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ABSTRACT 
The majority of those with leg ulcer are aged people. Usually, many of these 

individuals have had their ulcers for months or even years. The aim of this literature 

review was to illuminate the experience of leg ulcer and the conditions influenced by 

quality of life among elderly people. The result showed that pain was the 

overwhelming feature which leads to immobility, sleeping problems and loss of 

energy. Additionally, it was apparent that people with leg ulcers have little 

knowledge in the crucial beginning of the ulcer. This may lead to the occurrence of 

an altered body image and discouragement. All these specifics direct the quality of 

life negatively. How the quality of life will face is however depended on the 

individual significance of these circumstances. Essentials which finally will be 

valued are independence, control and hope.  

 

Keywords: chronic wounds, experience, leg ulcer, psychosocial factors, quality of 

life.  
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INLEDNING 

Författarnas erfarenheter inom hemsjukvård är att personer med svårläkta bensår 

ofta blir begränsade i sin vardag. Iakttagelserna gäller i synnerhet äldre människor. 

Påföljder blir smärtsamma såromläggningar, otympliga kompressionsbindor, odör 

från sår, immobilitet och sömnsvårigheter till följd av smärtor. Författarna har även 

uppmärksammat att konsekvensen av att leva med svårläkta bensår ofta innebär ett 

tyst lidande som inte uttrycks tillräckligt. På grund av immobilitet blir aktiviteter i 

det dagliga livet ofta begränsade och leder i många fall till utanförskap. Beaktande 

av psykosociala faktorer kan ha betydelse för behandlingsresultat.   

 
Forskningen av livskvalitet omkring bensår kan delas in i två forskningsfält. Det ena 

forskningsfältet betonar livskvalitet som något som potentiellt går att mäta och pekar 

på livskvalitetsfaktorer som antas gälla för hela populationen. Det perspektivet 

tenderar att fokusera på medicinska och kliniska problem såsom orsak, diagnos och 

behandling samt finansiella kostnader till följd av vården utav människor med 

bensår (Bentley, 2001; Jaschke, Zabernigg, Gattringer & Claus, 1999; Öien, 

Håkansson, Ovhed & Hansen, 2000). Stora resurser förbrukas på behandling av 

bensår, med hänsyn till både personal och material (Lindholm, 2003; Nélzen, 1994). 

Det andra forskningsfältet betonar betydelsen av tolkning och förståelse för 

individuell upplevelse av livskvalitet och pekar på perspektiv som refererar till 

upplevelsen av att leva med bensår (Krasner, 1998).  

 
Livskvalitet är ett värdefullt resultat i all omvårdnad och medicinsk vård och fokus 

på en del av omvårdnadsforskningens ansträngningar bör vara att bestämma 

effektiva strategier för att öka livskvaliteten för människor. Svårigheter att tolka 

resultat av livskvalitet uppstår emellertid, eftersom oenighet råder om vad som anses 

vara livskvalitet (Burckhardt & Hanestad, 2003).  

BAKGRUND 

Svårläkta bensår 
Människorna blir äldre och konsekvenser av, framför allt, rökningens effekter visar 

sig mer och mer. Bensår drabbar främst äldre människor och många har sina 

svårläkta sår i månader, år, eller till och med i årtionden. Antalet individer med 
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bensår ökar markant från 65- års ålder. Från och med den åldern så ökar också 

kvinnorna i antalet i förhållande till männen (Lindholm, 2003). 

 
I svensk litteratur betecknas alla typer av sår för sår. I engelsk litteratur står 

”wound” för akuta sår och ”ulcer” betecknar svårläkta eller kroniska sår. 

Beteckningen ”chronic ulcer” står för ben-, tryck- och fotsår. Ett bensår definieras 

som sår på underbenet, lokaliserat mellan knä och malleoler och som inte läker inom 

sex veckor. Fotsåren räknas även in i begreppet bensår. Fotsår definieras som sår 

nedanför malleolen och beror på arteriell cirkulationsstörning i benet (Lindholm, 

2003).  

 
Orsak 
Cirka 70 % av alla bensår ovan fotleden beror på kroniskt förhöjt ventryck på grund 

av venös insufficiens medan 10 % av såren beror på arteriell insufficiens. Dessutom 

beror 20-25 % på en blandning av venös och arteriell insufficiens. Vid venös 

insufficiens sviktar det venösa återflödet, så att trycket ökar i venerna och vätska 

pressas ut till vävnaderna. Detta ger upphov till ödem. Ventrycket ökar i underbenen 

när man står upp och ödemen i benen gör det också svårare för såren att läka 

(Ericson & Ericson, 2002).  

 
Vid arteriell insufficiens är cirkulationen kraftigt nedsatt, vilket kan medföra att sår 

uppkommer lättare. Till följd av den dåliga blodtillförseln, så har såren dessutom 

svårare att läka. Smärta i samband med arteriella bensår är känt sedan tidigare. 

Däremot har venösa bensår ansetts relativt smärtfria, men nyare studier visar på att 

även dessa sår kan vara synnerligen smärtsamma och hämma sårläkningen 

(Ebbeskog, Lindholm, Öhman, 1996; Lindholm, Bergsten, Berglund, 1999). Venösa 

och arteriella bensår läker generellt långsammare än övriga sår på kroppen, på grund 

av nedsatt perifer cirkulation (Lindholm 2003).  

 
Andra orsaker som hämmar sårläkningen är diabetes, fetma och stress (Lindholm, 

2003).  Avgörande faktorer för läkning av bensår inkluderar också individens förtroende 

för sjuksköterskans förmåga att behandla bensår, men även patientens egen tilltro till 

sårläkning (Johnson, 1995).  
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Behandling 
När det konstaterats vilken typ av sår som individen har så sätts lämplig behandling 

in. En noggrann rengöring och rätt sårförband gynnar sårläkningen. I regel används 

fuktiga förband vid venösa bensår och torra förband till arteriella bensår. 

Kompressionsbehandling används till venösa bensår för att behandla ödemet. Vid 

enbart arteriella bensår används inte kompressionsbehandling eftersom cirkulationen 

redan är nedsatt. Däremot är det en balansgång vid samtidig venös och arteriell 

insufficiens. Det finns därför olika typer av bandage. Vid ödembildning skall det 

vara en lågelastisk binda som ger ett lågt vilotryck som inte stör cirkulationen vid 

sängläge. Smärta i samband med bensår bör lindras, därför att såren har svårt att läka 

om de gör ont (Lindholm, 2003).  Även kostrådgivning kan bli aktuell, där 

framförallt proteinrik föda är bra för sårläkning (Ericson & Ericson, 2002). 

 
Upplevelser av kroniska tillstånd  
Att leva med svårläkta sår kan innebära ett stort lidande för individen och kan jämföras 

med ett kroniskt tillstånd (Lindholm, 2003). Kroniskt sjuka människor kämpar många 

gånger med att klara av en förändrad livssituation och en förändrad jag-bild.  Många 

upplever att de förlorar mycket av sin värdighet genom de begränsningar och 

funktionsförluster som åkomman medför. Som patienter upplever de sig ofta som en 

diagnos istället för som hela människor (Kristofferssen, 1998).  

 
Äldre upplever dessutom vanligen ett eller flera långvariga hälsoproblem och flera av 

dem associeras med psykisk smärta och lägre självuppskattad hälsa. Symtomens 

subjektiva mening är för övrigt beroende av vilken livssituation den drabbade befinner 

sig i och vad som är viktigt för individen i fråga (Lubkin, 1995). Vidare konstaterar 

Lubkin (1995) att ju allvarligare ett symtom ter sig, desto mer frekvent yttrar sig ett 

egenvårdsbeteende och användningen av läkemedel.  

 
Upplevelsen av ohälsa eller sjukdom är emellertid individuell. En del upplever inga 

begränsningar i dagliga aktiviteter till följd av sjukdom eller funktionell påverkan. 

Samtidigt som andra tycker att det medför ett större hinder. Vissa sjukdomsupplevelser 

resulterar i högre smärtupplevelser medan andra är relativt smärtfria. Funktionell 

påverkan, som till exempel minskad rörlighet och kraftlöshet, innebär en negativ 

påverkan på äldres upplevelse av välbefinnande. Trots det har fysisk 
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sjukdomsupplevelse relativt liten variation i upplevd livskvalitet, beroende på att 

symtom ofta behandlas så att påföljder minskas. I kombination med kronisk smärta kan 

däremot den subjektiva värderingen av hälsan, förutsäga en ganska stor del av 

subjektiva skillnader i upplevd livskvalitet (Smith, Borchelt, Maier & Jopp, 2002).  

 
Det förekommer diskussioner ifall storlek och varaktighet av bensår påverkar 

upplevelsen av livskvalitet. I Lindholm, Bjellerup, Christensen och Zedenfeldts 

(1993) studie framkommer inga samband mellan längre duration av bensår och 

påverkan på livskvalitet. Däremot visar Price och Hardings (1996) studie att 

smärtsamma bensår med en varaktighet på mer än 24 månader är relaterade till en 

bättre livskvalitet. Detta kan förklaras med minskade förväntningar om förbättring 

över tid, vilket påverkar upplevelsen. En annan förklaring kan vara en anpassning 

till att leva med bensår. I en senare studie av Franks och Moffatt (1998a) påvisas 

inga skillnader i livskvalitet vid längre duration av bensår. Det som framhålls är att 

sår som är större än 10 cm² endast är signifikant relaterade till ökad smärta. 

Konsekvenser av smärta 
Enligt Chapman och Gavrin (1993), är smärta inte bara en angelägenhet som består 

av patologiska orsaker, utan bör tolkas utifrån individens totala situation. Smärtans 

dimensioner är av känslomässig såväl som av sensorisk karaktär. Chapman och 

Gavrins (1993) studie påvisar sambanden mellan smärta och lidande. Känslor 

upplevs antingen som positiva eller negativa beroende på individens tolkning. Här 

framhålls att de negativa känslor, vilka förknippas med smärta delvis liknar ett 

uppfattat hot. För lidandet innebär ett uppfattat hot, ett hot mot integriteten som kan 

medföra vanmakt och psykosocial utmattning av personliga copingstrategier. 

Lidandet uppstår följaktligen när individen inte har förmåga eller resurser att hantera 

situationen. Uppfattad hjälplöshet är därför den centrala komponenten vid lidandet. 

Lidandet följer förutom detta långvarig smärta i egenskap av oro, svår trötthet, 

sömnsvårigheter eller annan oförmåga. Gemensamt för smärta och lidande är på så 

sätt negativa känslor.  

Jakobssons (2003) studie visar att smärta bland äldre leder till gång- och 

rörelsenedsättning, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet/depression och nedsatt 

ADL-förmåga. Livskvaliteten tenderar därför att bli lägre bland äldre med smärtor.  
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Livskvalitet  
Vad är då livskvalitet? Enligt Brülde (2003) innebär livskvalitet att ”en persons 

livskvalitet är det samma som det finala värde som personens liv har för henne 

själv” (s.11). Finala värden är individuella grundläggande uppfattningar eller 

värderingar om vad som gör livet värt att leva.  Betydelsen av den värderingen eller 

uppfattningen är antingen positiv eller negativ. Att ha hög livskvalitet är då 

detsamma som att förfoga över ett liv med en mängd positiva situationer och 

händelser som är värdefulla som mål och inte enbart som medel, instrumentella 

värden (till exempel pengar). Brülde (2003) anser vidare att livskvalitet bör ses som 

ett värde snarare än ett begrepp. Med detta menas att livskvalitet inte kan mätas 

utifrån allmänna uppfattningar om livskvalitet utan bör värderas utifrån vilken 

betydelse individen lägger i innebörden utav livskvalitén.  

Livskvalitet hos äldre 
Hur uppfattar äldre livskvalitet? I en undersökning av Frank och Moffatt (1998b) om 

livskvalitetens påföljder hos personer med bensår, påvisas att kvinnor i högre grad än 

män upplever lägre livskvalitet. Detta resultat behöver dock inte bero på det direkta 

problemet med bensår utan kan vara en konsekvens utav en generellt lägre livskvalitet 

hos framförallt äldre kvinnor.  
 
Äldre har ofta tendenser till att ignorera fysiska och psykiska problem, då de har 

förställningar om att de är normala på grund av ålder. Tornstams (1998) teori om 

socialpsykologiskt åldrande menar att det finns attityder till äldre i samhället som 

svaga och inkompetenta. En kombination av rollförlust och oklara normer och därtill 

även samhällsattityder, leder till självupplevelser hos äldre individer som svaga och 

inkompetenta. Förutsättningen för detta sociala sammanbrottssyndrom är att det 

finns en grundförutsättning eller ökad mottaglighet för ett socialt sammanbrott. 

Utlösande faktor kan vara besvär med hälsan.  Enligt Tornstam (1998) kan 

förändrade roller och förändrade attityder till äldre bryta nedbrytningsprocessen 

vilket leder till ökad egenkontroll och ökad självkänsla. Vidare framhåller Tornstam 

humanistiska ideal som ett frigörande från den funktionalistiska etiken. 

 
Hagberg (2002) menar, att även personlighet och grundläggande föreställningar har 

betydelse för hur äldre upplever livskvaliteten. Livskvaliteten försämras generellt 
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med stigande ålder och den totala livskvaliteten karaktäriseras av specifika 

personlighetsfaktorer. Personliga relationer och självtillit har positiv betydelse för 

synen på livet. De gynnar också till mindre grad psykosomatiska symtom. Den 

känslomässiga stabiliteten bidrar till psykologiskt välbefinnande och de som är 

känslomässigt stabila är också mer tillfredsställda med sina nära relationer. Kraft 

bestämmer aktuell livskvalitet. Vidare hävdar Hagberg (2002) att originellt tänkande 

och sällskaplighet påverkar livskvaliteten i negativ riktning. Detta kan bero på att de 

här karaktärsdragen fordrar extern återkoppling, vilken tenderar att fallera när de 

sociala nätverken inskränks i ålderdomen. Inga samband påvisas mellan kraft och 

ålder.  

 
Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Målet för hälso- och sjukvården är god och säker vård på lika villkor (SFS 1982:763 

§ 2). Att säkerställa eller främja människors hälsa samt lindra lidande är en av 

sjuksköterskans grundläggande omvårdnadsmål (SOSFS 1993:17). Ansvar för att 

främja en människas hälsa innebär en uppfattning om vad hälsa betyder för den 

enskilde individen eftersom vården ska utformas och genomföras i samråd med 

individen (SFS, 1982:763). Målet för omvårdnaden bör vara livskvalitet utifrån 

individens livssituation och förväntningar, enligt Parse (1994). Enligt, 

kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor SOSFS (1995:5), måste 

sjuksköterskan kunna identifiera individuella behov av omvårdnad, även de 

outtalade behoven, med beaktande av kulturella och andliga behov.  

 

Enligt 3 § i patientjournallagen (SFS, 1985:562) är sjuksköterskan skyldig att föra 

patientjournal. I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS (1993:20) om 

patientjournallagen, uppges att omvårdnadsdokumentationen ska beskriva vårdens 

planering, genomförande och resultat utifrån patientens individuella behov. Med 

utgångspunkt i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kvalitetssystem i 

hälso- och sjukvården, SOSFS (1996:24), skall kvalitetssystemen innehålla rutiner 

för identifiering, analys och bedömning av risker. En utformning av dokumenterade 

lokala rutiner bör därför åstadkommas.  
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Problemformulering 
Att leva med svårläkta sår får konsekvenser för individen. Även om ett sår läker så 

är risken för recidiv stor. Författarna vill betona betydelsen av att utforska 

individuella upplevelser av att leva med bensår hos framförallt äldre individer, då 

psykosociala faktorer bland yngre och äldre skiljer sig åt. Individuella upplevelser 

har möjlighet att avslöja mångsidiga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser som 

inte alltid är så uppenbara i omvårdnaden av dessa personer. Risken för 

missuppfattningar i fråga om vad som upplevs vara väsentlig omvårdnad eller inte är 

stor.  

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att belysa upplevelser av att leva med svårläkta bensår och hur det påverkar 

livskvaliteten hos äldre.  

- Hur är det att leva med ett svårläkt sår?  

- Vilka konsekvenser får det?  

- Hur upplevs livskvaliteten under rådande förhållanden? 

METOD 
Litteraturstudie 
Utgångsläget för arbetet har varit en litteraturstudie. I enlighet med Polit och 

Hungler (1999) innebär en litteraturstudie en sammanställning av den vetenskapliga 

litteratur som finns inom ett område. Sammanställningen bör omfatta ett 

övergripande begreppsmässigt sammanhang i vilket forskningsproblemet ska passa 

in. När en studie knyts ihop med annan forskning skapas ett bra underlag inom den 

befintliga kunskap som finns.  Detta medför en bättre förståelse för de upptäckter 

som gjorts. Genomgången av litteraturen omkring ett problemområde kan leda till att 

nya idéer skapas till följd av ökad uppmärksamhet på olösta forskningsproblem. 

Genomgången kan också hjälpa till att fokusera på det huvudsakliga problemet och 

på så sätt bilda underlag till nya användbara forskningsfrågor som ska formuleras.  
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Litteratursökning 
Litteratursökning kan huvudsakligen ske genom följande sökmetoder: datorbaserad 

sökning, manuell sökning och konsultation (Backman, 1998). En systematisk 

sökning efter artiklar utfördes i Academic Search Elite, CINAHL, PubMed, Science 

Direct och SweMed+ under sökorden; chronic wounds, experience, legulcer, 

psychosocial factors, quality of life, ulcer. I Högskolan Trollhättan/Uddevallas 

databas för artikelsök, söktes artiklar under sökordet livskvalitet, men sökningen gav 

inga relevanta träffar för syftet.  

 
I PubMed söktes artiklar under sökorden quality of life och leg ulcer med 8 träffar. 

Vid denna sökning återfanns redan tidigare utvalda artiklar. En vidare länkning 

gjordes till relaterade artiklar utifrån en av dessa artiklar vilket gav 145 träffar. Även 

här återfanns redan tidigare undersökta artiklar. Sökning gjordes på liknande sätt i 

SweMed+ med 13 träffar under sökorden leg ulcer och experience. Två av dessa 

artiklar var redan utvalda. Sökningen i Science Direct gav 4 träffar under sökorden 

leg ulcer och experience. En av dessa var redan utvald. För att göra artikelsökningen 

tydlig upprättades en tabell. Sökresultaten redovisas i bilaga 1. 

 
Urval 
Urvalet av artiklarna gjordes med avseende på att de var empiriska studier. 

Sökningarna i CINAHL begränsades till artiklar på engelska publicerade 1994 och 

senare.  Enligt Polit och Hungler (1999), bör en litteraturstudie i första hand stödja 

sig på vetenskaplig litteratur. Vidare nämns att resultatet främst skall innehålla 

litteratur som är relevant för studiens syfte och att framförallt förstahandsreferenser 

bör användas.  

Inklusionskriterier för artiklar i resultatet var därför att innehållet skulle vara relevant i 

förhållande till studiens syfte. Detta innefattade att artiklarna var av explorativ karaktär. 

Enligt Polit och Hungler (1999), används explorativa underökningar vanligen när ett 

forskningsområde är relativt outvecklat.  Exklusionskriterier för artiklar i resultatet var 

andrahandsreferenser samt artiklar som inte var vetenskapliga. De artiklar som inte varit 

tillgängliga, har beställts genom HTU:s bibliotek i Vänersborg.  
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Preliminär bedömning utgick ifrån titeln på artikeln, där upplevelser, perception och 

påverkan på livskvalitet ur ett patientperspektiv var väsentliga. Därefter gjordes urvalet 

genom en grundlig genomläsning av abstract. Sekundärbedömning inleddes med en 

analys av artiklarna. 

 

En översiktlig framställning av de granskade artiklarna i resultatet utarbetades för att 

ge en bättre tydlighet (bilaga 2).  

Analys 
I enlighet med, Polit och Hungler (1999) sammanfogades och analyserades olika 

forskningsresultat inom det utvalda problemområdet. Därefter syntetiserades det 

resultatet, i resultatavsnittet.  Till sist sammanfattades betydelsen av och slutsatser 

från studien, i diskussionsavsnittet.  

 

Analysen inleddes med att författarna läste hälften av artiklarna var. Därefter byttes 

artiklarna med varandra. Inledningsvis lästes artiklarna igenom värderingsfritt flera 

gånger. För att ge struktur åt materialet blev utgångsläget för analysens utformning 

de frågeställningar som initialt uppstod i samband med problemidentifieringen:  

• Hur är det att leva med ett svårläkt sår? 

• Vilka konsekvenser får det? 

• Hur upplevs livskvaliteten? 

 

Varje artikel analyserades var för sig för att finna begrepp som kunde härledas till 

individernas upplevelser av att leva med bensår, vilka påföljder det gav samt 

förhållanden relaterade till livskvaliteten. Som hjälp användes en röd 

överstrykningspenna till allt som refererade till smärta, eftersom denna kategori 

alltid påträffades som egen indelningsgrupp i samtliga artiklar. Enligt Polit och 

Hungler (1999) kan färgpennor med fördel användas när omfattningen av data inte 

är så stor. Allt material som är kodat i en viss färg kan sedan plockas ut och 

undersökas var för sig. Förövrigt finns inga givna regler för hur kvalitativt material 

ska analyseras. Av den orsaken måste analysen därför beskrivas så exakt som 

möjligt, så att en ny undersökning kan genomföras igen på samma sätt.   
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Efter detta inleddes kodningen med att framställa begreppen utifrån hur det är att 

leva med bensår, vilka konsekvenser det får samt vilka förhållanden som relateras 

till livskvalitet. Frågeställningarna har därmed varit avgörande för att få svar på 

syftet och därtill även hjälpt till att gestalta materialet i olika begrepp. Begreppen 

strukturerades under varje frågeställning.  

RESULTAT 
I åtta av de 10 granskade artiklarna var 39 % (104) kvinnor och 13 % (36) män med 

bensår. I två av artiklarna fanns inga upplysningar vad gällde kön. De artiklarna 

bestod av totalt 48 % (127) personer med bensår. Sammanlagt bygger detta arbete på 

267 personer med bensår. Durationen av bensår varierade från fyra månader upptill 

hela livet. Endast två artiklar inkluderades av en kontrollgrupp och det totala antalet 

i dessa uppgick till 140 personer utan bensår. Utifrån analysen och 

frågeställningarna uppkom åtta övergripande och grundläggande upplevelser om hur 

det kan vara att leva med bensår och vilka påföljder det kan ge. Upplevelserna 

kommer att presenteras efter frågeställningarna i angiven ordning enligt Tabell 1;  

 

Tabell 1. Övergripande och grundläggande upplevelser.    

 
 

Hur är det att leva    Vilka konsekvenser  Hur upplevs livs-  
med bensår?                        får det?                                  kvaliteten? 

 

Smärtsamt                       Inskränkt rörelsefrihet    Hopplös 

Genant Förändrad självbild Hoppfull 

Obegripligt och Sömnsvårigheter och  
uppgivet orkeslöshet  
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Hur är det att leva med svårläkta bensår? 
Smärtsamt 
Övergripande för alla studier var upplevelsen av smärta vid bensår. Det som initialt 

får individer med bensår att söka läkare är upplevelsen av smärta. Husbands (2001) 

resultat påvisar dock att individuell egenvård i perioder från fyra till 18 månader 

förekom innan läkare konsulterades. Det var insikten om att såren antingen inte 

skulle komma att läka eller också försämras tillsammans med smärtan som slutligen 

var avgörande för uppsökandet av vård. Ingen av individerna räknade med att förlora 

kontrollen över egenvården. Alla hade förväntningar om att vårdpersonalen skulle 

bistå dem genom den akuta fasen under det att de fortsatte att förfoga över den totala 

kontrollen över sjukdomsutvecklingen. Ingen hade tänkt bli patient längre än den tid 

besöket tog.  

 

Ihållande smärta upplevdes av många som en ständig påminnelse om bensåren och 

verkade svår att kontrollera (Ebbeskog et al., 2001; Hyde et al., 1999; Walshe, 

1995). ”It was a stabbing pain, and it was irritating, gnawing all the time, you 

know, something grabbing at you all the time” (Hyde et al., s. 193, 1999).  Smärta 

kunde dessutom intensifieras utan anledning, då i form av svåra huggsmärtor som 

kom i korta intervaller. Smärtan kunde vara av ömmande, molande, brännande eller 

stickande karaktär. Att stå eller gå verkade dessutom försvåra smärtan. Wissings 

(2002) resultat visade emellertid att smärta även var vanlig i samband med vila. I 

Charles´s (1995), Douglas´s (2001), Ebbeskogs et al. (2001) och Hydes et al. (1999) 

studier påvisades skillnader i när smärtan upplevdes som värst. Många upplevde 

smärtan som mest tydlig på natten medan andra hade svårast smärtor i samband med 

rengöring och omläggningar.  

 

Smärtupplevelsen i samband med såromläggningar var av olika uppfattningar. 

Avgörande omständigheter var framförallt handlaget vid omläggningen, samt 

relationen mellan sjuksköterskan och vårdtagaren (Ebbeskog, 2001; Walshe, 1995). 

Deltagarna skiljde på om bandageringen var hård eller fast (Walshe, 1995). Ökat 

tryck i benen, på grund av ödem, gav därutöver upphov till stramande 

kompressionsbindor vilket orsakade intensifierad smärta (Haram, 2003). Dessutom 

verkade intensifierad smärta vara ett tecken på att såren var infekterade, då flera 



 

 12

noterat att smärtan reducerats i samband med antibiotikabehandling (Hyde et al., 

1999). I Walshe (1995) använde informanterna smärtan som en indikator för att 

bedöma förbättring eller försämring utav bensåren. Flera tvivlade på om 

såromläggningarna verkligen var bra för sårläkningen. Många upplevde nämligen att 

såren var på väg att läka när det var dags att byta bandage igen.  

 

Bristande relation mellan sjuksköterska och vårdtagare uppstod på grund av 

okunskap om bakomliggande orsaker till bensåren. Behandlingen upplevdes därför 

inte som relevant eftersom smärtupplevelsen kvarstod (Douglas, 2001; Husband, 

2001). Det framkom också att sjuksköterskor varken lyssnade eller förklarade vad de 

gjorde. Det påtalades att behandlingen var alldeles för smärtsam och att bandagen 

upplevdes som obekväma, men ingen hänsyn togs till detta. De upplevde sig bara 

som en i raden bland alla andra. Detta medförde att många struntade i att rapportera 

smärtupplevelser och hänförde dem till åldersprocessen (Douglas, 2001; Charles, 

1995; Husband, 2001). Trots intensiva smärtor användes inte analgetika i den 

utsträckning som ordinerats. Detta berodde på grundläggande värderingar om att 

mediciner inte borde konsumeras i onödan (Charles, 1995; Haram, 2003).  

 

Det fanns inga signifikanta skillnader i hur smärta upplevdes mellan venösa bensår 

eller bensår med andra underliggande orsaker än venös insufficiens (Wissing, 2002).  

Genant 
Deltagare i Walshe's (1995) resultat visade på allmänna uppfattningar om att öppna 

sår nödvändigtvis ska läcka. Sårsekretion och läckage accepterades som om det vore 

en del av att ha bensår. Icke desto mindre upplevdes situationen som genant med 

svårigheter att bevara självaktningen såväl som att värna om det yttre framträdandet.  

Känslorna förvärrades när såret luktade illa. Bland Harams (2003) och Rich et al. 

(2003) deltagare var många upptagna av andras reaktioner på bandagen och lukten 

från såren. Nedsatt luktsinne upplevdes vara ett problem som resulterade i ökad 

vaksamhet på att andra kunde känna lukten från såren.  

 

Liknande resultat påvisas i Ebbeskogs (2001) studie där deltagarna skämdes för att 

visa bensåren och bandagen. Flera upplevde också att det var skrämmande att titta 

på såren. Många upplevde också att folk stirrade på benen. Ändå värre var det hos 
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deltagarna i Douglas (2001) studie där, rent av, ve och fasa uttrycktes över läckande 

bandage och lukt. Alla ansåg att detta var oacceptabelt och det medförde mindre 

frekventa aktiviteter.  

Obegripligt och uppgivet 

Flera studieresultat pekade på bristande förståelse för eller okunskap om varför 

bensåren uppstått och varför de inte läkte (Douglas, 2001; Ebbeskog, 2001; Hamer, 

1994; Walshe, 1995). I Hamer´s studie antog 54 % av deltagarna att orsaken till 

bensåren var trauma och så många som 19 % hade ingen aning om uppkomsten. 

Många såg dålig sårläkning som ett tecken på naturligt åldrande eftersom 

läkningsförmågan hade skett utan problem tidigare. En del drog paralleller med för 

tungt kroppsarbete och var ledsna för att de inte varit mer försiktiga. Andra trodde 

det var ärftligt. Framförallt lade de skulden på sig själva och kände av den 

anledningen, frustration. Följden blev dåligt självförtroende (Ebbeskog, 2001).  

 

Deltagare i Harams (2003) studie påvisade flera psykiska problem i anknytning till 

bensåren. Många blev förtvivlade över rädslan att inte bli kvitt såren eller över 

smärtor som förstörde nattsömnen. När det var liten framgång i sårläkningen kom 

modlösheten. Detta prövade tålamodet, eftersom många hade varit vana att klara sig 

själva. Oro och depression relaterades till den totala upplevelsen av att ha bensår 

men även till rädslan för att få kallbrand. Husband (2001) menade emellertid att 

tålmodighet mer handlade om underkastelse, till följd av okunskap. Deltagarna 

tyckte dessutom synd om sjuksköterskorna, på grund av att det var så liten framgång 

i sårläkningen (Haram, 2003).  

 

Många hade också en känsla av vanmakt. Flera kvinnor i Hydes et al. (1999) studie 

hade upplevt tidigare problem långt tillbaka i tiden. Omständigheter under de 

förhållandena gav flera bestående känslor av bitterhet, dels inför tillstötande besvär 

men även för att inte ha fått några förklaringar beträffande de långsiktiga 

konsekvenserna.  Framförallt upplevdes hjälplöshet i samband med, enligt 

kvinnorna, obefogad vård från sjuksköterskorna eftersom inte såren läkte. Mot detta 

rapporterade Wissing (2002) att känslor av vanmakt berörde alla eftersom det inte 

fanns någon signifikant skillnad mellan deltagare med eller utan bensår.   
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De flesta informanterna i Walshe’s (1995) studie var pessimistiska beträffande 

möjligheterna för såren att läka.  De mest övergripande särdragen var oklarheter 

omkring sårläkningen och att inte veta hur lång tid sårläkningen skulle komma att ta. 

Ovissheten berodde i regel på sjuksköterskornas bristfälliga information om 

sårläkning och hantering av bensåren. I kontrast fann både Haram (2003) och Hamer 

et al. (1994) att endast cirka 3 % av deras deltagare uttryckte oro för sårläkningen.  

Vilka konsekvenser får det? 
Inskränkt rörelsefrihet 
Försämrad rörelseförmåga var det främsta hindret som beskrevs, i de flesta fall 

framförallt på grund av smärta (Douglas, 2001; Haram, 2003; Walshe, 1995).  

Deltagarna upplevde smärtorna så plågsamma att de blev begränsade i sin vardag 

(Rich et al. 2003). Smärtan var särskilt hämmande i samband med gående där varje 

steg upplevdes som en pina. Konsekvenser av detta var att många blev så gott som 

stillasittande. Deltagare i Douglas (2001) studie uppmuntrades dessutom till att vila 

så mycket som möjligt vilket ökade immobiliteten ytterligare.  

 

Däremot fanns olika begränsningar för immobilitet.  Flera jämförde med tidigare sår 

och den kapaciteten som hade förekommit då. Alla upplevde emellertid att bensåren 

var ett hinder för att kunna fungera på en optimal nivå (Douglas, 2001; Walshe, 

1995). De personer som var rädda för att slå i benen eller såren blev också mer 

begränsade i det dagliga livet (Husband, 2001; Hyde et al., 1999; Rich et al., 2003; 

Walshe, 1995). Aktsamheten om benen medförde samtidigt att många försökte 

förhindra att bensåren kom tillbaka. Det fanns även en rädsla för att benen skulle 

behöva amputeras. Benen blev på det sättet det mest betydelsefulla i deras liv. Detta 

resulterade i en skärpt vaksamhet både beträffande ökad skaderisk såväl som till 

sjuksköterskornas hantering av bensåren (Hyde et al., 1999).  

Social isolering 

Informanternas totala livssituation hade avgörande betydelse för upplevelsen av 

bensåren. I Harams (2003) studie konstaterades att begränsningar på grund av 

boendeförhållanden var avgörande för den sociala isolationen. Många bodde 

ensamma och var därför beroende av andra för att delta i sociala aktiviteter. Wissing 
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(2002) fann att deltagare med bensår hade färre förtrogna vänner att vända sig till 

och tio (14 %) av de totalt 70 deltagarna med bensår, uppmätte de lägsta värdena när 

det gällde interaktion med vänner. Däremot fanns inga signifikanta skillnader när det 

gällde interaktion med familj, mellan dem med bensår och dem utan. Deltagarna i 

Harams (2003) studie hade även andra problem, till exempel höftproblem som 

krävde hjälpmedel. Alla dessa omständigheter upplevdes som en extra belastning 

och resulterade i en begränsad uthållighet när åtgärder skulle vidtas.  

 

Wissings (2002) resultat pekade i samma riktning där påverkan på den funktionella 

förmågan medförde betydligt glesare aktiviteter, framförallt utomhus. Långa 

kompressionsbindor vållade problem med skor. De svårigheterna begränsade 

mångas utevistelse och försvårades ännu mer när det regnade eller snöade. Dagliga 

promenader som normalt hade varit ett sätt att träffa bekanta, blev nu reducerad. 

Kvinnorna i Hyde et al. (1999) upplevde därtill det begränsade livet inomhus som 

långtråkigt.  

 

Påtagliga upplevelser av förlägenhet i samband med bensår bidrog också till ett 

begränsat socialt liv för många. Upplevelsen kunde emellertid vara av antingen 

positiv eller negativ karaktär, beroende på vilka handlingar som vidtogs för att 

åtgärda problemen (Hyde et al. 1999). Till exempel bad aktiva patienter om 

gasbindor som alternativ, i samband med skoproblem, fastän kompressionsstumpor 

bedömdes vara bättre. Detta berodde på att gasbindor bedömdes ta mindre plats 

(Haram, 2003).  

 

Att begränsa det sociala kontaktnätet var dock ett medvetet beslut som 

informanterna tagit. Anledningen var att ingen ville utsätta omgivningen för 

läckande bandage.  Kontaktnätet begränsades till de allra närmaste (Ebbeskog, 

2001). Liknande resultat påvisades i Rich et al (2003) studie där deltagarna upplevde 

det som besvärande att skapa nya relationer på grund av besvärande lukt från såren.  

Förändrad självbild 
Till följd av otympliga bandage och läckande, luktande sår använde många kvinnor 

byxor i stället för kjol. Kvinnorna i Hyde et al. (1999) visade på en försvagad 

feminin identitet eftersom många upplevde att kvinnligheten reducerades när de var 



 

 16

tvungna att använda byxor. Ålderns i vanliga fall nedbrytande effekt på kvinnors 

kvinnlighet, förvärrades utav läckage och lukt från såret. Förändrad självbild 

märktes också bland kvinnliga deltagare i Douglas (2001) studie, då de upplevde 

oförmåga att hålla fast vid den traditionella kvinnorollen. Detta hängde ihop med 

känslor av att mista kontrollen och att övergå till att vara beroende. Negativa känslor 

uttrycktes också beträffande framtoningen. Flera upplevde sig som motbjudande. 

 

Walshe’s (1995) och Ebbeskogs (2001) resultat visade att flera informanter, jämte 

förändrad självbild, även hade svårt att upprätthålla den personliga hygienen på 

grund av omläggningar och bandage på benen. Någon till och med uttryckte att ett 

tvättförbud hade införts. I Douglas (2001) studie var det främst känslan av 

orenlighet och lukt från bandage, orsakat av oförmåga upprätthålla den personliga 

hygienen, som resulterade i förändrad självbild. I motsats till Hyde et al. och 

Douglas studie gav kvinnorna i Walshe’s (1995) studie sällan uttryck för några 

förändringar i självbilden.  

Sömnsvårigheter och orkeslöshet 
På grund av smärta upplevde många att det var svårt att sova (Hyde et al., 1999; 

Haram, 2003; Walshe, 1995). Att få en hel nattsömn var sällsynt. I Douglas (2001) 

studie orsakade smärtan många sömnlösa nätter och det påverkade deras 

välbefinnande negativt. Konsekvenser av detta blev ökad trötthet under dagen 

istället, vilket gjorde det nödvändigt med extra vila (Ebbeskog, 2001; Haram, 2003). 

Den här känslan av orkeslöshet påverkade även det sociala kontaktnätet och många 

kontakter fick realiseras via telefonen istället (Ebbeskog, 2001; Hyde et al., 1999). 

Kvinnorna orkade inte heller att städa lika mycket som tidigare. Männen å andra 

sidan fick hemhjälp (Ebbeskog, 2001).  

Hur upplevs livskvaliteten? 
Hopplös 
Bensåren upplevdes som hämmande och det var obehagligt att inte ha full kontroll 

över sin situation (Douglas, 2001; Haram, 2003). Det dagliga livet förändrades och 

blev underordnat till såren och graden av smärta. Framförallt upplevdes situationen 
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som hopplös när inte såren ville läka. Infektioner i såren upplevdes som en 

förändring i negativ riktning, beträffande sårläkningsprocessen (Hyde, 1999).  

”Nobody knows why you get an infection in it, even he (the doctor) doesn´t know 

why, it´s just naturally susceptible to an infection, well that puts it back a bit you 

know” (Hyde et al., s. 193, 1999).   

 

Charles (1995) resultat påvisade skillnader mellan deltagare. De som upplevde 

situationen som hopplös hade negativa förväntningar på framtiden och blev apatiska 

och oförmögna att nå uppsatta mål. De som hade kontroll hade i stället förmåga att 

se möjligheter i situationen. Det visade sig emellertid att även de som hade förmåga 

att hantera situationen till slut tappade tron på att såren skulle läkas. Enligt Walshe 

(1995) verkade åldern ha en negativ känslomässig inverkan på vilka förväntningar 

deltagarna hade på sårläkningen. 

 

Att inte ha full kontroll medförde att en del fick idéer om att något hemskt skulle 

kunna hända, till exempel bandage som oväntat började läcka, vilket skapade 

osäkerhet och otrygghet (Ebbeskog, 2001; Charles 1995). Insikten om att få behålla 

såren resten av livet gjorde att ensamheten tilltog, vilket resulterade i att många 

vidtog egna åtgärder beträffande sårvård och omläggningar (Charles, 1995).  

Deltagarna i Ebbeskogs (2001) studie försökte dölja depressiva symtom genom att 

uppvisa en mer glättig fasad utåt. Detta medförde en stor kraftansträngning och 

många orkade inte med detta utan gick ofta hem och grät i ensamhet.  

 

Alla deltagare med bensår, i Wissings (2002) undersökning, hade lägre medelvärde 

beträffande fysisk hälsa, ADL, kognition, fritidssysselsättning, sociala interaktioner, 

psykiskt välbefinnande och yttre kvalitetsförhållanden än de utan bensår.  

 

Hoppfull 
Det fanns en inre motsägelse i förhållande till behandlingen. Trots att deltagarna var 

missnöjda med behandlingen så uttrycktes samtidigt tacksamhet och tillit gentemot 

sjuksköterskorna. Det verkade vara själva beroendet av expertis som var viktig. Det 

var nödvändigt att ha tilltro till sjuksköterskorna för att hoppet skulle bevaras 

(Walshe, 1995). 
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Hoppet om läkning baserades på deltagarnas egna uppfattningar om såren. De litade 

till sin egen förmåga att bestämma om sårläkningen verkade ta fart i positiv riktning. 

Jämförelser gjordes med tidigare sår. I de lägena fanns en slags accepterad 

tålmodighet och till och med glädje över det faktum att de snart skulle vara av med 

såren och bandagen (Ebbeskog, 2001). Husband (2001) menade att detta handlade 

om en förmåga att kunna lägga tonvikten på det positiva. Enligt Hyde et al. (1999) 

medförde medansvar i behandlingen av bensåren, en ökad känsla av kontroll. 

Självbestämmandet i samband med behandling visade sig såsom en kamp om att få 

slippa amputera benen.  

 

Hyde et al. (1999) påvisade även att faktorer som målmedvetenhet, harmoni och 

grad av sårbarhet hade avgörande betydelse för att bevara hoppet. Tvärtom var det 

när såren läckte och varade utan anledning, då verkade läget hopplöst (Ebbeskog, 

2001). Douglas (2001) fann att deltagare som ändrade attityd från negativ till positiv 

inställning, upplevde ökat välbefinnande. Detta hjälpte till att bevara kontrollen.  

 

Trots ålderns negativa känslomässiga inverkan på förväntningar om sårläkningen, 

betydde inte det att hoppet hade gått förlorat. Om bensåren läkte blev deltagarna 

betydligt starkare mentalt. Förutom detta förekom då även tecken på förbättrad 

levnadsnivå såväl som avlägsnade rörelseinskränkningar (Walshe, 1995). I 

Ebbeskogs (2001) studie var förväntningarna knutna till en längtan om att slippa 

vara så beroende av såren. Att slippa smärta beskrevs som lycka och att vara i 

himmelriket. Det viktigaste i det läget var att få vara aktiv och göra olika saker. I 

nuvarande situation upplevdes det vara viktigt att bibehålla dagliga aktiviteter för 

både välbefinnandet och sårläkningens skull.  

 

Alla i Walshe ´s (1995) studie uppgav god hälsa trots de försvagande symtom och 

inskränkningar som bensåren orsakade. Detta förklaras med att de flesta var så 

integrerade med bensåren att de blivit en del av livet. Det upplevdes som normalt 

och inte något som orsakade sjukdomskänslor eller krasslighet. Jämförelsevis ville 

ingen av deltagarna i Ebbeskogs (2001) studie avslöja depressiva känslor så därför 

uppvisades en mer uppsluppen sida utåt. 
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Resultatsammanfattning 
De svårläkta bensåren orsakade mycket lidande för de drabbade. Framförallt var det 

den ihållande smärtan som tärde på krafterna. Smärtan medförde sämre förmåga till 

förflyttning vilket ledde till mer stillasittande. Smärtan bidrog också till många 

sömnlösa nätter vilket medförde minskad energi till aktiviteter dagtid. Detta i sin tur 

ledde till reducerat umgänge och mindre frekventa fritidsaktiviteter. Tjocka bandage 

som helt okontrollerat kunde börja rinna var för det flesta mycket genant och 

medförde dessutom förändrad självbild och dåligt självförtroende.  Att förutom detta 

dessutom inte ha en aning om orsak till varför bensåren fanns eller varför de inte 

läkte medförde felaktiga egenvårdsbeslut såväl som missmod. Allt detta påverkade 

livskvaliteten i negativ riktning. Hur situationen uppfattades berodde emellertid på 

vilken innebörd och mening individen lade i dessa realiteter. Väsentligheter som 

finalt värderades var upplevelsen av oberoende, kontroll och hopp, vilka påverkade 

livskvaliteten i positiv riktning (se figur 1).  

 

 
 

Figur 1. Figuren visar sambanden mellan livskvalitet och upplevelsen av att leva med 

svårläkta bensår. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa upplevelser av att leva med svårläkta bensår och 

hur det påverkar livskvaliteten, bland dem som är 65 år och äldre. Avsikten var 

dessutom att kartlägga så många upplevelser som möjligt, så att ett större antal 

nyanseringar skulle kunna urskiljas. Att söka litteratur via databaser är bra och 

resulterade i relevant och aktuell forskning inom problemområdet. Att söka generellt 

utan konstellationer hade emellertid givit flera tusen träffar, och därför var en 

kombination av sökorden nödvändig. Den stora mängden material hade inte varit 

rimlig att gå igenom med avseende på tidsplanen.  

 

Trots det kan det låga antalet träffar likafullt tyda på att befintliga artiklar har blivit 

utvalda till studien. Enligt Price och Harding (1996) är forskningen omkring 

livskvalitet vid svårläkta sår ur ett patientperspektiv ett relativt outforskat ämne. 

Detta bekräftas således utav det låga antalet träffar. Urvalet av artiklar med 

kvalitativ metod är avsiktligt då författarnas uppfattning gäller för att livskvalitet 

inte kan mätas utan är en individuell värdering, i överensstämmelse med Brülde 

(2003). Dessutom är kvalitativa metoder nödvändiga då individuella upplevelser 

efterfrågas. I de fallen uppbringar intervjuer de mest nyanserade uppfattningarna 

(Polit & Hungler, 1999). 

 

Alla artiklar utom en, som är på norska, är skrivna på engelska. Det finns därför en 

risk att textmassan misstolkas. Problemet har minimerats eftersom båda författarna 

läst materialet flera gånger. Dessutom har översättningarna jämförts kontinuerligt 

med ursprungskällan. Detta ökar reliabiliteten. Att analysera material med 

utgångspunkt i frågeställningar är ett bra sätt att få svar på syftet. Det ger samtidigt 

en bestämd uppfattning om innehållet som svarar an direkt på frågan, vilket ökar 

validiteten.  

Resultatdiskussion 
Vi har funnit att människor som lever med svårläkta bensår upplever det som 

smärtsamt, genant, obegripligt och uppgivet. Konsekvenser av dessa faktorer innebär 
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inskränkt rörelseförmåga, sömnsvårigheter och orkeslöshet såväl som förändrad 

självbild.  

Upplevelser 
Smärta framkommer som en central del av lidandet vid bensår. Trots detta påvisar 

resultatet brister när det gäller smärthantering. Enligt, Douglas (2001), Charles 

(1995) och Husband (2001) medför sjuksköterskornas otillräckliga uppmärksamhet 

på smärtorna att individen struntar i att rapportera sina smärtupplevelser. Författarna 

menar att detta kan leda till att individen inte får adekvat smärtlindring. Risken är då 

att smärtor kan komma att lindras med hjälp av andra läkemedel, ordinerade av 

andra orsaker. Tidigare missuppfattningar om att venösa bensår inte smärtar kan få 

allvarliga följder eftersom smärta ofta används i syfte att särskilja diagnoser. 

Sjuksköterskan kan av den orsaken riskera att förbise frågor om upplevelser av 

smärta eller kanske rentav nedvärdera rapporter om smärta. Sjuksköterskans roll i 

detta har stor betydelse och mycket vore vunnet med att kartlägga smärtor hos 

människor med bensår. För att smärtlindringen ska bli så effektiv som möjligt måste 

hänsyn tas till individens totala livssituation, eftersom smärta är en subjektiv 

upplevelse. En sådan bedömning medför att individen får lämplig behandling, vilket 

i sin tur leder till minskad immobilitet, ökad energi och bättre sömn vilket förbättrar 

livskvaliteten avsevärt. Enligt SOSFS (1993:17) är sjuksköterskan uppmanad att 

minska lidande och undanröja smärta för att därigenom stärka individens hälsa. 

 

De individuella kunskaper som individer har om sin livssituation, tenderar att 

förbises på grund av olika fokus när det gäller omvårdnadshandlingar.  Individer 

med bensår önskar få hjälp med smärta och normalisering av sitt liv, medan 

sjuksköterskor vanligtvis enbart fokuserar kring omläggningar och bandage 

(Charles, 1995; Douglas, 2001; Ebbeskog, 2001; Husband, 2001; Walshe, 1995). 

Otillräckliga utredningar om bakomliggande orsaker kan vara en anledning. Det kan 

också bero på ett alltför sjukdomsspecifikt synsätt. Enligt Malmsten (2001), kan en 

handling vara korrekt utförd enligt regelboken men vara utan känsla för den andres 

autonomi, eller vara tillämpad utifrån en äkta omsorg om patientens välbefinnande.  

Enligt Benner, Tanner och Chesla (1999) är det lätt att bara fokusera på uppgiften 

när man är okunnig inom ett område. Författarna menar att detta emellertid kan vara 

en av anledningarna till den bristande helhetssynen som framkommer i resultatet. 
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Sjuksköterskor måste främja en helhetssyn vid bedömning av omvårdnadsbehovet 

vid svårläkta bensår. En bedömning bör inte ske genom att enbart bedöma 

individens symtom så som de ”visar sig”. Sjuksköterskan bör även ha förståelse för 

orsak, innebörd och syfte med individens beteende. Bedömningen måste baseras 

utifrån individens eget livsperspektiv.  

 

En ingående bedömning kan med utgångspunkt i vårat resultat, komma att krävas av 

den funktionella förmågan till vila och aktivitet, förflyttningar och lägesändringar, 

att sköta personlig hygien, att upprätthålla och underhålla relationer och kontakter 

till andra, att handskas med egna känslor samt en bedömning av sinnestämning och 

eventuella specifika personlighetsdrag. Ingående bedömning innebär att fånga in 

specifika resurser på samma sätt som hinder och problem. Specifikt innebär en 

grundligare analys av svårigheterna och hur dessa ska kompenseras och hur 

kvarvarande resurser ska stödjas. Corbin och Strauss (1991) menar att det inte räcker 

att enbart ha färdigheter omkring den direkta vården. Det krävs också en förmåga att 

kunna bistå individer att möta olika levnadsbehov som påverkar livskvaliteten. 

Stödjande insatser måste ge individer möjlighet att fungera optimalt i det dagliga 

livet. 

 

En annan väsentlig orsak till olika fokus i fråga om omvårdnadshandlingar kan, 

enligt författarna, vara bristfällig dokumentation. De erfarenheter som gjorts inom 

kliniskt tillämpad omvårdnad är att det vanligen finns individuella sårjournaler för 

att öka säkerheten och kvaliteten på vården. Däremot kan bristande rutiner och 

otydligheter medföra att sårjournaler inte blir de komplement till 

omvårdnadsdokumentationen som de en gång var ämnade att vara. Antagandet 

styrks av Ehrenberg och Birgerssons (2003) studie, som visar på brister i 

omvårdnadsdokumentationen. Trots specifika, lokalt utformade riktlinjer för 

omvårdnad av patienter med bensår, innehåller inte dokumentationen en fullständig 

genomgång av omvårdnadsprocessen. Till följd av att informationen om patienten 

dokumenteras utan struktur, tenderar omvårdnaden att hämma kommunikationen och 

utvärderingen av vården. Sådan bristfällig information har sannolikt en signifikant 

påverkan på kontinuiteten och kvaliteten på omvårdnaden.  Enligt SOSFS (1993:20), 

ska omvårdnadsdokumentationen omfatta hela omvårdnadsprocessen och alltid utgå 

från individuella behov. I SOSFS (1993:17) framhålls att varje situation är unik och 
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omvårdnaden ska därför utformas efter vars och ens behov sett i ett 

helhetsperspektiv. Omvårdnadsåtgärder bör spänna över ett brett fält, från 

högteknologiska insatser till stöd i existentiella kriser. Detta utgör sådana viktiga 

uppgifter som ska journalföras enligt 3 § patientjournallagen (SFS, 1985:562) för att 

uppnå en god och säker vård, enligt  2 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763).  

 

Hopp och förväntningar reduceras över tid trots tidigare tillförsikt (Charles, 1995; 

Walshe, 1995). Detta tolkar författarna som ett minskat förtroende för 

sjuksköterskornas hantering i fråga om bensåren. Flera studier påvisar också att 

deltagare upplever omvårdnaden som direkt obefogad och olämplig, eftersom 

smärtan finns kvar och såren inte läker (Douglas, 2001; Hydes, 1999). Walshe 

(1995) visar dessutom att dessa upplevelser är en direkt konsekvens av 

sjuksköterskornas omvårdnad. Enligt författarna kan det finnas en okunskap bland 

sjuksköterskor när det gäller vilka material som ska användas till såromläggningarna 

och omkring smärtproblematiken. En orsak till detta kan vara en snabb utveckling av 

olika omläggningsmaterial, vilket medför svårigheter att orientera sig i utbudet.  

 

Halldórsdóttir (1996) menar, att brist på professionell omvårdnad är en följd av 

patientens upplevda brist på omvårdnad och inkompetens på grund av 

sjuksköterskan. Konsekvensen av att en inkompetent sjuksköterska utövar 

omvårdnad utan medkänsla för patienten, leder till brist på omvårdnad. Detta 

resulterar i tillitsbrist gentemot sjuksköterskan, vilket leder till att båda upplever en 

”mur” emellan sig. En ”bro” måste byggas mellan sjuksköterskan och vårdtagaren 

för att ett förtroende ska utvecklas. Detta ligger till grund för en ömsesidig relation. 

Enligt Mayerhoff (1972) är tillit en förutsättning för omsorg. Tillit utvecklas mot 

bakgrund av att grundläggande förväntningar infrias. Tillit är inget som etableras en 

gång för alla, utan måste hela tiden upprätthållas och vidareutvecklas. En tillitsfull 

relation kan endast implementeras genom växlande rytmer, vilket innebär en 

dynamisk relation som kommer att variera vid varje möte. 

 

Enligt Douglas (2001), Ebbeskog (2001), Hamer (1994) och Walshe (1995) finns det 

emellertid en utbredd oförståelse omkring sårläkningen och individen känner sällan 

till de bakomliggande orsakerna till bensåren. Denna okunskap leder till fler beslut 

om egna aktiviteter som fördröjer sårläkningen, till exempel, kompressionsstrumpor 
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som lindas av. Enligt Lindholm (2003) är försummad kompression den vanligaste 

orsaken till utebliven sårläkning. Edwards, Franks och Mofatt (2002) har fastställt 

att om individer får information om de patologiska orsakerna till bensåren, så ökar 

detta följsamheten när det gäller användning av kompressionsstrumpor. Rådande 

resultat visar på en brist i sjuksköterskans omvårdnadsansvar beträffande 

information. Enligt SOSFS (1995:5) åligger det sjuksköterskan att kunna identifiera 

individens behov av information för att klara egenvård och därtill även instruera och 

följa upp att informationen har förståtts.   

 

I Hamer´s (1994) resultat framkom emellertid att när det gällde att få mer 

information om bensåren, så ville över hälften av deltagarna i studien inte få någon 

information. Enligt författarna kan detta vara en effekt av den vanmakt som så 

många upplever i samband med svårläkta bensår, vilket medför en motvilja såväl 

som reducerat intresse för information. Att leva med svårläkta bensår innebär också 

förändringar i levnadssättet, till exempel rökstopp och kostförändringar. Detta 

handlar om grundläggande värderingar och attityder. Att behöva ändra på invanda 

beteendemönster kan upplevas som övermäktigt och medföra att många av den 

orsaken inte bryr sig. Aborelius (1999) menar att sjuksköterskan bör använda sig av 

ett patientcentrerat förhållningssätt, vilket innebär att inte styra patienten mot 

förutbestämda mål utan utgå från patientens situation. Målsättningen bör vara att få 

individen att ta ställning till sina levnadsvanor, snarare än att denne ska ändra sitt 

beteende. 

Konsekvenser 
Resultatet påvisar olika begränsningar beträffande den sociala isoleringen. Individens 

totala situation spelar här en väsentlig roll. Många äldre har ofta fler åkommor, vilket 

totalt leder till minskad kapacitet (Haram, 2003). De är emellertid viktigt att ha i åtanke 

att äldre kan ha föreställningar om att reducerad gemenskap är en naturlig del av 

åldrandet.  Det är också så att äldre i regel värdesätter kvalitativ gemenskap mer än 

kvantitativ (Hagberg, 2002). Mot bakgrund av detta ses en självvald tillbakadragenhet i 

resultatet. Slutsatser kan därför inte dras om att alla som lever med svårläkta sår, lider 

av ensamhet.  
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Utöver detta upplever många dessutom skuldkänslor och förändrad självbild till 

följd av bensåren (Haram, 2003; Hyde, 1999). Det visade sig också vara vanligt med 

oro och uppgivenhet. Dessa symtom kan också vara ett tecken på en samtidig 

depression. Typiska symtom vid depression är glädjelöshet, tidigt uppvaknande och 

oro, oföretagsamhet, känslor av skuld, misslyckanden och livsleda. Äldre är också 

mer disponibla för depression (Wasserman, 1998). Detta styrks av Wissings (2002) 

studie där känslor av otillräcklighet berörde alla, även de utan bensår. Vid djup 

depression sjunker självförtroendet till känslor av otillräcklighet, ringhet och 

ovärdighet. Skuldkänslor aktiveras inte bara för den oföretagsamhet som är en följd 

av depressionen utan också för handlingar eller underlåtelser som ligger långt 

tillbaka i tiden (Wasserman, 2003). Konsekvenser av detta, vilket framkommer i 

resultatet, är känslor av bitterhet och vanmakt. Enligt Wasserman (2003) kan 

självförebråelser och självanklagelser stegras till djupaste samvetsnöd.  

Livskvalitet 
Hur upplevelsen av svårläkta sår påverkar livskvaliteten avgörs av en rad faktorer. 

Avgörande faktor är i huvudsak emellertid i vilken grad individen värderar sin 

situation som positiv eller negativ. Resultatet visar att det huvudsakligen är negativa 

upplevelser och känslor som speglar tillvaron för individer med svårläkta bensår. 

Frågan är om detta resultat kan bero på att kvinnorna var tre gånger fler än männen? 

Kvinnor anses ju ha en generellt lägre livskvalitet än män (Frank & Moffatt, 1998b). 

Man kan ändå anta att livskvaliteten upplevs inom ett slags kontinuum, med 

utgångspunkt i låg livskvalitet (= pessimism) på ena sidan och hög livskvalitet (= 

optimism) på den andra. Väsentligheter som finalt värderas är upplevelsen av 

oberoende, kontroll och hopp, vilka påverkar livskvaliteten i positiv riktning.  

 

Att förlora kontrollen över sin situation skapar ett ökat beroende och ökat lidande 

(Walshe, 1995). Samhällets normer pekar i riktning mot ideal såsom frisk, aktiv och 

oberoende. Att bli gammal under såna värderingar medför att många ger upp när de 

hamnar i beroendeställning. Självständighet ökar känslan av kontroll, vilket i sin tur 

leder till ökat självförtroende och ökat välbefinnande. Enligt Hyde et al. (1999) är 

medansvar och självbestämmande i vården en förutsättning för att individer med 

svårläkta bensår ska kunna bevara kontrollen och sin autonomi.  
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Med utgångspunkt i vårat resultat bör därför sjuksköterskan i samband med vården 

av individer med svårläkta bensår, främja individens oberoende och underlätta för 

individen att vidmakthålla kontrollen över sin situation. Till exempel borde den 

otillräckliga kontrollen över lukten diskuteras i sjukvården med deltagarna i 

förebyggande syfte, så att de slipper att isolera sig. Tillstånd såsom långvariga 

smärtor och dålig sårläkning ökar känslan av hopplöshet. För att bevara hoppet bör 

sjuksköterskan motivera och skapa förväntningar. Förhoppningar kan främjas genom 

att sjuksköterskan sätter upp kortsiktiga mål tillsammans med individen. 

Självkännedom och reflektion över egna attityder är a och o. Randers och 

Mattiasson (2004) menar att självständighet och integritet bör förutsätta varandra 

och vara oskiljaktiga om äldres värdighet ska bibehållas. När individers autonomi 

främjas så skyddas deras integritet och som konsekvens upprätthålls deras 

självaktning.  

 

Personer som har långvariga bensår visar ansatser till att anpassa sig till situationen. 

Husband (2001) och Walshe (1995) studier betonade särskilt fenomenet. Individen 

skiftar då levnadsfokus bort ifrån bensåren och förmår därmed att distansera sig. 

Istället framhävs det positiva under dessa förhållanden. Vanligtvis är anledningen en 

uppgivenhet i fråga om sjuksköterskans otillräckliga omvårdnad, enligt Husband 

(2001). Mc William et al. (1996) menar dock i sin studie, av 13 äldre personer med 

kroniska tillstånd, att denna reaktion är ett kreativt sätt att mobilisera sina resurser 

för hälsa.  

 

Anpassning kan således ses som både en effektiv copingstrategi, men också som ett 

tecken på ett personligt nederlag. Anpassningen sker bland annat genom en ändring 

av egna värderingar och beteenden. Vårat resultat visar också på att omständigheter 

relaterade till bensåren ofta kopplas till åldersprocessen när vården upplevs som 

obefogad. Enligt Tornstam (1998) beror detta sannolikt på återspeglade 

samhällsattityder i fråga om gamla, såsom sjuka och hjälpbehövande, och kan tolkas 

som konformitet.  
 

Vad som är god anpassning är en värderingsfråga. Den kan vara en förmåga att med 

bevarad integritet svara mot skilda krav. Mindre god anpassning blir således när en 

person gör våld på sina egna livsvärden. På detta sätt blir livskvaliteten antingen en 
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positiv eller negativ företeelse, analogt med Brülde (2003). Att vara överdrivet nöjd 

och glad kan emellertid också vara ett sätt för äldre att maskera sin depression 

(Wasserman, 2003). Enligt författarna måste sjuksköterskan därför vara observant på 

detta anpassningsfenomen i omvårdnaden omkring personer med svårläkta bensår. 

Att leva med sår som inte läker, är oerhört energikrävande både fysiskt psykisk och 

socialt. Ett led i omvårdnaden bör vara att sjuksköterskan bistår individer till 

anpassning med bevarad integritet och befrämjad autonomi. Det leder till ökat 

oberoende, kontroll och hopp. 

KONKLUSION 

Äldre människor med svårläkta bensår som har mycket negativa tankar och känslor 

har svårare att hantera sin situation och uttrycker också mindre konformitet. Orsaker 

till detta tycks i mångt och mycket bero på ett alltför sjukdomsspecifikt synsätt såväl 

som bristfällig kunskap hos sjuksköterskorna när det gäller svårläkta bensår.  

 

Vidare forskning är därför önskvärt omkring sjuksköterskors kunskaper och 

uppfattningar, beträffande omvårdnaden av människor med svårläkta bensår. Studien 

har visat att det finns en snedvriden fokusering beträffande omvårdnaden kring dessa 

individer. För att kunna göra riktiga bedömningar måste man dock veta individens 

förutsättningar för att bemästra sin situation. Detta kräver i sin tur kunskap om olika 

copingstrategier. Det som styr utgången av vårdtagarens behandling, är framför allt 

dennes förväntningar på vården. Genom att försöka utforska individuella 

förväntningar och attityder till vården, vore mycket vunnet. Det leder till ett bättre 

bemötande av vårdtagarnas behov. Vidare forskning omkring detta är betydelsefullt.  
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Bilaga 1. 

 
Sammanställning av sökorden och sökresultat.  

 
Databaser     Sökord               Begränsningar         Träffar             Urval  
_________________________________________________________________ 

Academic Search Ulcer and Peer-Rewieved 34 3 

Elit  experience 

 

Academic Search  Ulcer and Peer-Rewieved 27 1 

Elit                            quality of life 

 

CINAHL Legulcer and Peer-Rewieved 52 5 

 Psychosocial  

Factors 

 

CINAHL Chronic  Peer-Rewieved 8 1 

 wounds and 

 Psychosocial 

 Factors 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. 

Sammanställning av redovisade artiklar.  

 

Författare/ Syfte Metod Resultat 

Publ.år  

Charles, H. (-95)  Påvisa fysiska  Kvalitativ, feno- Förlorad kontroll och  
 psykiska och  menologisk brist på förtroende vad 
 sociala effekter intervjuer gäller vårdpersonalens 
   behandling 
 
Douglas,V. (-01) Fastställa patient- Kvalitativ, groun-  Övergripande smärt- 
 ens behov ur ett ded theory metod, upplevelser l/t sömn- 
 patientperspektiv intervjuer lösa nätter och ↓ välbe- 
 finnande 
 
Ebbeskog, B.,  Belysa äldre per- Kvalitativ, feno- Förändrad kroppsupp- 
Ekman, S-L. (-01)  soners upplevelser  menologisk metod,  fattning, välbefinnande  
 av bensår intervjuer r/t smärta & bandage- 
 ring, kamp mellan hopp 
 och förtvivlan 
 
Hamer, C.,  Undersöka upp-      Kvalitativ, semi- Övergripande smärt- 
Cullum, N.A.,  fattningar om ben-  strukturerade inter- upplevelser, trolig or- 
Roe, BH. (-94). sår och påverkan     vjuer, mätinstru- sak trauma, ingen vid-  
 på livskvaliteten    ment                         are info önskades   

 
Haram, R, B.,  Få kunskap om       Kvalitativ, inter-  Fysiska, psykiska, soc- 
RN. (-03). patienters upplev-   vjuer med öppna iala begränsningar; im- 
 elser  av bensår       frågor mobilitet, sömnsvårig- 
 heter, förtvivlan, social 
   isolering, oro mm 

Husband, L.L.  Undersöka upp- Kvalitativ, groun- Snedvridet fokus resul- 
(-01). levelser av bensår ded theory metod, terar i en vaksam inter- 

 och behandling         intervjuer aktion mot personal som   
visade sig som 
anpassning, positivism, 
normalisering 

Hyde, C.,  Undersöka äldre  Kvalitativ, Åtskilliga konsekvenser 
et al. (-99) damers upplev- intervjuer utav bensår. Om dessa 
 elser av bensår ofta dolda problem upp- 
   märksammas kan upp- 
   levd hjälplöshet före-
   byggas 



 

 

Rich,A.,  Undersöka pat-  Kvalitativ, feno- Betydande påverkan på 
McLahlan, L.  ienters upplevelser  menologisk metod, individens liv varieran- 
(-03). av bensår  semistrukturerade de från person till per- 
 intervjuer son  
 

Walshe,C. (-95). Undersöka upp- Kvalitativ feno- Utmärkande är smärta  
 levelser ur ett  menologisk metod, som l/t immobilitet.  
 patientperspektiv intervjuer Behandling förbättrar 
  inte symtom, trots  

det upplevs förtroende 
för sjuksköterskorna. 

 
Wissing, U.,  Att jämföra livs- Intervjubaserad Livssituationen för  
Ek, A-C.,  situationen hos  värdering utifrån patienter med bensår är  
Unosson, M. (-02).  äldre patienter  mätinstrument  + sämre än för dem  
 med bensår, med  tilläggsfrågor r/t utan bensår. De är också 
 dem utan bensår smärta  mer sårbara än äldre i  
 samma ålder 
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