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Sammanfattning 
Bakgrund: Smärta vid svårläkta ben- och fotsår är ett vanligt förekommande problem 
som ofta är underbehandlad. Smärta påverkar sårläkningen negativt och är ett komplext 
hälsoproblem. Smärta kan ses utifrån olika dimensioner vilka påverkar personen på 
olika sätt. Syfte: Syftet var att beskriva hur personer upplever smärta vid svårläkta ben- 
och fotsår. Metod: En allmän litteraturstudie baserad på kvalitativa empiriska studier. 
Resultat: De olika upplevelserna av smärta delades in i tre huvudkategorier; 
upplevelser av konstant smärta, upplevelser av oförståelse samt upplevelser av själslig 
smärta. Det framkom att personer med svårläkta ben- och fotsår upplever konstant 
smärta och hur den konstanta smärtan påverkade vardagen. Oförståelse från närstående 
och vårdpersonal ledde till frustration och påverkade självkänslan negativt. Själslig 
smärta framträdde i form av hopplöshet, ångest, skuld och skam samt ett förändrat 
socialt liv. Slutsats: Sjuksköterskan bör identifiera de olika dimensionerna av smärta 
som skapar en ond cirkel vid svårläkta ben- och fotsår. Sjuksköterskan bör ha en 
helhetssyn och försöka bryta den onda cirkeln av konstant smärta, hopplöshet och 
oförståelse. 
 
Nyckelord: smärta, svårläkta ben- och fotsår, upplevelse, konstant smärta, 
oförståelse, hopplöshet, själslig smärta, ond cirkel 
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Abstract 
Background: Pain in hard-to-heal leg- and foot ulcers is a problem of frequent 
occurrence and is often under-treated. Pain affects the wound healing negatively and is 
a complex health problem. There are different dimensions of pain which affects the 
person in various ways. Aim: The aim of the study was to describe the personal 
experience of pain in hard-to-heal leg- and foot ulcers. Method: A literature review 
based on qualitative empirical studies. Results: The different experiences of pain were 
divided into three head categories; experiences of constant pain, experiences of 
incomprehension and experiences of emotional pain. The result showed that persons 
with hard-to-heal leg- and foot ulcers experienced constant pain and how it influenced 
the every-day-living. Incomprehension was experienced from relatives and health 
professionals and led to experiences of frustration. Incomprehension had a negative 
impact on the self-esteem. Emotional pain was illustrated by experiences of 
hopelessness, guilt and shame, anxiety and changed social life. Conclusions: The nurse 
should identify the different dimensions of pain that creates a vicious circle of pain with 
hard-to-heal leg- and foot ulcers. The nurse should have a holistic view and try to break 
the vicious circle of constant pain, hopelessness and incomprehension.  
 
 
Keywords: pain, hard-to-heal leg-and foot ulcers, experience, constant 
pain, incomprehension, hopelessness, emotional pain, circle of pain   
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BAKGRUND 
Smärta vid svårläkta ben- och fotsår är ett vanligt förekommande problem. Bland personer 

med ben- och fotsår upplever 50-90 % smärta (Lindholm, Bjellerup, Christensen & 

Zederfeldt, 1993). Ett svårläkt ben- och fotsår innebär ett sår som finns på underben och fot 

som inte läkt inom sex veckor (Lindholm, 2003). Den vanligaste åldersgruppen med ben- och 

fotsår är 65 år och uppåt (Lindholm, 2003) och i Sverige drabbas cirka 1 % av befolkningen 

(Bjellerup, Lindholm & Öien, 2009-2010). Trots att smärtan vid svårläkta ben- och fotsår är 

så vanligt förekommande är den underbehandlad (Persoon, Heinen, van der Vleuten, de Rooij, 

van de Kerkhof & van Achterberg, 2004). En undersökning visar att 29 % av de personerna 

med ben- och fotsår inte fick någon smärtbehandling alls (Ebbeskog, Lindholm & Öhman, 

1996).  

 

Smärta försämrar läkningsprocessen av svårläkta ben- och fotsår genom att de minsta kärlen 

kring såret drar ihop sig på grund av stresshormoner katekolaminer och genomblödningen i 

vävnaden kring såret minskar. Detta leder till att syre och näring får svårt att komma ut till 

vävnaden kring det svårläkta ben- och fotsåret och därmed hämmas läkningen (Borglund, 

1988). 

 

Enligt International Association for the Study of Pain (1994) är smärta ”en obehaglig, 

sensorisk och känslomässig upplevelse, som förknippas med vävnadsskada”. Blomqvist 

(2002, s. 18) beskriver smärta som ”en personlig upplevelse och inte synlig för andra 

personer”. Uppleva innebär ”att vara med om (ngt) som direkt berörd part” samt ”uppfatta 

och värdera på ett känslomässigt plan” (Nationalencyklopedin, 2009). Att uppleva fysisk 

smärta vid svårläkta ben- och fotsår är en orsak till lidande. Lidandet är subjektivt och sätts i 

samband med hela personen genom hur livet förändras (Birkler, 2007). Det är inte bara den 

fysiska smärtan som orsakar lidande utan personerna kan också lida på grund av andra 

omständigheter i livet. En sjuk persons liv handlar om mer än sjukdomen i sig eftersom 

personen är en del i samhället med sitt arbete, familje- och sociala förhållanden, livshistoria, 

dess kultur. Dessa faktorer påverkar personerna och deras hälsa. Hälsa är enligt Birkler (2007) 

en subjektiv upplevelse som är oberoende av frånvaro av sjukdom. En person med sjukdom 

kan känna att han har god hälsa medan en frisk person inte nödvändigtvis känner 



 

7 
 

välbefinnande (ibid). Begreppet hälsa definieras av World Health Organisations (WHO) som 

psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande och det handlar därför inte endast om frånvaro av 

sjukdom (WHO, 1946). Enligt Lindholm (2003) är svårläkta ben- och fotsår ett komplext 

hälsoproblem, där sjuksköterskan behöver kunskap om matens, sömnens, rörelseförmågans, 

det sociala livet och smärtans betydelse för hälsan och sårläkningen. Smärta kan upplevas och 

uttryckas på olika sätt och omvårdnaden behöver därför ske utifrån ett helhetsperspektiv 

(ibid). Haegerstam (2008) förklarar smärta som lidande utifrån olika dimensioner som indelas 

i somatiskt, psykosocialt och existentiellt lidande. Fysisk lidande har fysiologiska orsaker som 

exempelvis trötthet eller smärta. Psykosocialt lidande kan ha emotionella orsaker som bland 

annat ångest och depression. Existentiellt lidande innebär ett djupare lidande som påverkar 

personen andligt och själsligt. Det lidandet kan vara känslor av ensamhet, sorg och religiös 

kris (ibid). Personer med svårläkta ben- och fotsår kan uppleva smärta av olika dimensioner 

(Lindholm, 2003). 

 

Det finns olika orsaker till att ett svårläkt ben- och fotsår uppkommer. Det kan bero på venös 

insufficiens, arteriell sjukdom, komplikationer av diabetes, tryck, trauma vid hydrostatiska 

sår, småkärlssjukdom samt tumör (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2009-2010). Av de som 

drabbas av svårläkta ben- och fotsår är ungefär 50 % orsakade av insufficiens i det venösa 

återflödet (Lindholm, 2003). På grund av detta uppstår ödem i underbenen och därefter 

luckras huden upp vilket leder till venösa ben- och fotsår som är smärtsamma. Arteriella ben- 

och fotsår motsvarar 10-20 % av svårläkta ben- och fotsår. Personer med arteriella ben- och 

fotsår upplever kraftig smärta som ökar i intensitet vid högläge. Arteriella ben- och fotsår 

uppkommer på grund av nedsatt cirkulation i artärerna som vid ateroskleros. Syre och näring 

får svårt att komma ut till de försvagade vävnaderna vilket leder till arteriella ben- och fotsår. 

Arteriovenösa ben- och fotsår innebär att en person har bristande venös funktion samt 

förkalkning i benens blodkärl och då kan blandsår utvecklas. Den typen motsvarar 20-25 % av 

alla svårläkta ben- och fotsår (ibid).  

 

Svårläkta ben- och fotsår uppstår hos 8 % av personer med diabetes (Apelqvist, 1995). 

Orsaker är komplikationer av diabetes som ateroskleros, neuropati samt skelettförändring som 

gör att foten belastas fel och tryckskada kan uppkomma (Lindholm, 2003). Tidigare 

undersökningar kring smärta hos diabetiker med svårläkta ben- och fotsår visade att såren inte 
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orsakar smärta (Sibbald, Armstrong & Orsted, 2003). Ribu, Rustöen, Birkeland, Hanestad, 

Paul och Miaskowski (2006) beskrev dock att smärta upplevdes av 75 % av diabetiker med 

svårläkta ben- och fotsår.  

 

Trycksår på fot- och underben uppstår på grund av tryck som minskar blodtillförsel till huden 

och den subkutana vävnaden. Detta beror på långvarig belastning på fotens och underbenens 

hud, olika lager av hudvävnad som förskjuts ifrån varandra eller på grund av friktion av huden 

mot exempelvis sängkläder (Wirestrand, Lindholm & Gunningberg, 2008). Ödem i 

underbenen och yttre skada kan orsaka ett hydrostatiskt ben- och fotsår (Lindholm, 2003). Det 

finns också ben- och fotsår som orsakas av småkärlssjukdom vilket innebär att de minsta 

kärlen är skadade på grund av inflammatoriska eller icke-inflammatoriska sjukdomar. De 

hudtumörer som ingår i definitionen för svårläkta ben- och fotsår är exempelvis 

skivepitelcancer och basalcellcancer (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2009-2010). Det beror 

antingen på en tumör i huden som blivit ett sår eller att vävnad i ett svårläkt ben- och fotsår 

blivit malignt (Lindholm, 2003). 

 

Läkningen av svårläkta ben- och fotsår är en långvarig omvårdnadsprocess där relationen 

mellan sjuksköterska och patienten ska grundas på respekt, förtroende samt ömsesidighet 

(Lindholm, 2009). Omvårdnaden beskrivs teoretiskt av bland annat Kim (2000) i fyra olika 

domäner, patientdomänen, patient-sjuksköterskedomänen, praktikdomänen samt 

omgivningsdomänen.  

 

Patient-sjuksköterskedomänen handlar om relationen dem emellan som innefattar 

kommunikation, interaktion och beröring. Dessa påverkar patienten positivt eller negativt. 

Negativt genom att till exempel distans hålls och konflikter uppstår mellan patient och 

sjuksköterska. Positivt genom att exempelvis minska smärtan med massage, professionellt- 

eller medmänskligt samtal samt empatisk förhållningssätt (Kim, 2000). Lindholm (2003) 

skriver att det är viktigt att patienten förstår varför såret uppstår och vilka faktorer som 

hämmar eller främjar läkning. Sjuksköterskan ska vara lyhörd om vad patienten upplever och 

handla efter hur patienten känner. Patienten kan då få undervisning och samtidigt bli delaktig i 

sin omvårdnad genom att personen får mer kunskap om det svårläkta ben- och fotsåret (ibid).  
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I praktikdomänen beskriver Kim (2000) omvårdnaden där sjuksköterskan kopplar teori till 

praktik (ibid). Omvårdnaden vid svårläkta ben- och fotsår omfattar bland annat 

sårbehandlingen som innehåller såromläggning, kompressionsbehandling, kostrådgivning, 

motivering till motion och smärtbehandling (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2009-2010). 

Dessutom skall personer med diabetes stimuleras till att hålla ett balanserat blodsockervärde 

för att inte hämma läkningen (Lindholm, 2003). Omvårdnad vid trycksår innebär prevention 

samt sårbehandling (Lindholm, 2009). Sjuksköterskan ska ”identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker” (Socialstyrelsen, 2005, s.12). Därför behöver sjuksköterskan kartlägga smärtans 

ursprung, intensitet och typ för att få en uppfattning av den fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella smärtan (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2007). Med samtal kan 

sjuksköterskan få en uppfattning om vilka dimensioner av smärta personen upplever. Som 

hjälpmedel till regelbunden smärtskattning av fysisk smärta kan McGill Pain Questionnaire 

(MPQ) och smärtskattningsskalor som visuell analogskala (VAS) användas. MPQ är ett 

frågeformulär där personen som upplever smärta utförligt kan beskriva smärtans styrka, var 

smärtan finns på kroppen, hur ofta smärtan förekommer, hur smärtan känns och upplevs. VAS 

är en skala där personen med smärta skattar smärtan från ingen till värsta tänkbara smärta 

(ibid). Med de kunskaper, erfarenheter och förståelse som sjuksköterskan har kan hon då 

åtgärda smärtan (Kim, 2000).  

  

En annan omvårdnadsdomän är patientdomänen där Kim (2000) beskriver att sjuksköterskan 

ska ha en helhetssyn av personen samt uppmärksamma specifika fenomen vid sjukdom som i 

detta fall är smärta vid svårläkta ben- och fotsår. Sjuksköterskan ska observera patientens 

kroppsspråk och fysiska kännetecken för smärta (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 

2007). Tecken på smärta är exempelvis gråt, grimaserande, förhöjd puls, svettning och förhöjt 

blodtryck (ibid). En viktig del av omvårdnaden är att tänka på att patienten kan ha haft smärta 

vid tidigare svårläkta ben- och fotsår vilket kan väcka negativa känslor (Lindholm, 2009). 

 

I omgivningsdomänen tar Kim (2000) upp omvårnadsåtgärder som handlar om den fysiska, 

psykiska och sociala miljön som påverkar patienten utanför vårdsammanhanget. 

Sjuksköterskan ska tänka på hur den fysiska, psykiska och sociala miljön för patienten ser ut 

(ibid). Det vill säga undersöka om patienten exempelvis kan röra sig fritt inom hemmet, ta sig 

ut lätt eller bor i lägenhet utan hiss. Finns det grannar eller närstående som kan hjälpa med det 



 

10 
 

vardagliga som till exempel handla och andra sysslor. Personen kan erbjudas hjälpmedel eller 

hemtjänst. Om det psykosociala stödet inte är optimalt kan exempelvis stödgrupp eller 

förening föreslås (Lindholm, 2003). 

 

Enligt Socialstyrelsen ska sjuksköterskan ”uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse och lidande och så långt som möjligt lindra detta genom adekvata 

åtgärder” (Socialstyrelsen, 2005, s.11). Smärta är det största problemet för personer med 

svårläkta ben- och fotsår och ytterligare forskning behövs om det (Persoon et al., 2004). 

Värdering av smärtan är en försummad del av omvårdnaden vid svårläkta ben- och fotsår 

(Ebbeskog, 2003). Därför är det viktigt att ha kunskap om hur personer upplever smärta vid 

svårläkta ben- och fotsår och med ökad kunskap kan sjuksköterskan ingripa för att lindra 

smärtan. 

 

SYFTE 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva personers upplevelse av smärta vid svårläkta ben- 

och fotsår.  

 

METOD 

Design 

Denna studie var en allmän litteraturstudie med patientperspektiv för att beskriva fenomenet 

smärta vid svårläkta ben- och fotsår. En allmän litteraturstudie har funktionen att ge kunskap i 

aktuell forskning och identifiera områden som behöver utforskas ytterligare (Polit & Beck, 

2006).  

Urval 

Urvalet var kvalitativa vetenskapliga artiklar som byggde på empiriska studier som fångade 

personers upplevelse av smärta vid svårläkta ben- och fotsår. Eftersom svårläkta ben- och 

fotsår vanligen drabbar personer över 65 år var ålder > 65 år ett inklusionkriterie i vår 

sökning. Artiklarna skulle vara peer-reviewed, det vill säga att artiklarna var granskade av 
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forskare som gav råd om artikeln fick publiceras i en vetenskaplig tidskrift (Polit & Beck, 

2006). Artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidsskrifter mellan 1990 till och med 

2009. Den tidsperioden valdes för att få ett brett forskningsresultat. Ett annat 

inklusionskriterie för artiklarna var att de skulle vara skrivna på engelska på grund av att båda 

författarna behärskar det språket utöver modersmål. Exklusionskriterier var kvantitativa 

studier, studier som handlade om hudtumör samt studier som handlade om trycksår som inte 

var lokaliserade på underben och fötter. 

Litteraturstudiens genomförande 

För att finna empiriska artiklar som svarade på syftet gjordes sökningar i databaserna Cinahl, 

PubMed och PsycINFO då de innehöll vetenskapliga artiklar med omvårdnadsfokus. Sökord 

som användes var: chronic wound, diabetic foot, experience, feelings, foot ulcer, leg ulcer, 

living with, pain, psychosocial, quality of life, ulcer och ulceration (Bilaga 1). Referenslistor 

från funna artiklar genomsöktes för att hitta fler empiriska artiklar som svarade på syftet. 

Därefter gjordes manuella sökningar via bibliotekskataloger. Sammanlagt hittades nio 

empiriska artiklar. En artikelöversikt av syfte, metod, urval, artiklarnas resultat samt kvalité 

på artiklarna sammanställdes (se Bilaga 2). Granskning av studiernas kvalité genomfördes 

med hjälp av Fribergs (2006) granskningsfrågor (se Bilaga 3). Kvalitén bedömdes medel eller 

hög främst beroende på om metoden var noggrant beskriven, om studien var etiskt godkänd, 

om resultatet svarade på syftet och om det ökade förståelsen för det aktuella fenomenet. De 

artiklar som bedömdes ha låg kvalité uteslöts från litteraturstudien. 

 Analys  
Den använda analysmetoden inspirerades av Friberg (2006). De empiriska kvalitativa 

artiklarna lästes flera gånger så att författarna fick en uppfattning av dess innehåll. Utifrån 

artiklarnas resultat skrevs meningar med olika upplevelser av smärta vid svårläkta ben- och 

fotsår ner. Sedan förminskades de meningarna och det väsentliga budskapet bevarades. 

Därefter kodades de olika upplevelserna av smärta vid svårläkta ben- och fotsår och 

placerades in i underkategorier och huvudkategorier. Det som först visade sig i texten var 

fysisk smärta. Efter ytterligare fördjupning fick författarna kunskap om fler dimensioner av 

fenomenet smärta. Därefter gjordes en ny induktiv textanalys av samma artiklar där ytterligare 

upplevelser skrevs ned, kodades och kategoriserades. De slutgiltiga huvudkategorierna 

resulterade i upplevelser av konstant smärta, upplevelser av oförståelse samt upplevelser av 
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själslig smärta. Sedan skrevs resultatet i löpande text som inkluderar alla upplevelser som 

framträdde och som svarade på syftet. Författarna valde att presentera deltagare och patienter 

i studierna som personer.  

Etiska överväganden 

Författarna kontrollerade att samtliga studier som artiklarna baserades på och användes i 

litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté. Enligt Polit och Beck (2006) innebär 

etiska överväganden bland annat deltagarnas anonymitet, frivilligt deltagande, att deltagarnas 

rättigheter respekteras såsom att kunna dra sig ur studien samt reflektion över nytta och risker 

med studien.  

 

RESULTAT 
Resultatet visade personers beskrivning av hur smärta vid svårläkta ben- och fotsår upplevdes. 

Det resultat som framkom ur analysen delades in i tre huvudkategorier: Upplevelser av 

konstant smärta, Upplevelser av oförståelse samt Upplevelser av själslig smärta.  
 

Tabell 1. Översikt av huvud- och underkategorier. 

Huvudkategorier         Underkategorier 

Upplevelser av konstant smärta • Upplevelser av när smärta kändes 

• Upplevelser av hur smärtan kändes 

• Upplevelser av hur smärtan påverkade vardagen 

Upplevelser av oförståelse • Upplevelser av att närstående och vårdpersonal visade 

oförståelse 

• Upplevelser av att oförståelse påverkade självkänslan 

• Upplevelser av frustration och ilska på grund av oförståelse 

Upplevelser av själslig smärta • Upplevelser av oro, ångest och nedstämdhet 

• Upplevelser av hopplöshet 

• Upplevelser av skuld och skam 

• Upplevelser av ett begränsat socialt liv och ensamhet 
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Upplevelser av konstant smärta 

Upplevelser av när smärta kändes 

Personerna upplevde att smärtan vid svårläkta ben- och fotsår kändes konstant (Krasner, 

1998; Douglas, 2001; Hopkins et al., 2006) och var generellt svår att kontrollera (Walshe, 

1995). Personerna hade konstant smärta när de stod upp (Krasner, 1998; Ribu & Wahl, 2004), 

när de gick och när benen svullnade. Smärtan upplevdes konstant vid sårets uppkomst och 

minskade lite när såret förbättrades (Krasner, 1998).  

 

”The damn thing never stops hurting…I´m not kidding you”  

(Krasner 1998, s.162). 

 

Smärtans intensitet förändrades under dag och natt samt vid aktivitet (Ebbeskog & Ekman, 

2001). I studien som gjordes av Ribu och Wahl (2004) framkom att nästan alla personerna 

upplevde smärta någon gång till exempel när de gick eller vilade. Exempelvis upplevdes 

smärtan som värst på nätterna, vid rörelse (Krasner, 1998) och efter arbete (Douglas, 2001). 

Det uppfattades också som att infektion i det svårläkta ben- och fotsåret orsakade smärta 

(Krasner, 1998). En person upplevde att den fysiska smärtan försvann ena dagen men kom 

tillbaka den andra (Hopkins, 2004). 

  

Omläggning av det svårläkta ben- och fotsåret förvärrade smärtan (Walshe, 1995; Krasner, 

1998; Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005). Vid smärtsamma omläggningar upplevde 

personerna med svårläkta ben- och fotsår att de inte fick tillräckligt med smärtstillande eller 

annan hjälp (Ebbeskog & Emami, 2005). De använde smärtans intensitet till att bedöma 

behandlingen och sårets läkningsprocess (Walshe, 1995). Avlägsnande av nekros från såret 

upplevdes som mest smärtsamt (Krasner, 1998; Beitz & Goldberg, 2004) då smärtan 

fördubblades och förstörde hela dagen (Krasner, 1998). De undrade varför de inte fick 

bedövning alls när vårdpersonal klippte och skrapade i huden (Krasner, 1998). Men några 

personer avböjde att få bedövning då de tyckte att injektionerna förvärrade smärtan (Krasner, 

1998; Beitz & Goldberg, 2004). När smärtan minskade tolkades det som att såret höll på att 

läka (Krasner, 1998).  
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Upplevelser av hur smärta kändes 

Det fanns flera olika skildringar av hur den fysiska smärtan kändes vid svårläkta ben- och 

fotsår. Personerna med svårläkta ben- och fotsår upplevde smärtan som bland annat skarp, 

brännande, värkande, bultande, molande, gnagande, obehaglig, svidande och outhärdlig 

(Krasner, 1998). De gav också detaljerade beskrivningar som att någon stack dem med en 

varm eldgaffel eller som stickande nålar, nervsmärta och skottsmärta (ibid). Andra uttryck var 

lidande, splittrande, haltande eller att det kändes som att hälen skulle brista när den belastades 

(Hopkins, Dealey, Bale, Defloor och Worboys, 2006). I Walshes (1995) studie framkom 

liknande beskrivningar som öm, brännande, skjutande och som röda heta nålar.  

 

”Well, it is like a very bad nagging toothache, all the time, all the time, and 

there is nothing you can do” (Walshe, 1995, s.1095). 

 

Upplevelser av hur smärtan påverkade vardagen 

Smärtan vid svårläkta ben- och fotsår hade en djupgående påverkan på personernas liv 

(Walshe, 1995; Douglas, 2001). Livet styrdes av smärtan som blev central och förändrade 

vardagen (Ebbeskog & Ekman, 2001). Personerna upplevde att de behövde ta smärtstillande 

läkemedel regelbundet (Ebbeskog & Ekman, 2001) men de tyckte att det inte lindrade 

smärtan tillräckligt (Walshe, 1995). Några fann dock ingen annan lösning mot smärtan än att 

ta smärtstillande läkemedel (Beitz & Goldberg, 2005). Smärta vid svårläkta ben- och fotsår 

gjorde att personerna blev medvetna om såret och det ockuperade deras tankar (Walshe, 1995; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004). Flera personer upplevde att fysisk smärta avbröt 

sömnen vilket ledde till ökad trötthet under dagen (Walshe, 1995; Krasner, 1998; Douglas, 

2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004) och därmed blev dygnet omvänt (Ebbeskog 

& Ekman, 2001). Samtliga personers livsstil påverkades av smärtan genom att de blev mindre 

fysiskt rörliga (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Ribu & Wahl, 2004; Hopkins et 

al., 2006) vilket ledde till försämrad mobilitet (Walshe, 1995; Ribu & Wahl, 2004). Den 

ökade sårsmärtan gjorde att längden på promenaderna minskades (Ebbeskog & Ekman, 2001) 

eller undveks situationer som att gå och stå (Walshe, 1995). Konsekvensen av att de inte 

kunde stå eller gå gjorde att de kände sig slöa och trötta (Ribu & Wahl, 2004). Från att ha 

varit fysiskt aktiv tidigare och ha haft friska ben blev de stillasittandes inomhus (Beitz & 
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Goldberg, 2005). Smärtan gjorde också att personerna uteslöt sig från sociala kontakter 

(Hopkins, 2004) och vanor som att resa och träffa vänner minskades (Ebbeskog & Ekman, 

2001). Smärtan påminde om att det tidigare aktiva livet som funnits inte längre fanns som till 

exempel när de inte längre kunde gå ut och dansa på lördagskvällar (Hopkins, 2004).  

 

Upplevelser av oförståelse 

Upplevelser av att närstående och vårdpersonal visade oförståelse  

Oförståelse upplevdes då personerna ansåg att inga närstående visste hur smärtan kändes 

(Krasner, 1998; Douglas, 2001; Ribu & Wahl, 2004). Personerna upplevde också oförståelse 

från närstående när de inte fick stöd i sin livssituation med det svårläkta ben- och fotsår 

(Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Flera personer med svårläkta ben- och fotsår upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade när 

personerna gav uttryck för smärta eller obehag (Douglas, 2001; Beitz & Goldberg, 2005; 

Ebbeskog & Emami, 2005) samt att de ibland kände sig ignorerade (Ebbeskog & Emami, 

2005). Personerna kände att vårdpersonal visade bristande förståelse för bensåret (Douglas, 

2001) och det upplevdes som att de inte kunde förstå hur det var att ha benet omlindat en hel 

vecka (Ebbeskog & Emami, 2005). Personerna upplevde också att vårdpersonal inte lyssnade 

när personerna ville ha ett annat omläggningsmaterial som absorberade lukten. 

Vårdpersonalen påstod att de redan använde det bästa omläggningsmaterial som fanns (Beitz 

& Goldberg, 2005). Oförståelse illustrerades också där läkare insisterade på att personerna 

skulle gå till dagvårdscentret för äldre trots att de kände sig för unga för det (Ribu & Wahl, 

2004).  

Upplevelser av att oförståelse påverkade självkänslan  

Personerna med svårläkta ben- och fotsår upplevde att de förlorade sin värdighet och att de 

inte kände sig hela (Walshe, 1995) eller som sig själva (Beitz & Goldberg, 2005). De 

upplevde sig som observerade och fångade på grund av bandaget (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Att sitta i rullstol gjorde att de kände sig som ett monster när alla tittade på benet (Hopkins et 

al., 2006). När personerna inte kände sig involverad i omvårdnaden av sitt svårläkta ben- och 

fotsår uppkom känslor av att självbestämmandet (Ebbeskog & Emami, 2005) och 
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självförtroendet försvann (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001). De upplevde sig som 

sårbara, beroende och kontrollerad av rutinerna av sjukvården (Ebbeskog & Emami, 2005).  

 

”No one really understands… I just hate relying on other people all the time… 

I am no longer me” (Douglas, 2001, s.358). 

 

Upplevelser av frustration och ilska på grund av oförståelse 

Frustration kunde upplevas på grund av oförståelse från andra personer i deras omgivning. 

Exempelvis blev en lastbilschaufför frustrerad då han inte fick sitta på en stol på de olika 

leveransställena för att vila benen (Krasner, 1998). Frustration upplevdes också när 

vårdcentraler inte hade rätt material som specialisten hade ordinerat (Ebbeskog & Emami, 

2005) och när vårdpersonal bytte materialtyp så att såret inte fick tid att läka (Douglas, 2001). 

Personerna blev också arga om de upplevde oförståelse. Det kunde upplevas om de fick en 

känsla av att vårdpersonalen inte visste vad de gjorde (Ebbeskog & Emami, 2005) och när 

personerna inte fick veta något om såret (Douglas, 2001). Dessa känslor uppstod också när 

ingen kunde berätta när eller om det svårläkta ben- och fotsår skulle läka (Walshe, 1995). 

Några personer fick en generell känsla av hat när vårdpersonal inte visade förståelse för 

livssituationen med svårläkta ben- och fotsår (Douglas, 2001). 

 

Upplevelser av själslig smärta 

Upplevelser av oro, ångest och nedstämdhet 

Känslor av att vara ledsen och rädd upplevdes av flera personer med svårläkta ben- och fotsår. 

Personerna upplevde rädsla bland annat för att gå ut utan att ha sällskap (Ribu & Wahl, 2004). 

Personerna oroade sig också för sårets utveckling (Douglas, 2001) och orsaken till smärtans 

uppkomst (Beitz & Goldberg, 2005). De upplevde ångest när de inte hade kontroll över såret 

då det kunde börja rinna eller bandaget kunde lossna (Ebbeskog & Ekman, 2001). Känslor av 

ångest upplevdes på grund av att personerna hade förlorat kontrollen i livet (Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins 2004). Att jämföra sig med andra som hade det värre än 

de själva kunde också leda till oro och ångest för det som skulle kunna hända (Hopkins, 

2004), som till exempel att förlora sitt ben (Ribu & Wahl, 2004; Beitz & Goldberg, 2005) 
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eller att deras barn också skulle drabbas (Hopkins, 2004). Personerna kände oro inför 

behandlingen och omläggning av det svårläkta ben- och fotsåret (Walshe, 1995; Krasner, 

1998; Douglas, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005). Om personen inte litade på vårdpersonalen 

gav det upphov till ångest (Ebbeskog & Emami, 2005). När personerna tog smärtstillande 

läkemedel kände de rädsla för överdosering (Beitz & Goldberg, 2005), för att utveckla ett 

beroende (Ribu & Wahl, 2004) och för att de trodde det var dåligt för kroppen (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). I Ribu och Wahls (2004) studie uttryckte flera personer ångest inför framtiden. 

De berättade att smärtan kunde få dem att gråta (Krasner, 1998; Hopkins et al., 2006). Den 

fysiska smärtan kunde bli så allvarlig att det även utlöste upplevelser av stress (Hopkins, 

2004), nedstämdhet (Ebbeskog & Ekman, 2001) samt att de kände sig deprimerade (Krasner, 

1998; Douglas, 2001).   

Upplevelser av hopplöshet  

Hopplöshet upplevdes när personerna kände att det inte fanns något att göra åt det svårläkta 

ben- och fotsåret och att det aldrig skulle bli bra (Walshe, 1995; Ribu & Wahl, 2004). 

Känslan höll i sig på grund av läkningsprocessens varaktighet, sårsmärtan, ändrad 

kroppsuppfattning och ändrat socialt liv (Ebbeskog & Ekman, 2001). Personerna hade gett 

upp hoppet att såret skulle läka (Hopkins, 2004; Ebbeskog & Emami, 2005; Beitz & 

Goldberg, 2005). De orkade inte längre fråga om såret någonsin kommer att bli bra (Douglas, 

2001). Personerna hade en allmän känsla av sorg på grund av det svårläkta ben- och fotsåret 

(Douglas, 2001). 

 

“Believe me, I know what pain is. I don´t want no more. I´d rather die” 

(Krasner, 1998, s.164). 

Upplevelser av skuld och skam 

Personerna kände skuld på grund av att de inte hade varit mer rädda om sig själva så att såret 

kunde ha förhindrats från början (Ribu & Wahl, 2004). Några upplevde skuldkänslor för att 

de hade jobbat så hårt, inte varit mer försiktiga (Ebbeskog & Ekman, 2001) eller när såren 

återkom och inte läkte (Douglas, 2001). När personerna slog i foten trodde de att de 

förorsakat ett nytt sår och uppfattade det som att de hade gjort något dumt (Beitz & Goldberg, 

2005). De kände skuld mot sig själva och vårdpersonal när såret inte läkte som det skulle 
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(Hopkins, 2004). Skuldkänslor uppkom om personerna inte följde råden som de fick av 

sjukvårdspersonal (Ribu & Wahl, 2004) eller för att de upplevde att de besvärade 

sjukvårdspersonal med det svårläkta ben- och fotsåret (Krasner, 1998). Personerna kunde 

uppleva att de var en börda i allmänhet för sjukvårdspersonal samt sina närstående (Ribu & 

Wahl, 2004). 

 

Flera personer med svårläkta ben- och fotsår kände skam på grund av lukt, läckage och benets 

utseende (Walshe, 1995; Douglas, 2001; Hopkins, 2004; Ebbeskog & Emami, 2005). Lukten 

från det svårläkta ben- och fotsåret upplevdes som hemsk (Beitz & Goldberg, 2005). 

Skammen de kände för lukten kunde göra att de tackade nej till bröllopsinbjudningar 

(Hopkins, 2004). De upplevde sig själva som smutsiga och ville inte att någon skulle se de 

hemska bandagen (Douglas, 2001). Personerna undvek att träffa andra på grund av det 

rinnande såret (Ebbeskog & Ekman, 2001). Personerna med svårläkta ben- och fotsår kunde 

bli väldigt ledsna under behandlingen och gråta, skrika och behöva stöd från vårdpersonalen. 

Därefter väcktes skamkänslor för beteendet (Krasner, 1998). Personerna skämdes också för 

att det privata blev känt inför andra (Hopkins, 2004). Skamkänslor upplevdes på grund av det 

smärtsamma såret samt att de kände sig deprimerade men de ville inte prata med andra om 

det. Dessa negativa känslor gjorde att de grät i ensamhet (Ebbeskog & Ekman, 2001) samt 

kände frustration och ilska mot sig själva (Beitz & Goldberg, 2005).  

Upplevelser av ett begränsat socialt liv och ensamhet 

Att leva med svårläkta ben- och fotsår påverkade personernas liv så att deras sociala liv 

förändrades vilket kunde orsaka själslig smärta. Det sociala livet begränsades på grund av 

bland annat att besök i kyrkan minskades, vanliga shoppingturer inställdes, socialt umgänge 

minskades, familjeroller förändrades och traditionella roller försvann (Beitz & Goldberg, 

2005). Personerna berättade att livet numera bestod i att gå och handla och inget annat jämfört 

med att tidigare ha haft ett rikt socialt liv (Ribu & Wahl, 2004). Också i kombination med 

händelser som till exempel ett dödsfall av den person som tidigare gjort det möjligt med 

sociala aktiviteter gjorde att personerna kände sig isolerade (Ribu & Wahl, 2004). Ensamhet 

uttrycktes genom att personerna förklarade att vårdpersonal var de enda som de träffade (Ribu 

& Wahl, 2004). Det upplevdes också som att det sociala livet begränsades på grund av att 

personerna tvingades passa tider för såromläggning (Hopkins, 2004).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Efter de första breda sökningarna som gjordes uppfattades det som att det fanns flera 

empiriska studier om svårläkta ben- och fotsår. Men efter en noggrann genomgång av det 

funna materialet visade det sig att mycket av det bestod i kvantitativa studier och att de inte 

handlade om upplevelser av smärta. Därför anser vi att det behövs mer kvalitativ forskning 

kring upplevelse av smärta vid svårläkta ben- och fotsår.  

 

Några av artiklarna visades sig ha även yngre personer än 65 år gamla som deltog i studierna 

(se Bilaga 2- Artikelöversikt). Inklusionskriterier i sökningarna var åldern 65 år och uppåt för 

att det är den åldersgruppen som vanligen drabbas av svårläkta ben- och fotsår. Vi ville inte 

utesluta upplevelser av smärta vid svårläkta ben- och fotsår på grund av ålderskriterier då det 

visade sig att även yngre personer än 65 år drabbas. I artiklarna av Beitz och Goldberg (2005) 

samt Hopkins et al. (2006) som handlar om trycksår på hela kroppen, togs endast delar av 

resultatet med där det tydligt framkom att personen beskrev smärta vid svårläkta ben- och 

fotsår samt att de hade haft såren i mer än sex veckor. Årtal som inkluderades var från början 

1999-2009 eftersom vi ville ha aktuella resultat. Men eftersom sökträffarna var för få 

utvidgades gradvis bredden på årtal till 1995-2009 och till sist 1990-2009. Resultatet visade 

ingen betydande skillnad mellan de senaste och tidigaste studierna vad gäller upplevelsen av 

smärta. Eftersom artiklarna var skrivna på engelska fanns det en risk att metaforiskt språk har 

misstolkats. För att minska risken har en noggrann översättning gjorts med hjälp av olika 

ordböcker. För att styrka trovärdigheten kan författare välja att exemplifiera med citat 

(Backman, 2008), vilket också gjordes i några av underkategorierna.  

 

I samtliga studier var både män och kvinnor respresenterade. Gruppen med kvinnor var nästan 

tre gånger större än män. Ingen av de empiriska studierna syftade till att jämföra upplevelser 

av smärta mellan de två könen. Vi kunde inte avläsa skillnader av upplevelser mellan de två 

grupperna i artiklarnas resultat. I den här litteraturstudien är länder från västvärlden 

representerade. Om studier hade använts från länder där familjekulturen skiljer sig från 

västvärlden kunde resultatet blivit annorlunda. Individer som kommer från länder där familjen 

håller ihop mer som grupp skulle kunna ha mindre psykosocial- och existentiell smärta 
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(Hanssen, 2007). Känslor av ensamhet och isolering kan hindras genom att familjen är en 

viktig resurs. Dessutom är smärtuttryck väldigt kulturbundet. Vissa kulturer tillåter att 

personer får uttrycka sin smärta utåt medan andra kulturer är mera restriktiva (ibid). 

Överföring av resultatet kan ske genom att det kan tillämpas i liknande sammanhang och 

förhållanden (Granheim & Lundman, 2004). Vi ser det som positivt att studierna var gjorda i 

västvärlden eftersom resultatet kan överföras till omvårdnad i svensk kontext. 

 

I analysen av texten identifierade vi först den fysiska smärtan i artiklarna. Efter handledning 

blev författarna medvetna om att vi behövde fördjupa oss ytterligare i smärta som fenomen. I 

och med denna fördjupning lärde vi oss att det fanns ytterligare dimensioner av smärta. 

Därefter lästes artiklarna igen och fler upplevelser av smärta visade sig. Genom fördjupningen 

fick vi ökad kunskap om smärta och det gjorde att vi kunde analysera djupare vilket kan ses 

som en styrka. 

 

Genom verksamhetsförlagd utbildning på vårdcentraler samt teoretisk kunskap skapades vår 

förförståelse av smärta i samband med svårläkta ben- och fotsår. På vårdcentraler behandlades 

patienter med svårläkta ben- och fotsår varav flera hade problem med fysisk smärta och 

nedstämdhet. Det påverkade resultatet i början av analysprocessen då författarna utgick ifrån 

tanken att alla med svårläkta ben- och fotsår upplever fysisk smärta som leder till 

nedstämdhet. I utbildningen till sjuksköterska är det omöjligt att inte ha någon förförståelse 

men vi var öppna för nya synvinklar.  

 

Arbetssättet var induktivt och ses som en styrka då samtliga upplevelser av smärta som var 

beskrivna i artiklarna identifierades. En annan styrka med vårt arbetssätt var att båda 

författarna analyserade studiernas resultat tillsammans och samtidigt. På så sätt skapades 

diskussioner mellan författarna om innehållet svarade på syftet. På grund av att artikeln av 

Ribu och Wahl (2004) skickades från biblioteket sent efter att resultatet var i stort sätt 

färdigpresenterat i huvud- och underkategorier, valdes att arbeta deduktivt med den artikeln. 

Artikeln lästes igenom och upplevelser av smärta togs fram, förminskades och kodades och 

placerades därefter in i de underkategorier som redan fanns. En svaghet med detta arbetssätt 

kan ha varit att andra upplevelser av smärta kan ha uteslutits på grund av att de inte 

överrensstämde med de kategorier som redan fanns. Vi anser att tillförlitligheten inte har 
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minskat på grund av det då ett noggrant arbetssätt har genomförts med läsning, identifiering 

av upplevelser samt presentation av resultatet. 

Resultatdiskussion  

I litteraturstudiens resultat framkom olika typer av smärta beskrivna av personer med 

svårläkta ben- och fotsår. Tre problemområden valdes att diskutera: oförståelse, konstant 

smärta samt hopplöshet. Sambandet mellan de tre olika kategorierna av smärtupplevelser kan 

förstås utifrån följande: upplever personerna oförståelse hos vårdpersonalen kan det tyda på 

bland annat okunskap eller kommunikationsbrist. Det kan leda till att personerna inte får hjälp 

till att lindra den konstanta smärtan. Kvarstår den konstanta smärtan fördröjs sårläkningen 

och kan skapa känslor av hopplöshet. Upplevelser av smärta vid svårläkta ben- och fotsår är 

en ond cirkel eftersom de olika dimensionerna av smärtupplevelser påverkar varandra. Det är 

därför sjuksköterskans ansvar att bryta den onda cirkeln av smärta vid svårläkta ben- och 

fotsår. 

 

 
Figur 1. Illustration av den onda cirkeln av smärta vid svårläkta ben- och fotsår. 

 

Oförståelse 

I resultatet i litteraturstudien framkom att flera personer upplevde oförståelse från 

vårdpersonal och omgivning. Upplevelser hos personer med svårläkta ben- och fotsår som 

illustrerade detta var att de kände sig ignorerade, att vårdpersonal inte lyssnade, att de inte 

förstod hur smärtan eller förband kändes. Ett annat exempel var att vårdpersonal visade 
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oförståelse när de inte ville ändra omläggningsmaterial trots att förbandet inte absorberade 

dålig lukt som störde personerna. Också när de kände sig för unga för att besöka 

dagvårdscentret för äldre insisterade läkaren på att de skulle gå dit. Dessa exempel som 

grundas på oförståelse kan leda till psykosocial och existentiell smärta som beskrivs av 

Haegerstam (2008). Orsaker till detta förhållningssätt kan vara att personen ses som ett objekt 

(Birkler, 2007), en patient med ett svårläkt ben- och fotsår. Sjuksköterskan kan bilda sig en 

uppfattning av hur det brukar vara med den typen av patienter på grund av sin förförståelse 

och kan då inte se personen som en subjektiv individ (ibid).  

 

Förklarat utifrån Kims (2000) patient-sjuksköterskedomän påverkar oförståelse relationen 

mellan patient och sjuksköterska negativt genom att distans upprätthålls på grund av 

objektifiering av personen. Birkler (2007) beskriver att sjuksköterskans arbetsuppgift utgår 

ifrån behoven hos personen och endast genom att lyssna på hur personen uttrycker sina 

känslor förstår sjuksköterskan hur hon ska handla (ibid). Därför är det viktigt att ta hänsyn till 

personens värderingar, vanor och tro (ICN, 2000) vilket inte gjordes i dessa exempel. I en 

studie av Eskilsson (2008) studerades sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

svårläkta ben- och fotsår. Här beskrivs hur sjuksköterskor upplever bemötandet. De beskriver 

att detta som patienten upplever som oförståelse oftast beror på stress, frustration och skuld 

för att såret inte läker. Sjuksköterskorna distanserar sig för att skydda sig själva och för att 

kunna bearbeta känslan av skuld och misslyckande. Sjuksköterskor berättar att de bryr sig och 

att deras högsta prioritet är att lindra lidandet genom att åtgärda smärtan (ibid). Detta visar att 

både patient och sjuksköterska lider på grund av brist på kommunikation och okunskap om 

hur patienten upplever smärtan. Sjuksköterskan ska ta upp frågan om hur patienten upplever 

smärta vid svårläkta ben- och fotsår och bjuda in till öppna samtal. Med öppna samtal skapas 

förutsättning till en god relation mellan patient och sjuksköterskan.  

 

Omvårdnad vid svårläkta ben- och fotsår är en långvarig process där sjuksköterskan och 

patient kan sätta upp delmål (Lindholm, 2009). Genom att sätta upp delmål tillsammans kan 

patienten känna sig delaktig vid omvårdnaden. Det gör att framsteg uppnås fortare och det 

kan skapa glädje och hopp hos båda. Delaktighet av patienten som är styrt av Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL 1982:763) har positiv effekt på läkningen och delaktigheten innebär 
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planering, att få vara med att bestämma i behandlingen och hur vården utförs (Ehnfors, 

Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2007). 

Konstant smärta 

Personer med svårläkta ben- och fotsår upplever den fysiska smärtan konstant med varierad 

intensitet under natten, vid fysisk aktivitet samt vid omläggningar. Detta påverkade det 

dagliga livet genom sömnproblem med trötthet som följd, minskad mobilitet, minskat socialt 

umgänge och förändrade vanor. Lindholm (2003) bekräftar det resultatet då hon skriver att 

smärta upplevdes som mest under natten samt vid omläggning. Persoon et al. (2004) påpekade 

i deras litteraturstudie att smärtan blev underbehandlad och att det hade följder som minskad 

mobilitet. Den minskade mobiliteten i sig ledde till ökade psykosociala problem som oro, 

frustration och dålig självförtroende (ibid). Lindholm (2003) påstår också att smärtstillande är 

en viktig del av omvårdnaden men att det finns brister. Eskilsson (2008) har i sin studie 

kommit fram till att sjuksköterskor känner osäkerhet om vem som ansvarar för smärtlindring.  

 

Enligt Kim (2000) ska sjuksköterskan ha en helhetssyn samtidigt som hon ska 

uppmärksamma fenomenet smärta och lindra lidandet som den konstanta smärtan orsakar. 

Lidande kan ha fysiska och psykosociala orsaker och är subjektiv för den enskilda patienten 

(ibid). Persoons et al. (2004) påstår också att det behövs mer fokus på personens fysiska, 

psykiska och sociala problem än på omläggningsmaterial eller kompressionsbehandling. Vi 

anser att genom att se och lyssna på patienten kan sjuksköterskan få en bild av hur patienten 

upplever smärta. Smärtskattningsskalor som VAS eller MPQ kan användas till mätning av 

den fysiska smärtan. En annan viktig del är att känna igen den individuella personens 

kroppsspråk så att hon kan se förändringar som kan tyda på ökad smärta (Haegerstam, 2008). 

Samtidigt kan sjuksköterskan hjälpa patienten att uttrycka sin smärta genom samtal. För att få 

patienten att känna sig trygg i relationen med sjuksköterskan så kan sjuksköterskan använda 

sig av medmänskligt samtal och ett empatiskt förhållningssätt (Kim, 2000). 

  

Haegerstam (2008) skriver att vid konstant smärta tilltar symtom som sömnstörningar, 

irritabilitet, ändrad aptit, minskad sexuell lust, minskat intresse för aktiviteter och relationer 

samt ökat tänkande på det egna jaget. En del av dessa symtom förekommer i resultatet i 

litteraturstudien. Därför anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan kan se hela patienten och 
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inte bara koncentrera sig på den fysiska smärtan vid svårläkta ben- och fotsår. 

Smärtbehandling ska utgå utifrån patientens individuella behov som kan vara lokal 

smärtlindring vid såromläggningar eller hjälp till att lindra upplevelsen av hur det känns att 

leva med smärta. I resultatet framkommer också att den konstanta smärtan förvärrades vid 

behandling. Lindholm (2009) skriver att patienten ska få smärtlindring innan omläggningar 

om de upplevs som smärtsamma. Sjuksköterskan kan erbjuda smärtstillande läkemedel i form 

av tabletter eller omläggningsmaterial med smärtstillande effekt (ibid). Vi anser att det är 

viktigt att utvärdera omvårdnaden av det svårläkta ben- och fotsåret eftersom den ligger till 

grund för den framtida omvårdnaden. Därför är en noggrann dokumentation av personernas 

upplevelse av smärta vid svårläkta ben- och fotsår viktig. På så sätt får vårdpersonal kunskap 

om personens positiva och negativa upplevelser av behandlingen av såret, smärtan och andra 

symtom (Lindholm, 2009).  

Hopplöshet 

Resultatet visade också att den långvariga processen av svårläkta ben- och fotsår gör att 

personer hade det svårt att känna hopp inför läkning och smärtlindring. Hopplöshet uttrycktes 

av flera personer med svårläkta ben- och fotsår. Det berodde på att personerna gav upp hoppet 

om att såret skulle läka och den fysiska smärtan aldrig skulle försvinna. Lindholm (2009) 

beskriver att förlorat hopp förekommer hos personer med svårläkta ben- och fotsår. Chase, 

Melloni och Savage (1997) bekräftar i deras studie att personer upplever maktlöshet och 

hopplöshet. I en empirisk studie av Haram och Dagfinn (2003) framkommer ett annorlunda 

resultat omkring hopp. De skriver att de flesta accepterade sin livssituation med såret, men det 

framkommer att de accepterade det för att de trodde att såret skulle läka. Lindholm (2009) 

skriver att sjuksköterskan ska förklara att symtomen kan lindras och såren kommer att läka. 

Vi ser dock att det finns en risk med att säga det eftersom ingen vet hur såret och dess symtom 

utvecklas. Det kan också bidra till att inge falskt hopp och öka hopplösheten om det sedan inte 

läker.  

 

Birkler förklarar (2007) att människan försöker uppnå ett gott liv genom att aktivt söka efter 

dessa vilket uppnås genom att människan själv kan styra sitt liv genom att göra val som för en 

framåt (ibid). Personer med svårläkta ben- och fotsår ser inte möjlighet att styra 

läkningsprocessen som är så lång och komplex. Vi anser att det kan vara en av orsakerna till 
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att hopplöshet uppstår. Därför ska sjuksköterskan hjälpa personen att se att sårläkningen tar 

lång tid och kan tillsammans sätta upp delmål på vägen dit som exempelvis smärtlindring, 

minskat läckage och lukt (Lindholm, 2003). 

Slutsats 

Resultatet visade olika upplevelser av smärta vid svårläkta ben- och fotsår. Utöver den 

konstanta smärtan, oförståelse och hopplöshet roterar det också andra smärtor i den onda 

cirkeln. Det var upplevelser av skuld och skam; oro, ångest och nedstämdhet samt den smärta 

som förorsakas av ett förändrat liv.  

 

Kims (2000) domäner har härmed inspirerat oss till att dra slutsatsen att sjuksköterskan ska ha 

en helhetssyn av personen. En god relation med kommunikation och interaktion mellan 

sjuksköterska och patient skapar förutsättning för en trygg omvårdnad. Sjuksköterskan kan 

genom sin erfarenhet och kunskap och med ett empatiskt förhållningssätt lindra lidandet. 

Faktorer i miljön som påverkar personens hälsa negativt eller positivt kan komma fram 

genom samtal. Det är viktigt att åtgärda det som påverkar negativt men samtidigt främja det 

positiva. Sjuksköterskan ska fånga personens uppfattning av vad hälsa är för individen. 

Sjuksköterskan kan arbeta tillsammans med personen för att främja hälsa, lindra smärtan och 

bryta den onda cirkeln som skapas av smärta vid svårläkta ben- och fotsår. 

Förslag på vidare forskning 

Eftersom det fanns så få empiriska artiklar som studerade upplevelsen av smärta vid svårläkta 

ben- och fotsår anser vi att det skulle behövas mer kvalitativ forskning om ämnet. Det skulle 

också vara intressant att det forskades om fenomenet hopp i samband med svårläkta ben- och 

fotsår samt hur sjuksköterskan skulle kunna inge hopp hos dessa personer. På grund av att 

vårdpersonal visade oförståelse för hur personerna upplevde smärta vid svårläkta ben- och 

fotsår skulle det behövas mer fokus på smärta som fenomen samt på omvårdnad av svårläkta 

ben- och fotsår i utbildningen till sjuksköterska. 
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