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Abstrakt 

Den främsta orsaken till arteriell cirkulationsinsufficiens i benen är 
ateroskleros vilken har nått epidemiska proportioner i många länder. De två 
vanligaste symtomen är ”fönstertittarsjukan” och kritisk ishemi där risken är 
stor att patienten förlorar benet om behandling inte sätts in. Få studier har 
gjorts för att undersöka människors upplevelse att leva med kronisk 
cirkulationsinsufficiens i benen. Syftet med denna studie var att beskriva äldre 
personers upplevelser av att leva med kronisk arteriell cirkulationsinsufficiens 
i benen. Studien utfördes genom intervjuer med åtta personer över 70 år med 
konstaterad perifer artärsjukdom, som fanns inom äldreomsorg och 
kirurgavdelning i Norrbotten och Stockholm. Materialet analyserades med 
kvalitativ innehållsanalys. Analysarbetet resulterade i två teman. Det första 
temat är livet blir begränsat med tre kategorier: rörligheten blir begränsad, 
nattsömnen störs, sociala umgänget reduceras. Det andra temat är synen på 
framtiden anpassas med tre kategorier: inga förväntningar att bli bättre, ljus
syn på framtiden, anpassning till begränsat liv. Resultatet visade att deltagarna 
upplevde att nedsatt bencirkulation förändrade deras dagliga liv. De beskrev 
att det var hämnande och deras liv blev begränsat. Upplevelse att leva med 
nedsatt arteriell cirkulation beskrev deltagarna genom att berätta om sina 
förväntningar om framtiden. Det framkom att flera av dem var besvikna, 
ängsliga och såg mörkt på sin framtid, men det fanns även de som hade planer 
och förväntningar. Genom denna studie får vårdpersonalen ökad kunskap på 
hur de kan hjälpa att stödja de äldre med arteriell insufficiens i benen på bästa 
sätt för att uppnå eller bevara välbefinnande och öka livskvalitet. 

Nyckelord: äldre personer, upplevelse, kronisk sjukdom, perifer arteriell 
insufficiens, arteriell sår, omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys
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Abstract 
The main cause of arterial insufficient circulation in the legs is atherosclerosis 
which has reached epidemic proportions in many countries. The two mostly 
common complaints are "Intermittent claudication” and “critical ischemia” 
where the risk is great that the patient will lose his leg if treatment is not 
deployed. Few studies have been done to examine people's experience of 
living with chronic circulations insufficiency in the legs. The purpose of this 
study was to describe older people's experiences of living with chronic arterial 
circulations insufficiency in the legs. The study was conducted through 
interviews with eight people over 70 years with confirmed peripheral arterial 
disease, who were in care for the elderly and surgery department in northern
Sweden and Stockholm. The material was analyzed by qualitative content 
analysis. Analytical work resulted in two themes. The first theme is the life is 
limited with three categories: mobility is limited, sleep disturbance, and social 
interaction is reduced. The second theme is adaptation of the vision of the 
future with three categories: no expectations of getting better, bright vision of 
the future, adaptation to limited life. The results showed that participants felt 
that reduced arterial circulations in the legs changed their daily lives. They 
described that it had a checking effect and their lives were limited. Experience 
of living with peripheral arterial disease was described by the participants by
talking about their expectations about the future. It was found that several of 
them were disappointed, anxious, and saw the future in darkness, but there 
were also those who had plans and expectations. By this study health 
professionals hopefully get more knowledge to be able to support the elderly 
with arterial insufficiency in the legs in the best way to achieve or maintain 
well-being end enhance quality of life.

Keywords: elderly people, experience chronic disease, peripheral arterial 
insufficiency, arterial ulcers, nursing, qualitative content analysis
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I dagens samhälle uppnår allt fler hög ålder. År 2025 kommer ungefär en tredjedel av Europas 

befolkning att vara 60 år eller äldre. Särskilt markant är ökningen av personer i åldern 80 år 

och över. Den demografiska utvecklingen kommer att påverka ländernas ekonomiska och 

sociala utveckling, välfärd, hälso- och sjukvård samt den enskilda människans välbefinnande.

Hög ålder är den starkaste riskfaktorn för svår sjukdom och död och därmed för stor 

sjukvårdskonsumtion. En utmaning för dagens Europa är att skapa möjligheter för människor 

att bibehålla en god hälsa långt upp i åren (Statistiska Centralbyrån, 2009). 

Enligt Järhult och Offenbartl (2002) drabbas alla i västvärlden av ateroskleros i högre eller 

lägre grad. Namnet ”ateroskleros” beskriver med sitt namn hur kärlen ser ut på insida och 

betyder ”grötig förhårdnad”. Ofta används ordet arterioskleros som likvärdig begrepp, men 

betyder ”hård artär”. Enligt Lewis (2001) är ateroskleros en degenerativ process i artärernas 

innersta lager, vilket leder till en förträngning av kärlets lumen och hinder för blodflödet. 

Aterosklerosprocessen startar med att det samlas mjuka inlagringar av fett ärernas intima. 

Detta utvecklas med åren till en hård förkalkad fläck, som brukar växa i storlek. Ofta bildas 

sårighet på plackets topp varvid små kalkskållor och trombosavlagringar kan sköljas ut i 

blodströmmen med embolisering som följd (Lewis, 2001).

Peripheral arterial disease (PAD) kan översättas som perifer arteriell sjukdom och

klassificeras som tredje typ i serie sjukdomar som är framkallade av ateroskleros (Selby, 

2008). PAD kan beskrivas som förträngning i de stora perifera artärerna. Detta kan vara 

kombination av ateroskleros, inflammation, stenos, emboli och trombos. Huvudsakligen 

människor över 70-års ålder drabbas av PAD (Arain & Cooper, 2008). Bull (2005) beskriver

claudicatio intermittens som det vanligaste symtomet på PAD. Patienterna upplever 

trötthetskänsla, obehag eller smärta i en speciell grupp av muskler i benen vid ansträngning. 

Det brukar vara musklerna som har blodförsörjning av skadade artärer. Enligt Arain och 

Cooper (2008) är claudicatio intermittens ett klassiskt PAD-symtom som förekommer hos 

cirka 10 % av patienterna. Ungefär 50 % av patienter med PAD har icke typiska mindre 

intensiva symtom och resterande 40 % är symtomfria. 

Enligt Arain och Cooper (2008) drabbas cirka 8 miljoner amerikaner av PAD. Ostchega, 

Paulose-Ram, Dillon, Gu och Hughes (2007) redovisade att cirka två tredjedelar av människor 

med PAD är symtomfria. Antal sjuka växer med stigande ålder, däremot hittades ingen 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor som drabbas av åldersrelaterad PAD. Bull (2005) 
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redovisade att ungefär 27 miljoner lider av PAD i Europa och i Nord Amerika, av dessa är 

16,5 miljoner (61 %) symtomfria. Dessa patienter blir inte diagnostiserade och inte 

behandlade förrän sjukdomen kommer till ett ganska allvarligt stadium. Även när patienterna 

får symtomen brukar de tolerera smärta ganska lång tid och skyller mest på vanliga 

åldersskavanker tills smärta och besvär blir helt ohållbara. 

Enligt Selby (2008) kallas sjukdomen ”den största mördaren i England”. Till skillnad från

stroke och hjärtsjukdomar är den nästan ogripbar och ofta oigenkännlig bland patienter och 

underdiagnostiseras inom vården. Enligt Arain och Cooper (2008) förutsäger PAD starkt 

systematisk ateroskleros. Patienter med PAD löper tre gånger större risk att drabbas av alla 

sorters dödlighet och sex gånger större risk att drabbas av cardiovaskulärt relaterad mortalitet 

jämfört med patienter utan PAD. Bull (2005) kom i sin studie fram till att patienter med 

symptomatisk PAD eller claudicatio intermittens hade 30 % högre risk att dö inom fem år och 

50 % inom tio år jämfört med dem som inte har PAD. Dessa personer kommer mest troligen 

att drabbas av hjärtinfarkt (60 %) eller ischemisk stroke (12 %). Anledningen till detta är att 

PAD har samma underliggande patologi som stroke och hjärt- kärlsjukdomar. Bull (2005) 

kallar den aterotrombos i sin studie. Detta är en systemsjukdom och om den förekommer i ett 

kärl, då är det mest troligt att den finns i andra kärl också. 

Enligt Lewis (2001) används ultraljudsdoppler som diagnostisk hjälpmedel för att utesluta 

eller påvisa arteriell cirkulationsstörning. Anamnes, klinisk undersökning och objektiv 

undersökning med ultraljudsdoppler brukar ge en bra bild på besvärets etiologi. Normalt 

ankeltryck ligger omkring 1 (0,9-1,3) i index. Ankeltryckindex högre än 1,3 är svåra att 

värdera eftersom orsaken till detta kan vara stela blodkärl. I dessa fall kan tåtrycksmätning 

vara indicerat. Enligt Arain och Cooper (2008) löper personer med ankeltrycksindex mindre 

än 0,9 1,7–2,5 gånger högre risk för cardiovaskulär mortalitet. Personer med ankeltrycksindex 

högre än 1,4 (vilket förorsakats av svårt komprimerade kärl/ hårda kärlväggar) hade riskfaktor 

1,8–2,1 för framförallt cardiovaskulär mortalitet (Arain & Cooper, 2008).

Rökning är den viktigaste riskfaktor till utveckling av aterosklerossjukdomen. Andra kända 

riskfaktorer är hög blodtryck och förhöjda blodfetter (Aronow, 2007). Hos diabetiker är 

arteriell kärlsjukdom en dominerande komplikation. Till skillnad från den vanliga 

aterosklerosen återfinns kärlförändringar i lite mindre, perifera artärer hos personer med 

diabetes. Bensår är vanliga och till deras uppkomst bidrar bland annat sensibilitetsrubbning 
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som uppträder i benen efter mångårig diabetes (Arya et al., 2006). Hög ålder är i sig en 

riskfaktor för neuropati, cirkulationsinsufficiens, immunbrist, dåligt nutritionsstatus och 

atrofisk hud, vilket ökar risken för svårläkta sår (Lewis, 2001).

    

Ett arteriellt bensår kan uppstå på grund av åderförkalkning i benets och/eller fotens artärer 

och arteriolerna, beroende på att syretillförseln minskar till huden. Grav hypoxi förorsakar 

celldöd och vid ateroskleros i artärerna till nedre extremiteter uppkommer celldöd i den mest 

perifera vävnaden - i huden. Resultatet blir bensår eller vid kraftig ischemi uppstår gangrän i 

de sämst blodförsörjda vävnaderna (Lewis, 2001). Arteriella bensår orsakas oftast av flera 

förträngningar i benens artärer. Blodet i artärerna rinner allt långsammare och 

mikrotromboser kan bildas i kapillärerna, detta leder till minskat blodflöde i hudens 

kapillärer. Detta märks i första hand distalt på extremiteten (foten). Efter hand kan ischemiska 

sår uppstå speciellt vid tryck under lång tid. Arteriella sår ses oftast distalt på foten, ofta på 

fotrygg, tår, häl och fotsula, men kan även sitta på underbenet. Över benutskott är huden ofta 

tunn och utsatt för tryck, där uppkommer sår lättare. Arteriella sår kan vara djupa och ibland 

ses även senor. Dopplerundersökning kan göras för att avgöra om arteriell 

cirkulationsstörning föreligger samt grad av detta. Vid arteriell insufficiens behandlas i första 

hand bakomliggande orsaker och riskfaktorer (Aronow, 2007). Enligt Houghton et al. (2003) 

är kostnaderna för fotkomplikationer och amputationer höga. Kostnaden för behandling av ett 

bensår i USA är 2500 dollar för fyra månaders behandling. 

Enligt Arain och Cooper (2008) ska alla som jobbar inom vården ta på allvar patienter med 

PAD. De som har värk och tappar hår i nedre extremiteter, har kalla fötter och puls som är 

svår palperad i underben och fötter ska uppmärksammas speciellt. Det ska alltid utredas PAD 

hos äldre patienter som klagar på muskelvärk i benen. Brevetti et al. (2007) kom fram till att 

det finns stor attitydskillnad inom vården mot patienter med PAD. Studien visade att 

patienterna med PAD ofta blir underdiagnostiserade av allmänläkare jämfört med 

kärlspecialister. Patienterna som sökte hjälp hos specialister fick professionell vård och 

lindring för sina besvär. Mortaliteten hos dem blev betydligt lägre jämfört med dem som sökte 

hjälp hos allmänläkare.

Få studier har gjorts för att undersöka patienternas upplevelse att leva med en kronisk 

cirkulationsinsufficiens i benen. De studier som finns beskriver ofta upplevelse att leva med 

venösa bensår. I en studie av Ebbeskog och Emami (2005), där patienternas upplevelse av att 
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få behandling av venösa bensår studerades, berättade patienterna att de vill känna sig värdiga 

och möta skickliga, vänliga och förtroendeingivande sjuksköterskor i delaktig atmosfär. 

Sårvård kräver ett multidimensionellt kliniskt tillvägagångssätt som involverar inte bara 

medicinska och tekniska vårdstrategier utan också aspekter som tar hänsyn till personernas 

upplevelser. Enligt Ebbeskog och Ekman (2001) har ben- och fotsår en mycket negativ 

inverkan på patientens livskvalitet. 

Kralik, Visentin och Van Loon (2005) beskrev att när en människa anpassar sig till en ny 

livssituation genomgår personen en transition. Transition är inte bara ett begrepp som 

beskriver förändring utan den innebär en psykologisk process i samband med förändrad 

livsvärd. För en människa med en kronisk sjukdom är transition en process i vilken deras 

hälsa och välbefinnande är i ständig förändring. Enligt Ebbeskog och Ekman (2001) kan 

sjuksköterskan genom sin stödjande roll, förståelse och samtal med patienten bidra till att 

minska svårigheter för patienter med bensår. Att utgå från ett helhetsperspektiv har visat sig 

öka möjligheterna till en optimal sårläkning (Hampton, 1997). För att utgå från ett 

helhetsperspektiv krävs att kunskap inhämtas om livsstilsrelaterade faktorer som till exempel

patientens matvaror, eventuellt tobaksbruk, rörelseförmåga och motionsvanor. För patienten 

är kunskap om sin sjukdom och dess konsekvenser av betydelse för att uppnå en så hög 

livskvalitet som möjligt (Engström & Nordenson, 1995). Sjuksköterskan och patienten bör 

sätta upp enkla och konkreta mål som kan genomföras, utvärderas och följas upp. För 

relevanta mål behöver sjuksköterskor fördjupa sig i hur patienter förstår och tänker om sin 

sjukdom, vilken bild de har av den, deras erfarenheter av att integrera sjukdomen i vardagen 

samt synen på eget ansvarstagande (Björwell, 1999).

Syfte

Syftet med vår studie var att beskriva äldre personers upplevelser av att leva med kronisk 

arteriell cirkulationsinsufficiens i benen. De specifika frågor som studerades var: Hur 

påverkade sjukdomen det dagliga livet? Vad gjorde de för att hantera besvären och klara det 

dagliga livet? Hur såg de på framtiden? 

Metod

En kvalitativ metod har vi använt i studien, där data samlades in med semistrukturerade 

intervjuer som spelades in på band. Enligt Polit och Beck (2004) används kvalitativ forskning 

när data samlas in för att få en djupare eller bredare förståelse av det fenomen som undersöks. 
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I kvalitativ forskning delar informanterna med sig av sina erfarenheter och upplevelser, samt 

får uttrycka sig och formulera sig med egna ord och där även helhetsperspektivet av 

informanten är en viktig del att beakta. Inom omvårdnadsforskning strävar de kvalitativa 

ansatserna efter att beskriva, förklara, tolka samt skapa mening och förståelse i människans 

subjektiva upplevelse av omvärlden. Forskaren försöker möta situationen som om den alltid 

vore ny och strävar efter en helhetsförståelse av en unik situation (Polit & Beck, 2004).  

Deltagare

Intervjuerna genomfördes med åtta personer över 70 år som fanns inom äldreomsorg och 

kirurgavdelning i Norrbotten och Stockholm. Inklusionskriterierna för studien var att 

deltagarna skulle ha konstaterad perifer artärsjukdom i benen, vara 70 år eller äldre, vara 

orienterade till tid, rum och person samt vårdas av distriktssjuksköterskan inom primärvård 

eller av sjuksköterska på äldreboende eller av sjuksköterska på kirurgmottagning. 

Exklusionskriterium var demenssjukdom. 

Procedur

Efter att studien var godkänd av etiska gruppen vid Institutionen för hälsovetenskap, 

kontaktade författarna personligen och via brev verksamhetschefer och gav kort information 

om studien (Bilaga 1). Efter att verksamscheferna gav sitt medgivande tog vi kontakt med 

sjuksköterskor på äldreboende och kirurgmottagning som hjälpte oss att välja ut åtta personer 

som överensstämmer med kriterierna för deltagandet. Sjuksköterskorna hade delat ut 

förfrågan om deltagande i studien till de äldre (Bilaga 2). I förfrågan fanns information om 

metod och syfte till studien. Det framgick även att det var frivilligt att delta i studien och de 

kunde avbryta deltagandet i studien när de vill utan att ange orsak till detta samt att det inte 

heller skulle komma att påverka den omvårdnad som de får. Personerna informerades även

om att alla uppgifterna ska behandlas så att deltagarnas identitet skyddas genom att inga namn 

kommer att finnas i intervju eller utskrifter. Personerna som valde att delta i intervjun gav sitt 

samtycke både skriftligt och muntligt. Svarstalongen postades i bifogat svarkuvert till 

författarna personligen. Författarna kontaktade deltagarna personligen för att bestämma om 

datum, tid och plats för intervjun (jmf Kvale, 1997). 

Datainsamling

De kvalitativa datainsamlingsmetoderna innebär insamling och systematisering av kunskap i 

syfte att nå en djupare förståelse för det problem som studeras (Holloway, 2005). I vår studie 
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baserades datainsamlingen på semistrukturerade forskningsintervjuer med hjälp av en 

frågeguide (Bilaga 3). Vid denna typ av intervju är svarsalternativen öppna. Att använda 

öppna frågor gav oss tillfälle att ställa följdfrågor och gav våra deltagare möjlighet att tala mer 

och fritt. Frågor som är öppet formulerade ger större förutsättning att locka fram berättandet

(jmf Holloway, 2005). En intervju innebär att forskaren och undersökningspersonen möts 

ansikte mot ansikte. Avsikten är att forskaren genom ett ledsagat samtal ska kunna förstå 

vilken mening en individ lägger i en händelse (Kvale, 1997). Författarna delade upp 

intervjuarna och utförde fyra var. Intervjuerna pågick mellan 30-60 min. Under intervjuerna

strävade författarna efter att ha de äldre personerna i fokus och deras upplevelse att leva med 

arteriell cirkulationsinsufficiens i benen. Intervjuaren använde sig själv som ett instrument för 

att få inträde i den intervjuades värld. Det var viktigt att den intervjuade befann sig i en lugn 

miljö där den kunde ostörd prata om sina upplevelser (jmf Kvale, 1997).

Analys  

För att besvara studiens syfte analyserades materialet med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. Det grundläggande arbetssättet i innehållsanalys kännetecknas av att 

forskaren på ett systematiskt och stegvist sätt klassificerar data för att lättare kunna identifiera 

mönster och teman, och där målet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen. Det finns 

två former av innehållsanalys: manifest och latent innehållsanalys. Vid en manifest 

innehållsanalys belyses det uppenbara innehållet i texten medan författaren i en latent 

innehållsanalys gör en tolkning av texten (Downe-Wambolt, 1992). Syftet med latent 

innehållanalys är också att lägga märke till tystnad, suckar, skratt etc (Elo & Kyngäs, 2008). 

Inför analysen skrevs de bandinspelade intervjuerna ut ordagrant, där även situationen och 

dynamiken beskrevs i texten med hjälp av så kallat fältanteckningar. För att få ett 

helhetsintryck av materialet lästes texterna igenom noggrant ett flertal gånger, för att sedan 

dela in texten i meningsbärande enheter utifrån syftet. Under de här genomläsningarna gjordes 

inte något djupare analys av texterna. I nästa steg kondenserades de meningsbärande 

textenheterna i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna kodades med hjälp av siffror och bokstäver för att lättare kunna gå tillbaka 

till ursprunglig intervju. Därefter började författarna kategorisera, där textenheter med 

liknande upplevelser fördes samman och namngavs med rubriknamn. Kategorierna med 

liknande upplevelser slogs ihop till nya bredare kategorier. Denna analysprocess fortskred i 

små steg tills författarna fick fram de slutliga kategorierna som blev fullständiga och 
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ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter tillhör en relevant 

kategori och att inga meningsbärande enheter hamnade i mer än en kategori. Dessa kategorier 

utgör det manifesta innehållet. Slutligen formulerade författarna teman, där det latenta 

innehållet i intervjuerna framgick. Under hela analysen kontrollerade författarna materialet

mot ursprungstexten för att bedöma om analysens beskrivning fortfarande står i god 

överensstämmelse med det ursprungliga innehållet i intervjuerna. Analysarbetet diskuterades 

kontinuerligt mellan båda författarna, med handledare samt vid seminarium. Resultatet 

redovisades i brödtext. För att förtydliga det latenta innehållet i texten belyste författarna 

kategorier och teman genom citat från intervjuerna (jmf Granheim & Lundman, 2004). 

Etiska överväganden

Informerat samtycke inhämtades från personerna som medverkade i studien. Detta innebär att 

de fick information om undersöknings syfte, hur den var upplagd och att de har gett sitt 

samtycke båda skriftligt och muntligt. Personerna informerades även om att det var frivilligt 

att delta i studien och att de kunde dra sig ur den när de önskade utan att ange en förklaring. 

Deltagarna informerades om att författarna inte ska redovisa privata data som kan identifiera 

den intervjuade. Det var viktigt för författarna att se till att den intervjuade inte skadades på

något sätt under intervju och att personens integritet skyddades (jmf Graham, 2007; 

Holloway, 2005). Platsen för intervjuerna valdes utifrån informanternas önskan samt i lugn 

och ostörd miljö. Under intervju strävad författarna efter att bemöta intervjupersoner med 

respekt. Genom att aktivt lyssna, utan att avbryta eller påskynda samtalet visade författarna att 

de var intresserade av vad de hade att säga. Författarna var medvetna om det egna 

förhållningssättet, genom att vara lyhörda och ha känslighet för hur intervju personen 

uppträder, dennes kroppshållning och tonfall, så att den intervjuade inte kunde skadas på 

något vis. Under intervjusituation har vi som intervjuare makt över situationen, eftersom vi 

ska införa samtalsämnen och styra genom ytterligare frågor genom hela intervjun, en makt 

som kan användas på ett bra och dåligt sätt (jmf Kvale, 1997; Polit & Beck, 2004). 

Intervjubanden och texterna har varit bara tillgängliga för oss som utförde studien och för vår 

handledare. Intervjubanden och texterna förstördes när rapporten var färdig, godkänd och 

publicerad. Deltagarnas identitet skyddades även genom att de inspelade och utskrivna 

intervjuerna bearbetades och analyserades utan att namn på person angavs. Intervjudeltagarna 

gavs möjlighet att ta del av det färdiga materialet då det var godkänt efter slutexamination.
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Resultat

Analysarbetet resulterade i två teman och sex kategorier (tabell 1) som beskrivs i löpande text. 

Resultatet illustreras med citat från de intervjuer som ingått i analysen.

Tabell 1. Översikt över teman (n=2), kategorier (n=6) 

Teman Kategorier

Livet blir begränsat

Synen på framtiden anpassas

Rörligheten begränsas

Nattsömnen störs

Sociala umgänget reduceras

Inga förväntningar att bli bättre 

Ljus syn på framtiden

Anpassning till begränsat liv

Livet blir begränsat

Deltagarna i studien beskrev att det var svårt och jobbigt att leva med nedsatt arteriell 

bencirkulation. De hade besvär med smärta, klåda och bensår. Deltagarna beskrev att nedsatt 

blodcirkulation i benen förändrade det dagliga livet. De beskrev att det var hämnande och 

deras liv blev begränsat. De flesta av deltagarna var mycket aktiva innan insjuknandet, reste 

mycket, cyklade, gick mycket i trappor, simmade och var mycket ute i naturen. Deltagarnas 

försämrade förmåga till fysiska aktiviteter reducerade deras förmåga att leva ett aktiv liv.

Rörligheten begränsas

Deltagarna hade ett stort problem med inskränkt rörlighet. Smärtan i benen var en central del i 

deltagarnas beskrivningar att leva med nedsatt arteriell bencirkulation. De beskrev smärtan 

som kramp i benen, brännande, stickande och sprängande och en del av deltagarna hade 

ständigt ont i benen. En del deltagarna beskrev att det gjorde fruktansvärt ont att gå 

framförallt när terrängen var dålig. De var tvungna att stanna av och vila en stund och sedan 

kunde de fortsätta en bit igen. Deltagarna beskrev att de blev tröttare i benen när de går och 

inte orkade gå långt och ville helst undvika att gå i trappor. En del av deltagarna fick också 
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problem med balansen och hade ramlat flera gånger, därför var de rädda att ramla igen. De 

upplevde att de hade dålig känsel i fötterna och inga krafter i benen. Aktiviteter som 

promenader, spela tennis och golf, resor och sociala kontakter inskränktes eller var inte 

möjliga. Tidigare aktiviteter var inte längre möjliga som att till exempel gå i trappor, gå ut, gå 

i natur och det fanns en saknad efter att få komma ut och få frisk luft. Deltagarna beskrev att 

de inte kunde motionera och engagera sig mer fysisk vilket medförde att deras kondition blev 

sämre. 

Man får ont i benen när man ska gå ... man måste stanna av och så där ... 
sedan kan man fortsätta en bit igen så där … sen är det att man missar 
mycket utan sina … som … jag var ju som det mera naturmänniska att vara 
mycket ute och aktivera … lite av varje ... då får man sluta med det … jag 
kan inte vara med … det blir svårt att motionera… det går inte … och 
genom detta blir konditionen också sämre när man inte kan engagera sig 
mer fysisk ... så är det

… det är utanför hemmet annars skulle jag vilja... ha lite mer aktiviteter … 
men det går ju inte

En del av intervjuade hade stort problem med återkommande öppna bensår i flera år. Såret 

kunde bli förvärrat och spridda sig. Deltagarna upplevde mer smärta i samband med 

omläggningar av bensåret och i början när de lagt om det. När såret läkte var deltagarna rädda 

att såret kunde uppkomma på nytt. De minskade sina aktiviteter på grund av rädsla att 

förvärra bensåret och att stöta i benet. Såret medförde att det var svårt att hitta passande skor. 

Svårigheterna att hitta lämpliga skor innebar att promenader och andra utomhusaktiviteter 

uteblev. 

… och så får jag vara hemskt rädd om det här[såret] … jag får inte stöta så 
mycket benet mot någonting då blir det sår …

Jag har ju väv skor för att man är så rädd att det ska vara kanterna eller 
någonting som skaver på såret så jag köpte sån där … det går ju inte att ha 
vanliga skor … man blir ju så rädd att de kanterna gör skavet på såret … så 
jag har köpt sån där och jag ser ut som elefant (skrattar) men man måste ha 
någonting som man kan ha.

Nattsömnen störs

Deltagarna beskrev att smärta, kramper och klåda störde nattsömnen vilket medförde att de 

hade mindre energi på dagen och var ständig trötta. De beskrev att nätterna var väldigt oroliga 

och de kunde inte sova ordentligt. Deltagarna beskrev att de inte visste hur de ska ligga när 

det gjorde ont och var tvungen att hålla benet utanför sängen och det var svårt. En del av 
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deltagarna fick sitta uppe på nätterna och massera på baksida av benet, andra försökte gå en 

stund. Några hade väldigt besvärligt med irriterande klåda, speciellt nattetid.

Jag vaknar ju för det här såret ju … visst ibland ju att det sticker och det 
bränner i såret ibland och det gör ont egentligen … naturligtvist såret
irriterar ju lite … 

… man har värk i benen på nätterna sen vaknar man ofta och så är det att 
när man har så man kallar för sendrag, kramper i benen och då är bara att 
kliva upp och försöka gå en stund och då går det över … nätterna blir 
väldigt oroliga för att man inte kan sova riktigt ordentligt … då bli så där i 
etapper man sover … då är man trött hela dagarna.

Sociala umgänget reduceras

Deltagarna upplevde social isolering som ett problem relaterat till immobilitet och andra 

hinder. Svårighet att röra sig och förflytta sig medförde att den sociala kontakten med andra 

människor minskades. De kände sig väldigt ensamma. Många av deras vänner var också 

gamla och sjuka och kunde inte komma på besök till dem. 

De [vänner]också liksom försvinner med tiden när man inte kan aktivera sig 
och vara ihop med de och det är lite socialt … det blir lite förtunning … så 
det är inte bara det att man blir sjuk utan att man missar mycket annat 
också (lång paus)

Deltagarna upplevde att de inte kunde delta i familjens högtider på samma sätt som de gjorde 

tidigare. Sjukdomen tvingade de att stanna hemma när alla andra var tillsammans och firade 

och hade roligt.  De missade mycket av viktiga händelser i familjens liv och var mycket 

ledsna på grund av detta.  

Det är inte roligt ... att man inte kommer i kontakt med folk … att jag inte 
kan gå någonstans … nu som exempel mina barnbarn gifte sig i Israel och 
jag kunde inte åka dit … hela familjen var där men jag kunde inte åka 
tyvärr. 

Synen på framtiden anpassas

Upplevelse att leva med nedsatt arteriell cirkulation beskrev deltagarna genom att berätta om 

sina förväntningar om framtiden. Det framkom att flera av dem var besvikna, ängsliga och såg 

mörkt på sin framtid, men det fanns även de som hade planer och förväntningar.  

Inga förväntningar att bli bättre 

Flera av deltagarna har levt med sin sjukdom ganska lång tid. Inte alla som har sökt hjälp 

inom vården för sina besvär fick hjälp från början. En del av deltagarna beskrev att den enda 

hjälp de fick var smärtstillande tabletter. En del av de intervjuade beskrev att de använder 
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alldeles för många mediciner varje dag men de hjälper inte så bra. Medicinerna lindrar smärta 

till en viss del men åtgärdar inte själva orsaken till smärta. En del av deltagarna kände sig inte 

särskilt motiverade att följa läkarens ordination på grund av de upplevde att det inte hjälper.

Nej ... mediciner hjälper inte mycket, men jag använder inte så många som 
doktor säger.

Deltagarna upplevde att de fick otillräckligt med information. De visste inte vilka mediciner 

de använder, visste inte exakt vilka besvär personer med nedsatt arteriell bencirkulation får. 

En del av deltagarna visade bristande förståelse för eller okunskap varför såren uppstått och 

varför de inte läkte. En del hade inte fått någon förklaring till eventuella åtgärder och trodde 

att den enda behandlingen som finns är amputation.

Jag trodde att de ska kapa benet … Jag viste inte, jag hade ingen aning om 
detta. Nu fick jag veta av en bekant att de går in i ljumsken, och han gick 
hem dagen efter han var som en ny människa.

En del av deltagarna som sökte läkarhjälp, gick genom olika undersökningar och hade 

förväntningar att bli bättre men fick besked till sist att det gick inte att göra någonting och 

måste acceptera situationen och lära sig att leva med sina besvär. De kände hopplöshet på 

grund av att läkaren och vårdpersonalen inte kunde förbättra deras tillstånd. Deltagarna kände 

sig besvikna och var mycket oroliga inför framtiden. De upplevde att deras tillstånd 

försämrades hela tiden och att de kommer bara att bli sämre speciellt med tanke på deras 

ålder. En del av deltagarna var ledsna, grät och uttryckte sig i starka ord när de beskrev sina 

besvär. Hopplöshet uttryckte de verbalt och visade med sitt kroppsspråk.

Man kan inte förvänta att man kan bli bättre … inte … utan är man 
tvärtemot blir ju sämre med åren … det får man ju räkna med…( lång paus) 
och sen det är så tokigt att de inte kan göra något åt mina ben… man måste 
tydligen leva med det ... jag blev väldigt besviken när jag fick veta det … för 
att man kommit hit för att man skulle bli bättre i benen … du förväntar dig 
det … det blev ju inte så … det är jätte tråkigt.

… om det här såret fortsätter så … då vet man inte vars man hamnar … om 
det blir riktigt illa … det är inte roligt att bli utan ben ... det är ju gräsligt 
egentligen ... man tänker ju så… men som sagt jag är ju så gammal också
… 

Ljus syn på framtiden

Men oavsett att de flesta upplevde sin situation som jobbig, fanns de som hade hopp om 

framtiden, planerade att leva ett händelserikt liv oavsett ålder och sjukdom, oftast var det de 

som fick hjälp med sina besvär. Även om personen inte hade stora planer om framtiden var 

några av de intervjuade nöjda med sitt liv. De försökte se positivt på allt, hoppades på det 
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bästa och var tacksamma för små förbättringar. De deltagare som fick hjälp av vårdpersonalen 

och har blivit förbättrade i sitt tillstånd uttryckte tacksamhet och uppskattning av 

vårdpersonalens insatser.

… men nu är det länge sen jag har haft det ont bakåt i benet … syster V… 
sköter om och hon smörjer och hon gör det så fint och hon säger att hon har 
märkt att det blir bättre …

Ja… vi får se om jag blir av med bensåret så kanske jag far på någon resa 
någonstans (skrattar) 

Anpassning till begränsat liv

En del av deltagarna accepterade smärta och obehag som en del av att leva med nedsatt 

arteriell bencirkulation och dessa personer anpassade sig till sitt nya liv och sina 

begränsningar. De försökte lära sig att leva med kroppsliga symtom som smärta, obehag och 

svaghet i benen. Genom att lära sig att acceptera sin situation letade deltagarna efter olika sätt 

att underlätta och förbättra den. En del av deltagarna försökte behålla olika fritidsintressen

och ändrade sina aktiviteter efter deras förmåga. Allt detta gjorde att deras liv kändes 

meningsfyllt och de var motiverade att inte ge upp och att leva ett händelserikt liv oavsett 

sjukdomen. Nästan alla deltagarna använde några hjälpmedel som de mer eller mindre var 

nöjda med. Genom att använda hjälpmedel fick de mer frihet i det dagliga livet. 

Jag har de medicinska skor … utformade skor … de är bra för mig  

Deltagarna var också beroende av ständig medicinsk hjälp. De var tvungna att genomgå olika 

undersökningar och behandlingar. Personerna som hade bensår beskrev att såret måste läggas 

om och då måste de åka på läkarstationen flera gånger i veckan. Detta upplevdes som jobbigt.

En del av deltagarna kunde inte längre klara sig själva och de behövde hjälp av andra som till 

exempel anhöriga eller hemtjänst.

… men det måste man lägga om det [såret] … då är det lite jobbigt … jag 
måste fara två gånger i veckan på läkarstationen så att de lägger om det … 

Det är klart att jag inte kommer ut så mycket heller när jag inte orkar gå … 
nu har jag lite hemtjänst som kommer och går och handlar och kommer och 
dammsuger och vaskar golven.

Deltagarna accepterade situationen och lärde sig att leva med besvären. Samtliga av dem hade 

fått hjälp från vårdpersonal och vara nöjda med sjukvårdens insatser. Även om det inte gick 

att göra så mycket förbättringar i deras situation fick de förklaring och information. De såg 

realistisk på sin sjukdom och tog en dag i sänder utan att tänka så långt framåt. För att hantera 

sina besvär försökte personerna tänka på de roliga och glada minnen de har haft i livet. 
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Deltagarna upplevde att det inte är så farligt att leva med besväret bara de får hjälp och lär sig 

att hantera den.

Man får finna sig i det så är det helt enkelt bara så … det är så … man får 
tåla den värken man har …

… jag far och lägger om [sår] två gånger i veckan på läkarstation och sen 
få det vara alltså … jag lever bara som vanligt … jag har inga bekymmer 
med att jag kan inte röra mig eller sådär … det är som vanligt i det dagliga 
livet utan när jag har sår… 

De intervjuade försökte behålla sina tidigare intressen som varit viktig mening i det dagliga 

livet. Att ha en hobby eller fortsätta arbeta var till stor hjälp för att hantera besvären. Enkla 

aktiviteter, som exempel att lyssna på radio, läsa eller tillhöra en församling hade gett 

motivation att inte ge upp och försöka leva som vanligt. 

Jag försöker väl tänka på annat … och på de roliga glada minnen man har i 
livet … och det har växlat mycket … … annars tycker jag om att läsa och 
spela piano ibland …

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med denna studie var att beskriva äldre personers upplevelse av att leva med kronisk 

arteriell cirkulationsinsufficiens i benen. Analysarbetet resulterade i två teman, samt sex 

underliggande kategorier. I vår studie framkom att det var svårt att leva med nedsatt arteriell 

cirkulation i benen. Deltagarna upplevde besvär med smärta som inskränkte rörlighet och 

störde nattsömnen.

Situationen blev ofta svårare när socialt umgänge reducerades hos de människor som lider av 

en kronisk sjukdom och detta stämmer överens med studien av Boström och Ahlström (2004). 

De har kommit fram till samma resultat att en kronisk sjukdom som mer eller mindre 

begränsar rörelser reducerade socialt umgänge för den insjuknade. Samma som i vår studie 

saknade människor sina tidigare kamrater och aktiviteter, och när sjukdomen medförde att de 

inte orkade vara så aktiva längre saknade de detta väldigt mycket. Reducerat socialt umgänge 

gjorde att människorna upplevde ensamhet. Liksom i vår studie led deltagare som tidigare levt 

ett aktivt liv ganska mycket av detta. Elofsson och Öhlen (2004) beskrev också i sin studie att 

känsla av tillhörighet hjälpte människor att uppleva en viss trygghet och tillfredställelse med 

sitt liv. Ofta var det familjen som var till stor hjälp och stöd för dem.  
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Vår studie visade att deltagarna hade stora förväntningar på vårdpersonalen och när dessa inte 

förverkligades väckte det en stor besvikelse hos dem. Allcock, Elkan och Williams (2007) 

undersökte i sin studie synen på och upplevelse av smärta hos patienter som blivit remitterad 

till smärtkliniken. De kom i sin studie fram till att det var väldigt viktigt för personalen att 

veta och förstå patienternas upplevelser och förväntningar och samtidigt förklara sina 

perspektiv med syfte att skapa en bra förutsättning för samarbete. Ett antal patienter visste inte 

orsaken till deras smärta överhuvudtaget, liknande upplevelser framkom även i vår studie. De 

klagade på dålig information och var missnöjda över att den enda behandlingen de fick var 

smärtstillande mediciner (Allcock, Elkan & Williams, 2007).     

I vår studie framkom att leva med kronisk nedsatt arteriell cirkulation i benen väckte hos en 

del av deltagarna känslor av hopplöshet och oro inför framtiden. Deltagarna trodde inte att de 

kommer att bli bättre med åren. De flesta deltagare i vår studie hade inga större förväntningar 

inför framtiden, resultaten stämmer väl överens med resultaten i studien av Boström och 

Ahlström (2004) där livssituationen hos människor med en kronisk sjukdom återspeglade 

bland annat i deras syn på framtiden. De upplevde sin framtid som beroende av andra 

människor, anledningen till detta var deras försämrade förmåga till fysiska aktiviteter. Men 

det fanns i denna studie lika som i vår studie de som såg positivt på sitt åldrande och 

framtiden. I studien av Elofsson och Öhlen (2004) beskrevs att de äldre med kronisk sjukdom 

försökte acceptera omständigheterna men de var ledsna på grund av de inte kunde förändra 

sitt tillstånd. De hade inga stora förväntningar på livet, men samtidigt strävade de för att göra 

livet så bra som möjligt. Ofta befann de sig i en ständig kamp mellan hopp och förtvivlan. 

Deras humör/livssyn kunde förändras ganska ofta och snabbt. 

Enligt Boström och Ahlström (2004) behövde människor som lider av en kronisk sjukdom 

lära sig att anpassa sig till sin sjukdom. En viktig början av anpassningsprocessen var 

bearbetning av livssituationen vilken involverar förändringar av inre värderingar och syn på 

livskvalitet. Synen på framtiden var väldigt individuell och subjektiv. Detta berodde på 

tillfälliga livshändelser, känslor och personliga perspektiv. 

Vår studie visade att en del av deltagarna accepterade smärta och obehag som en del av att 

leva med nedsatt arteriell bencirkulation och försökte anpassa sig till sitt nya liv och sina 

begränsningar. Cross (2005) beskrev i sin studie att välbefinnandet och livskvaliteten hos 

människor med kroniska sjukdomar berodde ofta på hur mycket sjukdomen hade utvecklat sig 
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och människans förmåga att anpassa sig fysiskt, emotionellt och socialt till sitt handikapp. 

Handikapp är alltid någon oförmåga som kräver andras hjälp. Det ökande beroendet av andras 

hjälp kan leda till att människan tappar självförtroendet tills personen lär sig att acceptera sitt 

tillstånd (Cross, 2005). 

    

Deltagarna i vår studie försökte lära sig att leva med kroppsliga symtom som smärta, obehag 

och svaghet i benen. Genom att lära sig att acceptera sin situation letade deltagarna efter olika 

sätt att underlätta och förbättra den. Resultaten från studien av Elofsson och Öhlen (2004) 

stämmer överens med vårt resultat att ha en hobby, jobb eller någon sysselsättning hjälpte

dem som lider av en kronisk sjukdom att må bättre, känna sig värdefulla och koppla av 

tankarna av hopplöshet. 

I vår studie framkom att deltagarna tagit hjälp av andra människor och genom detta fick de 

mer frihet i det dagliga livet. I en studie av Falter, Gignac och Cott (2003) visade sig att 

fysiska begränsningar lagt sina spår i människornas beteende och strategier som de har 

utvecklat för att anpassa sig till sin sjukdom. I studien beskrev forskarna de olika strategierna. 

Många av dessa stämmer överens med vårt resultat trots att vi pratar om olika sjukdomar. De 

två typer av strategier var när personen undvek eller avstod från aktiviteter och begränsade sitt 

engagemang. Men liksom i vår studie fanns positiva strategier att ”inte ge upp”. Deltagarna i 

vår studie hade anpassat sin livsstil efter sitt fysiska tillstånd. De använde hjälpmedel och, 

några ändrade sina aktiviteter efter förmågan. Personerna fick hjälp från andra människor med 

matlagning, städning, matinköp osv.

Det kom fram i vår studie att en del av deltagarna upplevde att de fick otillräckligt med 

information. Torp, Hanson, Hauge, Ulstein, och Magnusson (2008) beskrev i sin studie att 

vara informerad på rätt sätt och i rätt tid till stor hjälp för dem som lider av en kronisk 

sjukdom. Att få undersökning i tid kan oftast ge en människa chans att bli behandlad och få 

lindring av sina besvär. När man får otillräckligt med information eller ingen information alls 

vet man inte vad man lider av och tror att detta är tillfälligt och kan gå över av sig själv. Ofta 

skyller de äldre på åldersskavanker och vill inte besvära medicinsk personal någon extra gång, 

och när de får outhärdlig smärta och inte har något annat val än att söka hjälp då är det redan 

för sent. I studien påpekas hur viktigt det var att få bra information och bra nätverk för 

människor som lider av en kronisk sjukdom och deras anhöriga. Även om människor ofta 

upplever att direkt kontakt med medicinsk personal är bäst, kan information på Internet 
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betraktas som lättillgänglig och mycket användbar under förutsättning att människan har dator 

hemma och har kunskaper att använda den. Studien kom fram till att kontakt med andra i 

samma situation kunde vara stödjande och lärorikt och detta stämmer väl överens med vårt 

resultat, när en deltagare upplevde att det är lättare att få information från bekanta än från 

sjukvården (Torp et al., 2008).

Situationen för äldre människor som lider av kronisk sjukdom innebär ett mångsidigt 

problem. Att vara gammal kan upplevas som ett problem i sig själv och när en person lider av 

en kronisk progressiv sjukdom gör det inte saken enklare (Elofsson & Öhlen, 2004).

Enligt Arain och Cooper (2008) är perifer arteriell insufficiens en ganska vanlig men 

underdiagnostiserad och underbehandlad sjukdom med omfattande morbiditet och mortalitet. 

Patofysiologi av perifer arteriell insufficiens och riskfaktorer för utveckling är likadana som 

för aterosklerotiska sjukdomar som angriper andra ställen i kroppen. Sjukdomen kan vara 

diagnostiserad med hjälp av relativt enkla icke invasiva undersökningar som kan mäta graden 

av sjukdomen och bereda värdefull diagnostisk information. Viktigaste regler för sjukdoms 

terapi är enkla som att ändra sina vanor som exempel att sluta röka, öka fysiska aktiviteter, 

samtidigt som en lämplig behandling mot höga kolesterolvärden (Arain & Cooper, 2008). 

För att lyckas med behandlingen måste sjukdomen diagnostiseras i tidigt stadium. Genom den 

geriatriska utbildningen har vi lärt oss den diagnostiska metoden som relativ enkel och billig 

och ger oss sjuksköterskor möjlighet att upptäcka sjukdomen tidigt. Det är viktigt att utarbeta 

rutiner och sprida kunskap inom vården. Varje vårdcentral och äldreboende borde utbilda sina 

sjuksköterskor att använda ankeltrycksmätning för att diagnostisera nedsatt arteriell 

blodcirkulation i benen. Att öppna mer geriatriska mottagningar, där äldre kan komma eller 

ringa med vilken fråga som helst är en bra lösning. Föreläsningar samt dela ut broschyrer om 

de vanligaste sjukdomarna är ett bra alternativ också. Just skriftlig information som kan 

sparas och läsas om och om igen kan betraktas som en billig och effektiv lösning på 

informations brist.  

Metoddiskussion

Studien genomfördes som en intervjustudie och data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med manifest och latent ansats. Data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Författarna intervjuade åtta äldre personer med diagnos arteriell 
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cirkulationsinsufficiens i benen. Intervjuerna genomfördes med stöd av en frågeguide. Enligt 

Polit och Beck (2004) är målet med detta att få riklig information om det fenomen som 

studeras. Författarna utförde fyra intervjuer var för sig i respektive tätort efter de geografiska 

förutsättningarna. Var och en av författarna gjorde utskrift av sina fyra intervjuer. Det 

fortsätta analysarbetet utförde författarna tillsammans då de sammanförde materialet och 

diskuterade kontinuerligt varje steg i analysprocess mellan båda författarna. Detta har ökat 

studiens trovärdighet anser författarna.  

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt att välja rätt metod för datainsamling 

och mängd av data för att grundlägga trovärdighet. Intervjuernas längd varierade mellan 30 

minuter till 60 minuter, samtliga intervjuer bandades och skrevs sedan ut ordagrant i löpande 

text. Fördelen med bandspelare var att risken för att viktig information förbises minimeras. 

Det var även viktigt för författarna att kunna se deltagarna i ögonen vid intervjun och inte 

enbart titta ner i anteckningsblocket. Detta för att deltagarna skall känna att det sagda har gått 

fram och uppfattas samt uppskattas. Berättelsen växte fram i samspelet mellan författaren och 

deltagaren där de ömsesidigt påverkade varandra genom hela processen. Det var viktigt för 

författarna att inte forcera samtalet och att intervjuaren var avslappnad, trygg och att intervju 

genomfördes ostörd. En stund tystnaden under intervjun gav utrymme för reflektion, vilket 

berikade samtalet (jmf Kvale, 1997). 

För att öka studiens trovärdighet har författarna arbetat textnära under hela analysarbetet. Vid 

flera tillfällen har de gått tillbaka till intervjutexterna för att få en djupare förståelse för 

innehållet och kontrollerat om analysens beskrivning fortfarande står i god överensstämmelse 

med det ursprungliga sammanhanget i enskilda intervjuer. Författarna har noggrant och 

utförligt beskrivit metod och analysprocessen. I resultatet har citat från intervjuerna använts 

för att illustrera de olika kategorierna. Detta säkerställer studiens trovärdighet och pålitlighet 

då det är deltagarnas egna ord (jmf Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2004). 

För att åstadkomma studiens trovärdighet diskuterades studien kontinuerligt mellan båda 

författarna, med handledare och vid seminarium. Handledaren kontrollerade att författarna 

utförde studien på ett korrekt sätt. Författarna och handledaren har erfarenheter av kvalitativa 

studier, intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. De hade nödvändiga kunskaper och 

färdigheter för att genomföra denna studie (jmf Graneheim & Lundman, 2004). 
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Författarna koncentrerade sig mer på intervjuernas kvalitet än deras kvantitet genom att de 

hade färre intervjuer och hade mer tid för förberedelser och analysarbetet (jmf Kvale, 1997). 

Författarna anser att åtta intervjuer räckte för att få svar på de frågeställningar som de hade. 

Att välja deltagarna med olika erfarenheter ger möjlighet att beskriva studiens fråga från olika 

aspekter och bidrar till att berika variationen av fenomenet. Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) ökar detta studiens trovärdighet. I denna studie valdes deltagarna medvetet för att de 

hade kännedom om fenomenet, dvs upplevelse och erfarenheter att leva med nedsatt arteriell 

cirkulation i benen. Författarna försökte att få större spridning genom att välja deltagarna från 

två olika tätorter, deltagarna var både kvinnliga och manliga, i olika ålder, fyra av dem bodde 

i eget boende och andra fyra i särskilt boende. Deltagarna hade sjukdom både längre och 

kortare tid och tre av dem hade även komplikationer i form av arteriella sår. 

Författarna anser att studien är överförbar eftersom flera studier har kommit fram till liknande 

resultat. De anser även att det är möjligt att liknande studier i andra sammanhang kan uppnå 

annat resultat. Enligt Graneheim och Lundman (2004) måste överföring av resultat till andra 

sammanhang bedömas genom erfarenheter av läsare och ytterligare forskning.

Slutsats

Denna studie visade att leva med nedsatt arteriell blodcirkulation i benen medförde 

begränsningar och svårigheter i det dagliga livet. Genom studien får vårdpersonalen ökad 

förståelse om hur det är att leva med nedsatt arteriell cirkulation i benen. Detta kan ge 

vårdpersonalen en fördjupad kunskap om vilka faktorer som kan bidra till att äldre personer 

med nedsatt arteriell blodcirkulation i benen kan uppnå eller bevara välbefinnande och öka 

livskvalitet samt hur vårdpersonalen kan stödja och hjälpa de äldre på bästa sätt. Med 

ovanstående studien som grund inser vi vikten av att sjuksköterskan i geriatrisk vård på ett 

tidigt stadium observerar riskfaktorer och tecken på cirkulationsstörningar. Det är viktigt att 

upptäcka sjukdomen i tidigt stadium annars risken är stor att patienten får fotkomplikationer 

(svårläkta sår) och i värsta fall förlorar benet om behandlingen inte sätts in i tid. Detta ökar 

lidande hos de äldre. Likaså krävs djupgående kunskaper om vilka livsstilsförändringar som 

behandlingen kräver för att inte komplikationer skall uppstå, så att sjuksköterskan kan 

motivera och uppmuntra patienten att undvika riskbeteenden. Sjuksköterskan har en 

betydande roll när det gäller att informera om och motivera till de ibland omfattande 
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förändringar i livsföring som krävs av patienten med cirkulationsstörningar i benen. Även om 

många sjukdomar hos äldre inte helt kan botas, så kan mycket göras för att lindra 

sjukdomarna och öka livskvaliteten. Goda kunskaper i geriatrik är viktiga för att kunna 

behandla rätt saker på rätt sätt hos äldre. Mer forskning behövs inom detta område, men även 

forskning om hur vårdpersonalen upplever sina kunskaper om perifer arteriell insufficiens och 

om vårdpersonalens erfarenheter att vårda de äldre med perifer arteriell insufficiens. 
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                   Bilaga 1

Förfrågan om godkännande av forskningsstudie
                                                                                                                             
Studier visar på bristfälliga kunskaper inom vården gällande personer med nedsatt arteriell 
cirkulation i benen. Syftet med vår studie är att få ökad förståelse för hur de äldre personerna
med nedsatt arteriell cirkulation i benen upplever sin situation. Genom att få ökad förståelse 
kan vi som sjuksköterskor hjälpa dessa personer på bästa möjliga sätt. Studien kommer att 
ligga till grund för en uppsats som är en examinationsuppgift. Uppsatsen är en del av 
specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre.

Vi planerar att intervjua sex äldre personer med nedsatt arteriell cirkulation i benen om hur de 
upplever sin situation, 3 personer ska intervjuas i Stockholm och 3 personer i norra Sverige.
Vi inriktar oss på personer över 70 år som har arteriell cirkulationsinsufficiens i benen. 
Personer med demenssjukdom exkluderas. Vi kommer att genomföra en semistrukturerad 
intervju vilket ger oss möjlighet att förstå och tolka individens upplevelser. Intervjuerna 
kommer att ske under ett tillfälle under ca 30-60 minuter och kommer att spelas in på band. 
Uppgifterna kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. När uppsatsen är 
klar kommer all material att förstöras. Deltagarnas namn kommer inte att skrivas någonstans i 
uppsatsen. Det är frivilligt att delta i studien och deltagarna kan när som helst utan närmare 
förklaring avstå från att delta. De äldre personer med arteriell cirkulationsinsufficiens i benen 
som väljs ut av ansvarig sjuksköterska kommer att få ett informationsbrev med förfrågan om 
deltagande. De som godkänner medverkan i studien kontaktas av Irena Hansson eller 
Lioudmila Forsberg för överenskommelse om tid och plats för intervju.

Vi undrar om vi skulle kunna få Ert medgivande att få ta hjälp av sjuksköterskor att lämna ett 
informationsbrev med förfrågan om medverkan i ett forskningsprojekt till fyra personer som 
uppfyller inklusionskriterierna. Tacksam för svar.

Denna studie är godkänd av ………………………………………………………………..

Skicka tillbaka svar via E-post: liofor-2@student.ltu.se
                                                  irehan-2@ student.ltu.se

    
Med vänliga hälsningar 

Lioudmila Forsberg Irena Hansson Karin Axelsson
Leg. Sjuksköterska           Leg. Sjuksköterska Professor, handledare
Volontärgatan, 28 Nybodagatan, 4 Institutionen för hälsovetenskap
974 43 Luleå 17142 Solna Luleå tekniska universitet
liofor-2@student.ltu.se      irehan-2@ student.ltu.se            Telefon: 0920-491000 (vxl)
telefon: 0920-69545      telefon: 070/3335244

mailto:2@student.ltu.se
mailto:2@student.ltu.se
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Bilaga 2
Förfrågan om medverkan i ett forskningsprojekt/examensarbete

Studier visar på bristfälliga kunskaper inom vården gällande personer med nedsatt arteriell 
cirkulation i benen. Vi ska skriva ett examensarbete som handlar om äldres persons 
upplevelser av att leva med nedsatt arteriell blodcirkulation i benen. Denna studie kommer att 
kunna skapa en bättre förståelse hur äldre personer upplever att leva med försämrad 
cirkulation i benen. Antal sjuka med detta besvär växer med stigande ålder. Därför vänder vi 
oss till dig som är 70år eller äldre. Studien kommer att ligga till grund för en uppsats som är 
en examinationsuppgift, uppsatsen är en del av specialistsjuksköterskeutbildning med 
inriktning mot vård av äldre.

För att kunna ta del av dina upplevelser skulle vi vilja intervjua dig om dina upplevelser av att 
leva med nedsatt arteriell blodcirkulation i ben. Datum, tid och plats kommer att ske enligt 
överenskommelse med författarna. Intervjun kommer att bandinspelas och beräknas ta max ca 
60 min. 

Intervjutexten kommer inte att delges någon annan än oss forskare och vår handledare. Det 
innebär att ingen kommer på något sätt att kunna identifiera dig som delaktig i denna 
undersökning. All text kommer att hanteras utan identitet. Intervjutexterna kommer att ingå i 
vårt examensarbete som även kommer att presenteras muntligt i ett seminarium. Även i den 
muntliga presentationen kommer din identitet att skyddas. 

Din medverkan i intervjun är helt frivillig och du kan avbryta intervjun när du vill under 
intervjuns gång utan att ange orsak till detta. Detta beslut kommer inte på något sätt att 
påverka din eller din familjs framtida vård. 

Vid eventuella frågor om studien eller om dina rättigheter som deltagare kan du kontakta 
någon av oss: Lioudmila Forsberg eller Irena Hansson. Om du väljer att delta, så fyll 
svarstalong och skicka den i medföljande frankerat svarskuvert. 

Med vänliga hälsningar

Lioudmila Forsberg Irena Hansson Karin Axelsson
Leg. Sjuksköterska           Leg. Sjuksköterska Professor, handledare
Volontärgatan, 28 Nybodagatan, 4 Institutionen för hälsovetenskap
974 43 Luleå 17142 Solna Luleå tekniska universitet
liofor-2@student.ltu.se      irehan-2@ student.ltu.se            Telefon: 0920-491000 (vxl)
telefon: 0920-69545      telefon: 070/3335244

mailto:2@student.ltu.se
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Svarstalong för medverkan i forskningsstudie

Jag accepterat att du kontaktar mig för eventuellt intervju

Önskar deltagande i forskningsprojekt    

Jag vill ha mer information

Om du är intresserad av att delta i studien önskar vi att du fyller i nedanstående uppgifter.

Jag är intresserad av att delta i studien och har tagit del av ovanstående information. Jag är 

medveten om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta deltagandet 

utan att ange orsak till detta.

Jag har tagit del av ovanstående:

Namn……………………………………………………………………………………......

Adress……………………………………………………………………………………….

Telefonnummer………………………………………………………………………………

Namn underskrift…………………………………………………………………………….

Returnera denna svarstalong i bifogat kuvert.
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Bilaga 3

Frågeguide

Inledande frågor

1. Hur gammal är du?

2. Bor du ensam eller är du sammanboende?

3. Hur länge har du haft dina besvär i benen?

4. Brukar du motionera?

5. Röker du?

Frågor

1. Kan du berätta om hur det är att leva med nedsatt arteriell cirkulation i benen? 

2. Vad gör du för att hantera dina besvär?

3. Berätta hur har den nedsatta cirkulationen i benen påverkat och påverkar ditt liv?

4. Berätta om hur du ser på framtiden?

Exempel på följdfrågor

1. Kan du förklara mer?

2. Kan du berätta mer?

3. Kan du ge exempel?

4. Vad gör att du känner så?


