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Abstrakt 

Vardagen kan innebära en dramatisk förändring för människor som 

drabbas av venösa bensår. Bensår kan förekomma från några månader 

upp till många år. Svårläkta venösa bensår är ofta mycket smärtsamma 

och avsöndrar kraftig lukt och läckage vilket kan påverka de 

drabbades livskvalitet negativt. Syftet med studien är att beskriva 

människors upplevelse av lukt, läckage och smärta vid venösa bensår 

och hur det påverkar det dagliga livet. Åtta kvalitativa studier 

analyserades med kvalitativ manifest innehållanalys. Detta resulterade 

i fyra kategorier; Smärtan är central men oförutsägbar; Rörligheten 

och sociala aktiviteter begränsas; Oförståelse från vårdpersonal skapar 

rädsla; Rädsla och skamkänslor leder till social isolering. Resultatet 

visade att personer med venösa bensår upplever att smärta, lukt och 

läckage orsakade begränsningar i det vardagliga livet. Bristande 

kommunikation samt bristfällig behandling från vårdpersonalen visar 

sig bidra till obehag och rädsla, detta i sin tur leder till en ökad 

isolering och ett begränsat socialt liv. Slutsatsen är att genom att 

skaffa sig kunskap om venösa bensår och dess påverkan på personers 

dagliga liv, ökar förutsättningen för att bryta social isolering samt att 

hitta strategier som kan hjälpa människor att klara av de förändringar 

som venösa bensår orsakar.  

Nyckelord: venösa bensår, upplevelse, smärta, lukt, läckage, social 

isolering, kvalitativ innehållsanalys 
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Bensår är en vanligt förkommande sjukdom i de industrialiserade länderna och omkring två 

procent av befolkningen lider av svårläkta bensår. Majoriteten av de som blir drabbade av 

bensår är 65år eller äldre (Wissing, Ek & Unosson, 2002). Övervägande delen av dessa bensår 

orsakas av kroniskt förhöjt ventryck på grund av venös insufficiens (Williams, 1996a). I 

Sverige lever ca 50 000 personer med bensår och incidensen och prevalensen ökar med åldern 

(Marklund, Sülau & Lindholm 2000). Personer som under sitt arbetsliv haft stående 

arbetsställning under långa perioder som exempelvis fabriksarbetare, affärsbiträden och 

frisörer, löper större risk att försämra aktivering av muskelpumpen (Jones, 2000). Ålder såväl 

som kön är ytterligare faktorer som ökar risken för bensår. Med stigande ålder ökar ischemi i 

benen samtidigt blir läkningsprocessen långsammare och många personer som lider av venösa 

bensår är äldre kvinnor (Dowsett, 2005; Jones, 2000). Enligt Telford, Kralik och Koch (2006) 

kan en negativ upplevelse av en kronisk sjukdom orsaka dålig självkänsla, rädsla, depression 

och kan leda till socialt utanförskap. Upplevelser av att leva med en kronisk sjukdom innebär 

också stora förändringar som framkallar känslor av lidande, minskad kontroll och förnekande. 

Negativa reaktioner från omvårdnads personal kan leda till oro och dåligt självförtroende. 

Trots att kroniska sjukdomars symptom inte alltid är synliga, som till exempel smärta, kan 

dessa stärka upplevelsen av att vara annorlunda och detta kan leda till att personer upplever 

kroppen som ett hinder i det dagliga livet (Telford et al., 2006). 

 

I en studie (Williams 1996a) beskrev författare att venös insufficiens innebär att blodet i 

benens vener inte kan transporteras på ett normalt sätt tillbaka till hjärtat och det leder till en 

ökad samling av blod samt ökat tryck i benens vener. Orsaken till venös insufficiens är oftast 

att en eller flera venklaffar inte fungerar. Det innebär att blodet istället för att pumpas upp till 

hjärtat vid muskelarbete förs ner i underbenet. Högt blodtryck i venerna vid venös insufficiens 

är en faktor som bland annat leder till ödem. Ödem blockerar det normala utbytet av gaser och 

näringsprodukter mellan kapillärerna och hudcellerna och detta leder så småningom till att 

huden i området dör och ett bensår bildas (Williams 1996a). Ett kroniskt bensår kan beskrivas 

som ett cykliskt skeende bestående av: sår – läkning – återkommande sår. Ett sår som aldrig 

läker skapar en oro över att aldrig bli av med sitt bensår (Marklund et al., 2000). 

Sårläkningsprocessen sker i tre på varandra efterföljande faser som är koordinerade med 

varandra. När läkningsprocessen är störd av olika anledningar kan mängden av sårvätska öka i 

stället. Den kroniska sårvätskan består av många komponenter som bland annat har frätande 

egenskaper och luckrar upp omkringliggande vävnad som i sin tur orsakar smärta. Det rika 

innehållet av bakterier och andra döda vävnader orsakar de illaluktande såren (Cutting, 2003; 
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Adderley, 2010). Därför kopplas ofta venösa bensår samman med stark lukt, läckage och 

smärta som kan leda till att personers livskvalitet påverkas negativt (Wicke, Bachinger, 

Coerper, Beckert, Witte & Königsrainer, 2009).  

 

Det har tidigare funnits en missuppfattning att venösa bensår är smärtfria (Benbow, 2006; 

Krasner, 1998; Walshe 1995) eller att de endast var smärtsamma vid infektion (Chase et al, 

1997). I studierna av Franks, Moffatt, Doherty, Smithdale & Martin, (2006) och Walshe, 

(1995) framkom att omvårdnad av personer med venösa bensår ställer höga krav på 

sjuksköterskans kunskaper om anatomi, patofysiologi och sårläkningens fysiologi. 

Sjuksköterskans förmåga att sammanlänka de olika områden kan påverka sårläkningen hos 

personer som är drabbad av venösa bensår (Franks at al., 2006; Walshe, 1995). Behandlings 

processen är utdragen med obekväma bandageringar och smärtsamma förbandsbyten påverkar 

personers liv negativ (Green & Jester, 2009; Persoon, Heinen, Van der Vleuten, De Rooij, 

Van de Kerkhof, & Van Achterberg, 2004). Den konservativa behandlingen av venösa bensår 

utgörs av bedömning av såret, förbandsbyte, kompressions behandling, högläge av ben och 

patient information (Chase, Whittemore, Crosby & Freney, 2000). Enligt Moffatt, Kommala, 

Dourdin och Choe (2009) och Williams (1996 b) att den mest läkningshämmande faktorn vid 

venösa bensår anses vara ödembildning. Detta motverkas med hjälp av kompressions 

behandling som kan utgöras med kompressionsstrumpor, lindning och/eller pumpstövel. De 

flesta har kompressions behandling både på det benet där såret finns och det andra benet för 

att förebygga ödem och sårbildning (Moffatt at al., 2009; Williams, 1996 b). 

 

Kunskap om hur patienter med venösa bensår upplever sin situation är nödvändig för att 

kunna bemöta dessa patienter på rätt sätt, ge dem rätt behandling och omvårdnad samt för att 

kunna hitta interventioner som kan stödja och öka deras livskvalitet. Det räcker inte att ta i 

beaktning den komplicerade bilden kring smärta, lukt och läckage med venösa bensår och de 

många fysiska begränsningar som personer med bensår har utan även deras psykiska 

påfrestningar i form av rädsla, oro och ångest (Persoon et al., 2004). Detta sammantaget utgör 

en problematik som ligger till grund för att beskriva de drabbades upplevelse av venösa 

bensår. Genom att öka förståelsen för hur personer med venösa bensår upplever sin situation, 

kan sjuksköterskan välja de omvårdnads åtgärder som främjar deras livssituation.  
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Syftet med denna studie var att beskriva människors upplevelse av lukt, läckage och smärta 

vid venösa bensår och påverkan på dagliga livet. 

 

Metod  

 
Litteratursökning 

Detta arbete är gjort som en systematisk kvalitativ litteraturstudie. En kvalitativ metod valdes 

eftersom denna metod har ett individ orienterat perspektiv och tillvägagångssättet gör det 

möjligt att få en djupare förståelse av personers upplevelser (Holloway & Wheeler, 2010, s. 

11). Den kvalitativ forskning kan användas när forskaren vill förstå personers subjektiva 

upplevelser (Polit & Beck, 2008, s. 17). Enligt Polit och Beck (2008, s. 105-107) är en 

litteraturstudie den mest användbara för att genomföra en kvalitativ studie. Den ger en fördjupad 

översikt av existerande vetenskap i området och kan upptäcka eventuella kunskaps brister inom 

ämnet. En litteraturstudie innebär en systematisk sökning, en kritisk granskning och 

sammanställning av litteraturen inom det valda ämnes område (Polit & Beck, 2008, s. 105-

107).  

 

I denna studie utfördes en sökning av internationella vetenskapliga artiklar i databaserna 

Cinahl och PubMed utifrån frågeställningen: att beskriva människors upplevelse av läckage, 

lukt och smärta vid venösa bensår och dess påverkan på det dagliga livet. Enligt Polit och 

Beck (2008) är Cinahl och PubMed de mest använda inom omvårdnadsforskningen. I 

litteratursökningen användes följande sökord: venous ulcer, leakage, quality of life, pain, 

smell, odour, social isolation. Inklusionskriterier för sökningen i denna studie var att 

artiklarna skulle vara kvalitativa och skrivna på engelska. De skulle vara peer-reviewed och 

finnas tillgängliga i fulltext samt vara publicerade mellan åren 1990 – 2010. Artiklar om 

bensår med annan orsak än venös insufficiens exkluderades. 

 

Sökningen har utförts genom att använda MeSH-termer och fritext som använts var för sig 

och sedan i kombination med varandra med hjälp av booleska sökoperatorn AND för att 

effektivisera sökningen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66-67). De artiklar som 

hittades med hjälp av sökord och olika kombinationer av dessa sökord granskades genom att 

läsa titlar och abstrakt där deras relevans kontrollerades mot frågeställningen. Vid första 

sökningen hittades tolv artiklar. Efter läsning och granskning exkluderades sju artiklar 

eftersom de inte svarade mot studiens syfte. Då återstod fem för studien relevanta artiklar. 
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Därefter gjordes en manuell sökning med hjälp av de fem artiklarnas referenslistor och då 

hittades ytterligare fem artiklar vilka inkluderas. Det första urvalets av artiklar blev två studier 

ur PubMed, tre studier ur CINAHL och fem studier ur en manuell sökning med hjälp av 

referenslistor i de fem artiklarnas som hittades i PubMed och CINAHL. Det totala urvalet 

blev tio studier som kvalitetsgranskades.  



7 
 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning via databaser 

Syftet med sökningen: att beskriva människors upplevelse av lukt, läckage och smärta 

vid venösa bensår och påverkan på dagliga livet. 

PubMed 2011-04-19 

Söknr     *) Söktermer Resultat Valda artiklar 

1         MSH  Venous ulcer 5910  

2         MSH  Quality of life 103983  

3         MSH  Leakage 36068  

4         MSH  Pain 387484  

5         MSH  Smell 13180  

6         FT  Odour 17202  

7         MSH  Social isolation 17300  

8 #1 AND #2 216  

9 #8 And #3 4 1 

10 #8 And #4 98  

11 #8And #5 1  

12 #8And #6 8 1 

13 #8And #7 14  

 

Cinahl 2011-04-19 

 

Söknr      *) Söktermer Resultat Valda artiklar 

1         CH  Venous ulcer 264  

2         CH  Quality of life 9743  

3         CH  Leakage 216  

4         CH  Pain 15732  

5         CH  Smell 182  

6         FT  Odour 58  

7         CH  Social isolation 1021  

8 #1 AND #2 28  

9 #8 And #3 1  

10 #8 And #4 12 1 

11 #8And #5 1  

12 #8And #6 2 1 

13 #8And #7 4 1 

Manuell sökning 5 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritext sökning. 
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Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar är nödvändig för att kunna kritiskt granska 

innehållet och utvärdera trovärdigheten. Kvalitetsgranskningen bör göras systematiskt och 

trovärdigt eftersom detta underlättar tolkning och sammanställning av information på ett 

objektiv sätt (Willman et al., 2006, s.88). De artiklar som var relevanta för studien 

kvalitetsgranskades med hjälp av en granskningsmall för kvalitativa studier som 

rekommenderas av Willman, et al. (2006, 156-157). Studierna kom att värderas enligt en tre 

gradig skala hög, medel och låg, där den högsta kvalitén var (80-100%), medel var (70-79%) 

och den lägsta kvalitén var (60-69%). Enligt Willman et al. (2006, s. 95-97) bör studier som 

värderas högt ha en tydligt avgränsad frågeformulering; välbeskriven kontext; ett etiskt 

resonemang; relevant och strategiskt urval och en tydligt beskriven datainsamlingsmetod och 

analysmetod samt ett logiskt och tydligt resultat. Studier som värderas som medel kan ha 

vissa brister i delar av ovanstående kriterier. Studier som graderas lågt har bland annat oklart 

beskriven kontext, vag definierad frågeställning, otydligt beskriven datainsamlingsmetod och 

analysmetod (Willman et. al., 2006, s. 95-97). Av tio kvalitetsgranskade artiklar graderades 

åtta som hög kvalité och inkluderades i denna studie. Två av de tio artiklarna graderades med 

låg kvalité och exkluderades från studien. 
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Tabell 2. Översikt över artiklar ingående i analysen (n=8) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod Datainsamling 

/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Douglas  

(2001) 

Kvalitativ 8 Grounded theory, 
ostrukturerade 

semistrukturerade 
intervjuer, observation, 

videoinspelning, 
personliga dagböcker. 

I studien identifierades att 
smärtan var en stor del av att 

leva med bensår, vilket 
orsakade sömnstörningar och 

minskad rörlighet som i sin 
tur påverkade det dagliga 

livet. Kontrollförlust och 
negativ syn på framtiden.  

Hög 

Ebbeskog och 

Ekman (2001) 

Kvalitativ 15 Ostrukturerad intervju/ 
Fenomenologisk 

hermeneutisk.  

Att leva med smärtsamma 
bensår begränsande det 

sociala livet. Det är smärtans 
intensitet som styrde deras 

aktivitet. Ändå försökte de 
drabbade att förstå 

sjukdomen. 

Hög 

Ebbeskog och 

Emami (2005) 

Kvalitativ 12 Intervju med öppna 

frågor/ Fenomenologisk 
metod. 

Studien visar att kompetent 

och omsorgsfull vårdpersonal 
skapade en trygghet hos 

deltagare. Deltagarnas 
erfarenheter varierade. Vissa 

hade positiva erfarenheter av 

vårdpersonalen andra hade 
negativa erfarenheter som 

skapade missnöje hos vissa av 
deltagarna.  

Hög 

Hopkins  

(2004) 

Kvalitativ 5 Ostrukturerad intervju och 
dagsboks anteckningar/ 

Hermeneutisk 
fenomenologi. 

Bensåren hade stort 
inflytande över socialt liv. 

Hade tre teman: acceptans av 
bensår och relation till 

vårdpersonalen  

Hög 

Hyde, et al, 

(1999) 

Kvalitativ 12 Semistrukturerad intervju/ 

Innehållsanalys 

Studien visar vikten av att 

bibehålla kontroll över sina 
ben. Den beskriver också 

kvinnors upplevelse av 
smärta, infektion, läckage, 

lukt, skam och deras 
ensamhet. 

Hög 

Jones, et al, 

(2008) 

Kvalitativ 
och 

kvantitativ 

20 Enkät och 
intervjuer/Hermeneutisk 

fenomenologisk.  
 

Studien beskriver hur lukt och 
läckage hade en negativ 

påverkan på patienternas 
psykiska tillstånd som i sin 

tur ledde till låg självkänsla 
och motsträvighet mot 

behandling. 

Hög 

Morgan och 

Moffat, (2008) 

Kvalitativ 5 Semistrukturerad intervju/ 

Deskriptiv kvalitativ 
metod 

Studien visar hur djupa bensår 

påverkar olika delar av 
patienters dagliga liv och 

vilka strategier patienter 
väljer för att klara av smärta 

och orenlighet för att orka 

leva vidare.  

Hög 

Palfreyman, 

et al, (2007) 

Kvalitativ 19 Semistrukturerade 

Intervjuer/ 
Innehållsanalys. 

Studien visar på att symtom 

som lukt och smärta 
påverkade patienten mest 

samt att de fysiska och 
psykiska konsekvenserna 

även begränsade patienternas 
aktiviteter och sociala liv. 

Hög 
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Analys 

I studien användes en kvalitativ manifest innehållsanalys med en induktiv ansats. Enligt 

Downe - Wamboldt (1992) innebär manifest innehållsanalys att forskaren försöker bevara det 

uppenbara och undviker tolkning. Innehållsanalysen förmedlar en process till att åstadkomma 

intressant och teoretiskt användbar information från originalet. Syftet med innehållsanalys är 

att höja kvalitén av slutsatserna utifrån resultatet genom att relatera till kategorierna i 

kontexten eller miljön som frambringas genom informationen (Downe - Wamboldt, 1992). 

Enligt Elo och Kyngäs (2008) används den induktiva ansatsen om tidigare kunskap är 

bristfälligt. Den används för att organisera kvalitativ data genom öppen kodning, 

kategorisering och sammanställning av huvudkategorier. Målet med den induktiva ansatsen är 

att öka kunskapen och förståelsen för det studerade fenomet genom att förutsättningslöst 

analysera människors berättelser om sina upplevelser (Elo & Kyngäs, 2008) 

 

Analysen börjades med en grundlig läsning av samtliga artiklar för att få en total översikt av 

innehållet och en känsla av helhet. Därefter börjades identifieringen av textenheter som 

svarade mot syftet. Varje artikel märktes med en unik bokstav och varje textenhet fick en 

siffra. De utvalda 183 textenheterna översattes sedan ordagrant från engelska till svenska för 

att i nästa steg kunna börja kondenseras. Vissa textenheter kondenserades en gång och andra 

kondenserades i två steg. Detta gjordes för att få bort överflödiga ord utan att sammanhang 

eller att textenhetens kärna förlorades. Därefter sorterades textenheterna efter likheter i olika 

kategorier. Kategoriseringen med liknande innehåll fördes ihop till bredare men färre 

kategorier i flera steg tills det inte gick att åstadkomma flera kategorier och på detta sätt 

framkom slutkategorierna (Graneheim & Lundman, 2004). För att inte förlora viktigt innehåll 

i texterna skedde en regelbunden återkoppling till originaltexterna under arbetes gång. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier (tabell 3), som presenteras nedan tillsammans med citat 

från artiklarna.  

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Smärtan är central men oförutsägbar 

Rörligheten och aktiviteter begränsas 

Oförståelse från vård personalen skapar rädsla 

Skamkänslor och oro leder till social isolering 

 

Smärtan är central men oförutsägbar 

I studier av Douglas (2001), Ebbeskog och Ekman (2001), Ebbeskog och Emami (2005), 

Hopkins (2004), Hyde, Horsfall och Winder (1999), Jones, Robinson, Barr och Carisle 

(2008), Morgan och Moffat (2008), Palfreyman, Tod, King, Tomlinson, Brazier och Michaels 

(2007) beskrev personer med venösa bensår att smärta var det dominerande problemet i det 

dagliga livet och den fanns ständigt i deras tankar. Personer med venösa bensår upplever att 

smärtsamma bensår styr deras tillvaro och det leder till att de känner mycket ilska över det, är 

ledsna, arga och gråter i förtvivlan (Hopkins, 2004; Ebbeskog & Ekman, 2001).  

 

I have become more aware of the intrusion into my life. The pain can be so severe 

that I have a tendency towards a certain amount of stress that I was not aware of. 

(Hopkins, 2004 s. 560) 

 

The pain takes a central place in the persons lives. They feel a lot of anger about 

it, are sad, angry and cry in their despair (Ebbeskog & Ekman, 2001 s. 239) 

 

I studier (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Hopkins, 

2004; Hyde, et al., 1999) beskrev personer med venösa bensår att smärtans intensitet 

varierade över dygnet och att den var svår att kontrollera samt var oförutsägbar. Ena dagen 

kunde de vara smärtfria, för att nästa dag vakna upp med intensiv smärta (Hopkins, 2004). I 

studier av Ebbeskog och Ekman, (2001) beskrev personer med smärtsamma venösa bensår att 

den var så fruktansvärd att det inte fanns något värre samt att det påverkade deras dagliga liv 

som exempelvis inte kunna träffa sina vänner. I studier av Douglas (2001) och Ebbeskog och 
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Ekman (2001) beskriver flera personer hur smärta negativt påverkar sömn och hur den ökar 

under kvällen och natten. Detta ledde till att personer hade svårt att somna och att de ofta 

vaknade av smärta under natten. Det fanns dock personer som beskrev att de tolkade smärtan 

som ett tecken på att såret läkte och därför accepterade personer smärtan (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). I studien av Hyde et al. (1999) tolkades den ökade smärtan som ett tecken på 

infektion i bensåret. I studien av Palfreyman et al. (2007) beskrev vissa personer att rädslan 

för den dominerande smärtan var så stark att de i stället valde starka droger för att lindra 

smärtan. 

 

Det förekom även att personer med venösa bensår beskrev att de kände att det var så skamligt 

att berätta om sina smärtsamma bensår att de inför sina vänner tog på sig en mask för att inte 

visa att de kände sig deprimerade på grund av smärta (Ebbeskog & Ekman, 2001; Palfreyman, 

et al., 2007 ). I studien av Douglas (2001) beskrev personer med smärtsamma bensår att de 

upplevde sig missförstådda då ingen förstod deras smärta och därför lät bli att berätta för sin 

omgivning om smärtsamma upplevelser av venösa bensår. Detta kunde leda till att de slutade 

rapportera om smärta och kunde orsaka en social isolering. Personer kunde på grund av sina 

smärtsamma venösa bensår uppleva sig vara bundna till sitt eget hem (Hyde et al., 1999). 

Ebbeskog och Ekman (2001) beskrev att personer med smärtsamma bensår försökte acceptera 

den och integrera smärtan i det dagliga livet. 

 

The interviewed persons said that they did not want to show that they were feeling 

depressed and so they put on a cheerful face when they met friends or were 

visiting the clinic. They went home and cried in their loneliness and it took a lot of 

effort not to show what they felt. They felt that it was a shame to talk to persons 

close to them about their painful wound. (Ebbeskog & Ekman, 2001 s. 238-239) 

 

Rörlighet och aktivitet begränsades  

I studier av Hopkins (2004), Hyde, et al. (1999), Douglas (2001), Ebbeskog och Ekman 

(2001), Ebbeskog och Emami (2005), Jones, et al. (2008), Morgan och Moffat (2008) och 

Palfreyman, et al. (2007) beskrev personer med venösa bensår att deras rörlighet samt 

aktiviteter begränsades som till exempel på grund av lukten och läckaget. Att leva med ett 

venöst bensår innebar störningar och förändringar i det sociala livet och i aktiviteter. 

Personerna försökte lära sig leva med förändringen och att hantera kroppsliga signaler som 
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smärta, lukt och läckage genom att friviligt avstå från alla aktiviteter som kunde orsaka 

oönskad uppmärksamhet från andra människor (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Ebbeskog & Emami, 2005; Hopkins, 2004; Hyde, et al, 1999; Jones, et al., 2008; Morgan & 

Moffat, 2008; Palfreyman, et al., 2007). Personerna med venösa bensår undvek gå längre 

sträckor eftersom de inte ville belasta sina bensår som till exempel att gå i skogen på grund av 

risken för att trampa fel och det kunde resultera i extra smärta samt nya sår. I en studie av 

Palfreyman, et al. (2007) beskrev personer att den intensiva smärtan kraftigt begränsade deras 

rörelse förmåga så att de tvingades använda kryckor för att kunna gå.  

 

When I had one on my ankle and one on my shin and that was really bad pain. I 

couldn’t walk and I ended up on crutches. I was just about crawling. (Palfreyman, 

et al., 2007 s. 463) 

 

I en studie (Hopkins, 2000) beskrev personer att smärta och oförmåga att fortsätta att 

medverka i sociala aktiviteter ledde till egen social utestängning. Smärtsamma venösa bensår 

gjorde personer medvetna om sina bensår och därför drog de sig tillbaks från sin favorit fritids 

aktiviteter exempelvis dans (Hopkins, 2004). Problemet med lukt hade stor betydelse för 

personer med venösa bensår. I en studie (Palfreyman et al., 2007) beskrevs detta som "det 

värsta" och var en stor bidragande orsak till egen exkludering från sociala aktiviteter. En del 

personer valde att stanna hemma när det var dåligt väder på grund av risken för att deras 

bandageringar skulle bli blöta och förstörda (Ebbeskog & Ekman, 2001). I studierna 

(Douglas, 2001; Hopkins, 2004) beskrev personer med venösa bensår att lukten från deras sår 

kunde väcka uppmärksamhet från hundar som i sin tur kunde leda till oönskad 

uppmärksamhet hos andra människor och därför valde personer att stanna hemma tills de fått 

kontroll över lukt och läckage. I en studie (Hopkins, 2004) beskrev en person med venösa 

bensår att han hade tackat nej att delta vid flera bröllop på grund av att hans sår kunde lukta 

under ceremonin och väcka uppmärksamhet hos andra människor. För att kunna fortsätta sitt 

yrkesliv utarbetade personerna med venösa bensår olika strategier för att hantera lukt och 

läckage som att byta bandageringar under dagen eller spruta parfym för att dölja lukten.(Hyde 

et al., 1999) 

 

Especially in the summertime, you know, and the smell’s not so good either. So I 

always carried 4711 [cologne] with me and sprayed it everywhere. When I was 

marking, one of the girls said to me,‘I like to sit next to you’, she said,‘ There’s 
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always a lovely smell’. I thought, you don’t know why! But you know you’re 

conscious of things like that. (Hyde, 1999 s. 194) 

 

Att under längre perioder inte kunna använda sina bästa kläder och skor på grund av läckage 

bidrog till minskade sociala aktiviteter. I studien av Douglas (2001) beskriver en person 

svårigheten att välja skor till arbetet för att dölja läckaget från sina bensår och det slutar med 

att personen väljer att använda gummistövlar på sitt arbete för att dölja läckaget. Vissa 

personer hade fått rådet att vila mycket under dagen trots att minskad rörlighet hos personer 

med venösa bensår försämrade deras venösa återflöde och detta kunde leda till försenad 

läkningsprocess (Douglas, 2001).  

 

Oförståelse från vårdpersonal skapar rädsla 

Personer med venösa bensår associerade omläggning med intensiv smärta. I studierna av 

Ebbeskog och Emami (2005) och Hopkins (2004) beskrev många personer att omvårdnads 

personal visade oförståelse genom att de inte lyssnade på dem under behandlingen utan 

stressade inriktade sig bara på omläggning. Ebbeskog och Emami (2005) beskrev att 

bandagering orsakade mycket smärta och trots att personen försökte förbereda sig för denna 

smärtsamma behandling så var det oerhört svårt.  

 

They just kept on wrapping that bandage and I felt so sick. I said: I don’t want 

that. But they continued to wrap my leg with it, as if they didn’t have anything 

else. (Ebbeskog & Emami, 2005, s 1228) 

 

I en studie (Ebbeskog & Emami, 2005) framkom att personer upplevde frustration och ilska 

eftersom de tyckte att sjuksköterskor inte tog deras smärtupplevelse under behandling på 

allvar och att själva behandlingen orsakade värre smärta än själva såret. Smärtan orsakad av 

omläggningen kunde hålla i sig i flera dagar efteråt som i sin tur kunde leda till negativa 

konsekvenser på det dagliga livet. Personer med venösa bensår beskrev att efter den 

smärtsamma behandlingen berättade inte alltid om sin smärtupplevelse eftersom de såg den 

som en del i den pågående processen (Douglas, 2001). En effektiv smärtlindring upplevdes 

kunna minska begränsningar i det dagliga livet och på så sätt göra personer med smärtsamma 

bensår mindre sårbara i det dagliga livet (Hopkins 2004). I studien av Morgan och Moffat 

(2008) beskrev personer att de kände oro när vissa sjuksköterskor var delaktiga i deras vård 

och dessa sjuksköterskor kom att associeras med smärta och lidande.  



15 
 

 

… one participant described how he dreaded the few nurses he called ‘the heavy 

brigade’ who failed to realise the pain associated with the rough removal of 

adherent dressings. (Morgan & Moffat, 2008, s. 344) 

 

I studien av Ebbeskog och Emami (2005) beskrev författarna utifrån perspektiv om vikten av 

sjuksköterskans kommunikations förmåga både den verbal och icke-verbal. Personerna gjorde 

en tydlig uppdelning på sjuksköterskor med engagemang för deras situation och de kallades 

med riktiga namn samt sjuksköterskor utan engagemang som benämndes som ”dem”. 

Personerna med venösa bensår ville träffa omvårdnadspersonal i en lugn atmosfär och som 

visade intresse för sitt arbete. Personerna tyckte att stöd och uppmuntran var viktiga delar av 

bensårets läkningsprocess (Ebbeskog & Emami, 2005). 

 

Skamkänslor och oro leder till social isolering  

Vardagen för många personer med venösa bensår präglades av skamkänslor och oro för att 

deras bensår skulle göra ont, lukta och läcka och därmed väcka oönskad uppmärksamhet hos 

andra människor. (Hopkins, 2004; Hyde, et al, 1999; Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 

2001; Ebbeskog & Emami, 2005; Jones, et al., 2008; Morgan & Moffat, 2008; Palfreyman, et 

al., 2007). De återkommande smärtsamma bensåren upplevdes som skamliga och väckte 

känslor av skuld, besvikelse samt ledsamhet vilket i sin tur kunde leda till frivillig exkludering 

från sociala livet (Ebbeskog & Ekman, 2001; Douglas, 2001; Hopkins, 2004 Jones et al., 

2008). I studien av Jones et al. (2008) och Palfreyman et al. (2007) beskrev personer med 

illaluktande bensår att de var rädda för att andra skulle känna lukten och att detta kunde väcka 

känslor av skam. De kände sig äckliga och deprimerade samt ville inte utsätta andra för den 

starka lukten (Jones et al., 2008; Palfreyman et al., 2007).  

 

… it takes all the beauty out of it because you cannot do anything, you cannot go 

anywhere, you can’t go and mix with friends because of the smell... you are 

frightened of going out, whether people can smell anything like... it zaps all your 

confidence.’ (Jones et al., 2008, s. 58) 

 

Ett stort problem för många personer med venösa bensår var att kunna sköta den dagliga 

hygienen, detta kunde påverka negativt deras välmående (Ebbeskog & Ekman, 2001). I 

studien av Douglas (2001) beskrev personer att de aldrig kunde uppleva sig rena på grund av 
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den ständiga oron över de illaluktande bensåren. Detta i sin tur kunde leda till att de kände sig 

deprimerade. I studien av Morgan och Moffat (2008) beskrev personer med bensår att trots att 

de har tvättade sig varje dag upplevde de stark rädsla för att andra människor kunde uppfatta 

de som smutsiga på grund av den lukten som kom från såret 

 

I feel dirty, really, really dirty. I mean I know I have a carer in and I’m washed 

thoroughly every day, and I’m not a dirty person … (Morgan & Moffat, 2008, s. 

344) 

 

I studien av Palfreyman et al. (2007) beskrev personer att smärtans påverkan på deras 

välbefinnande var så negativ att de kände sig deprimerade och det ledde till användning av 

antidepressiv medicin. En del personer tyckte att det tog på krafterna att inte kunna visa för 

andra hur de egentligen kände sig, de grät istället i sin ensamhet (Palfreyman et al., 2007). De 

skämdes över att prata med andra om hur smärtsamma såren var. Andra människors oönskade 

uppmärksamhet på deras bandagerade ben ledde till att de upplevde sig annorlunda och gjorde 

att de isolerade sig från offentliga platser (Ebbeskog & Ekman, 2001; Jones et al., 2008). 

Vissa personer med venösa bensår upplevde rädsla att gå till vanliga butiker, de skämdes för 

att visa sina bandagerade ben och att andra kunde känna lukten. Detta kunde leda till att de 

beställde kläder och skor på post-order istället för att handla själva (Douglas, 2001). I studier 

av Ebbeskog och Ekman (2001) och Hyde et al (1999) beskrev personer med svårläkta bensår 

att bandagering påtvingade dem till förändring i valet av kläder. Många kvinnor tvingades 

bära byxor istället för kjol och det kunde innebär att deras feminina identitet kunde påverkas 

negativt (Hyde, et al., 1999). 

 

Well at one time you would never see me in slacks, but [during] the past 5–6 

years I got so embarrassed with the leaking of my legs when I went out, I got to 

taking to slacks and you can’t get me out of them now, day or night . . . I wear 

them everywhere because I don’t like my bandages showing. It’s very 

embarrassing, I think, although you see other people don’t worry. But to me it’s 

very embarrassing. (Hyde, 1999, s. 194) 
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Diskussion 

 

Syftet med studien var att beskriva människors upplevelse av lukt, läckage och smärta vid 

venösa bensår och hur dessa påverkar det dagliga livet. Analysen resulterade i fyra kategorier: 

Smärtan är central men oförutsägbar; Rörligheten och aktiviteter begränsas; Oförståelse från 

vårdpersonal skapar rädsla; Skamkänslor leder till social isolering 

 

I resultat i kategorin; smärtan är central men oförutsägbar, framkom det att personer upplevde 

smärta som en central del av venösa bensår. Smärtan var oberäknelig och svår att kontrollera. 

Detta kan jämföras med studier om andra sjukdomar som visat att personer med kronisk 

ryggsmärta, trycksår och Fibromyalgi beskrivit liknande upplevelser av smärta. Under alla 

dygnets timmar fanns smärtan alltid närvarande och den kunde vara intensiv, outhärdlig och 

fruktansvärd (Hallberg & Carlsson, 2000; Langemo, Melland, Hanson, Olson & Hunter, 

2000; Osborn & Smit 2006). Studier (Beitz & Goldberg, 2005; Paulsson, Danielsson, Larsson 

& Norberg, 2001) visar att smärt upplevelsen är individuell och att människor med smärta har 

olika sätt att hantera den. En del personer försöker hitta egna strategier för att få kontroll över 

smärta i stället för att söka vård och använder sig exempelvis av smärtstillande (Beitz & 

Goldberg, 2005). Personer som har en mer positiv inställning till smärta har lättare att hantera 

den än personer med negativ inställning till smärta. Personer med positiv inställning till 

smärta har ofta ett mer fungerade liv med både familj och arbete (Paulsson at al., 2001). Det 

kan förstås som att i en omvårdnadssituation är det viktigt att utgå från det individuella 

behovet hos varje individ men också den förmåga och styrka den personen har. För detta 

krävs även en uppfattning om patientens livssituation för att förstå smärtans påverkan på det 

dagliga livet hos personer med smärtsamma bensår. 

 

I studien av Mudge, Holloway, Simmonds och Price (2006) beskrev personer att smärta var 

något de var tvungna att gå igenom även om smärta upplevdes värre efter omläggningen än 

innan. I studien av Price, Fogh, Glynn, Krasner, Osterbrink och Sibbald (2007) beskrev 

personerna att de inte ville klaga på sin smärta trots att omvårdnads personal visade 

engagemang för personers situation och valde i stället att bearbeta sina upplevelser av smärta 

själv. I studien av Blomkvist och Edberg (2002) beskriver författarna att sjuksköterskan också 

hade en central roll i att försöka förstå hur personer kan uppleva smärta och hur den påverkar 

det dagliga livet. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på den smärta som 

personer med venösa bensår lider av och vilket behov de personerna har. 
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I resultat framkom att rörligheten och aktiviteter begränsades, hos personer med venösa 

bensår på grund av smärta, lukt och läckage. I studien av Hägglund och Wadensten (2007) 

som handlar om kvinnors upplevelse att leva med inkontinens beskrev kvinnor att de var 

rädda för att lukta illa och att andra skulle missuppfatta situationen och tro att de misskötte sin 

hygien. De hade svårt att delta i sociala aktiviteter och de var rädda för att andra skulle känna 

att de luktade urin (Hägglund & Wadensten, 2007). I studien av Hall, Rubin, Dougall, Hungin 

och Neely (2005) beskriver författarna om att leva med inflammatorisk tarmsjukdom och  hur 

sjukdomen påverkade alla aspekter av vardagslivet, bland annat sociala relationer, arbete och 

resor. Rädslor relaterade till smärta, tarminkontinens, och plötsliga toalettbesök samt att 

förlora tarmkontrollen var vanliga. Detta upplevdes som skamlig och förnedrande, särskilt då 

det inträffade på offentliga platser som i sin tur ledde till minskad social aktivitet (Hall et al., 

2005). I studien av Hellström och Persson (2002) berättade personer med stomi att andras 

negativa reaktion på stomi upplevdes förnedrande. Personerna med stomi upplevde stark 

rädsla för att deras stomi skulle bli upptäckt och att de då skulle bli dömda av andra. Lukten 

från stomi var hemsk och det orsakade en panik känsla om det fanns en risk för att andra 

kunde känna den. Detta upplevdes skamfullt och förnedrande och det gjorde att dessa 

personer ständigt försökte dölja sin stomi påse på olika sätt. Detta i sin tur ledde till att många 

exkluderade sig själva från sociala aktiviteter och isolerade sig (Hellström & Persson, 2002) 

 

Enligt Toombs (1993, s 62-64, 90-94) är det viktig att förstå de förändringar som pågår under 

sjukdom. De sociala kraven och förväntningarna i samhället angående utseende och attraktion 

gör att är svårt att acceptera de negativa förändringar av självbilden som inte når upp till de 

höga kraven. Eftersom förändringar inte bara påverkar kroppsspråket utan även självbilden 

som i sin tur företräder en person så som denne vill bli uppfattad av andra. Toombs (1993, s. 

90-94) menar att sjukdomen kan orsaka känslor av att personer håller på att tappa kontrollen 

över kroppen och livet. Att inte längre kunna ta hand om sin egen kropp leder till en ökad 

känsla av skam och hopplöshet. För personer med venösa bensår kan just rädsla för att lukta 

vara en rädsla för att andra personer ska få en uppfattning av man tappat kontrollen över sin 

sjukdom och liv det vill säga att inte vara en fullvärdig människa 

 

I resultatet i kategorin: oförståelse från vårdpersonal skapar rädsla, framkom det att personer 

med venösa bensår upplevde att omvårdnadspersonalen visade på bristfälliga kunskaper i 

omvårdnad och att omläggningar gjordes ovarsamt och rutinmässigt. Den bristfälliga 
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kommunikationen ledde till att personerna kände sig ignorerade och objektifierade. I studien 

av McHugh och Thoms (2001) fann författarna att personer med kronisk smärta ofta inte 

kände sig trodda av omvårdnadspersonalen när de berättade om sina smärta upplevelser. Att 

inte kunna utrycka sitt missnöje för den vård som de fick kunde leda till frustration och en 

negativ inställning till omvårdnadspersonalen (McHugh & Thoms 2001). I studien av Thorne, 

McGuinness, McPherson, Con, Cunningham och Harris (2004) beskrev personer med 

smärtproblematik att mötet med vårdpersonalen var problematisk där kunskap om smärta och 

behandlingsalternativ ofta var bristfällig. De beskrev att omvårdnadspersonalen var 

nedlåtande och otrevliga mot dem. De kände att omvårdnadspersonalen skuldbelade dem för 

sin sjukdom och fick dem att känna sig avvisade (Thorne et al., 2004). Vårdpersonalens 

osäkerhet påverkar negativt personer med venösa bensår och kan upplevas som brist på 

trygghet. De upplever att de inte har något eget värde utan de bara är ett sjukdomsfall i 

sjukvårdens system. Det är inte förenligt med god vård när sjuksköterskan får personer med 

venösa bensår att utstå ett extra lidande tillföljd av att det finns kommunikationsbrister eller 

om behandlingen inte uppfyller förväntningarna.  

 

I studien upplevde personer med venösa bensår att deras möte med omvårdnadspersonalen 

ofta var problematisk. Enligt Toombs (1993, s. 110- 112) är mötet mellan patienter och 

omvårdnadspersonalen unik och fokus bör ligga på patientens subjektiva upplevelse av sin 

sjukdom. På så sätt skapas en läkande relation mellan patienten och omvårdnadspersonalen. 

Toombs (1993, s. 100-112) menar att den läkande relationen innebär att vårdpersonalen borde 

dela patientens upplevelse av världen, kroppen och personlighetens förändring vid 

sjukdomen. Därför måste patienten få möjlighet att berätta om sin upplevelse av sjukdomen 

för att på så sätt återuppbygga integriteten. Genom förståelse för den levda kroppen kan 

sjuksköterskan uppmärksamma patientens individuella behov(Toombs 1993, s. 100-112). 

Genom användning av Toombs (1993, s. 100-112) beskrivning av den läkande relationen kan 

sjuksköterskan skapa en möjlighet att se personers individuella behov och erbjuda en god 

omvårdnad som bygger på respekt.  

 

Personer med venösa bensår beskrev i kategorin; skamkänslor och oro leder till social 

isolering att medvetenhet om att andra uppmärksammade de drabbades smärta, lukt och 

läckage orsakade oro, rädsla och skamkänslor vilket gjorde att de drabbade begränsade sina 

sociala kontakter. Liknande resultat beskrivs av Krueger, Koo, Lebwohl, Menter, Stern och 

Rolstad (2001) i en studie om personer med psoriasis som ofta upplevde en känsla av skam 
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och hopplöshet. De var mycket oroade för omgivningens reaktioner för sjukdomen som till 

exempel risken att denna sjudom kan smitta andra. Därför undvek personer med sjukdomen 

psoriasis både fysisk kontakt som till exempel hårfrisör och sociala kontakter (Krueger et al., 

2001). I studien av Åsbring och Närvänen (2002) beskrev författarna att kvinnor med 

sjudomen fibromyalgi upplevde att människor i deras omgivning ifrågasatte upplevelsen av 

sjukdomen. Att omgivningen ifrågasatte sjudomen upplevdes oerhört kränkande och det 

väckte skamkänslor och kunde leda till social isolering (Åsbring & Närvänen, 2002). Känsla 

av oro och skam var en stark upplevelse hos personer med venösa bensår. Detta påverkade 

djupt personers livslidande och deras egen självuppfattning. Ibland är det svårt att uttrycka i 

ord om sitt lidande och beskriva de innersta känslorna. Därför kunde personer med venösa 

bensår lida i tysthet för att smärta och lukt var någonting som var för privat och generande att 

prata om med allmänheten.  

 

Utifrån föreliggande studien finns det olika förslag för omvårdnadsinterventioner som kan 

vara till hjälp för personer som lever med venösa bensår. Som omvårdnadsintervention är det 

viktig att bygga upp en förtroendefull relation med den sjuke personen och omgivningen. 

Enligt Ell (1996) har kommunikation stor betydelse på vilket sätt den drabbade hanterar sin 

sjukdom. När det uppstår brister i kommunikation kan det leda ofta till missuppfattningar och 

konflikter vilket påverkar negativ alla iblandade (Ell, 1996). Informationen om sjukdomen 

och behandlingen är mycket viktig för personen med en kronisk sjukdom. Richardson, Adams 

& Poole (2006) anser att vårdpersonalen bör ha en vilja att lyssna och tillsammans med den 

drabbade hitta lösningar på problem. Genom att sjuksköterska ger viktigt information och 

visar respekt, kan den drabbade inspireras till att göra egna val och behålla sin integritet. 

Kleiman (2004) anser för att sjuksköterska ska kunna samspela med den drabbade är det 

viktigt att hon är tillgänglig och uppmärksammar på personens unika behov. Därför är det 

också viktig att sjuksköterska lyssnar på vad personer med en kronisk sjukdom berättar. 

Genom att lyssna på den drabbades berättelser skapas även möjlighet att visa empati, närhet, 

dela personer upplevelser av sjukdomen samt att tillsamman med den drabbade hitta olika 

strategier för att klara av vardagen (Fox & Chesla, 2008). Sjuksköterskor kan hjälpa personer 

att få en mer positiv syn på sitt tillstånd, genom att försöka förstärka deras livskvalitet. 

I denna litteraturstudie upplevde många personer med venösa bensår begränsningar i det 

sociala livet. Därför kan ett förslag till omvårdnadsintervention för dessa personer vara att ha 

möjlighet till att delta i stödgrupper. Sådana grupper som har liknande erfarenheter och 

problematik kan på så sätt bidra till att dela med sig av information, råd samt upplevelse från 
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vardagen (Breau & Norman, 2003). Enligt Schofield och Wheaton (1992) kan sådan 

medverkan i en stödgrupp erbjuda möjlighet till socialisering och ömsesidig självhjälp. 

Deltagande i en sådan grupp ger den drabbade möjlighet att finna andra i liknande situation 

och på så sätt ge/få social stöd. Detta kan leda till att den drabbade upplever minskning av 

isolering och minskar behovet av att dölja sina problem Cook (2001). Den stora fördelen med 

deltagande i stödgrupper är inte bara ett bättre hälsa hos de drabbade. Denna typ av 

omvårdnadsinterventionen är mycket kostnadseffektiv för sjukvården och för de som deltar i 

stödgruppen (Davison, Penndaker & Dickerson, 2000). 

 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien användes systematisk kvalitativ litteraturstudie med induktiv manifest 

ansats. Enligt Downe-Wamboldt (1992) har den kvalitativa innehållsanalysen fördelar inom 

omvårdnads forskning på grund av att den fokuserar på möten och samtal mellan personer 

som i sin tur ger ökad kunskap om personers upplevelse av fenomen. Denna metod leder till 

en djupare förståelse av personers upplevelser. Manifest innehållsanalys innebär att forskaren 

försöker bevara substansen av det uppenbara och undviker egen tolkning (Downe-Wamboldt, 

1992). Syftet med litteratur studien var att beskriva upplevelser ur ett inifrånperspektiv och 

därför bestod sökt data av kvalitativa artiklar.  Downe-Wambolt (1992) beskriver att 

utgångspunkten vid en manifest innehållsanalys metod är det uppenbara, det som texten säger, 

och forskaren lägger inga egna tolkningar och värderingar i analysprocessen (Downe-

Wambolt, 1992). En kvalitativ metod valdes eftersom denna metod har ett individ orienterat 

perspektiv och tillvägagångssättet gör det möjligt att få en djupare förståelse av personers 

upplevelser (Holloway & Wheeler, 2010, s. 11). För att kunna beskriva en studies 

tillförlitlighet har Holloway och Wheeler (2010, s. 302- 304) används begreppen pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet och bekräftbarhet för att beskriva trovärdigheten i en kvalitativ 

studie. 

 

I denna studie satte författaren åt sidan förutfattade meningar och undvek tolkning samt var 

öppen för de upplevelser som framkom under processen. Holloway och Wheeler (2010, s. 

303) menar att för att nå bekräftelsebarhet är det mycket viktigt att författaren har ett neutralt 

förhållningssätt under arbetes gång samt att läsaren kan följa data till ursprungskällan.  

Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) innebär pålitlighet att data är riktig, stabil 

och överensstämmande över tid och förhållande samt att det ska vara möjligt att följa 
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forskningens händelseförlopp och hur forskaren nått sina slutsatser. En noggrann beskrivning 

av studiens process bidrar till att läsaren kan följa och förstå studien vilket gör studien mer 

pålitligt (Holloway & Wheeler, 2010, s. 305, 310). I denna studie beskrevs proceduren som 

datainsamling, analys och kvalitetsgranskning noggrant med hjälp av brödtext och tabeller för 

att förstärka studiens pålitlighet. Holloway och Wheeler (1996, s. 162) menar att 

trovärdighetär ett begrepp som betyder att resultaten representerar verkligheten. Detta innebär 

att upptäckten ska återspegla deltagarnas upplevelse och inte forskarens tolkningar av dem. 

Studiens trovärdighet kan styrkas genom att använda citat då det hjälper läsaren att bedöma 

hur resultatet har framkommit (Holloway & Wheeler, 2010, s.303, 325). Under 

analysprocessen kontrollerades fortlöpande att textenheterna svarade mot syftet, vilket ibland 

kunde leda till att vissa textenheter exkluderades. Holloway och Wheeler (2010, s. 299) menar 

att det vid datainsamling finns risk för att det lätt förekommer tolkningar. Under arbetes gång 

skedde även en regelbunden återkoppling till originaltexterna för att inte förlora viktigt 

innehåll. Detta var möjligt genom att alla textenheter hade tydliga referenser så att 

originaltexten lätt kunde återfinnas. Materialet har även granskats kontinuerligt av handledare 

och andra studenter vid seminarier. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) innebär 

överförbarhet att en studies resultat i ett sammanhang kan överföras eller appliceras till 

liknande situationer eller deltagare. Därför har syfte, urval och analys tydligt beskrivits för att 

andra i liknande situationer ska kunna göra en bedömning av överförbarhet av studiens 

resultat till andra liknande grupper av personer. 

 

Slutsats 

Venösa bensår är ett multidimensionellt problem eftersom smärtan lukt och läckage påverkar 

många olika aspekter av personernas dagliga liv. Smärtan har den största påverkan på det 

dagliga livet hos personer med venösa bensår. Smärta påverkar negativt bland annat personers 

sociala aktiviteter, rörlighet och välbefinnande. Trots att den smärta de utrycker inte alltid är 

synlig så är den verklig och personer med venösa bensår måste bemötas med respekt samt bli 

tagna på allvar. Det är därför mycket viktigt att följa upp smärtproblematiken hos personer 

med smärtsamma venösa bensår. Sjuksköterskan har en viktig roll att genom kunskap och 

förståelse om hur personer med smärtsamma bensår mår samt hur de upplever bemötandet, 

skapa ett förtroende och på så sätt skapa förutsättningar för individanpassad vård och stöd. 
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En viktig del i sjuksköterskans arbete att låta personerna vara självbestämmande och visa att 

de respekterar personernas egna val. Genom relevant information och kunskap kan 

sjuksköterska hjälpa de drabbade att acceptera sitt nya liv genom att förstärka deras 

livskvalitet. Genom sjuksköterskans professionella förhållningssätt och goda kunskaper 

gällande venösa bensår och relevanta behandlingsmetoder kan personers välbefinnande öka 

och främja läkningsresultatet. På så sätt kan onödigt lidande hos personer med venösa bensår 

förebyggas.  

 

Därför anser författaren att det behövs mera forskning gällande sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete med personer med venösa bensår. Forskning som behövs på hur 

sjuksköterskor upplever det att vårda personer med venösa bensår och vad sjuksköterskor har 

för attityder. Det saknas även studier av hur sjuksköterskorna kan hjälpa personer med venösa 

bensår att förstå deras kropp, vilket skulle vara intressant att studera. 
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