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Sammanfattning 
Bakgrund: När människor drabbas av venösa bensår kan vardagen drastiskt förändras. 

Ett stort antal individer drabbas av bensår och incidensen ökar med åldern. För att 

kunna ge en god omvårdnad behöver vårdpersonalen ökade kunskaper för att förstå 

bensårens inverkan på individens dagliga liv. Syfte: Syftet med studien var att beskriva 

hur det är att leva med venösa bensår. Metod: Studien utfördes som en allmän 

litteraturstudie. Fjorton empiriska studier ingick. Resultat: I samband med bensår 

förekommer en rad faktorer som på olika sätt påverkar det dagliga livet. Framträdande 

faktorer var smärta, svullna ben, lukt och läckage, rädsla och välbefinnande. Smärta var 

det funktionella hälsotillstånd som hade störst inverkan på det dagliga livet. Smärtan 

ledde till störd nattsömn, försämrad rörlighet och social isolering. Slutsats: Patienter 

med smärtsamma bensår har svårt att leva det liv som de önskar. Om distriktssköterskan 

synliggör sambandet mellan dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd, kan specifika 

omvårdnadsåtgärder genomföras. Patienterna kan då uppnå ett önskvärt dagligt liv 

oavsett funktionellt hälsotillstånd.  
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Abstract 
Background: When people suffer from venous leg ulcers, their everyday life can be 

drastically changed. A large number of individuals suffer from leg ulcers and the 

incidences increase with age. In order to provide good nursing, care staff need more 

knowledge in order to understand the effects of the ulcers on the individual's daily life. 

Purpose: The purpose of this study was to describe what it is like to live with venous 

leg ulcers. Method: The study was carried out as a general literature review. Fourteen 

observational studies were included. Results: In connection with leg ulcers there are a 

number of factors that affect the patients’ daily lives in different ways. Important factors 

were pain, swollen legs, odor and leakage, fear and well-being. Pain was the functional 

state of health which had the greatest impact on daily life. The pain led to interrupted 

sleep, impaired mobility and social isolation. Conclusion: Patients with painful leg 

ulcers have difficulty living the life they desire. If the district nurse makes the 

connection between daily life and functional health status explicit, specific care 

measures can be implemented. Then patients can achieve a desirable everyday life 

regardless their functional state of health. 
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BAKGRUND 
När människor drabbas av bensår kan vardagen drastiskt förändras och bensåret kan vara 

handikappande för den drabbade (Wissing 2000; Persoon et al. 2004). Bensår anses vara en 

kronisk åkomma som kan påverka människan under lång tid då det har en tendens att 

återkomma. Bensåret uppkommer och läker i ett cykliskt förlopp allt från några veckor till 

flera år (Ebbeskog 2000). Ungefär 45 % av dem som har behandlats för bensår drabbas av 

recidiv (Persoon et al. 2004). Prevalensen för öppna bensår hos den svenska befolkningen är 

omkring 50 000 personer. Incidensen ökar med åldern. Från 65 års ålder ökar antalet patienter 

med bensår och större forskningsmaterial visar att flest individer får bensår vid 75-80 års 

ålder. Cirka 2 % av Sveriges befolkning har någon gång haft bensår (Ebbeskog 2003).  

 

Bensår definieras som sår på underbenet av varierande etiologi, lokaliserat mellan knä och 

malleoler och som inte läker inom sex veckor (Wissing 2000; Ebbeskog 2000). Av alla bensår 

orsakas 54 % av venös insufficiens som uppstår då venklaffarnas funktion upphör (Wissing 

2000). När människan blir äldre ökar risken för arteriell cirkulationsstörning och många 

patienter med venösa bensår får även arteriell insufficiens i benen. Då det venösa bensåret får 

arteriellt inslag benämns det som blandsår (Ebbeskog 2000).  

 

Ventromboser i samband med graviditeter, frakturer och bukoperationer kan enligt Lindholm 

(2003) vara orsaken till uppkomst av bensår. Människor som har tunga arbeten och personer 

som går och framför allt står mycket drabbas oftare av venös insufficiens, vilket i sin tur kan 

leda till svårläkta venösa bensår. Vid venös insufficiens är benet/benen svullna eller har en 

tendens att svullna, speciellt vid anklarna. Huden på underbenet är ofta tunn, brunaktigt 

pigmenterad och saknar behåring. I den ömtåliga huden uppkommer det lätt sår, ofta efter ett 

litet trauma. Det venösa bensåret kan variera i storlek från några millimeter till att omfatta 

hela underbenet. Ebbeskog (2000) menar att den underliggande orsaken till bensåret bör 

diagnostiseras innan adekvat behandling kan påbörjas.  

 

Lindholm (2003) anser att vid ställningstagande och diagnos bör anamnes och klinisk 

undersökning med inspektion, palpation och ultraljudsdoppler utföras. Undersökning med 

ultraljudsdoppler görs för att bedöma om det finns arteriella inslag i bensåret och för att räkna 
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ut vilka tryckförhållanden som ger rätt kompressionstryck vid behandling. Enligt Ebbeskog 

(2003) är behandlingen av ett bensår med blandad etiologi mer komplicerad än om bensåret är 

enbart av venös etiologi. Lindholm (2003) menar att kompressionsbehandling ofta är 

nödvändig för att läka ett venöst bensår men det innebär problem vid blandsår, då ödemet från 

det venösa såret behöver behandlas samtidigt som kompressionen inte får minska den 

arteriella cirkulationen. Förutom kompressionsbehandling kan svårläkta bensår behandlas 

kirurgiskt med fullhuds/delhudstransplantation eller så kallat pinchgraft. Pinchgraft innebär 

att små hudöar från till exempel låret placeras i bensåret (ibid).  

 

Riskfaktorer som bidrar till en långsammare sårläkning är försämrad rörlighet, smärta, 

infektion, hudförändringar och arteriell status i benen (Ebbeskog 2003; Lindholm 2003). En 

studie av Ebbeskog (2003) visade att genom modern teknologi och kunskap om patientens 

specifika riskfaktorer, förbättrades sårläkningen av långsamläkande sår. Enligt Lindholm 

(2002) bör distriktssköterskor ha goda kunskaper i sårläkning för att kunna göra bedömningar 

av patienters behov. Ebbeskog (2003) menar att för att distriktssköterskor ska kunna ge 

optimal sårvård krävs ömsesidig förståelse. Detta innefattar förståelse för patienter som 

människor i deras vardag, knutet till deras upplevelse av sjukdom. 

 

Enligt Persoon et al. (2004) är förutsättningarna för en bra behandling och sårläkning en 

patientfokuserad omvårdnad, vilket innebär att beslut som rör behandlingen tas i samråd med 

patienten. Distriktssköterskan bör uppmana patienten att aktivt medverka och vara med och 

bestämma så långt det är möjligt (ibid). Omvårdnad av sår ingår i distriktssköterskans 

specifika kompetens (Distriktssköterskeföreningen 2009). Evidensbaserad såromvårdnad bör 

tillvarata patienters sjukdomsupplevelser och omfatta åtgärder för att patienter ska känna tillit 

och förtroende gentemot den omvårdnadspersonal som är involverad i sårbehandlingen 

(Ebbeskog 2003). Distriktssköterskans kompetens omfattar att ha fördjupade kunskaper inom 

omvårdnad för att förstå individens resurser i ett hälsofrämjande perspektiv. Han/hon ska vara 

uppmärksam på och agera utifrån förändringar i hälsotillståndet, och stödja patienter med 

nedsatt hälsa i deras dagliga liv med respekt för individens val och livsvärld 

(Distriktssköterskeföreningen 2009).  
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Teoretisk referensram 

Doris Carnevali (1996) har i sin modell, Dagligt Liv och Funktionellt Hälsotillstånd, 

beskrivit strukturer för det dagliga livet, den funktionella förmågan (inre resurser) och 

de yttre resurserna. Enligt Carnevali (1996) är individens livskvalitet och hälsa 

beroende av hur individen klarar att hålla en balans mellan kraven i det dagliga livet och 

sina inre och yttre resurser oavsett funktionellt hälsotillstånd. 

 

Det dagliga livet innehåller krav, vilka enligt Carnevali (1996) är aktiviteter/ 

upplevelser, händelser/ upplevelser, förväntningar/ förpliktelser, omgivning, 

värderingar, övertygelser och seder och bruk (figur 1). Aktiviteter och upplevelser 

påverkar eller påverkas av hälsotillståndet. Reaktionen och upplevelsen av en aktivitet 

eller händelse varierar i mening och betydelse för individen. Olika individer kan 

uppleva en likartad situation på mycket olika sätt. Händelser kan vara av personligt slag 

eller hälsorelaterade. Personliga händelser är till exempel förändringar i familjen eller i 

arbetet. En ny diagnos eller behandling beskrivs som hälsorelaterade händelser. Även 

resor, semestrar eller fester kan vara exempel på händelser. Tidigare händelser och 

upplevelser påverkar individens reaktioner och beteenden i den aktuella situationen. 

Med omgivning menar Carnevali bland annat bostad, skola och arbetsplats där det 

dagliga livet pågår och inskränkningar i individens funktionella förmåga blir avgörande 

för välbefinnandet (ibid). 

 

Carnevali (1996) beskriver att förväntningar och förpliktelser i det dagliga livet ofta 

skapas av individen själv, men även av andra människor. Självförväntningar handlar till 

exempel om graden av oberoende/beroende eller om kontroll över sig själv och sin 

situation. Det handlar också om det dagliga livet, arbetet och ansvar för andra 

människor. Andra människors förväntningar och individens självförväntningar kan bli 

oförenliga i en förändrad hälsosituation. På så sätt uppstår hälsorelaterade 

komplikationer. Oftast kan individen inte definiera och sätta ord på sina värderingar, 

övertygelser, seder och bruk men de påverkar hans/hennes reaktioner och beteende i en 

förändrad hälsosituation (ibid).  
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För att det dagliga livet ska få en balans, har människan inre och yttre resurser till hjälp 

(Carnevali 1996), (figur 1). De inre resurserna delas enligt Carnevali upp i styrka, uthållighet, 

sinnesförnimmelser, sinnesstämning, kunskap, motivation, mod, färdigheter och 

kommunikation. Dessa resurser innebär bland annat motivation till att utföra egenvård och att 

skaffa kunskap om sin sjukdom och behandling. Det innebär också att ha förmåga att 

kommunicera och göra sig förstådd. Yttre resurser beskrivs som alla resurser som finns 

utanför människan. Då människan inte har tillräcklig förmåga att väga upp kraven i det 

dagliga livet, behövs yttre resurser. Exempel på yttre resurser kan vara bostad, grannskap, 

andra människor, husdjur, material, tekniska hjälpmedel, kommunikationsmöjligheter, pengar 

och transportmöjligheter (ibid). 

 

             DAGLIGT LIV                                          FUNKTIONELLT HÄLSOTILLSTÅND 

                    Krav                                                                            Resurser 

 
 

 

Figur 1. Beskrivning av hälsorelaterad balans i dagligt liv, fritt efter Carnevali 1996 s 23. 

 

Enligt Ebbeskog (2003) kan det vara en utmaning för vårdpersonalen att skifta fokus från 

sårbehandling till att fokusera på förståelse för varje individs specifika behov i sitt dagliga liv. 

Carnevali (1996) menar att distriktssköterskan bör utgå från sambandet Dagligt Liv och 

Funktionellt Hälsotillstånd för att få fram det specifika omvårdnadsbehovet. 

Distriktssköterskan kan då få förståelse för vilka resurser som patienterna behöver och vilka 

han/hon kan tillhandahålla (ibid). Eftersom många äldre människor drabbas av venösa bensår 

och lever med dem under lång tid, finns det ett behov av att lyfta fram hur det är att leva med 

venösa bensår.  

Aktiviteter - Upplevelser 

 

Händelser - Upplevelser 

 

Förväntningar - Förpliktelser 

 

Omgivning 

 

Värderingar, övertygelser, seder och 

bruk 

Inre resurser  

(funktionell förmåga) 

 
 

Yttre resurser 
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SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva hur det är att leva med venösa bensår. 

 

METOD 

Design 

Studien utfördes som en allmän litteraturstudie. En litteraturstudie är en sammanställning av 

den kunskap som finns inom ett forskningsområde (Polit & Beck 2006). Vetenskapliga 

artiklar med såväl kvalitativ som kvantitativ metod användes. 

Urval 

Avgränsningar 

För att hitta aktuell forskning i ämnet söktes artiklar som publicerats tidigast år 1999. Språket 

i artiklarna som söktes begränsades till engelska, svenska, danska och norska. Artiklarna 

skulle vara vetenskapliga och bygga på empiriska studier. Studierna skulle beröra hur det var 

att leva med bensår. 

 

Inklusionskriterier 

Människor med venösa bensår och människor med bensår av både venös och arteriell etiologi, 

så kallade blandsår inkluderades. 

 

Exklusionskriterier 

Människor med endast arteriella bensår, trycksår, fotsår eller diabetessår exkluderades.  

Datainsamling 

En inledande litteratursökning gjordes. Detta är enligt Friberg (2006) ett sätt att få en översikt 

av kunskapsläget inom det valda problemområdet. Därefter gjordes en systematisk 

litteratursökning, vilket enligt Forsberg och Wengstöm (2003) innebär att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sedan sammanställa litteraturen. Sökning gjordes i databaserna Academic 

Search Elite och Cinahl via EBSCOhost. Elin@skåne användes för att söka i databasen 

PubMed. Sökning har även skett i databasen Libris. Sökorden har varit: leg ulcer, venous leg 

ulcer, experience, quality of life och nursing (bilaga 1). Av dessa förekommer: leg ulcer, 

experience och nursing som indexeringstermer i Medical Subject Heading (MeSH) (Hanson 
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2002). Sökorden har använts både enskilt och i kombination. För att få större utfall har de 

kombinerats med operatorerna AND och/eller NOT i enlighet med Boolesk- sökteknik 

(Friberg 2006). Sökningarna i databasen Libris och utökad sökning i nämnda databaser (se 

ovan) med sökordet lived experience gav inga ytterligare träffar. För att finna artiklar som 

stämde överens med syftet lästes först titlar och därefter abstract. Artiklar där titel eller 

abstract inte motsvarade syftet sorterades bort. Detta resulterade i att författarna valde ut 26 

artiklar, varav en hittades via manuell sökning. 

Genomförande 

Författarna läste artiklarna var för sig och hade sedan en gemensam diskussion om artiklarnas 

innehåll och kvalitet. Tolv artiklar föll bort eftersom de handlade om sjuksköterskans 

upplevelse eller inte motsvarade studiens syfte. Totalt inkluderades 14 artiklar i studien. 

Artiklarna sammanfattades i en artikelöversikt (bilaga 2). En artikelöversikt kan enligt Friberg 

(2006) användas för att få en snabb överblick över sammanfattning och bedömning av de 

artiklar som ingår i litteraturstudien.  

Analys 

De utvalda artiklarna analyserades utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) 

granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier (bilaga 3 och 4). Enligt Polit och 

Beck (2006) kan en granskningsmall vara ett bra redskap för att granska artiklarnas kvalitet. 

Av de 14 granskade artiklarna var tio av hög kvalitet och fyra var av medelkvalitet. 

Kvalitetsindelningen hög, medel och låg avser enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) 

att ange vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att artikeln ska hålla en viss kvalitet. Hög 

kvalitet innebär att 80-100 % av frågorna i granskningsmallen ska vara besvarade med ja. 

Medelkvalitet innebär att 70-79 % av frågorna ska vara besvarade med ja och låg kvalitet 

innebär att 60-69 % av frågorna i granskningsmallen ska vara besvarade med ja.  

Etiska överväganden  

Enligt Polit och Beck (2006) måste forskare ta hänsyn till de etiska regler och riktlinjer som 

utformats för att skydda studiedeltagarnas rättigheter (ibid). Artiklar som inkluderades i 

studien skulle vara godkända av en etisk kommitté eller innehålla väl beskrivna etiska 

övervägande. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör studiens resultat redovisas på ett 

objektivt sätt utan att färgas av författarnas egna tolkningar och förförståelse (ibid). För att så 

långt som möjligt garantera att studien utfördes på ett etiskt korrekt sätt presenterades alla 
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resultat som svarade på syftet. Resultat av annan uppfattning uteslöts inte, vilket gjorde att 

även motsägelsefulla fynd togs med i studien.  

 

RESULTAT 
Resultatet strukturerades med inspiration av Doris Carnevalis (1996) modell Dagligt Liv och 

Funktionellt Hälsotillstånd (figur 2). Rubrikerna i resultatet avser att spegla det ömsesidiga 

förhållandet mellan dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd. 

 

 

 

 

Figur 2. Beskrivning av sambandet mellan Dagligt Liv och Funktionellt Hälsotillstånd, fritt 

efter Carnevali 1996 s 22. 

 

Smärta i samband med bensår 

Smärta och smärtintensitet 

Flertalet artiklar beskrev att smärta i samband med bensår hade stor inverkan på individens 

dagliga liv och upplevdes som ett stort problem av den som drabbats (Palfreyman, Michaels 

& Gälbgjutare 2007; Palfreyman et al. 2007; Ebbeskog & Ekman 2001; Renner et al. 2009; 

Jankūnas et al. 2004; Heinen et al. 2007; Haram & Nåden 2003; Hyde et al. 1999; Roaldsen et 

al. 2006; Franks et al. 2006; Wissing, Ek & Unosson 2001; Wissing, Ek & Unosson 2002). I 

studien av Jankūnas et al. (2004) framkom att ju större bensåret var, ju mer intensiv var 

smärtan. Sambandet var statistiskt signifikant. Heinen et al. (2007) fann att 85 % av de 

patienter som blev intervjuade i studien uppgav att de hade smärta. Sju av nio patienter i 

studien av Haram och Nåden (2003) uppgav att de hade smärtor som var nästan outhärdliga i 

perioder. En studiedeltagare beskrev hur han upplevde smärtan: 

 

”… det er akkurat som om du plutselig setter en brennende fyrstikk rett på såret, 

og da hogger det sånn at jeg blir helt fra meg…” (Haram & Nåden 2003, s 18) 

 

     Dagligt liv Funktionellt 

hälsotillstånd 
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Heinen et al. (2007) fann att resultatet av den statistiska analysen som gjordes inte visade 

någon skillnad på den upplevda smärtintensiteten mellan patienter med sår som grundade sig 

på venös etiologi och patienter med sår som grundade sig på blandad etiologi. I två studier 

från England ingick patienter med ett förflutet som sprutnarkomaner. Dessa patienter visade 

sig ha lägre smärttröskel än de som inte använt narkotika (Palfreyman, Michaels & 

Gälbgjutare 2007; Palfreyman et al. 2007). Studier i Sverige och Australien visade att smärtan 

ökade i samband med omläggning av såren (Wissing, Ek & Unosson 2001; Wissing, Ek & 

Unosson 2002; Hyde et al. 1999). En deltagare berättade: 

 

“These new dressings sting like hell… but the nurse says they are really good 

dressings” (Douglas 2001, s 357) 

 

Patienterna som deltog i Ebbeskog och Ekmans (2001) studie uppgav att deras dagliga liv 

hade förändrats på grund av bensåret och smärtan. Smärtintensiteten fluktuerade över dygnet, 

men smärtan fanns där alltid och påverkade deras aktiviteter under dagen.  

Smärtans inverkan på sömn 

Smärta och kramp i benen var de vanligaste orsakerna till att patienterna hade svårt att sova 

(Heinen et al. 2007; Haram & Nåden 2003). På grund av den störda nattsömnen behövde 

patienterna vila mycket under dagen (Ebbeskog & Ekman 2001). När bensåret minskade, 

minskade även smärtan och sömnproblemen blev mindre (Jankūnas et al. 2004).  

Smärtans inverkan på aktivitet och rörlighet 

En stor enkätstudie på Nya Zeeland visade att rörligheten hos personer med smärtsamma 

bensår var fyra gånger sämre än hos personer utan bensår (Jull et al 2004). Många 

bensårspatienter ville gärna ta en daglig promenad, men smärtan hindrade dem ofta. Smärtan 

gjorde också att de hade ett stort behov av att sitta ner och vila benen (Heinen et al. 2007; 

Haram & Nåden 2003; Wissing, Ek & Unosson 2001; Palfreyman et al. 2007; Roaldsen et al. 

2006; Ebbeskog & Ekman 2001). I den engelska studien av Douglas (2001) uppgav en 

deltagare att han hade blivit rekommenderad att vila hela dagen, vilket ledde till att hans 

mobilitet blev inskränkt. I Heinen et al.s (2007) studie framkom att deltagarna upplevde att 

hushållsarbete och inköp tog längre tid. 
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Smärtans inverkan på sociala aktiviteter 

I Wissing, Ek och Unossons (2002) studie framkom att bensårspatienter på grund av smärta 

och nedsatt rörlighet slutade med sociala aktiviteter såsom att träffas och spela kort och hjälpa 

till i kyrkan. Deltagarna i Ebbeskog och Ekmans (2001) studie valde att begränsa sina sociala 

kontakter då de upplevde att de smärtsamma bensåren tog mycket av deras energi. Kontakten 

med vänner och barn hölls via telefon då de inte orkade hälsa på. Att göra en längre resa 

kändes inte aktuellt så länge de hade bensår. De reste endast till de närmaste vännerna eller 

gjorde en välplanerad resa till sommarstugan. Efter hand som bensåren läkte uppgav flera 

patienter i en studie av Wissing, Ek och Unosson (2001) att de deltog mer i sociala aktiviteter. 

 

Svullna ben i samband med bensår 

Svullna bens inverkan på klädsel 

Bensår och svullna ben gjorde att många kvinnor i Hyde et al.s (1999) studie, kände sig 

tvingade att klä sig praktiskt istället för i kläder de önskade bära. Några deltagare skämdes 

över sina bandage och ville inte gå ut (ibid). Kvinnliga studiedeltagare upplevde frustration 

över att deras kvinnlighet förändrades när de fick bensår (Douglas 2001; Hyde et al. 1999). En 

kvinna som tidigare alltid klätt sig i kjol kände sig nu tvingad att använda långbyxor för att 

dölja sina bandagerade ben (Ebbeskog & Ekman 2001). Det var svårt att hitta skor som 

passade på grund av svullna ben och tjocka bandage (Haram & Nåden 2003; Hyde et al. 1999; 

Ebbeskog & Ekman 2001). Många ansåg att det var för dyrt med specialskor (Heinen et al. 

2007). En deltagare i studien av Ebbeskog och Ekman (2001) uppgav att han hade blivit 

tvungen att ha så stora skor för att passa runt bandageringen att han inte kunde köra bil. Detta 

begränsade hans rörlighet och hans sociala kontakter avsevärt. 

Svullna bens inverkan på aktiviteter 

Studier visade att patienter med bensår upplevde att det var svårare att röra sig utomhus och 

de gick saktare på grund av smärta och svullna ben (Ebbeskog & Ekman 2001; Roaldsen et al. 

2006).  
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Lukt och läckage i samband med bensår 

 

Lukt och läckage från bensåret var vanliga orsaker till störd nattsömn (Heinen et al. 2007). 

Patienter uppgav att de kände avsky inför, och hade svårt att acceptera sina läckande bensår 

(Douglas 2001; Hyde et al. 1999). En deltagare i Douglas (2001) studie berättade att han 

använde gummistövlar på jobbet för att inte läckaget skulle synas. Deltagarna i Haram och 

Nådens studie (2003) uppgav att det vätskande och illaluktande bensåret påverkade matlusten. 

Lukten från bensåren besvärade dem mest i samband med att bensåren var infekterade. Ett 

annat problem var deltagarnas försämrade luktsinne, vilket gjorde att deltagarna själva inte 

kände lukten från sina bensår men visste att andra människor kände lukten och detta 

upplevdes jobbigt (ibid). Lukten från såren påverkade flera patienter till att isolera sig 

(Palfreyman, Michaels & Gälbgjutare 2007). En patient berättade: 

 

“I don´t go out at all. I wouldn´t dare go in a public place like a pub or 

something and stand there. I´d be that paranoid about people smelling it and 

asking you about it “ (Palfreyman, Michaels & Gälbgjutare 2007, s 463) 

 

Rädsla i samband med bensår 

Rädslans inverkan på aktivitet 

Många patienter upplevde rädsla för att falla och rädsla för att skada sitt ben och förvärra 

bensåret (Heinen et al. 2007). Bostaden hade stor betydelse för hur deltagarna kunde röra sig. 

En deltagare bodde på tredje våningen i ett hyreshus utan hiss. Denna kvinna upplevde det 

som mycket arbetsamt att gå ut på grund av att hon var rädd för att falla i trappan (Haram & 

Nåden 2003). Rädslan gjorde att patienterna ibland inte vågade gå ut och blev därmed 

begränsade i umgänget med andra människor (Heinen et al. 2007; Haram & Nåden 2003; 

Wissing 2001; Palfreyman et al. 2007; Roaldsen et al. 2006). 

Rädslans inverkan på hygienen 

Deltagarna vågade sällan tvätta sina ben och fötter, då de var rädda för att förstöra bandagen 

och rubba sårläkningen. Då rörligheten var nersatt på grund av smärta och rädsla för att falla, 

upplevde många studiedeltagare att de hade svårt att duscha och sköta sin hygien (Ebbeskog 

& Ekman 2001). 
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Välbefinnande i samband med bensår 

 

Deltagarna i en svensk studie uttryckte att det var viktigt för deras välbefinnande och för 

sårläkningen att upprätthålla sina dagliga vanor och aktiviteter (Ebbeskog & Ekman (2001).  

Beslutsamhet, total självbehärskning, hopp och förmåga till psykisk återhämtning var några 

egenskaper som blev framträdande hos bensårspatienterna (Hyde et al. 1999). En deltagare i 

en studie av Douglas (2001) berättade om att återfå ett gott välbefinnande med hjälp av olika 

strategier: 

 

“I used to be so fed up with myself… worrying about these ulcers… but the 

new nurse has given me hope… We have worked out some goals to aim for… I 

even went out last week… I have taken up new hobbies… really hopeful now… 

I feel back in control again. “(Douglas 2001, s 358)      

 

Enligt Heinen et al. (2007) upplevde många patienter maktlöshet, frustration och sorg. De såg 

sig själva i en beroendeställning på grund av bensåret. Patienterna kände det som att de blivit 

drabbade av något oönskat och undrade: ”why me?” (Heinen et al. 2007 s. 1300). Douglas 

(2001) intervjuade åtta personer i sin studie. Några deltagare upplevde att de inte alltid blev 

tagna på allvar av sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskan hade fokus på behandlingen av 

såret, medan patienten hade siktet inställt på smärtlindring. Några berättade att de var 

missnöjda med behandlingen och bandagen. En deltagare berättade: 

 

“Nurses try this and that… every week a new dressing. Nothing gets a chance 

to work…..” (Douglas 2001, s 357) 

 

Patienterna med bensår i den svenska studien av Wissing, Ek och Unosson (2002) upplevde 

sig som mer ensamma, sorgsna och kände sig mindre värda än vad deltagarna i 

kontrollgruppen gjorde. Palfreyman et al. (2007) gjorde en studie där de intervjuade före detta 

sprutmissbrukare. Studien visade att de före detta missbrukarna var mer deprimerade än 

kontrollgruppen och kände skam för att de trodde att deras tidigare missbruk var orsak till 

bensåren (ibid). Denna patientgrupp upplevde att de hade svårt att träffa nya vänner och att 

träffa en partner (Palfreyman, Michaels & Gälbgjutare 2007). 
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Patienter som blev opererade med hudtransplantat var mer förväntansfulla och optimistiska 

till att såret skulle läka. De opererade patienterna fick även mer information om såret och 

sårläkningen, vilket ökade upplevelsen av samarbete kring sårläkningen och påverkade 

välbefinnandet positivt (Jankūnas et al. 2004). Ebbeskog och Ekman (2001) fann i sin studie 

att patienterna upplevde att bensåret hade blivit en del av deras liv och att de försökte lära sig 

att leva med de förändringar som uppstod. Några deltagare uppgav att de hade skjutit upp 

aktiviteter som de velat göra men inte kunnat på grund av bensåret. De planerade att 

genomföra dessa aktiviteter när bensåret läkt. Det kunde vara promenader, resor eller besök 

hos vänner. Förväntningarna var därför stora på att bensåret skulle läka, men de upplevde 

hopplöshet över bensårets långsamma läkning. Någon deltagare undrade: ”Kommer bensåret 

att läka?” (Ebbeskog & Ekman 2001 s 238). Det fanns ändå ett hopp hos studiens deltagare 

om att de en gång skulle kunna återgå till det liv som de hade levt innan bensåret uppstod 

(ibid).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Tillvägagångssättet för studien var en allmän litteraturstudie. Polit och Beck (2006) anser att 

en allmän litteraturstudie bör baseras på ett systematiskt val av vetenskapliga artiklar. 

Författarna använde sig av empiriska studier av både kvantitativ och kvalitativ metod. 

Empiriska studier beskriver enligt Hanson (2002) forskningsresultatet för första gången. 

Forsberg och Wengström (2003) menar att artiklar med kvalitativ metod beskriver en djupare 

förståelse av människans subjektiva upplevelse av sin situation och att kvantitativa artiklar 

bygger på ett mer objektivt forskningsresultat som kan generaliseras. Risken med att bara 

använda kvantitativa metoder är att forskaren kan missa de subjektiva upplevelserna av 

verkligheten. 

 

Vid den inledande sökningen upptäckte författarna att det fanns omfattande forskning utförd 

inom det valda ämnesområdet. Det visade sig att det fanns mycket svensk forskning, men 

även forskning spridd över världen. Författarna bestämde sig för att begränsa urvalet till 

artiklar skrivna inom de senaste tio åren. Perioden valdes för att dels få den nyaste 

forskningen inom området och för att ge ett perspektiv på tidigare forskning. Vid 
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granskningen av de utvalda artiklarna fann författarna att bensårspatienternas dagliga liv inte 

förändrats nämnvärt under den utvalda tioårsperioden.  

 

Artiklar med blandsår inkluderades eftersom ett blandsår kan börja med venös etiologi. 

Författarnas språkkunskaper var begränsade och sökningen omfattade endast artiklar på 

engelska, svenska, danska och norska. Detta kan ha inneburit att artiklar relevanta för 

studien inte inkluderades.  

 

Till artikelsökningen valdes sökord som förväntades vara de mest lämpliga för att finna 

svar på studiens syfte. Att dessa sökord och kombinationer av sökord var de som gav 

bäst träffar kan inte garanteras, men vid sökning i databaserna hittades med lätthet, för 

studien relevanta artiklar. Detta kunde bero på att sökorden var relevanta samt att det 

fanns mycket forskning gjord inom området.  

 

Artiklar valdes ut genom att läsa titlar, abstract och hela artiklar. Författarna läste och 

översatte artiklarna var för sig, vilket kan ha påverkat språkförståelsen och risken för 

feltolkning kan ha minskat. Därefter gjordes en gemensam bearbetning av artiklarna, 

både språkmässigt och innehållsmässigt. Genom detta förfaringssätt avsåg författarna 

att stärka tillförlitligheten i studiens resultat.  

 

En granskningsmall användes för att analysera artiklarna och hitta likheter och 

skillnader i artiklarnas teoretiska perspektiv, metod och analys samt likheter och 

skillnader i studiernas resultat (Polit & Beck 2006). Genom att svara på frågorna i 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) granskningsmall upplevde författarna att de 

fick en bra översikt över studiernas kvalitet. Artiklarna som författarna ansåg hålla hög 

kvalitet hade genomgående ett gediget analysförfarande och en väl genomarbetad 

metoddel. Forskarnas syfte med studierna gick tydligt att urskilja. Artiklarna som var av 

kvantitativ metod och analyserats statistiskt, innehöll tydliga och lättförståliga tabeller. 

Kontrollgrupperna och patientgrupperna var i stort sett lika stora i dessa studier. Några 

studier av kvalitativ metod hade få individer i urvalsgruppen. Enligt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) ger större urvalsgrupper högre validitet till studiens resultat 

(ibid). Andra faktorer som minskade kvaliteten på artiklarna var stort bortfall eller 
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ojämn fördelning av deltagare i urvalsgrupperna. Det visade sig att i flera studier var 

fördelningen män – kvinnor mycket ojämn vilket kan ses som en brist. Om fördelningen 

hade varit lika hade kanske resultatet blivit annorlunda.  

 

I de kvantitativa artiklarna användes mätmetoder som frågeformulär, undersökningar, 

observationer och intervjuer. Styrkan hos några av de kvantitativa artiklarna var att forskarna 

använt sig av tillförlitliga och beprövade mätinstrument. I en av artiklarna användes både 

intervjuer, enkäter och observationer, vilket genererade både kvalitativ och kvantitativ data. 

Studien höll hög trovärdighet. Forsberg och Wengström (2003) anser att utifrån vilken metod 

som forskaren använder för sin studie, påverkas det kommande resultatets giltighet och 

tillförlitlighet (ibid). Författarna valde att använda artiklar med metoder som enligt litteraturen 

hade högt bevisvärde.  

 

De kvalitativa artiklarna byggde på intervjuer, oftast med öppna frågor. I vissa artiklar 

framkom att forskarna fått en djupare förståelse för det studerade fenomenet och för 

processen som ledde fram till denna förståelse. Detta anser författarna som en styrka 

och höjer trovärdigheten. Analysförfarandet var väl beskrivet och visade att studierna 

var väl genomarbetade.  

 

Forskare måste vara medvetna om sina egna tankar och erfarenheter inom 

forskningsområdet och inte låta dessa inverka på tolkningen av resultatet (Forsberg & 

Wengström 2003). Författarna tolkar detta som att studiernas resultat på så sätt blir mer 

tillförlitliga, vilket bör ge högre kvalitet till den egna studien. I studierna har forskarna 

tagit hänsyn till etiska aspekter genom att studiedeltagarna fick lämna skriftligt 

medgivande om att delta, deltagarna lovades anonymitet och att deltagandet var 

frivilligt. Om forskare använder sig av etiska regler och riktlinjer ges studiedeltagarna 

möjlighet att delta på frivillig grund, vilket bör säkerställa god kvalitet och validitet på 

forskningen och på vetenskapliga artiklar som utgör basen i denna studie.  

 

Resultatdiskussion  

I samband med bensår förekom en rad faktorer som på olika sätt påverkade det dagliga livet. 

Huvudfynden var smärta, svullna ben, lukt och läckage, rädsla och välbefinnande. Smärta var 



 

20 

 

det funktionella hälsotillstånd som hade störst inverkan på det dagliga livet, vilket framkom i 

flertalet artiklar (Palfreyman, Michaels & Gälbgjutare 2007; Palfreyman et al. 2007; 

Ebbeskog & Ekman 2001; Renner et al. 2009; Jankūnas et al. 2004; Heinen et al. 2007; 

Haram & Nåden 2003; Hyde et al. 1999; Skavberg et al. 2006; Franks et al. 2006; Wissing, 

Ek & Unosson 2001; Wissing, Ek & Unosson 2002). I resultatet tydliggjordes ett samband 

mellan huvudfynd, det vill säga det funktionella hälsotillståndet och dess inverkan på det 

dagliga livet. Genom att synliggöra sambandet Dagligt Liv och Funktionellt Hälsotillstånd 

kan enligt Doris Carnevali (1996) det specifika omvårdnadsområdet framträda. 

Distriktssköterskan kan använda Carnevalis modell som ett redskap i planeringen av 

omvårdnad. 

 

Många patienter beskrev att de hade smärtor som var outhärdliga. Storleken på bensåret var 

av betydelse för hur intensiv smärtan var. Sambandet var statistiskt signifikant. Briggs och 

Flemmings (2007) studie styrker resultatet då det framkom i deras studie att smärta var 

patienternas mest framträdande upplevelse av att leva med bensår. Herber, Schnepp och 

Rieger (2007) fann i sin studie att då bensåret minskade i storlek, minskade även smärtan 

(ibid). På grund av smärta blev nattsömnen ofta störd. Studien av Herber, Schnepp och Rieger 

(2007) bekräftade att patienterna hade svårt att sova på grund av smärta och många 

studiedeltagare klagade på att de inte fick en hel natts sömn. En annan litteraturöversikt 

visade att det inte fanns någon signifikant högre sömnlöshet bland patienter med bensår 

(Persoon et al. 2004).  Kan det bero på att förutsättningarna hos studiedeltagarna inte varit 

desamma med tanke på bensårets storlek, smärtintensitet och i vilken läkningsfas bensåret 

befann sig i? 

 

Smärtan hindrade ofta patienterna från att ta en promenad eller att gå och handla. 

Hushållsarbetet tog längre tid. Många patienter uppgav att de på grund av smärta och nedsatt 

rörlighet begränsade sina sociala aktiviteter. Kontakten med släkt och vänner hölls i många 

fall via telefon. Översiktsartikeln av Herber, Schnepp och Rieger (2007) bekräftade att många 

patienter med bensår hade svårt att sköta hushållsarbetet på grund av smärtan. Vidare menade 

de att smärtan inverkade på patienternas rörlighet, men många gick ändå ut regelbundet trots 

smärta och obehag (ibid). Författarna tyckte att detta var ett intressant motsatsförhållande. 

Kan orsaken vara att patienterna negligerade smärtan och gick ut? Det är viktigt att 
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distriktssköterskan har kunskap om smärta och förståelse för hur den påverkar patienternas 

dagliga liv. Distriktssköterskan bör vara lyhörd och öppen för diskussioner kring 

smärtlindring och om behov finns kan kontakt förmedlas med läkare.  

 

Lukt och läckage var ett problem för många bensårspatienter. De tyckte att lukten var 

plågsam och hade svårt att acceptera läckaget. Patienterna var oroliga för att andra människor 

skulle känna lukten från bensåret och stannade då hellre hemma. Fyndet stärktes genom de 

resultat som Herber, Schnepp och Rieger (2007) och Persoon et al. (2004) redovisade i sina 

studier. De fann att vissa sår läckte och luktade mycket och på grund av detta valde 

patienterna att inte gå ut. Även Briggs och Flemming (2007) fann att lukt och läckage 

påverkade patienterna till att i mindre utsträckning delta i aktiviteter. Distriktssköterskan bör 

ha kunskap om olika sorters förband och kunna erbjuda ett förband som passar patientens 

specifika behov.  

 

Välbefinnandet hos patienter med bensår var ofta nedsatt. Patienterna kände sig ofta ensamma 

och såg sig själva i en beroendeställning. Känslor av maktlöshet och sorg var vanliga och 

somliga blev deprimerade. De kände sig även mindre värda än andra. Förväntningarna var 

stora på att bensåret skulle läka, för då planerade de att genomföra de aktiviteter som skjutits 

på framtiden. För att behålla ett gott välbefinnande var det enligt många patienter viktigt att 

fortsätta med sina aktiviteter och dagliga vanor. Några patienter använde sig av strategier för 

att må bättre, till exempel som att sätta upp små men nåbara mål. Detta gav dem hopp och de 

kände att de återfick kontrollen över sitt liv och kände sig hoppfulla om att kunna återgå till 

det liv som de levt innan bensåret förändrade tillvaron. Resultatet stärktes då patienter i 

Persoon et al.s (2004) studie uppgav att humöret påverkades och de kände sig hjälplösa och 

utan kontroll. Herber, Schnepp och Rieger (2007) fann i sin studie att patienterna kände sorg 

över att ha blivit drabbade av bensår. Några patienter hoppades ändå på att bensåret en dag 

skulle vara läkt. Briggs och Flemming (2007) fann att några patienter försökte upprätthålla en 

positiv anda och att fortsätta hitta nya vägar till ett gott välbefinnande. Distriktssköterskan bör 

vara uppmärksam på patientens stämningsläge och vid behov förmedla kontakt med läkare. 

En del patienter har förmåga att skapa egna mål och delmål för att må så bra som möjligt och 

då kan distriktssköterskan uppmuntra och stödja patienterna i denna process. 
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SLUTSATS 
Smärtan är det funktionella hälsotillstånd som har störst inverkan på bensårspatienternas 

dagliga liv. Smärta inverkar på sömn, aktiviteter, rörlighet, sociala aktiviteter och på 

välbefinnandet. För att hjälpa dessa patienter till att leva det liv som de vill leva, bör 

adekvat smärtlindring erbjudas. Distriktssköterskan bör ha kunskaper om smärtlindring, 

sårbehandling och omläggningsmaterial för att kunna ge rätt omvårdnad. Han/hon bör 

kunna identifiera det funktionella hälsotillståndet hos den enskilda individen och vara 

uppmärksam på hur individens dagliga liv ter sig. Observationerna synliggör sambandet 

mellan dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd och utifrån detta kan specifika 

omvårdnadsåtgärder planeras. Författarna anser att ytterligare studier behövs för att 

utreda smärtproblematiken vid bensår och hur vårdgivarna på bästa sätt kan smärtlindra 

bensårspatienter.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       

Sökning 

Datum 

Databas Huvud sökord 

Antal träffar 

+ Undersökord 

Antal träffar 

+ Undersökord 

Antal träffar 

Utvalda artiklar Motiv till 

exklusion av 

artiklar 

Artiklar till 

resultatet 

2009 07 20 

 

Academic Search 
Elite 

Limits: 1999-2009 

 

Venous leg ulcer 

188 träffar 

AND Quality of 
life 

24 träffar 

NOT diabetic 

23 träffar 

 

6 artiklar 

Stämmer ej med 

syftet 
1 artiklar  

2009 07 20 

 

Academic Search 

Elite 

Limits: 1999-2009 

 

Leg ulcer 

502 träffar 

AND Quality of 

life 

45 träffar 

 
 

6 artiklar 

Stämmer ej med 

syftet 
3 artiklar 

2009 07 20 

 

Academic Search 

Elite 

Limits: 1999-2009 

 

Leg ulcer 

502 träffar 

AND experience 

31 träffar 

NOT diabetic 

30 träffar 

 

5 artiklar 

Stämmer ej med 

syftet 
2 artiklar 

2009 07 28 

Cinahl 

Limits: 1999-2009 

 
 

Leg ulcer 

1245 träffar 

AND experiance 

56 träffar 
 

 

3 artiklar 

Stämmer ej med 

syftet 
2 artiklar 

2009 07 28 

PubMed 

Limits: 1999-2009 

 

Venous leg ulcer 

1293 träffar 

 

AND Quality of 

life 

137 träffar 

 

 5 artiklar 
Stämmer ej med 

syftet 
4 artiklar  

2009 07 30 

Academic Search 

Elite 

Limits: 1999-2009 

 

Venous leg ulcer 

70 träffar 

AND nursing 

49 träffar 
 1 artikel  1 artikel 



 

 

 

Bilaga 2 

Artikelöversikt 

      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Douglas, V  

Stor-

britannien  

2001 

Living with a 

chronic leg ulcer: 

an insight into 

patients´ 
experiences and 

feelings. 

Att beskriva 

patienters 

upplevelser och 

erfarenheter av att 
leva med bensår 

samt att hjälpa 

vårdpersonal att 

förstå effekterna av 

kroniska bensår.   

 

 

Semistrukturerade 

frågor besvarades av 6 

kvinnor och 2 män i 

åldrarna 65-94 år. 
 

Kvalitativ studie. 

Grounded theory.  

Smärta var det värsta med att ha 

bensår och hade en stor inverkan 

på patientens liv. Smärtan ledde 

till sömnlösa nätter och 
smärtstillande läkemedel hade 

oftast inte full effekt. 

Syftet något 

opreciserat. Gediget 

analysförfarande och 

väl genomarbetad 
metoddel. Röd tråd 

genom arbetet. Större 

urvalsgrupp hade gett 

mer tyngd i studien. 

 

Hög 

Jankūnas, V, 

Rimdeika, 

R, Jasenas, 

M & 

Samsanavici
us, D.  

 

Litauen 

 

2004 

Changes in 

patient's quality 

of life comparing 

conservative and 

surgical treatment 
of venous leg 

ulcers. 

Att fastställa om 

effekten av 

kirurgisk 

behandling av stora 

venösa bensår är 
lika bra som den 

konservativa 

behandlingen samt 

jämföra tiden för 

läkning och 

patienternas 

livskvalitet.  

Studien gjordes på 44 

pat. (23 kvinnor och 21 

män) med stora venösa 

bensår. Medelåldern 

var 65 år. Dessa 
delades i två grupper – 

34 opererades och 10 

fick konservativ 

behandling. Under 

studien fick patienterna 

fylla i frågeformulär 

angående livskvalitet. 

 

En prospektiv studie. 

Kvantitativ metod. 

Resultatet analyserades 

med ett SPSS 10.0 

program. 

Resultatet visar att om sårytan 

reduceras minskas smärtan och 

patienterna får högre livskvalitet. 

Studien visar att kirurgisk 

behandling av bensår har en 
signifikant positiv effekt på 

patientens livskvalitet. 

Lättläst. Det finns 

svagheter i studien. 

Beroende på de små 

grupperna är några 

skillnader inte 
statistiskt 

signifikanta. Studien 

kommer att fortsätta 

och nytt resultat 

kommer att 

presenteras med en 

större undersöknings-

grupp. 

 

Medel 

 



 

 

Palfreyman, 

S J, Tod, A 

M, King, B, 

Tomlinson, 

D, Brazier, J 

E & 

Michaels, J 

A.  

 

Storbritanni

en 

 
2007 

 Impact of 

intravenous drug 

use on quality of 

life for patients 

with venous 

ulcers. 

Att ur 

patientperspektiv 

undersöka hur 

patienter med 

intravenöst 

drogmissbruk 

jämfört med icke 

missbrukare 

påverkas i sin 

livskvalitet av att 

leva med venösa 

bensår. 

19 pat. mellan 27 och 

79 år (14 män och 5 

kvinnor) intervjuades. 

Drogmissbrukarnas (7 

st) medelålder var 32 år 

och de icke 

missbrukandes (12 st) 

medelålder var 61 år. 

Semistrukturerade 

intervjuer användes för 

att samla in data. 

Kvalitativ metod 

Framework-analys 

användes för att 

analysera data. 

Resultatet visade att både äldre 

personer och drogmissbrukare 

upplevde smärta och sämre 

rörlighet på grund av venösa 

bensår. De missbrukande 

patienterna hade mindre 

acceptans för smärta och lukt 

och de upplevde att deras sociala 

liv var mycket begränsat. 

Svårt att få en klar 

insikt i artikeln 

genom att bara läsa 

syftet. För att förstå 

innebörden måste 

man läsa det mesta av 

artikeln. Urvalet i 

artikeln är något 

ojämnt. Metod-

avsnittet ger en klar 

bild av hur 

intervjuerna har gått 
till och vilka huvud-

ämne som tagits upp. 

 

 

Medel 

 

Wissing, U, 

Ek, A-E & 

Unosson, M  

Sverige 

2002 

Life situation and 

function in eldery 

people with and 

without leg 

ulcers. 

Att undersöka 

livssituationen hos 

äldre patienter med 

bensår och jämföra 

dessa med en 

kontrollgrupp. 

144 deltagare i studien, 

70 patienter med bensår 

och 74 i kontroll-

gruppen. Intervjuerna 

byggde på patienternas 

egna berättelser. 
 

 

Intervjustudie som 

analyserades statistiskt. 

Intervjubaserat 

mätinstrument: PGCMAI 

(Philadelphia Geriatric 

Center Multilevel 
Assessment Instrument). 

Smärta var ett vanligt problem, 

speciellt vid omläggning av 

såret. Bensårspatienterna var 

mindre aktiva än 

kontrollgruppen. 

Bra och lättläst 

studie. Patient och 

kontrollgrupp lika 

stora. Lättförståeliga 

tabeller. 

 
 

 

Hög 

 

Wissing, U, 

Ek, A-E & 

Unosson, M  

Sverige 

2001 

A Follow-up 

study of ulcer 

healing, nutrition, 

and life-situation 

in elderly patients 

with leg ulcers. 

 

 

Att följa upp 

sårläkning, återfall, 

nutritionsstatus och 

livssituation hos 

äldre patienter med 

bensår. 

70 patienter deltog i en 

studie 1996. År 2000 

hade 27 st avlidit. 

Intervjuer med 38 av de 

43 återstående 

patienterna 

genomfördes. 

Intervjustudie som 

analyserades statistiskt. 

Intervjubaserat 

mätinstrument: PGCMAI 

(Philadelphia Geriatric 

Center Multilevel 

Assessment Instrument). 

11 pat (65 %) med öppna bensår 

hade sårrelaterad smärta. 4 pat 

hade konstant smärta, 2 pat hade 

smärta på natten och 5 pat hade 

smärta vid omläggning. Patienter 

med läkta bensår var mer aktiva 

och sociala. 

 

Bra uppföljnings-

studie. Tyvärr hade 

många avlidit. 

 

 

 

 

Hög 

 
 

 



 

 

Franks, P J, 

Mofatt, C J, 

Doherty, D 

C, 

Smithdale, 

R & Martin, 

R  

 

Stor-

britannien 

 

2006 
 

Longer-term 

changes in quality 

of life in chroic 

leg ulceration.  

Att undersöka de 

långsiktiga 

förändringarna i 

hälsorelaterad 

livskvalitet 

relaterat till bensår 

hos patienter som 

får behandling. 

Intervjuer av 95 

patienter med 

uppföljning efter 24 

och 48 veckor. 

Mätinstrument: NHP 

(Nottingham Health 

Profile). Kvantitativ och 

kvalitativ data 

analyserades statistiskt. 

Smärtan var ett stort problem. 

Den minskade efter hand som 

såret blev mindre eller läkte. 

Stort urval av 

patienter, samt bra 

med uppföljning. 

Detta ger tyngd i 

studien. Något rörig. 

 

 

 

 

 

 

Medel 
 

 

Roaldsen-

Skavberg, 

K, Rollman, 

O, 

Torebjörk, 

E, Olsson, E 

& Kvalvik-

Stanghelle, J  

 

Sverige 
 

2006  

Functional ability 

in female leg 

ulcer patients – a 

challenge for 

physiotherapy. 

Att beskriva och 

kvantifiera 

konsekvenserna av 

kroniska bensår 

jämfört med en 

kontrollgrupp. 

34 kvinnor mellan 60-

85 år med oläkta och 

läkta venösa bensår 

jämfördes med en 

kontrollgrupp av 27 

kvinnor i samma ålder 

utan bensår. 

Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av 

undersökningar och 
intervjuer. 

Kvantitativ metod. 

Resultatet analyserades 

med ett SPSS program. 

Patienter med aktiva bensår hade 

mer smärta än patienter med 

läkta bensår. Smärtan var ett 

problem hos 14 av 21 patienter 

med oläkta bensår, och hos 2 av 

13 med läkta bensår. Det fanns 

en signifikant skillnad mot 

kontrollgruppen p=0,0005. 

Patienterna med bensår var 

mindre aktiva. 

Patient och 

kontrollgrupp lika 

stora. Överskådliga 

tabeller. Välarbetad 

studie. 

 

 

 

 

 
 

Hög 

 

 

Hyde, C, 

Ward, B, 

Horsfall, J & 

Winder, G  

 

Australien 

 

1999 

  

Older women´s 

experience of 

living with 

chronic leg 

ulceration. 

Att få insyn i äldre 

kvinnors liv med 

focus på 

upplevelsen av att 

leva med bensår. 

Intervjuer med semi-

strukturerade frågor till 

12 engelsk-språkiga 

kvinnor över 70 år, som 

har haft bensår i mer än 

3 år. 

Kvalitativ metod. Data 

analyserades genom sju-

stegsmetoden av 

Dickelmann, Allen och 

Tanner. 

Smärta var ett stort problem och 

många hade svårt att sova pga 

smärtan. Andra problem var 

lukt, läckage, svullna ben och 

social isolering. 

Lättöverskådlig 

studie som är lätt att 

följa. Tar upp flera 

olika teman. Ett litet 

antal intervju-

personer. 

 

 

Hög 
 

 



 

 

Haram, R, & 

Nåden, D  

 

Norge 

 

 

2003  

Hvordan 

pasienter 

opplever å leve 

med leggsår. 

Att få kunskap om 

hur patienter 

upplever att leva 

med bensår. 

Intervjuer med öppna 

frågor. 9 patienter i 

åldern 60-96 år deltog. 

Dessa hade haft ett eller 

flera bensår i mer än 6 

veckor och fick 

behandling av 

hemsjukvården. 

 

 

Kvalitativ metod. Data 

analyserades med hjälp 

av Kvales tre 

tolkningsnivåer 

(självförståelse, kritisk 

förståelse och teoretisk 

förståelse). 

7 av 9 patienter hade nästan 

outhärdliga smärtor i perioder. 

Smärta och kramper påverkade 

sömnen. Såren luktade och 

patienterna hade nedsatt aktivitet 

och kände sig socialt isolerade. 

Lättläst studie med 

överskådliga tabeller. 

Tar upp flera olika 

teman. Tydligt 

beskrivet urval, 

metod och analys. Ett 

litet antal intervjuade 

patienter. 

 

Hög 

 

Heinen, M 

M, Persoon, 
A, van de 

Kerkhof, P, 

Otero, M & 

van 

Achterberg, 

T  

 

Nederländer

na 

 

2007 

Ulcer-related 

problems and 
health care needs 

in patients with 

venous leg 

ulceration: A 

descriptive, cross-

sectional study. 

Att beskriva 

bensårsrelaterade 
problem hos 

patienter med 

bensår orsakade av 

venös insufficiens 

eller av blandad 

etiologi. 

141 patienter som 

behandlades på 
vårdcentraler deltog i 

studien. 

Datainsamlingen 

bestod av intervjuer, 

enkäter och 

sårobservationer. 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie. 
Kvantitativ och kvalitativ 

data analyserades 

statistiskt. 

Mätinstrument: SIP68 

(Sickness Impact Profile) 

och Cantrill´s quality of 

life ladder.  

85 % av patienterna hade 

problem med smärta, men ett 
fåtal fick smärtlindring. 

Patienterna hade även problem 

med att hitta lämpliga skor och 

utomhusaktiviteterna var 

begränsade.  

Stort antal deltagare. 

Överskådliga 
tabeller. Välarbetad 

studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 
 

 

Renner, R, 

Gebhardt, C, 

Simon, J & 

Seikowski, 

K  

 

Tyskland 

 

2009  

Changes in 

quality of life for 

patients with 

chronic venous 

insufficiency, 

present or healed 

leg ulcers. 

Att inte enbart 

undersöka 

livskvaliteten hos 

bensårspatienter, 

utan även se om det 

är någon förändring 

efter att såren är 

läkta. 

Intervjuer med 67 (50 

kvinnor, 17 män) 

patienter. Dessa var 

indelade i 3 grupper: 

pågående bensår (30 

pers.), läkta bensår (16 

pers.) och kroniska 

bensår (21 pers). 

Kvantitativ studie. Data 

analyserades genom 

programmet ”Statistica 

7.0”. 

Smärtan var lägre hos patienter 

med läkta och kroniska bensår, 

jämfört med pågående bensår. 

Patienter med pågående och 

läkta bensår var mer aktiva än de 

med kroniska bensår. Detta var 

även åldersrelaterat. 

Välarbetad studie 

men deltagarantalet 

kunde varit något 

större då de delades 

in i 3 grupper. Ojämn 

fördelning av kvinnor 

och män. Något 

ojämn fördelning i 

grupperna. 

 

Medel 
 

 



 

 

Ebbeskog, B 

& Ekman, 

S-L 

 

Sverige 

 

2001  

Eldery persons´ 

experience of 

living with 

venous leg ulcer: 

living in a 

dialectal 

relationship 

between freedom 

and 

imprisonment. 

Att beskriva äldre 

personers 

upplevelse av att 

leva med venösa 

bensår. 

15 deltagare (12 

kvinnor, 4 män) mellan 

74-89 år med venösa 

bensår intervjuades 

med öppna frågor. 

Kvalitativ studie. 

Fenomenologisk-

hermeneutisk 

analysmetod inspirerad 

av Ricoeur. 

Smärtan var ett stort problem 

som påverkade mycket i det 

dagliga livet. De blev även 

socialt isolerade och psykiskt 

nedstämda. 

Välarbetad studie. 

Metoden väl 

beskriven. Utförliga 

tabeller. Flera teman 

redovisade i 

resultatet. Ojämn 

fördelning mellan 

könen. 

 

Hög 

 

Palfreyman, 

S, Michaels, 
J & 

Gälbgjutare, 

J  

 

Stor-

britannien 

 

2007  

Development of a 

tool to examine 
the effect of 

venous ulcers on 

patients´ quality 

of life. 

Att utveckla ett 

frågeformulär som 
kan användas för 

att undersöka 

livskvalitet hos 

patienter med 

venösa bensår. 

Ett arbete i 3 steg. 

1. Semistruktuerade 
intervjuer av patienter 

och personal om hur 

venösa bensår påverkar 

patienter. 

2. Data från 

intervjuerna används 

för att göra ett 

frågeformulär. 

3. Frågeformuläret 

utvärderas. 

Kvalitativa metoder. 

Intervjuerna analyserades 
med hjälp av Framework-

analys. 

Smärta och lukt är de problem 

som påverkar livskvaliteten 
mest. Många patienter isolerar 

sig pga lukten från bensåren. 

Ett bra projekt som 

ser till patientens 
bästa och för att öka 

deras livskvalitet. Ett 

välarbetat 

frågeformulär. 

Utformningen av 

formuläret är väl 

beskriven. 

 

 

Hög 

 

 Jull, A, 
Walker, N, 

Hacket, M, 

Jones, M, 

Rodgers, A, 

Birchall, N, 

Norton, R & 

Mahon, M  

 

Nya Zeeland 

2004  

Leg ulceration 
and perceived 

health: a 

population based 

case-control 

study. 

Att undersöka hur 
bensår inverkar på 

livskvaliteten och 

hur hälsa upplevs i 

samband med 

bensår. 

241 deltagare i gruppen 
fall och 224 i 

kontrollgruppen fick 

fylla i ett 

frågeformulär. 

Frågeformuläret Short 

Form 36- question 

Health Survey (SF- 36) 

användes. 

En fallkontrollstudie. 
Data analyserades 

statistiskt. 

Bensår har stor inverkan på 
patienternas livskvalitet, men 

kan jämställas med kroniska 

sjukdomar som diabetes och 

artrit. 

Stort urval, vilket ger 
stor trovärdighet. 

Metoden väl 

beskriven och 

överskådliga tabeller 

som visar resultatet. 

 

 

 

 

Hög 

 



 

 

Bilaga 3 

 

KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVANTITATIV METOD 

Beskrivning av studien 

 

Forskningsmetod   

 RCT  CCT (ej randomiserad)  Multimeter, antal center………..  Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika            Antal……………..Ålder………….…Man/Kvinna………..…… 

Kriterier för exkludering             Adekvata exklusioner               Ja      Nej 

Intervention…………………………………………………………………………………… 

Vad avsåg studien att studera? Dvs. vad var dess primära och sekundära effektmått? 

………………………………………………………………………………………………… 

Urvalsförfarandet beskrivet?  Ja  Nej 

Representativt urval?   Ja  Nej 

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start?  Ja  Nej  Vet ej 

Analyserade i den grupp                                                                                                           

som de  randomiserades till?  Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av patienter?   Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av vårdare?   Ja  Nej  Vet ej 

Blindning av forskare?   Ja  Nej  Vet ej 

Bortfall                                                                                                                                                     

Bortfallsanalysen beskriven?  Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?  Ja  Nej 

Adekvat statistisk metod?   Ja  Nej 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej 

Hur tillförlitligt är resultatet?  

Är instrumenten valida?   Ja  Nej 

Är instrumenten reliabla?   Ja  Nej 

Är resultatet generaliserbart?  Ja  Nej 

 

Huvudfynd (hur stor var effekten? hur beräknades effekten? NNT, konfidensintervall, 

statistisk signifikans, powerberärkning )……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Sammanfattande bedömning av kvalitet                       Hög            Medel  Låg 

Kommentar…………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………… 

Granskare sign…………………………. 

 

Efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) s 154-155 

 

 



 

 

Bilaga 4 

 

KVALITETSBEDÖMNING AV STUDIER MED KVALITATIV METOD 

Beskrivning av studien 

 

Tydlig avgränsning/problemformulering  Ja  Nej  Vet ej 

Patientkarakteristika  Antal…………Ålder…………Man/Kvinna………… 

 

Är kontexten presenterad?   Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang?   Ja  Nej  Vet ej 

Urval 

- Relevant?    Ja  Nej  Vet ej 

- Strategiskt?    Ja  Nej  Vet ej 

Metod för 

-Urvalsförfarande tydligt beskrivet?  Ja  Nej  Vet ej 

-Datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej 

-Analystydligt beskriven?   Ja  Nej  Vet ej 

Giltighet 

-Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej  Vet ej 

-Råder datamättnad?   Ja  Nej  Vet ej 

-Råder analysmättnad?   Ja  Nej  Vet ej 

Kommunicerbarhet 

-Redovisas resultatet klart och tydligt?  Ja  Nej  Vet ej 

-Redovisas resultatet i förhållande                                                                                                                            

till en teoretisk referensram?  Ja  Nej  Vet ej 

-Genereras teori?   Ja  Nej  Vet ej 

 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………...........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 Sammanfattande bedömning av kvalitet                Hög                 Medel  Låg 

Kommentar…………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………... 

Granskare sign…………………………. 

 

Efter Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) s 156-157 

 

 



 

 

 


