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Sammanfattning 

Bakgrund: Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens som innebär en 

rubbning i vensystemet förorsakat av bland annat medfödda atrofier, trauman såväl 

som hypertoni. Rubbningar i vensystemet medför venväggsförsvagningar och 

endotelstörningar som utvecklas till bensår. Förekomsten av kroniska sår ökar med 

stigande ålder och upplevelser av både hälsa och ohälsa grundat på 

sjukdomstillståndet är högst individuella. 

 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser att ha kroniska bensår orsakade av venös 

insufficiens. 

 

Metod: En kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats är använd utifrån 

databaserna PubMed och CINAHL för att finna vetenskapligt stöd som besvarar 

studiens syfte. Dataanalys utfördes enligt Evans modell. 

 

Resultat: Resultatet beskriver patienters upplevelser av att leva med kroniska 

bensår orsakade av venös insufficiens. Detta utifrån nio artiklar vars material 

sammanställdes i tre huvudkategorier: upplevelser av symtom, upplevelser av 

relationer och upplevelser av livstillvaro samt sju underkategorier.  

 

Slutsats: Det är av stor vikt att uppmärksamma patienter med kroniska bensår 

orsakade av venös insufficiens för att kunna lindra deras lidande och stärka deras 

känsla av hälsa. Upplevelser av smärta, frustration, kunskapsbrist, gångsvårigheter 

samt isolering förekommer i underkategorierna och som uppleves som begränsningar 

i livet.  

 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, patienter, upplevelser, venös insufficiens, kroniska 

bensår 
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Summary 

Title: Patients’ experiences of having chronic leg ulcers caused by venous 

insufficiency – A qualitative literature review 

 

Background: The most common cause of leg ulcers is venous insufficiency, which 

involves a disorder of the vein system caused by, among other things, congenital 

atrophies, trauma and/or hypertension. Venous system disorders cause venous wall 

weakness and endothelial disorders that develop into leg ulcers. The prevalence of 

chronic wounds increase with aging, it is highly individual whether health or illness is 

experienced due to the disease state. 

 

Aims: To describe experiences of patients’ living with chronic leg ulcers caused by 

venous insufficiency. 

 

Method: A qualitative literature review with inductive approach was used from the 

PubMed and CINAHL databases to find scientific support that answers the study’s 

purpose. Data analysis was preformed according to Evans model. 

 

Results: The results describes patients’ experiences of living with chronic leg ulcers 

caused by venous insufficiency. This is based on nine articles whose material was 

compiled into three main categories: experiences of symptoms, experiences of 

relationships and experiences of life, and seven subcategories. 

 

Conclusion: It is very important to pay attention to patients with chronic leg ulcers 

caused by venous insufficiency in order to alleviate their suffering and strengthen 

their sense of health. Experiences of pain, frustration, lack of knowledge, walking 

difficulties and isolation occur in the subcategories and are perceived as limitations in 

life.  

 

 

Keywords: Literature review, patients, experiences, venous insufficiency, chronic leg 

ulcer 
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Inledning 

Förekomsten av kroniska sår ökar med stigande ålder och i samband med att 

befolkningen blir äldre ökar antalet patienter (Nicolaides & Labropoulos, 2019). För 

patienter kan följderna av venösa bensår vara dramatiska, då de kan leda till en 

nedsatt förmåga att delta i sociala och yrkesmässiga aktiviteter.  Detta innebär för 

patienterna en minskad livskvalitet och ekonomiska begränsningar. För samhället 

innebär handikapp relaterade till venösa bensår en förlust av produktiva 

arbetstimmar och kan orsaka ofrivillig förtidspensionering (Eberhardt & 

Raffetto,2014).  

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) gjorde en systematisk 

sammanställning år 2014 för svårläkta sår inkluderande bensår, fotsår och trycksår. I 

sammanställningen framgick det att cirka 20 procent av Sveriges befolkning, 65 år 

och äldre, som då uppgick till cirka 1,8 miljoner individer led av någon form av sår 

med ökande prognos. Uppskattningen för år 2030 medgav en ökning med 5 procent 

till cirka 25 procent av Sveriges befolkning som då kommer att ha någon form av 

bensår (SBU, 2014).  

 

Bakgrund  

Veners normala fysiologi 

Venerna i de nedre extremiteter inkluderar ytliga och djupa vener som definieras av 

deras respektive funktion till muskelfascia (Black, 2014).  Veners huvudsakliga 

funktion är att balansera det hydrostatiska trycket och underlätta återflödet av 

blodet, vilket uppnås med hjälp av venklaffar som finns i bland annat de nedre 

extremiteterna (Black, 2014).  Medfödda mutationer eller skador kan yttra sig i form 

av fysiologisk tillbakabildning på vensystemet. Även sekundära sjukdomar som till 

exempel hypertoni kan vara en orsak till utveckling av venös insufficiens, som i sin 

tur kan resultera i utveckling av kroniska venösa bensår (Nicolaides & Labropoulos, 

2019). 
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Venösa Bensår 

I litteratur definieras bensår som ”sår på underben av varierande etiologi, lokaliserat 

mellan knä och malleoler som inte läker inom sex veckor ” (Lindholm, 2018, s. 25). 

Tidigare forskning uppskattade att cirka 70% av bensår berodde på förhöjt ventryck 

som förorsakas av venös insufficiens, cirka 10 % berodde på otillräcklig 

genomblödning i artärer på grund av ateroskleros och cirka 20 % av såren berodde på 

en blandning av venös och arteriell insufficiens (Nelzén, Bergqvist, Lindhagen & 

Hallböök, 1991). 

Nyare forskning menar på att bensår uppstår på grund av dysfunktion i venklaffarna 

som orsakats av dysfunktion i vadmuskulaturen, vilken lett till global eller lokal 

hypertoni. Vidare förklaras att orsaken till muskeldysfunktion relateras till långvariga 

stående eller sittande positioner, även sekundära sjukdomar såsom varicer och djup 

ventrombos (DVT) räknas som orsak till bensårs utveckling (Eberhardt & Raffetto, 

2014).  

Riskfaktorer 

Forskning menar på att det finns riskfaktorer för utveckling av venös insufficiens, 

dessa riskfaktorer inkluderar ålder, hereditet, kön, havandeskap, åderbråck och 

tidigare benskador (Eberhardt & Raffetto, 2014). Viss forskning menar på att en 

västerländsk diet av minskat intag av fiber och raffinerade livsmedel leder till 

förstoppning och trycket inom buken överförs till venerna i benen (Mitchel & 

Elbourne, 2020). Andra riskfaktorer inkluderar fetma, rökning, nedsatt rörlighet och 

sekundära hematologiska sjukdomar (Woods, 2019). Annan forskning menar på att 

Body Mass Index (BMI), livsstil och sysselsättning (långvariga stående eller sittande 

positioner) också kan vara triggande faktorer utöver de tidigare nämnda 

(Labropoulos, 2019). Kartläggning av riskfaktorer kan ge vårdgivare möjligheten till 

att tidigt observera tecken som stärker patienters upplevelse av hälsa och motverkar 

ohälsa (Vuylsteke, et. al, 2018). 

Symtom 

Tidiga symtom för sjukdomsdebut innefattar smärta i nedre extremiteter, svullnad 

samt tyngdkänsla i benen som kan vara kontinuerlig eller komma smygande under 

dagen för att förvärras vid slutet av dagen (Nicolaides & Labropoulos, 2019). Andra 

symtom som brännande känsla, nattliga kramper, klåda samt stickningar kan också 
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förekomma (Vuylsteke, Lic, Thomis, Guillaume, Van Quickenborne & Staelens, 

2018).  Patienter som har kroniska bensår orsakade av venös insufficiens har hög 

symtombelastning (Finlayson et al., 2016). I genomsnitt upplever dessa patienter fyra 

eller flera aktuella symtom (Edwards et al., 2014). 

 

Sjuksköterskans roll och förhållningssätt i omvårdnaden  

I hälso-och sjukvårdslagen, (SFS:2017:30), tydliggörs vikten av att vården ska 

uppfylla patienters behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet, vilka uppnås genom 

respekt för patienters autonomi och integritet (SFS: 2017:30). Eftersom omvårdnad 

utgör sjuksköterskans huvudansvar så har den som mål att bibehålla eller uppnå 

hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I rollen som sjuksköterska ingår 

egenskaper att kunna identifiera, initiera, planera, motivera, kritisera, genomföra, 

stödja, prioritera, samordna och delegera allt ifrån information, kunskaps- och 

kvalitetsutveckling till hela vårdprocessen (Leksell & Lepp, 2013). Sjuksköterskan 

ansvarar också för att säkerställa vården för den vårdsökande och att den är 

evidensbaserad som lagen befaller (SFS: 2017:30). Målinriktade åtgärder skapas 

tillsammans med patienten oavsett tillstånd, genom dessa åtgärder bidrar 

sjuksköterska till ökat delaktighet hos patienterna och därmed visar hänsyn till 

dennes livssituation (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

För patienter med kroniska bensår orsakade av venös insufficiens innebär detta att 

uppskattningsvis 20–30% av patienterna har sår som läker långsamt eller inte läker 

alls trots behandling och evidensbaserad vård (Edwards et al. 2014). Dessa patienter 

med kroniska bensår får kämpa med tillståndet länge och kan vara pågående av och 

på i 15 år eller mer (Edwards et al, 2014). För sjuksköterskan innebär det att kunna 

visa respekt för det sårbara, värdighet, integritet samt autonomi och att arbeta på ett 

sätt för att öka patientens upplevelse av tillit, hopp och mening (Leksell & Lepp, 

2013). Genom detta arbetssätt kan sjuksköterskan förebygga vårdlidande som 

Eriksson (2015) nämner. 
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Teoretisk referensram – Erikssons lidande i vården 

Enligt Erikssons (2015) teori om lidandet i vården, beskrivs det att lidandet 

förekommer i tre former: sjukdomslidande, vårdlidande samt livslidande (Eriksson, 

2015). 

Sjukdomslidande förorsakas av sjukdomsbilden, det vill säga av symtom, behandling, 

tidsförlopp samt behandlingsrelaterade biverkningar (Eriksson, 2015). För patienter 

med kroniska bensår innebär tillståndet livslångbehandling och ökad risk för återfall 

av bensår efter läkning (Eberhardt & Raffetto.2014). Detta beskriver patienterna i en 

studie som både fysisk och psykisk påfrestning i form av begränsningar i arbetslivet 

och fritidsaktiviteter , i tillägg beskrev vissa patienter i studien att de upplevde sig 

vara en börda för sin familj (Mallick, Lal & Daugherty,2017). 

 

Vårdlidande förekommer i samband med mottagandet av vård och inkluderar 

värdighetskränkning, fördömelse och straff, maktutövning och utebliven vård 

(Eriksson, 2015).  I en annan studie beskriv äldre som drabbats av venösa bensår att 

de blev offer för fördomar, diskriminering och upplevde i sitt dagliga liv den sociala 

förlägenhet och skam, för att de i sina kroppar presenterade något som gjorde dem 

annorlunda än andra människor (Aguiar et al., 2016). 

 

Livslidande uppstår när en individslivsbild ändras och personen tvingas till att ställa 

om all den en gång kände till (Eriksson, 2015). För patienter med riskfaktorer kan det 

innebära livsstilsförändring som till exempel sluta röka, viktnedgång och ökad fysisk 

aktivitet (Labropoulos, 2019), vilka för vissa kan vara en svår omställning. 

 

 

Problemformulering 

Det är inte ovanligt att patienter med bensår orsakade av venös insufficiens får 

återfall och därför kräver denna patientgrupp en livslångbehandling. 

Sjukdomsrelaterade symtom, den livslångabehandlingen och funktionshinder bensår 

orsakar lidande för denna patientgrupp. Därför är det viktigt att beskriva patienters 

upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens, detta för att 

kunna lindra dessa patienters lidande och förstärka upplevelse av hälsa. 
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Detta arbete kan ses som en introduktion till forskningsläget inom området för 

framtida nyblivna sjuksköterskor. Arbetet kan också ses som intresseväckande för 

sjuksköterskor inför vidare utveckling i professionen och/eller väcka intresse för 

vidare forskning inom området.  

 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av 

venös insufficiens.  

 

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt med induktiv ansats användes som metodologisk utgångspunkt 

med anledning av att både forskning och kunskapsutveckling är växande fenomen 

och i ständig utveckling (Medin & Alexandersson, 2000). Litteraturöversikt innebär 

en sammanställning av forskning och kunskapsutveckling inom ett område utifrån 

litteratur som redan existerar (Kristensson, 2014). För att besvara syftet användes 

litteraturöversikt med induktiv ansats över kvalitativa artiklar. Intention med 

kvalitativ metod är att uppnå förståelse genom skapandet av kunskap om olika 

fenomen till exempel upplevelser, erfarenheter eller mening (Willman & Stoltz, 

2017). Den induktiva ansatsen hjälper till att redogöra bakomliggande perspektiv i 

studierna och hur dessa perspektiv kan belysa ett problem (Henricsson, 2017), och 

därav motivation till valet.  

  

Urval  

De inklusionskriterier som valdes var artiklar publicerade mellan 2010 och 2019, 

skrivna på engelska samt peer-reviewed artiklar av kvalitativ design som handlade 

om venösa bensår med relation till venös insufficiens. Exklusionskriterierna 

innefattade artiklar som inte finns tillgängliga i gratis fulltext, artiklar relaterade till 

utvärdering av olika behandlingsmetoder, översiktsartiklar samt artiklar där andra 
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sjukdomar än venös insufficiens var primära orsaker till sårutveckling. Utifrån 

sökningarna gjordes initialt en utgallring där abstrakten från de artiklar vars titlar var 

relevanta för syftet lästes (Rosén, 2017). Vidare kvalitetsgranskades artiklarna utifrån 

protokoll för basala kvalitetskriterier framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, 

Hälsohögskolan i Jönköping/henr. 

 

Datainsamling  

Sökningen genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL som enighet med 

ämnets medicinska och omvårdnadsmässiga inriktning valdes dessa databaser 

(Willman 2017). I datainsamlingsfasen användes de identifierade och översatta 

sökorden för patient, upplevelse, kroniska bensår samt venös insufficiens och lades 

ihop med hjälp av booleska termer AND och OR.  

Sökorden översattes till engelskan ”Patient or client or service user or individual”, ” 

Experince or feeling or perception or attitudes or views”, “ Chronic ulcer or chronic 

wound” och “ Venous insufficiency”, dessa sammansattes med hjälp av booleska 

termerna AND och OR för att ge följande : ” patients experiences’ or perceptions or 

attitudes or views or feelings” AND “venous leg ulcers or chronic venous leg ulcers or 

venous insufficiency”. 

Sökningen utfördes på samma sätt i båda databaserna PubMed och Cinahl, enligt 

sökorden, och med syfte att beskriva patienters upplevelser att ha kroniska bensår 

orsakade av venös insufficiens. 

Sökningen gav totalt nio artiklar, varav fyra artiklar inkluderades enligt inklusions- 

och exklusionskriterierna, vilka hittades enligt sök mall (bilaga 1). Ytterligare fem 

artiklar adderades till utifrån de fyra artiklars referenslistor, så kallade ”Hand 

Searched”.  
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Dataanalys 

Evans (2002) modell har använts vid analysen av data i denna litteraturstudie. 

Modellen innebär en systematisk granskning av tidigare forskning som resulterar i en 

sammanställning av data. (Evan, 2002). Den systematiska granskningen använder 

standardiserade metoder för att utföra sammanställningen av data och är 

reproducerbar, termen benämns också som metasyntes (Evan, 2002). Metasyntesen 

med sina data innebär att skapa något nytt (Friberg, 2018). Motivationen till valet av 

denna modell är att skapa en sammanfattande bild utifrån datainsamlingen (Friberg, 

2018). Detta besvarar syftet då vi får en beskrivning av patienternas upplevelse som 

är forskningsbaserad.   

 Evan (2002) beskriver två typer av metasyntes: tolkande syntes respektive 

beskrivande syntes. Tolkande syntes uppnås genom att tolka om studiernas resultat 

eller andra delar av studien, medan en beskrivande syntes uppnås genom tabulering 

eller direkt överföring av beskrivningar i studier med minsta möjliga omtolkning 

(Evans, 2002). Modellen för denna dataanalys resulterar i en beskrivande syntes, 

eftersom resultaten tabuleras utan omtolkning, vilket beskrivs nedan. 

Evans (2002) modell innefattar härefter fyra steg, varav samtliga inkluderats i 

dataanalysen.  

 

Steg ett: insamling av material (Evan 2002). Här har författaren bestämt urvalet av 

artiklar som ska ingå i litteraturöversikten, därefter gjordes sökning i databaserna 

PubMed och Cinahl för att identifiera relevanta artiklar inom ramen för 

urvalskriterierna. Inledningsvis skedde gallring utifrån titelrelevans sedan efter lästa 

abstrakt, därefter för läsning i fulltext. Kvalitetsgranskning gjordes enligt protokollet 

för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, framtagen vid 

avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 4). Endast artiklar 

som klarade kvalitetsgranskningens del ett och två samt uppnådde medelhög eller 

hög kvalitet inkluderades i resultatet. Artiklarna poängsattes och dessa presenteras i 

artikelmatrisen (bilaga 2).  

 

Steg två: identifiering av de viktigaste resultaten (Evan 2002). Här har författaren 

läst artiklarna upprepade gånger för att få en känsla av deras helhetsbild. Därefter 

har varje artikelsresultat överförts till en tabell, utan omtolkning eller omskrivning, 

för att komprimera artiklarnas resultat. 
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Steg tre: relatera teman till artiklarna (Evan 2002). I detta steg har författaren 

identifierat återkommande teman, därefter listades dessa i en ny tabell. Vidare 

grupperades artiklarnas resultat i liknande områden, och sambandet mellan studier 

undersöktes för att hitta nyckelfraser och förklarande teman. Utifrån de funna teman 

identifierade författaren underteman som förtydligar förståelsen av återkommande 

fenomen. Därefter granskades dessa teman och underteman för att hitta eventuella 

motsägelser. Tabell 1 visar exempel på hur teman har identifierats och grupperats. 

Tabell 1: 
Identifiering och 
gruppering av teman- 
samt underteman 

    

Exempel Tema ur 
artikel - Originaltext & 
författare 

Svensk översättning 
av tema och text 

Eget konstruerat 
tema 

Egna 
konstruerade 
underteman 

 

Theme: Pain  

 

- Difficulties with 
walking and 
performing their 
activities 
autonomously 

- Leads to 
dissatisfaction and 
anguish with the way 
of life, because they 
know they will still 
live with the pain for 
long time 

 
Buso et al., 2016 

 

Tema: Smärta 

 

- Svårigheter med att 
gå och utföra sina 
vardagliga sysslor 
självständigt 

- Leder till missnöje 
och ångest med 
livsstil, eftersom 
deltagarna vet att de 
fortfarande kommer 
att leva med 
smärtan under lång 
tid 

 
Buso et al., 2016 

 
 

 
Symtomupplevelser 
 
 

 
 
 
 
Fysiska 
symtomupplevelser 

 
Gångsvårigheter 
 
 smärta 
 

 
 
 
 
Mentala 
symtomupplevelser 
 
Missnöje 
 
ångest 

 

Steg fyra: beskrivning av gemensamt framträdande fenomen (Evan 2002). Här 

beskrev författaren i löpande text vad varje tema samt undertema handlar om. Detta 

med hänvisning till ursprungsartiklarna för att säkerställa förankringen i dessa (se 

resultatsdelen). 
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Etiska överväganden 

Forskningsetiken finns till i försvarande syfte av djurs och människors rättigheter, 

men också för att värna om och beskydda forskningens rykte, samt beskydda 

deltagarnas identitet, självbestämmande och valfrihet. Forskningsetiken har också till 

uppgift att värna om allmänhetens tillit för utbildning på olika nivåer samt för att 

möjliggöra forskningen (Kjellström, 2017). Vidare finns etikprövningslagen (SFS 

2003:460, 2019)  som innefattar etikprövning rörande forskning som ska utföras på 

människor. Arbeten relaterade till grund-och/eller avancerad utbildning på 

högskolenivå omfattas inte inom ramen för etikprövningslagen. Endast vid 

genomförd forskning som behandlar personuppgifter till exempel namn, ålder, kön, 

etnicitet, sexualtillstånd, civilstånd, fysiska och/eller psykiska 

funktioner/dysfunktioner som enligt lag kräver ett etiskt godkännande (SFS 

2003:460, 2019). Under skrivprocessen har författaren kontinuerligt reflekterat 

kring sitt förhållningssätt för att inte, medvetet eller omedvetet, påverka eller 

manipulera resultat för att inrikta in läsarna på något särskilt spår. I arbetet har 

endast artiklar inkluderats som nämnt att de fått ett etiskt godkännande för sitt 

utförda arbete. I artikelmatrisen, (bilaga 2), återfinns artiklarnas etiska utlåtande. 
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Resultat  

I resultatet framkom flera teman kring patienters upplevelse av att ha kroniska 

bensår orsakade av venös insufficiens, det uppkom tre teman: upplevelser av 

symtom, upplevelser av relationer och upplevelser av livstillvaro. 

 

Tabell 2    

Teman Upplevelser av 

symtom 

Upplevelser av relationer Upplevelser av 

livstillvaro 

Underteman Fysiska 

symtomupplevelser 

Patienters upplevda 

relation till sjukdomen 

Begränsningar i 

det dagliga livet 

 Mentala 

symtomupplevelser 

Patienters upplevda 

relation till omgivningen 

Copingstrategier 

  Patienters upplevelse av 

hälsosjukvårdspersonalens 

kunskap och bemötande 

 

 

Upplevelser av symtom  

Temat symtom uppkom områden som smärta, rädsla samt depression i underteman 

fysiska samt mentala symtomupplevelser. 

Fysiska symtomupplevelser  

 

Det framkom upplevelsen av smärta som det primära fysiska symtomet orsakat av 

kroniska bensår med venös insufficiens som utlösande faktor (Green, Jester, 

McKinley & Pooler, 2013; Van Hecke et al., 2013; Wellborn & Moceri, 2014; Franz & 

Wann-Hansson, 2015; Buso et al., 2016; Cipolletta & Amicucci, 2017). En sekundär 

fysisk symtomupplevelse var sömnstörning och var relaterad till smärta (Green, 

Jester, McKinley & Pooler, 2013; Van Hecke et al., 2013; Wellborn & Moceri, 2014; 

Franz & Wann-Hansson, 2015; Buso et al., 2016;). Ytterligare fysiska 

symtomupplevelser inkluderade klåda samt tyngdhetskänsla (Wellborn & Moceri, 

2014; Franz & Wann-Hansson, 2015), sårinfektioner (Stewarts, Edwards & Finlayson, 

2018), nedsatt styrka i ben (Buso et al., 2016) samt utsöndring av pus och lukt 

(Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013). 
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Bland resultaten från Franz & Wann-Hansson (2015) identifierades andra fysiska 

symtom som inte framkom i resterande artiklar. Dessa symtom inkluderade 

trötthetskänsla, kramper, bensvullnader, stickningar och domningar.  

Upplevelsemässigt innebär dessa fysiska symtom för patienterna ett missnöje med 

livsstilen, eftersom de var medvetna att de kommer att leva med smärtan under lång 

tid (Buso et al., 2016).  För andra innebar de fysiska symtomen fysiskbegränsning i 

det dagliga livet och störd sömn men kom också att innebära ett hot mot sociala 

sammanhang (Van Hecke et al., 2013). För en del patienter innebar dessa fysiska 

symtom oförmåga till vila och återhämtning på grund av den outhärdliga smärta 

(Green, Jester, MicKinley & Pooler, 2013). 

 

Mentala symtomupplevelser 

 

I resultaten framkom det att patienter upplevde mentala symtom i form av 

frustration (Ronaldsen, Biguet & Elfving, 2011; Green, Jester, McKinley & Pooler, 

2013; Buso et al., 2016), olika nivåer av depression: lätt, måttlig och svår depression 

med inslag av suicidala tankar (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Wellborn & 

Moceri, 2014; Franz & Wann-Hansson, 2015). Patienter uttryckte rädsla i relation till 

sjukdomsutveckling och invaliditet, men också rädsla för att göra någon aktivitet som 

skulle kunna förvärra eller skapa nya sår, eller bidra till andra kroppsskador. Vissa 

patienter uttryckte rädsla för förlust av sin autonomi och att vara beroende och förlita 

sig på andra (Ronaldsen, Biguet & Elfving, 2011; O’Brian, Finlayson, Kerr & Edwards, 

2014; Franz & Wann-Hansson, 2015). 

 

De mentala symtomupplevelser som patienterna uttryckte hade sitt fokus på 

självförtroende och självkänsla. Dessa patienter hade lågt självförtroende och såg ofta 

sig själva som värdelösa, en extra börda för anhöriga, upplevde skam och klandrade 

sig för att de hade bensår (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Van Hecke et al., 

2013; Buso et al., 2016; Cipolletta & Amicucci, 2017).  I och med den låga 

självkänslan och självförtroende, befann sig vissa patienter i ett ökat behov av stöd, 

bekräftelse, att bli älskade, bli väl omhändertagna och hade en önskan om att bli 

botade (Cipolletta & Amicucci, 2017). 
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Kroniska bensår orsakade av venös insufficiens innebar för patienterna känslor av 

hopplöshet, stress och ångest (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Stewarts, 

Edwards & Finlayson, 2018). Humörsvängningar och irritation (Franz & Wann-

Hansson, 2015) kom att leda till en känsla av förlorad självkontroll (Wellborn & 

Moceri, 2014). 

Upplevelser av relationer 

Under temat av upplevelser av relationer påvisades faktorer som patienters 

upplevelse av sin relation till sjukdomen, till omgivningen samt patienters 

upplevelser av hälsosjukvårdspersonalens kunskap och bemötande. 

 

Patienters upplevda relation till sjukdomen 

 

En del av patienterna uttryckte att de saknade kunskap om grundsjukdomen venös 

insufficiens (Ronaldsen, Biguet & Elfving, 2011). Dessa patienter saknade viktig 

information om hur det är att leva med bensår och hur bensåren skulle omhändertas 

och läggas om (Buso et al., 2016). Patienter som var mindre fysiskt aktiva hade 

överlag ingen förståelse för bensår orsakade av venös insufficiens, de saknade 

kunskap om sjukdomens patofysiologi, etiologi och kunde inte förstå vikten av fysisk 

aktivitet träna (O’Brian, Finlayson, Kerr & Edwards,2014). I brist på kunskap trodde 

patienterna att bensårens uppkomst berodde på tidigare trauman mot benen. Vissa 

trodde också att bensåren utlöstes av kirurgiska ingrepp som hade misslyckats med 

att läka och var förknippade med sjuklighet, bland annat skärning av lesioner, 

ledkirurgi och hudtransplantat (Stewarts, Edwards & Finlayson, 2018). Det framkom 

tydligt att patienterna saknade information om orsak, prevention och behandling av 

bensår (Wellborn & Moceri, 2014). I avsaknad av fullständig kunskap om sin 

sjukdom, rapporterade patienter ett behov av ytterligare utbildning (Van Hecke et al., 

2013). 

 

Det fanns dock en grupp av patienter som hade kunskap om sjukdomen och kunde 

redogöra för deras personliga resa genom tillståndet. Denna patientgrupp kunde 

redogöra för släkthistoria, multisjuklighet och detaljer om såren såsom orsak, 

lokalisation och varaktighet.  Andra patienter hade även visat god kunskap gällande 

produkter som erbjöds och vilka produkter som var mest passande för deras sår 
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(Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013). En annan grupp av patienter hade ett 

undersökande förhållningssätt till sjukdomen. Dessa patienter uttryckte livet med 

sjukdom som en börda och om de hade kunnat undvika den, hade villigt gjort det 

(Cipolletta & Amicucci, 2017).  

Missnöje med livsstilen förekom bland vissa patienter och berodde på patienternas 

vetskap om att de kommer att leva med sjukdomen och dess symtom under en lång 

tid (Buso et al., 2016). 

 

En del patienter upplevde kroniska bensår orsakade av venös insufficiens som en 

småsak. Dessa patienter betraktade såren med likgiltighet och förväntade sig att de 

skulle läka av sig själva utan medicinska insatser. Anledningen till att patienterna inte 

tog såren på allvar var på grund av att såren var små till sin storlek, frånvaro eller 

begränsad smärta och att såren inte hade någon påverkan på det dagliga livet (Van 

Hecke et al., 2013). För en del patienter innebar sjukdomen ingen större 

livsstilsförändring, dock ville man fortfarande vilja dölja sina ben. 

Detta för att denna patientgrupp upplevde sina ben som ”motbjudande” (Franz & 

Wann-Hansson, 2015). 

Patienters upplevda relation till omgivningen  

 

I denna underkategori identifierades en grupp av patienter som inte ville bli 

betraktade som sjuka och föredrog att vara självständiga och förlita sig på sig själva. 

Dessa patienter uttryckte skepsis och kritik mot andra och undvek därmed att förlita 

sig på andra som ville hjälpa dem (Cipolletta & Amicucci, 2017). Ett distinkt fynd 

uppvisade att vissa deltagare, som till större delen bestod av män, uppgav att de inte 

ville framstå som sjuka inför andra (O’Brian, Finlayson, Kerr & Edwards, 2014). 

 

En annan patientgrupp upplevde besvär bland omgivning vilket berodde på ett 

missnöje med bensårens utseende. Dessa patienter trodde att människor i 

omgivningen såg på dem med avsky, vilka tog dem för att vara smutsiga, ohygieniska 

och orenliga (Buso et al., 2016).  Det fanns en ovilja bland patienter med kroniska 

bensår att visa sina ben offentligt. Oviljan berodde på att patienterna hade negativa 

föreställningar på om sina bens utseende, bland annat för att de upplevde att andra 

människor tittade på deras ben (Franz & Wann-Hansson, 2015). På grund av 

osäkerhet var det svårt för denna patientgrupp att bygga relationer med andra i 
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omgivningen och valde därmed att begränsa kontakten. Denna osäkerhet uppkom i 

samband med att folk i omgivningen frågade patienterna vad dom hade på benen 

(Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013).  

 

En tredje patientgrupp i denna underkategori sökte stöd i omgivningen. Dessa 

patienter var i behov av socialt stöd som möjliggjorde den pågående behandlingen 

(Stewarts, Edwards & Finlayson, 2018 ). Somliga patienter i denna grupp krävde att 

anhöriga skulle bistå dem med dagliga aktiviteter , till exempel hjälp vid 

såromläggning och hjälp med på och av klädning samt vid utförande av daglighygien, 

och i vissa fall antog anhöriga rollen som vårdare (Green, Jester, McKinley & Pooler, 

2013).  

 

Patienters upplevelse av hälsosjukvårdspersonalens kunskap och bemötande 

 

Patienterna upplevde att hälsosjukvårdspersonalen saknade kunskap om kroniska 

bensår orsakade av venös insufficiens (Ronaldsen, Biguet & Elfving, 2011). 

Patienterna rapporterade att de i allmänhet hade fått för lite information om 

sjukdomen och dess påverkan på hälsan, om den skulle förbli obehandlad (Van 

Hecke et al., 2013). Patienterna menade på att kunskapsbristen hos 

hälsosjukvårdspersonalen förorsakade missförstånd och gav till följd en misslyckad 

och fel behandling (Wellborn & Moceri, 2014). Kunskapsbristen resulterade i 

livsstörningar, fler sjukhusinläggningar, ökad sjuklighet och ökade utgifter för 

patienterna (Stewarts, Edwards & Finlayson, 2018 ). På grund av missnöje och 

besvikelse relaterad till behandlingen, uppgav en del patienter att de fick söka 

information om sjukdomen på egen hand (Van Hecke et al., 2013).  

 

En del patienter kunde omvittna en kunskapsbrist hos hälsosjukvårdspersonalen 

gällande med information om prevention av sjukdomen. Dessa patienter menade på 

att om dom hade fått till sig konkret information, som till exempel övningar för att 

vara aktiva, då skulle dom ha utfört dessa. Både fysiskt aktiva som inaktiva patienter 

var enade om att ett träningsprogram skulle behövas som hälsosjukvårdspersonalen 

understödde. Patienterna menade på att de behöver mer än att bara bli tillsagda att 

bli mer fysiskt aktiva (O’Brian, Finlayson, Kerr & Edwards, 2014).  
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En av patientgrupperna hade förtroende för sjukvårdspersonalen, men dessa tog inte 

kontakt med vården mer än nödvändigt. Dessa patienter administrerade sin 

behandling självständigt (Cipolletta & Amicucci, 2017). En del patienter menade dock 

på att det tar lång tid att få komma i kontakt med vårdgivare och att få rätt hjälp, 

dessutom var behandlingstiden lång (Wellborn & Moceri, 2014). 

 

De multisjuka patienterna hade ett större bekräftelsebehov gentemot 

hälsosjukvårdspersonalen. Dessa patienter förlitade sig främst på att hälsosjukvården 

skulle vårda och skämma bort dem, och var beroende av sjuksköterskor för att bland 

annat byta såromläggningen (O’Brian, Finlayson, Kerr & Edwards, 2014 ). Dessa 

patienter uttryckte rädsla för en förlorad kontakt med hälsosjukvården och sin 

patientroll (Cipolletta & Amicucci, 2017). I denna patientgrupp beskrev individerna 

att sårläkningen främst utgjordes av hälsosjukvårdspersonalens insatser tillsammans 

med sårvårdsprodukter (Van Hecke et al., 2013). För individer i denna patientgrupp 

var relationen till sjuksköterskan speciell och för vissa patienter betraktades somliga 

sjuksköterskor som vänner. Därför föredrog många patienter att ha en och samma 

sjuksköterska vid såromläggning (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013 ).  

Upplevelser av livstillvaron 

Under temat upplevelse av livstillvaro kan vi finna hur patienter upplever att 

bensåren begränsar dem i vardagen och hur de får gå tillväga för att hantera sina 

bensår samt coping strategier. 

 

Begränsningar i det vardagliga livet 

 

Förekommande begränsningar i det vardagliga livet berodde på gångsvårigheter 

relaterade till både smärta och såromläggningen (Green, Jester, McKinley & Pooler, 

2013; Wellborn & Moceri, 2014; Buso et al., 2016; Stewarts, Edwards & Finlayson, 

2018). Såromläggningarna fick patienterna att noggrant planera sina val av kläder 

och skor, vissa patienter var tvungna att köpa större skostorlek för att få plats på 

grund av såromläggningen  (Franz & Wann-Hansson, 2015). Valet av skor gjorde 

gången osäker och den del patienter oroade sig för fall (Green, Jester, McKinley & 

Pooler, 2013). Gångsvårigheter ledde till att patienterna inte längre kunde utföra sina 

vardagliga sysslor självständigt (Buso et al., 2016). För vissa patienter påverkade 
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gångsvårigheterna arbetslivet och de som tidigare var egenföretagare tvingades till att 

avveckla sina företag (Wellborn & Moceri, 2014).  

 

Begränsningar i det vardagliga livet fick patienterna att vara beroende både av 

familjemedlemmarnas och hälsosjukvårdens hjälp för såromläggningen (Buso et al., 

2016). Personlig hygien kom att vara ett svårt moment att upprätthålla för dessa 

patienter (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Wellborn & Moceri, 2014).  

Andra begränsningar i det vardagliga livet innebar för patienterna att säga upp 

fritidsaktiviter som dans och vandring (Buso et al., 2016), och som en konsekvens 

hotades de sociala sammanhang som patienterna hade (Van Hecke et al., 2013 ). För 

dom patienter vars sociala sammanhang kom att hotas, innebar det ett hinder från att 

leva livet till fullo och kunde resultera i isolering (Franz & Wann-Hansson, 2015). 

I endast en artikel framkom det att patienterna inte upplevde några begränsningar i 

det vardagliga liv (Cipolletta & Amicucci, 2017). 

 

Copingstrategier 

 

Patienterna rapporterade olika metoder för att hantera sin vardag med kroniska 

bensår orsakade av venös insufficiens. Det framkom ur två artiklar att patienter valde 

att isolera sig från omvärlden. Orsaken till isolering var ofta mentala 

symtomupplevelser men var också relaterad till patienters upplevda relation till 

omgivningen (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013; Buso et al., 2016). Andra 

patienter levde i förnekelse gällande sina bensår (Ronaldsen, Biguet & Elfving, 2011; 

Cipolletta & Amicucci, 2017).  

 

För en del patienter var deras copingstrategier att ofta söka sig till hälsosjukvården 

(Cipolletta & Amicucci, 2017). Dessa patienter menade på att god kontakt med 

hälsosjukvården innebar skapande av vänskapliga relationer, vilket bidrog till att 

patienterna kunde hantera sin situation bättre (Green, Jester, McKinley & Pooler, 

2013).En del patienter som hade förstått vikten av träning valde aktivt att använda 

träningen som en copingstrategi. Dessa patienter förstod att träningen kunde 

förbättra humöret, leder till viktminskning och förbättra sömnen. Fördelarna med 

träningen gav dessa patienter motivation att finna aktiviteter som passade deras 

fysiska tillstånd och fortsätta vara aktiva (O’Brian, Finlayson, Kerr & Edwards, 2014; 
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Franz & Wann-Hansson, 2015). För andra patienter var deras copingstrategier 

prevention av sårutveckling. Åtgärder som vidtogs för att minimera återfallsrisken 

inkluderade applicering av ett torrt icke-vidhäftande förband på sårstället, och/eller 

fördröjd användning av kompressionsstrumpor. Vissa patienter använde ett tubulärt 

elastiskt bandage hela tiden, även om såren var läkta. När patienterna fick skär- eller 

skrubbsår var de noggranna med att behandla dessa sår omedelbart (Stewarts, 

Edwards & Finlayson, 2018). 

 

Stöd och motivation från anhöriga var en annan typ av copingstrategi för en del 

patienter för att kunna hantera sin sjukdom i vardagen (O’Brian, Finlayson, Kerr & 

Edwards, 2014).  Det var av stor vikt för patienterna att bli hörda och att få ömhet 

från sina anhöriga eller vårdgivare. Dessa patienter poängterade vikten med att få 

hjälp med aktiviteter i det vardagliga livet, exempelvis transporthjälp till och från 

behandlingskliniker.  Patienter rapporterade också vikten av validering av känslor, 

empati och förstående relationer med sina vårdgivare (Wellborn & Moceri, 2014). 

 

Hopp och förtroende om förbättring av hälsotillståndet var några dominerade 

copingstrategier för en del av patienterna (Ronaldsen, Biguet & Elfving, 2011; Van 

Hecke et al., 2013; Franz & Wann-Hansson, 2015; Stewarts, Edwards & Finlayson, 

2018). Andra deltagare var hoppfulla om att förbli sårfria eftersom de menade på att 

de hade upptäckt orsaken till deras tidigare sår. Detta innebar att patienterna antog 

sig veta hur de skulle kunna förhindra såråterfall (Van Hecke et al., 2013; Stewarts, 

Edwards & Finlayson, 2018). Patienter som närmade sig sjukdomen med nyfikenhet 

och som ständigt sökte information om sjukdomen hade ändrat synen på den. Från 

att patienterna såg sjukdomen som ett akuttillstånd ändrades perspektivet och dom 

förstod att sjukdomen var ett kroniskt tillstånd. Detta hjälpte patienterna att finna 

vägen tillbaka till ett fullvärdigt liv istället för att hela tiden fokusera på sjukdomen 

(Van Hecke et al., 2013). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Trovärdighet 
 

Trovärdighet innebär att tydliggöra och väl avväga den nyskapade kunskapen så att 

läsaren får aktuellt resultat (Mårtensson & Fridlund, 2017). För att öka 

trovärdigheten menar Henricsson (2017) att om sökningen sker i flera databaser som 

är aktuella inom huvudområdet ökar arbetets trovärdighet. Därför har författaren 

parallellt under datainsamlingen använt sig av ytterligare två andra databaser, vilka 

har genomsökts för eventuella artiklar som kunde besvara syftet. Dessa databaser var 

Psyk INFO och Medline. Tillsammans gav dessa två databaser totalt 84 träffar varav 

totalt 6 artiklar besvarade syftet, men dessa artiklar var redan funna i PubMed, 

därmed exkluderades denna sökning som dubblett.  

 

Utvalda designen för att besvara syftet var kvalitativ metod med induktiv ansats. 

Fördelen med den kvalitativa metoden är att den bidrar till ökad kunskap inom 

området såsom det tolkas och erfars av människor samt vilken mening den får 

(Merriam, 2009). Metoden innefattar ett intresse för människa och hennes 

tolkningar i sin naturliga miljö, jämfört med om människan hade studerats i ett 

laboratorium (Marshall & Rossman, 2016). Den induktiva ansatsen innebär utifrån 

studier och observationer att sammanställa generaliserande teoretiska referensramar 

(Priebe & Landström, 2017). Fördelen med den induktiva ansatsen är att den genom 

redogörelse belyser bakomliggande perspektiv i studierna och kartlägga ett problem 

(Henricsson, 2017). Nackdelen med ansatsen är att risk för upprepningar av den 

redan utförda empirin kan förekomma, vilket kan resultera i misslyckad förklaring 

och förståelse av fenomenet, därav minska trovärdigheten (Priebe & Landström, 

2017). 

 

Urvalet inkluderade publicerade artiklar mellan år 2010 och 2019, skrivna på 

engelska samt peer-reviewed artiklar av kvalitativ design som handlade om venösa 

bensår i relation till venös insufficiens. I urvalet exkluderades artiklar som inte fanns 

tillgängliga gratis i fulltext, artiklar relaterade till utvärdering av olika 

behandlingsmetoder, översiktsartiklar samt artiklar där annan sjukdom än venös 

insufficiens var grundorsaken till sårutveckling. Nackdelen med urvalet har varit 
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tidsspannet som innehöll otillräcklig forskning inom ramen för inklusions- och 

exklusionskriterierna. Om årtalet hade utgått från år 2000 och framåt skulle antalet 

träffar ha ökat, likaså antalet artiklar som kunde ha besvarat syftet. En annan nackdel 

med urvalet är sökorden som begränsade antalet träffar i databaserna och resulterade 

i dominerande antal ”hand searched” artiklar. Detta kom att innebära ett ökat 

sökbehov av litteratur utöver sökningarna i databaserna. Det måste dock nämnas att 

de utvalda sökorden och delar av sökningen har gjorts i samråd med bibliotekarie och 

enligt Henricsson (2017) skulle detta bidra till ökad trovärdighet. I efterhand har 

detta tagits i åtanke om huruvida sökorden kan ha påverkat antalet träffar och 

artiklarnas relevans.  Förslagsvis skulle författaren vid datainsamlingen ha använt sig 

också av trunkering (*) för att vidare öka sökträffar och därigenom kunna få flera 

artiklar utifrån sökmetodiken (Karlsson, 2017). 

 

Datainsamlingen inkluderade sökningar från PubMed samt Cinahl med hjälp av 

sökorden och resulterade i totalt 422 träffar varav 12 artiklar var dubbletter. Av dessa 

lästes 17 artiklar i hel text, varav endast fyra valdes till resultatet via sökstrategin. 

Kunskapsbrist hos författaren kan ha bidragit till att de övriga 13 artiklarna inte 

kunde inkluderas i resultats delen. Detta i och med svårigheten att avgöra huruvida 

vissa artiklars metod tillhörde en kvalitativ eller en kvantitativ design. Fem artiklar 

adderades med hjälp av de funna artiklarnas referenslistor, så kallade ”Hand 

Searched”. Tre av dessa ”Hand Searched” artiklar var publicerade i tidningen 

”Journal of Wound Care” (artikel nr. 3, 4 och 5 i artikelmatrisen). En artikel (artikel 

nr. 2 i artikelmatrisen) var publicerad i tidningen ” Journal of Health Psychology: 

SAGE”. Den sista ”Hand Searched” artikeln (artikel nr. 1 i artikelmatrisen) hade 

publicerats i ” The Bioscience Journal”. Faktumet att antalet ”hand searched” artiklar 

utgjorde mer än 50% av datainsamlingen är en stor nackdel som minskar arbetets 

trovärdighet.  

Vidare har artiklarna kvalitetssäkrats med hjälp av kvalitetsgranskningsmodellen 

framtagen vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr (se 

bilaga 4). Kvalitetsgranskningen utgjorde två delar. De fyra frågorna av första delen 

måste ha besvarats med ”ja” för att artiklarna skulle granskas vidare i del två, vid 

”nej” exkluderades artikeln. Maxpoäng vid kvalitetsgranskningen var 15 poäng. Åtta 

av nio artiklar uppnådde detta max och var alltså av hög kvalitet. En artikel (nr 1 i 

bilaga 3) av Buso et. al (2016) fick 14 poäng. Poängavdraget för artikeln berodde på 
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avsaknaden av metoddiskussion mot kvalitetssäkringsbegreppen tillförlitlighet och 

trovärdighet. Avsikten med kvalitetsgranskningen är att säkerställa arbetets 

trovärdighet (Henricson, 2017), och att en artikel saknade diskussion om viktiga 

begrepp är en nackdel för arbetes trovärdighet.    

 

Till dataanalysen användes Evans (2002) modell med motivationen att skapa en 

sammanfattande bild av datainsamlingen (Friberg, 2018). Fördelen med Evans 

modell är att den påminner om Fribergs modell i många avseenden, och den valdes 

för att den var tydlig och strukturerad, och som författare antogs att denna modell 

skulle vara mer behjälplig. Dock är denna modell inte utformad för 

litteraturöversikter, utan för metasynteser av större proportioner och kräver god 

kunskap i metodologin (Friberg, 2018), och utgör därmed en stor nackdel för arbetets 

trovärdighet. Tidigare har det påpekats att det har funnits kunskapsbrist hos 

författaren gällande datainsamling och nu i efterhand måste påpekas att 

kunskapsbristen gör sig påmind här också.   

 

Pålitlighet 

Mårtensson och Fridlund (2017), menade på att om författaren tar upp och beskriver 

kring sin förförståelse samt tar upp eventuella frågor som skulle ha påverkat 

datainsamlingen och dataanalysen skulle arbetets pålitlighet förstärkas. Författarens 

förförståelse har inte påverkat studien i någon större utsträckning under arbetets 

gång. Det har dock funnits utomakademiska erfarenheter som gjort sig påminda i 

samband med dataanalysen. Det vill säga att författaren tidigare har arbetat med 

denna patientgrupp och många av de funna resultaten har varit förväntade utifrån 

erfarenheten. Förförståelsen hanterades genom att ordagrant översätta originaldatan 

från artiklarnas resultat och tabulerat dessa för att undvika manipulation. I 

vidarehantering av förförståelsen har all återkommande data från artiklarna listats i 

en annan tabellform där teman och underteman har identifierats av författaren. 

Vidare har externa läsare läst och granskat tabellerna för att säkerställa att inga 

omformuleringar har gjorts under dataanalysprocessen och för att stärka arbetets 

pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Handledning och återkoppling från 

handledare har varit viktiga resurser som bidragit med kritisk återkoppling och 

medfört olika infallsvinklar genom arbetets gång (Henricsson, 2017). 
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Överförbarhet 

 

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017), syftar begreppet överförbarhet till hur de 

sammanställda resultaten i arbetet kan överföras och appliceras på andra grupper, 

sammanhang och förhållanden. För att bedöma och stärka arbetets överförbarhet 

krävs att resultatet är konkret presenterat, samt att trovärdigheten och pålitligheten i 

arbetet är presenterad och kritiserad (Lincoln & Guba, 1985). Under 

metoddiskussionen togs olika aspekter upp som kan ha förstärkt eller försvagat 

arbetets trovärdighet samt pålitlighet. I allmänhet förekommer dock svagheten hos 

kvalitativ forskning att resultatet inte kan generaliseras till andra sammanhang och 

människor (Ronaldsen, Biguet & Elfving, 2010). Författaren menar dock att 

resultatsammanställningen tar upp områden som är viktiga för att förstå patientens 

upplevelser av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens och bör ha dessa 

i åtanke. Trots svagheter i arbetet kan resultatet användas i bemötande av patienter, 

antingen för första gången eller i fortsatt eftervård, och kan omvandlas till praktik i 

mötet med patienter i både öppenvården och slutenvården. 
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Resultatsdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av att leva med 

kroniska bensår orsakade av venös insufficiens. I sammanställning av resultat har nio 

artiklar granskats, detta för att beskriva dom teman som påverkar det dagliga livet för 

patienter med kroniska bensår orsakade av venös insufficiens. I resultatet 

sammanställdes tre teman: upplevelser av symtom, upplevelser av relationer och 

upplevelser av livstillvaro samt sju underteman. Det framkom att bensår orsakade av 

venös insufficiens påverkade patienter på olika plan i livet. Främst framkom det i 

resultaten att smärta var den mest förekommande faktor som orsakade hinder i det 

dagliga livet. Resultatet visade även på att kunskapsbrist, både hos patienter och 

hälsosjukvårdspersonal, var avvägande faktor som utlöste andra känslor relaterade 

till självbilden, sjukdomsbilden och omgivningen. Smärtan och konsekvenser av 

kunskapsbristen ledde till att patienterna fick skapa sig olika copingstrategier för att 

kunna hantera sin tillvaro. Nedan kommer resultaten diskuteras utifrån varje 

huvudkategori. 

 

I resultatsdelen från temat upplevelser av symtom framkom det att del patienter 

påpekade hur sjukdomsutlösande smärta hade påverkat patienternas liv men också 

bidragit till sömnlöshet. Det har tidigare belysts i bakgrunden att förklaring till 

bakomliggande orsak till smärta är vävnadsskadan som uppstår vid sårbildning, samt 

inflammationen som kroppen startar igång som en skyddsmekanism (Nicolaides & 

Labropoulos, 2019). Ytterligare framkom det i resultatsdelen från temat upplevelser 

av symtom att dessa fysiska symtom kom att påverka patienterna på en mental nivå. 

Frustration följt av depression, rädsla och känsla av hopplöshet, var några 

förekommande mentala symtom. Dessa symtom kom att påverka patienternas sinne, 

vilket resulterade i en förvrängd självbild och en känsla av förlorad självkontroll. 

Tidigare forskning stämmer överens med den funna datan och menar på att bensår 

orsakade av venös insufficiens har direkta negativa effekter på patienters livskvalitet 

med ytterligare tilltagande effekter på sömn, rörlighet och humör (Phillips et al. 

2017). Resultatet kan direkt förankras med Erikssons teori (2015) om 

sjukdomslidande. Fysiska symptom, det vill säga smärta, som patienterna upplever är 

direkta konsekvenser av grundsjukdomen venös insufficiens. Smärtan därmed 

resulterar i ett lidande förorsakat av sjukdomens patofysiologi. Vidare kan det 
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tilläggas att dom mentala symtom, ger upphov till en annan sorts smärta, nämligen 

den själsliga eller andliga smärta, som Eriksson (2015) beskriver. För patienter med 

kroniska bensår orsakat av venös insufficiens innebär de fysiska och psykiska 

symtomupplevelser ett långdraget sjukdomslidande (Eriksson, 2015). 

 

Från temat upplevelser av relationer framkom det att patienternas relation till 

sjukdomen samt deras upplevelse av hälsosjukvårdspersonalens kunskap om 

sjukdomen var bristfällig. Kunskapsbristen fick patienterna att komma på egna 

teorier om vad som hade utlöst bensåren. Det framkom att patienterna tyckte att det 

inte fanns tillräcklig information att gå till för att lära sig om grundsjukdomen, och 

andra tyckte att det var svårt att komma åt informationen. Patienterna menade på att 

kunskapsbristen hos hälsosjukvårdspersonalen förorsakade missförstånd och gav till 

följd en misslyckad och fel behandling. Det framkom i resultaten att kunskapsbristen 

resulterade i livsstörningar, fler sjukhusinläggningar, ökad sjuklighet och ökade 

utgifter för patienterna. I tidigare forskning bekräftades på att en del 

hälsosjukvårdspersonal visade brist på kunskap om klinisk bedömning av venösa 

bensår, detta genom att inte ha inspekterat huden på det drabbade benet och jämföra 

med det friska. I samma forskning framkom det också att andra 

hälsosjukvårdspersonal saknade kunskap om smärtan som patienterna genomled, 

detta kom att innebära att patienterna inte fick tillräcklig med smärtlindring (Ribu, 

Haram & Rustøen, 2003). Omvårdnadsmässigt saknade hälsosjukvårdspersonalen 

kunskap om hur såromläggningen skulle administreras och vilka 

omläggningsmaterial som var passande. Detta kom att innebära att 

såromläggningstiden varade i mellan 20 minuter och 1 timme, vilket är betydelsefullt 

med tanke på hur mycket smärta patienter fick utså under omläggningen (Van Hecke, 

Grypdonck, Beele, Bacquer & Defloor, 2009; Weller & Evans, 2012). 

 

I en ny forskning framkom det att de flesta hälsosjukvårdspersonalen hade inte 

kunskap om att det fanns riktlinjer för hantering av venösa bensår på sina respektive 

arbetsplatser. Vidare säger samma forskning att andra bidragande faktorer till 

kunskapsbristen inkluderade otydlighet i yrkesrollen bland 

hälsosjukvårdspersonalen, bristfälliga färdigheter, brist på resurser, upptagen klinisk 

praxis det vill säga tidsbrist, samt att hälsosjukvårdspersonalen förlitade sig på 
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tidigare kunskaper, färdigheter och erfarenheter snarare än att använda sig av 

kliniska riktlinjer (Weller et al. 2020).  

Det här temat och med betoning på kunskapsbrist från hälsosjukvårdpersonalens 

sida, kan direkt förankras till Eriksons (2015) teori om vårdlidande. Liksom Erikson 

(2015) tar upp att konsekvensen av kunskapsbristen leder till att patienter tvingas till 

att utså lidande utöver sjukdomen. Likaså kan dessa konsekvenser, direkt eller 

indirekt, resultera i fördömelse och maktutövning mot patienterna och orsaka 

vårdlidande (Erikson, 2015). I kompetensbeskrivning för sjuksköterskor, (svensk 

sjuksköterskeförening, 2017), finns det tydliga punkter om vad det innebär att anta 

rollen som sjuksköterska, och tillsammans med ICN:s etiska koder (2012), 

medvetandegöra profession och arbeta etiskt. En sjuksköterska som förorsakar 

vårdlidande är att bryta mot etiska koder och ett misslyckande i försök att uppnå sina 

kärnkompetenser. 

 

I temat upplevelser av livstillvaro framkom det i resultatsammanställning att 

patienterna upplevde begränsningar i det vardagliga livet, bland annat i form av 

gångsvårigheter relaterade till smärtan och/eller till såromläggningen. Dessa 

begränsningar i vardagen fick patienterna att vara beroende av hjälp från andra och 

enkla saker som att sköta personlighygien, att ha ett arbete samt fritidsaktiviteter 

kom att innebära begränsningar i det vardagliga livet. I samband med ett ökat stöd 

från hälsosjukvården och anhöriga, utvecklade patienter olika copingstrategier för att 

hantera sitt tillstånd. En del patienter valde att isolera sig, för att inte bli sedda och 

dömda av omgivningen. I tidigare forskning har bekräftat att venösa bensår har haft 

en betydande psykologisk inverkan på patienter. För en del patienter har den 

psykologiska inverkan inneburit mentala symtomuppleveler som suicidala tankar 

samt humörsvängningar. De nämnda symtomen i samma forskning, särskilt smärta, 

lukt och utsöndring, påverkade humöret mest och ledde till att sociala situationer och 

aktivitet undveks på grund av lukt och/eller fysisk oförmåga att komma ut. Dessa 

symtom kom att bidra till en social isolering för patienterna (Phillips et al., 2017).  

 

En annan forskning (Salomé et al., 2016) utförde en statistisk mätning , där 

deltagarna fick skatta sin självkänsla och kroppsuppfattning enligt mätinstrumenten 

Rosberg Self-steem Scale (RES) och Body Invesment Scale (BIS). I båda mätningar 



29 
 

indikerade självskattningar på låg självkänsla samt negativ kroppsuppfattning 

(Salomé et al., 2016). 

 

Litteraturöversikten säger att patienter med kroniska bensår orsakade av venös 

insufficiens har en tillvaro som de måste anpassa sig till utifrån sjukdomstillståndet. I 

bakgrunden beskrevs att kroniska bensår kräver en livslång behandling och att risk 

för återfall är hög om man tidigare haft sår (Nicolaides & Labropoulos, 2019). Det här 

sjukdomstillståndet orsakar som tidigare nämnt olika typer av lidande och i sin 

helhet skapar ett livslidande för den drabbade (Eriksson, 2015). Livslidande för dessa 

patienter uppstår då deras livstillvaro får en omställning orsakad av yttre faktorer 

som dom inte kan kontrollera själva (Eriksson, 2015). 

 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis har resultat utifrån de tre teman bidragit till en inblick i 

patienternas upplevelse av att ha kroniska bensår orsakade av venös insufficiens. 

Patienters upplevelser av fysiska symtom genererar mentala symtom och påverkar 

upplevelser av relationer till sjukdomsbilden, omgivningen och hälsosjukvården. 

Detta resulterar i, beroende på hur relationer upplevs, att patienter får på egenhand 

söka till sig olika knep för att hantera sin livstillvaro. Resultatet kan sammanflätas 

med det som tidigare nämnt i bakgrunden, det vill säga att följderna av venösa bensår 

kan upplevas som dramatiska, då dessa kan leda till en nedsatt förmåga att delta i 

sociala och yrkesmässiga aktiviteter.  Ur omvårdnads etiska aspekter innebär det en 

minskad livskvalitet och ett ökat lidande för patienterna. Ur samhälleliga aspekter 

innebär detta handikapp relaterade till venösa bensår en förlust av produktiva 

arbetstimmar och kan orsaka ofrivillig förtidspensionering och därav ekonomiska 

begränsningar för patienter (Eberhardt & Raffetto,2014). Fortsatt forskning inom 

området behövs med fokus på interventioner utformade för att framkalla och 

modifiera sårupplevelser för att underlätta livsstilsanpassning för de drabbade. 

Forskningen bör också undersöka om tidig tillhandahållandet av kunskap och 

information om bensår har någon påverkan på läkningsprocessen samt på 

livskvaliteten. Därmed behöver denna patientgrupp akut uppmärksamhet från 

hälsosjukvården för att förhindra onödigt lidande och onödiga utgifter för samhället.   
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Kliniska implikationer  

Resultaten av den utförda litteraturöversikten förväntas uppmärksamma patienter 

med kroniska bensår orsakade av venös insufficiens och utöka kunskapen hos både 

hälsosjukvårdspersonalen och patienter. Förslagsvis i framtiden kan sårvård 

inkludera mer specialiserad och fördjupad personalutbildning, patientutbildning, 

symtomhantering och mer individanpassad egenvård. För yrkesverksamma 

sjuksköterskor kan ett personligt tillvägagångsätt genom att lyssna på denna 

patientgrupps upplevelser av att leva med bensår, bidra till en ökad förståelse och 

ändra synsättet på sjukdomen och istället åter fokusera på patienten. Dessutom kan 

de identifierade teman beaktas vid valet eller framtida utveckling av 

skattningsinstrument som kan vara behjälpliga för användning med denna 

population, till exempel för att uppmuntra träning i nedre extremiteter för patienter 

med bensår.  
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för att både få hjälp och hantera CVI från 

vårdgivare. 



 

 
 

 

 

 

 

 

- Coping strategi/hantering av situation:  

”måste bara tåla det…”, stöd från 

familjemedlemmar eller vårdgivare var till stor 

hjälp för många. 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 - Extraktion, indelning och kategorisering av resultat  

Huvudteman Symtomu

pplevelser 

  Upplevelser av 

relationer 

 Upplevelser av 

tillvaron 

 

underkategorier Fysiska 

symtom-

upplevels

er 

Mentala symtom-

upplevelser 

Patienters 

upplevda 

relation till 

sjukdomen 

Patienters upplevda 

relation till 

omgivning 

Patienters upplevelse av 

hälsosjukvårdspersonalens 

kunskap och bemötande 

Begränsningar i 

det vardagliga 

livet 

Coping-

strategier 

Buso et al., 2016 

Art nr 1 

Smärta 

Sömnstörni

ngar 

Nedsatt 

styrka i ben 

Frustration  

Värdelöshet 

”extra börda” 

Självskam 

Patienter hade låg 

mod att lämna sina 

hem 

missnöje och ångest 

med livsstil, 

eftersom deltagarna 

vet att de 

fortfarande kommer 

att leva med 

smärtan under lång 

tid 

 

Har inte alltid 

kunskap om 

såromläggningen 

Missnöje med eget 

utseende pga. 

omläggningen 

 

 Tror att när andra 

människor ser dem så 

tror de att patienterna 

har dålig hygien och 

ingen renhet och de blir 

äcklad 

 

 Svårigheter med att gå 

och utföra sina 

vardagliga sysslor 

självständigt 

 

Beroende av 

familjemedlemmarnas 

hjälp eller vårdgivare 

eller 

sjukvårdspersonal för 

såromläggning 

 

Kan inte dansa, 

vandra 

isolering 

Cipolletta & 

Amicucci, 2017 

Art nr 2 

Smärta Väldigt stödsökande 

men också 

bekräftelsesökande 

och ville bli botade och 

älskade 

 

Hade ingen självtillit 

Förhållningssätt till 

sjukdomen var 

undersökande 

 

De levde med 

sjukdomen som en 

börda och om de 

hade kunnat 

undvika den hade de 

gjort villigt 

De föredrog att vara 

självständiga och förlita 

sig på sig själva. 

 

Ville inte bli betraktade 

som sjuka. 

 

Uttryckte skepsis och 

kritik mot andra. 

 

Dessa patienter såg sig 

Patienter betrodde vårdpersonal 

men frågade dem inte mer än 

vad som var strikt nödvändigt 

för deras sjukdomsvård. De 

brukade gå till vårdcentrum 

endast när det var nödvändigt 

och de administrerade 

behandlingarna självständigt. 

 

Multisjuka patienter hade ett 

enormt behov av ett ständigt 

Obehindrade Uppmärksamma 

på interna 

signaler, har god 

medvetenhet om 

deras egna 

behov. 

 

Förnekelse 

 

Söker sig ofta till 

hälsosjukvården 



 

 
 

själva som rebeller och 

icke-konformister. 

 

De betraktade sin kropp 

som ostyrbar och att den 

var utmanande och 

upprorisk 

 

Dessa patienter undvek 

att förlita sig på andra. 

 

De hade ett dåligt socialt 

nätverk. 

 

bekräftade förhållande mellan 

dem och hälsosjukvården och 

patienterna förlitade sig främst 

på att hälsosjukvården skulle 

vårda och skämma bort dem. 

Dessa patienter uttryckte rädsla 

för att förlora kontakten med 

hälsosjukvården och sin 

patientroll.  

Franz & Wann-

Hansson, 2015 

 

Art nr. 6 

Tyngd-

känsla 

Trötthet 

Svullnad 

Kramper 

Stickningar 

Klåda 

Domningar 

Smärta 

Sömn-

svårigheter 

Humörsvängningar 

 

Irritation 

 

Depression 

 

Rädsla över att lida sår 

pga. hereditet 

 

Ingen livshotande 

sjukdom 

 

Kände ett behov av 

att dölja 

sina ”motbjudande 

ben” 

Informanterna var 

ovilliga att visa sina ben 

offentligt, förmodligen 

för att de negativt 

föreställde utseendet på 

benen, och dels för att de 

upplevde att andra 

tittade på benen. 

 

Upplevde att andra 

människor inte hade 

insikt och förståelse för 

vad patienterna får stå ut 

med symtommässigt. 

 att planera sina val av 

skor, köpa större 

skostorlek 

 

ge upp 

fritidsaktiviteter 

 

isolering 

 

hindrar från att leva 

livet till fullo 

Kompressionsst

rumpor 

 

Finna aktiviteter 

som passar 

deras fysiska 

tillstånd 

 

Hopp och 

förtroende ändå 

fanns till 

förbättring av 

hälsotillståndet 

m.h.a. 

copingstrategier 

Green, Jester, 

MicKinley & 

Pooler, 2013 

 

Smärta 

Utsöndring 

av pus 

Utsöndring 

Känsla av skam i 

förhållandet till 

kroppsuppfattning 

 

Alla deltagare kunde 

redogöra för sin sår-

resa. Många kunde 

redogöra för 

Deltagare begränsade 

kontakt med andra. 

 

Vissa deltagare krävde 

Deltagare föredrog att ha en och 

samma sjuksköterska vid 

såromläggning. 

 

Svårigheter med att gå 

med orsak av obehag 

från såret eller p.g.a. 

förbandet. 

Isolering 

 

God kontakt 

med 



 

 
 

Art nr. 5 av lukt 

Sömn-

störning 

Frustration och 

hopplöshet i vardagen 

– över återfall 

 

Osäkerhet, skam och 

stress 

 

Ångest och depression 

 

Suicidala tankar 

släkthistoria, 

multisjuklighet och 

detaljer om sår, 

såsom orsak, 

lokalisation och 

varaktighet. 

 

Många deltagare 

hade visat god 

kunskap om de 

produkter som 

erbjöds. 

 

Kroniska bensåren 

var svåra att 

underhålla. 

att familjemedlemmar 

skulle bistå dem med 

dagliga aktivitet, och i 

vissa fall blev anhöriga 

omvårdare. 

 

För andra var det svårt 

att bygga en relation med 

andra för att de kände sig 

osäkra när folk frågade 

dem vad de hade på 

benen. 

 

För vissa patienter 

förekom störning i det 

sexuella livet pga. lukten 

av såren 

För många deltagare var 

relationen med sjuksköterskan 

speciell och vissa sjuksköterskor 

betraktades som vänner. 

 

Det var svårt för 

många deltagare att 

upprätthålla 

personlighygien p.g.a. 

förbanden. 

 

Begränsat val av 

kläder och skor. 

hälsosjukvården 

skapade 

vänskapliga 

relationer 

O’Brian, Finlayson, 

Kerr & Edwards, 

2014 

 

Art nr 4 

 Rädsla för att förlora 

självständighet 

 

rädsla för att motion 

kommer att orsaka 

skada på deras bensår, 

och rädsla för att 

motion kommer att 

orsaka någon annan 

slags skada. 

 

rädsla för fall 

de inaktiva 

patienterna hade 

överlag ingen 

förståelse för 

bensårens 

patofysiologi och 

vikten av att träna. 

Vissa deltagare 

(mestadels män) uppgav 

att de inte ville framstå 

som sjuka, för andra. 

vara beroende av sjuksköterskor 

för att byta bandage. 

 

Vissa deltagare menade på att 

om de fick till sig konkret vad 

dom skulle göra för övningar för 

att vara aktiva, då utförde 

deltagarna de. 

 

Alla deltagare, varken aktiva 

eller inaktiva, enades om att ett 

träningsprogram behöver 

stödjas av sjukvårdspersonal 

och deltagare behöver mer än 

bara att bli tillsagd att 

motionera. 

 Träning -   

 

fördelarna med 

träningen, som 

att träningen 

kan förbättra 

humöret, 

generera 

viktminskning 

och förbättra 

sömnen. 

 

fick motivation 

från deras 

makar. 

 



 

 
 

Ronaldsen, Biguet 

& Elfving, 2011 

 

Art nr 9 

 Rädsla för att röra sig Saknade fullständig 

kunskap om sin 

sjukdom 

 Saknade instruktioner från 

hälsosjukvårdspersonalen. 

Begränsad aktivitet Visst hopp om 

att eventuellt 

någon gång i 

framtiden så 

kommer såren 

att läka 

 

Förnekelse  

Stewarts, Edwards 

& Finlayson, 2018 

 

Art nr 7 

Infektioner Ångest Förloppet till venös 

sjukdom var i 

allmänhet inte väl 

förstått.  

 

Trodde att sår 

berodde på trauma 

mot benen 

 

Vissa trodde också 

att såret utlöses av 

kirurgiska ingrepp 

som misslyckats 

med att läka och var 

förknippade med 

betydande 

sjuklighet, bland 

annat skärning av 

lesioner, ledkirurgi 

och hudtransplantat. 

 

Hade ingen aning 

om vad orsaken var 

Var i behov av socialt 

stöd för att möjliggöra 

den pågående 

behandling 

hade i allmänhet fått för lite 

omfattande information om 

sjukdomen och dess påverkan 

på hälsan om den inte 

behandlades.  

 

Missförstånd och misslyckande 

med att behandla den 

underliggande venös sjukdomen 

hade resulterat i livstörningar, 

flera sjukhusinläggningar, ökad 

sjuklighet och ökade utgifter. 

 

Förlust av rörlighet Åtgärder som 

vidtogs för att 

minimera 

återfallsrisk 

inkluderade 

applicering av 

ett torrt icke-

vidhäftande 

förband på 

sårstället 

och/eller 

fördröjt 

användningen 

av en 

kompressionsstr

umpa. Vissa 

deltagare 

använder en 

tubelärt elastiskt 

bandage under 

tiden. 

 

Deltagarna var i 

allmänhet 

hoppfulla om att 



 

 
 

förbli också sår-

fria eftersom de 

hade insett vad 

de trodde hade 

orsakat deras 

tidigare sår 

 

Frivillig 

viktnedgång 

 

skärsår och 

skrubbsår 

behandlades 

omedelbart 

Van Hecke et al., 

2013 

 

Art nr 3 

Smärta 

 

Sömn-

störningar 

Självskuldran över 

deras försenade 

sårläkning eftersom de 

väntade länge innan 

de tog kontakt med en 

professionell eller 

specialiserade 

personal 

Ofta var bensår inte 

mer än en småsak 

och patienterna 

betraktade dessa så 

med likgiltighet och 

förväntade sig att de 

skulle läka av sig 

själva utan 

medicinska insatser. 

Anledningen till att 

patienterna inte tog 

såren på allvar var 

p.g.a. såren var små 

till storlek, frånvaro 

eller begränsad 

smärta och att de 

hade ingen påverkan 

på det dagligalivet. 

 

 Hälsosjukvårdspersonal hade 

knappt diskuterat kompressions 

terapi med patienterna, och 

patienterna visste inte hur länge 

kompressions bandade skulle 

bäras och hur ofta de behöver 

tvättas. 

 

Patienterna beskrev att 

sårläkningen avgjordes främst 

av hälsosjukvårdspersonal och 

åtgärder eller sårvårdsprodukter 

 

Deltagarna uppgav att de sökte 

information baserat på 

personligt intresse, och p.g.a. 

brist på information från 

hälsosjukvårdspersonal eller 

p.g.a. besvikelse relaterat till 

Sociala sammanhang 

hotades 

Informations-

sökning 

 

Ändrad syn på 

sjukdomen från 

ett akut tillstånd 

till ett kroniskt 

tillstånd 

 

Hopp om nya 

behandlingsmet

oder för 

förlänger sårfria 

perioder 



 

 
 

Patienter saknade 

viktig information 

om hur det är att 

leva med bensår 

sårläkningen 

Wellborn & 

Moceri, 2014 

 

Art nr. 8 

Smärta 

 

Klåda 

 

Tyngdhets-

känsla 

 

Sömnsvårig

het 

Frustration 

 

Mild till svår 

depression 6 av 10 

 

Förlorad självkontroll 

– fångade i sin egen 

kropp 

Saknade 

information om 

orsaken, om 

prevention och 

behandling 

 

Alla respondenter 

rapporterade om 

behovet av 

ytterligare 

utbildning 

 Deltagarna uppfattade också 

kunskapsbristen bland många 

vårdgivare 

 

Vårdpersonal gav fel behandling 

 

Det tar lång tid att få komma i 

kontakt med vårdgivare, att få 

hjälp och att behandlingstiden 

är lång 

Fick lägga ner eget 

företag 

 

Har svårigheter med 

att stå och gå 

 

Svårigheter med bad 

och hygien 

Stöd och ömhet 

från 

familjemedlem 

eller vårdgivare 

 

Att bli hörda, få 

hjälp med 

aktiviteter i 

dagligt liv, 

 

Att få 

transporthjälp 

till-och från 

kliniker 

 

Validering av 

känslor, 

empatiskt och 

förstående 

relationer med 

vårdgivare 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 4 - Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

 

Är urvalet beskrivet?  Ja   Nej  

  

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativ metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja   Nej 

Beskrivs dataanalysen?  Ja   Nej  



 

 
 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?  

    Ja   Nej  

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?         

   Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?     

   Ja   Nej 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

Granskare Sign: ………………………………………………. 

 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 


