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SA M M A N F A T T NIN G 

 

Bakgrund: I Sverige har cirka 50 000 människor venösa bensår och kostnaden för att 

behandla dessa beräknas uppgå till omkring en miljard kronor. Svårläkta venösa bensår kan 

påverka individen på ett fysiskt, psykiskt och socialt plan. Syftet: Att beskriva patienters 

erfarenheter av att hantera symptom relaterat till svårläkta venösa bensår. M etod: Kvalitativ 

forskningsintervju med semistrukturerade frågor tillämpades som datainsamlingsmetod och 

utfördes på fyra vårdcentraler i Mellansverige med totalt 11 deltagare. Materialet bearbetades 

sedan med en innehållsanalysmetod. Resultat: Deltagarna har till stor del lärt sig att anpassa 

sig till de besvär bensåret orsakade. Smärtan hanterades bland annat genom att ta 

smärtstillande läkemedel vilket även kunde förbättra sömnen. Vid dusch användes plastpåsar, 

gladpack eller plaststrumpor för att inte blöta ner bandaget och vid nedsatt mobilisering 

användes hjälpmedel såsom rollatorer, kryckor eller rullstol. Genom att informera 

omgivningen om bensårets existens kunde det sociala umgänget förbättras samt genom att 

tänka positivt och avleda negativa tankemönster på bensåret genom sysselsättning samt 

jämföra med dem som har det värre kunde deltagarna lättare acceptera bensåret. Slutsats: 

Patienter med svårläkta venösa bensår kan anpassa sig till de symptom bensåret ger upphov 

till genom att tillämpa copingstrategier för att hantera det dagliga livet. Anhöriga är en viktig 

del i denna anpassning. Genom att tänka positivt, avleda negativa tankemönster på bensåret 

genom att aktivera sig samt jämföra med dem som har det värre kan personen lättare 

acceptera sitt bensår. 

 

 

Nyckelord 
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A BST R A C T 

 

Background: In Sweden, approximately 50 000 people have venous leg ulcers and the cost of 

treating these is estimated to around one billion SEK. Slow-healing venous leg ulcers can 

affect individuals on a physical, mental and social level. The aim: To describe patients' 

experiences of managing symptoms related to slow-healing venous leg ulcers. M ethod: A 

qualitative research interview with semi-structured questions was applied as the method of 

data collection and conducted in four health centres in central Sweden with a total of 11 

participants. The material was then evaluated by content analysis. The result: The 

participants largely learned to adapt the difficulties caused by leg ulcer. The pain was 

managed for example by taking painkillers, which also could improve the sleep. When 

showering plastic bags, cling film or plastic socks were used to avoid soaking the bandage 

and in the case of reduced mobility walking aids such as walkers, crutches or wheelchairs 

were used. By informing friends and family about the existence of the leg ulcer, social 

interaction was improved and by thinking positively, diverting negative thought patterns 

through free-time activities and comparing with those who had it worse the participants could 

more easily accept the leg ulcer. Conclusion: Patients with difficult-to-heal venous leg ulcers 

can adapt to the symptoms caused by the leg ulcer by using coping strategies to deal with 

everyday life. Family members are an important part of this adaptation. By thinking 

positively, divert negative thought patterns of the leg ulcer by activating and compare with 

those who had it worse, the person can more easily accept their leg ulcers.  

 

 

K eywords 

Coping, managing, patient, qualitive research, venous leg ulcers. 

 

 

 

 

 

 



  

  

INN E H Å L LSF Ö R T E C K NIN G 
 

IN L E DNIN G .................................................................................................... 1 

Förekomst ..........................................................................................................................1 

Utseende och symptom .....................................................................................................1 

Utredning och behandling ................................................................................................2 

Fysiska aspekter relaterat till bensåret ............................................................................3 

Sociala aspekter relaterat till bensåret .............................................................................5 

Psykologiska aspekter relaterat till bensåret  ...................................................................5 

Copingstrategier ................................................................................................................6 

Hur patienter med bensår använder sig av copingsst rategier ........................................7 

Teoretisk utgångspunkt ....................................................................................................8 

Problemformulering .........................................................................................................9 

Syfte ...................................................................................................................................9 

M E T O D .......................................................................................................... 10 

Design .............................................................................................................................. 10 

Urval ................................................................................................................................ 10 

Inklusionskriterier ......................................................................................................... 10 

Exklusionskriterier ........................................................................................................ 11 

Datainsamlingsmetod ...................................................................................................... 11 

Procedur .......................................................................................................................... 11 

Etiska överväganden ....................................................................................................... 12 

Bearbetning och analys ................................................................................................... 13 

R ESU L T A T .................................................................................................... 16 

Att anpassa sitt dagliga liv till bensåret ......................................................................... 16 

Att hantera smärta ......................................................................................................... 16 



  

  

Att hantera själva bensåret ............................................................................................ 17 

Att hantera nedsatt sömn ............................................................................................... 18 

Att hantera kroppslig hygien .......................................................................................... 18 

Att hantera nedsatt mobilisering .................................................................................... 19 

Att hantera påverkat socialt umgänge ............................................................................ 20 

Att hantera psykologisk påverkan .................................................................................. 21 

DISK USSI O N ................................................................................................. 22 

Sammanfattning av huvudresultaten ............................................................................. 22 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 22 

M etoddiskussion .............................................................................................................. 26 

Giltighet ........................................................................................................................ 26 

Tillförlitlighet ................................................................................................................ 28 

Överförbarhet ................................................................................................................ 28 

Delaktighet .................................................................................................................... 29 

Förslag till vidare forskning .......................................................................................... 29 

Praktisk betydelse .......................................................................................................... 29 

Slutsats ............................................................................................................................ 30 

R E F E R E NSE R ............................................................................................... 31 

B I L A G A 1 - 5 

 

 



1  

  

IN L E DNIN G 

 

Förekomst 

 

I Sverige är prevalensen för venösa bensår cirka 0,12 - 1 % och 50 000 av befolkningen har 

svårläkta bensår. Cirka 70 % av alla bensår ovanför malleolerna är orsakade av venös 

insufficiens. Fler kvinnor än män drabbas av bensår och vid 65 års ålder ökar förekomsten av 

bensår avsevärt. Medianåldern ligger på 75-80 år (Lindholm, 2012). Tidigare användes 

vid sår på fot eller ben nedom knät som inte läkt inom sex 

veckor. Numera är det allt vanlig

sårbehandlingen har ett kurativt syfte (Hansson, 2012). I Sverige beräknas den totala 

kostnaden för att behandla bensår uppgå till 964 miljoner (Lindholm, 2012). 

 

Enligt Regmi och Regmi (2012) är den fysiologiska orsaken till venösa bensår ännu inte helt 

kartlagd men det finns flera faktorer som kan bidra till dess utveckling. Venös hypertension 

(förhöjt blodtryck i venerna) kan orsaka venös insufficiens som kan leda till venösa bensår. 

De bakomliggande orsakerna till venös hypertension är venösa åderbråck, venobstruktion och 

djupa ventromboser i benen. 

 

Andra riskfaktorer för att utveckla venösa bensår är ärftlighet för venösa sjukdomar, trauma 

mot underbenen, kirurgi, fetma, flertal graviditeter eller jobb som kräver mycket stillasittande 

eller stående arbete. Det är nödvändigt att identifiera orsaken till patientens venösa bensår för 

att kunna ge en effektiv vård och förebygga komplikationer (Regmi & Regmi, 2012).   

 

Utseende och symptom 

 

Venösa bensår brukar placera sig vid eller ovanför mediala malleolerna. Såren brukar ofta 

vara fibrinbelagda i botten och ibland förekommer röd granulationsvävnad. Såren är ofta 

ytliga och med oregelbunden form (Lindholm). Svarta nekroser liksom exponerande senor 
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förekommer ej (Läkemedelsboken, 2012). Såren brukar ofta vätska rikligt vilket medför att 

sårkanterna lätt kan bli uppluckrade och i vissa fall förekommer sårlukt (Lindholm, 2012).  

 

Vid venösa bensår är ödem, torr och fjällande hud samt eksem framträdande symptom. 

Ödemet är ofta ett första symptom på venös insufficiens och upplevs som en tyngdkänsla i 

underbenen som minskar vid högläge. Ödemet försvårar sårläkningen genom försämrad 

syretillförsel. Den torra fjällande huden kan förklaras på grund av mikroödem eller på grund 

av inflammatoriska processer. Mikroödem uppstår när ventrycket är så pass högt så att plasma 

och blodprodukter pressas ut ur kärlen och bildar små ödem runt dessa. Eksem, även kallad 

staseksem, är orsakad av den ihållande venösa stasen som i sin tur ger upphov till ödem. Vid 

stora ödem kan sekretion från huden förvärra eksemen (Lindholm, 2012). Ytterligare 

symptom vid venösa bensår är smärtor i och omkring såren, atrophie blanche (vita 

förändringar i huden), lipodermatoscleros (inflammatorisk process i huden som ses som röda 

förändringar) samt synliga varicer (Hansson, 2012).  

 

Sår på underbenen har sämre läkningsförmåga än på andra delar av kroppen. Detta beror på 

att cirkulationen i perifiera delar av kroppen ofta är sämre samt att ventrycket i underbenen 

blir högre när man står upp. Detta leder till att underbenen blir svullna vilket försämrar 

cirkulationen ytterligare. Många patienter har sina svårläkta bensår i flera månader och även 

om såren läker är det stor risk för recidiv (Lindholm, 2012).  

 

Utredning och behandling  

 

Vid utredning av bensår bör doppler scanning användas för att beräkna systolisk arm- och 

ankel tryck index och utesluta arteriell insufficiens som kräver annan typ av behandling. 

Doppler ska ej ses som ett diagnostiskt verktyg utan som ett instrument för att fastslå om 

kompressionsbehandling är lämpligt och säkert. (Regmi & Regmi, 2012). Doppler kan även 

användas för att ta reda på om det rör sig om en ytlig eller djup venös insufficiens (Lindholm, 

2012).  Att bedöma storlek och utbredning av såret samt sårbädd, lukt, vätska och omgivande 

hud är viktigt för att bestämma sårbehandlingen (Regmi & Regmi, 2012). 

 



3  

  

Behandling vid venösa bensår består i första hand att minska ödem genom kompression för att 

optimera sårläkningen (Lindholm, 2012; Palfreyman, King & Walsh, 2007). 

Kompressionslindning anses vara den viktigaste behandlingen för att såret ska läka. 

Sårbandaget under lindningen syftar mer till att behandla specifika problem såsom sårvätska, 

sårlukt eller som skydd (Palfreyman, King & Walsh, 2007). Kompressionsbehandlingen 

reducerar ödemen genom ett ökat vävnadstryck, minskad reflux samt förbättrad cirkulation. 

Dessa faktorer bidrar till att vätskan hålls kvar i blodbanan. Det finns olika kompressions 

behandlingar exempelvis lindning, stödstrumpa eller pumpstövel (Lindholm, 2012). Enligt 

Nelson och Bell-Syer (2012) kan risken för recidiv minska om patienten fortsätter med 

kompressionsbehandling i sex månader efter det att bensåret har läkt. 

 

Bensår bör läggas om med ett fuktighetsabsorberande förband för att optimera sårläkning. När 

förbandet utprovas kan det behöva bytas minst två gånger i veckan eller mer och vid bensår 

som vätskar mycket kan förbandet behöva bytas dagligen. Med tiden sker såromläggningen 

mer sällan för att inte störa sårläkningen. Vid bandagering rengörs även såret och ibland 

behövs det även rensas på fibrin och hudflagor. Vid illaluktande sår kan speciella sårförband 

innehållande kol eller jod användas för att minska på sårlukten (Nyberg & Bergman, 2012).  

 

Att se till patientens livskvalité vid omhändertagande av svårläkta bensår är en viktig del av 

den totala bedömningen och bör tas hänsyn till vid terapival. Därför är det viktigt att erhålla 

information om vad patienten upplever för besvär med bensåret exempelvis smärta, lukt, 

sekretion, sömn, oro samt följsamhet till kompressionsbehandling (Lindholm, 2012).  

 

Fysiska aspekter relaterat till bensåret 

 

Den forskning som finns i nuläget visar på att patienter med svårläkta venösa bensår upplever 

smärta som ett framträdande symptom (Briggs & Flemming, 2007; Brown, 2005; Gonzalés-

Consuegra & Verdu, 2010; Green & Jester, 2009; Husband, 2001; Lindholm, 2012; Maddox, 

2012). Smärtan vid venösa bensår lokaliserar sig framförallt i såren, i vävnaden runt eller i 

underbenen (Lindholm, 2012). Smärtan kan försämra sömnkvalitén och förmågan till 

mobilisering samt påverka patienternas livskvalitet negativt (Gonzalés-Consuegra & Verdu, 
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2010; Green & Jester, 2009; Husband, 2001; Regmi & Regmi, 2012). 

 

En studie av Green & Jester (2009) visar på att smärta är ett framträdande symptom hos 

patienter med venösa bensår vilket hela tiden påminner dem om bensårets existens. Detta kan 

leda till känslor av att inte ha kontroll över sin situation.  Deltagare i en studie av Mudge & 

Holloway (2006) beskrev smärtan som en oundviklig konsekvens av att leva med bensår 

vilket de var tvungna att uthärda. 

 

I en studie av Husband (2001) uttrycker vissa patienter att de är svårt att lära sig leva med och 

uthärda den smärta som bensåret orsakar. Ett flertal patienter rapporterar att de fått 

smärtstillandande läkemedel utskrivna av sin läkare (paracetamol eller paracetamol och 

kodein) men att dessa sällan gav tillräcklig effekt. Patienterna i studien beskrev ytterligare att 

vissa sjuksköterskor hade en föreställning om att smärta endast var mest påtaglig vid bensår 

orsakad av arteriell insufficiens. Läkaren fick de bara träffa vid ett tillfälle. Det fanns heller 

ingen uppföljning eller utvärdering av deras smärtbehandling. Allt detta bidrog till att 

patienterna upplevde att vårdpersonalen inte tog deras smärta på allvar vilket i sin tur 

påverkade deras livskvalitet. Möjligheten för dessa patienter att leva ett normalt liv var 

begränsat. Vissa patienter beskrev även att de hade svårt att sova eller äta på grund av 

smärtan. Vissa uttryckte en rädsla att vara i närheten av barn ifall en oavsiktlig skada skulle 

uppstå. Vidare uttryckte en del patienter att de inte kunde utföra fysiska aktiviteter relaterat 

till smärtan eller läckage (Husband, 2001). 

 

Liknande resultat presenteras av Brown (2005) där patienterna uttryckte att deras rörlighet 

begränsades på grund av smärtan och kompressionslindningen. En del patienter i studien var 

rädda för att ramla och orsaka mer skada vilket ytterligare begränsade deras rörlighet. En 

  

 

Mudge, Holloway och Price (2006) beskriver att vardagliga aktiviteter såsom att tvätta sig 

kunde innebära svårigheter för patienter med venösa bensår. En del av patienterna använde en 

plastpåse över benet eller vattenavstötande strumpor när de skulle duscha. I slutändan var det 

dock många som inte tyckte att det fungerade och helt avstod från att duscha. 
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Sociala aspekter relaterat till bensåret 

 

Personer med venösa bensår kan dra sig undan sociala kontakter på grund av rädsla för att 

omgivningen ska upptäcka sårläckage eller känna sårlukt. Vilket kan leda till att personer helt 

isolerar sig (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004). Brown (2005) beskriver att personer 

med svårläkta venösa bensår kan uppleva känslor av utanförskap. Detta främst på grund av 

den nedsatta rörligheten vilket beskrevs som 

 Enligt Regmi och Regmi (2012) kan även smärta vara 

en anledning till varför personer med bensår inte alltid vill umgås med andra människor eller 

på grund av att de inte kan klä sig lämpligt. 

 

I en studie av Douglas (2001) beskrev patienterna att de var oförmögna att bevara sin 

personliga hygien på grund av bensåret vilket påverkade deras välbefinnande samt medförde 

att de isolerade sig i hemmet. Liknande framkom i en studie av Gonzalés-Consuegra och 

 

 

Ytterligare faktorer som kan ha en hämmande inverkan på patienters sociala liv presenteras i 

en studie av Hopkins (2004) där patienterna kände sig bundna i hemmet på grund av 

distriktssköterskans återkommande besök. Patienterna hade svårt att planera sin vardag för att 

de inte visste när distriktssköterskan skulle ringa och meddela att hon skulle komma och lägga 

om bensåret.  

 

Anhöriga kan fungera som hjälp vid dagliga aktiviteter såsom att handla, städa och laga mat 

(Hopkins, 2004; Regmi & Regmi, 2012). Anhöriga kan även fungera som stöd vid socialt 

umgänge då patienter oroas över illaluktande doft från såret och behöver någon att rådfråga 

(Hopkins, 2004).  

 

Psykologiska aspekter relaterat till bensåret 

 

Det svårläkta venösa bensåret kan medföra skamkänslor, dålig självkänsla, bristande kontakt 

med omgivningen samt isolering (Briggs & Flemming, 2007; Gonzalés-Consuegra & Verdu, 

2010; Green & Jester, 2009). I en studie av Ebbeskog och Ekman (2001) upplevde vissa 
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deltagare att det svårläkta bensåret var en defekt del på kroppen som de inte har någon 

kontroll över. En del klarade inte av att titta på såret, vilket resulterade i obehagskänslor av att 

hela tiden bli påmind om det. Många patienter i studien uttryckte att de kände att bensåret 

hade tagit över mer och mer. De kände sig i underläge till bensåret. Bandaget bidrog till en 

känsla av att vara fången. Liknande resultat framkom i en studie av Hopkins (2004) där 

patienterna uttryckte en ohälsosam upptagenhet av sitt bensår, vilket ständigt fanns i deras 

tankar.  

 

En studie av Souza-Nogueira, Rodrigues-Zanin, Miyazaki och Pereira de Godoy (2009) 

visade på förekomsten av ångest och depression hos patienter med venösa bensår. Av 

sammanlagt 30 deltagare rapporterade 26 % ångestsymptom och 27 % symptom på 

depression. Detta oberoende av socioekonomiska variabler såsom religion, yrke eller 

civiltillstånd.   

 

Copingstrategier 

 

För att hantera de olika problem som kan uppstå tillföljd av svårläkta venösa bensår har 

copingstrategier visat sig ha god effekt på välbefinnandet. Detta genom att patienten kan få ett 

ökat självförtroende samt uppleva sig ha större kontroll över sin situation (Douglas, 2001).  

 

Enligt Monat, Lazarus och Reevy (2007) kan coping definieras som de ansträngningar 

personer tar till för att hantera situationer som bedöms som stressande eller eventuellt farliga. 

Denna definition har tre viktiga inslag. För det första innebär coping ett visst mått av 

ansträngning och planering. För det andra behöver inte coping alltid leda till ett positivt utfall 

och för det tredje är coping en tidskrävande process. 

 

Det finns ett flertal sätt att kategorisera copingstrategier. Monat et al. (2007) kategoriserar 

copingstrategier i två huvudgrupper; problemfokuserad coping och känslofokuserad coping. I 

gruppen problemfokuserad coping finns två undergrupper; utåtriktade eller inåtriktade 

copingstrategier. Utåtriktade strategier är sådana som inriktas på att förändra en situation eller 

förändra andras beteenden. Inåtriktade strategier innefattar de ansträngningar vi gör för att 

ompröva våra behov och attityder samt att utveckla nya färdigheter. Känslofokuserad coping 
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inriktas mot att hantera den inre stress personen kan känna. Exempel på känslofokuserad 

coping kan vara att aktivera sig fysiskt, att uttrycka känslor, tänka positivt eller ta hjälp av 

andra. Problemfokuserad coping används vanligen när personen ställs inför problem eller 

situationer som hon känner att hon klarar av. Känslofokuserad coping används oftare vid de 

tillfällen individen ställs inför problem eller situationer som upplevs vara utanför ens egen 

förmåga. I många situationer är det fördelaktigt att kombinera de två copingstrategierna 

(Monat et al., 2007). 

 

De tre mest återkommande copingstrategierna inom tidigare studier är uppgiftsbaserade, 

känslofokuserade och undvikande copingstrategier. Uppgiftsbaserad coping innebär en 

strategi där personen fokuserar på hur problemet ska lösas medan känslofokuserad coping kan 

innebära att personen anklagar sig själv eller tar ut sin frustration på andra i sin omgivning. 

Undvikande coping innebär att sysselsätta sig med annat och därmed undvika problemet eller 

situationen. Uppgiftsbaserade coping anses vara den mest effektiva copingstrategin när det 

gäller att anpassa sig till livsförändringar. Det har visat sig att människor som använder sig av 

uppgiftsbaserad copingstrategi är mer tillfreds med hur de hanterat stressiga situationer. 

Förekomsten av depressioner och ångest är också mindre än för människor som primärt 

använder sig av känslofokuserad och undvikande copingstrategier. Undvikande 

copingsstrategier kan däremot vara användbart då det undvikande beteendet inte förvärrar 

situationen eller leder till långsiktiga konsekvenser för personen. 

 

Forskning om coping visar även på att det mest effektiva sättet att hantera utmaningar i livet 

är att ta självständiga, aktiva beslut för att påverka sin situation. Det minst effektiva sättet att 

hantera utmaningar i livet är agera genom impulsiva handlingar eller att undvika och förneka 

problemets existens (Monat et al., 2007). 

 

Hur patienter med bensår använder sig av copingsst rategier 

 

Hopkins (2004) beskriver olika strategier patienter tillämpar för att hantera den psykologiska 

stress som bensåret kan medföra. Dessa strategier går ut på att försöka acceptera sin situation, 

tänka positivt samt att inte låta tankar på bensåret dominera. Coping kan ses som en kognitiv 

process där individen lär sig hantera eller behärska de symptom som bensåret kan orsaka. 
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Detta kan innebära att patienten försöker sträva efter normalitet i sin vardag. Det vill säga att 

försöka klara av att utföra dagliga aktiviteter trots sina besvär. 

 

Enligt Husband (2001) lär sig patienter med bensår att ändra fokus på sitt liv och inte tänka 

för mycket på såret. Detta möjliggörs genom reflektion över sin situation och genom att 

jämföra sin hälsa med andra för att kunna se på sig själva som friska människor med 

problematiska sår istället för sjuka människor. En copingstrategi kan innebära att försöka 

tänka positivt. Genom att tänka positivt ökar möjligheterna att kunna anpassa sig till nya 

situationer. Detta uttryc o get on with life, don´t 

ots of people are worse than me  (Husband, 2001, s.195-196)  

 

I en studie av Brown (2004) ansåg flera patienter att det var viktigare att bli symptomfri än att 

såret skulle läka. Vissa patienter accepterade bensåret som en del utav att vara gammal. En del 

patienter brukade lossa på bandaget eller tog bort kompressionslindningen så att smärtan och 

obehaget lättade. De var medvetna om att detta påverkade sårläkningen men 

symptomlindringen var viktigare. En patient uttryckte att hon föredrog känslan av frihet 

genom att inte använda kompressionslindning även om hon var medveten om att sårläkningen 

försämrades. Patienternas sätt att handskas med situationen bensåret orsakade kunde 

misstolkas av sjukvårdspersonalen. De kunde uppfatta det som att patienterna inte ville att 

såret skulle läka. Trots det uttryckte många patienter i studien ett stort värde i kontakten med 

sjuksköterskorna. Denna kontakt kunde innebära en möjlighet att sätta ord på sina rädslor och 

bekymmer om bensåret samt bli bekräftad som människa. I de fall då sårläkning inte var ett 

realistiskt mål för sårbehandligen värdesatte de flesta patienter starkt att sjuksköterskorna 

aktivt lyssnade på dem och tog deras oro på allvar (Brown, 2005).  

 

Teoretisk utgångspunkt 

 

Påfrestningar ställs alla människor inför någon gång i livet. Dessa påfrestningar kan vara av 

fysisk, psykisk eller social karaktär och de kan vara kraftiga och långvariga. En del 

påfrestningar kan vara så kraftiga att vissa personer ibland blir sjuka medan andra personer 

förblir friska och kan till och med utvecklas och växa av påfrestningen. Att vissa personer blir 

sjuka och andra inte kan förklaras med att alla personer har olika motståndskraft vilket beror 
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på skillnader i arv och tidigare miljö. Hälsa hos individen främjas inte enbart genom att 

undvika påfrestningar. Det är också viktigt att kunna lära sig hantera livets utmaningar och 

göra det bästa av tillvaron. Individens tillvaro kan bli bättre om den görs mer 

sammanhängande. Sammanhängande blir tillvaron om den uppfattas som begriplig, hanterbar 

och meningsfull. Dessa komponenter ingår i Antonovskys (2005) teori om Känsla Av 

SAMmanhang (KASAM).  

 

För individen upplevs tillvaron begriplig om hon känner att de inre och yttre stimuli som kan 

uppstå är hanterbara och går att finna en lösning på. Hanterbarhet syftar till de resurser 

individen har att tillgå för att kunna möta livets utmaningar. Exempel på resurser kan vara 

individens egna mentala kapacitet eller stöd från familj och vänner. En person som har en hög 

grad av hanterbarhet har lättare att kunna återhämta sig efter en påfrestning. Den tredje och 

sista komponenten i KASAM är meningsfullhet. Att känna meningsfullhet handlar om att 

individen på ett känslomässigt plan kan se en mening med de utmaningar och påfrestningar 

som uppstår och att individen möter dessa med engagemang (Antonovsky, 2005). 

 

Problemformulering 

 
Det finns forskning som skildrar patienters upplevelser av att leva med svårläkta venösa 

bensår. Vidare finns det forskning som beskriver medicinska behandlingar i form av 

kompressionslindning och olika sårförband. Däremot har endast ett fåtal studier hittats som 

beskriver hur patienter med svårläkta venösa bensår hanterar sina symptom i sitt dagliga liv. 

Svårläkta venösa bensår kan påverka patienten på ett socialt, fysiskt och psykiskt plan. 

Studien förväntas kunna bidra med en ökad förståelse för hur patienter med svårläkta venösa 

bensår hanterar sina symptom i sitt dagliga liv. Denna förståelse kan bidra till att vården sker 

på bästa möjliga individuella sätt för patienten. 

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva patienters erfarenheter av att hantera symptom relaterat till 

svårläkta venösa bensår. 
 



10  

  

M E T O D 

Design 

 

En beskrivande design med en kvalitativ induktiv ansats tillämpades, vilket innebär analys av 

texter som är grundade på människors berättelser om sina upplevelser och erfarenheter. I 

studier med en kvalitativ ansats strävar forskaren att få en helhetsbild över deltagarnas 

upplevda livsvärld och därför skiftar forskaren mellan närhet och distans till de som ska 

studeras. Författarna blir därmed en del av forskningen, det vill säga medskapare av texten 

(Graneheim & Lundman, 2004; Olsson & Sörensen, 2011). 

Urval 

 

Ett strategiskt urval genomfördes för att få variation i svaren. Vid strategiskt urval är målet att 

forskaren väljer ut deltagare som hon eller han anser är mest representativa eller informativa 

för studien (Polit & Beck, 2011). Totalt rekryterades elva stycken deltagare varav sex kvinnor 

och fem män. Medelåldern på deltagarna var 75 år varav den yngsta var 47 år och den äldsta 

var 91 år. Många av deltagarna hade tidigare sjukdomar som till exempel hjärt- och 

kärlsjukdomar. Medelåldern för hur länge deltagarna hade haft sitt bensår var cirka fyra år 

varav sex veckor var den kortaste tiden och 20 år den längsta. Alla utom en deltagare gick till 

sin vårdcentral för omläggning vilket kunde variera mellan en till tre gånger i veckan. En fick 

omläggningar i hemmet av distriktssköterska.  

 

Inklusionskriterier 

 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara man eller kvinna samt svensktalande. Det 

svårläkta venösa bensåret skulle vara lokaliserat ovanför den mediala malleolen. Patienten 

skulle haft sitt svårläkta venösa bensår i minst sex veckor samt att omläggning av bensåret 

skulle utföras av en distriktssköterska minst en gång i veckan.  
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Exklusionskriterier 

 

Patienter med svårläkta bensår vars ursprung var av annan orsak exempelvis diabetes mellitus 

eller arteriell insufficiens exkluderades i denna studie för att dessa sjukdomar kan ge andra 

symptom och komplikationer. 

 

Datainsamlingsmetod 

 

En kvalitativ forskningsintervju valdes som datainsamlingsmetod. Målsättningen med en 

kvalitativ forskningsintervju är att författaren vill få fram en beskrivning av patientens 

erfarenheter för att förstå fenomen och situationer i det dagliga livet (Kvale, 2009). Innan 

studien påbörjades genomförde författarna en provintervju och provanalys tillsammans för att 

testa om intervjufrågorna gav innehållsrika svar och om metoden var väl utförlig. Vid 

jämförande av dataanalysen överensstämde författarnas analyser väl med varandra. 

Provintervjun utföll väl och inkluderades i resultatet.  

 

Intervjufrågorna togs fram med stöd av Kvales (2009) intervjuguide och var av 

semistrukturerad karaktär samt utgick från de olika symptom patienter i tidigare studier erfarit 

till följd av svårläkta venösa bensår. Exempelvis nedsatt rörlighet, smärta, nedsatt sömn, 

försämrad social kontakt och psykologiska aspekter (dålig självkänsla, skamkänslor, 

isolering). Vidare behandlade frågorna patienternas hantering av sina symptom. Exempelvis 

De inledande frågorna fokuserade på 

bakgrundskarakteristika såsom ålder, kön, tidigare sjukdomar, boendeform och civiltillstånd. 

Se bilaga 1. 

 

Procedur 

 
Enligt Backman (2008) bör forskaren ge läsaren en noggrann beskrivning om hur de olika 

stegen i observationen har genomförts. Informationsbrev och ansökan om tillstånd att få 

genomföra studien skickades ut till verksamhetschefer på fyra vårdcentraler i Mellansverige. 
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Efter att skriftligt tillstånd erhållits tillfrågades respektive distriktssköterska på vardera 

vårdcentral aktuella deltagare med utgång från inklusionskriterierna. Då enbart sju deltagare 

rekryterades till studien på den första vårdcentral, togs kontakt med ytterligare en vårdcentral 

där enbart en deltagare kunde rekryterades. Kontakt togs då med ytterligare två vårdcentraler 

där de sista tre deltagarna rekryteras till studien. 

 

Distriktssköterskan lämnade ut informationsblad om studien till de patienter hon ansåg var 

lämpliga deltagare. Deltagande i intervjuerna var frivilligt och de patienter som var 

intresserade av att delta i studien efter att ha läst informationsbladet (Se bilaga 2) fick lämna 

sina telefonnummer till distriktssköterskan som lämnade vidare till författarna. Författarna 

kontaktade sedan deltagarna inom några dagar via telefon för muntlig information om studien 

samt för att bestämma tid och plats för intervjun. Innan intervjuerna startades fick deltagarna 

Se bilaga 3). Intervjuer genomfördes 

under perioden 18 oktober - 14 december, 2012, på respektive vårdcentral med undantag av 

en intervju som genomfördes i hemmet. Intervjuerna tog cirka 20 - 40 minuter och inleddes 

med en kortfattad presentation av intervjuaren, av studien samt om hur datamaterialet skulle 

hanteras (Ejvegård, 2009). Intervjuerna spelades in med bandspelare vid varje intervjutillfälle 

och transkriberades sedan ordagrant av författarna. Författarna utförde 5-6 stycken intervjuer 

vardera.  

 

Etiska överväganden 

Ett godkännande från Primärvårdsdirektören i Uppsala län, respektive vårdcentralernas 

verksamhetschefer, inhämtades innan studiedeltagarna rekryterades (Se bilaga 4 & 5). Detta 

enligt de riktlinjer som finns för att få bedriva studier inom primärvården i Uppsala län. Innan 

själva intervjuerna påbörjades gick författarna igenom tidigare forskning och relevant 

litteratur inom forskningsområdet för att vara väl förbereda enligt Helsingforsdeklarationens 

rekommendationer (2008). Informationen om studien tilldelades deltagarna muntligt och 

skriftligt (Vetenskapsrådet Codex, 2012). Alla deltagare fick skriva på ett informerat 

samtycke innan intervjun påbörjades vilket krävs för studier som involverar människor. 

Deltagarna blev även informerade om att allt data material behandlades konfidentiellt och om 

de önskade att avbryta studien så skulle det inte ha någon inverkan på deras fortsatta vård och 
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behandling av sitt bensår. Varje intervju kodades för att behålla anonymiteten. Intervjuerna 

utfördes i ett enskilt rum och spelades in med en bandspelare. Vid inspelningen nämndes 

ingen vid namn.  

 

Enligt Kvale (2009) är det viktigt att intervjuaren skapar en trygg och avslappnad miljö vid 

intervjutillfället för att deltagaren ska känna sig bekväm och våga berätta om sina 

erfarenheter. Därför valde författarna ett avskilt rum för intervjun och deltagarna fick själv 

bestämma när intervjun skulle genomföras. Författarna använda sig av ett ordval som 

deltagarna var bekanta med. Vid varje intervjutillfälle var endast en författare närvarande 

förutom vid provintervjun för att deltagarna skulle känna sig mer avslappnade.  

 

All insamlad data inklusive de skriftliga samtyckena har förvarats inlåst hos respektive 

författare för att tillgodose konfidentialiteten. Det är enbart författarna och ansvarig 

handledare som har haft tillgång till materialet. När uppsatsen är godkänd kommer all data 

kasseras (Kvale, 2009).  

 

Bearbetning och analys 

 
Materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys metod som innebär att beskriva 

variationer. Variationerna identifieras genom att urskilja likheter och olikheter i patienternas 

berättelser. Dessa utarbetades sedan i kategorier och teman. För att utarbeta kategorier och 

teman måste det finnas en förståelse för i vilket sammanhang studien genomförs i. Vid 

tolkning av texterna var det därför viktigt att ha kunskap om patienternas 

levnadsförhållanden. Analys av ett utbrutet textavsnitt skedde i perspektiv av textens innehåll 

i sin helhet, enligt Graneheim & Lundman (2004).  

 

En manifest innehållsanalys tillämpades enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod. 

Manifest innehållsanalys innebär att vara texten trogen och att inte lägga in egna tolkningar 

först vid kategoriseringen. Det första steget var att allt insamlat material lästes igenom ett 

flertal gånger av författarna för att få en bra helhetsbild. Andra steget var att meningar eller 

fraser som hade innehållsrikt värde plockades ut. Detta skedde med en förståelse för hela 

sammanhanget. Dessa meningar eller fraser utgjorde meningsbärande enheter. De 
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meningsbärande enheterna kondenserades sedan för att göra texten mer lätthanterlig och 

kortare. Följande steg innebar att utvalda meningsbärande enheter kodades och grupperades i 

kategorier som återspeglade det centrala innehållet i intervjuerna. En kod beskriver 

meningsenhetens innehåll koncist. Flera koder med liknande innehåll kan grupperas under en 

kategori. En 

I den slutgiltiga fasen av analysen sammanlänkades kategorierna till ett tema. Ett tema 

(Graneheim & Lundman, 2004). Exempel på innehållsanalysen presenteras i tabell 1. 

 

 

 
Tabell 1. Exempel från innehållsanalysen. 

M eningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Under kategori K ategori T ema 

Jag kan inte göra 
någonting åt det. 
Jag har några 
starka tabletter 
som tar bort det 

 

Det får vara så, jag 
kan inte göra 
någonting åt det. 
Har starka tabletter 
som tar bort det 
värsta. 

Jag kan inte göra 
någonting åt det, 
har starka tabletter 
som tar bort det 
värsta. 

Har starka tabletter 
som tar bort det 
värsta. Accepterar 
den smärta som 
finns kvar.  

Att hantera smärta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tänka på att ha 
benen upplagda på 
stolar och sådär 

 

Får alltid tänka på 
att ha benen 
upplagda på stolar. 

Har benen 
upplagda på stolar. 

Benen i högläge på 
grund av svullnad. 

Att hantera själva 
bensåret 

skaffat lite 
sömntabletter som 
jag kan ta någon 
gång om jag inte 
somnar. Den 
känns väldigt skön 
att ha. Oftast 
räcker det att jag 
vet att jag har 

 

Jag har skaffat 
sömntabletter som 
jag kan ta om jag 
inte somnar . 
Oftast räcker det 
att jag vet att jag 
har den.   

Tar sömntabletter 
om jag inte kan 
sova. Räcker oftast 
att veta att jag har 
den. 

Tar sömntabletter 
vid behov. 

Att hantera nedsatt 
sömn 

Jag har en sån 
där plaststrumpa 
som jag drar på 
utanför knät. Sen 
har jag duschstol 
också. Så det 

 

Jag har en 
plaststrumpa som 
jag drar på utanför 
knät och 
duschstol. 

Jag har en 
plaststrumpa och 
duschstol 

Använder 
plaststrumpa och 
duschstol 

Att hantera 
kroppslig hygien 
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och gå då har jag 
ju han att hålla i 
men ska jag gå 
ärenden själv, då 
har jag rollatorn 
för jag känner mig 
rund under 
fötterna, jag får 
inte riktigt grepp 
när jag går och då 
har jag rollatorn 
som stöd det 

 

Ska vi på stan och 
gå har jag han att 
hålla i. Ska jag gå 
ärenden själv, får 
jag inte riktigt 
grepp när jag går 
och då har jag 
rollatorn som stöd. 

På stan har jag han 
att hålla i. När jag 
går ärenden själv, 
då har jag rollatorn 
som stöd. 

Tar stöd av maken 
eller använder 
rollatorn vid 
mobilisering.  

Att hantera nedsatt 
mobilisering 

Att anpassa sitt 
dagliga liv till 
bensåret 
 

så mycket åt det. 
Det är väl det att 
man försöker 
kanske inte vara 
så mycket bland 
människor sådär. 
Nu jobbar jag ju 
ändå, men ja man 
lär sig det där på 
nåt vis, att man 
har rätt sorts 
kläder på sig, att 
det inte ska synas 

6). 

Kan inte göra så 
mycket åt det. 
Försöker att inte 
vara så mycket 
bland människor. 
Lär sig det där på 
något vis. Att ha 
rätt sorts kläder på 
sig, att det inte ska 
synas. 

Är inte mycket 
bland människor. 
Lär sig ha rätt 
sorts kläder på sig, 
att det inte ska 
synas. 

Är sällan bland 
folk, har rätt sorts 
kläder så att det 
inte syns. 

Att hantera 
påverkat socialt 
umgänge 

man får försöka 
tänka att det inte 
är det viktigaste 
här i livet bensåret 
heller. Gäller ju 
att ta vara på de 
goda stunderna 
istället. Dom har 
jag ändå fast att 
jag har bensår. 
Det tror jag är 

 

Försöker tänka att 
bensåret inte är det 
viktigast i livet. 
Gäller att ta vara 
på de goda 
stunderna fast att 
jag har bensår. Det 
är viktigt. 

Försöker tänka att 
bensåret inte är det 
viktigaste i livet 
och att ta vara på 
de goda stunderna. 

Försöka att inte 
låta bensåret 
dominera och att ta 
vara på bra stunder. 

Att hantera 
psykologisk 
påverkan 
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R ESU L T A T 

 

Innehållsanalysen av datamaterialet resulterade i sju kategorier och ett tema som presenteras i 

följande tabell. 

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och tema baserat på patienters erfarenheter av att hantera 

symptom relaterat till svårläkta venösa bensår. 

K ategori Tema 

Att hantera smärta  

 

 

 

Att anpassa sitt dagliga liv till bensåret 

Att hantera själva bensåret 

Att hantera nedsatt sömn 

Att hantera kroppslig hygien 

Att hantera nedsatt mobilisering 

Att hantera påverkat socialt umgänge 

Att hantera psykologisk påverkan 

                      

A tt anpassa sitt dagliga liv till bensåret 

Att hantera smärta 

 
För att hantera den smärta som bensåret orsakade använde deltagare smärtstillande läkemedel 

antingen regelbundet eller vid behov. Dessa läkemedel var främst paracetamol eller citodon 

och togs i full dos när så var nödvändigt.  

 

Smärtstillande läkemedel gav i vissa fall en tillräcklig effekt men ibland kvarstod en viss 

smärta ändå. För att ytterligare minska smärtan kombinerades ibland smärtstillande läkemedel 

med kortisonsalva och massage av underbenet. Vid användning av värktabletter minskade 
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smärtan men svedan kvarstod ibland, vilket de fick acceptera: 

 

bletter som tar bort 

(p5) 

 

Ett annat sätt att hantera smärtan till följd av bensåret var att ha benet i högläge. Genom att ha 

sängen lite förhöjd vid fotändan, lägga upp fötterna på kuddar eller vinkla hela sängen i 

lutande läge underlättades blodcirkulationen i underbenen och fötterna. På så sätt kunde 

smärtan minskas. Det fungerade också bra att minska smärtan genom att vila mellan varven, 

lägga upp benen på stolar, undvika aktiviteter som kräver en längre tid av stående, samt linda 

benen för att minska på trycket. Att gå eller sitta ner och röra på fötterna när värken var 

påtaglig kunde även minska på smärtan.  

 

Upplevelsen av smärtan från bensåret kunde vara som mest påtaglig när förbandet blivit för 

torrt. Även om omläggning av bensåret skedde regelbundet på vårdcentral var det inte alltid 

tillräckligt för att undvika att förbandet ibland torkade och fastnade i såret vilket gjorde ont. I 

dessa fall lades bensåret om på egen hand i hemmet och byttes till ett nytt förband. 

 

Att hantera själva bensåret 

 

I det fall då bensåret vätskade mycket tvättades det och las om med extra förband i hemmet på 

egen hand. I vissa fall kontaktades hemtjänsten som fick lägga om förbandet.  För deltagare 

med illaluktande sår och som själva hade svårt att upptäcka att såret luktade, så kunde deras 

anhöriga vara till hjälp genom att påpeka om såret luktade illa. På så sätt fick deltagarna hjälp 

med att veta när såret behövde läggas om. Vid bensår som kliade mycket kliade de utanpå 

stödstrumporna eller bandaget så att inte såret skulle rivas upp. Svullnad i underben 

minskades genom att ha benen i högläge, använda stödstumpor eller genom att ha benen 

lindade med elastisk binda.  

 

 

 

För att slippa spendera så mycket tid för omläggningar på vårdcentralen lärde sig vissa 
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deltagare på eget initiativ att lägga om bensåret själv hemma. Antalet besök på vårcentralen 

kunde därmed minskas till en gång i veckan eller var fjortonde dag för att visa upp såret. 

Detta minskade inte bara antalet besök på vårdcentralen utan ingav även en känsla av att själv 

kunna sköta sitt bensår.  

 

Att hantera nedsatt sömn 

 

Nedsatt sömn på grund av smärta hanterades på de ovan tidigare beskrivna sätten i avsnittet 

hjälp av sömntabletter. Ibland räckte det att veta att det fanns sömntabletter att ta till ifall 

behovet uppstod vilket skapade en känsla av trygghet och underlättade sömnen. 

 

sömntabletter som jag kan ta någon gång om jag inte somnar. Den 

 

 

Lugnande medicin till natten tillsammans med smärtstillande kunde även vara till hjälp för att 

förbättra sömnen. Även om det bara blev några timmars sömn per natt ansågs det ändå vara 

tillräckligt för att klara av vardagen.  

 

 h det innebär att då tar jag 

 de två sista citodonen plus en stesolid för att kunna sova någon timme och sen är jag 

 (p3).  

 

Att hantera kroppslig hygien 

 
Vid hantering av vardagliga aktiviteter såsom att duscha krävdes tid och planering över 

praktiska moment. Olika knep användes för att hantera dusch momentet. Att duscha hemma 

innan omläggning på vårdcentralen var ett sätt. Då gjorde det inte så mycket att förbandet 

blev blött när det ändå skulle bytas. Ett annat sätt var att själv tvätta bensåret med tvål och 

vatten i hemmet och sedan skydda såret med ett tillfälligt absorberingsförband tills dess att 

omläggning gjordes på vårdcentralen senare samma dag.  
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Andra sätt som användes var att stå med ena benet utanför badkaret och använda tvättsvampar 

på motsatt sida för att inte blöta ner bandaget. Det fungerade också att plasta in benet med 

gladpack alternativt lägga på plast eller häfta över såret som skydd för vattnet.  

 

Plastpåsar som drogs över smalbenet och sedan tejpades eller snördes ihop vid knät användes 

också som skydd mot vattnet. Det hände däremot ofta att det sippra ner vatten i plastpåsen 

och att bandaget blev blött ändå. Det mest effektiva sättet föreföll däremot att använda en 

plaststrumpa som införskaffats på hjälpmedelsaffär. Platsstrumpan drogs över smalbenet upp 

till knät och sen var det bara att duscha som vanligt. En duschstol kunde även vara till hjälp 

för de som hade svårt att stå upp en längre tid.  

 

Jag har en sån där plaststrumpa som jag drar på utanför knät. Sen har jag duschstol också. Så 

 

 

Att hantera nedsatt mobilisering 

 

För de som hade nedsatt rörlighet till följd av bensåret användes främst rollator som stöd vid 

utomhus aktiviteter. Inomhus var det lättare att stödja sig mot väggar eller möbler och då 

behövdes oftast inga hjälpmedel. Den nedsatta rörligheten berodde bland annat på smärta vid 

mobilisering. Ibland togs smärtstillande före eller efter fysisk aktivitet antingen i 

förebyggande syfte eller på grund av smärtan som uppstod efteråt. I vissa fall användes 

kryckor och när smärtan var som mest påtaglig eller då personen skulle färdas långa sträckor 

kunde rullstol vara nödvändig. Att ha en närstående att hålla i vid ärenden på stan kunde 

också kännas tryggt och då behövdes inte alltid rollatorn som stöd.  

 

 

 jag rollatorn för jag känner mig rund under fötterna, jag får inte riktigt grepp när jag 

  

 

Närstående var även till stor hjälp för att hantera andra vardagliga aktiviteter såsom att handla 

mat, städa, tvätta kläder eller göra klädinköp. När närstående inte fanns tillgängliga kunde 
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färdtjänst användes för att ta sig till och från affären. Vikten av att röra på sig ansågs stor för 

välbefinnandet.  

 

  bli så tar 

 de med rullstolen och sen åker jag hem. Så jag åker till affären då och sen åker jag 

  

 

Att hantera påverkat socialt umgänge 

 

För de som inte själv orkade ta sig ut på sociala aktiviteter kunde det hjälpa med att bli 

uppmuntrad av en anhörig eller att en anhörig tog initiativet till att de tillsammans ska 

aktivera sig socialt.  

 

 

 

Aktiva anhöriga kunde även fungera som en social länk där personen får ta del av och höra 

om sin bekantskapskrets genom denna och därmed känna sig delaktig. Att hålla kontakten 

med sina vänner via telefon var också fördelaktigt de gånger personen inte orkade ses.  

 

Vissa accepterade att det inte orkade träffa folk lika mycket som förut och nöjde sig med 

detta. Det förekom även att personer som erfarit att deras bekanta dragit sig undan sedan 

bensåret uppkommit hanterade detta genom att isolera sig då de inte ville bjuda till. För de 

som ville vara mer socialt aktiva var regelbundna pensionärsträffar inom kyrkan ett uppskattat 

alternativ. 

 

Ett annat sätt att hantera påverkat socialt umgänge kunde innebära att personen med bensår 

förklarade för sin omgivning att han eller hon hade ett bensår istället för att försöka dölja det 

eller skämmas över det för andra. För de deltagare som hade ett arbete kunde det vara 

fördelaktigt att förklara för sina arbetskollegor varför han eller hon ibland kom senare till 

jobbet och varför benet ibland måste lindas om så att de inte skulle få förutfattade meningar. 

 

Genom att vara noggrann med val av klädsel så att bensåret inte exponerades kunde det även 
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upplevas mer bekvämt att vistas bland folk. 

 

 

 mycket bland människor sådär. Nu jobbar jag ju ändå, men ja man lär sig det där på 

 något  

 

Att hantera psykologisk påverkan 

 

En strategi som användes för att hantera den psykologiska påverkan bensåret orsakade var att 

försöka acceptera sitt bensår och att försöka leva med det. Detta möjliggjordes bland annat 

genom att tänka positivt och genom att göra roliga saker för att hålla modet uppe. Umgås med 

vänner eller barnbarnen kunde vara exempel på detta.  

 

 

 heller. Gäller ju att ta vara på de goda stunderna istället. Dom har jag ändå fast att jag 

  

 

När oron och ledsamheten över bensåret var påtaglig kunde det hjälpa att försöka fokusera på 

att klara av en dag i taget. Ibland var det nödvändigt att ta hjälp av en psykolog för att kunna 

hantera sin situation bättre eller att ta hjälp av antidepressiva tabletter. 

 

För att avleda uppmärksamheten och bryta negativa tankebanor på bensåret kunde det hjälpa 

att sysselsätta sig med något. Detta kunde innebära att ta en promenad, göra handarbete, läsa 

böcker eller att umgås med nära och kära. Betydelsen av att ha folk omkring sig och någon att 

prata med var stor.  

 

En annan strategi var att jämföra med de som hade de sämre än de själva. På detta sätt 

förminskades ens egna problem. 

 

 

 67 år som man har bott granne med, det är fruktansvärt, och här sitter jag och är 87, 
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DISK USSI O N 

 

Sammanfattning av huvudresultaten 

 

Resultatet visade på att deltagarna i studien till stor del lärt sig att anpassa sig till de symptom 

och besvär bensåret orsakade genom att tillämpa copingstrategier, såväl praktiska som 

mentala, för att hantera vardagen. Fysiskt obehag till följd av bensåret hanterades bland annat 

genom att ta smärtstillande läkemedel, ha benen i högläge och vila. Dessa var desamma för att 

hantera nedsatt sömn på grund av smärta. Vid nedsatt sömn på grund av oro över bensåret 

hjälpte det till viss del att ta sömntabletter eller lugnande läkemedel. Vid dagliga aktiviteter 

såsom att duscha användes plastpåsar som knöts vid knät, gladpack eller plaststrumpa för att 

inte blöta ner bandaget. Dusch innan omläggning på vårdcentral var också en möjlighet. För 

att hantera nedsatt mobilisering användes rollator, kryckor eller rullstol. Även anhöriga kunde 

fungera som stöd vid mobilisering, likaså vid hjälp med matinköp och andra praktiska 

moment i vardagen. För att hantera de psykosociala aspekter bensåret orsakade användes 

mentala strategier. Exempel på dessa kunde vara att försöka acceptera sitt bensår genom att 

tänka positivt, avleda negativa tankemönster på bensåret genom sysselsättning eller att 

jämföra med dem som hade det värre. Genom att bli uppmuntrad av närstående, ha rätt sorts 

kläder på sig, aktivera sig i kyrkoförsamlingen eller genom att informera sin omgivning om 

bensåret existens kunde även det sociala umgänget förbättras.  

 

Resultatdiskussion 

 

Deltagarna i denna studie upplevde smärta som det mest framträdande symptomet relaterat till 

det svårläkta venösa bensåret vilket de hanterade genom att ta smärtstillande läkemedel. Även 

om smärtstillande läkemedel gav en viss lindring var det många som erfarit att en viss smärta 

ändå kvarstod. Detta stämmer överens med tidigare studier som visar på att trots intag av 



23  

  

paracetamol eller paracetamol tillsammans med kodein var smärtan en del av att leva med 

venösa bensår vilken de var tvungna att uthärda (Husband, 2001). Deltagarna i denna studie 

försökte på liknande sätt acceptera den smärta som kvarstod, vilket enligt Monat et al (2007) 

innebär en känslofokuserad copingstrategi då de försökte hantera en situation som de själva 

inte kunde påverka. De tog även till andra sätt för att lindra smärtan, som till exempel högläge 

av benen. Detta visar på att deltagarna i studien lärt sig hantera smärtan på ett konstruktivt 

sätt, det vill säga använt sig av både en känslofokuserad och problemfokuserad copingstrategi 

(Monat et al., 2007).  

 

Såsom tidigare studier visar på kan smärta vid venösa bensår försämra sömnkvaliteten och 

förmågan till mobilisering samt påverka patienternas livskvalitet negativt (Gonzalés-

Consuegra & Verdu, 2010; Green & Jester, 2009; Husband, 2001; Regmi & Regmi, 2012). 

Även om deltagare i denna studie till stor del lärt sig att acceptera och hantera smärtan 

relaterad till det svårläkta venösa bensåret anser författarna att det är viktigt med en adekvat 

smärtlindring. En adekvat smärtlindring kan förbättra sömnen, förmågan till mobilisering 

samt livskvaliteten som i sin tur kan påverka själva sårläkningen positivt.  

 

 Deltagarna i denna studie hanterade nedsatt mobilisering genom att använda hjälpmedel eller 

genom att ta stöd av anhöriga. Betydelsen av att röra på sig var stor för deltagarna. Trots 

nedsatt rörlighet ansågs det viktigt att klara av vardagliga aktiviteter som att åka och handla 

för att främja välbefinnandet. Fysisk aktivitet kunde även avleda tankar på bensåret. Enligt 

vår mening verkade det vara viktigt för deltagarna att var mobila för att de skulle kunna göra 

nytta för sig själva och för andra och därmed känna sig behövda. Exempel på detta var en 

rullstolsbunden deltagare som ändå bemödade sig med att ta sig till affären med färdtjänst för 

att handla. Ett annat exempel var en deltagare som tyckte att det var viktigt att klara av att 

städa och hjälpa till hemma för att avlasta sin fru trots nedsatt mobilisering. 

 

Försämrad nattsömn var antingen orsakad av smärta eller orsakad av oroskänslor över 

bensåret. Oroskänslor kunde förbättras genom att ta lugnande eller sömntablett vilket ibland 

var nödvändigt. Det var svårare att hantera nedsatt sömn på grund av smärta då smärtstillande 

inte alltid gav tillräcklig effekt. Återigen använde deltagarna här en känslofokuserad 

copingstrategi (Monat et al., 2007) genom att försöka acceptera sin situation, vilket i detta 

avseende innebar att acceptera att nattsömnen inte var optimal. Vissa nöjde sig med att få 
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några timmars sömn per natt vilket ändå ansågs vara tillräckligt för att klara av vardagen.  

 

För att hantera vardagliga aktiviteter så som att duscha tog deltagarna i denna studie till flera 

olika knep som till exempel att använda en plaststrumpa över underbenet. Dessa knep 

överensstämmer med de som presenterats i tidigare studier (Mudge & Holloway, 2006). 

Skillnaden var att deltagarna i denna studie inte avstod från att duscha på grund av bandaget. 

Genom att avsätta tid och planera kunde deltagarna hantera duschmomentet väl. Det var ingen 

deltagare i denna studie som uttryckte 

såsom vid tidigare studier (Gonzalés-Consuegra och Verdu, 2010). 

 

En deltagare i denna studie upplevde de många besöken på distriktsmottagningen som 

besvärande. Genom att själv lära sig lägga om bensåret i hemmet minskade antalet besök på 

vårdcentralen. Detta ökade möjligheten för deltagaren att planera sin egen tid och ingav en 

känsla av att själv kunna sköta sitt bensår och hantera sin situation. Detta kan ses som ett 

exempel för Antonovskys teori om betydelsen av begriplighet för att kunna hantera 

påfrestningar. För deltagaren upplevdes tillvaron mer begriplig eftersom hon lyckats finna en 

lösning på sitt problem. 

 

Trots att de flesta av deltagarna i denna studie lärt sig att hantera sina symptom och anpassat 

sitt dagliga liv till bensåret upplevde vissa deltagare ändå en del negativa känslor kopplat till 

den nya situationen. Enligt tidigare studier kan svårläkta venösa bensår medföra känslor av 

skam, dålig självkänsla, bristande kontakt med omgivningen samt isolering (Briggs & 

Flemming, 2007; Gonzalés-Consuegra & Verdu, 2010; Green & Jester, 2009) vilket även 

stämmer överens med deltagarna i denna studie.  

 

Såsom Regmi och Regmi (2012) beskriver kan personer med bensår dra sig undan sin 

omgivning på grund av att det inte vet hur de ska klä sig lämpligt relaterat till bensåret. Detta 

exemplifieras av en deltagare i denna studie som var noggrann med att anpassa sin klädsel så 

att inte bensåret skulle uppmärksammas av omgivningen. Trots att hon upplevde att det 

sociala umgänget förbättrades genom hennes sätt att hantera känslor av skam var hon inte 

nöjd med sin situation. Hon önskade att hon kunnat klä sig som hon gjort innan bensåret 

uppkommit. Hennes skamkänslor över bensåret minskade heller inte genom att hon försökte 

dölja det. Ett mer effektivt sätt att hantera känslor av skam och förbättra sociala kontakter 
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utgjorde de deltagare som var noggranna med att berätta för sin omgivning om bensåret 

existens. Genom att berätta upplevde deltagarna att skamkänslor över bensåret minskade 

samtidigt som de erhöll en större förståelse från sin omgivning.  

 

Enligt Monat et al (2007) behöver copingstrategier inte alltid leda till ett positivt utfall. Att 

hantera 

exempel där situationen endast förvärras och leder till mer lidande för individen. Genom att 

som vissa deltagare aktivt försöka främja sitt sociala nätverk genom att gå på 

kyrkoförsamlingens mötesträffar innebar en mer effektiv copingstrategi för att förbättra sin 

situation enligt Monat et al (2007). 

 

Deltagarna i studien hade anhöriga de tog stöd av för att kunna hantera såväl sociala som 

praktiska moment i sitt dagliga liv. Även tidigare studier (Hopkins, 2004; Regmi & Regmi, 

2012) lyfter fram betydelsen av att ta hjälp av anhöriga för att kunna anpassa sitt dagliga liv 

till bensåret. Antonovsky (2005) visar även på betydelsen av att ha resurser omkring sig så 

som vänner och familj för att uppleva en känsla av hanterbarhet och för att i sin tur bättre 

kunna hantera påfrestningar i livet som bensåret kan medföra.  

 

I en studie av Brown (2004) uttryckte en del patienter att de accepterade att bensåret vara en 

del av att vara gammal. Detta förekom även bland deltagarna i denna studie. För de deltagare 

som var yngre fanns det mer inslag av att hantera skamkänslor över bensåret. Detta kan ha att 

göra med svårläkta bensår är mest förekommande vid 65 år ålder och uppåt (Lindholm, 2012) 

och därmed associeras som ett åldersrelaterat hälsoproblem. Det kanske också är lättare att 

acceptera bensåret vid högre ålder eftersom ålderdomen ofta innebär en del problem med 

hälsa.  

 

Genom att sysselsätta sig med något som till exempel att läsa en bok kunde deltagarna i denna 

studie avleda uppmärksamheten och bryta negativa tankebanor på bensåret vilket även 

påvisats i tidigare studier (Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, 2004; Husband, 2001). Detta 

är ett exempel på en undvikande copingstrategi som går ut på att undvika problemet genom 

att sysselsätta sig med annat. Denna strategi kan vara effektiv när det gäller att ta itu med 

problem som inte ger långsiktiga konsekvenser och som inte innebär att situationen förvärras. 

Deltagarna kände att det själva inte kunde påverka bensårets gång och därför var det ingen idé 
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att ödsla tid och energi på det.  

 

Deltagarna upplevde att framtiden var oviss då det inte fanns någon garanti för att bensåret 

skulle läka. Som Antonovsky (2005) beskriver är det betydande för en människa att känna att 

framtida händelser går att klara av. En människa upplever då hög grad av begriplighet. Enligt 

Antonovsky är det viktigt att individen upplever en känsla av att ens situation är begriplig för 

att inneha en känsla av sammanhang vilket skapar välbefinnande. Det är mycket troligt att 

detta är en av grundorsakerna till det lägre välbefinnande hos dessa individer. Bensåret i sig 

innebar en oviss framtid. 

 

Samtidigt försökte deltagarna vara hoppfulla inför framtiden och intala sig själva om att 

bensåret skulle komma att läka. Genom att tänka positivt och försöka anpassa sitt dagliga liv 

till bensåret upplevde deltagarna en större grad av meningsfullhet i vardagen.  

 

M etoddiskussion 

 

Inom den kvalitativa forskningen används begreppen giltighet, tillförlitlighet överförbarhet 

och delaktighet för att styrka resultatets trovärdighet (Granehiem & Lundman, 2004). 

 

Giltighet 

 

För att ett resultat ska betraktas giltigt bör det redogöra för det som var avsett att studera. 

Urval och strategier för urval har därför betydelse i denna mening (Graneheim & Lundman, 

2004). Innan studien påbörjats fanns det en förhoppning om att tillräckligt många deltagare 

skulle kunna rekryteras från enbart en vårdcentral i Mellansverige. Då detta inte var möjligt 

kontaktades tre andra vårdcentraler där ytterligare rekrytering av deltagare genomfördes. 

Dessutom ändrades inklusionskriterierna under rekryteringsfasen för att få fler antal deltagare. 

Åldersbegränsningen på 65 år eller äldre samt att deltagaren skulle göra omläggning på 

vårdcentralen togs bort. De ändrade inklusionskriterierna innebar en större spridning av 

deltagarnas ålder vilket gav större variation i svaren. För att visa variation i svaren så har varje 

citat försetts med en personkod. 
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Genom att ett strategiskt urval genomfördes enligt Polit & Beck (2011) inkluderades både 

män och kvinnor i studien för att få mer variation i svaren och ta del av olika erfarenheter. 

Vidare valde distriktssköterskor med erfarenhet av patienter med svårläkta venösa bensår ut 

de deltagare som de ansåg var mest representativa för studien på respektive vårdcentral. Att 

det skulle vara svensktalande och förstå det svenska språket var en förutsättning för att 

minska risk för missförstånd. Ett annat inklusionskriterium var att deltagarna skulle ha haft 

sitt svårläkta venösa bensår i minst sex veckor vilket är minst antal veckor för att såret skulle 

definieras som svårläkt enligt Hansson, 2012. Kriteriet att deltagaren skulle lägga om bensåret 

hos distriktssköterskan minst en gång i veckan inkluderades för att bensåret fortfarande skulle 

vara under pågående behandling. Patienter med svårläkta bensårorsakat av diabetes mellitus 

eller arteriell insufficiens exkluderades i denna studie för att dessa sjukdomar kan ge 

symptom och komplikationer som skiljer sig avsevärt från dem vid venösa bensår. En svaghet 

med studien är relaterat till att endast elva deltagare rekryterades, vilket minskade chanserna 

för variation i svaren. Trots antal deltagare ger studien en beskrivande bild och en förståelse 

för hur personer med svårläkta venösa bensår hanterar sina besvär i sitt dagliga liv. 

 

Genom att studien har en välpresenterad analysmetod ges läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten i de tolkningar som utförts. En kvalitativ metod tillämpades eftersom syftet med 

studien var att beskriva patienters erfarenheter av att hantera symptom relaterat till svårläkta 

venösa bensår. Giltigheten i resultatet styrktes genom att presentera citat från intervjutexten. 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes i nära anslutning till intervjutillfället vilket 

även stärker giltigheten i resultatet. Ytterligare utförde författarna gemensamt en provintervju 

för att testa om intervjufrågorna gav innehållsrika svar. Provintervjun gav insikt om att fler 

följdfrågorna måste ställas för att få mer detaljer i svaren. Efter detta gjorde författarna varsin 

provanalyas som sedan jämfördes. Liknande analysresultat framkom vilket stärker giltigheten 

i resultatet (Granehiem & Lundman, 2004). 

 

Enligt Kvale (2009) är det av värde att författaren reflekterar över intervjusituationen 

exempelvis hur den känslomässiga stämningen var under intervjun och vilken kontakt 

intervjuaren fick med deltagaren. Författarna var noga med att klä sig neutralt och använde sig 

av ett ordval som deltagarna var väl förtrogna med. Vidare skapades en lugn och trivsam 

miljö vid intervjuplatsen samt att endast en intervjuare närvarade vid varje intervjutillfälle 
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med undantag för provintervjun. Tillräckligt med tid avsattes för varje intervjutillfälle så att 

ingen tidspress uppstod. Deltagarna ville gärna berätta om hur de upplevde sin situation till 

följd av bensåret. Det visade sig däremot vara svårt för deltagarna att redogöra för hur de 

hanterade sina besvär. Eftersom båda författarna var oerfarna intervjuare fanns det tillfällen då 

samtalsämnet gled in för mycket på sådant som inte berörde syftet exempelvis tidigare 

sjukdomar. Båda författarna tyckte att det var svårt att avbryta deltagarna och styra tillbaks till 

ämnet vilket ledde till onödigt långa intervjuer och krävde mer tid för transkribering. Det var 

ibland svårt att höra vad deltagaren sa för att röstläget var för dovt eller för att de pratade med 

en dialekt som författarna inte var förtrogna med. Vid dessa situationer valde författarna att 

inte ta med det som sades i resultatet.  

 

Tillförlitlighet  

 

Genom att författarna givit exempel på samtliga kategorier i analysprocessen styrks även 

resultatets tillförlitlighet. Tillförlitlighet syftar till att författaren utförligt motiverar sina 

ställningstaganden under studiens gång. Datainsamling vid studien utfördes genom 

semistrukturerade intervjuer för att deltagarna skulle ha möjlighet att fritt berätta om sina 

erfarenheter utifrån uppställda frågor. För att få ta del av så mycket erfarenheter som möjligt 

under intervjun ställdes alla frågor konsekvent till alla deltagare. Författarna utförde separata 

intervjuer vilket kan medföra att följdfrågorna varierade mellan olika deltagare men det kan 

även innebära mer variation i svaren. Författarna har läst alla intervjuer och tillsammans 

genomfört alla steg i innehållsanalysen vilket ökar tillförlitligheten i resultatet. Alla steg i 

analysprocessen har diskuterats fram gemensamt med vägledning av handledare (Graneheim 

& Lundman, 2004). 

 

Överförbarhet 

 

Studiens trovärdighet beror också på hur överförbart resultatet är i andra situationer. Genom 

att författarna noggrant redovisat urval, deltagare, datainsamling samt analysprocessen 

bedöms studien vara överförbar i andra situationer. Författarna använde sig av en manifest 

innehållsanalys för att vara texten trogen under hela analysen och inte lägga in egna 
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tolkningar först vid kategoriseringen vilket styrker överförbarheten i resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vidare anser författarna att studien inte kan medföra några etiska 

konsekvenser för deltagarna då studien var frivillig och information om studien gavs muntligt 

och skriftligt innan intervjuerna påbörjades (Vetenskapsrådet Codex, 2012). 

 

Delaktighet 

 

Trovärdigheten i resultatet handlar även om hur författarnas tidigare erfarenheter och 

förkunskap influerat analysen. I en kvalitativ intervjustudie är författaren en del av 

intervjutexten genom att vara delaktig under intervjun. Resultatet av en intervjustudie kan 

därför inte ses som oberoende författaren då dennes förförståelse är en viktig del av 

tolkningen (Graneheim & Lundman, 2004). Författarna har erhållit en förförståelse för hur 

patienter med svårläkta venösa bensår hanterar sina symptom genom verksamhetsförlagd 

utbildning samt genom en genomgång av tidigare forskning och relevant litteratur. Genom 

denna förförståelse har författarna haft lättare för att plocka ut de meningsbärande enheterna 

utan att förlora sin kontext. 

 

Förslag till vidare forskning 

 

Dagens forskning koncentrerar sig på patienters upplevelse av att leva med svårläkta venösa 

bensår och det finns lite studier som beskriver hur dessa patienter hanterar sina symptom i det 

dagliga livet. Då denna studie endast belyser elva deltagares erfarenheter behövs fler studier 

som visar på variationer i hur patienter hanterar sina symptom. Resultatet av denna studie 

visar även på att patienter med svårläkta venösa bensår upplever smärta som ett framträdande 

symptom, vilket de inte alltid får adekvat behandling för. Därför krävs mer forskning som 

visar på effektiv smärthantering och smärtbehandling hos dessa patienter. 

 

Praktisk betydelse 
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Distriktssköterskan inom primärvården möter många patienter med svårläkta venösa bensår. 

Det är viktigt att distriktssköterskan inte bara ser till själva bensåret utan har en förståelse för 

hur patienten hanterar sina symptom för att vården ska kunna individanpassas. Ökad kunskap 

och förståelse behövs om hur dessa patienter hanterar sina symptom i det dagliga livet för att 

vården ska kunna ske på bästa möjliga individuella sätt. Studien kan också ge patienter med 

svårläkta venösa bensår redskap i hur de ska kunna hantera sina symptom i det dagliga livet. 

 

Slutsats 

 

Patienter med svårläkta venösa bensår kan anpassa sig till de symptom bensåret ger upphov 

till genom att tillämpa copingstrategier för att hantera det dagliga livet. Anhöriga och andra 

sociala kontakter är viktiga för att personen ska kunna anpassa sitt dagliga liv till bensåret, 

både mentalt och praktiskt. Genom att tänka positivt, avleda negativa tankemönster på 

bensåret genom att aktivera sig samt jämföra med dem som har det värre kan personen lättare 

acceptera sitt bensår.  
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
 Hur gammal är du? 
 Tidigare sjukdomar 
 Är du gift? 
 Bor du i lägenhet eller hus? Trappor, hiss? 

 
1. Inledande fråga: Hur länge har du haft ditt bensår? 
2. Har du några symtom/besvär av dina bensår? 
3. Hur hanterar du dessa besvär/symptom? Exempelvis hur hanterar du smärtan till följd 
av ditt bensår? 
 
Fysiska aspekter 
4. Har du någon smärta? 
5. Upplever du att din sömn har påverkats på grund av bensåret? 
6. Upplever du att du kan gå och röra dig fritt? 
7. Hur hanterar du vardagliga sysslor exempelvis att tvätta dig? 
 
Social aspekt 
8. Hur ser ditt sociala umgänge ut? 
9. Upplever du att ditt sociala umgänge har påverkats på grund av bensåret? 
 
Psykologiska aspekter 
10. Hur är ditt välbefinnande? 
11. Tycker du att bensåret har påverkat dig psykologiskt? 
 
12. Avslutande fråga: Är det något som du vill tillägga som jag inte frågat om? 
 
 
Följdfrågor 
Kan du utveckla vidare? 
Kan du förklara? 
Hur löste du det? 
Beskriv vad du menar? 
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s erfarenheter av att hantera besvär vid 

 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som riktar sig till patienter med 
svårläkta venösa bensår. Många patienter med bensår upplever besvär i sitt dagliga liv. För att 
kunna förbättra vården är det viktigt att veta hur patienter hanterar sin vardag. Syftet med 
studien är att beskriva patienters erfarenheter av att hantera de besvär som kan uppstå till följd 
av svårläkta venösa bensår. Vi skulle vilja intervjua Dig som har svårläkta venösa bensår för 
att få veta hur Du hanterar dina besvär i det dagliga livet. 
 
En distriktssköterska med speciell sårbehandlingskompetens på XXXX Vårdcentral kommer 
att fråga dig om Du vill delta i studien. Om Du önskar delta kommer vi att kontakta dig per 
telefon. 
Intervjuerna utförs av Helena Lindström och Linda Kopp och utgör en magisteruppsats inom 
distriktssköterskeutbildningen vid Uppsala Universitet. 
 
Plats för intervjun kommer att ske på XXXX Vårdcentral men kan i vissa fall genomföras på 
en plats enligt ditt önskemål. Varje intervju beräknas ta 30-40 min. Vi tänker intervjua 12 
deltagare. Intervjun kommer ske i form av öppna frågor, där vi ber dig att berätta om hur du 
hanterar de besvär som kan uppkomma till följd av bensår. Intervjun kommer att spelas in på 
band och skrivas ut. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga enskilda personer 
kan identifieras. Resultatet av studien kommer endast användas i denna uppsats. Det är helt 
frivilligt att delta i studien och Du kan när som helst välja att avbryta utan att ange skäl till 
detta. Oavsett om Du väljer att delta eller inte kommer kvalitén på din vård inte att påverkas. 
 
 
Vid frågor är Du varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
 

Helena Lindström Linda Kopp Doris Hägglund 
Leg. Ssk, Leg. Ssk, Docent, distriktssköterska 
Studerande Studerande Handledare 
Mail: heli0407@student.uu.se liko3539@student.uu.se doris.hagglund@pubcare.uu.se 
Tel: XXXX XXXX XXXX 
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mailto:liko3539@student.uu.se


  

 

          B I L A G A 3  
       

 

 

Syftet med studien är att beskriva patienters erfarenheter av att hantera sina besvär till följd av 

svårläkta venösa bensår. 

 

Jag har tagit emot både skriftlig och muntlig information om studien och önskar delta. 

Härmed tillåter jag att bli intervjuad genom min underskrift. Inom en vecka kommer jag bli 

kontaktad utav en av författarna Helena Lindström och Linda Kopp. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och jag kan när som helst utan att ange orsak avbryta mitt 

deltagande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ __________________________ 

Underskrift     Datum 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Namnförtydligande    Telefonnummer 



  

 

          B I L A G A 4 

Ansökan om godkännande att genomföra C-, D- och ST-uppsatser 

  

Härmed  ansöks  om  godkännande  att  genomföra  C-‐,  D-‐  och  ST-‐uppsatser  inom  Primärvårdens  
verksamheter.    

  

Student  

Namn:     

E-‐post:     

Telefonnummer:       

Utbildningskurs:     

Institution:     

Universitet/Högskola:     

  

Studie  

Titel:       

Syfte:       

Tidsperiod  för  
genomförande  av  
studie:  

  

Förväntat  åtagande  
från  vårdpersonal:  

                 

Beräknad  tidsåtgång                    



  

 

från  vårdpersonal:  

  

Handledare  

Namn:     

Telefonnummer:       

Institution:     

E-‐post:     

Universitet/Högskola:     

  

Ifylld  blankett  skickas  till  FFoU-‐enhetens  funktionsbrevlåda,  ffou.pv@lul.se  

_____________________________________________________________________________  

  

Ansökan  bereds  av:                 Ansökan  beviljas/avslås  av:  

           

FFoU-‐enheten                  Primärvårdsdirektör    
Forskningssamordnare/Klinisk  adjunkt              

  

              

Datum/Underskrift               Datum/Underskrift  
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Härmed ger vi vårt tillstånd att sjuksköterskorna Helena Lindström och Linda Kopp får utföra 
intervjustudien vars syfte är att beskriva patienters erfarenheter av att hantera symptom till följd 
av svårläkta venösa bensår. 
 
Intervjuerna utförs av Helena Lindström och Linda Kopp och utgör en magisteruppsats inom 
distriktssköterskeutbildningen vid Uppsala Universitet. 
 
Plats för intervjuerna kommer att ske på XXXX Vårdcentral men kan i vissa fall genomföras på 
en plats enligt patientens önskemål. Varje intervju beräknas ta 30-40 min. Vi önskar intervjua 12 
deltagare. Intervjun kommer ske i form av öppna frågor, där vi ber patienten att berätta om hur 
han/hon hanterar de besvär som kan uppkomma till följd av bensår. Intervjun kommer att spelas 
in på band och transkriberas. 
 
Intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga enskilda personer kan 
identifieras. Resultatet av studien kommer endast att användas i denna uppsats. Det är helt 
frivilligt att delta i studien och patienten kan när som helst välja att avbryta utan att ange skäl till 
detta. Oavsett om patienten väljer att delta eller inte kommer kvalitén på vården inte att påverkas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort och datum ........................................................................... 
 
Namnteckning, Vårdcentralschef ........................................................................... 
  


