metoddiskussion 

För att svara på syftet valdes en deskriptiv systematisk litteraturstudie med induktivt 

förhållningssätt. Designen valdes då huvudsakligt syfte med en systematisk litteraturstudie är 

att få en bild av forskningsläget och skapa underlag för att bedriva evidensbaserad vård 

(Rosén, 2017). Induktivt förhållningssätt innebär att undersöka något förutsättningslöst och 

sedan beskriva det korrekt för att kunna dra slutsatser och formulera teoretiska begrepp 

(Priebe & Landström, 2017). 

 

En alternativ design som skulle kunna användas för att besvara syftet är kvalitativ 

intervjustudie. Fördelen med att genomföra en intervjustudie är att förstahandsinformation 

erhålls från deltagarna, intervjuaren ges möjlighet att utforma adekvata frågor samt ställa 

följdfrågor. Nackdelen är att metoden är tidskrävande då det exempelvis krävs godkännande 

från deltagare samt eventuella övriga personer som kan bli inblandade, exempelvis 

verksamhetschefer.  

 

Vid insamling av artiklar till studien användes databaserna Cinahl och Medline enligt 

rekommendation av Polit och Beck (2016) för innehåll av artiklar inom hälso- och sjukvård 

samt omvårdnad. Databasen PsycINFO med inriktning på psykologi valdes specifikt då syftet 

frågar efter patienters upplevelser av svårläkta bensår. Valet att använda flera databaser 

gjordes för att öka resultatets trovärdighet och öka chansen att identifiera relevanta studier.  

 

Av 12 utvalda artiklar till resultatet identifierades samtliga i databasen Cinahl, varav fem 

dubbletter även återfanns i Medline och PsycINFO. Nio av artiklarna söktes fram genom 

systematisk sökning och tre artiklar söktes fram via fritext. Artiklarna kommer från flera olika 

länder: Sverige, Danmark, Storbritannien, Portugal, Belgien, Italien, USA och Brasilien. 

Variationen och mångfalden kan ses som en styrka då kunskap om hur patienter världen över 

upplever livet med svårläkta bensår. Ett varierat urval kan öka resultatets tillförlitlighet 

(Kristensson, 2014), men kan även ses som en svaghet då studier från en mängd olika kulturer 

kan påverka överförbarhet och tillämplighet till svensk sjukvård. Det finns en risk att tids- och 

språkbegränsningen påverkat studiens tillförlitlighet då relevanta artiklar som svarade på 

syftet kan blivit exkluderade (Polit & Beck, 2016). 

 

Kvalitetsgranskning av studierna genomfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall för 

kvalitativa studier. Författarna valde att endast inkludera studier som bedömdes vara av hög 

och medelhög kvalitet till resultatet för att stärka dess trovärdighet. För att en studie skulle 

bedömas vara av hög kvalitet skulle syfte och frågeställning vara väldefinierat, studiens urval, 

datainsamling och analys vara tydligt beskriven. Vidare skulle resultat vara logiskt och 

begripligt. Författarna till studien skulle föra ett tydligt etiskt resonemang och studien skulle 

inneha ett godkännande från etisk kommitté. Granskningen utfördes av författarna separat och 

sedan jämfördes varje granskad artikel. Genom att jämföra granskningarna ökar graden av 

pålitlighet i granskningen. 

 

En studie fokuserade specifikt på larvterapi vid svårläkta bensår, men deltagarnas upplevelse 

av att leva med bensår ingick och var särgruppsredovisad, vilket möjliggjorde att författarna 

kunde använda artikeln till litteraturstudies resultat. En annan studie bedömdes vara av 

medelhög kvalitet då den saknade önskvärd information om studiens deltagare, men då den i 

övrigt höll god kvalitet beslutade författarna att inkludera den i litteraturstudien. 
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Under analysen av artiklarna upptäckte författarna återkommande och liknande kategorier och 

tillslut framkom ingen ny information, vilket ökar resultatets verifierbarhet. 

 

Bettany-Saltikovs innehållsanalys valdes då den var relevant för att svara på litteraturstudiens 

syfte. Bettany-Saltikov och Whittemore & Knalf diskuterar liknande analysmetoder men 

använder olika namn på stegen. Enligt Whittemore & Knafl (2005) är grunden för analysen att 

göra en opartisk tolkning. Första steget som genomfördes var “open coding”, vilket innebär 

att exkludera överflödiga ord ur “data extracted”. Whittemore & Knafl (2005) diskuterar att 

utvinning av kodning från data krävs för att kunna få en överblick över det som ska 

analyseras. Vidare diskuteras även jämförelse av datan som ett steg i processen. Precis som 

Bettany-Saltikovs analysmetod, som användes i aktuell litteraturstudie, tar Whittemore & 

Knalf (2005) upp att teman och mönster ska identifieras samt liknande resultat jämföras för 

att skapa grupper. I det sista steget ska resultatet av analysen ske på högre nivåer för att kunna 

gruppera olika fynd tillsammans. I Bettany-Saltikovs (2012) analys heter det “categories” 

som sedan grupperades ihop och skapade “higher order headings”. Både Bettany-Saltikovs 

och Whittemore & Knalf diskuterar vikten av att alltid kunna gå tillbaka till ursprungskällan i 

analysen och att det som identifieras till analysen ska kunna identifieras under hela 

analysprocessen. 

 

En styrka är att analysen i litteraturstudien har genomförts korrekt genom att två författare 

diskuterar analysmetoden. Det i sin tur ökar pålitligheten och trovärdigheten av resultatet. 

Författarna har inte översatt de olika analysstegen från engelska till svenska eftersom det inte 

finns någon korrekt översättning och missförstånd vill undvikas för vad som menas. 

 

Författarna till litteraturstudien har träffat patienter med svårläkta bensår och har erfarenheter 

om hur de upplever sina liv. Förförståelsen har försökts läggas åt sidan och det har alltid 

funnits öppenhet inför studierna som användes. Text har översatts från engelska till svenska 

utan att förvrängas. Alla studier har noggrant redovisats för att kunna gå tillbaka till 

ursprungskällan. Inga etiska dilemman har uppkommit under arbetets gång. 

 

6.2 Resultatdiskussion                                                                                                   
Resultatet i litteraturstudien visar att livet med svårläkt bensår påverkar vardagen på flera 

olika sätt och påverkar livskvalitén negativt. Det upplevs svårt med sociala aktiviteter samt att 

hitta kläder och skor som passar på grund av otympliga förband. Förbandet skapar rädsla för 

att falla och försvårar den dagliga hygienen. Vidare påverkas den psykiska hälsan negativt 

och leder till bland annat depression, känslor av skam och nedstämdhet. Smärta är ett 

återkommande besvär och leder till sömnsvårigheter samt begränsningar i motorik och fysisk 

aktivitet. Resultatet visar även att relationen med sjuksköterskan var en central och viktig del i 

behandlingen. 
 

Sociala relationer har påverkan på utförandet av egenvård samt minskar risken för återfall av 

bensår (Finlayson, Edwards & Courtney, 2011). Patienter som upplever familj och vänner 

som ett stöttande nätverk känner en större känsla av sammanhang och mening med livet 

(Honn Qualls, 2014). Litteraturstudiens resultat visade att det sociala nätverket har betydelse, 

men kan vara svårt att upprätthålla på grund av skam och dåligt självförtroende.  
 

I litteraturstudien framkom att patienter skäms över sin situation och pendlar mellan hopp om 

att såret tillslut ska läka och förtvivlan när såret försämras. Vissa söker stöd i sin religion för 

att klara av sin vardag och lidandet det medför att leva med svårläkt bensår. Lidandet föder 

enligt Eriksson (2015) känslor av hopplöshet och för att våga gå in i lidandet krävs en känsla 
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av hopp om att det ska bli bättre. När det finns rörelse i lidandet finns det fortfarande hopp om 

att lidandet i sig har en mening. Tron har också en betydelse i känslan av välbefinnande. 

Rosengren (2017) menar att tron är en resurs för att uppleva hälsa och kontakten med sin 

andlighet handlar om att människan tror på någonting som i sin tur blir ett stöd i sin situation. 

 

Människans lidande utspelar sig på olika sätt. Lidande är en helhetsupplevelse och handlar 

både om fysisk, emotionella och andliga upplevelser av ångest, smärta eller oro. Varje lidande 

är unikt och utformas efter varje människas upplevelser och liv (Arman, 2017). 

Litteraturstudiens resultat visar att svårläkta bensår skapar ett lidande hos patienten, att 

vardagen förändrades på ett negativt sätt och livskvaliteten försämrades. Vardagliga 

aktiviteter som personlig hygien och att hitta kläder och skor som passar var besvärligt. 

Bensåret hindrade deltagarna från att göra samma saker som innan sårets uppkomst och 

dagliga aktiviteter blev svårare eller omöjligt att utföra. Utebliven smärtbehandling, social 

isolering, begränsad fysisk aktivitet och förändrad kroppsuppfattning orsakade lidande. 

 

World Health Organization [WHO] definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt psykiskt, 

fysiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom. Upplevelsen av hälsa 

påverkar patienters livskvalitet. (Folkhälsomyndigheten, 2019) Begreppet hälsorelaterad 

livskvalitet innefattar aspekter av den allmänna livskvaliteten som påverkas av individens 

hälsa. Förmågan att kunna röra sig, klä sig, ha möjlighet att engagera sig i 

arbete/sysselsättning och fritid, ha fungerande sociala relationer samt en tillfredsställande 

sömn är exempel som är viktiga i detta sammanhang. Livskvalitet handlar om individens 

uppfattning av sin livssituation relaterat till rådande kultur och normer i förhållande till sina 

egna mål, förväntningar, intressen och värderingar. Sammanfattningsvis är begreppet en 

personlig upplevelse som påverkas av förändringar i livssituation och varierar därför med 

tiden (SBU, 2012). Patienter med svårläkta bensår kan därmed uppleva hälsa om de har ett bra 

socialt nätverk, möjlighet att utföra fysiska aktiviteter enligt önskemål samt erhåller adekvat 

smärtbehandling. 
 

Ur ett etiskt perspektiv är patientgruppen som lever med svårläkta bensår en grupp som lever i 

det dolda och är i behov av stöd och respekt. Om patientens lidande inte går att lindra uppstår 

ett etiskt dilemma för distriktsköterskan. När patienten får behandling av bensåret, men inte 

omvården som behövs, skapas ett självförakt hos patienten. För att kunna undvika att en sådan 

situation uppstår måste distriktssköterskan se patienten som en helhet bestående av kropp, själ 

och ande samt bekräfta och se patienten som en unik människa och inte bara behandla 

sjukdom (Kasén., et al. 2008; Rehnsfeldt & Eriksson, 2004). 

 

Prevalensen är enligt Fernandes Abbade och Lastória (2005) större bland kvinnor medan 

männen förnekar sin situation i högre grad. Motsatt till det skriver Finlayson, et al. (2011) i 

sin studie att bensår är vanligare hos män än kvinnor på grund av att män oftare har 

stillasittande arbete, utför mindre fysisk aktivitet och använder mindre egenvård i form av 

kompressionsstrumpor. Det är därmed motsägelsefullt vilket kön som drabbas mest generellt 

av svårläkta bensår. Det är därför viktigt ur ett genusperspektiv att inte förbise männen och 

även bekräfta deras upplevelser trots att de inte alltid önskar hjälp i sin situation. 

 

Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterska (Svensk sjuksköterskeförening, [SSF], 

2019) ska distriktssköterskan arbeta patientcentrerat samt bemöta patient och närstående med 

närvaro, lyhördhet, ärlighet och bekräftelse. Vidare ska distriktssköterskan arbeta efter 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Omvårdnad och behandling ska utgå utifrån patientens 

individuella förutsättningar och önskemål. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska vården 
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utformas i samråd med patienten där patientens integritet och självbestämmande respekteras. 

Tidigare forskning visar att distriktssköterskor har ett ansvar i behandlingen av svårläkta 

bensår. De ska arbeta etiskt och utforma vården efter patientens autonomi och med respekt för 

integritet. För att vården ska bli optimal krävs det att vårdrelationen mellan distriktssköterska 

och patient skapas genom tillit och förtroende (Eriksson & Carlsson, 2010). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården byggas på främjande av vårdrelationen mellan 

patient och hälso- och sjukvårdspersonal.  

 

Vårdrelationen utgör grunden för relationen mellan patient och vårdaren. Det är i relationen 

mellan människor som patienten ska få utrymme att uttrycka sina begär, problem och behov. 

Det är inte någonting som kan forceras fram utan måste ske med ömsesidighet mellan vårdare 

och patient (Eriksson, 2014). Det är i samspelet mellan patient och distriktssköterska som 

patienten kan berätta hur de upplever sitt liv och distriktssköterskan måste bemöta det med 

respekt. Dessutom menar Eriksson (2014) att kontinuitet är viktigt för att kunna skapa en 

vårdrelation. Med kontinuitet kan patientens hälsoprocesser ostört leda till hälsa. Om lidandet 

lindras i vårdrelationen minskas känslan av sårbarhet och lidandet blir istället en uthärdlig 

kamp på väg mot hälsa. Det visar sig även i litteraturstudiens resultat att deltagarna 

värdesätter att samma sjuksköterska vårdar dem för att kunna skapa en relation till varandra. 

Med en god vårdrelation kan risken för vårdlidande minskas då vården utgår från en anda av 

barmhärtighet och att lindra lidande. Vårdrelationen främjas av att vårdgivaren lyssnar på 

patientens tankar och idéer, vilket gjorde att deltagarna kände förtroende för sin sjuksköterska 

och såg hen som en vän.  

 

Hälso- och sjukvårdskostnaderna för svårläkta bensår kommer öka i takt med att populationen 

blir äldre och svårläkta bensår vanligare i hela världen. Tidig och korrekt diagnos samt en 

effektiv behandling minskar vårdtid, kostnader och prevalens (Öien & Ragnarson Tennvall, 

2013). Det i sin tur minskar patienters lidande och ökar deras livskvalitet. Förenta Nationerna 

definierar en del av mänskliga rättigheter att ha rätt till hälsa och välbefinnande, inklusive 

hälsovård och trygghet i händelse av sjukdom (Förenta Nationerna, [FN], 2008). Alla 

människor ska ha rätt till jämlik vård och det ska inte vara någon skillnad mellan kön eller 

nationalitet (SFS 2017:30). Resultatet i litteraturstudien visar att det är viktigt att se olikheter i 

hur män och kvinnor hanterar sin situation för att bemöta dem på ett sätt som gynnar 

vårdrelationen och läkningsprocessen.  

 

En god hälsa krävs för att människor ska bidra till utveckling i samhället. Hälsan påverkas av 

ekologiska, ekonomiska och sociala faktorer. FN:s utvecklingsprogram UNDP (United 

Nations Development Programme) har globala mål för hållbar utveckling inom vård och hälsa 

som innebär hälso- och sjukvård för alla med ekonomiskt, säkra och effektiva grundläggande 

läkemedel med god kvalitet (INDP, 2015). Resultatet visade dock att deltagarna i studierna 

upplevde att de inte fick adekvat analgetika utskrivet, som i sin tur påverkade nattsömnen och 

påverkade vardagen med dagtrötthet. I Region Örebro län rekommenderas Paracetamol i 

första hand vid behandling av smärta vid svårläkta bensår. Vid utebliven effekt testas NSAID 

i låg eller måttlig dos innan opiater i låg dos förskrivs (Region Örebro län, 2018). Om 

smärtbehandlingen optimeras kan patienternas livskvalitet öka, lidandet minska, autonomin 

stärkas och skapa förutsättningar för en god vårdrelationen med distriktssköterskan och hälso- 

och sjukvården. När smärtbehandlingen optimeras kan patienterna utföra vardagssysslor, få en 

bättre nattsömn och på så sätt även orka mer dagtid. 
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6.3 Klinisk nytta och fortsatt forskning 

Resultatet i litteraturstudien ger svar på syftet hur patienter upplever sitt liv med svårläkta 

bensår. Distriktssköterskor kan använda kunskapen i mötet med patienter med nyuppkommet 

svårläkt bensår för att informera hur såret kan påverka vardagen. Patienten kan förberedas och 

strategier kan tillsammans med distriktssköterskan utarbetas om hur vardagen ska hanteras på 

bästa sätt och god livskvalitet upprätthållas. Förståelse för patientens svårigheter kan leda till 

en god vård genom bättre och starkare vårdrelation mellan patient och vårdgivare. Det i sin 

tur ger en ökad livskvalitet hos patienten och ett minskat lidande. 

 

Fortsatt forskning inom ämnet svårläkta bensår behövs. Förslag på fortsatt forskning är att 

undersöka hur närstående till patienter med svårläkta bensår upplever vardagen. Då kan 

förståelse för hur både patienter, sjuksköterskor och närstående upplever vården med 

svårläkta bensår och få en fördjupad helhet över vårdkedjan. Resultatet kan användas och 

överföras både inom primärvården, hemsjukvården och slutenvården eftersom svårläkta 

bensår finns inom alla vårdnivåer.  

7. SLUTSATS 

 
Att leva med svårläkta bensår påverkar hela patientens vardag och livskvalitet negativt. 

Upplevelser av depression, ångest och skam som orsakar social isolering innebär lidande för 

patienten. Vardagssysslor blir svårare att utföra och även att behålla sin kroppsuppfattning 

med hygienen och kläder. Patienter med svårläkta bensår spenderar mycket tid hos 

vårdinrättningar för omläggningar och behandlingsåtgärder.  

 

Med en åldrande befolkning finns det risk att incidens av svårläkta bensår kommer att öka, 

vilket kräver ökad kunskap i förebyggande vård. Distriktssköterskor önskar mer kunskap och 

kompetensutveckling inom ämnet för att kunna behandla patientgruppen optimalt. Med mer 

kunskap och förståelse kan distriktssköterskan och patienten skapa en vårdrelation med tillit, 

respekt och ödmjukhet. Det i sin tur kan minska patientens lidande och öka deras livskvalitet i 

sitt liv med svårläkt bensår. 

 

Mer forskning behövs för att optimera behandlingen för patientgruppen och underlätta deras 

vardag. Det leder till att vården kan stödja patienterna med sina sociala relationer, psykiska 

hälsa samt öka förtroendet till vårdkedjan och behandlingen.  



18 
 

REFERENSER 

 

* Aguiar, A. C. S. A., Sadigursky, D., Martins, L. A., Menezes, T. M. O., Santos, A. L. S. & 

Reis, L. A. (2016). Social repercussions experienced by elderly with venous ulcer. 

Revista Gaùcha de Enfermagem. 37(3). 

 

Arman, M. (2017). Lidande. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom. (Red). Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. (ss.213-224). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Bettany-Saltikov, J. (2012). How To Do A Systematic Literature Review In Nursing: A Step-

By-Step Guide. Bell & Bain: Glasgow. 

 

* Cipolletta, S. & Amicucci, L. (2017). Illness trajectories in patients suffering from leg 

ulcers: A qualitative study. Journal of Health Psychology. 22(7). 932-942. doi: 

10.1177/1359105315619224 

 

CODEX (2018). CODEX - regler och riktlinjer för forskning. Hämtad den 2019-09-19 från 

http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml  

 

Eriksson, C. & Carlsson, G. (2010). Feeling confident in burdensome yet enriching care: 

Community nurses describe the care of patients with hard-to-heal wounds. International 

Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 5(3). 

 

Eriksson, K. (2014). Vårdprocessen. Stockholm: Liber AB.  

 

Eriksson, K. (2015). Den lidande människan. Stockholm: Liber AB. 

 

Fernandes Abbade, L. P. & Lastória S. (2005). Venous ulcer: epidemiology, psysiopathology, 

diagnosis and treatment. International Journal of Dermatology. 44(6). 449-456. doi: 

10.1111/j.1365-4632.2004.02456.x 

 

Finlayson, K., Edwards, H & Courtney, M. (2011). Relationships between preventive 

activities, psychosocial factors and recurrence of venous leg ulcers: a prospective study. 

Journal of Advanced Nursing. 67(10), 2180–2190. doi: 10.1111/j. 1365-

2648.2011.05653.x  

 

Folkhälsomyndigheten. (2019). WHO och internationell samordning. Hämtad den 2019-10-

02 från https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-

samarbete/who-samarbete/   

 

Förenta Nationerna. (2008). Allmänförklaring om de mänskliga rättigheterna. Hämtad den 

2019-10-15 från https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-

arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-

rattigheterna/ 
 

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

ulcer journey. Journal Wound of Care. 22(2). 58-66.  

 

https://doi.org/10.1177/1359105315619224
http://www.codex.vr.se/forskningsetik.shtml
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/who-samarbete/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/internationellt-samarbete/who-samarbete/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-med-manskliga-rattigheter/den-allmanna-forklaringen-om-de-manskliga-rattigheterna/


19 
 

* Green, J., Jester, R., McKinley, R. & Pooler, A. (2018). Chronic venous leg ulcer care. 

Putting the patient at the heart of leg ulcer care. Part 1: exploring the consultation. 

British Journal of Community Nursing. 3(23). 30-38. doi: 10.12968/bjcn.2018.23 

 

Honn Qualls, S. (2014). What Social Relationships Can Do for Health. Journal of the 

American Society on Aging. 38(1). 8-14.  

 

Karlsson, B., Morberg, S. & Lagerström, M. (2006). Starka som individer men svaga som 

grupp. Vård i Norden. 79(26). 36-41. 

 

Kasén, A., Nordman, T., Lindholm, T., & Eriksson, K. (2008). Då patienten lider av vården - 

vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden. 88(28). 4–8.  

 

Kjellström, S. (2017). Forskningsetik. I M. Henricsson. (Red). Vetenskaplig teori och metod: 

från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 58-80). Lund: Studentlitteratur AB. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter 

inom hälso- och vårdvetenskap. Natur och kultur: Stockholm. 

 

* Lernevall, L. S. D., Fogh, K., Nielsen, C. B., Dam, W. & Dreyer, P. S. (2017). Lived 

experiences of life with a leg ulcer - a life in hell. European Wound Management 

Association. 17(1). 15-21. 

 

Lindahl, E., Norberg, A. & Söderberg, A. (2008). The meaning of caring for people with 

malodorous exuding ulcers. Journal of Advanced Nursing. 62(2) 163-171. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2007.04551.x.  

 

Lindholm, C. & Searle, R. (2016). Wound management for the 21st century: combining 

effectiveness and efficiency. International Wound Journal. 13. 5-15. doi: 

10.1111/iwj.12623 

 

* McCaughan, D., Cullum, N. & Dumville, J. (2013). Patients’ perceptions and experiences of 

venous leg ulceration and their attitudes to laval therapy: an in-depth qualitative study. 

Health Expectations. 18. 527-541. doi: 10.1111/hex.12053 

 

* O’Brien, J., Finlayson, K., Kerr, G. & Edwards, H. (2014). The perspectives of adults with 

venous leg ulcers on exercise: an exploratory study. Journal of Wound Care. 23(10). 

496-509. doi: 10.12968/jowc.2014.23.10.496  

 

Pedras, S., Carvalho, R. & Periera, M. G. (2016). Quality of Life in Portuguese Patients with 

Diabetic Foot Ulcer Before and After an Amputation Surgery. International Society of 

Behavioral Medicine. 23. 714-721. doi: 10.1007/s12529-016-9567-6 

 

* Petersson, P., Springett, J. & Blomqvist, K. (2009). The triumph of hope over experience: 

using peoples’ experiences to inform leg ulcer care through participatory action 

research. Journal of Nursing & Healthcare of Chronic Illnesses. 1(1). 96-104. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2008.01006.x 

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2016).  Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer. 

http://dx.doi.org/10.12968/bjcn.2018.23.Sup3.S30
http://dx.doi.org.db.ub.oru.se/10.12968/jowc.2014.23.10.496


20 
 

 

Priebe, G. & Landström, C. (2017). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar - grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricsson. (Red). Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 25-40). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Region Örebro län. (2018). Svårläkta sår - Riktlinjer för utredning och behandling. Hämtad 

den 2019-09-30 från 

https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/Sv%c3%a5rl%c3%a4kta%20s%c3%a

5r%20-%20Riktlinje%20f%c3%b6r%20utredning%20och%20behandling.434917.pdf  

 

Rehnsfeldt, A. & Eriksson, K. (2004). The progression of suffering implies alleviated 

suffering. Scandinavian Journal of Caring. 8. 264-272. 

 

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricsson. (Red). Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad. (ss. 375-387). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Rosengren, A-L. (2017). Tro - en kraftkälla i vårdandet. I L. Wiklund Gustin & I. Bergbom. 

(Red). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (ss. 309-315). Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

SFS 2014:821. Patientlag. Regeringskansliet: Socialdepartementet. 

 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Regeringskansliet: Socialdepartementet. 

 

* Souza Leal, T., Oliveira, B. G., Santos Bomfim, E., Figueredo, N. L., Santos Souza, A. & 

Santos, I. S. C. (2017). PERCEPTION OF PEOPLE WITH CHRONIC WOUND. 

Journal of Nursing. 11(3). 1156-1162. doi: 10.5205/1981-8963-v11i3a13490p1156-

1162-2017 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2010). Tandförluster – en systematisk 

litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering. SBU-

rapport nr 204. ISBN 978-91-85413-40-9  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2012). Viktigt men svårt att mäta 

livskvalitet. Hämtad 2019-10-18 från https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-

och-praxis/viktigt-men-svårt-mata-livskvalitet/ 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014a). Mall för kvalitetsgranskning 

av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Stockholm: Statens beredning för 

medicinsk utvärdering. Hämtad den 2019-09-19 från 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf  

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (2014b). Svårläkta sår hos äldre - 

prevention och behandling. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens 

beredning för medicinsk utvärdering. SBU-rapport nr 226. ISBN 978-91-85413-67-6. 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2019). Distriktssköterskeföreningen i Sverige: 

Kompetensbeskrivning Avancerad nivå Distriktssköterska. Hämtad den 2019-09-30 från 

https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/Sv%c3%a5rl%c3%a4kta%20s%c3%a5r%20-%20Riktlinje%20f%c3%b6r%20utredning%20och%20behandling.434917.pdf
https://www.regionorebrolan.se/Platina/Riktlinjer/Sv%c3%a5rl%c3%a4kta%20s%c3%a5r%20-%20Riktlinje%20f%c3%b6r%20utredning%20och%20behandling.434917.pdf
https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svårt-mata-livskvalitet/
https://www.sbu.se/sv/publikationer/vetenskap-och-praxis/viktigt-men-svårt-mata-livskvalitet/
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf


21 
 

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-

riktlinjer/Distriktsskoterska/   

 

Tapiwa Chamanga, E. (2014). Community nurses’ experiences of treating patients with leg 

ulcers. Journal of Community Nursing. 28(6). 27-34 

 

* Taverner, T., Closs, S. J. & Briggs, M. (2014). The Journey to Chronic Pain: A Grounded 

Theory of Older Adults’ Experiences of Pain Associated with Leg Ulceration. Pain 

Management Nursing. 15(1). 186-198. doi: 10.1016/j.pmn.2012.08.002 

 

United Nations Development Programme. (2015). Globala målen. Hämtad den 2019-10-15 

från: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/  

 

* Van Hecke, A., Verhaeghe, S., Grypdonck, M., Beele, H. & Defloor, T. (2011). Processes 

underlying adherence to leg ulcer treatment: A qualitative field study. International 

Journal of Nursing Studies. 48. 145-155.  

 

* Wellborn, J. & Moceri, J. T. (2014). The Lived Experiences of Persons With Chronic 

Venous Insufficiency and Lower Extremity Ulcers. Journal Wound Ostomy 

Continence Nursing. 41(2). 122-126.  

 

Whittemore, R. & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. Journal of 

Advanced Nursing. 52(5). 546-553. doi: 10.1111/j.1365-2648.2005.03621. 

 

Öien, R. F. & Ragnarson Tennvall, G. J. (2013). Accurate diagnosis and effective treatment of 

leg ulcers reduce prevalence, care time and costs. Journal of Wound Care. 15(6). 259-

262. doi: 10.12968/jowc.2006.15.6.26922 

 

  

https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/
https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Distriktsskoterska/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/


 

BILAGA 1 – SÖKMATRIS 

 

          

          Sid 1 (3) 

Databas Sökord Resultat Urval 1 

Lästa titlar 
Urval 2 

Lästa abstrakt 
Urval 3 

Artiklar till resultatet 
Cinahl 

2019-09-16 
(MH "Patients")  9,344    

 patient* 1,783,572    

 (MH "Patients") OR patient* 1,783,572    

 (MH "Life Experiences")  21,504    

 experience*  371,989    

 (MH "Life Experiences") OR experience*  371,989    

 (MH "Leg Ulcer")  3,394    

 (MH "Venous Ulcer") 2,393  2,393    

 (MH "Leg Ulcer") OR (MH "Venous Ulcer")  5,397    

 (MH "Patients") OR (patient*) AND (MH "Life 

Experiences") OR (experience*) AND (MH "Leg 

Ulcer") OR (MH "Venous Ulcer") Limiters: English 

language, Peer-reviewed, 2009-2019:  

133  133 32 9 

 

  

  



 

 

Sid 2 (3) 

Databas Sökord Resultat Urval 1 

Lästa titlar 
Urval 2 

Lästa abstract 
Urval 3 

Artiklar till resultatet 
Medline 

2019-09-16 
(MH "Patients")  20,107    

 patient* 6,668,535    

 (MH "Patients") OR patient*  6,668,535    

 (MH "Life Change Events")  22,290    

 experience* 1,010,765    

 (MH "Life Change Events") OR 

experience*  

1,025,510    

 (MH "Leg Ulcer")   8,334    

 (MH "Varicose Ulcer")  4,753    

 (MH "Leg Ulcer") OR (MH "Varicose 

Ulcer")  

12,400    

 (MH "Patients") OR patient* AND 

(MH "Life Change Events") OR 

experience* AND (MH "Leg Ulcer") 

OR (MH "Varicose Ulcer")  

Limiters: peer reviewed, english 

language, 2009-2019  

 

33 33 5 2 

 

  

  



 

 

Sid 3 (3) 

Databas Sökord Resultat Urval 1 

Lästa titlar 
Urval 2 

Lästa abstract 
Urval 3 

Artiklar till resultatet 
PsycINFO 

2019-09-16 
DE "Patients" 26,703    

 patient* 754,082    

 DE "Patients" OR patient*  754,082    

 DE "Life Experiences" 25,853    

 experience* 645,010    

 DE "Life Experiences" OR experience*  645,010    

 leg ulcer*  155    

 DE "Patients" OR patient* AND DE "Life 

Experiences" OR experience* AND leg ulcer*  

Limiters: Peer-reviewed, english language, 2009-

2019:  

20 20 6 4 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

BILAGA 2 – KVALITETSVÄRDERING 
 

 

Kvalitetsvärdering enligt SBUs granskningsmall för kvalitativa studier.  

          Sid 1 (1) 

Artikel 

nr 
Författare Hög Medelhög Låg Kommentar 

1 Aguiar, A.C.S A., Sadigursky, D., Martins, L. A., Menezes, T.M.O., 

Santos,A.L.S. & Reis, L.A. (2016). 
X    

2 Brien, J., Finlayson, K., Kerr, G. & Edwards, H. (2014). X    

- Byrne, O. & Kelly, M. (2010)   X Uteslöts pga. Begräsning av etiska 

resonemang och design/metod. 
3 Cipolletta, S. & Amicucci, L. (2017).  X    

4 Green, J., Jester, R. & Pooler, A. (2013). X    

5 Green, J., Jester, R., McKInley, R. & Pooler, A. (2018) X    

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

(2017).  
X    

7 McCaughan, D., Cullum, N. & Dumville, J. (2013). X    

8 Petersson, P., Springett, J. & Blomqvist, K. (2009). X    

- Skavberg Roaldsen, K., Biguet, G. & Elfving, B. (2010). X   Uteslöts pga. svarade inte på syftet. 

9 Souza Leal, T., Oliveira, B. G., Santos Bomfim, E., Figueredo, N. L., 

Santos Souza, A. & Santos I. S. C. (2017). 
 X   

10 Taverner, T., Closs, J. S. & Briggs, M. (2014). X    

11 Van Hecke, A., Verhaeghe, S., Grypdonck, M., Beele, H. & Defloor, T. 

(2011). 
X    

- Weinman, J., Scott, S. & Vedhara, K. (2012)  X  Uteslöts pga. svarade inte på syftet. 

12 Wellborn, J. & Moceri, J. (2014).  X    

 

 

 

 



 

BILAGA 3 – ARTIKELMATRIS 
 

          

          Sid 1 (12) 

Artikel 

nr 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

1  Författare: Aguiar, 

A. C. S. A., 

Sadigursky, D., 

Martins, L. A., 

Menezes, T. M. O., 

Santos, A. L. S. & 

Reis, L. A. 

År: 2016. 

Titel: Social 

repercussions 

experienced by elderly 

with venous ulcer.  

Tidskrift: Revista 

Gaúcha de 

Engermangem. 37(3). 

Sidnr: 1-6.  

Land: Portugal. 

Att förstå de 

sociala 

konsekvenserna 

som äldre med 

venösa bensår 

drabbas av. 

Population: Personer med venösa 

bensår med förmåga att svara på frågor, 

vara påverkad av sitt venösa bensår. 

Exkluderat personer med andra sår, ej 

psykiskt stabila. 

Urvalsförfarande: Sjuksköterskor valde 

ut deltagare på Clinica Escola. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 8 

stycken deltagare totalt varav 6 kvinnor, 

2 män. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Thematic analysis: 

Intervjuerna transkriberades, utforma 

mål, hypoteser i det första steget för att 

sedan koda materialet.  

Styrkor/Svagheter: 

Sjuksköterskor valde ut 

patienterna. 

* Upplevde skam, 

sorgsenhet, social 

isolering. 

* Skämdes när de störde 

personer i sin omgivning. 

* Synen på sin kropp, 

omläggning, lukt, 

sekretion ledde till social 

isolering.  

 

 

 

 

 



 

Sid 2 (12) 

Artikel 

nr 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

2 Författare: Cipolletta, S. 

& Amicucci, L.  

År: 2017 

Titel: Illness trajectories 

in patients suffering from 

leg ulcers: A qualitative 

study. 

Tidskrift: Journal of 

Health Psychology, 22(7). 

Sidnr: 932-942 

Land: Italien 

Identifiera 

sjukdomsprocessen med 

bensår genom att 

analysera, sociala och 

relationella dimensioner 

i relation till 

vårdprocessen. 

Population: Har bensår, 

behandlades på “Centre 

for Multidisciplinary Day 

Surgery”, förstå 

italienska och kunde 

medverka i intervju.  

Urvalsförfarande: 

Sjuksköterskor på 

kliniken frågade 

patienterna som var 

lämpliga. 

Slutslig studiegrupp: 21 

patienter; 9 män och 12 

kvinnor. Mellan 27–78 

år. Samt 1 psykiatriker 

och 4 sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: Grounded 

theory. 

 

 

 

 

Styrkor/svagheter: 

Intervjuade även personal för 

ett bredare perspektiv, 

författarna har inte egna 

intressen/Endast italienare och 

från samma klinik. 

Sjuksköterskorna valde ut 

deltagarna. Var tydligt 

utformat vad personalens 

åsikter var och vad patienterna 

upplevde.  

* Kontaktade endast 

sjukvården när smärtan 

blev ohanterbar.  

* Såg sig själv som sociala, 

öppna, självsäkra och var 

hoppfulla om framtiden.  

* Andra hade ett litet 

socialt nätverk och sällan 

starka relationer. 

* De ville inte erkänna sig 

som sjuka för de ville klara 

sig själva. 



 

Artikel nr Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

3 Författare: 

Green, J., 

Jester, R., 

McKinley, R. & 

Pooler, A.  

År: 2013. 

Titel: Patient 

perspectives of 

their leg ulcer 

journey. 

Tidskrift: 

Journal of 

Wound Care. 

22(2).  

Sidnr: 58–66. 

Land: 

Storbritannien. 

Att förstå personlig 

påverkan av 

venösa bensår från 

patientens 

perspektiv. 

Population: Personer med venösa 

bensår eller mixat bensår, haft det i 

minst 6 veckor och kunna ge sitt 

medgivande till studien. 

Urvalsförfarande: Sjuksköterskor 

valde ut lämpliga patienter. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

9 patienter, 4 män, 5 kvinnor. 39–

99 år (medelålder: 75). 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer.  

Analysmetod: Författarna 

grundades av emistemic virtues 

som beskrivs av Polkinghorn 

(2000): Datan transkriberades, 

skapades koder, och teman. 

Styrkor/Svagheter: Antal 

deltagare, inget 

konfliktintresse från 

författarna/Sjuksköterskorna 

valde ut deltagarna. 

* Konflikt mellan att få 

professionell hjälp och klara 

sig själv. 

* Smärta. 

* Lukt och sekretion. 

* Isolerade sig och undvek 

kontakt med andra. 

* Depression, dålig 

självkänsla, rädsla för 

människors reaktioner. 

* Missade aktiviteter pga. 

omläggningar. 

* Viktigt med relationen med 

sjuksköterskan. 

* Svårt att gå, personlig 

hygien, klä på sig.  

*Sömnbesvär. 

* Påverkade relationer med 

andra. 

 

 

 

 

 

 

           

Sid 3 (12) 



 

    

Sid 4 (12) 

Artikel 

nr 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

4 Författare: Green, J., Jester, 

R., McKinley, R. & Pooler, A.  

År: 2018. 

Titel: Chronic venous leg 

ulcer care. Putting the patient 

at the heart of leg ulcer care. 

Part 1: exploring the 

consultation. 

Tidsskrift: British Journal of 

Community Nursing 

Sidnr: 30–38. 

Land: Storbritannien. 

Patienters 

levda 

upplevelser 

med bensår 

och hur det 

påverkar 

livskvaliteten. 

Population: Ha kronisk 

venöst bensår eller mixat 

sår, haft det i mer än 6 

veckor, kunna ge sitt 

medgivande att delta. 

Urvalsförfarande: 13 

distriktssköterskor valde ut 

vilka patienter som kunde 

delta i studien. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 9 patienter, 5 

kvinnor, 4 män. 39–99 år 

(medelålder: 75). 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerade intervjuer.  

Analysmetod: Thematic 

content analysis: 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades, 

analyserades till olika 

teman. 

Styrkor/Svagheter: Datan 

analyserades av flera 

författare, accepterat antal 

deltagare i fas 1/Tappade 

deltagare till fas 2. 

Sjuksköterskorna valde ut 

deltagarna. 

* Smärta var vanligt.  

* Besväras med lukt och 

sekretion. 

* Depression, dålig 

självkänsla, rädsla för 

människors reaktioner.  

* Relationen med 

sjuksköterskan var viktig.  

* Stannade hemma mer. 

* Svårt att gå. 

* Svårt med personlig hygien 

pga. förband. 

* Sömnlöshet. 

* Påverkar relationerna. 

  

          
         



 

 

Sid 5 (12) 

Artikel 

nr 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

5 Författare: 

Lernevall, S. S. 

D., Fogh, K., 

Nielsen, C. B., 

Dam, W. & 

Dreyer, P. S.  

År: 2017. 

Titel: Lived 

experiences of life 

with leg ulcer - a 

life in hell.  

Tidskrift: 

European Wound 

Management 

Association. 

17(1). 

Sidnr: 15–21. 

Land: Danmark. 

Undersöka hur 

patienter som har 

arteriella sår eller 

mixed sår 

upplever sin 

vardag. 

Population: Personer som behandlas på “The 

Wound Care Center (WCC), arteriell eller 

mixat bensår med ett känt ankeltryck eller 

tåtryck. Uteslöt patienter med venösa bensår, 

diabetes, psykiska sjukdomar, läkta sår och 

amputerade. 

Urvalsförfarande: Två sjuksköterskor från 

WCC identifierade 11 patienter som passade 

med kriterierna. Informerade de och bjöd in 

dom. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 6 patienter 

deltog, 2 kvinnor, 4 män. 61–77 år. 

Medelålder: 69. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Interpretive phenomenological 

analysis: Analys enligt Dreyer’s Ricoeur-

inspirerad metod. 1) Läsa intervjun som 

helhet. 2) Läser igen med fokus på mindre 

delar för att få en djupare förståelse. 3) 

Meningsbärande enheter som avslutas med att 

identifiera teman. 

 

Styrkor/Svagheter: 

Flera författare var 

med i analysen. Ingen 

intressekonflikt/Endast 

en patient hade 

arteriellt sår, resten 

mixed, lågt antal 

deltagare. 

Sjuksköterskor valde 

ut deltagare. 

* Konstant smärta. 

* Sömnbesvär. 

* Rädda för amputation.  

* Skyllde såret på sig 

själva. 

* Sjuksköterskan ingav 

hopp. 

* Svårt med personlig 

hygien, klä på sig, gå och 

handla. 

* Omläggningarna gjorde 

att de kände sig instängda. 

* Svårt att hitta skor som 

passade pga. 

omläggningen. 

 

          

  



 

 

 

 

Sid 6 (12) 
Artikel 

nr 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

6 Författare: McCaughan, D., 

Cullum, N. & Dumville, J. 

År: 2013. 

Titel: Patients’ perceptions 

and experiences of venous leg 

ulceration and their attitudes 

to lava therapy: a in-depth 

qualitative study. 

Tidskrift: Health 

Expectations. 18. 

Sidnr: 527–541. 

Land: Storbritannien.  

 

 

Att undersöka 

patienters 

upplevelser av 

venösa bensår 

och larvterapi 

som 

accepterande 

behandling. 

Population: Personer som 

hade och inte hade upplevt 

larvterapi. Ha minst ett 

venöst bensår. 

Urvalsförfarande: 

Randomiserad kontrollerad 

studie. Från både sjukhus 

och hemsjukvård.  

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 18 patienter, 

6 kvinnor, 12 män. 14 

britter, 1 Asien, 1 Irak, 1 

Karibien. 29–93 år 

(medelålder: 64).  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

Intervjuer. 

Analysmetod: Dreyer’s 

Ricoeur inspired method: 

Transkriberades och 

kodades.  

 

Styrkor/Svagheter: Deltagare 

från både sjukhus och 

hemsjukvård, de som både har 

provat larvterapi och de som 

inte har gjort detta/Mer män än 

kvinnor och kan därför inte 

generalisera till befolkningen. 

 

Handlar både om hur patienter 

upplever livet med svårläkt 

bensår och hur de ställer sig 

till larvterapi.  

* Smärta, lukt, sömnbrist, 

social skam, depression. 

* Känslor av hopplöshet. 

* Svårt med dagliga planer 

pga. omläggningar. 

       
 



 

 

 

 

 

 Sid 7 (12) 
Artikel 

nr 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

7 Författare: 

O’Brien, J., 

Finlayson, K., 

Kerr, G. & 

Edwards, H. 

År: 2014. 

Titel: The 

perspectives of 

adults with venous 

leg ulcers on 

exercise: an 

exploratory study.  

Tidsskrift: Journal 

of Wound Care. 

23(10). 

Sidnr: 496–509. 

Land: 

Storbritannien 

Att få en 

förståelse av 

vuxnas 

perspektiv av 

träning med 

venösa 

bensår. 

Population: Personer med venöst bensår, 

ha ankelindex mellan 0,8–1,2, pratade 

engelska, kunna vara med i diskussion och 

delta i intervju. 

Exkluderades om de hade ett läkt venöst 

bensår eller kognitiv sjukdom. 

Urvalsförfarande: Via en klinik 

identifierade deltagare. Informerades och 

gav samtycke. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 10 

deltagare. 5 män, 5 kvinnor. 66–87 år 

(medelålder: 79 år).  

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Thematic content analysis: 

Analyserades enligt Burnard (1991). Att 

identifiera kategorier och sedan teman.  

Styrkor/Svagheter: 

Flera författare 

analyserade datan. Inga 

intressekonflikter/Endast 

britter i studien, En 

svaghet med 

intervjuerna är att det 

analyseras vad de säger 

och det kan missas vad 

de verkligen gör.  

* Rädd för att fysisk aktivitet 

ska skada deras ben mer.  

* Rädsla för att falla. 

* Osäkerhet kring skorna som 

måste användas pga. 

omläggningen. 

* Skämdes över sin kropp, sitt 

sår - vill inte berätta för andra. 

  

         



 

 

 

 
          Sid 8 (12) 

Artikel 

nr 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

8 Författare: Petersson, P., 

Springett, J. & Blomqvist, K.  

År: 2009. 

Titel: The triumph of hope 

over experience: using 

peoples’ experiences to 

inform leg ulcer care through 

participatory action research.  

Tidskrift: Journal of 

Nursing and Healthcare of 

Chronic Illness. 1. 

Sidnr: 96–104. 

Land: Sverige. 

Undersöka hur 

patienter 

upplever sin 

vård för att låta 

utövarna 

reflektera över 

patienternas 

åsikter som ett 

medel för en 

förändrad 

läkarmottagning 

praxis.  

Population: Personer med 

bensår, fått vård inom 

primärvården och vilja dela 

med sig av sina 

erfarenheter.  

Urvalsförfarande: 3 

sjuksköterskor valde ut 

deltagare av sina patienter 

som de vårdat i minst 2 

månader för bensår. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 9 deltagare, 

4 män, 5 kvinnor. 52–95 år 

(medelålder 74 år).  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer med 

intervjuguide.  

Analysmetod: Thematic 

content analysis: 1) Läsa 

intervjuerna som helhet. 2) 

Djupare läsning, line-by-

line. 3) Latent analys för att 

hitta underliggande 

mening. 

Styrkor/Svagheter: Två av 

författarna är sjuksköterskor 

som kan ha med sin 

förförståelse i studien. För att 

minska risken har alla tre 

författare läst igenom 

materialet flera gånger och 

diskuterat 

tillsammans/Sjuksköterskor 

väljer ut deltagarna, få 

deltagare i studien. 

* Betonade relationen med 

utövaren som viktig. 

*Sömnbesvär, trött dagtid. 

* Social kontakt, 

telefonsamtal, träffa vänner 

gjorde att de glömde bort 

smärtan. 



 

          

       

Sid 9 (12) 
Artikel 

nr 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

9 Författare: Souza 

Leal, T., Oliveira, 

B. G., Santos 

Bomfim, E., 

Figueredo, N. L., 

Santos Souza, A. & 

Santos I. S. C. 

År: 2017.  

Titel: 

PERCEPTION OF 

PEOPLE WITH 

CHRONIC 

WOUND.  

Tidskrift: Journal 

of Nursing. 11(3). 

Sidnr: 1156–1162. 

Land: Brasilien. 

Att förstå 

uppfattningen 

hos personer 

med kroniska 

bensår. 

Population: Patienter med diagnoserat 

bensår, ha behandling för sitt bensår under 

studiens gång. Exklusionskriterier var 

patienter som inte kunde uttrycka sig 

muntligt samt kognitiv begränsning. 

Urvalsförfarande: Patienter som 

behandlades på sårklinik. 

Beskrivning av studiegrupp: 10 patienter, 

5 kvinnor och 5 män. 57–84 år. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer med kvalitativ ansats. 

Analysmetod: Thematic content analysis: 

Intervjuerna transkriberas, läses i sin helhet, 

kategorier plockas ut och slutligen teman till 

resultatet. 

Styrkor/Svagheter: 

Lika många män som 

kvinnor/Saknar lite 

information ang. 

deltagarna. 

* Lidande i samband till såret 

och andra personer.  

* Rädd för att bli avvisad. 

* Sexuella aktiviteten minskas 

som kan vara kopplat till den 

försämrade självkänsla.  

* Tro och religion lindra 

lidandet av bensåret och 

skapade hopp. 

  

                       

 



 

                Sid 10 (12) 
Artikel 

nr 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

10 Författare: Taverner, T., 

Closs, S. J. & Briggs, M.  

År: 2014. 

Titel: The Journey to Chronic 

Pain: A Grounded Theory of 

Older Adult’s Experiences of 

Pain Associated with Leg 

Ulceration. 

Tidskrift: Pain Management 

Nursing. 15(1). 

Sidnr: 186–198. 

Land: Storbritannien. 

Beskriva och 

förklara 

upplevelsen av 

smärta och 

dess inverkan 

för patienter 

med kroniska 

bensår. 

Population: Ålder över 65, 

behandlas för bensår, har 

bensår under knät men 

över/på alveoler, har smärta 

associerat med bensåret, 

förstår engelska. 

Urvalsförfarande: 

Sjuksköterskor väljer ut 

lämpliga patienter som de 

behandlar för bensår.  

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 11, 9 

kvinnor, 2 män. 68–100 år, 

medelålder 81 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Analysmetod: Grounded 

Theory.  

Styrkor/Svagheter: 

Sjuksköterskorna valde ut 

deltagarna, flest kvinnor, vita, 

representerar inte andra med 

etiskt ursprung pga. att 

deltagarna behövde kunna 

engelska. 

* Det var smärtan som gjorde 

att de sökte hjälp. 

* Omläggningen var det 

värsta och gjorde mest ont. 

* Smärta hela tiden. 

* Undvek aktiviteter pga. 

smärtan. 

* Kände att de förlorade 

självständighet. 

* Störd sömn, 

självmordstankar, depression, 

isolering. 

           
         

 

 

 

 

 

 



 

             Sid 11 (12) 
Artikel 

nr 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

11 Författare: Van 

Hecke, A., 

Verhaeghe, S., 

Grypdonck, M., 

Beele, H. & 

Defloor, T.  

År: 2010. 

Titel: Processes 

underlying 

adherence to leg 

ulcer treatment: A 

qualitative field 

study. 

Tidskrift: 

International 

Journal of Nursing 

Studies. 48. 

Sidnr: 145–155. 

Land: Belgien. 

Att undersöka 

processerna som 

underliggande 

till beteende hos 

patienterna med 

venösa bensår 

som fick 

sjuksköterskeråd. 

Population: Venösa bensår med branchial 

index på 0,8–1,2, kunna skriva och läsa, 

ha kompression. 

Urvalsförfarande: Deltagarna valdes av 

sjuksköterskor som arbetade på 

“healthcare organisation”.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 25 

patienter, 15 kvinnor, 10 män. 76–83 år. 

Medianålder 79. 

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ 

fältstudie och semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod: Thematic content analysis: 

Materialet transkriberades, skapades 

kategorier och slutligen teman.  

Styrkor/Svagheter: 

Antalet 

deltagare/Sjuksköterskor 

väljer ut patienterna. 

* Rädsla för att gå. 

* Rädsla för att falla. 

* Smärta var en orsak att inte 

vara aktiv. 

* Kände att de blev mer 

beroende av andra 

           
 

           

      

 

 

 



 

                                Sid 12 (12) 
Artikel 

nr 

Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land  

Syfte Metod, ev design Värdering Resultat 

12 Författare: Wellborn, J. & 

Moceri, J. T.  

År: 2014. 

Titel: The Lived Experiences 

of Persons With Chronic 

Venous Insufficiency and 

Lower Extremity Ulcers.  

Tidskrift: Journal Wound 

Ostomy Continence Nursing. 

41(2). 

Sidnr: 122–126. 

Land: USA 

Att beskriva 

den levande 

upplevelsen av 

kroniska 

bensår och 

undersöka hur 

det påverkar 

deras 

hälsorelaterade 

livskvalitet. 

Population: Patienter som 

har bensår och som 

behandlas på “Wound care 

center”. Exkluderade 

patienter som är yngre än 

18 år, använder droger, sår 

orsakade av diabetes, 

arteriell perifer sjukdom.  

Urvalsförfarande: 

Patienterna tillfrågades av 

sina sjuksköterskor att 

medverka i studien. 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 10, 6 

kvinnor, 4 män. 

Medelålder 66 år. 8 från 

USA, 2 från 

Storbritannien.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuguide med öppna 

frågor. Både gruppintervju 

och enskild intervju. 

Analysmetod: Thematic 

content analysis: 

Transkriberades, identifiera 

teman.   

Styrkor/Svagheter: Olika 

intervjukonstellationer/Begränsat 

antal deltagare som 

sjuksköterskor valdes ut. 

* Påverkade dagliga 

aktiviteter. 

* Svårigheter att duscha 

eller bada pga. 

omläggningen. 

* Frustrerad över väntan på 

behandlingen. 

* Smärta, obekvämhet, 

klåda. 

* Störd sömn. 

 

 

 



 

 


