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Abstrakt 
 
Svårläkta bensår är ett stort hälsoproblem och har stor inverkan på de 
drabbade personernas liv. Syftet med denna litteraturstudie var att 
beskriva svårläkta bensårs påverkan på det sociala livet. Tolv kvalitativa 
studier samlades in och analyserades med kvalitativ manifest 
innehållanalys. Analysen resulterade i tre kategorier; Begränsade 
aktiviteter påverkar det sociala livet; Förändrad självbild begränsar 
relationerna; Begränsad arbetsförmåga påverkar livskvalitén och sociala 
kontakterna. Resultatet visade att personer med svårläkta bensår upplevde 
hinder för vardagliga aktiviteter och rutiner vilket ledde till isolering och 
begränsat socialt liv. Personernas liv var underordnat såret vilket 
begränsade relationerna och påverkade rollerna vilket gav förändrad 
självidentitet. Den begränsade arbetsförmågan gav konsekvenser på 
ekonomin, livskvalitén och påverkade sociala kontakten med andra. Vår 
slutsats är att svårläkta bensår leder till omfattande påverkan på 
individernas sociala liv och leder till isolering. Sjuksköterskan bör därför 
genom en god relation och utbildning hjälpa patienten att finna 
egenvårdsstrategier för hjälpa dem att anpassa sig till de förändringar som 
svårläkta bensår innebär och därmed bryta deras isolering. 
 
 
Nyckelord: bensår, upplevelse, kvalitativ innehållsanalys, litteraturstudie, 
socialt liv. 

 



2 
 

Svårläkta bensår har stor inverkan på de drabbade personernas liv fysiskt, psykiskt och inte 

minst socialt (Persoon, Heinen, Van der Vleuten, De Rooij, Van de Kerkhof, & Van 

Achterberg, 2004; Mekkes, Loots, Van der Wal & Bos, 2003). Svårläkta sår är ett stort 

hälsoproblem världen över då 1-1.5 % av befolkningen i industriländerna någon gång under 

sin livstid har problem med detta. Den idag rekommenderande behandlingen är dyr och utgör 

en stor kostnad för sjukvården, vilken i genomsnitt uppgår till 2-4 % av vårdbudgeten i 

Europa. Kostnaderna antas öka i takt med stigande ålder hos befolkningen, ökad frekvens av 

personer som får diabetes och åderförkalkning där rökning och övervikt är riskfaktorer 

(Gottrup, Apelqvist, Price & European Wound Management Association Patient Outcome 

Group, 2010; Mekkes et al, 2003). 

Svårläkta bensår definieras som sår på underbenet som inte läker inom fyra till sex veckor, 

vilka även kallas kroniska bensår då de har karaktären av ett kroniskt tillstånd (Gottrup, et al, 

2010). Bensår orsakas av kronisk venös insufficiens, arteriell sjukdom, diabetes, en 

kombination av dessa, fysisk eller kemisk skada, infektion, kärlinflammation eller någon 

annan underliggande orsak. Av dessa är venös insufficiens den vanligaste orsaken till bensår 

och uppgår till 45-60 % av fallen (Mekkes, et al, 2003). I en studie av Ebbeskog, Lindholm 

och Öhman (1996) visade att 92 % av de personer som drabbats av ben- eller fotsår var 65 år 

eller äldre. 

Behandlingen av svårläkta sår kan pågå från månader till årtionden. Bakomliggande orsak till 

såret och utseende det vill säga om det vätskar eller är torrt, ligger tillgrund för vilken typ av 

behandling som väljs. Gemensamt för svårläkta bensår är att de täcks med någon typ av 

förband som kompresser, hydrocolloid- och hydrogelförband (Ebbeskog, et al, 1996). 

Behandlingen varierar från att använda enbart förband eller förband tillsammans med bandage 

med eller utan kompression. Kompressionsbandagering kan ske med ett till fyra bandage eller 

med kompressionsstrumpor. Syftet med kompressionsbehandling är att med kompression 

främja det venösa återflödet till hjärtat (O’Meara, Cullum & Nelson, 2009). 

Kompressionsbehandling används oftast till venösa bensår. Det förkommer även vid 

behandling av arteriella bensår men är mindre vanligt förekommande (Ebbeskog et al, 1996). 

Syftet med förband är också att hantera bensårets symtom så som lukt och läckage. 

Kompressionsbandageringen är ofta stor och klumpig och kräver kontinuerliga byten vilket 

påverkar det dagliga livet och speciellt mobiliteten (Gottrup et al, 2010). 
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Att leva med kronisk sjukdom innebär att kroppen blir ett hinder och personerna tvingas 

begränsa sitt liv exempelvis genom att inte kunna gå ut eller göra det de vill. Kroppen är skör 

och svag vilket gör att ork och kraft saknas för att utföra dagliga aktiviteter som att sköta 

hygienen, sova på natten och umgås med familjen på grund av smärta, trötthet och svaghet 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Kronisk sjukdom ger en känsla att vara annorlunda 

och uttittad vilket gör att de undviker möten med andra människor. Personerna i omgivningen 

forsätter att leva sina liv medan de drabbade känner sig ensamma med sina känslor och sin 

sjukdom, vilket leder till isolering och utanförskap. Möten med andra människor som inte 

förstår eller har insikt om vad sjukdomen innebär tar på krafterna som behövs för att orka 

uthärda (Öhman, et al, 2003). Att leva med kronisk sjukdom innebär känslor av hopp och 

förtvivlan samt ett pendlande mellan lidande och uthärdande. Personerna söker förklaring och 

förståelse varför de drabbats, vilket är en central del i sjukdomsförståelsen och anpassningen 

till att leva med sjukdom (Öhman, et al, 2003). 

Personer som lever med kronisk sjukdom och har ett bra socialt nätverk och olika typer av 

relationer, upplever i högre grad hälsa och klarar bättre av att leva med sin sjukdom (Cohen & 

Janicki-Deverts, 2009). 

Personer som lever med kronisk sjukdom vill få en normalisering av det dagliga livet. 

Omvårdnaden bör därför inriktas på att hjälpa personerna att anpassa sina liv till den kroniska 

sjukdomen genom att se helheten och inte bara såret. Den bakomliggande orsaken till 

svårläkte bensår diagnostiseras sällan av läkare, vilket gör det svårt för sjuksköterskan att göra 

en helhetsbedömning för sin omvårdnad. Detta leder till att sjuksköterskan fokuserar på såret 

och det medicinska i stället för upplevelsen av att leva med svårläkta bensår. Patientens och 

sjuksköterskans fokus går isär, vilket ger försämrad livskvalitet för patienterna. Därför bör 

sjuksköterskan ha ett helhetsperspektiv i omvårdnaden med ett fokus på både läkning av såret 

och att hjälpa patienten att leva ett så normalt liv som möjligt (Husband, 2001). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden att hjälpa patienterna att identifiera 

förändringar som sjukdomen framtvingar och hjälpa dem att söka nya möjligheter för att 

integrera sjukdomen i deras liv (Kralik, Visentin & van Loon, 2006). I denna studie definieras 

socialt liv som det dagliga liv som människor lever, interagerar och de relationer de har med 

andra människor i sin omgivning. 

Syftet med studien var att beskriva svårläkta bensårs påverkan på det sociala livet. 
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Metod 

Studien genomfördes med en metod för systematiska litteraturstudier där manifest kvalitativ 

innehållsanalys användes för att göra en sytes av studiernas resultat. 

Litteratursökning 

I denna studie skedde litteratursökningen av internationella och nationella vetenskapliga 

artiklar i de medicinska databaserna Cinahl, PubMed, och SweMed+. En pilotsökning 

genomfördes i PubMed för att förstå området. Inklusionskriterier för sökningen var att 

studierna skulle vara engelska, norska eller svenska. Studierna skulle även vara peer-reviewed 

och vara gjorda på människor. Studierna skulle ha kvalitativ ansats, innehålla abstrakt och 

svara mot studiens syfte. I studien användes sökord som var adekvata för studien. Sökorden 

var: leg ulcer, varicose ulcer, adaptation/psychological och quality of life. Sökningen utfördes 

genom att använda MeSH-termer först var för sig och sedan i kombination med varandra med 

hjälp av booleska sökoperatorn AND och OR (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 66-67). 

Ett första urval av artiklar till studien gjordes genom en granskning av titel, abstrakt och 

nyckelord för att kontrollera att de motsvarade studiens syfte. Från sökningarna valdes fem 

artiklar ut som var relevanta för studien, ytterligare sju artiklar återfanns i referenslistor och 

inkluderades i studien samtliga tolv artiklar kvalitetsgranskades. Sökning med samma struktur 

som användes i PubMed gav inget resultat i Cinahl och endast en artikel i SweMed+.  

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Litteratursökning  

PubMed 2010-09-08  

Söknr 

1 

 

2 

 

3 

4 

5 

Söktermer 

("Leg Ulcer/nursing"[Mesh:NoExp] OR "Leg 

ulcer/psychology"[Mesh:NoExp]) 

("Varicose Ulcer/nursing"[Mesh] OR "Varicose 

Ulcer/psychology"[Mesh]) 

"Adaptation, Psychological"[Mesh] 

"Quality of Life"[Mesh] 

#1 AND #3 

Resultat 

645 

 

265 

 

82720 

83722 

22 

Valda artiklar 
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Litteratursökning  

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

#1 AND #4 

#2 AND #3 

#2 AND #4 

#5 OR #6 

#7 OR #8 

#9 OR #10 

#9 OR #10 Limits: Humans, English, published in the 

last 5 years 

60 

11 

34 

71 

37 

108 

41 
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Kvalitetsgranskning 

De tolv artiklarna som var relevanta utifrån syftet med studien kvalitetsgranskades. 

Kvalitetsgranskningen gjordes med hjälp av Willman, et al. (2006) granskningsmall för 

kvalitativa studier. Kvalitetsgranskningen gjordes för att fastställa de utvalda artiklarnas 

kvalité och vetenskapliga värde. Studierna poängbedömdes genom att varje delfråga fick ett 

poäng om den uppfyllde kravet. Totala poängsumman per studie räknades om i procent av 

totala summan som en studie kunde få. Studierna kvalitetsbedömdes enligt en tre gradig skala, 

hög kvalitet (80-100%), medel kvalitet (70-79%) eller låg kvalitet (60-69%). Enligt Willman 

et al. blir det en större tyngd i granskningen om den görs av två oberoende granskare. Därför 

har varje studie kritiskt värderats av författarna var för sig och som därefter sammanförde sina 

tolkningar (Willman et al, 2006, s.83, 94-97, 156-157). Endast artiklar med hög eller 

medelkvalité inkluderades i studien. Samtliga granskade artiklar höll hög eller medelkvalité 

vilket innebar att de inkluderades i denna studie. 

Analys 

I denna studie har kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats använts. Manifest 

innehållsanalys innebär att forskaren försöker bevara substansen: det uppenbara och undviker 

egen tolkning (Downe-Wamboldt, 1992). Induktiv ansats rekommenderas av Elo och Kyngäs 

(2008) om tidigare kunskap är otillräcklig eller bristfällig. Den används för att organisera 

kvalitativ data genom öppen kodning, kategorisering och sammanställning av 

huvudkategorier. Syftet med induktiv ansats är förutsättningslös analysera människors 

berättelser om sina upplevelser och därigenom att öka kunskapen och förståelsen för dessa 

fenomen. 



6 
 

Den kvalitativa innehållsanalysen inleddes med att texterna lästes igenom i sin helhet. 

Därefter extraherades textenheterna som svarade på studiens syfte, den omgivande texten togs 

med för att bevara sammanhanget. De uttagna 261 textenheterna märktes upp för att kunna 

återfinnas i originaltexterna. Därefter kodades de efter sitt innehåll. Textenheterna översattes 

till svenska och därefter kondenserades de så att det väsentliga innehållet kortades ned till 

fåtal ord med bibehållen substans. De kondenserade textenheterna med liknande innehåll 

sammanställdes därefter i kategorier. Kategoriseringen fortsatte tills det inte gick att 

sammanställa fler kategorier och därmed framkom slutkategorierna (Graneheim & Lundman, 

2004). 

Under arbetets gång skedde regelbunden återkoppling till originaltexterna för att inte förlora 

viktigt innehåll. Delar av innehållsanalysen, extrahering av textenheter, översättning och 

kondensering gjorde författarna var för och sedan jämfördes resultaten (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 302-311). Materialet granskades under arbetets gång av handledare samt av andra 

studenter vid seminarier. 

Tabell 2 Översikt av artikel ingående i analysen (n=12) 

Författare 
År 

Deltagare Typ av 
studie  

Metod/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Chase et al, 
(1997) 

 
37 

deltagare 

 
Kvalitativ 

 
Intervju och 
observation. 
Fenomenologisk 
analys. 

 
Att venösa bensår läker 
långsamt, påverkar rörlighet 
och möjlighet till aktivitet. 
Patienter upplever 
kraftlöshet och oklarhet över 
behandlingsansvaret. 
 

 
Medel  
 

Douglas, (2001) 8 
deltagare 

Kvalitativ Ostrukturerade och 
semi-strukturerade 
intervjuer, 
observation, 
videoinspelning, 
personliga 
dagböcker 
Grounded theory 
analys. 

I studien identifierade 
författaren de som lever med 
besår påverkas på flera sätt 
både fysiskt och psykiskt. 
Smärta huvud draget i 
upplevelsen av att leva med 
bensår och som har mest 
djupgående effekt på 
deltagarnas liv. 
  

Hög  
 

Ebbeskog, et al, 
(2001) 

15 
deltagare 

Kvalitativ Ostrukturerad 
intervju. 
Fenomenologisk-
hermeneutisk 
analys. 

Att leva med bensår 
förändrar och stör det sociala 
livet och relationer till andra. 
Det gav emotionella 
konsekvenser, begränsat liv, 
välmående trots smärta, hopp 
eller förtvivlan.  
 

Hög 
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Tabell 2 (forts) Översikt av artikel ingående i analysen (n=12) 

Författare 
År 

Deltagare Typ av 
studie  

Metod/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Haram, (2003) 

 
9 

deltagare 

 
Kvalitativ 

 
Semi-strukturerad 
intervju. 
Innehållsanalys 

 
I resultatet framkommer det 
att deltagarna upplever 
fysiska, social och psykiska 
problem på grund av sina 
bensår. 
 

 
Hög 
 

Hopkins, (2004) 5 
deltagare 

Kvalitativ Ostrukturerade 
intervju. 
dagböcker 
Hermeneutisk 
analys 

Studien visar på att bensår 
påverkar inte bara den 
fysiska funktionen utan hela 
livssituationen. Att det är en 
psykosocial komplexitet att 
leva med och att klara av 
omständigheterna. 
 

Hög 
 

Hyde, et al, 
(1999) 

12 
deltagare 

Kvalitativ Semi-strukturerad 
Intervju. 
Innehållsanalys 
  

Studien beskriver äldre 
kvinnors erfarenheter av 
smärta, infektion, läckage, 
lukt, skam, ensamhet, 
coping, beslutsamhet och 
hopp. Att det krävs 
livsstilsförändringar och ger 
dem försämrad mobilitet. 
 

Hög 

Jones, et al, 
(2008) 

20 
deltagare 

 

Kvalitativ
/Kvantitat
iv 

Ostrukturerad 
intervju.  
Hermeneutisk 
fenomenologisk 
 

Författarna beskriver 
påverkan på dagliga livet hos 
deltagarna. Känslomässig 
reaktion på lukten, 
begränsning av sociala 
aktiviteter och hanteringen 
av lukt och läckage. 
 

Hög 
 

Krasner, (1998) 14 
deltagare 

Kvalitativ  Semi-strukturerad 
intervju. 
Hermeneutisk 
deskriptiv 
Fenomenologisk 
analys 

I studien framkommer det att 
deltagarna upplever 
frustration, påverkan på 
arbetslivet, livsstilen, men de 
kunde finna tillfredställelse i 
nya aktiviteter. 
 

Hög 

Morgan, 
&Moffatt, 
(2008) 

5 
deltagare 

Kvalitativ Semi-strukturerad 
intervju. 
Deskriptiv 
kvalitativ metod. 

I resultatet redovisar 
författarna hur påträngande 
symtom inverkar på olika 
aspekter i det dagliga livet, 
strategier för att orka med 
påverkan från såret. Hur de 
klarar av orenligheten från 
såret och att leva med 
smärtan. 
 
 

Hög 
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Tabell 2 (forts) Översikt av artikel ingående i analysen (n=12) 
Författare 
År 

Deltagare Typ av 
studie  

Metod/ 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 
Palfreyman, et 
al, (2007) 

 
19 

deltagare 

 
Kvalitativ 

 
Semi-strukturerad 
intervju. 
Framework analys 
med ontologisk 
ansats. 

 
Studien visar att symtom 
som smärta och lukt 
påverkade mest samt 
rörlighets påverkan. Att den 
fysiska och känslomässiga 
kostnaden av att ha bensår 
resulterade i social 
begränsning och en känsla av 
osjälvständighet. 
 

 
Medel 
 

Rich, & 
McLachlan, 
(2003) 

8 
deltagare 

Kvalitativ Semi-strukturerad 
intervju 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
ansats 

Studien beskriver att smärta 
är ett stort problem, utseende 
och lukt upplevdes 
generande, problem med 
kläder och skor och rädsla 
såret förvärras vid aktivitet. 
 

Medel 

Walshe, (1995) 13 
deltagare 

Kvalitativ Ostrukturerade 
intervju. 
Fenomenologisk 
ansats 

Det dagliga livet och 
känslolivet påverkas av 
bensåret. De beskriver 
symtom, behandling, 
begräsningar och fokus på att 
stå ut med bensåret. 
 

Hög 

Resultat 

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

från artiklarna. 

Tabell 3 Översikt över kategorier (n=3) 

Kategorier 

Begränsade aktiviteter påverkar det sociala livet 

Förändrad självbild begränsar relationerna 

Begränsad arbetsförmåga påverkar livskvalitén och sociala kontakterna 

Begränsade aktiviteter påverkar det sociala livet 

I studier (Chase, Melloni & Savage 1997; Douglas, 2001; Haram, 2003; Hopkins, 2004; Rich 

& McLachlan, 2003; Walshe, 1995) beskrev personer som lever med svårläkta bensår att 
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smärta, svullnad, läckage, lukt och behandling begränsade mobiliteten vilket var 

handikappande och begränsade förmågan till aktivitet. För att lindra symtomen försökte de 

följa läkarens råd om högläge vilket ytterligare försämrade mobiliteten. Det var även 

nödvändigt att vila då symtomen påverkade nattsömnen vilket ökade tröttheten under dagen 

och begränsade mängden energi (Chase, et al, 1997; Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 

2001; Haram, 2003; Hopkins, 2004; Hyde, Horsfall & Winder, 1999; Krasner, 1998; Morgan 

& Moffatt, 2008). Förändringar i vardagslivets aktiviteter ledde till känsla av förlorad frihet 

och begränsat socialt liv (Chase, et al, 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003). 

Symtomen förändrade hela vardagen vilket ledde till total isolering och att de kände sig 

fängslade i sina egna hem (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003; Hopkins, 2004; Hyde, et 

al, 1999; Walshe, 1995). Avsaknaden av fasta besökstider gjorde att personer med svårläkta 

bensår upplevde att livet kretsade kring att passa tiden när distriktssköterskan skulle ringa och 

komma för omläggning. Detta ledde till bortkastade dagar då de inte kunde använda sin tid till 

vad de önskade. Detta styrde livet vilket orsakade uteslutning från sociala aktiviteter och 

bidrog till social isolering (Hopkins, 2004; Palfreyman, et al, 2007). Några personer upplevde 

förbättrad mobilitet med hjälp av bandagering eller hjälpmedel som exempelvis kryckor 

(Chase, et al, 1997; Palfreyman, et al, 2007).  

I studier (Chase, et al, 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003; Hyde, et al, 1999; Rich 

& McLachlan, 2003) beskrev personer med svårläkta bensår att utomhusaktiviteter så som 

promenader begränsades på grund av svårigheten att finna skor och kläder då bandaget var 

skrymmande och inte fick plats. Detta var särskilt svårt på vintern och vid blött väder 

eftersom bandaget inte fick bli blött (Chase, et al, 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 

2003; Hyde, et al, 1999; Rich & McLachlan, 2003). Aktiviteter undveks även på grund av 

smärta, läckage och rädslan att förvärra såret eller att få nya sår (Chase, et al, 1997; Douglas, 

2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003; Krasner, 1998; Walshe, 1995). 

Begränsningen av utomhusaktiviteter minskade möjligheten att få komma ut i friska luften 

och den sociala kontakten med bekanta (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003).  

Personer med bensår beskrev hur de försökte finna ett syfte och mål med livet vilket ingav 

hopp och möjlighet till nya aktiviteter. Att behålla eller finna nya intressen som fyllde 

tomrummet gjorde att man kunde vara aktiv vilket var viktigt för att skingra tankarna och må 

bra (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Krasner, 1998). 
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I used to be so fed up with myself … worrying about these ulcers … 

but the new nurse has given me hope … We have worked out some 

goals to aim for … I even went out last week …  I have taken up new 

hobbies … really hopeful now … I feel back in control again 

(Douglas, 2001, s.). 

I studier (Chase, et al, 1997; Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 239 Haram, 2003; 

Hopkins, 2004; Jones, Robinson, Barr & Carisle, 2008; Palfreyman, et al, 2007) beskrev 

personer med svårläkta bensår att de inte ville utsätta andra för lukt och läckage från såret 

vilket medförde att de själva begränsade den sociala kontakten och undvek aktiviteter. 

Rädslan för andras reaktion ledde till att de drog sig undan från offentliga platser och höll sig 

på sin kant (Morgan & Moffatt, 2008; Palfreyman, et al, 2007). Behovet av att alltid ha benet i 

högläge samt skammen över lukten gjorde att de tackade nej till inbjudningar (Haram, 2003; 

Hopkins, 2004). Då alla aktiviteter krävde mycket planering och energi för att genomföras så 

begränsades besök till de närmsta vännerna eller en kort tur till sommarstugan (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). I vissa fall avstod de helt besök och höll kontakt med vänner via telefon. Resor 

och besök fick vänta till såret hade läkt (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003; Hyde, et al, 

1999; Morgan & Moffatt, 2008).  

The odour has been unbearable … I used to go to church but the 

person next to me could smell my leg … so I don´t go now (Douglas, 

2001, s.358).  

Personer med bensår upplevde att förlusten och förändringen av det sociala livet krävde en 

förändrad livssyn och anpassning till de begränsningarna som såret innebar. Förändringarna i 

livet kom successivt, vilket gjorde att de blev vana, inte brydde sig om någon tittade och hade 

svårt att tänka sig ett liv utan bensår (Chase, et al, 1997; Hopkins, 2004, Hyde, et al, 1999). 

Personer med svårläkta bensår beskrev att smärtan, obehaget, tröttheten och bandaget 

hindrade vardagliga rutiner vilket gjorde att de tvingades förlita sig på andra (Ebbeskog & 

Ekman, 2001; Morgan & Moffatt, 2008). De beskrev vardagliga rutiner som att upprätthålla 

personlig hygien, städa, tvätta, köra bil, åka tunnelbana, handla och restaurangbesök, 

försvårades vilket ledde till sociala problem och begränsningar (Chase, et al, 1997; Douglas, 

2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003; Walshe, 1995). Trots de begränsningar som 

såret innebar försökte de att leva så normalt som möjligt, vilket innebar att upprätthålla 
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dagliga rutiner. De beskrev hur de försökte att inte låta såret ta över utan försökte finna 

anpassning i vardagslivet där såromläggning, hantering av smärta och lukt blev nya rutiner i 

vardagen (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Morgan & Moffatt, 2008; Palfreyman, 

et al, 2007). 

It hurts so much its driving me crazy. I have cramp in the whole leg. I 

must hire a person to take my dog for a walk. So it is awful. 

(Ebbeskog & Ekman, 2001, s. 239). 

Förändrad självbild begränsar relationerna 

Personer med svårläkta bensår upplevde påverkan på självkänslan, välbefinnandet och 

värdigheten vilket förändrade självbilden och det dagliga sociala livet (Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde, et al, 1999; Jones, et al, 2008; Walshe, 1995). Trots 

noggrann daglig hygien kände de sig smutsiga och orena, vilket de försökte dölja med 

parfym. Känslorna påverkade samvaron och relationen till andra, framförallt familj och 

partner (Hyde, et al, 1999; Jones, et al, 2008; Morgan & Moffatt, 2008; Palfreyman, et al, 

2007). Andras bekräftelse av att såret luktade ledde till att de trodde att all dålig lukt kom från 

dem vilket förändrade deras självbild (Jones, et al, 2008). 

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 but I can 

smell the ulcers, sometimes it gets to the point that others smell them 

too.... My husband isn’t coping well really. Me not going to bed at all, 

he‘s getting more and more upset about it (Morgan & Moffatt, 2008, 

s. 344) 

Medvetenheten och rädslan för andras uppmärksamhet på lukten skapade oro, rädsla och 

genans vilket gjorde att de begränsade kontakten med andra (Haram, 2003; Hopkins, 2004; 

Jones, et al, 2008; Morgan & Moffatt, 2008; Palfreyman, et al, 2007; Rich & McLachlan, 

2003; Walshe, 1995). Begränsningen av relationerna skapade negativa känslor som skam, 

avsky, hopplöshet, ensamhet, frustration och depression (Chase, et al, 1997; Douglas, 2001; 

Ebbeskog & Ekman, 2001; Jones, et al, 2008; Morgan & Moffatt, 2008). Trots dessa känslor 

försökte de hålla en glad fasad i mötet med andra, medan de grät i sin ensamhet (Ebbeskog & 

Ekman, 2001). 
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The worst thing about them is that when they smell, you can’t go out, 

they smell that strong and it’s... once in the bar people went phew... 

what’s that smell? I thought, should I stand my ground and ignore it 

or shall I slope off and then they are going to say it should have been 

him. (Jones, et al, 2008, s. 58) 

I studier (Chase, et al, 1997; Ebbeskog & Ekman, 2001) beskrev personer med svårläkta 

bensår att deras bensår uppfattades av andra som obehagliga och skamliga vilket gjorde att de 

ville dölja sin kropp och undvek bland annat badplatser. De dolde såret med kläder och 

upplevde rädsla för att inte kunna hålla såret hemligt och att bandaget skulle lossna så att 

andra kunde se det (Douglas, 2001; Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Hyde, et al, 

1999; Jones, et al, 2008; Walshe, 1995). Om bandaget var synligt kände de sig uttittade 

(Ebbeskog & Ekman, 2001). Hälso- och sjukvårdspersonal och andra var oförstående över 

känslan av att inte kunna kontrollera sitt yttre samt att de tvingades anpassa sin klädstil till det 

skrymmande bandaget och för att dölja såret (Chase, et al, 1997; Hyde, et al, 1999; Walshe, 

1995). Många kvinnor tvingades bära vida långbyxor istället för de klänningar de föredrog 
(Ebbeskog & Ekman, 2001; Hyde, et al, 1999; Rich & McLachlan, 2003). De påtvingade 

förändringarna av klädval innebar att deras känsla av femininet ofta blev ifrågasatt andra. 

Symtomen påverkade kvinnornas självbild vilket bröt ner deras feminina identitet (Hyde, et 

al, 1999). 

I studier (Douglas, 2001, Ebbeskog & Ekman, 2001; Jones, et al, 2008; Krasner, 1998; 

Morgan & Moffatt, 2008; Rich & McLachlan, 2003; Walshe, 1995) beskrev personer med 

svårläkta bensår hur hela deras existens kontrollerades av det smärtsamma såret oavsett deras 

ålder. Detta gav en känsla av hopplöshet då det dagliga livet var underordnat såret vilket 

påverkade deras livskvalité (Ebbeskog & Ekman, 2001; Haram, 2003; Hopkins, 2004; Rich & 

McLachlan, 2003). Den förändrade situationen begränsande umgänget med familjen (Chase, 

et al, 1997; Haram, 2003; Palfreyman, et al, 2007; Rich & McLachlan, 2003), vilket ledde till 

rollförändringar vilket gav förlorad kontroll samt förändrad självidentitet (Douglas, 2001). 

When my kids were growing up I couldn’t do as much with them. You 

know, go out or take out or anything or take them to the park, but now 

they are grown up. I’ve had to live with that (Palfreyman, et al, 2007, 

s.464) 
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Trots de bortkastade dagarna i väntan på distriktssköterskans besök, så gav deras relation en 

positiv känsla av att vara sedd (Hopkins, 2004). De var tacksamma för omvårdnaden, 

relationen och besöken från sjuksköterskan då dessa ofta var den enda kontakten utifrån, vilka 

gav dem möjlighet att få någon att prata med (Douglas, 2001; Hopkins, 2004; Hyde, et al, 

1999; Walshe, 1995). 

Personerna uppskattade sjuksköterskornas omvårdnad på mottagningen då det var den enda 

plats där de fick höra att benet såg bra ut. Den goda relationen mellan patienten och 

vårdpersonalen var en positiv del med att ha bensår vilket förbättrade självförtroendet (Chase, 

et al, 1997; Douglas, 2001). Läkarna visade brist på förståelse och deras råd var 

motsägelsefulla avseende skötseln av bensåren (Chase, et al, 1997; Douglas, 2001). Hälso- 

och sjukvårdspersonalens kommentarer avseende sårlukten gav ytterligare oro hos patienterna 

(Rich & McLachlan, 2003). 

Begränsad arbetsförmåga påverkar livskvalitén och sociala kontakterna 

I en studie (Douglas, 2001; Krasner, 1998) beskrev personer med svårläkta bensår att de hade 

begränsad arbetsförmåga då de inte kunde sitta eller stå länge på grund av ökad smärta och 

ödem. Att följa rådet om att ha högläge för att avlasta benen var svårt att kombinera med att 

arbeta (Krasner, 1998). 

And I can´t sit no eight hours working without elevation. And I can´t 

stand no eight hours on the leg. So there´s no way I can work… 

(Krasner, 1998, s. 44). 

En del tvingades fatta det svåra beslutet att säga upp sig från arbetet vilket fick stora 

konsekvenser på deras livskvalité och ekonomi, då de tvingades leva på sjukpenning eller 

socialbidrag (Chase, et al, 1997; Krasner, 1998). Arbetet var inte bara viktigt ur ekonomisk 

synvinkel då livskvalitén var beroende av sociala kontakten med andra människor, vilket 

gjorde att de såg framemot att arbeta (Krasner, 1998). 

As a matter of fact, I am going to see my lawyer this morning from 

Social Security disability. I cannot do nothing, not with my 

condition… Who would want to hire me like this? (Chase, et al, 1997, 

s. 75). 
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Personer med svårläkta bensår beskrev hur de på arbetet försökte dölja och hantera bandaget 

och symtomen med kläder, stövlar och parfym (Douglas, 2001; Hyde, et al, 1999). När 

läckaget var som värst och bandaget blev genomblött tvingades de lämna arbetet för 

bandagebyte för att andra inte skulle upptäcka det (Hyde, et al, 1999). 

Used to try all sorts but in the end wore wellington boots at work … 

anything to hide the leakage (Douglas, 2001, s. 358). 

Diskussion 

Syftet med studien var att beskriva hur svårläkta bensår påverkar det sociala liv. I studien 

användes kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats och baserades på 12 vetenskapliga 

artiklar som resulterade i tre kategorier: Begränsade aktiviteter påverkar det sociala livet; 

Förändrad självbild begränsar relationerna; Begränsad arbetsförmåga påverkar livskvalitén 

och sociala kontakterna. 

I resultat under kategorin, Begränsade aktiviteter påverkar det sociala livet, framkom det att 

personer som lever med svårläkta bensår upplevde att nedsatt mobilitet, energibrist och 

sömnbrist blev hinder för vardagliga aktiviteter och rutiner. De successiva förändringarna i 

vardagslivet ledde till isolering och begränsat socialt liv. Studier visade att personer med 

andra sjukdomar som fibromyalgi (Cudney, Butler, Weinert & Sullivan, 2002), 

urininkontinens (Teunissen, van den Bosch, van Weel & Lagro-Janssen, 2006), och stomi 

(Thorpe, McArthur & Richardson, 2009) upplevde att de fick anpassa och förändra sina 

dagliga rutiner, begränsa sina aktiviteter och sitt vardagsliv då de kände sig obekväma i 

sociala sammanhang. Detta ledde till att den sociala kontakten minskade successivt och de 

isolerade sig i sina hem. 

Personer med kronisk sjukdom tvingas att släppa det gamla invanda livet och deras tidigare 

identitet, vilket är början på transitionsprocessen (Kralik, et al, 2006). Denna transition kräver 

tid för att personen gradvis ska kunna frigöra sig från gamla beteenden och tidigare självbild. 

Transition är inte en återgång till det tidigare livet, utan en rörelse och anpassning till 

förändringen som sjukdomen kräver. Sjuksköterskans roll är att ge stöd och vägledning och 

därigenom hjälpa personer som lever med sjukdom att finna nya möjligheter. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskan förstår och är medveten om transitionsprocessen då den möjliggör 

för hen att ha en helhetssyn i omvårdnaden.  Genom information och stöd får personen 

förståelse för den nya situationen, finner nya sätt att leva på och omstrukturera sin vardag 
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(Kralik, et al 2006). Sjuksköterskans uppgift är att hela genom att försöka återupprätta 

helheten (wholeness) eller hjälpa patienten att hitta en balans mellan vad kroppen kan utföra 

och det patienten själv önskar att göra, alltid utifrån patientens behov (Toombs, 1993, s. 116-

117). 

Sjuksköterskan bör enligt Kralik, Koch, Price och Howard (2004) skapa en bra relation och en 

stimulerande miljö för inlärning och engagera individerna att identifiera egenvårdsstrategier. 

Kralik, et al, (2004) menar att patientundervisning ger struktur för personer med kronisk 

sjukdom där egenvården är central då den ger möjlighet att lära sig genom att prova sig fram 

vilket för transitionsprocessen framåt. Detta leder till att personerna mobiliserar sina resurser 

vilket gör att de kan omstrukturera sitt dagliga liv, rekonstruera självidentiteten, lära sig 

planera, prioritera och känna igen sina begränsningar. Då sjuksköterskor ofta kommer i 

kontakt med patienter med kronisk sjukdom menar Kralik, et al, (2004) att de därigenom har 

möjlighet ge patientundervisning och att underlätta deras egenvård. 

För att underlätta en transitionen för personer med svårläkta bensår kan sjuksköterskan 

bedriva patientundervisning om exempelvis bakomliggande orsak till såret, 

behandlingsalternativ och hantering av symtom. Med en ökad förmåga till egenvård och 

utifrån dagliga erfarenheter kan dessa personer lära sig de begränsningar som sjukdomen 

innebär. Cameron & Gregor (1987) menar att patienter behöver få information om sitt 

tillstånd för att kunna fatta välinformerade beslut avseende sin behandling. Kralik, et al, 

(2004) studie visar att egenvård gör att patienterna blir delaktiga i besluten rörande deras 

behandling, hanterar smärtan bättre, återfår känslan av kontroll över sina liv vilket förbättrar 

deras livskvalité. 

I kategorin, Förändrad självbild begränsar relationerna, upplevde personer med svårläkta 

bensår att hela deras liv var underordnat såret, vilket begränsade relationerna till andra och 

partnern, förändrade rollerna i familjen och ledde till förändrad självidentitet. De upplevde 

oro och rädsla för att inte kunna hålla såret hemligt och att andra skulle känna sårlukten. 

Williams (2008) beskriver att samhället tycks besatt av fysik perfektion där utseende är 

väldigt viktigt vilket är ett resultat av de sociala påtryckningarna från omgivningen och 

media. Detta påverkar hur man ser på sig själv och hur andra upplever och bedömer en. 

Personer med kronisk sjukdom kan uppleva förändringar av sitt utseende eller tillstånd vilket 

inte är direkt synligt för andra (Williams, 2008). I studier (Thorpe, et al, 2009; Williams, 

2008) beskrev personer med stomi att de oroades över att inte kunna dölja stomin med kläder 
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så att andra skulle uppmärksamma det och över att stomipåsen skulle börja läcka i sociala 

sammanhang vilket gjorde att en del personer blev tystare och stillsammare i sociala 

sammanhang (Williams, 2008). 

Toombs (1993, s.62-64, 90-91) menar att det är viktigt att förstå att förändringarna på grund 

av sjukdom inte bara berör kroppsspråket utan påverkar särskilt självbilden, vilket 

representerar den person så som denne vill bli uppfattad av andra. Det är svårt att acceptera de 

negativa förändringarna av självbilden som inte längre når upp till de kulturella idealen i 

samhället avseende fysik och attraktion. I denna litteraturstudies resultat framkom att den 

förändrade självbilden påverkade det dagliga sociala livet. Kvinnorna beskrev att de 

påtvingade förändringarna i klädvalet gjorde att de ofta blev ifrågasatta av andra som 

tillsammans med symtomen påverkades kvinnornas självbild och bröt ned deras feminina 

identitet. Vidare framkom det i studien att självkänslan, välbefinnandet och värdigheten 

påverkades av medvetenheten och rädslan för att människor i omgivningen kunde 

uppmärksamma bensåret vilket ledde till begränsade kontakter med andra. Charmaz (1983) 

menar att inte kunna lita på sin kropp som tidigare leder till osäkerhet i sociala situationer 

vilket leder till förlorad självbild. 

Kategorin, Begränsad arbetsförmåga påverkar livskvalitén och sociala kontakterna, visar att 

personer med svårläkta bensår hade begränsad arbetsförmåga vilket innebar att en del 

tvingades säga upp sig från arbetet eller inte kunde få en anställning. Att inte kunna arbeta gav 

konsekvenser på ekonomin, livskvalitén och sociala kontakten med andra. De som kunde 

fortsätta arbeta försökte dölja och hantera såret med olika åtgärder. Även andra kroniska 

sjukdomar som fibromyalgi och fatigue (Cudney, et al, 2002; Asbring, 2001) och stomi 

(Williams, 2008) gav begränsad eller ingen arbetsförmåga vilket resulterade i ekonomiska 

svårigheter och ett begränsat socialt liv. Asbring (2001) visar i sin studie att arbetet är en 

viktig del i livet och är kopplat till identiteten för många personer. Att inte kunna arbeta 

begränsade dem ofrivilligt till hemmet, vilket gav känslor av isolering och att leva i 

samhällets marginal. Detta gav en känsla av att inte längre räknas med eller behövas, då de 

själva såg arbetet som en viktig möjlighet till kontakt med andra. 

WHO (1997) definierar livskvalité som individens upplevelse av deras plats i livet och 

samhället samt hur de värderar det liv de lever, i relation till deras mål, omständigheter, 

normer och förväntningar. Det är ett brett koncept som har en stor påverkan på personernas 

sociala relationer, hälsa, nivå av självständighet, personliga övertygelse, relationen till sin 
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omgivning, fysiska och psykiska hälsa. Denna litteraturstudies resultat avseende kategorin, 

Begränsad arbetsförmåga påverkar livskvalitén och sociala kontakterna, kan förstås som att 

personer med svårläkta bensår har svårt leva upp till normen som de själva och samhället ofta 

har att människan ska arbeta och försörja sig själv. Vilket författarna tolkar som att det ger en 

känsla av att vara avskuren från arbetets gemenskap och att isoleras från samhällets 

aktiviteter. Där tycks personerna uppleva maktlöshet över sina arbets- och levnadsvillkor. 

Metoddiskussion 

För att beskriva en studies tillförlitlighet använder man i den kvalitativa forskningen begrepp 

som pålitlighet, trovärdighet, överförbarhet och bekräftelsebarhet, där trovärdigheten är den 

viktigaste (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). I denna studie användes en manifest 

innehållsanalys då denna lämpar sig särskilt väl för att i en litteraturstudie sammanställa 

personers subjektiva upplevelser, vilket var syftet med denna studie.  Författarna i denna 

studie satte sina förutfattade meningar åt sidan, undvek tolkning och var öppna för de 

upplevelser som framkom i materialet. För att nå bekräftelsebarhet är det viktigt att läsaren 

kan spåra data till ursprungskällan och författarna att har ett neutralt förhållningssätt, detta har 

gjorts i denna studie genom att författarna sina förutfattade meningar åt sidan och därmed 

undvek egen tolkning (Holloway och Wheeler 2010, s. 303). Enligt Holloway och Wheeler 

(2010, s. 302-303) stärks en studies pålitlighet genom att forskningen ska vara beskriven i 

detalj för att tillvägagångssättet ska kunna granskas av andra för att förstå hur författarna har 

kommit fram till sin slutsats. I denna studie beskrivs proceduren; datainsamling, analys och 

kvalitetsgranskning noggrant i text och tabeller för att stärka studiens pålitlighet. En studies 

trovärdighet ska visa det verkliga resultatet och spegla deltagarnas upplevelser (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 300, 303). För att uppnå detta har citat använts för att verifiera resultatet. 

Författarna har även varit noggranna med att pröva om textenheterna svarat mot studiens 

syfte, var för sig genomfört delar av analysen som, extrahering av textenheter, översättning 

och kondensering på fyra av de tolv artiklarna, för att därefter jämföra och diskutera dess 

resultat. Under arbetets gång skedde även regelbunden återkoppling till originaltexterna för att 

inte förlora viktigt innehåll. Materialet har även under arbetets gång granskats av handledare 

samt av andra studenter vid seminarier. Holloway och Wheeler (2010, s. 302-303) menar att 

överförbarheten innebär att en studies resultat ska kunna överföras till liknande situationer 

och deltagare. För att möjliggöra en bedömning av överförbarhet av studiens resultat till andra 

liknande grupper av personer har syftet, urval och analys tydligt beskrivits. 
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Slutsats 

Denna studies resultat visar att svårläkta bensår har omfattande påverkan på individernas 

sociala liv. De kroppsliga förändringarna och rädslan för omgivningens reaktion leder till 

både frivilliga och påtvingade begränsningar. Dessa begränsningar påverkar aktiviteter, 

relationer, sällskapsliv, arbetsförmåga, livskvalité och innebär att många blir isolerade i sina 

hem. Konsekvensen av det begränsade livet leder till social isolering. 

Sjuksköterskan bör därför hjälpa patienten att hantera symtomen och individanpassa 

behandlingen utifrån den enskildes behov. Omvårdnadens fokus bör därför vara att stödja och 

vägleda individen med patientundervisning och identifiering av egenvårdsstrategier för att 

denne ska kunna anpassa sitt liv till den förändring som det svårläkta bensåret innebär. Detta 

för att hjälpa personerna att förbättra sin livskvalité och bryta sin isolering. Denna studie 

bidrar till kunskap om hur personer med svårläkta bensårs sociala liv påverkas. Vidare 

forskning bör inriktas på hur man på bästa sätt stödjer och hjälper dessa personer att anpassa 

sitt liv och bryta sin isolering.
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