
Examensarbete i omvårdnad  Malmö högskola 
61-90hp  Hälsa och samhälle 
Sjuksköterskeprogrammet 205 06 Malmö  
Januari 2019 

 

 
 

 

PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT 

LEVA MED VENÖSA BENSÅR 

EN LITTERATURSTUDIE  

 
 

 

 
BENJAMIN BARTOSCH 
JONATAN LINDBLAD 
 

 

 

 

  



1 
 

 

PATIENTERS UPPLEVELSER AV ATT 

LEVA MED VENÖSA BENSÅR 

EN LITTERATURSTUDIE  

 

 

BENJAMIN BARTOSCH 
JONATAN LINDBLAD  
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litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö Universitet: 

Fakulteten för Hälsa och Samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2019.   

   

Bakgrund: I Sverige drabbas 2 % av befolkningen någon gång under livet av bensår som 

förorsakar stort lidande hos de drabbade och stor ekonomisk belastning för samhället. 

Sjuksköterskor möter ofta denna patientgrupp och för att ge god omvårdnad krävs kunskap 

om patienternas upplevelser av att leva med bensår. 

 

Syfte: Belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår.   

Metod: En litteraturstudie genomfördes där databaserna PubMed och CINAHL användes för 

att finna vetenskapligt stöd för att besvara studiens syfte. Tolv vetenskapliga artiklar 

inkluderades i studien, alla använde sig av kvalitativ studiedesign.  

Resultat: Fyra huvudteman och elva undertema framkom under analysen. Huvudteman var 

Fysisk påverkan, Psykisk påverkan, Social påverkan och Terapeutisk relation.   

Konklusion: För att sjuksköterskan ska kunna ge god individanpassad omvårdnad krävs, 

förutom medicinsk kunskap, förståelse för patienternas upplevelser och erfarenheter av att 

leva med venösa bensår. Smärta, lukt och social isolering är underteman som har stor 

inverkan på patienternas psykosociala hälsa.     

   

Nyckelord: Litteraturstudie, Patienter, Smärta, Upplevelser, Venösa Bensår.  
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PATIENT’S EXPERIENCES OF LIVING 

WITH VENOUS LEG ULCERS  

A LITTERATURE REVIEW 

 

 

BENJAMIN BARTOSCH 
JONATAN LINDBLAD  

 

 

Bartosch B, Lindblad J. Patients' experiences of living with venous leg ulcers. A litterature 

review. Degree Project in nursing 15 credit points, Malmö University: Faculty of Health and 

Society, Department of Care Science, 2019.   

   

Background:   In Sweden, 2% of the population suffer at some point during the life of leg 

ulcers that cause great suffering to the patients and is great financial burden for society. As a 

nurse, you often meet these patients and in order to provide good nursing you need 

knowledge of the patients' experiences of living with leg ulcers. 

Aim: To investigate the experiences of patients living with venous leg ulcers. 

Method: A literature study using the databases PubMed and CINAHL for finding scientific 

support for the aim of this study. Twelve scientific articles were included in the study, all 

using a qualitative study design. 

Results: Four main themes and eleven subthemes emerged during the analysis, Main themes 

were Physical impact, Psychological impact, Social impact and Therapeutic relationship. 

Conclusion: In order for the nurse to provide good individualized care, in addition to medical 

knowledge, understanding of the patients' experiences of living with venous leg ulcers is 

required. Pain, odor and social isolation are subthemes that have a mayor impact on the 

patients' psychosocial health. 

   

Key words:  Experiences, Literature review, Pain, Patients, Venous leg ulcers  
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INLEDNING 

Som frisk människa är det en självklarhet att leva sitt liv självständigt och på det sätt som 

varje individ själv önskar. Möjlighet att röra sig fritt, god sömn och socialisering tas ofta för 

givet. För många människor som drabbas av venösa bensår kan detta förändra hens liv och 

skapa nya förutsättningar för att klara av vardagen. Omvårdnaden för dessa patienter är 

ekonomiskt kostsamma insatser som kräver frekventa besök med/hos sjukvårdpersonal och 

som ofta även leder till fysiskt och psykiskt lidande för patienten.  

Som blivande sjuksköterskor har författarna till denna litteraturstudie under tiden på 

sjuksköterskeprogrammet upplevt att sårvård och dess komplexitet varit eftersatt under 

utbildningens gång. Vidare har erfarenheten visat att det finns en förväntan och förförståelse 

ute i arbetslivet att kunskapen om sår och sårvård är något som en nyutbildad sjuksköterska 

måste ha med sig från utbildningen. Som undersköterskor möter författarna ofta samma 

återkommande patienter med långvarig problematik med bensår som inte vill läka. Tiden för 

dessa besök är ofta strikt begränsade och sårbehandlingen med omvårdnad går efter schema. 

Fokus ligger oftast på att mäta eventuell framgång i läkningsprocessen, korrigera vid behov 

och därefter lägga om på nytt. Ett holistiskt synsätt saknas. 

Denna litteraturstudie ämnar belysa de upplevelser som venösa bensårspatienter anser 

påverkar deras liv och för att skapa en bättre förståelse för vad dessa människor möter i sin 

vardag.  

BAKGRUND  

I Sverige lider cirka 50 000 personer av kroniska, svårläkta bensår (Lindholm 2018). 2% av 

Sveriges befolkning drabbas någon gång under livet av bensår, en siffra som stämmer väl med 

utländsk forskning (Abbade m.fl. 2005; Apollonio m.fl. 2014; Edwards m.fl. 2014; Kapp & 

Miller 2014). Enligt större forskningsmaterial är medianåldern för bensår 75-80 år (Lindholm 

2018). Förekomsten av bensår anses öka i takt med en allt mer åldrande population (Barber m 

fl. 2018; Finlayson m.fl. 2009). 

Summan av den totala årliga kostnaden för behandling och omläggning av Sveriges patienter 

med bensår beräknas till ca 964 miljoner kronor (Lindholm 2018). Denna kostnad är beroende 

av sårets duration, antalet omläggningar och själva behandlingstidens längd. Den största delen 

av summan representeras av personalkostnaden. Den personalkategori som sköter flest bensår 

är distriktssköterskan men då många av patienterna ofta har flera sjukdomar så återfinns dessa 

patienter inom alla områden inom sjukvården (Lindholm 2018). 

Arteriell sjukdom, venös insufficiens och kombinerad/arteriell sjukdomsorsak anses vara 

huvudorsakerna till bensår (Lindholm 2018), ofta i kombination med en direkt mindre 

sårskada efter trauma (Morison & Moffatt 1997). Venösa bensår utgör en majoritet av dessa 

sår med en förekomst av ca 60-70% (Edwards m.fl. 2014; Abbade m.fl. 2005). Andra orsaker 

för uppkomst av bensår är neuropati, vaskulit och metabola rubbningar. Bensår bör ses som 

ett symtom istället för en sjukdom på grund av alla dessa olika tillstånd (Lindholm 2018). 

Ofta är det flera olika faktorer som påverkar uppkomsten av dessa svårläkta sår (Apollonio 

m.fl. 2014). Till skillnad från sår på bålen och i ansiktet så läker generellt sett bensår 

långsammare. Detta relaterat till sämre cirkulation perifert som påverkas av ventrycket i 

underbenen vid upprätt ställning, det hydrostatiska trycket (Lindholm 2018). Bensår kan vara 

mycket svårläkta och recidiverar lätt (Kapp & Miller 2014). För ett positivt 
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behandlingsresultat krävs oftast samarbete mellan olika professioner såsom sjuksköterska, 

läkare, dietist m.fl. (Lindholm 2018). 

 

Historik 

Redan de gamla grekerna var intresserade av bensår. Hippokrates (460 - 370 f.kr), 

läkekonstens fader, var den första att notera kopplingen mellan varicer och bensår (Quintal & 

Jackson 1990). Han föreslog även att såren skulle behandlas med kompressionsbandage 

(Lindholm 2018) och med kompresser doppade i vinäger (Royle & Somjen 2006). 

Hippokrates led själv av bensår (Adams 1849). Under många år, ända fram till mitten av 

1800-talet dominerades läkarvetenskap av Humoralpatologi som grundar sig på läran om de 

fyra vätskorna, slem, blod, gul och svart galla. Bensår som av okänd anledning inte läkte, 

tillskrevs obalans mellan de olika kroppsvätskorna (Quintal & Jackson 1990). Enligt denna 

teori så fungerade bensåret som ett dränage för dåliga vätskor som, om de inte avlägsnades, 

kunde förorsaka allvarliga tillstånd som lunginflammation och galenskap (a.a). Så sent som år 

1777 rekommenderade den skotske kirurgen Benjamin Bell att riskerna med ett bensår kunde 

minskas om ett liknande sår öppnades på andra benet (a.a).  

 

Den brittiska kirurgen Richard Wiseman skev 1676 om venös trombos, dilatation av vener 

och venklaffar och kan ha varit den förste som såg sambandet mellan cirkulationsproblem och 

bensår (a.a). 1868 undersökte den engelske läkaren John Gay vener och artärer hos 19 

patienter med åderbråck som dött av olika anledningar. Han fann då att de patienter som hade 

bensår kunde delas i tre grupper: enkla bensår, arteriella bensår och venösa bensår, en term 

han myntade (Royle & Somjen 2005).    

 

Venösa bensår 

Venös insufficiens orsakar ca 60% av alla bensår och 70% av alla sår över malleolerna är 

venösa (Lindholm 2018). Många av dessa patienter har nedsatt funktion i de klaffar i benens 

vensystem som hindrar reflux ned mot foten. På grund av tyngdkraften uppstår det ofta en 

svikt, främst i benens vener. Detta i kombination med nedsatt fot – vadmuskelpump gör att 

ödem kan bildas. Dessa ödem minskar näringstillförseln till vävnader och sår som är svårläkta 

kan uppstå (Lindholm 2018). Studier har även visat att patienter med eksem har lätt att få 

bensår då utslagen lätt kan förvärras av olika hud/sår produkter. Patienten kan inte sluta klia 

på grund av klåda, hudbarriären bryts och ett nytt sår kan uppstå (Morison & Moffatt 2004). 

Att leva med ett venöst bensår kan få flera konsekvenser och påverka stora delar av vardagen 

(McCaughan m.fl. 2015). 

Sårläkningsprocessen 

Processen för sårläkning delas in i fyra faser: koagulationsfasen, inflammationsfasen, 

nybildningsfasen och mognadsfasen (Kindlen & Morison 1997). 

Koagulationsfasen börjar med att blödningen stoppas genom hemostas. Trombocyter börjar 

fästa vid skadan och kemiska signaler stimulerar till bildning av fibrin som genom sin 

nätliknande struktur fångar upp trombocyter och röda blodkroppar. Trombocyterna och 

fibrinet klibbar ihop och leder till bildning av koagel (Lindholm 2018). 

Under inflammationsfasen aktiveras kroppens immunförsvar. Kännetecken för fasen är 

rodnad (rubor), svullnad (tumor), smärta (dolor) och värmeökning (calor) (Kindlen & 

Morison 1997). Ökad genomsläpplighet i kapillärerna och avgränsad utvidgning av 

blodkärlen runt skadan sker och vita blodkroppar ansamlas runt skadan. Reparation av skadan 
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och rengöring av själva såret sker parallellt. Fasen varar vanligtvis ett par dagar men vid 

kroniska sår är inflammationen aktiv mer eller mindre hela sårläkningen (Lindholm 2018). 

Under nybildningsfasen som varar upp till 3-4 veckor sker angiones (nybildning av blodkärl) 

och nybildning av vävnad i såret (Kindlen & Morison 1997) men redan efter cirka 5 dagar kan 

såret börja dra ihop sig (Lindholm 2018). Om nybildning av kapillärer uteblir avstannar 

sårläkningen eftersom fibroblasterna (bindvävsceller) inte får någon näring. 

Själva mognadsfasen kan pågå från några veckor upp till flera år (Lindholm 2012). Processen 

innebär nybildning av vävnad och att såret drar ihop sig (Kindlen & Morison 1997). 

Granulationsvävnaden ersätts, kollagen buntar ihop sig för att ge stöd och stabilitet åt 

vävnaden (Lindholm 2018). Apotos (celldöd) sker bland de celler som inte längre behövs. 

Lokal sårbehandling 

Vid svårläkta sår, av bensårstyp, är över 90% av såren kontaminerade av en eller flera olika 

typer av bakterier enligt Lindholm (2018) är en av de viktigaste åtgärderna att göra rent såret. 

Primärt används ren rutin med utensilier och instrument av ”höggradigt ren” renhetsgrad. 

Fysiologisk koksaltlösning (NaCl 9mg/ml) eller kroppstempererat kranvatten används för att 

spola rent såret så att bakterier och fibrin sköljs bort (Fernandez m.fl. 2008; Lindholm 2018). 

För optimal sårläkning är det viktigt att debridering sker för att avlägsna fibrin och nekrotisk 

vävnad från sårhålan. Detta för att minimera antalet bakterier och risk för infektion samt ökad 

cellaktivitet (Ayello m.fl. 2002). Nekrotisk vävnad hindrar även själva bedömningen av sårets 

status, exempelvis status och djup. Sårvätskans mängd och karaktär påverkar sjuksköterskans 

val av förband (Lindholm 2018). Det finns inget förband som passar till alla sår utan 

sjukvårdpersonalens kunskap och erfarenhet tillsammans med aktuellt förhållande i såret ska 

ligga till grund för val omläggningsmaterial. 

Kompressionsbehandling 

Behandling med kompression riktar sig mot att minska ödem (Lindholm 2018). Dessa ödem 

uppstår genom att vätska ansamlas i mellanrummet mellan blodkärlet och cellerna i 

vävnaden.  Genom kompression ökar vävnadstrycket vilket i sin tur minskar mängden vätska 

som tränger ut i vävnaden från kapillärerna. Vidare reduceras venernas utspänning, ökar 

blodflödet samt lindrar patientens ”tyngdkänsla” i benen (Lindholm 2018). Det 

rekommenderas att kompressionsbehandling används kontinuerligt under hela 

läkningsprocessen (Miertová m.fl. 2016). Om ett venöst bensår inte behandlas med 

kompression, ökar risken för utveckling till ett cirkumferent sår, ett sår som sträcker sig runt 

hela underbenet. Kompressionsbehandling ska ges av erfaren sjukvårdpersonal då studier 

visar på att felaktig lindning kan bidra till ökad problematik för patienten, främst genom 

minskad rörelseförmåga (Cunha m.fl. 2017; Parker 2012). 

Macro- och mikronäringsämnens betydelse för läkning av bensår. 

Enligt Lindholm (2018) har näringstillstånd och dess betydelse för sårläkningsprocessen 

intensifierats som forskningsämne de senaste åren. För att kroppen ska kunna läka sår fodras 

tillgång till ämnen som kan delta i cellers metabolism och till strukturell uppbyggnad 

(McLaren 2007). Näringsämnena delas upp i två grupper. Till macronäringsämnen räknas 

glukos, fettsyror och protein medan vitaminer, spårämnen och mineraler tillhör 

mikronäringsämnen. 

  

Glukos 
Celler som är ansvariga för sårläkningsprocessen är alla beroende av glukos för sin 

metabolism och sin produktion av cytokiner. tillväxtfaktorer och kollagen (McLaren 2007). 
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Fettsyror 
Fettsyror används som utgångsmaterial för bildandet av signalsubstanserna prostaglandiner 

och endokannabinoider, substanser som har stor betydelse för sårläkningsprocessen (McLaren 

2007). 

  

Protein 
Många av de ämnen som behövs vid sårläkning som kollagen, hemoglobin och fibrin är alla 

proteiner. Vid lågt intag av proteiner kan patienter drabbas av hypoalbuminemi och ödem som 

har en negativ påverkan på sårläkningsprocessen (McLaren 2007). 

  

Spårämnen och mineraler 
Zink, järn och selen fungerar som kofaktorer för olika enzym och påverkar en rad olika 

funktioner i kroppen som att reglera makrofagernas aktivitet, syntes av kollagen, transport av 

syre och skapandet av antioxidanter (Lindholm 2018). 

  

Vitaminer 
De vitaminer som främst är inblandade i läkningsprocessen är vitamin A, C, E och K. Vitamin 

A är bl.a. inblandad i differentiering och underhåll av cellmembran, kofaktor till enzym som 

är inblandade korslänkning av kollagen, lymfocytprofilering och aktiviteten hos NK-celler. 

Vitamin C fungerar som kofaktor till enzym som är inblandade i syntesen av kollagen 

(Lindholm 2018), som är en viktig faktor vid angiogenes och hindrar skapandet av fria 

radikaler. Även vitamin E skyddar mot fria radikaler.  Många av de koagulationsfaktorerna 

som bildas i levern är beroende av vitamin K (McLaren 2007). 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Att arbeta utifrån personcentrerad omvårdnad innebär att se patienten som en egen individ och 

vara en trygghet för hen. Vidare ska omvårdnaden planeras och utföras med respekt för 

patientens unika behov, värderingar och uppfattningar (Cronenwett m.fl. 2007). 

Sjuksköterskan måste bekräfta patientens upplevelser och känslor i relation till dennes 

sjukdom. Vidare ska patienten göras delaktig i alla delar och aspekter av vården (Edvardsson 

2010). Detta förstärks genom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 5:1 då sjukvårdsverksamheten 

ska tillgodose patientens behov av kontinuitet och trygghet samtidigt som detta bygger på 

självbestämmande och integritet. Genom att arbeta personcentrerat minimeras risken för 

vårdskada och ökat lidande för patienten (Kristensson Ekwall 2010).  

 

Sjuksköterskans ansvar 

Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kunskapsområde. Detta omfattar 

både vetenskaplig kunskap samt genom humanistisk människosyn ett patientnära arbete 

(Svensk Sjuksköterskeförening 2017). Självständigt ansvarar den legitimerade sjuksköterskan 

för hens kliniska beslut för att hjälpa människor att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, 

uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). 

Den legitimerade sjuksköterskan ska ha medicinsk kunskap av betydelse och relevans för 

patientens omvårdnad. Detta arbete utförs i enlighet med gällande lagar, författningar och 

styrdokument för hälso- och sjukvård (Svensk Sjuksköterskeförening 2017). 

PROBLEMFORMULERING 

Bensår ett vanligt förkommande problem, speciellt hos äldre, och sjuksköterskor använder en 

stor del av sin arbetstid att behandla denna patientgrupp (Lindholm 2018). I takt med en allt 

mer åldrande population kommer förekomsten av bensår att öka (Barber m fl. 2018). För att 
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ge bra omvårdnad är ett holistiskt perspektiv viktigt (Lindholm 2018) och för att bemöta dessa 

patienter så måste andra faktorer än rent medicinska undersökas. Genom en belysa patienters 

upplevelse och erfarenheter av att leva med venösa bensår kan en fördjupad förståelse fås för 

deras livssituation. Denna förståelse hjälper sjuksköterskan att ge en mer personcentrerad och 

individuell omvårdnad och minskar patienten lidande.  

SYFTE  

Att med en litteraturstudie belysa patienters upplevelser av att leva med venösa bensår.   

METOD 

För att komma fram till svar på frågeställningarna valdes en litteraturstudie där kvalitativa 

artiklar granskades. Kvalitativa artiklar valdes eftersom syftet var att belysa patienters 

upplevelser och erfarenheter av att leva med venösa bensår (Polit & Beck 2014).    

 

Litteraturstudie 

En litteraturstudies huvudsyfte är att summera vilken kunskap det finns inom ett visst område 

eller frågeställning men kan även ge vägledning om kunskapsluckor och hur fortsatta studier 

ska bedrivas (Polit & Beck 2014). Vid studier av människors upplevelser, uppfattningar och 

erfarenheter är det ofta lämpligt att välja en kvalitativ ansats (Willman m.fl. 2016). Den 

metod som användes för litteraturstudien beskrivs av Polit & Beck (2014) och består av 9 steg 

(Tabell 1). Under denna process kan det behövas att tidigare steg i litteraturstudien omprövas 

(a.a).  

   

Tabell 1.  Steg i en litteraturstudie (Polit & Beck 2014) 

Steg 
Nr 

Namn Beskrivning 

1 Syfte Identifiera syftet och frågeställningar för litteraturstudien 

2 Planering Planering av sökningen. Identifiera bärande begrepp och 
sökblock. Välj ut relevanta databaser för sökningarna. 

3 Sökning Genomför primära sökningar i databaser. Dokumentera 
sökningarna. 

4 Genomgång Artiklarna gås snabbt igenom. Första relevansgranskningen. Ej 
relevanta artiklar tas bort.  

5 Läsning Artiklarna läses.  Ej relevanta artiklar tas bort.  

6 Abstrahera Abstrahera och koda information från studierna. 

7 Granskning Kritiskt granska artiklarna. 

8 Analys Analysera och integrera data. Sök efter teman. 

9 Sammanfatta Sammanfatta resultatet av analysen.  
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Inklusions- och exklusionkriterier  

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ studiedesign som undersökte patienter med venösa bensårs upplevelser. Vidare 

skulle studierna vara "Peer-reviewed" och hålla hög eller medelhög kvalitet vid 

kvalitetsgranskningen. Studierna skulle vara på svenska eller engelska och studierna skulle 

finnas tillgängliga via Malmö Universitet bibliotek utan kostnad. Inga begräsningar gjordes 

gällande publiceringsdatum eller från vilket länder studierna kom från. 

I litteraturstudien exkluderades artiklar där patientgruppen bestod av patienter med arteriella 

sår, diabetesrelaterade sår och blandsår eftersom dessa sår har annorlunda etiologi och 

symptom.       

Databassökning  

Initialt gjordes pilotsökningar, enligt Willman m.fl. 2016, för att se om det fanns underlag för 

en litteraturstudie över syftet och för att hitta relevanta sökord som vägledning vid skapandet 

av möjliga sökblock. Som hjälp för att skapa dessa sökblock användes POR modellen 

(Willman m.fl. 2016). POR modellen består av tre delar, Population, Område, och Resultat. 

Populationen handlar om vilken målgrupp som önskas studera, Område är det fenomen som 

önskas studeras. Resultat beskriver det utfall som önskas studeras. Med hjälp av en 

bibliotekarie från Malmö Universitet identifierades tre sökblock utifrån POR-modellen 

(Tabell 2).  

 

Tabell 2. POR-modellen    

Population Område Resultat 

Patienter  Venösa Bensår Upplevelser och 

erfarenheter 

 

 

Utifrån sökblocken genererades specifika bärande begrepp som motsvarade POR-sökblocken.  

För att vara säker på att dessa svenska begrepp översattes till engelska är korrekta sätt 

användes Svensk MeSH (Karolinska institutet 2016). Här identifierades även synonymer och 

varianter av de bärande begreppen som användes för fortsatta sökningar (Tabell 3).  

För att få ett så brett urval i varje enskilt block så användes den Booleska operatorn ”OR” för 

att kombinera sökorden inom blocket.  Fritextsökningar, fritextsökningar med trunkering och 

hierarkiska indexerade sökord användes vid sökningarna. Trunkering, där suffixet * användes, 

innebar att sökningen gjordes på stammen av sökordet och att alla tänkbara ändelser av 

termen togs med i sökningen (Willman m.fl. 2016). Till exempel användes den trunkerade 

söktermen ”experience*” för att sökning skulle ske på både termen ”experience” och 

”experiences”. De hierarkiska indexerade sökord som databaserna använder identifierades 

genom MeSH i PubMed och CINAHL Headings i CINAHL. I PubMed ser man dessa 

sökningar genom att söktermerna har suffixet ”[Mesh]” och i CINAHL prefixet MH och 

suffixet ”+”. I den slutliga sökningen användes den booleska operatorn AND för att 

säkerställa att de artiklar som hittades uppfyllde vilkoren för alla tre sökblocken.     

Det är viktigt att kunna redovisa de, ofta komplexa, sökningar som använts för att ta fram 

relevanta artiklar (Polit & Beck 2014) (Bilaga 1). Vetenskapliga artiklar inhämtades från 

databaserna CINAHL och PubMed, databaser som är specifikt inriktade på studier inom 

omvårdnad och medicin. 
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Tabell 3. Sökord   
  Patienter  Venösa Bensår Upplevelser  

Sökord Patient, Patients, MH 

"Patients+" 

Venous Hypertension 

Ulcer*, Venous Stasis 

Ulcer*, Varicose Ulcer*, 

Stasis Ulcer*, Venous 

Ulcer*, (leg AND ulcer), 

MH "Leg Ulcer+", "Leg 

Ulcer"[Mesh] 

Attitudes, Perceptions, 

Feelings, Experience*, 

MH "Life Experiences+" 

 

Urval 

Sökningarna i databaserna PubMed och CINAHL genererade 1757 artiklar (Tabell 4). 1694 

artiklar med titlar som irrelevanta för litteraturstudiens syfte exkluderades i ett första steg. I 

det urval med 93 artiklarna som återstod togs 10 dubbletter bort. Ytterligare 15 artiklar togs 

bort då de inte fanns tillgängliga i fulltext. Vidare lästes 78 abstrakt för att avgöra om 

inklusionskriterierna för studien var uppfyllda. Ytterligare selektion av de kvarvarande 22 

artiklarna gjordes genom att dessa lästes i fullformat för att avgöra om de var relevanta. 13 

artiklar återstod, dessa kvalitetsgranskades med SBU’s granskningsmall för kvalitativa studier 

och en studie som höll för låg kvalitet exkluderades från det urvalet. Slutligen återstod 12 

artiklar (Figur 1). 

Tabell 4. Urval       
Databas Datum Sökblock Antal 

träffar/Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Lästa i 

fulltext 

Granskade 

med 

protokoll 

Inkluderade 

artiklar 

PubMed 2018-12-25 Upplevelser AND 

Bensår AND 

Patienter 
966 44 17 10 10 

PubMed 2018-12-25 Upplevelser 2068190     
PubMed 2018-12-25 Bensår 23520         

PubMed 2018-12-25 Patienter 6401127     
CINAHL 2018-12-25 Upplevelser AND 

Bensår AND 

Patienter 
791 34 5 3 2 

CINAHL 2018-12-25 Upplevelser 634308     
CINAHL 2018-12-25 Bensår 13828         

CINAHL 2018-12-25 Patienter 1677139     
 

Kvalitetsgranskning 

Artiklarna i urvalet hade olika studiedesign men var alla kvalitativa artiklar och för att kunna 

göra en relevant kvalitetsgranskning användes SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier 

(2014) utan modifiering. Mallen klassificerar en artikel i tre nivåer: Hög kvalitet, medelhög 

kvalitet och låg kvalitet. För att studien ska bedömas vara av hög kvalitet måste syftet vara väl 

beskriven, antalet informanter skulle vara högt i relation till vilken metod som användes i 

studien och etiska övervägningar skulle vara utskrivna. För att få en bra kvalitetsgranskning 

av artiklarna valde författarna att först var för sig kvalitetsgranska artiklarna. När 

bedömningarna sedan var klara diskuteras artiklarnas styrkor och svagheter för att komma 

fram till ett gemensamt beslut om deras kvalitet. Nio artiklar bedömdes ha medelhög kvalitet 
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och tre artiklar hög kvalitet. En artikel bedömdes ha låg kvalitet och uteslöts ur 

litteraturstudien.  

 

 

Figur 1.  Flödesschema Urval 
 

Dataanalys      

Olika vetenskapliga artiklar över en frågeställning kan ibland peka på olika resultat. Det råder 

också ofta osäkerhet i enskilda artiklars resultat. Genom att sammanväga artiklarna från en 

systematisk sökning ges en klarare bild av evidensläget (Rosén & Antilla 2017).  

Litteraturstudien följde de anvisningar för kvalitativ innehållsanalys. som rekommenderas av 

Polit & Beck (2014) för abstraktion och analys av data. Artiklarna lästes individuellt ett flertal 

gånger och patienternas upplevelser och erfarenheter av att leva med venösa bensår, 

antecknades. Resultaten analyserades, diskuterades och kodades och grupperades sedan i elva 

underteman. Genom att jämföra likheter och skillnader mellan olika underteman skapades 

fyra övergripande temata. Slutligen vägdes de teman som upptäckts för att se om dessa gav en 

heltäckande bild av vilka upplevelser och erfarenheter patienter med venösa bensår har.  
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RESULTAT 

Resultatet baseras på elva vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och en studie (Jones 

m.fl. 2008) med ”mixed method” studiedesign. I studien med ”mixed method” design 

användes enbart den kvalitativa delen för resultatet i litteraturstudien.  Deltagarantalet i 

studierna varierade mellan 5 och 37 deltagare. Totalt deltog 161 patienter i studierna med ett 

medianvärde på 10,5. Sex studier utfördes i England, två studier i USA, två studier i Sverige 

och en studie i Irland och Italien respektive. Av de studier som inkluderades litteraturstudien 

var åtta av medelhög kvalitet och fyra artiklar bedömdes hålla en hög kvalitet. 

Semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer som transkriberats användes av elva studier 

för få fram data för sin analys. En studie använde sig även av en fokusgrupp där samtalet 

spelades in, transkriberades och analyserades (Mudge m.fl. 2006).   

 

Utifrån sammanställningen och analys av artiklarna framkom fyra teman och elva underteman 

kring venösa bensårs patienters upplevelser (Tabell 5). I bilaga 2 presenteras de huvud- och 

underteman som förekommer i granskade artiklar.    

 

Tabell 5. Huvudteman och underteman 

Fysisk påverkan Psykisk påverkan Social Påverkan Terapeutisk relation 

Smärta Negativa känslor Isolering Relation SSK 

Mobilitet Självbild Relationer Kunskap SSK 

Exsudat / Lukt Coping 
  

Sömn 
   

 

Fysisk påverkan - smärta 

Smärta var ett centralt tema i samtliga artiklar utom i Jones m.fl. (2008). En studie valde att inte 

ta upp undertemat smärta eftersom denna studie menade att detta undertema redovisats i 

många tidigare studier (Brown 2005b). Patienter med venösa bensår upplevde att smärtan 

dominerade deras liv (Green m.fl. 2017; Hopkins 2004; Morgan & Mofatt 2008). En del 

patienter såg smärta som en oundviklig del av lidandet som måste uthärdas (Krasner 1998; 

Mudge m.fl. 2006). Smärtan beskrevs som det värsta tänkbara symtomet, som en brännande 

känsla eller ett knivstick (Byrne & Kelly 2010). Patienterna upplevde både kronisk och under 

vissa situationer, som såromläggning, en påtaglig akut smärta. (Krasner 1998). 

Såromläggning och kompressionslindning var situationer där smärta upplevdes särskilt 

obehaglig (Chase m.fl. 1997; Krasner 1998; Morgan & Moffatt 2008; Mudge m.fl. 2006). 

Ofta upplevdes det att smärtan återkom vid dessa tillfällen (Krasner 1998). Många patienter 

beskrev att de blev frustrerade och arga av inte bli trodda av sjuksköterskor när de berättade 

om sin smärta (Morgan & Moffatt 2008). Smärtupplevelsen beskrevs som fluktuerande under 

dygnet (Green m.fl. 2017; Hopkins 2004) och smärta under natten i resulterade i många 

ofrivilliga uppvaknaden och sömnbrist (Byrne & Kelly 2010; Green m.fl. 2017; Morgan & 

Moffatt 2008; Mudge m.fl. 2006; Petersson m.fl. 2009). Förutom utskrivandet av analgetika 

så hanterade patienterna själva sin smärta. Några patienter hanterade smärtan genom att på 

dagen vila och på nätterna genom att medicinera eller vara uppe och gå (Petersson m.fl. 

2009). Fyra patienter i en av studierna upplevde dock inte smärtan som något större problem 

(Cipolletta & Amicucci 2017).   
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Många patienter upplevde att strategier för att minska ödem, som högt benläge, 

kompressionsbehandling och diuretika, även var effektiva sätt att minska smärta (Krasner 

1998). Några patienter ville inte ta smärtstillande eftersom de var oroliga för polyfarmaciska 

interaktioner. (Green m.fl. 2017).  Analgetika upplevdes inte heller vara effektivt mot typen 

och intensiteten av smärta som det venösa bensåret gav (Green m.fl. 2017).  Sociala 

interaktioner, som att ringa telefonsamtal, träffa arbetskollegor och släktingar, ansågs av 

patienterna ha en smärtlindrande effekt (Petersson m.fl. 2009).  

 

Fysisk påverkan - mobilitet 

Begränsad mobilitet relaterat till venösa bensår togs upp i sex av tolv undersökta studier 

(Brown 2005b; Byrne & Kelly 2010; Chase m.fl. 1997; Green m.fl. 2017; Mudge m.fl. 2006; 

Kranser 1998). 

Flertalet patienter begränsade sin tid stående/gående på grund av smärtorna från de venösa 

bensåren (Krasner 1998). Oförmågan att stå upp under längre perioder hade en negativ 

påverkan på patienternas liv. Merparten av patienterna uppgav obehag från sitt bensår och 

dess kompressionsbandagering, som en bidragande faktor till sin immobilitet (Brown 2005b). 

6 av 8 patienter uppgav att rädslan för att falla begränsade rörligheten i deras vardag (Brown 

2005b). Flertalet patienter stannade hemma för att minimera risken för ny skada/sår (Green 

m.fl. 2017; Mudge m.fl. 2006). 

I Chase m.fl. (1997) uppgav patienterna att deras venösa bensår tvingade dem att avstå från 

vissa dagliga aktiviteter. Svårighet att gå relaterat till sårsmärta och själva omläggningen var 

den största orsaken till att patienterna hade minskad rörelseförmåga i vardagen (Green m.fl. 

2017). Patienterna uppgav en känsla av förlust/sorg över att vara begränsad i sin vardag och 

förlust över tidigare förmågor (Byrne & Kelly 2010). En av patienterna uppgav att dennes 

bensår hade kostat hens frihet (Chase m.fl. 1997). 

Fysisk påverkan - exsudat/lukt 

Många patienter upplevde att läckande sår, blöta bandage och risken för lukt var de största 

problemen med venösa bensår (Jones m.fl. 2008). Dessa symptom gjorde att patienterna 

upplevde skam och stress (Green m.fl. 2017). Patienterna berättade hur de kände sig upprörda 

och äcklade över lukten från såret, några patienter beskrev att såret luktade ruttet kött (Green 

m.fl. 2017; Jones m.fl. 2008), och att det gav upphov till självförakt eller minskat 

självförtroende (Jones m.fl. 2008).  Rädslan för att omgivningen skulle se exsudat eller känna 

lukten av såret begränsade patienternas sociala interaktioner. (Green m.fl. 2017; Jones m.fl. 

2008; Morgan & Moffatt 2008). Några patienter liknade situationen, att lukta illa, med att 

vara leprasjuk och de vågade inte sitta bredvid familjemedlemmar eller andra personer (Byrne 

& Kelly 2010). Att det venösa bensårets lukt lockade till sig hundar, och andra människors 

reaktion på detta, ansågs vara speciellt besvärande (Hopkins 2004).  

 

Några patienter fick förändrad självbild och associerade alla dåliga lukter till sitt bensår 

(Jones m.fl. 2008). Exsudat och lukt gav känslan av orenhet och känslan av att tappa kontroll 

även om försök till egenvård gjordes (Jones m.fl. 2008; Morgan & Moffatt 2008). En patient 

försökte dölja lukten genom att sätta på en bomullslinda och sedan spraya den med parfym 

(Morgan & Moffatt 2008), en annan patient lindade benet med plastöverdrag (Jones m.fl. 

2008). Obehaget av lukt, exsudat och läckage fick vissa patienter att vilja lägga om såret 

oftare än som planerats, inte bara för att de hade fysiskt obehag utan även för de var generade 

att andra skulle uppmärksamma problemen (Jones m.fl. 2008). Enligt Morgan och Moffatt 

(2008) så påverkades patienternas förmåga att hantera och leva med sitt venösa bensår av 

graden av besvär som de hade av lukt, exsudat och läckage. 
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Fysisk påverkan - sömn 

Många patienter menade att smärtan gav störningar av sömnen under natten och att detta 

gjorde att de fick sömnbrist (Byrne & Kelly 2010; Green m.fl. 2017; Morgan & Moffatt 2008; 

Mudge m.fl. 2006). Några patienter klagade på att även oron över bensåret gav sömnlöshet 

(Morgan & Moffatt, 2008) eller att pruritus (klåda) höll de vakna. För att kompensera 

sömnbristen var det vanligt att patienterna med venösa bensår sov längre på morgonen eller 

sov under dagen (Morgan & Moffatt 2008; Petersson m.fl. 2009). Sömnlösheten gav 

svårigheter att fysiologiskt klara det dagliga livet (Green m.fl. 2017).  

Psykisk påverkan - negativa känslor 

Känslomässiga reaktioner var vanliga bland patienter med venösa bensår, från oro, rädsla, 

känsla av ensamhet, skam och apati till depressioner (Green m.fl. 2017; Byrne & Kelly 2010; 

Morgan & Moffatt 2008). När patienterna inte längre kunde leva som de var vana vid ökade 

risken att drabbas av depression (Jones m.fl. 2008).  

Smärtan från bensåret påverkade patienterna som drabbades av nedstämdhet, fick oförklarliga 

aggressionsutbrott, depression och självmordstankar (Byrne & Kelly 2010). Patienterna 

upplevde skam för att de hade illaluktande sår eller läckage (Jones m.fl. 2008).  Sömnproblem 

under natten och efterföljande trötthet under dagen bidrog till depression och känsla av 

hopplöshet (Hopkins 2004; Jones m.fl. 2008).  Några patienter uttryckte rädsla och oro för 

amputation (Chase m.fl. 1997). Oro för att ramla och få nya sår eller slå upp redan läkta sår 

fanns hos många patienter (Brown 2005b; Green m.fl. 2017). Att andra personer inte förstod 

vad det innebar att leva med bensår och inte förstod de speciella behov som uppkommer, t.ex. 

att få använda handikapplatser på bussen, gav känslan av förlägenhet och känslan av att inte 

ha rätt till hjälp (Mudge m.fl. 2006). Det fanns en känsla av uppgivenhet hos patienter med 

långsamt läkande eller återkommande sår (Jones m.fl. 2008). 

Psykisk påverkan - självbild 

Hur patienterna uppfattade sig själva och hur detta påverkades relaterat till det venösa 

bensåret togs upp i 4 av 12 studier (Byrne & Kelly 2010; Green m.fl. 2017; Jones m.fl. 2008; 

Mudge m.fl. 2006). 

Patienter skämdes och upplevde en avsaknad av värdighet och skam relaterat till deras bensår 

(Byrne & Kelly 2010; Green m.fl. 2017). Känsla av skam, äckel och självförakt bidrog till en 

negativ självbild (Jones m.fl. 2008). Känslan av att ständigt vara ”smutsig” och svårighet att 

sköta den egna hygienen påverkade patienterna mycket (Green m.fl. 2017). 

Svårigheten att hitta kläder som passade och skor som gick att ta på sig bidrog till en negativ 

självkänsla hos patienterna (Green m.fl. 2017; Mudge m.fl. 2006). Att inte kunna ta på sig 

vilka kläder som helst påverkade patienterna och fick dem att känna sig mindre attraktiva 

(Mudge m.fl. 2006). 

Psykisk påverkan - coping 

I sex av tolv artiklar diskuterades coping och patienternas erfarenhet av detta fenomen (Brown 

2005b; Byrne & Kelly 2010; Cipolletta & Amicucci 2017; Green m.fl. 2017; Hopkins 2004; 

Morgan & Moffatt 2008). 

Att ”bita ihop” och inte ge sig var en genomgående strategi i flertalet artiklar (Byrne & Kelly 

2010; Hopkins 2004; Morgan & Moffatt 2008). Efter att ha förlikat sig med att leva med ett 

venöst bensår fann flertalet patienter att vardagen kändes lättare (Cipolletta & Amicucci 2017; 

Morgan & Moffatt 2008). Detta kan ses i kontrast till studien av Green m.fl. (2017) där 

hoppet om att bensåret en dag skulle läka var mest påtaglig. 
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I artikeln av Brown (2005b) önskade patienterna lindring och minskade symtomkänningar då 

de accepterade att venösa bensår hörde till att bli gammal. 1 av patienterna föredrog att leva 

utan kompressionsstrumpor fast hen visste genom att göra det ökade risken för att utebliven 

läkning. Patienternas optimism och copingstrategier kunde stundtals misstolkas av 

sjuksköterskor som antog att patientens positiva synsätt, trots utebliven sårläkning, betydde 

att bensåret inte var viktigt för patienten (Brown 2005b).  

Genom att jämföra sig med andra som hade det värre kunde patienterna lättare hantera sin 

situation (Hopkins 2004) och att genom att ständigt ha någonting att göra minskade oron över 

deras venösa bensår. 

Social påverkan - isolering 

De fysiska begränsningar som det venösa bensåret gav upphov till upplevdes av patienterna 

som social isolerande (Green m.fl. 2017; Morgan & Moffatt 2008). Minskad rörlighet på 

grund av bensåret och behandling med kompressionsbandage, minskade förmågan till social 

interaktion (Brown 2005b). För att hantera sina problem med exsudat och lukt föredrog några 

patienter att frivilligt begränsa antalet sociala kontakter istället för att hamna i situationer där 

de skulle skämmas för sina symptom (Green m.fl. 2017; Jones m.fl. 2008; Morgan & Moffatt 

2008). Av rädsla för att skadas och få nya bensår undvek många patienter att vistas i 

offentliga miljöer, som mataffärer med kundvagnar (Brown 2005b; Green m.fl. 2017).  

Förändringar i patienternas karaktärsdrag kunde resulterade i introvert beteende som fick dem 

att dra sig undan sociala kontakter (Byrne & Kelly 2010). Patienter som tidigare var 

utåtriktade kunde förändras till att bli slutna och tappa sina sociala kontakter (Byrne & Kelly 

2010). Brown (2005b) beskriver att vissa patienter upplever att de exkluderas från övriga 

samhället. En patient beskrev det som att befinna sig på en öde ö omgiven av en ocean. För 

några patienter var den enda kontakt de hade med omvärlden hemsjukvårdare och 

sjuksköterskor vid vårdtillfällen (Brown 2005b). Förändringar av vårdteamets personal 

skapade oro hos denna grupp patienter (a.a).  

Cipolletta & Amicucci (2015) fann att en grupp med patienter, med allvarligare bensår, 

komorbiditet och som var beroende av höga doser analgetika, ofta hade ett litet socialt 

nätverk. Dessa patienter såg sig som rebeller, var skeptiska till andra människor och litade 

bara på sig själva. I samma studie fanns det en grupp av patienter som inte verkades påverkas 

av det venösa bensåret utan hade samma sociala nätverk som innan bensåret uppstod. Dessa 

patienter såg sig själva som sociala och upplevde att deras relationer, i förhållande till deras 

venösa bensår, inte hade påverkats negativt.   

Social påverkan - relationer 

Hur patienterna upplevde sina relationer med andra människor togs upp i sju av tolv artiklar 

(Brown 2005b; Byrne & Kelly 2010; Chase m.fl. 1997; Green m.fl. 2017; Hopkins 2004; 

Jones m.fl. 2008; Mudge m.fl. 2006). 

Fem av patienterna i Brown (2005b) uppgav att de inte kände sig som en del i samhället 

längre, att dom förlorat vänner och grannar till följd av sin sjukdom. Patienterna i Byrne & 

Kelly (2005), Hopkins (2005) och Jones m.fl. (2008) menade att dom undvek att träffa andra 

människor av rädsla för att hur dessa skulle uppfatta patientens bensår. Vissa av patienterna i 

Brown (2005b) menade att de inte ville visa andra att dom kände sig ensamma. I studien av 

Hopkins (2005) uppgavs att sociala tillställningar undveks i stor utsträckning på grund av 

skam över det venösa bensåret. Flertalet patienter uppgav att dom av skam tvingades dölja sin 

kropp för andra människor (Chase m.fl. 1997). 
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Kontakten med sjuksköterskan var förutom kontakt med släkten och familj den enda sociala 

interaktionen vissa av patienterna hade (Byrne & Kelly 2005) samtidigt som en patient 

uppgav att personförändringar relaterat till det venösa bensåret ledde till ett introvert social 

beteende och kontakten med vänner och bekanta begränsades (Byrne & Kelly 2005). 

Vissa patienter uppgav en sorg över att inte kunna hjälpa sin partner på samma sätt som innan 

(Green m.fl. 2017) samtidigt som behovet av hjälp från familjemedlemmar hade ökat. 

Studien av Mudge m.fl. (2006) visade på en rädsla att få ”en smäll” på benet när patienterna 

vistades ute bland människor och genom detta förvärra sårsituationen. 

Terapeutisk relation - relation till sjuksköterska 

Relationen mellan patient och sjuksköterska togs upp i sex av tolv artiklar (Brown 2005a+b; 

Cipolletta & Amicucci 2017; Ebbeskog & Emami 2005; Green m.fl. 2017; Morgan & Moffatt 

2008; Petersson m.fl. 2009). 

För många av patienterna i studierna upplevdes relationen med sjuksköterskan som något 

speciellt (Green m.fl. 2017; Petersson m.fl. 2009). Alla patienter i Brown´s (2005b) artikel 

talade väl om sina sjuksköterskor och kontinuerlig kontakt med samma sjuksköterskor 

belystes som extra viktigt för deltagarna. Patienterna kände sig självsäkra och uttryckte en 

känsla av solidaritet och ömsesidig gemenskap med sjukvårdspersonalen (Pertersson m.fl. 

2009). Vänskapsband med sjuksköterskan utvecklades över lång tid (Green m.fl. 2017) och 

patienterna uttryckte starkt att dom alltid ville träffa ”sin” sjuksköterska vid omläggning 

(Petersson m.fl. 2009). Att ge god vård innebar att sjuksköterskan ansträngde sig för att hjälpa 

till med ”det lilla extra” (Morgan & Moffatt 2008). En nära relation och samarbete med 

sjuksköterskan gav patienterna hopp i studien av Byrne & Kelly (2010). 

Flertalet patienter uppgav att de uppskattade sin kontakt med sjuksköterskan då detta gav dem 

en möjlighet att prata om deras bensår och få förståelse för sin oro (Brown 2005b). Patienter 

som hade förlorat relationer på grund av sitt bensår visade sig ha ett stort behov av den 

kontinuerliga kontakten med sjukvården och med dess sjuksköterskor (Cipolletta & Amicucci 

2017). 

Att bli sedd som en unik individ och att sjuksköterskan var intresserad i allt som rörde deras 

hälsa var viktigt för patienterna (Morgan & Moffatt 2008). Enligt patienterna i Ebbeskog & 

Emami (2005) kände de sig tillfreds när sjuksköterskan frågade hur de mådde, hur det kändes 

under sårrengöringen och om deras omläggning satt bra. 

Patienterna litade på att dom fick rätt behandling. Kunskapen om deras bensår var begränsad 

vilket ledde till att behandlingen stundtals blev ensidig (Petersson m.fl.2009). Ingen av 

patienterna uppgav att det någonsin hade varit en diskussion mellan dem själva och 

sjuksköterskan huruvida de själva skulle kunna sköta någon del av behandling (Petersson 

m.fl. 2009). 

Samtliga patienter ansåg att deras tillstånd inte var av intresse för sjuksköterskan (Morgan & 

Moffatt 2008). En av patienterna ansåg att orsaken till att hen aldrig träffade samma 

sjuksköterska på regelbunden basis var att bensår uppfattades som ”tråkiga” av 

sjuksköterskan (Morgan & Moffatt 2008). 

Terapeutisk relation - Kunskap hos sjuksköterska 

Sjuksköterskans kunskap och hur patienterna såg på denna redovisades i fyra av tolv artiklar 

(Byrne & Kelly 2010; Ebbeskog & Emami 2005; Morgan & Moffatt 2008; Petersson m.fl. 

2009). Förtroendet för sjukvårdspersonalen och deras kunskap var överlag hög (Ebbeskog & 

Emami 2005; Morgan & Moffatt 2008; Petersson m.fl. 2009). Sjukvårdspersonal som 
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uppvisade djup kunskap och kunde förklara hur läkningen såg ut uppskattades i stor 

utsträckning (Ebbeskog & Emami 2005). 

Sjuksköterskans förmåga till kommunikation ansågs viktig för patienterna (Ebbeskog & 

Emami 2005). Patienterna upplevde att sjuksköterskans kunskap stärkte deras relation 

(Morgan & Moffatt 2008). Kunskapen hos patienterna om bensår och dess patologi var 

begränsad (Morgan & Moffat 2008; Petersson m.fl. 2009). En av patienterna ansåg att hen 

själv var kapabel att ta hand om sitt bensår, men ville inte bli sedd som en besserwisser 

(Petersson m.fl. 2009). Merparten av patienterna lämnade över sin makt över själva 

beslutsfattandet tillsammans med ansvaret för sårläkningen i armarna på sjuksköterskan 

(Petersson m.fl. 2009). 

Bristande kunskap hos sjuksköterskan ledde till misstro (Byrne & Kelly 2010; Morgan & 

Moffatt 2008). Flertalet patienter uppgav en rädsla och känsla av osäkerhet när de insåg att 

sjuksköterskan hade liten eller ingen kunskap om bensårsbehandling (Ebbeskog & Emami 

2005; Morgan & Moffatt 2008). Om såret inte hade börjat läka efter några veckors behandling 

ifrågasatte patienten sjuksköterskans kompetens av val av omläggningsmaterial (Ebbeskog & 

Emami 2005) och patienterna var kritiska mot tillfälliga sjuksköterskor som inte hade den 

kunskap som situationen krävde (Morgan & Moffatt 2008). 

DISKUSSION 

Diskussionen har delats in i två sektioner: En metoddiskussion där styrkor och svagheter i 

litteraturstudiens metods diskuterar och analyseras, samt en resultatdiskussion där de fynd 

som framkommit i resultatdelen diskuteras.  

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att leva med venösa 

bensår. En litteraturstudie ska värdera och summera den aktuella kunskap dom finns över det 

valda området (Polit & Beck 2014). I en systematisk studie är det viktigt att läsarna kan följa 

sök- och urvalsprocesserna och ges möjligheten att bedöma trovärdigheten i slutsatserna 

(Willman m.fl. 2016). Läsarna ska, genom att följa de steg som angivits i litteraturstudien, 

kunna reproducera slutsatser och kontrollera att inga viktiga artiklar uteslutits (a.a).  

Tydligheten hur urvalet fås och hur data analyseras ökar en studies giltighet (credability) 

(Polit & Beck 2014). Kvalitativa studier arbetar ofta med stora mängder data som innebär 

tidskrävande analyser och därför hålls ofta antalet deltagare i studierna lågt. I en av de 

ingående artiklarna deltog endast 5 patienter (Morgan & Moffatt 2008). En lågt deltagande 

påverkar en studies överförbarhet till andra kontext och patientgrupper (Willman m.fl. 2016). 

 

Sökning 
Sökningar gjordes i två databaser, PubMed och CINAHL, eftersom dessa baser innehåller 

publikationer inom ämnet omvårdnad. Sökningar i flera databaser stärker ett arbetes validitet 

eftersom chansen att finna relevanta artiklar ökar (Henricson 2017). Kanske borde även 

databasen PsycINFO ha använts då den, förutom artiklar inom psykologi, även innehåller 

artiklar inom närliggande områden som medicin, omvårdnad och sociologi. Med hjälp av 

POR-modellen och en bibliotekarie från Malmö Universitet identifierades sökblock och 

söktermer utifrån studiens syfte. Inledningsvis gjordes pilotsökningar för att bedöma om 

sökblocken genererade relevanta urval.  

 

Det preliminära sökblocket "Kvalitativ Forskning", med termer som "qualitative", 

"phenomenology" och "hermeneutic", testades i pilotsökningar men detta sökblock uteslöt en 
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del relevanta artiklar som hittats i tidigare sökningar. Istället användes sökblocket 

"Upplevelser och erfarenheter" med termer som "feelings" och "experience" som genererade 

fler relevanta artiklar. Söktermen "Quality of life" visades sig vara problematisk då den 

genererade kvantitativa artiklar som använde sig av ett speciellt formulär kallat "Quality of 

life" och som mäter denna enhet och denna sökterm uteslöts därför. CINAHL termen MH 

"Leg Ulcer+")) resulterande i ett stort urval som inte bara innehöll artiklar om venösa bensår 

utan även arteriella bensår och diabetesfotsår, sår med annan etiologi och trolig påverkan på 

patienter. Genom att använda den booleska operatorn NOT kunde dessa sårtyper ha filtrerats 

bort men denna operator riskerar att även filtrera bort relevanta artiklar så istället gjordes 

denna filtrering genom att läsa publikationernas titlar.   

 

Urval 
Enligt inklusionskriterierna skulle studierna vara på engelska, och finnas tillgängliga i fulltext 

utan kostnad. Dessa kriterier begränsade urvalet av artiklar som användes för litteraturstudien 

och möjligen har några relevanta artiklar här fallit bort. Ett annan krav var att publikationerna 

var ”peer-reviewed”. ”Peer-reviewed” innebär att artiklarna, för att säkerställa vetenskaplighet 

och förankring inom forskningsområdet, granskas och kritiseras av andra forskare innan 

publikation (Polit & Beck 2014). 

 

Urvalet bearbetades sedan i steg. Först lästes artiklarnas titlar för att få en överblick över vilka 

artiklar som kan tänkas vara relevanta för frågeställningen. Relevanta artiklar med oklara eller 

fantasifulla titlar riskerar här att missas. I nästa steg plockades dubbletter mellan databaserna 

bort och abstrakt på återstående artiklar lästes och urvalet begränsades ytterligare. 

Kvarvarande artiklar lästes i sin helhet.    

 

Slutligen kvalitetsgranskades återstående artiklarna, av författarna var för sig, med SBU’s 

granskningsmall för kvalitativa studier där de studier som höll låg kvalitet exkluderades från 

det slutliga urvalet. Författare som oberoende av varandra kvalitetsgranskar artiklar och sedan 

jämför sina anteckningar ökar en litteraturstudiens reabilitet (Henricson 2017). SBU’s 

granskningsmall för kvalitativa studier är komplicerad i några fall var författarna oense om 

artiklarnas kvalitet, något som kan ses som en svaghet i studien.  

 

Analys  

Initialt lästes materialet individuellt för att få fram vilka bärande ord och fraser som förekom i 

artiklarna enligt Polit och Beck´s (2014) metod. Resultatet kodades, diskuterades och 

huvudtema skapades. Materialet genomlästes ytterligare, likheter och olikheter noterades och 

en resultatmatris skapades. 

 
Validitet 
Inom kvantitativ forskning innebär validitet hur väl ett instrument mäter det den är avsedd att 

mäta (Billhult 2017). Kvalitativ studiedesign använder begreppet i en bredare betydelse. Här 

handlar inte om att fastslå hur sanna eller giltiga fynden i en studie är utan att författaren visar 

hur hen har övervägt giltigheten av fynden och kan presentera en underbyggd slutsats 

(Malterud 2014).   

 

Överförbarhet 
Överförbarhet innebär i vilken grad resultatet av studien kan överföras till andra grupper eller 

kontexter (Mårtensson & Fridlund 2017). Urvalet innehöll enbart artiklar från västvärlden och 

detta begränsar överförbarheten till andra delar av världen. Kanske är risken för infektioner ett 

större problem i länder där sjukvården inte är fullt utvecklad och detta påverkar patienternas 
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upplevelser. I många länder i tredje världen spelar familj och religion större betydelse och 

möjligtvis påverkar detta patienternas sociala situation och förmåga att hantera oro över 

bensåret.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa och sammanställa patienters erfarenhet att leva med 

venösa bensår. Tolv utvalda artiklar granskades för att beskriva de element som påverkar det 

dagliga livet för patienter med venösa bensår. Den totala mängden studiedeltagare uppgick till 

161. I resultatet sammanställdes fyra huvudtema: Fysisk påverkan, Psykisk påverkan, Social 

påverkan samt Terapeutisk relation. Det framkom att venösa bensår påverkar alla aspekter i 

livet och att det för många patienter ledde till stort personligt lidande. Främst framträdande i 

resultatet var smärtan som den faktor som påverkade det dagliga livet för dessa patienter. 

Resultatet visade även vikten av den nära relation som kan uppstå mellan patient och 

sjuksköterska samt de känslomässiga reaktioner dessa patienter möter hos sig själva.  

Fysisk påverkan 

Majoriteten av de granskade artiklarna tog upp smärta och hur denna påverkade 

studiedeltagarnas liv (Brown 2005a+b; Byrne & Kelly 2010; Chase m.fl. 1997; Cipolletta & 

Amicucci 2017; Ebbeskog & Emami 2005; Green m.fl. 2017; Hopkins 2004; Krasner 1998; 

Morgan & Moffatt 2008; Mudge m.fl. 2006; Petersson m.fl. 2009). Resultatet i 

litteraturstudien visade att många patienter upplevde en frustration då sjuksköterskan ej 

verkade lyssna på dem angående deras upplevda smärta. Denna frustration ansågs vara en 

kraftigt bidragande faktor till missämja i relationen mellan patient, behandlande sjuksköterska 

och övrig sjukvårdpersonal. Smärtan återkom och förstärktes ofta vid dessa negativt laddade 

möten. Andra studier har också visat att smärta från venösa bensår påverkar vardagen och kan 

skapa konflikter mellan patienten och människor hen träffar i sin vardag (Lindholm 2018; 

Persson m.fl 2008). Vidare visar forskning från närliggande områden att patienter med 

långvarig smärtproblematik ofta upplever en misstro från behandlande sjukvårdpersonal 

angående omfattningen av deras smärta (Haugli m.fl. 2004; Sturge-Jacobs 2002). 

  

Denna litteraturstudie har tydligt visat på sambandet mellan venösa bensår och smärta hos 

patienten. Klart är att denna smärta, som är mest påtaglig vid såromläggning och 

kompressionslindning, är till stort personligt lidande för den drabbade. Även andra studier 

visar på att det viktigaste i mötet med smärtdrabbade patienter är att tro på patienten 

(Killander 1999). Sjukvårdspersonal som möter dessa patienter bör se varje möte som unikt 

och varsamt hantera både patient och sår. Sjöström m.fl. (2000) menar att sjuksköterskor som 

lyssnar på patientens och dennes berättelse är bättre på att bedöma smärta än personal som 

bedömer efter hur patienten ser ut och hur smärtan brukar te sig hos dessa patienter. Patienten 

bör av sjuksköterskan informeras om de val av evidensbaserade behandlingsmetoder som är 

aktuella. Detta då patienten, genom självständigt engagemang, görs delaktig i sin egen 

omvårdnad. En ny behandling kan hos dessa patienter upplevas som hoppfullt (McCaughan 

m.fl. 2015). 

Exsudat och lukt från det venösa bensåret skapade en rädsla för patienterna och begränsade de 

dagliga sociala interaktionerna (Green m.fl. 2017; Jones m.fl. 2008; Morgan & Moffatt 2008). 

Andra människors eventuella reaktioner på detta upplevdes som extra besvärande för vissa 

patienter. Dessa symtom upplevdes som de största problemen med venösa bensår samtidigt 

som deras självbild förändrades negativt. Stöd för detta finns även hos Lindholm (2018) som 

menar att exsudat och lukt kan påverka hur patienten upplever sig själva. En del av studierna 

tog inte upp problematiken med exsudat och lukt (Brown 2005a+b; Chase m.fl. 1997; 

Cipolletta & Amicucci 2017; Ebbeskog & Emami 2005; Krasner 1998; Mudge m.fl. 2006; 
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Petersson m.fl. 2009). Orsakerna till detta kan vara flera. Dels kan förförståelsen inverka på 

intervjuerna så att antingen detta ämne undviks eller lyfts fram. Kan intervjuerna ha styrts 

oavsiktligt på grund av förförståelse? En annan möjlig förklaring kan vara att för vissa 

patientgrupper sköts venösa bensår exemplariskt där man tar hänsyn till lukt genom att 

använda kolbaserat omläggningsmaterial.  

Psykisk påverkan 

Känslomässiga rektioner och hur dessa relaterades till venösa bensår togs upp i åtta av tolv 

granskade artiklar (Brown 2005b; Byrne & Kelly 2010; Chase m.fl. 1997; Green m.fl. 2017; 

Hopkins 2004; Jones m.fl. 2008; Morgan & Moffatt 2008; Mudge m.fl. 2006). Risken för 

depression och nedstämdhet ökade när patienterna inte längre kunde leva fullt ut som de gjort 

tidigare samtidigt som smärtan förändrade deras beteende. Skam över det venösa bensåret och 

sömnproblem bidrog till känsla av hopplöshet. Det fanns en tydlig känsla av uppgivenhet hos 

patienterna med långsamt läkande eller återkommande sår.  

 

Andra studier över särläkningsprocessen visar att oro för såret kan hämma sårläkningen 

genom ökad stresshormonsproduktion som i din tur leder till kärlsammandragning. Näring- 

och syreförsörjningen påverkas negativt liksom själva sårläkningen (Fleck 2007). Kroniska 

hudsjukdomar, som ofta är synliga och uppenbara för andra, kan påverka patientens självbild 

negativt (Gradwell 2000).  Förutom evidensbaserad kunskap om hur det venösa bensåret ska 

behandlas måste behandlande sjuksköterska engagera sig genom psykosocialt stöd. Detta 

genom att stärka och stödja patienten i hens autonomi och självbild (Cronenwett m.fl. 2007).  

 

Genom att se patienten som en individ med unika behov kan sjuksköterskan förstärka 

patientens självbild och minimera känslan av hopplöshet. Kristensson Ekwall (2010) menar 

att genom ett personcentrerat arbetssätt minskas lidandet för patienten. För att bemöta denna 

förändring bör själva sjuksköterskebesöket förlängas så att utrymme för diskussion görs 

möjligt. Visar patienten tecken på depression, kan hen fångas upp i ett tidigt stadium för 

vidare hjälp av psykolog/kurator.  

 

Social påverkan 

Merparten av granskade artiklar tog upp isolering relaterat till venösa bensår som ett allvarligt 

problem (Brown 2005a+b; Byrne & Kelly 2010; Chase m.fl. 1997; Green m.fl. 2017; Hopkins 

2004; Jones m.fl. 2008; Morgan & Moffatt 2008; Mudge m.fl. 2006). Fysiska begränsningar 

relaterat till det venösa bensåret upplevdes som socialt isolerande. Förändringar i patienternas 

karaktärsdrag resulterade i ett introvert beteende som fick dem att dra sig undan sociala 

kontakter. För några av patienterna var den enda sociala kontakten med andra individer vid de 

vårdtillfälle tillsammans med hemsjukvården. Byte av den ordinarie personalen ogillades och 

skapade en oro.   

Cunha m.fl. (2017) menar att livsförändringar relaterat till bensår, både arteriella och venösa, 

skapade negativa känslor hos patienterna. Forskning visar att dessa negativa känslor bidrar till 

en social isolation (Parker 2012; Persson m.fl. 2004). Tillhörighet och gemenskap är 

komponenter för att tillfredsställa vårt sociala behov. Bristen på sociala nätverk i vardagen 

kan förstärka patientens känsla av hopplöshet och ensamheten blir mer påtaglig. 

Familjemedlemmar kan vara en stark resurs för patienten och bör, med patientens 

godkännande, inkluderas i omvårdnadsarbetet (Benzein m.fl. 2008). Det ökade stödet kan 

hjälpa patienten både socialt, fysiskt och psykiskt. Om patienten får hjälp att acceptera sin 

sjukdom, kan en inre ro skapas som i sin tur kan ha en gynnsam och läkande effekt 

(Yosipovitch & Tang 2002).  
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Terapeutisk relation  

Flertalet artiklar tog upp relationen mellan patient och sjuksköterska (Brown 2005b; 

Cipolletta & Amicucci 2017; Ebbeskog & Emami 2005; Green m.fl. 2017; Krasner 1998; 

Morgan & Moffatt 2008; Petersson m.fl. 2009). Denna relation upplevdes som något speciellt 

samtidigt som den kontinuerliga kontakten ansågs som extra viktigt för patienten. Patienterna 

uppgav att dom alltid ville träffa ”sin” sjuksköterska då känslor som självsäkerhet, solidaritet 

och ömsesidig gemenskap genomsyrade dessa möten. Samtidigt visade det sig att flertalet av 

patienterna ej var delaktiga i själva bensårsbehandlingen utan lämnade över hela ansvaret till 

sjuksköterskan. Vidare hade det aldrig förekommit en diskussion mellan patienten och 

sjuksköterskan gällande olika strategier för att optimera sårläkningsprocessen och göra 

patienten mer delaktig i omvårdnadsarbetet. 

Edvardsson (2010) och Cronenwett m.fl. (2007) menar att omvårdnaden måste planeras 

tillsammans med patienten samt att det är av yttersta vikt att patienteten görs delaktig i alla 

aspekter rörande hens sjukdomstillstånd. Det är tydligt i resultatet att det finns en önskan från 

patientens perspektiv, att omvårdnadsarbetet skall vara kontinuerlig och bensåret ska skötas 

av samma sjuksköterska. Henderson (1966) menar att patienten har behov att prata och bli 

lyssnad på. Genom detta skapas en unik relation mellan patient och sjuksköterska som 

upplevs som positiv av båda parter. Från arbetsgivarens perspektiv bör alla strategier för att 

minska personalomsättning främjas. Detta för en mer attraktiv arbetsplats samt för en bättre 

patientnöjdhet och förbättrat sårläkningsresultat.  

KONKLUSION 

Patienter med venösa bensår är en stor grupp inom vården och sjuksköterskor bör, för att 

kunna ge en god individanpassad vård, ha förståelse för dessa patienters upplevelser. 

Bensåren påverkar patienterna på många olika plan, fysiskt, emotionellt och socialt. För att 

skapa en bra vårdrelation med patienterna ska att alla aspekter beaktas, inte bara de rent 

medicinska. Smärta upplevs som ett centralt problem för patienterna och skapar oro, minskad 

mobilitet, förändrad självbild och isolera patienterna socialt. Att ge adekvat smärtlindring, 

både i patientens dagliga liv och vid omläggningstillfällena, är därför en betydelsefull 

omvårdnadsåtgärd.  

Exsudat, läckage och lukt upplevs besvärande för flertalet patienter och ger negativ påverkan 

på det psykiska välmående och det sociala kontaktnätet. Sjuksköterskan bör besitta kunskap 

om bensår och omvårdnaden kring detta. Okunskap hos sjuksköterskan skapar misstro och 

leder till oro och rädsla hos patienterna. Relationen med sjuksköterskan är betydelsefull för 

deltagarnas psykiska välmående. Ibland är det sociala nätverket så begränsat att 

sjuksköterskan och hemsjukvårdarna är det enda kontakterna patienterna har. Att bli sedd som 

en unik individ som får möjlighet att prata om sitt bensår och sin oro var något som upplevdes 

viktigt för patienterna.         

FORTSATT KUNSKAPSUTVECKLING OCH 

FÖRBÄTTRINGSARBETE 

Venösa bensår är ett stort samhällsproblem med ett stort lidande för de drabbade på många 

plan. För att skapa rutiner inom vården och sprida kunskap till vårdpersonal, patienter och 

anhöriga krävs att det finns ett stort evidensbaserat forskningsunderlag. Litteraturstudien har 

fördjupat kunskapen om venösa bensårs patienters upplevelser och kan kanske vara grund för 

förändringar i bemötande, omvårdnad och uppföljning av patienter. Under arbetet med 
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studien fick författarparet en ökad förståelse för patientgruppen men samtidigt väcktes 

nyfikenheten för ytterligare aspekter av venösa bensår. Intressant vore t.ex. studier som 

analyserar olika omvårdnadsåtgärder, som smärtlindringsmetoder och stödgrupper, och hur 

dessa påverkar patienternas välbefinnande.  

Det saknas även studier som belyser skillnader och likheter mellan män och kvinnor gällande 

upplevelsen av att leva med venösa bensår. Alla ingående studier var från Västeuropa och 

studier från andra länder, där den sociala kontexten är annorlunda, saknades. För att 

undersöka hur patienter upplever sitt bensår i länder där familjen har stor betydelse krävs 

ytterligare forskning.   
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Bilaga 1. Sökmatris    
Databas Sökning Urval Sökblock 

 PubMed 

2018-12-25 

(patients OR Patient) AND (attitudes OR perceptions OR feelings OR experience*) AND 

((Venous Hypertension Ulcer*) OR (Venous Stasis Ulcer*) OR (Varicose Ulcer*) OR 

(Stasis Ulcer*) OR (Venous Ulcer*) OR (leg AND ulcer)) OR ("Leg Ulcer"[Mesh])) 
966  

  (Venous Hypertension Ulcer*) OR (Venous Stasis Ulcer*) OR (Varicose Ulcer*) OR 

(Stasis Ulcer*) OR (Venous Ulcer*) OR (leg AND ulcer)) OR ("Leg Ulcer"[Mesh]) 23520 Bensår 

  Venous Hypertension Ulcer* 2   

  Venous Stasis Ulcer* 245   

  Varicose Ulcer* 4729  
  Stasis Ulcer* 430   

  Venous Ulcer* 2273  
  (leg AND ulcer) 12068   

  "Leg Ulcer"[Mesh] 21070  
  attitudes OR perceptions OR feelings OR experience* 2068190 Upplevelser 

  attitudes 588423  
  perceptions 562716   

  feelings 253041  
  experience* 962394  
  patients OR Patient 6401127 Patienter 

  patients 5265086  
  Patient 6401127  
CINAHL 

2018-12-25 

((patient*) OR (MH "Patients+")) AND (attitudes OR perceptions OR feelings OR 

experience* OR (MH "Life Experiences+")) AND ((Venous Hypertension Ulcer*) OR 

(Venous Stasis Ulcer*) OR (Varicose Ulcer*) OR (Stasis Ulcer*) OR (Venous Ulcer*) OR 

(leg AND ulcer) OR (MH "Leg Ulcer+")) 
791   

  (Venous Hypertension Ulcer*) OR (Venous Stasis Ulcer*) OR (Varicose Ulcer*) OR 

(Stasis Ulcer*) OR (Venous Ulcer*) OR (leg AND ulcer) OR (MH "Leg Ulcer+") 13828 Bensår 

  Venous Hypertension Ulcer* 34  
  Venous Stasis Ulcer* 128   

  Varicose Ulcer* 71  
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  Stasis Ulcer* 151   

  Venous Ulcer* 3214  
  (leg AND ulcer) 4809   

  (MH "Leg Ulcer+") 13002  
  attitudes OR perceptions OR feelings OR experience* OR (MH "Life Experiences+") 

634308 Upplevelser 

  attitudes 270189  
  perceptions 126537   

  (MH "Life Experiences+") 30915  
  experience* 338745  
  feelings 28967  
  (patient*) OR (MH "Patients+") 1677139 Patienter 

  patient* 1638260   

  (MH "Patients+") 231816  
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Brown (2005a+b) 
x x         x x x x   

Byrne & Kelly (2010) x x x x x x x x x   x 

Chase m.fl. (1997) x x           x x     

Cipolletta & 

Amicucci (2017) x           x     x   

Ebbeskog & Emami 

(2005) x                 x x 

Green m.fl. (2017) x x x x x x x x x x   

Hopkins (2004) x  x x        

Jones m.fl. (2008)     x   x x   x x     

Krasner (1998) x x   x     x x x x   

Morgan, & Moffatt 

(2008) x     x x   x x   x x 

Mudge m.fl. (2006) x x   x   x   x x     

Petersson m.fl. 

(2009) x     x           x x 
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Bilaga 3. Artikelmatris 

 
Author, Year, 
Country ,Title 

Aim  Study design Inclusion & 
Exclusion criteria  

Method # of patients  Main findings  Quality and 
comments 

Brown (2005), 
England, Chronic 
leg ulcers, part 1: 
do they affect a 
patient's social life? 
+ Chronic leg 
ulcers, part 2: do 
they affect a 
patient's social life?  

These articles describe a 
qualitative study into how chronic 
venous leg ulceration impacts on 
the social dimension of a patient's 
life. Inclusion: Male or female >= 65 
years with venous leg ulcer and 
living alone. Perceived to have a 
low number of social contacts. 
English speaking and willing to be 
interviewed. Exclusion: Unclear 
aetiology. Cognitive imperiment. In 
receipt of psychological counselling 
or bereaved <= 6 months. 

Phenomenological study. 
Inclusion: Eight participants 
were recruited from local 
community 
nursing caseloads 

Semi-structured 
interviews.The interviews 
were audio-taped, 
transcribed and analysed 
for common themes and 
elements that described 
the essence of the 
experience. 

8 patients Three main themes found. 1 
Pain. 2 Social 
disconnectedness. 3 Coping. 

Medium. 
Inclusion and 
exclusion 
criteria 
described 
properly. Low 
number of 
participants  

Byrne & Kelly 
(2010). Irland. 
Living with a 
chronic leg ulcer. 

To explored older Irish peoples' 
experience of living with a chronic 
venous leg ulcer in the community 

Phenomenological 
hermeneutic study. Patients 
with leg ulcers living at home 
included in the study. 

Unstructured interviews. 
Data analyzed with 
thematic analysis method. 

12 patients Four main themes found. 1 
Physical experience. 2 
Psychological experience. 3 
Social experience. 4. 
Experiencing the therapeutic 
relationship. 

Medium. 
Inclusion and 
exclusion 
criteria not 
described. No 
abstract. Aim 
not described 
properly. 

Chase et al.(1997). 
USA. A forever 
healing: The lived 
experience of 
venous ulcer diseas 

To determine the lived experience 
of healing a venous ulcer for 
patients in an ambula- tory surgical 
clinic 

Phenomenological study. 
Inclusion: Patients whose 
wounds were managed with 
weekly dressing changes in in 
an ambulatory surgical clinic 
population in a urban teaching 
hospital.  

Tape-recorded, 
transcribed interviews and 
weekly participant 
observations were made 
for I year during weekly 
dressing changes. 
Interviews and field notes 
were transcribed and 
analyzed for themes 

37 patients Four main themes found. 1 
"A forever healing process". 
2 "Limits and 
accommodations". 3 
"Powerlessness". 4 "Who 
cares?" . 

Medium. 
Inclusion and 
exclusion 
criteria not 
described 
properly.  
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Cipolletta & 
Amicucci (2017). 
Italy. Illness 
trajectories in 
patients suffering 
from leg ulcers: A 
qualitative study. 

The aim of this study was to identify 
illness trajectories in leg ulcers by 
analysing personal, social and 
relational dimensions related to leg 
ulcer onset and to the care 
process. Semi-structured 

Grounded theory. Inclusion: 
Patients with lower limb skin 
ulcers, treated at a Day 
Surgery Center in Italy, 
understanding Italian and 
ability to interact in the 
interview. 

Audio-taped interviews 
that were transcribed and 
medical records. Data 
analyzed using Grounded 
Theory. 

21 patients Four main themes found. 1 
Possibility. 2 Denial. 3 Focus 
on illness. 4 Tragedy.  

Medium. 
Unclear 
inclusion 
criteria.  

Ebbeskog & Emami 
(2005). Sweden. 
Older patients’ 
experience of 
dressing changes 
on venous leg 
ulcers: more than 
just a docile patient 

The aim of this paper was to 
describe the lived experiences of 
older patients with venous leg 
ulcers, during dressing changes as 
out patients with a focus of their 
concerns about care interventions. 

Phenomenologica study. 
lnclusion: Patients with leg 
ulcers for at least two months, 
> 65 years old and lived at 
home, 

Data were collected with 
research interviews in the 
form of dialogue.  

15 patients Three main themes found. 
1.Being cared for with a 
skilful touch, 2.Feelings of 
belonging, continuity and 
affinity. 3.Being suppressed 
into a state where one loses 
control, leading to feelings of 
discomfort. 

High.  
Method and 
analyz 
described. Aim 
is well defined 

Green (2017). 
England. Chronic 
venous leg ulcer 
care – are we 
missing a vital piece 
of the jigsaw? 

The aim was to develop a new Leg 
Ulcer Consultation Template 
(LUCT). 

Thematic analysis. Leg ulcers 
with venous or mixed 
aetiology > 6 weeks and the 
ability to provide written 
informed consent.  

Audio recorded 
unstructured interviews 
that were transcribed.  

9 patients Four main themes found. 1 
The ulcer. 2 Symptoms. 3 
Wound management. 4 The 
effects on daily life. 

High. Aim and 
method well 
defined. 

Hopkins (2004), 
England, Disrupted 
lives: Investigatin 
coping strategies 
for non-healing leg 
ulcers  

The aim of this study was to 
explore the lived experience of 
people who have non-healing 
venous ulsers.  

Phenomenological study. 
Inclusion: Venous ulceration, 
non-healing uleration > 1 year 
or recurrent ulceration > 6 
months. Regulart treatment 
from practise or nurse. 
Exclusion: Significant arterial 
disease. Mental 
incompetence. 

Unstructed interviews 
supplemented with 
patients diary. Interpreted 
phenomenological theory 
used to analyze data  

8 patients. 3 
patient drop 
out due to 
confusion or 
healed 
ulcers. Final 
number of 
patients 5 

Four main themes found. 1 
Biographical disruption. 2 
Ways of coping. 3 Social 
implications. 4 Therapeutic 
relationships. 

Medium. 
Inclusion and 
exclusion 
criteria well 
described. Low 
number of 
participants 
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Jones et al. 
(2008)..England. 
Impact of exudate 
and odour from 
chronic venous leg 
ulceration 

To explore depression in people 
treated for chronic venous leg 
ulceration, and to assess the 
impact of excessive exudate, 
leading to leakage and odour, on 
their daily lives, overall health and 
quality of life. 

Mixed study design. Phase 1 
a survey to investige the 
prevalence of depression in 
patients with leg ulcers. 
Phase 2. Hermeneutic 
phenomenology study to find 
the experiences of people 
living with chronic leg 
ulceration. Inclusion: Patients 
>= 18 years with active 
ulceration with duration >= 3 
months. Exclusion Patients 
with rheumatoid arthritis, 
diabetes or wound with non-
venous aetiology. Only results 
from Phase 2 used in the 
litteratur review.  

Unstructed interviews. 
Hermeneutic 
phenomenology method 
used to analyze data. 

20 Patients 
in Phase 2 

Three main themes around 
leg ulcer odour. 1 The 
emotional response to 
odour. 2 The limitation of 
social activities resulting 
from a fear that odour might 
be present. 3 he ways in 
which odour, or fears about 
the presence of odour, were 
managed by nurse. 

High. Aim, 
Inclusion and 
exclusion 
criteria well 
described 

Krasner (1998). 
USA. Painful 
Venous Ulcers: 
Themes and Stories 
about Living with 
Pain and Suffering 

Describe and explore the meaning 
of the experience of living with 
painful venous ulcers. 

Hermeneutic phenomenology 
study. Inclusion: patient 
received treatment in 
outpatient wound clinic 
center, Baltimore. Purposeful 
sampling strategy. 
Participants were sought who 
were articulate, reflective, and 
capable of dialogic 
engagement with the 
researcher. 

Semistructured 
interviews. Data analyzed 
using hermeneutic 
phenomenology method. 

14 patients Eight key themes found. 1 
Expecting pain with the 
ulcer. 2 Feeling frustrated. 3 
Swelling = pain. 4 Not 
standing. 5 Interfering with 
the job. 6 Starting the pain 
all over again. 7 Having to 
make significant life 
changes. 8 Finding 
satisfaction in new activities. 

Medium. 
Method 
described. 
Inclusion and 
exlusion criteria 
not described.  

Morgan, & Moffatt 
(2008). England. 
Non healing leg 
ulcers and the 
nurse–patient 
relationship. Part 1: 
the patient’s 
perspective 

This paper reports on a study that 
explored the relationship between 
patients with non healing leg ulcers 
and the nurses providing their care 
in a community setting. 

Descriptive qualitative 
method. Inclusion: Patients 
identified by nurses as having 
both ‘non healing’ ulcers and 
experiencing difficulty with 
adherence to treatment. 

Semistructured 
interviews. Contet analys 
was used to analyz data 

5 patients Six main themes found. 1 
Coping with the 
‘uncleanness’ of ulceration 2 
Living with pain. 3 
Insignificant and 
uninteresting. 4 The "expert" 
patient. 5 Good care. 6. Bad 
care. 

Medium. Low 
number of 
participants. 
Analyz method 
unclear 
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Mudge, et al. 
(2006). England. 
Living witii venous 
leg uiceration: 
issues concerning 
adherence. 

The aim of this study was to 
examine patients' understanding of 
adherence, in terms of their own 
experiences of compression 
handage systems. 

Phenomenology study. 
Inclusion: Patients with 
venous leg uiceration, 
compression required as part 
of their treatment for greater 
than one month duration, and 
an expressed an interest in 
taking part. The participants 
where recruited from patients 
who were already 
participating in a cohort study 
to investigate adherence to a 
new 2-layer compression 
system for patients with 
chronic venous leg  

Semistructured focus 
group discussion. Data 
analyzed using content 
analysis. 

6 patients Four Main themes found. 1 
Frustration with the 
healthcare system. 2 
Functional Limitations. 3 
Emotional reactions. 4 
Adopting avoidance 
strategies. 

Medium. Aim 
clearly defined. 
Method 
described. Low 
number of 
participants 

Petersson et al. 
(2009). Sweden. 
The triumph of hope 
over experience: 
using peoples’ 
experiences to 
inform leg ulcer 
care through 
participatory action 
research  

To explore how people experienced 
leg ulcer care so as to inform 
practitioners about the patients’ 
view as a vehicle for a changed leg 
ulcer care practice. 

Content analys design. 
Inclusion: Patients with leg 
ulcer, having received 
treatment within primary care 
regularly during the last 
month and being willing to 
share their experiences of the 
care situation. 

Semistructured 
interviews. Data analyzed 
using content analys, 
Result discussed with a 
patients and practitioner 

9 patients Three main themes found. 1 
Feeling equal as a person. 2 
Withholding experiences of 
everyday life . 3 Entrusting 
the body to the experts. 

Medium. 
Inclusion and 
exclution 
criteria not well 
described. 
Method used 
description 
unclear.  
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