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Titel: 
Et liv med bensår – er et liv i helvede 

– En kvalitativ interviewundersøgelse af patienters oplevelse af hverdagen og livet med 

arterielle bensår eller blandingsbensår. 

 
 

Resumé 

Patienterne med ulcus cruris (bensår) er stærkt plagede af deres sår, og gennem en systematik 

litteratursøgning blev det tydeligt, at viden om patienternes oplevelse med arterielle eller 

blandingsbensår er sparsom. Der er i Danmark et øget fokus på inddragelse af 

patientperspektivet, hvorfor problemformuleringen blev som følgende: 

Hvordan oplever patienter med arterielle bensår eller blandingsbensår deres hverdag og liv 

med et sår? 

 

Seks kvalitative livsverdensinterview blev foretaget (et fokusgruppeinterview og fem 

enkeltinterview). Empirimaterialet blev analyseret med Pia Dreyers Paul Ricoeur-inspirerede 

metode, som består af tre dele: Naiv læsning, Strukturanalyse og Kritisk analyse og 

diskussion. 

 

Hovedfundet i dette kandidatspeciale er, at patienterne med arterielle eller blandingsbensår er 

eksistentielt påvirkede af bensåret, idet de oplever at ”Et liv med bensår – er et liv i helvede”. 

Dette hovedfund dannes af fire temaer, som hver især beskriver patienternes hverdag og liv 

med et bensår. Disse fire temaer er: Konstante smerter – uden mulighed for lindring, En evig 

kamp mod såret – for livet, En tilstand mellem fortvivlelse og håb og Såret overtager alt, og 

livet går i stå. 
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English title: 

A life with a leg ulcer – is a life in hell 

– A qualitative study based on interviews with patients’ lived experience in relation to 

everyday life with an arterial leg ulcer or mixed leg ulcer. 

 

 

 

Abstract 

This study investigates how patients suffering from arterial or mixed leg ulcers experience 

their everyday life and life in general with the leg ulcer. 

Little is known about patients lived experience with arterial or mixed leg ulcers as opposed to 

patients suffering from venous leg ulcers. Due to the lack of knowledge and the increasing 

focus on implementation of patient’s perspectives in Denmark, the purpose of this study is to 

increase the knowledge of these to groups of patients’ experiences. 

 

Six qualitative life-interviews were conducted (one focus group interview and five one-on-

one interviews). The gathered data was analysed with Pia Dreyers Paul Ricoeur-inspired 

method, following three steps: Naïve reading, Structural analysis and Critical analysis and 

discussion. 

 

The main conclusion of this study is “A life with a leg ulcer – is a life in hell”. This overall 

finding is derived of four themes that the interviewed patients identified as influencing their 

everyday life. The four themes are: 

Constant pain – without the possibility of relief, An eternal battle against the ulcer – to 

survive, A state between despair and hope and The ulcers overtake everything and life stops. 
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1. Indledning 
Indenfor det sidste år har der i Danmark været et stigende fokus på inddragelse af patienter 

med en voksende interesse for patienters perspektiv og viden. Sundhedsstyrelsen, Danske 

Regioner, Kommunernes Landsforening, Danske Patienter og ViBIS (Videnscenter for 

Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet) afholdt den 30. oktober 2014 en konference om 

Brugerinddragelse i praksis 2014 (Danske Regioner 2014). Her blev muligheder og barrierer 

belyst i forhold til at få brugerinddragelse ”fra ord til handling”, og der blev drøftet, hvor 

langt man er kommet med brugerinddragelse i sundhedsvæsnets forskellige sektorer (Danske 

Regioner 2014). Man kan således argumentere for, at brugerinddragelse er et højaktuelt 

emne, som er kommer for at blive, hvilket styrkes af, at sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside 

den 16. april 2015 opdaterede en udtalelse om Inddragelse af brugerens perspektiv i 

Sundhedsstyrelsens arbejde (Sundhedsstyrelsen 2015). Herved bliver brugeren en integreret 

del af sundhedsvæsnets strategi. Det er derfor vigtigt og yderst aktuelt at få indsigt i 

patienters perspektiv i forhold til, hvordan de oplever deres situation, sygdom, forløbet osv. 

Gennem mit kliniske arbejde med patienter, der har bensår, har jeg oparbejdet en særlig 

interesse for denne patientgruppe. Disse patienter er stærkt plagede af deres bensår, og jeg 

bliver som sygeplejerske meget påvirket af, hvor frygteligt disse patienter har det. Gennem 

arbejdserfaring, udviklingsbaseret arbejde, årsmøder, internationale sårkonferencer samt 

fordybelse gennem uddannelse og faglig orientering i den eksisterende evidensbaserede 

litteratur finder jeg, at viden om denne patientgruppe er sparsom i forhold til 

patientperspektivet. Derfor koncentrerer dette kandidatspeciale sig om patienter med bensår 

for at få indsigt i patienternes perspektiv. 

 

1.1. Baggrund 
Før en nærmere granskning af patientperspektivet vil der være en gennemgang af de faktuelle 

oplysninger relateret til bensår, idet denne viden er essentiel for at kunne forstå denne 

patientgruppe og dette kandidatspeciales fokus. 

I følgende tekst vil bensår beskrives ved det latinske navn ulcus cruris. 

 

1.1.1. Fakta om Ulcus Cruris 

Ulcus cruris er betegnelsen for kroniske sår, som befinder sig nedenfor knæet, enten på 

underben og/eller fod (Lindholm 2005, s. 17). Et kronisk sår er et sår, som er langsomt 
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helende, vedvarende og ikke er helet indenfor 8-12 ugers behandling (Caspersen et al. 2006, 

s. 27). Betegnelsen ulcus cruris dækker over tre typer sår (Lindholm 2005, s. 27): 

- Venøse ulcus cruris, hvor sårene opstår pga. ødem i benet, grundet venøs insufficiens. 

- Arterielle ulcus cruris, grundet nedsat eller manglende perifer arteriel blodforsyning. 

- Blandingssår- hvor der både er venøs og arteriel insufficiens. 

De forskellige sårtyper vil blive uddybet senere i dette afsnit. 

Ca. 70 % af alle ulcus cruris mellem knæ og fodled skyldes venøs insufficiens, ca. 10-20 

% skyldes utilstrækkelig arteriel blodforsyning, og ca. 20-25 % skyldes blandingssår 

(Lindholm 2005, s. 27 og 61). Placeringen medfører, at sårene heler langsommere end andre 

steder på kroppen, som følge af at kredsløbet er dårligst perifært grundet det hydrostatiske 

tryk (Lindholm 2005, s. 27). Ulcus cruris har altså svært ved at hele og har en median 

helingstid på 6-9 måneder med en variationsbredde på fire uger til 72 år (Briggs, Flemming 

2007). Når et sår er helet op, er der en recidivfrekvensen på op imod 75 %, afhængig af 

sårætiologien (Gottrup, Karlsmark 2008, s. 24). 1-2 % af befolkningen vil på et tidspunkt i 

deres liv have et ulcus cruris (Briggs, Closs 2003). I Danmark er prævalensen i befolkningen 

på 0,2-0,4 % (Andersen 2014, s. 199), og det skønnes, at der konstant er 18.000-20.000 

danskere, der har et ulcus cruris (Gottrup, Karlsmark 2008, s. 24, Lindholm 2005, s. 27). 

Prævalensen af ulcus cruris stiger med alderen, og ved 65 år stiger prævalensen 3-4 gange 

(Gottrup, Karlsmark 2008, s. 24, Lindholm 2005, s. 27). Medianalderen for patienter med 

ulcus cruris er 75-80 år (Lindholm 2005, s. 27), og blandt de 80 årige har ca. 2 % et ulcus 

cruris (Andersen 2014, s. 199). 

Ovenstående deskriptive tal viser således, at særligt ældre er stærkt udsatte for at rammes af 

sårdannelse på underben og/eller fod. Dette fordi det perifært kredsløb bliver dårligere med 

alderen (Lindholm 2005, s. 163) . 

I 2013 blev der foretaget en dansk undersøgelse, den første og eneste af sin slags, for at 

kortlægge omkostningerne relateret til sårbehandling i både kommuner og på sygehuse i 

Danmark (Gottrup et al. 2013). Sårbehandling koster henholdsvis en kommune 1,5-2,4 % og 

et hospital 1,6-1,8 % af det årlige budget (Gottrup et al. 2013). På landsplan svarer det til en 

samlet udgift på 2-2,4 milliarder kroner til sårbehandling, ud af det samlede årlige 

sundhedsforbrug på ca. 125 milliarder kroner (Rasmussen 2013). Udgiftsposten til 

sårbehandling forventes at stige på grund af forbedret levestandard, højere levealder og 

forventet stigning af kroniske livsstilssygdomme, som f.eks. diabetes mellitus (Hjort, Gottrup 

2010, Andersen 2014, s. 199). Det må således være i samfundets interesse at få begrænset 

antallet af sår. 
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Ud over at sår kommer til at koste samfundet økonomisk, har det også store menneskelige 

omkostninger for personen, som har såret. 

I 2012 blev der udgivet et internationalt konsensusdokument ”Optimising wellbeing in people 

living with a wound” lavet af 14 førende eksperter på sårområdet som følge af en stigende 

interesse for patient-centreret pleje (Augustin et al. 2012). Dokumentet sætter fokus på den 

menneskelige omkostning af at leve med et sår og anbefaler, at pleje skal udføres effektivt og 

tager hensyn til mennesket, der lever med såret. Velvære består ifølge dokumentet af fire 

dele: fysisk-, mental-, social- og spirituel/kulturel velvære, og sætter således patienten i 

centrum. Evidensbaseret forskning har vist, at koniske sår er en stor belastning for den 

person, som har såret og skal leve med det (Lindholm 2005, s. 233-235). Påvirket livskvalitet, 

smerter, social isolation, påvirket sindsstemning som uro, angst, frygt, skyld og skam, ændret 

kropsbillede og ændret ADL-niveau er nogle af de negative påvirkninger, et konisk sår kan 

have på et menneske (Lindholm 2005, s. 232-235) . 

Før man undersøger patientperspektivet, hvordan en person med ulcus cruris har det, bør man 

vide lidt om de tre forskellige typer sår. 

 

1.1.2. Venøse ulcus cruris 

De venøse ulcus cruris skyldes kronisk forhøjet venetryk forårsaget af dyb venøs insufficiens. 

Normalt bliver blodet i benene transporteret mod hjertet ved hjælp af et effektivt 

muskelvenepumpesystem i ben og fod. I venerne sidder veneklapperne, som sammen med 

muskulaturen forhindrer refluks af blodet. Når der er klapinsuffuciens, vil blodet stase i benet 

og ophobes i venerne, hvilket medfører varicer, ødemdannelse og evt. sårdannelse. Venøs 

insufficiens kan blandt andet opstå som følge af graviditet hos kvinder, arvelige faktorer, 

adipositas, dyb venetrombose og stående arbejde. (Lindholm 2005, s. 32-33, Gottrup, 

Karlsmark 2008, s. 208-211) 

Ud over lokal sårbehandling er kompression som behandling nødvendig for at fjerne ødemet 

og fremme sårheling. For nogle vil kirurgisk fjernelse af varicer afhjælpe problemet 

(Lindholm 2005, s. 38-51, Gottrup, Karlsmark 2008, s. 217-220). For at modvirke recidiv, 

når såret er helet op, er livslang brug af kompressionsstrømper nødvendigt (Lindholm 2005, 

s. 51). 
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1.1.3. Arterielle ulcus cruris 

Arterielle ulcus cruris er sår, som opstår på grund af arteriel insufficiens, hvor den arterielle 

blodgennemstrømning er utilstrækkelig som følge af multible arterosklerotiske forandringer 

(åreforkalkning). Ved arterosklerose i benenes og føddernes arterier og arterioler bliver 

ilttilførslen til huden nedsat. Dette sker på grund af progredierende forsnævringer af karrenes 

inderside og obstruktion af blodstrømmen, som gør, at arterieblodet flyder langsommere. 

Denne nedsatte blodgennemstrømning giver risiko for dannelse af mikrotromboser (små 

blodpropper) i hudens kapillærer. Tilstanden kan gradvist forårsage iskæmi, når der er 

utilstrækkelig iltning af vævet. Den manglende ilt- og næringsstoftilførsel grundet 

artrosklerosen opdages først på kroppens distale dele, altså fødderne. Når der er svær iskæmi, 

forårsager det vævsdød og dannelse af sår. (Lindholm 2005, s. 28 og 61, Björkén 2013, s. 85) 

Man ved, at rygning er en af de faktorer, der påvirker denne sårproblematik mest, men også 

forhøjet blodtryk, diabetes mellitus og adipositas er negativt påvirkende faktorer (Veien 

2006, s. 74, Björkén 2013, s. 85). Ved kritisk iskæmi, iskæmiske sår eller gangræn 

(koldbrand), kan amputation være nødvendig (Lindholm 2005, s. 62). 

Sufficient blodforsyning er yderst vigtig, da blodet kommer med ilt, celler, næringsstoffer og 

andre vigtige byggesten til gendannelse af huden, hvoraf ilttilførslen har størst betydning for 

sårhelingen (Lindholm 2005, s. 164). Behandling af arterielle ulcus cruris gælder i første 

omgang de forårsagende livsstilsfaktorer og består af rygestop (hvis patienten ryger) samt 

behandling af forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol (Lindholm 2005, s. 66, Gottrup, 

Karlsmark 2008, s. 195). Der igangsættes lokal sårbehandling, og ved svær iskæmi kan 

kirurgiske indgreb med bypass, ballondilation eller oprensning være nødvendig for at 

forbedre det arterielle kredsløb (Gottrup, Karlsmark 2008, s. 66, 195-196). 

Kompressionsbehandling er kontraindiceret (Lindholm 2005, s. 66), da tilstanden hurtigt kan 

forværres grundet det i forvejen lave blodtryk i ben og fod. 

 

1.1.4. Blandingssår (venøs og arteriel insufficiens) 

Ifølge en af de førende såreksperter Christina Lindholm (Lindholm) bliver denne type sår, 

hvor der både er en venøs og arteriel komponent, mere almindelig. Hun mener, at man ved 

den ældre del af befolkningen nu kan se resultatet af mange års tobaksrygning (Lindholm 

2005, s. 67). 

Kroniske venøse ulcus cruris har en høj recidivfrekvens og kan med tiden også få en arteriel 

komponent som følge af, at patienten bliver ældre. Der er således både dårlig blodforsyning 
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og ødemer i benet, hvilket besværliggør behandlingen (Lindholm 2005, s. 67-68). For at såret 

kan hele, skal ødemet fjernes, uden at man forværrer den allerede nedsatte blodforsyning til 

benet. Der igangsættes lokal sårbehandling, og ved svær arteriel insufficiens involveres 

karkirurgerne, hvis der vurderes at være en mulighed for arteriel forbedring ved kirurgi. 

Ødemet kan behandles med kortstræks-kompressionsbind, med der skal udvises forsigtighed 

for ikke at lægge kompressionsbindet for stramt og dermed forårsage mindre arteriel 

blodgennemstrømning. 

 

1.1.5. Afgrænsning 

I dag eksisterer der megen viden om behandling af de tre typer af ulcus cruris (Lindholm 

2005, Gottrup, Karlsmark 2008), og i de seneste to årtier har der været en stigende interessere 

for den psykiske og sociale påvirkninger hos disse patienter. I 1993 blev der publiceret en 

svensk artikel af Lindholm et. al., som undersøgte 125 patienter med kroniske ulcus cruris’ 

livskvalitet (Lindholm et al. 1993). Dette studie udgjorde startskuddet til et øget fokus på 

patientgruppen med ulcus cruris og deres psykiske velbefindende, idet undersøgelsen 

konkluderer, at ulcus cruris har en markant indflydelse på livskvaliteten. 

Som skildret ovenfor adskiller de forskellige ulcus cruris sig fra hinanden i forhold til 

ætiologi, patogenese og behandling. Men sårtyperne adskiller sig også fra hinanden i forhold 

til patientoplevelsen af smerte. Et studie fra 2008 undersøgte sårsmerter hos 77 patienter med 

ulcus cruris for at undersøge, om der var forskel på smerteoplevelsen (Closs, Nelson & 

Briggs 2008). Undersøgelsen fandt, at der var forskel i smerteoplevelsen, hvor de arterielle 

sår gav de gennemsnitlige højeste sårsmerter samt signifikant højere smerter i liggende 

position end de venøse- eller blandingssårene. I forhold til de ord patienterne brugte til at 

beskrive smerterne, fandt forfatterne ligeledes, at der var unikke ord for de venøse sår og de 

arterielle sår. Dette studie viser, at oplevelsen af smerter er forskellig afhængig af hvilken 

ætiologi, der ligger til grund for såret. På baggrund af dette kan man postulere, at også andre 

aspekter af at leve med et ulcus cruris vil oplevelses forskelligt afhængig af sårætiologien. 

 

2. Informationssøgning 
I det følgende afsnit fremstilles en indledende- og en systematisk litteratursøgning, samt en 

gennemgang af de fundne artikler. 
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2.1. Indledende informationssøgning 
I januar 2015 foretog jeg nogle indledende informationssøgninger, som dannede baggrund for 

ovenforstående indledning og afgrænsning af specialeemnet. Ved en indledende 

informationssøgning ønsker man at indkredse den kontekst, som den ønskede problemstilling 

er en del af (Bjerrum 2005, s. 33). Først lavede jeg nogle reflekterede firtekstsøgninger på 

forskellige internetsider, jeg orienterede mig i fire sårbøger (Lindholm 2005, Veien 2006, 

Gottrup, Karlsmark 2008, Björkén 2013) og i to sårspecifikke tidsskrifter (Dansk Selskab for 

Sårheling 1993, EWMA 2001). På denne måde fik jeg en fornemmelse af, hvilken viden der 

eksisterer om ulcus cruris, og jeg blev bekendt med relevante keywords, de søgeord som 

beskriver en artikels indehold. 

Efterfølgende søgte jeg i de sundhedsvidenskabelige databaser CINAHL (Cumulative Index 

to Nursing and Allied Health Litterature) og PubMed for at afdække undersøgelser 

omhandlende patienter med ulcus cruris og deres livskvalitet og hverdagsliv. Cinahl regnes 

for at være ”den vigtigste elektroniske database for sygeplejersker”, og PubMed indeholder 

referencer fra ”hele det medicinske felt og fra sygepleje” (Buus et al. 2008, s. 4). Disse 

databaser var således særdeles relevante for min søgning. 

Jeg blev opmærksom på, at der eksisterer et langt større forskningsmateriale om venøse ulcus 

cruris end de andre to sårtyper. Tre nyere reviews beskriver, på baggrund af 61 forskellige 

artikler om venøse ulcus cruris, hvordan denne sårtype påvirker patienten, hverdagen og livet 

(Persoon et al. 2004, Maddox 2012, Green et al. 2014). 

Søger man i Cinahl og PubMed med kontrollerede emneord, også kaldet tesaurus, er det kun 

venøse ulcus cruris, som er inkluderet med emneordene Venous ulcer/Varicose ulcer. De 

arterielle ulcus cruris og blandingssårene findes ikke som kontrollerede emneord og derved 

kun som fritekstsøgning, hvilket giver mere upræcise søgninger (Buus et al. 2008, s. 3). Det 

faktum, at det kun er de venøse ulcus cruris, der optræder som emneord i databaserne viser, at 

der ikke eksisterer nok forskning om arterielle- eller blandings ulcus cruris til at skabe 

emneord. 

Gennem de indledende søgninger fandt jeg ingen artikler, som beskrev patientperspektivet i 

relation til arterielle- eller blandingssårene, hvorfor det var nærliggende at undersøge, om der 

eksisterer studier af disse to patientgrupper, og hvordan de oplever hverdagen og livet med 

sårene? 

 



 
 

11 

2.2. Systematisk litteratursøgning 
For at afdække den eksisterende viden og forskning om patienter med arterielle ulcus cruris 

eller blandingssår lavede jeg efterfølgende nogle strukturerede systematiske 

litteratursøgninger. Med en systematisk litteratursøgning undersøges den eksisterende 

litteratur af et emne for derigennem at finde et uoplyst område, hvor man med sin forskning 

kan ”bidrage til videns- og kompetenceudvikling i en forskningsbaseret praksis” (Buus et al. 

2008, s. 2). Dette fordi man som en del af et akademisk arbejde ”altid bestræber sig på at 

udvikle ny viden” (Buus et al. 2008, s. 2). 

De systematiske litteratursøgninger blev udført i de sundhedsvidenskabelige databaser 

CINAHL, PubMed, SveMed+ og Embase (Excerpta Medica dataBASE). SveMed + er en 

svensk søgedatabase fra Karolinska Institutets bibliotek, som rummer skandinaviske 

tidsskrifter. Embase er den europæiske pendant til PubMed, og selvom jeg er bekendt med, at 

de overlapper hinanden flere steder, bidrager de hver især emnemæssigt med noget nyt. 

Disse databaser blev fundet velvalgte til søgning til dette kandidatspeciale, fordi de med 

deres inklusion af forskellige tidsskrifter udvider søgeområdet og gør den mere udtømmende, 

hvilket får betydning for søgningens fund. 

Gennem kædesøgninger og citeringssøgninger fandt jeg passende emneord til min 

systematiske litteratursøgning. Emneord er forudbestemte søgeord fra databaserne, som 

følger den internationale anerkendte forskningsterminologi og forøger referencens værdi 

gennem præcise fund, hvor irrelevante referencer bortsorteres (Buus et al. 2008, s. 3 og 5). 

Søgestrategien kædesøgning bruges ved at undersøge relevante referencers referencer (Buus 

et al. 2008, s. 4) og er retrospektiv. I Cinahl er det muligt at søge Times Cited in this 

Database, hvor der fremkommer nyere artikler, som har citeret den artikel, man søger fra, 

hvilket gør denne søgestrategi prospektiv. 

De fundne emneord blev samlet med synonymer i kasser og dannede således en blok med 

samme emne. Derefter blev der lavet bloksøgninger, som er ”den bedste strategi for 

databasesøgning” (Buus et al. 2008, s. 4), fordi man ved denne strategi får overblik over 

søgningerne og kan udvide eller indsnævre søgningerne ved brug af de booleske operatorer 

OR, AND eller NOT. Den booleske operator NOT findes ikke i Embase, hvilket for mine 

søgninger resulterede i mange irrelevante fund blandt søgningens resultater, såkaldt støj i 

fundene (Buus et al. 2008, s. 4). 

Kombinationen af emneordene Leg ulcer OR Foot ulcer gav 3000 hits i Cinahl og 17.700 hits 

i PubMed og inkluderer alle typer sår, som befinder sig på benet og foden, f.eks. maligne sår, 
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diabetes sår/fodsår, immunologiske sår med flere. Derfor blev fritekstordet Arterial leg ulcer 

tilføjet, idet fokus er de arterielle sår eller blandingssårene, som også har en arteriel 

komponent. 

Eftersom de fleste artikler om ulcus cruris kun fokuserer på venøse sår, blev dette emneord 

frasorteret ved brug af NOT, ligesom der blev søgt NOT Diabetes Mellitus. Sidstnævnte fordi 

patienter med diabetes kan have neuropati, hvilket nedsætter deres følelse (Hedin, Löndahl 

2010, s. 51), som igen kan gøre deres oplevelse anderledes end ikke-diabetikere. 

Emneordene med diagnosefokus blev sammensat med emneord om patientoplevelse. 

Se bilag, for at se fuld søgestreng (Bilag 1.), og eksempel på søgning (Bilag 2.). 

Efter udførelse af systematiske litteratursøgninger i de fire databaser blev fundene vurderet 

og inkluderet eller ekskluderet ud fra nedenstående opstillede in- og eksklusionskriterier for 

artikler til dette kandidatspeciale. 

 
Denne udvælgelsesproces resulterede i, at 10 artikler blev inkluderet (Lindholm et al. 1993, 

Hamer, Cullum & Roe 1994, Phillips et al. 1994, Hyde et al. 1999, Wissing, Ek & Unosson 

2002, Haram, Nåden 2003, Wilson 2004, Herber, Schnepp & Rieger 2007, Slonkova, Vasku 

2008, Parker 2012). 

Ved at søge på disse artikler som Times Cited in this Database i Cinahl fandt jeg én artikel 

(Briggs, Flemming 2007), som opfyldte de ovenfor beskrevne kriterier, og denne blev derfor 

inkluderet (n=11). 

Inklusionskriterier af artikler:

Artikler med fokus på patienter med arteri-
elle ulcus cruris eller blandingssår og deres 
oplevelse af livet med et ulcus cruris.

Videnskabelige artikler med kvalitativ 
og/eller kvantitativ tilgang.

Artikler skrevet på dansk, svensk, norsk, 
tysk eller engelsk.

Alle artikler uanset år for publikation.

Artikler kun omhandlende venøs insuffi-
ciens.

Artikler med fokus på diabetes f.eks. 
neuropati, diabetiske fodsår.

Artikler om andre sygdomme f.eks. maligne 
sår, pyoderma gangranosum, lymfødem.

Artikler med fokus på behandling f.eks. 
NPWT, sølv, larveterapi, kompression, 
honning, bypass, amputation.

Artikler som fokuserer på sygeplejerskernes 
perspektiv.

Artikler som beskriver smertefysiologi eller 
de økonomiske forhold.

Artikler der tester ”Quality of life”- 
spørgeskemaer.

Eksklusionskriterier af artikler:
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Hele søgeprocessen er illustreret i følgende flowdiagram, som er inspireret af ”PRISMA 2009 

Flow Diagram” (Moher et al. 2009). 
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2.3. Litteraturgennemgang 
Alle 11 artikler finder, at patienter med ulcus cruris påvirkes på deres livkvalitet og på 

forskellige dele af deres liv. Dog blev der ikke fundet én eneste artikel, der udelukkende 

undersøger patientgruppen med arterielle ulcus cruris eller patientgruppen med blandingssår i 

den undersøgte kontekst. Tværtimod var denne gruppe stærkt underrepræsenteret i forhold til 

patienter med venøse ulcus cruris. 

Fire artikler (Lindholm et al. 1993, Hamer, Cullum & Roe 1994, Phillips et al. 1994, Hyde et 

al. 1999) opgiver ikke sårætiologien fra deres studier, og det er derfor ikke muligt at 

distingvere i oplevelserne relateret til én bestemt sårtype. Tre artikler (Wissing, Ek & 

Unosson 2002, Haram, Nåden 2003, Slonkova, Vasku 2008) opgiver sårætiologien, hvor 

blandingssårene udgør henholdsvis 11 %, 56 % og 63 %. De arterielle sår er kun eksplicit 

inkluderet i én artikel, hvor de udgør 9 % af de adspurgte i en undersøgelse (Wissing, Ek & 

Unosson 2002). Dette tyder på, at tidligere forskning har fokuseret mest på de venøse ulcus 

cruris. Patientgruppen med de arterielle ulcus cruris udgør kun ca. 10-20 % af alle ulcus 

cruris (Lindholm 2005, s. 61), hvilket afspejles i den lille interesse, der eksisterer i artiklerne. 

Blandt litteratursøgningens 11 fund var der fire reviews (Wilson 2004, Herber, Schnepp & 

Rieger 2007, Briggs, Flemming 2007, Parker 2012). Blandt de artikler reviewene bygger på, 

udgør patientgruppen med venøse ulcus cruris 42 %, 38 %, 83 % og 70 % af de inkluderede 

artikler. Kun et review (Herber, Schnepp & Rieger 2007) har inkluderet to artikler, som 

undersøger alle tre ætiologier, dog uden at skelne mellem dem i resultatafsnittet. De 

resterende artikler, der udgør reviewene, opgiver ikke sårætiologi, hvorfor det er svært at 

konkludere noget om patienterne med arterielle- eller blandingssår. Man kan kritisere 

artiklerne for at konkludere på vegne af alle ulcus cruris, når de i realiteten fortrinsvist 

undersøger patienterne med venøse ulcus cruris. 

Da det tidligere i dette speciale er blevet påvist, at patienterne oplever sårsmerte forskelligt 

afhængig af sårætiologien, ville det være ønskeligt at opdele fundene efter de forskellige 

patientgrupper. De tre nyeste reviews efterlyser undersøgelser, hvor der differentieres i de 

forskellige sårtyper (Herber, Schnepp & Rieger 2007, Briggs, Flemming 2007, Parker 2012). 

Herber et. al. kritiserer mange af de inkluderede studier for ikke at differentiere patienterne 

ud fra sårætiologi (Herber, Schnepp & Rieger 2007). Forfatterne fremhæver, at sårætiologien 

har betydning for den fysiske, psykiske og sociale påvirkning af at have et sår. Ved at 

undersøge hver type ulcus cruris for sig mener forfatterne, at man vil kunne få større viden 
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om den enkelte sårtypes effekt på forandringer i patientens liv og således bygge videre på 

eksisterende viden om, at sårætiologien påvirker patienternes oplevelser. 

I reviewet fra 2007 (Briggs, Flemming 2007) forholder forfatterne sig kritisk til deres 

inklusion af studier uanset sårætiologi og efterlyser studier, hvor man undersøger patienter 

udelukkende med arterielle ulcus cruris. Dette efterlyser forfatterne, fordi de fremhæver, at 

forskning har vist, at venøse og arterielle sår har forskellig konsekvenser og behandling, 

hvorfor oplevelsen også må være forskellig. 

I Parkers review fra 2012 omhandler syv ud af 10 inkluderede studier venøse ulcus cruris 

(Parker 2012). I diskussionen fremhæves behovet for at undersøge patienters oplevelse med 

ulcus cruris af anden sårætiologi, idet disse patienter kan være påvirkede af andre symptomer 

og derfor have en anden oplevelse end patientgruppen med venøse ulcus cruris. 

Den systematiske litteratursøgning, som resulterede i ovenfor beskrevne 11 artikler, peger 

således på, at der ikke eksisterer nogen undersøgelser, der kun fokuserer på patientgruppen 

med arterielle ulcus cruris eller blandingssår, og hvordan de oplever at leve med et sår. 

Ligeledes efterspørges studier, der kan belyse disse patientgrupper. 

Derfor ønsker jeg med dette kandidatspeciale at undersøge disse to patientgrupper i relation 

til deres oplevelser af hverdagen og livet med et sår. 

 

3. Sammenfatning 
Sår har både store samfundsøkonomiske omkostninger men også store menneskelige 

omkostninger. Dette gør sig gældende for patientgruppen med ulcus cruris, som er meget 

plaget af deres sår. Det øgende fokus på patientinddragelse, som er tilstede i Danmark i disse 

år, må også gælde for patientgruppen med ulcus cruris. 

Gennem en indledende og en struktureret litteratursøgning, fandt jeg, at der eksisterer meget 

forskningsbaseret viden om patienterne med venøse ulcus cruris, men at viden om 

patientperspektivet ved de arterielle sår eller blandingssårene er sparsom. 

Fra litteratursøgningen blev der fundet 11 artikler, som omhandler patienter med ulcus cruris 

i relation til oplevelsen af at leve med et sår. Alle artiklerne har inkluderet patienter med 

venøse sår, hvorfor det kan være svært at skelne og konkludere på patientoplevelserne i 

relation til de forskellige diagnoser. På trods af denne litteratur er der fortsat sparsom viden 

om patienterne med arterielle- eller blandings ulcus cruris, hvilket forfatterne af de nyeste 
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reviews også efterlyser. De efterspørger ny forskning, som kan afdække disse to 

patientgruppers oplevelser af at leve med sårene. 

 

På baggrund af ovenforstående indledning, informationssøgning og sammenfatning bliver 

dette kandidatspeciales problemformulering som følgende: 

 

3.1. Problemformulering 
Hvordan oplever patienter med arterielle ulcus cruris eller blandings ulcus cruris deres 

hverdag og liv med et sår? 

 

4. Metode 
Ifølge Svend Brinkmann bør et metodeafsnit eksplicit og tydeligt anskueliggøre forskerens 

valg og handlinger, således at læseren kan følge med i hele processen (Brinkmann 2014, s. 

111). 

Derfor vil dette metodeafsnit starte med at præsentere den videnskabsteoretiske forankring, 

som ligger til grund for den valgte tilgang. Derefter følger en beskrivelse af interview som 

metode til empiriindsamling og begrundelse herfor. Processen fra rekruttering af 

informanterne til de endeligt inkluderede bliver gennemgået, hvorefter fremgangsmåde og 

etiske overvejelser beskrives. Slutteligt vil analysemetoden med tilhørende teoretiker blive 

gennemgået. 

 

4.1. Videnskabsteoretisk forankring 
Idet jeg ønsker at få indblik i patienternes oplevelser, deres hverdagsliv (levede livsverden), 

og lade deres levede erfaringer komme til udtryk, har jeg valgt en videnskabsteoretisk 

ramme, som er forankret i fænomenologien. 

Udtrykkene ”levede livsverden” og ”levede erfaringer” kan forekomme mærkelige og ikke-

danske. Oplevelser er jo levede! Når udtrykkene bruges i forbindelse med fænomenologisk 

forskning, bevirker det, at patientperspektivet står stærkere og får mere dybde. Ordene er 

konstruerede og teoretiserede, og hentet fra engelsk ”the lived experience” (den levede 

oplevelse/erfaring), som adskiller sig fra ”the known”, det vi allerede ved (Martinsen, Norlyk 

& Dreyer 2013, s. 12). Ved at bruge disse ordsammensætninger fremhæves patienternes 
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oplevelser (levede erfaringer), sådan som de opleves af den enkelte, i modsætning til hvad vi 

allerede ved om de fænomener, som er genstand for vores forskning (Martinsen, Norlyk & 

Dreyer 2013, s. 12). 

Livsverdensbegrebet stammer fra Edmund Husserl og omfatter ”den fælles, intersubjektive 

meningsfulde verden, i hvilken mennesker lever deres liv og oplever signifikante 

fænomener.” (Brinkmann 2014, s. 40). 

Fænomenologisk forskning tilhører det human- og samfundsvidenskabelige paradigme og er 

særdeles velegnet, når menneskets oplevelse er i centrum, og man har en oplevelsesfokuseret 

tilgang (Martinsen, Norlyk & Dreyer 2013, s. 60, 126 og 143, Thisted 2010, s. 54). Vores 

oplevelser er kropsligt forankrede og fremtræder som fænomener i vores bevidsthed (Thisted 

2010, s. 55). For at forstå de fænomener, som eksisterer i vores livsverden, er man nødt til at 

få en dybere forståelse af de levede oplevelser, der ligger til grund herfor (Martinsen, Norlyk 

& Dreyer 2013, s. 143). 

Fænomenologi er læren om fænomenerne. Dets genstandsfelt er synergien mellem subjektet 

og verden, og målet er en dybere forståelse af de fænomener, der optræder for bevidstheden, 

også kaldet essenser – ”at beskrive tingene som de er” (Kristensen 2011, s. 182-184, 

Martinsen, Norlyk & Dreyer 2013, s. 143). I fænomenologien er man interesseret i den 

menneskelige erkendelse af forholdet mellem bevidsthed og verden, menneskets rettethed 

(intentionalitet) mod det der sanses (Thisted 2010, s. 55, Kristensen 2011, s. 182-183). Som 

fænomenologisk forsker ønsker man at forstå de fænomener og den verden, som 

informanterne oplever, set fra deres perspektiv (Kvale, Brinkmann 2009, s. 44). Da det ikke 

er direkte tilgængeligt, hvad andre mennesker føler og tænker, er dialog nødvendig for at få 

indsigt i den andens livsverden (Kristensen 2011, s. 184). Her er det kvalitative 

forskningsinterview velegnet som fænomenologisk metode, hvis interviewet fokuserer på 

informantens oplevelser af livsverden (Kvale, Brinkmann 2009, s. 44). Det er vigtigt, at 

forskeren er fordomsfri og sætter sin forforståelse i parentes (Kristensen 2011, s. 184). Dette 

prøvede jeg at efterleve ved at udarbejde en åben interviewguide (Bilag 3.), som gav 

mulighed for patienternes umiddelbare beskrivelser og erfaringer. 

 

4.2. Interview 
Til at få indsigt i menneskers oplevelser er kvalitative interview velegnede, da det giver 

mulighed for at få kendskab til det subjektive narrativ, som tager udgangspunkt i den 

interviewedes livsverden. Gennem interview indfanges patientperspektivet, og herved kan 
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man opnå en dybere forståelse af patienters levede erfaringer, den primære oplevede 

livsverden (Martinsen, Norlyk & Dreyer 2013, s. 53 og 143). Mit ønske, om at undersøge og 

få en dybere forståelse af patienternes levede oplevelser, er således i overensstemmelse med 

den fænomenologiske tilgang og brug af interview. Empirien til dette kandidatspeciale blev 

akkumuleret ved et fokusgruppeinterview samt fem semistrukturerede individuelle-

livsverdensinterview. 

Et fokusgruppeinterview er kendetegnet ved kombinationen af forsker-bestemt emne-fokus 

og gruppeinteraktion (Halkier 2008, s. 9). Fokusgruppedeltagerne fører således en dialog om 

et emne, som er forudbestemt af forskeren. Deltagerne bliver udvalgt analytisk selektivt med 

et fælles erfaringsgrundlag, i dette tilfælde livet med ulcus cruris, og derigennem påvirker de 

hinanden i samtalens betydningsdannelse ved at udfordre hinanden til at være diskursivt 

eksplicitte i deres udtalelser (Halkier 2008, s. 10). Gennem deltagernes fælles forståelse af 

emnet fremkommer der ofte udtalelser, som en forsker ikke kunne have spurgt om (Halkier 

2008, s. 10). Det er således det, deltagerne har på sinde indenfor det forsker-bestemte emne, 

der kommer til udtryk. 

Forskerrollen er anderledes ved fokusgruppeinterview end den er ved enkeltinterview. I 

fokusgruppeinterview optræder forskeren som moderator, en slags facilitator, som forholder 

sig opmærksomt observerende frem for aktivt deltagende som ved et enkeltinterview. 

Moderatorens rolle er at skabe en tryg ramme, hvor deltagerne tør udtale sig, og samtidig 

sørge for, at samtalen ikke kommer ud på et sidespor (Halkier 2008, s. 28). 

Idenfor det kvalitative forskningsmiljø findes der folk, som kritiserer kombinationen af 

fokusgruppeinterview og fænomenologi, og dømmer konstellationen for uforenelig, fordi 

individualiteten ikke vægtes (Norlyk, Martinsen 2008). Dog modargumenteres denne kritik af 

metodebøgerne, som påpeger at det er muligt at have en fænomenologisk tilgang ved 

fokusgruppeinterview (Halkier 2008, s. 24, Malterud 2012, s. 136-137). 

Fokusgruppeinterview er nemlig særdeles velegnede til at belyse erfaringer fra et 

patientperspektiv, idet dynamikken mellem fokusgruppedeltagerne bidrager til at skabe 

fortællinger (Malterud 2012, s. 22). Fokusgruppeinterview med patienter med ulcus cruris 

vurderes derfor til at være brugbar, da fokus er patienternes oplevelser med hverdagen og 

livet med sårene. 

Det semistrukturerede individuelle-livsverdensinterview udspringer af en åben 

fænomenologisk holdning om at søge indsigt i den interviewedes livsverden, for derigennem 

at udføre en meningsfortolkning af de beskrevne fænomener (Kvale, Brinkmann 2009, s. 

143-144, Brinkmann 2014, s. 39). Ved denne interviewform skabes en interpersonel situation 
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mellem forskeren (intervieweren), og den interviewede (Kvale, Brinkmann 2009, s. 143). Der 

bliver sat fokus på de oplevede livsverdensfænomener (Brinkmann 2014, s. 44), hvilket er 

foreneligt med dette speciales formål; at undersøge hvordan patienter med specifikke ulcus 

cruris oplever hverdagen og livet. 

Ved at bruge begge interviewformer vil jeg argumentere for, at der fremkommer mere 

nuancerede udtalelser, end hvis kun én interviewform var anvendt. Idet patienterne i 

fokusgruppeinterviewet har muligt for at forholde sig til andre i samme situation og 

understøtte eller modsige de andres udtalelser. Ved enkeltinterviewene kan patienterne 

udtrykke mere intime og personlige oplevelser, som evt. tilbageholdes ved et 

fokusgruppeinterview. 

 

4.3. Informanter 
Rekruttering af patienter til interviewene skete gennem analytisk selektion, med hjælp fra 

personalet på Sårcenteret, Dermato-Venerologisk afdeling på Aarhus Universitets Hospital. 

Analytisk selektion betyder, at de vigtigste karakteristika relateret til undersøgelsens fokus er 

repræsenteret blandt de udvalgte deltagere (Halkier 2008, s. 27). Rekrutteringen bestod af tre 

dele. 

Først fandt overlægen og sygeplejerskerne 11 patienter, som opfyldte mine opstillede in- og 

eksklusionskriterierne. 

 
Derefter sad to af sygeplejerskerne og ringede patienterne op, fortalte om mit projekt og 

inviterede dem til at deltage. I løbet af den uge der gik fra fund af patienter, til at de blev 

kontaktet, havde én patient fået foretaget en amputation og dermed frafaldt denne fra min 

Inklusionskriterier af patienter:

Patienter med arterielle ulcus cruris
(oplyst ABPI-tryk eller tåtryk)

Patienter med blandingssår ulcus cruris
(oplyst ABPI-tryk eller tåtryk)

Patienter med venøse ulcus cruris

Patienter med diabetes
(Grundet neuropati vil deres sanser i benene 
og fødderne formodes at være nedsat)

Patienter som psykisk og/eller mentalt ikke 
vil kunne deltage i et interview

Patienter hvor såret er helet op

Patienter som har fået foretaget amputation

Eksklusionskriterier af patienter:
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undersøgelse, og der var således 10 patienter tilbage. Sygeplejerskerne havde et papir foran 

sig med information til patienterne samt in- og eksklusionskriterier. I denne fase frafald 

yderligere tre patienter. Én havde diabetes, én var blevet amputeret og den sidste havde fået 

en collum femoris fraktur, lå på aflastningsplads og kunne ikke overskue at deltage. Syv 

patienter ønskede at deltage og gav tilladelse til, at jeg måtte ringe dem op. 

I den sidste fase af rekrutteringen ringede jeg til hver enkelt patient. De blev mundtligt 

informeret over telefonen, fik tilsendt skrifteligt materiale pr. e-mail eller post, og der blev 

aftalt datoer for interviewene. Alle syv patienter ønskede at deltage i et 

fokusgruppeinterview, men grundet planlægning af blandt andet sårbehandling og 

transportmulighed var det kun muligt for fem patienter at komme til et fokusgruppeinterview. 

De to resterede patienter blev inviteret til et enkeltinterview. 

Ifølge Kirsti Malterud bør man tilstræbe en fokusgruppe på 5-8 informanter (Malterud 2012, 

s. 40), men der eksisterer også vellykkede fokusgruppeinterview med 3-12 deltagere (Halkier 

2008, s. 34). 

Dagen før fokusgruppeinterviewet ringede en patient afbud, fordi han var blevet akut indlagt. 

Der deltog således kun fire patienter til fokusgruppeinterviewet. De blev alle inviteret til et 

enkeltinterview i efterfølgende uge, og tre patienter fra fokusgruppen blev således interviewet 

enkeltvis. 

Selektion og frafald af patienter til dette kandidatspeciale er illustreret i følgende 

flowdiagram. 
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Rekruttering af patienter til dette kandidatspeciale viste sig at være sværere end først antaget. 

I sårcenterets register eksisterer der få patienter med arterielle eller blandingssår i forhold til 

patienter med venøse ulcus cruris. Dette stemmer overens med statistikken beskrevet i 

indledningen, at ca. 10-20 % af alle ulcus cruris er arterielle og 20-25 % er blandingssår 

(Lindholm 2005, s. 27 og 61). Ud af de patienter der blev fundet og inkluderet (n=11), 

frafaldt fem patienter. 

Overlægen påmindede mig om, at patienter med svær arterosclerose i benene også er 

arterosclerotiske andre steder i kroppen, hvilket medfører, at de er mere udsatte end andre for 

at få blodpropper eller andre komorbiditeter. Denne patientgruppe er således sårbar og udsat 

for forværring af deres sygdomstilstand, hvilket udfordrer forskeren, som har fastsat nogle in- 

og eksklusionskriterier for deltagelse. 
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I alt blev der altså foretaget ét fokusgruppeinterview og fem enkeltinterview, med i alt seks 

patienter i alderen 61-77 år, bestående af to kvinder og fire mænd. Én havde arterielle sår og 

de resterede fem havde blandingssår. Interviewene blev gennemført af undertegnede i 

perioden 2.-13. marts 2015. 

Se følgende diagram om patientdata. 
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For beskrivelse af ABPI og Tåtryk se bilag (Bilag 4.). 

 

4.4. Fremgangsmåde og etik 
Til fokusgruppeinterviewet deltog en observatør, også kaldet med-moderator. Med-

moderatoren sad lidt tilbagetrukket fra fokusgruppen og havde til opgave, skriftligt at 

dokumentere det der skete samt at supplere undertegnede med at stille spørgsmål, hvis der 

fremkom et vigtigt emne, der blev overset, som burde uddybes mere. Hensigten var, at flere 

øre og øjne fanger flere detaljer. 

Hvert interview blev optaget som lydfil med henblik på senere transskription. Interviewenes 

længde varierede fra 35-90 minutter. Interviewene foregik enten i Sårcenterets mødelokale 

eller hjemme ved patienten, alt efter ønske fra patienten. Tre interview foregik på Sårcenteret 

(heriblandt fokusgruppeinterviewet), og tre foregik i patienternes private bolig. 

I overensstemmelse med gældende juridiske regler og love om sygeplejeforskning 

(Sykepleiernes Samarbeid i Norden 2003, ICN – International Council of Nurses 2012, 

WMA General Assembly 2013, Sygeplejeetisk Råd 2014) blev samtlige patienter før 

interviewene igen informeret om formål og rammerne for interviewet, at deres anonymitet 

sikres, samt at de til enhver tid uden begrundelse har retten til at trække sig fra 

undersøgelsen. Alle underskrev et skrifteligt informeret samtykke (Bilag 5.). 

 Med inspiration fra Bente Halkier og i stil med den fænomenologiske tilgang udarbejdet 

jeg en åben interviewguide. Dette for at tøjle min forforståelse og lade det patienterne havde 

på sinde komme til udtryk. Interviewguiden blev testet ved et pilot-interview på en indlagt 

patient med blandingssår, som ikke kunne indgå i den rigtige undersøgelse på grund af, at 

hun have diabetes. Denne diagnose havde hun fået sent i sårforløbet, og derved vurderede 

jeg, at hun kunne inkluderes til et pilot-interview. Pilot-interviewet medførte, at der blev 

tilføjet nogle spørgsmål til interviewguiden, som kunne bruges, hvis interviewet skulle gå i 

stå. 

Alle interviewene startede med en introduktion, en såkaldt briefing, og blev afsluttet med en 

debriefing (Bilag 6.), i overensstemmelse med anbefalingerne af Kvale og Brinkmann 

(Kvale, Brinkmann 2009, s. 149). For at undgå ko-konstruktion af de undersøgte fænomener 

var jeg under alle interviewene bevidst om at være aktivt lyttende og neutralt opfordre 

patienterne til at fortælle om det, de fandt væsentligt indenfor det valgte samtaleemne. Dette 

for at patienterne skulle følte sig trygge, samt at understrege at der ikke var nogle rigtige eller 

forkerte udtalelser. At ko-konstruere betyder, at forskeren tydeligt viser at være enig eller 
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uenig i udtalelser, og dermed er forskeren med til at forme udtalelserne (Brinkmann 2014, s. 

192). 

Alle interviewene blev transskriberede efter samme transskriberingsguide (Bilag 7.) med 

henblik på en meningsanalyse, som ifølge metodelitteraturen betyder, at al tale skrives ud, 

men at f.eks. pauser ikke skal registreres med antal sekunder (Halkier 2008, s. 71, Kvale, 

Brinkmann 2009, s. 203-204). Patienternes udtalelser blev udskrevet ordret for at styrke 

transskriptionernes reliabilitet, at samme udskrift vil fremkomme ved transskription foretaget 

af en anden person (Kvale, Brinkmann 2009, s. 207). For at styrke transskriptionernes 

validitet blev alle interviewene transskriberet af undertegnede straks efter, at interviewet var 

afholdt, dette for bedre at kunne huske og nedskrive følelsesmæssige reaktioner, pause, 

kropssprog m.m.. Validitet har betydning for at de mundtlige pasager, der fremkommer i 

talen, også afspejles i teksten (Kvale, Brinkmann 2009, s. 207-208). Transskription til 

meningsanalyse blev valgt, idet det centrale for forskningen var patienternes levede 

erfaringer. 

 

4.5. Analysemetode 
For at opnå en dybere forståelse af fænomenerne fra patienternes livsverden valgte jeg til 

analysen af empirien at bruge Paul Ricoeur’s fænomenologiske hermeneutiske metode. 

Den fransk filosof Paul Ricoeur (Ricoeur) var optaget af sproget og det dialektiske forhold 

mellem forklaring og forståelse (Ricoeur 1976, s. xi). Han var særdeles interesseret i tekster 

og anså dem som en repræsentation af virkeligheden, idet de formår at fastholde talens 

artikulationer (Ricoeur 1973, s. 102-103). Når talen forandres til tekst ved bl.a. transskription, 

som den er blevet i dette kandidatspeciale, kan man med Ricoeur argumentere for, at den 

mundtlige fremstilling og dens fænomener sikres og fastholdes (Ricoeur 1973, s. 102). ”Talte 

ord er symboler på sjælens tilstande, skrevne ord er symboler på talte ord” (Ricoeur 1973, s. 

128). 

Ved tekstlæsning bliver læseren mødt af dualiteten mellem forklaring og fortolkning. 

Forklaring afdækker tekstens indre struktur, og fortolkning åbenbarer tekstens oprindelse, 

dens essens (Ricoeur 1973, s. 126). Ved at analysere de transskriberede interview kan der 

argumenteres for, at man opnår en dybere forståelse af patienternes ”sjæletilstand”, det der er 

essentielt for dem. 

Ricoeur beskriver forholdet mellem forklaring og forståelse som dialektisk, men 

argumenterer også for, at de to dele supplerer hinanden ved hjælp af fortolkning (Ricoeur 
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1976, s. 74). Der skabes en cirkulær proces, hvor fortolkning fører til forklaring og forståelse, 

som igen fører til en ny fortolkning. Dette leder til en ny forklaring og forståelse, og således 

fortsætter det. Ricoeur beskriver det som en proces ”…from understanding to explaining and 

then as a move from explanation to comprehension” (Ricoeur 1976, s. 74). De engelsk ord 

giver en dybere forståelse end den danske oversættelse, idet de to ord for forståelse 

(understandig og comprehension) er forskelligt ladet, hvoraf comprehension giver en dybere 

forståelse og indsigt. Der er tale om en cirkulær proces, hvor man ser på delene for at forstå 

helheden og omvendt. 

Se bilag for illustration af forholdet mellem forklaring, forståelse og fortolkning (Bilag 8.). 

Udviklingen fra forklaring til forståelse, Ricoeur’s fænomenologisk hermeneutisk 

tekstfortolkning, gennemgår tre niveauer. Det første niveau er den naive læsning, hvor 

teksten læses med åbent sind for at forstå tekstens mening som en helhed. ”a naive grasping 

of the meaning of the text as a whole” (Ricoeur 1976, s. 74). Derefter læses teksten igen, og 

der laves en strukturanalyse. Her sker en dybdesemantik, en granskning af tekstens ord, hvor 

tekstens mening og retning undersøges (Ricoeur 1973, s. 125-126). For at forstå teksten som 

en helhed opdeler man den i dele og elementer, ”Hvad siges der?”, ”Hvad tales der om?”, 

for derefter at integrere delene i en ny helhed og derigennem opnå en dybere forståelse og 

forklaring (Ricoeur 1973, s. 118). ”…it is in constructing the details that we construct the 

whole” (Ricoeur 1976, s. 77). Denne proces er som nævnt cirkulær, og man arbejder sig frem 

og tilbage mellem forklaring og forståelse. Strukturanalysen forbinder 

overfladefortolkningen, den naive læsning, med den dybere fortolkning, en kritiske 

fortolkning, som er det tredje niveau (Ricoeur 1973,s. 125). Gennem en kritisk analyse og 

diskussion opnår man en ny og dybere forståelse. 

Ricoeur har ikke lavet en handlingsanvisende metode men blot beskrevet udviklingen fra 

forklaring til forståelse. Som analysemetode til dette kandidatspeciale er Pia Dreyers  

(Dreyer) Ricoeur-inspirerede metode derfor valgt som grundlag for følgende analyse. Jeg er 

bekendt med andre Ricoeur-inspirerede metoder udarbejdet af andre skandinaver heriblandt 

Birthe D. Pedersen, Anders Lindseth og Astrid Norberg, og Lise Hounsgaard (Pedersen 1999, 

Lindseth, Norberg 2004, Hounsgaard, Petersen & Pedersen 2007). Dog finder jeg Dreyers 

metode mest velegnet og brugbar til dette speciale, særligt fordi strukturanalysen er 

systematisk organiseret, således at forskeren har overblik over processen og med lethed kan 

gengive til og fravalg, samt at patienternes udtaleser er styrende i alle faser. Ved denne 

handlingsanvisende metode bevæges analysen fra en overfladetolkning til en dybdetolkning 

(Dreyer 2014, s. 95), og derigennem opstår en dybere forståelse af patienternes oplevelse. 
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 Dreyers metode består af tre analyseniveauer. Første analyseniveau er den naive læsning, 

hvor teksterne læses med åbent sind uden tolkning, en helhedslæsning, hvor læseren er åben 

for, hvad teksten fortæller én (Dreyer 2014, s. 96). Herefter følger analysens andet niveau en 

Strukturanalyse, som deles op i tre dele: Meningsbærende enheder (Hvad siges der?), 

Betydningsenheder (Hvad tales der om?) og temadannelse. Man prøver at forklare og forstå, 

hvad der er teksternes essenser (Dreyer 2014, s. 96), og det gøres ved dialektisk at bevæge sig 

frem og tilbage mellem de tre dele af strukturanalysen. 

Det sidste analyseniveau er en kritisk analyse og diskussion, hvor der igen eksisterer et 

dialektisk forhold mellem forklaring og forståelse, hvor man bevæger sig fra det specifikke til 

det generelle, hvilket bevirker, at ny viden og nye handlemuligheder opdages (Dreyer 2014, 

s. 98). Ved at analysere empirien med denne analysemetode, er det muligt at opnå en dybere 

forståelse af patienternes oplevelser af deres livsverden. 

5. Analysen 
Dreyers Ricoeur-inspirerede metode er brugt til at analysere de transskriberede interview, og 

i følgende afsnit præsenteres de tre analyseniveauer: Naiv læsning, Strukturanalyse, og 

Kritisk analyse og diskussion. 

I den resterende del af dette kandidatspeciale vil informanterne fra interviewene blive omtalt 

som patienter. Ligeledes vil ordet ulcus cruris blive udskiftet med bensår, fordi patienternes 

udtalelser er styrende for analysen og fundene, og de bruger dette ord. 

 

5.1. Naiv læsning 
Den naive læsning repræsenterer det første indtryk af de transskriberede interview som en 

samlet helhed (Dreyer 2014, s. 96). Ved at gennemlæse interviewene flere gange blev der 

skabt et overblik og en fornemmelse for helheden. 

Følgende tekst anskueliggør det første indtryk af patienternes udtalelser. 

”Alle patienterne er tydeligt påvirkede af deres bensår. Alle hverdagsaktiviteter og 

livbegivenheder stoppes eller besværliggøres af bensåret. Patienterne er hele tiden plaget 

af frygtelige smerter, som blandt andet gør, at de ikke får sovet om natten. De har en 

grundlæggende frygt for at få amputeret deres ben og plages af dårlige tanker, skyld og 

er uforstående over, hvorfor de har fået et bensår, når andre ikke har. De væmmes ved 

synet af bensåret og føler sig handicappede. Deres syn på dem selv ændres bland andet 
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på grund af problemer med fodtøjet. De oplever tiden med bensåret som ganske frygtelig 

men finder opbakning og støtte hos familie samt ved behandlingssygeplejerskerne. 

Heling af bensåret opleves som uendelig langsom, men en karoperation kan hjælpe 

sårhelingen, og derefter oplever patienterne, at de har fået et nyt liv”. 

 

5.2. Strukturanalyse 
I strukturanalysen går man et skridt dybere ned i forklaringen af teksten ved først at 

undersøge de meningsbærende enheder, sidenhen de betydningsbærende enheder for til sidst 

at afslutte med et tema (Dreyer 2014, s. 96). Denne proces er dialektisk, og der arbejdes 

således frem og tilbage mellem de tre dele. 

Eksempel på strukturanalyse: 

 

Meningsbærende enheder:
(Hvad siges der?)

”Noget mere smertefuldt end 
bensår, det er svært at finde.”,
”Det var frygteligt.”,
”De der sår, de smertet 
simpelthen af helvede til.
-Det tror jeg vi alle kan 
snakke med om.”,
”Fordi jeg havde smerter, 
fordi det var så væmmeligt, 
jeg fik jo ikke noget for det.”,
”…for den har været så 
ulidelig”,
”Jeg kan godt nogle gange 
blive helt rørt, du så det selv 
før hvor jeg talte dybt om det, 
tårerne kommer altså frem, 
det gør de, for det har sku’ 
været smertefuldt.”,
”der gjorde det så ondt, at når 
jeg kørte derfra så, jeg havde 
tårer i øjnene og jeg kørte 
udenfor ude i gårdhaven 
derned på (stednavn), …… 
Jeg kørte ud i gårdhaven og 
vendte ryggen til dem og så 
sad jeg og græd. Jeg sad og 
græd. Og henne på (hospital-
snavn) der har jeg også siddet 
og grædt mange gange, når 
jeg var færdig. Fordi når de 
rørte ved såret, der gjorde det 
(…)

”Noget mere smertefuldt end 
bensår, det er svært at finde”. 
Alle patienterne lever med 
frygtelige smerter, som er der 
hele tiden, og som er så forfærde-
lige, at patienterne har svært ved 
at beskrive dem. ”Ja det er svært 
at sige, fordi det er noget, man 
selv skal prøve, for at man kan 
forklare, hvad det egentlig er”. 
Såret smerter ”af helvede til” og 
smerterne er både ubehagelige, 
væmmelige, forfærdelige, vanvit-
tige, ulidelige og frygtelige på 
samme tid. Bensåret er så smer-
tefuldt, at patienterne ikke ville 
ønske det for nogen anden. ”Ikke 
min værste fjende ville jeg ønske 
skulle igennem sådan et forløb. 
Overhovedet ikke”.
 To patienter fortæller, 
hvordan de har siddet og grædt 
efter sårbehandlingen, fordi det 
gjorde så ondt. ”Jeg sad og græd. 
Og henne på (hospitalsnavn) der 
har jeg også siddet og grædt 
mange gange, når jeg var færdig. 
Fordi når de rørte ved såret, der 
gjorde det bare så ondt. Jeg 
kunne slet ikke holde ud at være 
der. Det var (…)

Betydningsbærende enheder:
(Hvad tales der om?)

Konstante smerter – 
uden mulighed for 
lindring

Tema:



 
 

29 

Gennem strukturanalysen fremkom fire temaer, som tilsammen forklarer, hvorledes et liv 

med bensår opleves. 

- Konstante smerter – uden mulighed for lindring 

- En evig kamp mod såret – for livet 

- En tilstand mellem fortvivlelse og håb 

- Såret overtager alt, og livet går i stå 

Disse fire temaer skaber et overtema, som beskrives sidst i dette afsnit. 

I den følgende tekst præsenteres hvert tema hver for sig med tilhørende forklaring. 

Patienternes udtalelser er styrende for fundene og vil være repræsenteret ved citater. 

 

5.2.1. Konstante smerter – uden mulighed for lindring 

”Noget mere smertefuldt end bensår det er svært at finde”. Alle patienterne lever med 

frygtelige smerter, som er der hele tiden og som er så forfærdelige, at patienterne har svært 

ved at beskrive dem. ”Ja det er svært at sige, fordi det er noget, man selv skal prøve, for at 

man kan forklare, hvad det egentlig er”. Såret smerter ”af helvede til”, og smerterne er både 

ubehagelige, væmmelige, forfærdelige, vanvittige, ulidelige og frygtelige på samme tid. 

Bensåret er så smertefuldt, at patienterne ikke ville ønske det for nogen anden. ”Ikke min 

værste fjende ville jeg ønske skulle igennem sådan et forløb. Overhovedet ikke”. 

 To patienter fortæller, hvordan de har siddet og grædt efter sårbehandlingen, fordi det 

gjorde så ondt. ”Jeg sad og græd. Og henne på (hospitalsnavn) der har jeg også siddet og 

grædt mange gange, når jeg var færdig. Fordi når de rørte ved såret, der gjorde det bare så 

ondt. Jeg kunne slet ikke holde ud at være der. Det var altså et mareridt (græder)”. Når begge 

patienter erindrer de værste perioder og fortæller herom, græder de. Dette viser, hvor 

smertefuldt et bensår kan være, når to fuldvoksne personer, henholdsvis en kvinde og en 

mand, kan græde blot ved tanken om smerten. 

  Smerterne er så frygtelige, at patienterne ikke kan gå på deres ben, og de har været nødt til 

at bruge krykker, rollator, og kontorstole, fordi det er så smertefuldt at gå på benet. ”Fordi det 

ben det indebærer, at det gør ondt, og det kan jeg ikke rigtigt kapere, når jeg skal stå på benet. 

Så sidder jeg jo i denne her (red. kontorstol)”. For de patienter, der har en bolig med flere 

etager, er trapperne en stor udfordring, og nogle patienter kan ikke komme op på husets 

anden etage på grund af smerterne. 

”Bare tanken om at skulle gå fra bilen og op på første sal, op i min lejlighed. 
Når du ik’ kan gå, men det var jo fordi, der ikke var noget kredsløb i det vel. 
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Der var jo intet. Det var jo de der fem skridt, så stod du stille, og så blev jeg gal 
og tænkte: ”Så flyt dog for fanden det ben” rent ud sagt ik’os. Og jeg kunne 
ikke, så måtte jeg stå der og danse, ik’os. Og alle mennesker kiggede på én, og 
så kunne du gå fem skridt. Når du kun kan gå 5 til 10 skridt, så er der langt fra 
ens bil og hjem. Ik’, og bare tanken om: ”Åhh nej, nu skal jeg ud i bilen. Nu 
skal jeg, jeg skal”. Det var frygteligt. Det der var værst, det var det, at jeg ikke 
kunne gå. Og jeg ville jo gerne”. 
 

Smerterne fra bensåret gør også, at det er svært at sidde ned en helt aften. ”De første par år 

der gjorde det frygteligt ondt, da jeg skulle sidde ned. Frem og tilbage, og op med benet og 

flyttede benet frem og tilbage. Op på det andet ben og ja, hele tiden”. 

Men alle patienterne er enige om, at smerter er værst om natten, hvor det både er svært at 

”falde til ro” og at sove på grund af smerter og uro i benet. ”De der sår de smertet simpelthen 

af helvede til. Og det var faktisk værst, når man lå ned”. Næsten alle tager smertestillende 

medicin, før de skal sove, dog uden den store virkning. ”…man tager noget smertestillende 

inden man går i seng, så er det jo knaldet ud i løbet af nogle timer”. Sårsmerterne gør, at 

patienterne ikke kan sove, hvilket koster dem mange søvnløse nætter, og flere patienter får 

ikke mere end to timers sammenhængende søvn. ”Jeg sover ikke ret meget. Det er hver nat. 

Jeg sover aldrig mere end sådan et par timer ad gangen”. For alle patienterne lindres den 

natlige smerten lidt ved at ”smid et ben ud over sengekanten”, og flere fortæller, at de sover 

med benene ud over sengekanten med fødderne i gulvet. 

”Med fødderne oppe i sengen, der ligger jeg ca. maks. en time, indtil det 
begynder at gøre ondt i benene. Så lægger jeg mig tværs over sengen, sådan at 
madrassen går lige til knæhasen og så fødderne ned på gulvet. Når jeg får den 
ned på gulvet, så efter et minut eller sådan noget, så er der fred og ro i det igen”. 
 

Men nogle gange hjælper dette ikke på smerterne, og da er patienterne nødt til at stå op midt 

om natten og bevæge benet for at lindre smerterne. ”Og det var et rent hevede, fordi i starten, 

der steg jeg ud af sengen, det er ikke for at overdrive, jeg var ude af sengen 50 gange ikke 

hver nat, men nogle nætter. …… bare for at få gang i benet… og ligesom stampe lidt, for så 

går det over lige med det samme”. 

Hver aften håber de, at de må sove godt, idet søvnen beskrives som et skjulested fra 

smerterne. ”Du har det faktisk bedst, hvis du kan sove. Så er du fri for alt det der tænken. 

Men man vil da også gerne vågne igen, det vil man da”. 

Patienterne kan ikke undslippe smerterne, og de er fanget i nu’et, fordi såret hele tiden gør 

ondt og generer dem. De har faktisk også smerter, når såret heler. ”det gør lidt ondt, men det 

er fordi, det arbejder så hårdt på at læges”. 
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Patienternes udtalelser viser, at de lever et liv med konstante smerter, og på baggrund af 

at de hverken kan gå, sidde, ligge eller sove, kan man sige, at de lever i et rent 

smertehelvede uden mulighed for komplet lindring fra smerterne. 

 

5.2.2. En evig kamp mod såret – for livet 

Patienternes største frygt er, at de skal miste deres ben, for hvis ikke bensåret heler op, har 

alle undtagen én patient fået besked på, at benet skal amputeres. Dette skræmmer dem så 

meget, at de ikke ønsker at leve længere, hvis det skete, og de kan ikke forestille sig noget 

værre. ”Dét kan jeg ikke acceptere! Så ville jeg helst ikke være her mere. Det vil jeg ikke. 

Det er det, jeg frygter allermest”. De vil ikke og kan ikke undvære deres ben, for det vil 

stoppe alt, hvad de foretager sig. ”Så må de hellere skyde mig ved daggry. Jeg render 

skrigende bort, hvis de gør det. Det er fordi, alt hvad jeg foretager mig, der kan jeg ikke 

undvære mit ben, vel. Og jeg vil græde mine modige tårer, hvis det sker. Det tror jeg ikke, jeg 

vil kunne klare”. Patienterne kæmper en hård kamp mod bensåret for ikke at miste deres ben. 

”Du kæmper for dine børnebørn, du bruger alt, hvad du overhovedet kan kæmpe for”. Og de 

tager afstand til bensåret og kan ikke forlige sig med, at det er en del af deres krop. ”Det kan 

jeg faktisk ikke, fordi det er blevet en fremmed ting for mig, det gør ondt for mig og også for 

mine omgivelser”. Patienterne føler, at de rådner op på grund af bensåret, og de væmmes, 

gyser og ryster over hele kroppen på grund af synet og lugten. 

”Ja det værste det er altså, uhh (red. gyser og ryster over hele kroppen) altså det 
er bare synet af det ik’os. Det er grimt……. Det jeg har sværest ved, det er 
lugten, det kan jeg ikke kapere, syntes jeg. Og så hver gang jeg kommer her ud, 
altså, jeg tænker: ”Åhh nej du rådner op simpelthen”, fordi det lugter”. 

 

Patienterne har oplevelsen af, at såret æder sig selv op, indtil de mister benet, og de omtaler 

altid såret i 3. person, som ”det” i stedet for ”mit (ben)sår”. Dette kan tyde på en distancering, 

som gør bensåret til noget, som er uden for kroppen, noget de kæmper imod. Flere patienter 

fortæller, at de har været helt ude i det yderste, tabt livslysten og uden bedring af bensåret, så 

ønskede de ikke at leve mere. ”For jeg var saftsusme langt ude i november måned (red. før 

karoperation i december). Jeg syntes det skulle være slut, hvis ikke de kunne gøre noget……. 

men jeg var ligeglad. Der var kun det tilbage (red. karoperation), det galopperede vildt”. Fem 

ud af de seks patienter har fået foretaget en karoperation som et sidste forsøg på at få såret til 

at hele. 

Når bensåret progredierer ukontrolleret, ændres patienternes holdning til amputation. ”Man 
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kan blive så mærkelig indstillet på alting”. De bliver truet på livet, og den tidligere frygt for 

amputation ændres til en frygt for døden, at de ”kradser af”. Patienterne kæmper for deres liv, 

og de fortæller, at der ikke eksisterer én eneste positiv ting ved at have et bensår. ”Det er der 

hvert fald heller ikke. Det er der ikke. For det første så ødelægger det jo mere, end det 

gavner, og for det andet så risikerer man jo også til at komme til at ende i sådan en her, som 

man kan sige, man er på vej til nu (red. kørestol)”. Der er intet godt ved et bensår, og et liv 

med et bensår er ikke et liv værd at leve. ”…jeg kunne ikke tænke mig at leve på den måde 

resten af mit liv, med sådan et sår. Det kunne jeg ikke. Så er det bedre at få det hele væk. Så 

er det ude af syne”. 

For én patient er benamputation en realitet, fordi der ikke er nogen ”anden udvej”. 

Karoperation var ikke muligt, og der er ikke andet at gøre, idet ”der ikke er nogen udsigt til, 

at det bliver bedre overhovedet”. Man kan med andre ord sige, at denne patients kamp mod 

bensåret er tabt. Såret heler ikke op, og hun mister sit ben. Hvor de andre patienter håber på 

fuld heling, håber hun på hurtig amputation, og på fred og ro for smerterne. ”Forhåbentlig 

inden alt for lang tid……. så håber jeg, der kommer ro på”. Selvom kampen mod bensåret er 

tabt, og patienten mister sit ben, prøver hun at tænke positivt og se fremad. ”Men når andre 

klarer det, så må jeg også kunne. Livet går jo videre, ik. Det skal jo gå. Hvis man har en vilje, 

så finder man også en vej. Det skal ikke få lov til at knække os”. Selvom kampen om benet er 

tabt, vinder hun i kampen om livet. 

De patienter, der blev karopereret, oplever, at såret herefter heler, og de har svært ved at 

begribe det. ”Jeg kan ikke fatte, at det er så hurtigt, som det er, altså. Det kan ses fra mandag 

til fredag. Og fra fredag til mandag. Mindre, mindre, mindre, mindre. Bare på de få dage”. Og 

når de ser, at såret svinder i størrelse, begynder de at tro på, at bensåret heler. ”Men det er 

også først nu, at jeg er begyndt at tro på det indenfor de sidste tre uger. Det er kun, fordi jeg 

ved, jeg bliver rask. Der er ikke noget, der kan vælte nu. Det er der ikke”. Man kan med 

andre ord sige, at de begynder at tro på en sejer over bensåret, og nogle drister sig tilmed til at 

gamble om tiden og stiller krav til såret. ”…to måneder mere, så må det være færdig…… 

familien skal til Spanien til sommer, så vi er nødt til, den skal lukke. Det er et krav. Det er et 

ufravigeligt krav”. 

  At såret heler op, beskrives som at få et nyt liv foræret. ”Men altså, alt overstråler mig lige 

nu, jeg er så glad, så jeg kan næsten ikke forlange mere. Jeg føler, jeg har fået et nyt liv. Alle 

de år jeg har fået fra nu, er jo fremadrettet”. Vinder de kampen over bensåret, er præmien 

således et nyt liv. Men kampen forandrer alt, og patienterne vil aldrig blive den samme 

person, som de var før bensåret. De tænker anderledes, hvad der er godt for deres krop, er 
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påpasselige og beskyttende over for deres ben. De lever med frygten for at for at få nye sår, 

”der er ikke noget blodomløb her i Danmark, der bliver bedre, jo ældre man bliver”, og de er 

mærket for resten af livet. ”Det vil altid sidde inde bagved. Det vil altid være der. På samme 

måde som hvis du er gået igennem en skilsmisse, eller du har været ude for noget vold eller et 

eller andet. Det vil sidde dybt inde i dig”. 

Alle patienterne kæmper således en kamp mod bensåret, hvor benet med såret bliver 

noget, som er udenforstående og ikke en del af deres krop. Denne kamp kan resultere i 

heling eller amputation, og uanset udfaldet vil personerne altid være mærkede af oplevelsen. 

Det er en kamp mod bensår – for livet. 

 

5.2.3. En tilstand mellem fortvivlelse og håb 

Såret kom som et chok, og patienterne fik lynhurtigt nogle meget dårlige tanker. ”…du 

tænker koldbrand, du tænker kræft, du tænker mange ting. Hvorfor vil det ikke læges?”. 

Deres ”psyke var helt spændt op”, og efter fire måneder var det ikke længere muligt at være 

positivt indstillet. Bensåret gjorde, at deres stemningsleje ændrerede sig negativt, og de 

tvivlede på, om de ville overleve. ”Gud vide, om jeg er der næste jul, Gud vide, om jeg når at 

se dét barnebarn blive konfirmeret? Hold da op, tænkte jeg, nu er det slut”. 

Alle patienterne mener, at de selv er skyld i deres bensår, fordi de har forkalkede blodårer. 

”…i fortiden bærer jeg jo en eller anden skyld for det. Det er min egen skyld, at jeg er blevet 

forkalket”. De bebrejder sig selv for at have røget, drukket alkohol, spist dårligt og haft 

stressende erhverv, som alt sammen har været medvirkende faktorer til åreforkalkningen, den 

nedsatte blodforsyning og bensåret. ”Jeg har spist meget dårlig mad i mit liv og drukket for 

meget spiritus og for mange øl og alt muligt andet”. Når de opdager, at bensåret ikke heler 

som almindelige sår, bliver patienterne ”skide bange”. ”Bliver du rask, eller bliver du ikke 

rask. Uanset hvor stort og hvor dybt eller hvor mange sår du har, ik’os. Hvis ikke der sker 

nogen forbedring, så kommer tankegangen. Og det er nogle grimme tanker”. De har alle 

sammen oplevet, at deres sår er blevet værre og større, på trods af at de var i kyndige hænder 

og i et behandlingsforløb. Dette gjorde dem dybt deprimerede, og de opgav alt håb. 

”Altså der gik mit humør, det gik fuldstændig i bund, fordi mine sår de 
voksede…. men der var ikke noget der hjalp, og på et tidspunkt der tænkte jeg: 
”Det går aldrig over, det går aldrig over det her. Tværtimod det udvikler sig til 
noget, der er endnu værre.”, sådan tænkte jeg”. 
 

Denne sårudvikling beskriver patienterne som katastrofal, det værste man kan forestille sig, 

en rædsel som det senere viser sig at være svært at slippe af med. Rædslen sætter sig som en 



 
 

34 

mistillid og skepsis mod sundhedsvæsenets forkyndelser om behandlinger og sårheling, og 

slipper først, når såret næsten er helt lægt. ”Fordi i starten der tror du på, hvad de siger. Og så 

går der ikke 14 dage, så lignede det bare, jeg ved ikke hvad. …og så kommer den der mistro. 

Så uanset hvor du kommer hen og skal hjælpes, du tror ikke på det”. Patienterne bliver 

fortvivlede, og når behandlingen ikke hjælper, forsvinder troen på, at bensåret heler op, og 

patienterne føler sig sårbare og handicappede. ”De værste ting det er sådan set det, at jeg er så 

handicappet. Når man tænker på, hvordan jeg var for 4-5 år siden. For kan man ikke gå og 

flytte sig selv rundt, så er man jo handicappet”. Og sårbandagen minder dem om deres 

situation og gør, at de føler sig dødssyge ”nu er den jo, kan du se, en frygtelig indpakning, det 

er jeg så træt af, for det ser ud, som om jeg er dødssyg”. Nogle dage er bedre end andre, og 

der er mange op og nedture, som er meget opslidende for patienterne. Patienterne kan være 

pivsede, bekymrede, irriterede for derefter at være rasende, få hysteriske anfald og skælde ud. 

De prøver at være stærke, holde humøret højt og at få det bedste ud af det, men det er ikke 

altid muligt. For ikke at ”bukke under” prøver de at være optimistisk og holde sig selv oppe. 

”Man skal være optimistisk og sige: ”Det er en overgang. Dette hele er kun en overgang.””. 

 Patienterne fortæller, at de er afhængige af støtte fra deres pårørendes, og i høj grad også 

fra behandlingssygeplejerskerne. Sygeplejerskerne støtter patienterne igennem hele 

sårforløbet og opgiver aldrig troen på heling og lindring. ”…sygeplejerskerne siger altid: 

”Det går fremad” og de beholder optimismen. Det er gennem flere år ”Det går fremad det 

her. Det er fornemt””. Denne opmuntring og støtte beskrives som uvurderlig og 

livsnødvendig for patienterne. ”…og havde du ikke fået opbakning, så tror jeg på, at så havde 

jeg ikke været her i dag”. Sygeplejerskerne vækker et lille håb om heling og lindring, som 

fortvivlelsen ikke kan ødelægge. Patienterne og sygeplejerskerne udvikler et helt specielt 

forhold. ”Du kommer tæt på sådan nogle mennesker. Det er jo de samme tre”. Og 

sygeplejerskerne hjælper patienterne med at fokusere på de små fremskridt, som f.eks. at 

skifte sårforbindingen ud med kompressionsstrømper. ”for når det er helet, så har vi en aftale, 

at så får jeg, måske allerede inden, får jeg en støttestrømpe på”. Sygeplejerskernes optimisme 

smitter af på patienterne, hvilket gør, at håbet altid opretholdes. 

 Når sårtilstanden forværres, og patienterne blandt andet oplever skyld, skepsis, mistro og 

er deprimerede, så kommer fortvivlelsen. Håbet derimod vækkes af sygeplejerskernes støtte 

og evige optimisme. Bensåret resulterer således i, at patienterne befinder sig i en tilstand 

mellem håb og fortvivlelse. 
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5.2.4. Såret overtager alt, og livet går i stå 

Bensåret påvirker patienterne i en sådan grad, at de ikke kan foretage sig ”noget som helst”, 

fordi alt er gået i stå. ”Man bliver træt af at sidde og læse tykke bøger, ik’, fordi det er snart 

det eneste, man kan foretage sig”. Patienterne kan ikke varetage det, de normalt gik og 

lavede. De har ingen overskud og er nødt til at lægge en plan for dagen ”for ellers går det 

hele op i ingenting”. 

I faste intervaller fra dagligt til en gang ugentligt går patienterne til sårbehandling, og de skal 

således tilrettelægge deres liv efter sårbehandlingerne. Størstedelen af patienterne er 

pensionister, men havde de været på arbejdsmarkedet i dag med et bensår, var de fleste sikre 

på, at de havde mistet deres job. ”…for firmaet kunne simpelthen ikke undvære mig i 

halvandet år, uden at ansætte en ny”. 

Helingsprocessen er meget langsom, og patienterne skal væbne sig med tålmodighed, for 

”…det tager en helvedes tid, inden det er lukket”. Alle patienterne har været igennem et 

langvarigt forløb, og de anklager bensåret for at stjæle al deres tid. ”Det var bare noget, jeg 

troede skulle tage 14 dage, men nu har det taget efterhånden tre år”. Én patient er særdeles 

træt af at vente på, at såret skal hele op. 

” Det lille jeg har dernede, det er 18 måneder gammelt efterhånden ik’, det er 
fandeme ikke større end spidsen på den kuglepen. Det vil ikke lukke. Der er 
ingen forskel fra 1. januar til nu. Det er næsten tre, na, to en halv måned. Men 
det har ikke travlt. Det er ikke på akkord, det kan jeg godt nok sige dig. De 
burde have en bøde for langsomhed (griner). Altså jeg fatter da ikke, at noget er 
så langsom om at gro. Men hvad skal jeg gøre ved det? Vente! Jeg venter på 
Godot1”. 
 

Dagligdagsaktiviteter som bl.a. bad, påklædning og indkøb besværliggøres af bensåret. 

”…man skulle lige have sit bad, og det måtte jo ikke blive vådt (red. bandagen på benet), så 

jeg pakkede det ind i plastisk med tape på. Hver dag. Altså, du brugte ca.1 ½ time, på at 

gøre dig klar”. 

Havearbejde kan heller ikke udføres på grund af bensåret, og det irriterer de patienterne, der 

har have, at sidde indenfor og se at haven ”den skrider” og  ”ser ud af helvede til”. 

Før patienterne fik bensåret, var de vandt til at være aktive og lave meget i deres fritid. Nu 

kan de pludselig ”ikke en skid”, og det er svært at leve med. ”Nu har jeg jo altid været 

rimelig hårdtarbejdende murer, og jeg har altid lavet meget i min fritid, det kunne jeg 

pludselig ikke”. Patienterne bliver passive og mister deres fysik og kondition, fordi de får 

alt for lidt motion. ”…er det i benet, så går det ud over ens mobilitet”. Den manglende 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Forklaring af Godot føler senere. 
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fysiske aktivitet påvirker også vejrtrækningen. ”Noget af det jeg har lidt mest under, det er 

faktisk tab af vejret. Det har aldrig været et problem vel, men det skal jeg da love for, at det 

er blevet. …… jeg har været turneringsdanser i mine unge år”. 

Bensåret har resulteret i, at flere har været nødt til at stoppe med faste aktiviteter og hobbys. 

”…jeg er træt af, at det stopper min svømning, det stopper min bowling, og det stopper også 

sådan set vores rejse. Jeg kan heller ikke cykle og sådan noget”. Benet er blevet ustabilt og 

kan ikke længere bære dem. De kan hverken tage tilløb eller hoppe rundt på benet, fordi det 

exer under dem og ”bryder sammen”. ”Så exer mit ben under mig, fordi det er ikke stærkt 

nok. Det er jo pinligt, fordi vi har nogen over 90 år, der bowler”. Den manglende styrke i 

benet forhindret også nogle af patienterne i at køre motorcykel og bil, fordi de ikke tør støtte 

på benet eller kan træde koblingen ned. ”Jeg kunne ikke træde koblingen ned med mit 

dårlige ben”. Det er heller ikke muligt for patienterne at cykle eller gå ture. ”Jeg vil jo gerne 

være ude at cykle eller gå en tur, men så, det har jeg ikke kræfter til. Det er der ikke”. Og så 

længe patienterne har et åbent sår, har de fået forbud mod at gå i svømmehal eller at rejse 

udenlands ”Jeg har forbud mod at rejse ud af landet med et åbent sår og sådan noget. De vil 

ikke forsikre mig”. Bensåret begrænser således dagligdagen, fritiden og ferier. 

Selv skoindkøb bliver styret af bensåret. På grund af sårbandagen, der gør foden større, har 

alle patienterne svært ved at finde sko, de kan og vil gå med. ”…det var nogle kasser, der gik 

herud til, og så tænkte jeg: ”Det vil jeg godt nok ikke gå med””. Skoproblemet løser de ved 

enten at undlade at bruge sko, at gå i Clocs- eller Ecco sandaler uanset årstid, fordi det er det 

eneste, de kan passe. 

Fordi det er så svært at finde passende sko tilbydes patienterne specialsko, men disse nægter 

patienterne at bruge, fordi det vil være det samme som at ”smide håndklædet i ringen”. ”Jeg 

har godt nok fået et par af (hospitalsnavn), men det er jo handicapsko. Det er de største 

firkantede kasser altså. Og de holder i mange år… de står inde i skabet”. Skoenes udseende er 

en daglig irritation og har stor betydning for, hvordan patienterne opfatter sig selv. ”…nu 

hvor vi skal til konfirmation og til dit og dat. Jamen så kan jeg ikke komme som den fine 

herre……der går lidt af den glansen, af mig”. Og et af deres største ønsker er at få nogle 

smarte sko. ”Jeg ville føle mig 100 % mere rask, hvis jeg fik sådan et par smarte sko… sådan 

nogle rigtig Ecco sko, handskeblødt skind”. 

Bensåret medfører, at hverdagsaktiviteter besværliggøres, og at livet skal tilrettelægges 

efter blandt andet sårbehandlingerne. Benet bliver svagt, og patienterne begrænses i deres 

aktiviteter, hvorved konditionen og vejrtrækningen forringes. Bensåret påvirker skovalg og 



 
 

37 

patienternes selvopfattelse. Fordi bensåret styrer deres liv, valg og handlinger, kan det ses 

som, at bensåret overtager alt og sætter deres liv i stå. 

 

5.2.5. Opsummering af de fire temaer 

Patienterne er plagede af konstante smerter, som får dem til at græde blot ved tanken. 

Smerterne kan ikke lindres med smertestillende medicin, og patienterne kan hverken gå, 

sidde, ligge eller sove uden at være præget af smerterne. De får ingen søvn og er nødt til at 

ligge med benet ud over sengekanten med foden i gulvet. Selv når såret heler op, har 

patienterne smerter. Patienterne lever således med Konstante smerter – uden mulighed for 

lindring. 

Patienternes største frygt er amputation af deres ben, og mange vil hellere miste livet end 

benet. Synet og lugten af såret gør, at patienterne oplever, at de rådner op, og at såret æder 

deres ben, som bliver en fremmed ting for dem. De kæmper mod besåret, men hvis bensåret 

truer deres liv, accepterer de amputation af benet. Uanset om såret heler op, vil alle 

patienterne være mærkede resten af deres liv, idet de er forandrede. De lever med frygten for 

recidiv af bensåret, og de kæmper En evig kamp mod såret – for livet. 

Bensåret gør, at patienternes psyke ændres negativt, de bliver depressive, bange og mister 

humøret. De oplever sig selv som handicappede og dødssyge, og opgiver troen om heling. De 

tvivler på, om de overlever og giver sig selv skylden for bensåret. Når såret forværres på 

trods af behandling, bliver patienterne fortvivlede. Men med støtte fra 

behandlingssygeplejerskerne eksisterer der et lille håb om heling og lindring. Igennem 

forløbet befinder de sig således i En tilstand mellem fortvivlelse og håb. 

Patienterne har ingen overskud, bensåret stjæler al deres tid, og de venter utroligt længe på, at 

såret skal hele op. Dagligdagens aktiviteter besværliggøres, konditionen og vejrtrækningen 

forringes, og patienterne bliver immobile og passive. De stopper med deres hobbys, kan ikke 

køre motorcykel eller bil og må ikke rejse ud af landet. Bensåret overtager således alt, og 

livet går i stå. 

 

5.2.6. Eksistentielt overtema 

Når patienterne fortæller, hvordan de oplever at leve med arterielle bensår eller 

blandingsbensår, bruger de ord som rædselsfuldt, frygteligt, ubehageligt, forfærdeligt, 

smertefuldt, og udtryk som ”Det har været et helvede…et rent helvede”. 
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På baggrund af ovenstående præsentation af de fire fremkomne temaer fra strukturanalysen 

kan man argumentere for, at patienternes liv med et bensår er så frygteligt, at det kan opleves 

som, at livet ikke er værd at leve, hvis man har et bensår, som ikke vil hele. 

De fire temaer skaber således et eksistentielt overtema, som repræsenterer patienternes 

overordnede oplevelse med et bensår: Et liv med bensår – er et liv i helvede. 

Fundene er illustreret i følgende figur: 

 

 

5.3. Kritisk analyse og diskussion 
I dette tredje niveau af Dreyers Ricoeur-inspirerede metode fortolkes og diskuteres hvert 

tema fra strukturanalysen (Dreyer 2014, s. 98). Her vil der være en bevægelse fra det 

specifikke til det generelle, som også indgår i en dialektisk proces, hvor bevægelsen mellem 

det specifikke og det generelle skaber en dybere forståelse af essenserne. 

 

5.3.1. Konstante smerter – uden mulighed for lindring 

I mit studie fandt jeg, at smerter er en altoverskyggende faktor i livet med et bensår. 

Smerterne beskrives som ubehagelige, væmmelige, forfærdelige, vanvittige, ulidelige og 

frygtelige på en og samme tid. Smerterne er til stede konstant, kan ikke undslippes, og der er 

ET LIV MED BENSÅR 

ER ET LIV I HELVEDE

Konstante smerter - uden mulighed for lindring

En evig kamp mod såret - for livet

En tilstand mellem fortvivlelse og håb

Såret overtager alt, og livet går i stå
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ingen kropsstilling, som kan fjerne eller give længerevarende ro fra smerterne. Smerterne kan 

variere en smule i intensiteten og er værst efter sårbehandling, hvor berøring af såret 

fremkalder så mange smerter, at det kan føles som uudholdeligt at være i kroppen. 

Alle artikler fra den systematiske litteratursøgning (Lindholm et al. 1993, Hamer, Cullum & 

Roe 1994, Phillips et al. 1994, Hyde et al. 1999, Wissing, Ek & Unosson 2002, Haram, 

Nåden 2003, Wilson 2004, Briggs, Flemming 2007, Herber, Schnepp & Rieger 2007, 

Slonkova, Vasku 2008, Parker 2012) finder, at smerter ”pain” er det værste og mest 

plagsomme ved et bensår. Dette er foreneligt med denne opgaves fund, hvor smerterne 

nævnes som det værste ved at leve med et bensår. Smerterne beskrives som værende værst 

om natten, hvilket gør, at patienterne har mange søvnløse nætter og ofte kun får et par timers 

sammenhængende søvn. Disse natlige smerter er særdeles plagsomme, og man ved, at de 

sjældent lindres med smertestillende medicin (Lindholm 2005, s. 62). Patienterne skal ofte op 

og bevæge sig for at mindske smerterne i benet og sover med benet ud over sengekanten, 

med foden i gulvet. Man kan undre sig over, i hvilken grad patienternes eksistens påvirkes, 

når de gennem flere år ikke får sammenhænge søvn. 

Mange andre studier finder også, at patienter med bensår oplever stærke smerter om natten, 

hvilket påvirker søvnen negativt (Lindholm et al. 1993, Hyde et al. 1999, Haram, Nåden 

2003, Herber, Schnepp & Rieger 2007, Closs, Nelson & Briggs 2008, Slonkova, Vasku 2008, 

Mudge, Spanou & Price 2008, Taverner, Closs & Briggs 2011, Cwajda-Bialasik et al. 2012, 

Taverner, Closs & Briggs 2014). Natlige smerter, som forhindrer en god nattesøvn, er således 

et kendt fænomen til patienter med bensår. Dette rejser spørgsmålet om, hvordan man bedst 

muligt hjælper disse patienter? 

Alle patienterne i mit studie tager smertestillende medicin, dog uden den store effekt. Til 

sidst i interviewene fortæller de alle, at der først blev lavet en virksom smerteplan, der 

lindrede smerterne, da de kom til behandling ved det specialiserede sårcenter. Dog kunne 

denne smerteplan ikke gøre dem helt smertefri eller lindre de akutte smerter, der opstod i 

forbindelse med sårbehandling. På trods af den viden der eksisterer om sårsmerter og 

smertestillende medicin (Lindholm 2005, s. 183-192), er patienterne insufficient 

smertedækkede. Dette tyder på, at denne patientgruppe er svær at smertedække. 

Problematikken om insufficient smertedækkede patienter understøttes også af andre studier  

(Wissing, Ek & Unosson 2002, Haram, Nåden 2003, Herber, Schnepp & Rieger 2007, 

Taverner, Closs & Briggs 2011, Taverner, Closs & Briggs 2014), som blandt andet finder, at 

smertelindringen er mangelfuld, og at nogle patienter ikke har smertestillende medicin i 

hjemmet. Forfatterne fra artiklerne efterlyser større fokus på smertelindring af disse patienter 
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samt udarbejdelse af sufficiente smerteplaner. Men er disse smerteplaner svaret på 

smerteproblematikken? Hvordan kan man hjælpe disse patienter, for noget tyder på, at de 

interventioner man har benyttet sig af hidtil, kun har ringe eller ingen virkning. Måske skal 

man være innovativ og tænke stort, og eventuelt se på muligheden af at anlægge 

ultralydvejledt smerteblokade, således at patienterne ikke mærker benet, såret eller smerterne. 

Man kan eventuelt indlede et samarbejde med universitetshospitalets smerteteam, som 

muligvis kan have en anden løsning på problemet. Eller skal man bare acceptere, at der ikke 

er noget at gøre mod disse smerter, og i stedet fokusere på en mere holistisk pleje og vejlede 

patienterne til at acceptere og leve et liv med kroniske smerter? 

 

5.3.2. En evig kamp mod såret – for livet 

I dette studie er det tydeligt, at der foregår en livsvigtig kamp mod bensåret, for at beholde 

benet og livet for hver en pris. Der eksisterer en dyb frygt for at miste benet på grund af 

bensåret, og angsten for amputation fylder meget i patienternes liv. Lignende fund beskrives i 

tre andre studier (Hyde et al. 1999, Haram, Nåden 2003, Briggs, Flemming 2007), hvor 

patienterne også har en frygt for amputation af benet. Patienterne i mit studie kæmper, alt 

hvad de kan mod benamputation, og de beskriver, hvordan de ikke længere ønsker livet, hvis 

benet blev amputeret. Man kan argumentere for, at disse udtalelser giver udtryk for nogle 

suicidale tanker – ønsket om ikke længere at leve, hvilket underbygger, hvor frygteligt 

patienter med bensår har det. I en metasyntese fra 2011 (Taverner, Closs & Briggs 2011) 

finder forfatterne samme suicidale tanker hos patienter med bensår. Hvis ikke sårene bliver 

bedre og smerterne mindre, og hvis patienterne er tvunget til at leve resten af deres liv med 

deres bensår, så udtaler flere patienter, at de hellere vil dø. 

Disse stærke udtalelser mod amputation finder jeg også i mit studie, men kun hos de 

patienterne der har udsigt til, at såret heler op. Disse patienter besidder nemlig stadigvæk 

troen og håbet på, at de vinder over bensåret, og at såret heler fuldt op. Deres aversion mod 

benamputation kan således opfattes som en del af en forsvarsmekanisme. Man kan sige, at de 

kæmper aktivt mod bensåret ved at opsætte et skrækscenarie for, hvad der vil ske, hvis de 

taber kampen. Man kan med Richard Lazarus’ mestringsteori argumentere for, at patienterne 

benytter sig af en problemfokuseret mestringsstrategi, idet de aktivt gør, hvad de kan, for at 

såret skal hele op. Ved problemfokuseret mestring handler man aktivt på de problemer eller 

den situation, man er i, og én af de vigtigste måder at handle på ved denne mestringsstrategi 

er at søge hjælp (Albertsen, Stokkebæk 2002, s. 104). Alle patienterne gør meget ud af at 
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fortælle, at de overholder alle behandlingsaftaler med sundhedsvæsenet, uanset hvordan de 

har det. De handler dermed på den situation, de er i. 

Men for én patient i dette studie var amputation presserende, og uden udsigt til sårheling 

og med et sår der ukontrolleret blev værre, så valgte patienten amputation og livet, frem for 

døden. Patienterne har således et standpunkt om at bevare benet, indtil de trues på livet, 

hvorved standpunktet kan ændres. Tre andre studier beretter også om patienternes ønske om 

amputation, som lindring fra de frygtelige sårsmerter (Herber, Schnepp & Rieger 2007, 

Cwajda-Bialasik et al. 2012, Taverner, Closs & Briggs 2014). Når et liv med bensår er så 

frygteligt, at amputation bliver tilønsket, giver det indsigt i, hvor uudholdeligt livet med et 

bensår må være. Fundene fra mit studie viser tydeligt, at livet ikke er værd at leve, når man 

har et bensår, hvor heling ikke længere er mulig. 

Flere studier (Hyde et al. 1999, Haram, Nåden 2003, Herber, Schnepp & Rieger 2007, 

Briggs, Flemming 2007, Parker 2012) finder, at patienterne er generede af lugten af såret. I 

mit studie finder jeg, at både lugten og synet af bensåret er stærkt generende for patienterne, 

og bensåret beskrives som grimt og ulækkert. Synet og lugten af bensåret resulterer i afsky og 

afstandstagen til benet, fordi patienterne oplever, at såret æder deres ben, indtil de til sidst 

rådner op. Hvis patienterne vil undgå at rådne op, får de amputeret benet og vælger derved 

livet frem for døden. Amputation bliver således deres sidste og eneste håb for ikke at dø af 

bensåret. 

Denne afstandstagen og distancering finder jeg ikke i andre artikler. Det kan tyde på, at 

patienters oplevelser af et bensår, der er i stærk forværring og skal amputeres, ikke tidligere 

er undersøgt. Dette fund belyser en tilstand i bensårsforløbet, som kan udforskes dybere. 

Hvad er det, som får patienterne til at skifte mening? Er det, når de tager afstand til benet, 

fordi de væmmes og smerterne gør livet ulideligt, eller er det, når 

behandlingssygeplejerskerne begynder at tale for en amputation? Det kunne være interessant 

at undersøge, hvornår og hvad der fører til, at patienterne skifter holdning. Skal man fortsætte 

med at gøre alt, hvad man kan for at bevare benet, eller skal man amputere langt tidligere i 

forløbet, når heling virker umulig? 

Alle patienterne i mit studie undtagen én havde fået foretaget en karoperation. De 

beskriver, at operationen var årsagen til, at såret pludselig ville hele. Dog beklager de alle, at 

operationen indtraf så sent i sårforløbet, da de på daværende tidpunkt havde haft bensåret i 

lang tid. Dette afføder spørgsmål om, hvornår og hvor tidligt man kan karoperere denne 

patientgruppe? Vil det være muligt at lave en karoperation tidligere i sårforløbet for at vende 

den negative udvikling, således at såret kan hele op, og patienterne undgår amputation og 
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dermed får livet tilbage? Det kan tyde på, at man mangler en klar indikation for, hvornår 

karoperation og amputation bør foretages på disse patienter. 

Hvis såret heler op, vindes kampen mod bensåret, og patienten kan beholde sit ben. Denne 

sejer beskrives som at få et nyt liv. Men selvom patienterne nu kan leve videre i deres liv, vil 

de aldrig blive den samme, som de var, før de fik bensåret. At leve med et bensåret er således 

en oplevelse, der forårsager en irreversible forandring af personen, hvilket også understøttes 

af andre studier (Hyde et al. 1999, Briggs, Flemming 2007, Mudge, Spanou & Price 2008), 

som melder om påvirkende forandringer, som følge af kompresionsstrømer og en evig frygt 

for rediciv af sårene. Denne viden kan være brugbar for de behandlende sygeplejersker, for at 

de kan støtte patienten igennem dette forløb, der foregår som en transition mellem livet før 

bensåret, og livet efter sårheling eller benamputation. 

 

Overskriften på dette tema er En evig kamp mod såret – for livet. De to sidste ord af temaet 

for livet rummer en dobbeltbetydning, som både handler om overlevelse men også om at 

kæmpe hele livet. For livet handler om overlevelse, at patienterne kæmper mod såret for 

deres liv, idet et nederlag betyder døden. Men for livet handler også om, at patienternes kamp 

foregår hele livet. Med en recidivfrekvensen på op imod 75 %, afhængig af sårætiologien 

(Gottrup, Karlsmark 2008, s. 24) fortsætter patienternes kamp mod bensårene dermed hele 

livet. 

 

5.3.3. En tilstand mellem fortvivlelse og håb 

I mit studie er selvbebrejdelse og egen skyld for bensåret centrale følelser i livet med et 

bensår. Disse tanker påvirker patienterne, og en måde hvorpå, de overfor dem selv, kan 

forklare den situation, de er i. Ingen af artiklerne fra min systematiske litteratursøgning 

nævner skyld og selvbebrejdelse, hvilket tyder på, at dette ikke tidligere er blevet belyst i 

relation til netop denne patientgruppe. Jeg vil vove at påstå, at det er de færreste unge 

mennesker, der tænker over, hvilke konsekvenser deres livsstil vil have på deres ben, når de 

bliver 40-60 år ældre. Den store generation af ældre, der kommer nu, levede i en tidsalder, 

hvor blandt andet rygning var normalt og socialt anerkendt. Man ved nu, at rygning er en af 

de største helingshæmmende faktorer, idet det forårsager nedsat iltning og 

karsammentrækning i kroppen og i huden (Lindholm 2005, s. 166). Lindholm varslede i sin 

sårbog fra 2005, at ”vi nu begynder at se virkningerne af et langt liv med tobaksrygning” 

(Lindholm 2005, s. 67). Et nyere studie fra 2012 fastslår, at rygning er en af de livsstilsvaner, 
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der hæmmer og skader sårhelingen mest (Anderson, Hamm 2012). Hvis patienterne går og 

pålægger sig selv skyld, kan man formode, at denne selvbebrejdelse vil influere negativt på 

humøret, livslysten og dermed livskvaliteten. Og man kan forestille sig, hvordan 

selvbebrejdelsen, det negative stemningsleje og den manglende sårheling påvirker 

patientenernes psyke, og kan give dem psykologisk stress. Man ved, at psykologisk stress er 

årsag til væsentlig forsinkelse af sårhelingen, at det svækker immunsystemet og forstærker 

følelser som angst og depression, som påvirker søvnen negativt (Guo, DiPietro 2010). Der 

skabes en negativ proces, hvor den ene ting medfører den anden, som påvirker den tredje osv. 

Og således er en negativ spiral igangsat. Patienterne i dette studie fortæller, at de allerede er 

depressive, har dårlige tanker, og er mistroiske og skeptiske til behandlingstiltag. Dette stærkt 

nedsatte stemningsleje er også fundet i andre studier (Lindholm et al. 1993, Phillips et al. 

1994, Wissing, Ek & Unosson 2002, Haram, Nåden 2003, Herber, Schnepp & Rieger 2007, 

Briggs, Flemming 2007, Slonkova, Vasku 2008, Parker 2012). Undervejs i 

behandlingsforløbet bør de sundhedsprofessionelle være opmærksomme på, hvordan 

patientens humør udvikler sig. Måske vil en samtale om skyld kunne lette patienternes 

sindsstemning. 

Tilstanden mellem fortvivlelse og håb påvirker også patienternes oplevelse af deres egen 

krop, deres body image. Dette studie finder, at bensåret og sårbandagen giver følelsen af at 

være handicappet og dødssyg, hvilket påvirker patienternes body image negativt og ændrer 

deres selvbillede. Body image konstitueres ifølge Bob Price af tre enkeltheder: Body reality, 

Body presentation og Body ideal (Price 1990, s. 4-6 og 10-11). Patienterne opfatter sig som 

handicappede, dødssyge, og med afsky tager de afstand til benet med såret, idet de ikke kan 

forlige sig med, at det er en del af deres krop. Dette afspejler en påvirket body reality, som 

har betydning for, hvordan man opfatter og oplever sin krop (Price 1990, s. 4-5). Patienterne 

er på grund af sårbandagen nødt til at bruge sko, de ellers ikke ville vælge, og benet er blevet 

svagt og kan ikke bære dem. Dette vidner om en forandret body presentation, som er 

relationen til vores personlige fremtoning, og hvordan kroppen adlyder os (Price 1990, s. 10-

11). Flere af patienterne fremhæver tiden, før de fik bensår, hvor de blandt andet var aktive 

og mere bevægelige. Alt det de normalt foretog sig, kan de ikke længere på grund af bensåret, 

hvilket har påvirket patienternes body ideal, idet kroppen ikke er, som de ønsker, den skal 

være. Body ideal er subjektiv bedømmelse af kroppen i forhold til den enkeltes ideal for 

kroppen (Price 1990, s. 6). Med Price’s teori om body image kan man argumentere for, at 

patienternes body image er påvirket, hvilket påvirker deres selvbillede, som også påvirker 

den enkeltes oplevelse af social værd (Price 1990, s. 12). 
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Patienterne forklarer, at man skal bevare håbet om heling, og når heling ikke er mulig, så 

rettes håbet mod amputation og proteser. I andre artikler (Phillips et al. 1994, Hyde et al. 

1999, Herber, Schnepp & Rieger 2007, Briggs, Flemming 2007, Parker 2012) udtaler 

patienterne sig også om håbet som noget essentielt for at kunne udholde det lange sårforløb. 

Patienterne i mit studie fremhæver, at dette håb eksisterer, i kraft af den støtte 

behandlingssygeplejerskerne yder. Det er således vigtigt, at sygeplejerskernes handlinger og 

sygepleje er funderet i et holistisk menneskesyn, hvor sygeplejersken ikke kun er fokuseret 

på det kliniske ved såret, men også på hvordan patienterne har det for derved at kunne støtte 

dem. Dette holistiske menneskesyn efterspørges også af andre (Herber, Schnepp & Rieger 

2007, Parker 2012) og bør implementeres i tilrettelæggelsen af en behovsorienteret 

sygeplejebehandling. 

 

5.3.4. Såret overtager alt, og livet går i stå 

Et centralt fund i dette studie er, at livet går i stå, når man har et bensår. Bensåret leder til 

passivitet og immobilitet, hvilket gør, at livet stagnerer. Alle aspekter af dagligdagens og 

fritidens aktiviteter begrænses, og muligheden for at bevæge sig frit og ubesværet omkring 

indsnævres markant. At overholde de mange behandlingsaftaler og samtidig ikke at kunne 

køre bil eller motorcykel samt forbud mod at rejse udenlands begrænser patienternes færden. 

Patienterne bliver på en måde stavnsbundne til deres bopælsområde, idet bensåret overtager 

og kontrollerer livet. Man kan vove sig til at drages visse paralleller til de elektroniske 

fodlænker, der bruges til kriminelle. En elektronisk fodlænke bruges til afsoning af dom på 

egen bopæl, hvilket forhindrer bevægelse langt væk fra bopælen samt rejser ud af landet 

(Direktoratet for Kriminalforsorgen 2013). Fodlænkens funktion er, at man er fængslet i sit 

eget hus. Bensåret har på en måde samme effekt på patienternes liv, som den elektroniske 

fodlænke har på de kriminelle, hvor livets udfoldelser forhindres og kontrolleres, og hvor 

livet sættes på hold i en periode. 

Alle patienterne i mit studier tænker en del over, hvorfor det var dem, der skulle få et bensår, 

og hvad de straffes for. ”Men mig, hvorfor skulle det ramme mig? Det fatter jeg ikke en brik 

af. Hvorfor skal du straffes?”. At få et bensår kan således opleves som en straf, som igen 

understøtter koblingen til den elektroniske fodlænke. Den kriminelle får nemlig fodlænken 

som straf for en foreteelse, der overskrider lovgivningen (Direktoratet for Kriminalforsorgen 

2013). Man kan således påstå, at situationen, som disse patienter og de kriminelle er i, har en 

del fællestræk. Fælles for dem er også, at de må udholde situationen og vente, indtil tiden er 
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gået. Forskellen mellem de to er dog, at den kriminelle kun skal vente maksimum seks 

måneder, før fodlænken fjernes (Direktoratet for Kriminalforsorgen 2013), hvorimod 

patienten ikke ved, hvornår og om bensåret heler op. Fodlænken kan således ses som et 

symbol på bensårets konsekvenser. 

At vente på fuld heling af bensåret beskrives som at vente på ’Godot’. Her henvises der til det 

franske skuespil ”En attendant Godot” (Mens vi venter på Godot) fra 1953, hvor plottet er, at 

to vagabonder venter på personen Godot, som aldrig kommer (Holmegaard 2014). Denne 

hentydning til tiden for sårheling viser således den langstrakte venten, patienterne oplever, 

samt den uvished der eksisterer, om såret heler op. Bensåret stjæler således tiden fra livet, og 

det mentale overskud og tålmodigheden forsvinder i takt med, at tiden går. Bensåret lænker 

personen til dennes bopæl, og tiden går, uden at man kan gøre noget ved det. 

Flere studier finder, at bensår begrænser patienters aktiviteter (Lindholm et al. 1993, Hyde et 

al. 1999, Wissing, Ek & Unosson 2002, Haram, Nåden 2003, Wilson 2004, Herber, Schnepp 

& Rieger 2007, Briggs, Flemming 2007, Slonkova, Vasku 2008, Parker 2012), og et studie 

fra 2001 af 15 ældre mennesker med venøse ulcus cruris fandt, at personerne befandt sig i et 

dialektisk forhold mellem frihed og fængsel (Ebbeskog, Ekman 2001). De oplevede sig 

fængslet af kroppen, sårbandagerne og hjemmet. Dog finder jeg ingen artikler, som beskriver, 

hvordan immobilisering grundet arterielle bensår eller blandingsbensår sættes i relation til at 

være fanget eller i fængsel. At bensåret sætter livet i stå og besidder samme effekt som en 

elektronisk fodlænke, ser således ud til at være en ny analytisk fortolkning, som ikke ses 

beskrevet før ved disse patientgrupper. Denne kobling i oplevelsen af hverdagen med et 

bensår giver således en ny indsigt i, hvordan det kan opleves at leve med et bensår. Måske 

kan denne viden bruges i tilrettelæggelsen af plejen af denne patientgruppe. Bør der 

iværksættes flere aktiviteter for patienterne, som kan modvirke følelsen af begrænsning og 

isolation, eller skal patienten måske få flere tilsyn af sygeplejerskerne end de ugentlige 

sårbehandlinger? 

Bensåret overtager hele livet, selv noget så fundamentalt som sko og indkøb af disse. 

Sårbandagen gør, at foden bliver større, og at skostørrelsen dermed stiger to numre. Denne 

patientgruppe tilbydes specialsko, men disse giver oplevelsen af at være dødssyg og får 

hellere en plads i skabet end på fødderne. Fodtøj er således et stort problem, hvilket også 

problematiseres i andre studier (Hyde et al. 1999, Haram, Nåden 2003, Herber, Schnepp & 

Rieger 2007, Briggs, Flemming 2007, Slonkova, Vasku 2008). Disse studier dateres tilbage 

til 1999, og da patienterne i mit studie også problematiserer fodtøjet, tyder dette på, at der 

ikke er fundet en brugbar løsning på problemet. Der ser således ud til at være stor mulighed 
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for forbedring måske ved at skabe og producere nogle sko, som patienterne ønsker at gå med, 

og som samtidig er hensigtsmæssige for en fod med sår og bandage. 

 

Patienterne der deltog i fokusgruppeinterviewet tilkendegav efter interviewet, at de var glade 

for at møde andre personer, som var i samme situation som dem selv. Det gav dem følelsen 

af, at de ikke er de eneste, der lever i dette ”helvede”. Også de to patienter, som kun blev 

enkeltinterviewet, var interesserede i, om deres udsagn var de samme som de andre 

patienters. ”Er det det samme, du har hørt fra de andre også?”. 

Besåret overtager alle aspekter af patienternes liv, begrænsninger og stopper mange 

aktiviteter, og siden de ikke omgås personer i samme situation, hvor de kan støtte hinanden, 

kan man forestille sig, at de vil være mere udsatte for at følge sig socialt isoleret. Deres 

sociale status er forandret og gør, at de hverken kan fortsætte med aktiviteter som f.eks. 

bowling eller deltage i sociale arrangementer som konfirmation med familien, uden at 

bensåret påvirker og bestemmer over deres liv. 

Et review fra 2012 fandt, at social isolation var en stor psykosocial effekt i livet med et 

bensår (Parker 2012). Et andet studie understøtter dette fund ved at skrive, at patienter med 

bensår kan være mere udsat for isolation og tab af social kontakt, grundet immobilitet 

(Lindsay 2013). Social isolation som følge af bensår problematiseres også i andre studier 

(Hyde et al. 1999, Green, Jester 2010, Haram, Nåden 2003, Maddox 2012). Ingen af de 

nævnte artikler inkluderer dog patientgruppen med arterielle bensår, og i min systematiske 

litteratursøgning fandt jeg ikke nogle studier, som udelukkende undersøger patienter med 

arterielle eller blandingssår i relation til oplevelse af hverdagen og livet. Fundene i dette 

studie tyder på, at også disse to patientgrupper kan opleve sig socialt isoleret som følge af 

bensåret. Bør der etableres et tilbud til disse patienter? I Danmark findes der 

patientforeninger for blandt andet patienter med Diabetiske fodsår og Lymfødem (Diabetes 

Foreningen 2015, DALYFO 2015), men der eksisterer ikke noget tilbud til patienter med 

bensår. 

Studier fra England har vist, at social kontakt har betydning for sårhelingen og 

recidivfrekvensen af bensår (Lindholm 2005, s. 233). Flere sociale kontakter pr. uge påvirker, 

at signifikant flere bensår heler og i mindre grad recidiverer, sammenlignet med de personer 

der oplever mindre en én social kontakt pr. uge (Lindholm 2005, s. 233). Den sociale kontakt 

med andre mennesker påvirker og har således stor betydning for sårhelingen. 

I England eksisterer nogle centre for patienter med bensår ved navn ”Leg Clubs”, som 
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beskrives som ”community-based leg ulcer care” (The Lindsay Leg Club Foundation 2015). 

Konceptet blev startet i 1995 af den engelske distriktssygeplejerske Ellie Lindsay, idet der 

var evidens for, at patienter med bensårs respons på behandling blev signifikant påvirket af 

sociale faktorer og isolation. En Leg Club er et behandlingscenter for personer, som har eller 

er udsat for at få bensår, hvor de 1-2 gange om ugen uden tidsbestilling kan komme forbi til 

en kop te, en snak, socialisere med andre i samme situation og få behandling. Behandlingen 

bygger på evidensbaseret viden og ’best-practice guidelines’, og der er fokus på 

sundhedsfremme, uddannelse, og pleje til personer uanset alder. Den grundlæggende 

tankegang i disse centre er, at personen med bensår er i centrum, og at denne person gennem 

et tæt samarbejde mellem personalet og det lokale samfund får god behandling og bliver 

mindre isoleret ved at få et netværk i klubben. Konceptet har en positiv virkning på heling og 

recidivfrekvens af bensår, og hjælper isolerede ældre mennesker med at reintegreres i 

lokalsamfundet. Lindsays Leg Clubs består i dag af et stort netværk af Leg Clubs, som har 

spredt sig fra England til Wales, Skotland, Tyskland og Australien (The Lindsay Leg Club 

Foundation 2015). I 2014 havde Lindsays Leg Clubs mere end 2300 medlemmer, og National 

Health Service i Storbritannien har givet organisationen priser for at forbedre livskvalitet 

gennem bedre udnyttelse af ressourcer (Lindsay 2014). 

De patienter fra mit studie, der bor alene, oplever det som værende meget bekymrende at 

være alene, dels i forhold til hverdagsaktiviteter, men også i forhold til at være alene med 

deres tanker. ”Altså der kører jo, alt muligt (red. tanker), og når man så er alene, så har du det 

hele inden i dig”.  Patienterne går med det hele selv, og selv de patienter, der bor med en 

ægtefælle, mangler at nogen er interesseret i at høre deres fortælling. ”For det kan jo virkelig 

gøre livet surt for én, hvis der ikke er nogen, der gider at høre lidt på én en gang i mellem. 

Bare 5 minutter”. Disse patienter har brug for at tale om deres oplevelser og møde andre i 

samme situation. Måske kunne man med fordel i Danmark blive inspireret af Leg Clubs’ene i 

Storbritannien, som gennem 20 års erfaring har oparbejdet et koncept, som ikke alene 

behandler bensårene med også ’det hele menneske’. Ud over behandling af sår og menneske 

skaber Clubs’ene et socialt netværk for patienterne, hvilket har en gavnlig virkning på 

sårhelingen. 

 

 

De ovenstående fire temaer: Konstante smerter – uden mulighed for lindring, En evig kamp 

mod såret – for livet, En tilstand mellem fortvivlelse og håb og Såret overtager alt, og livet 

går i stå indikerer, hvordan patienterne med arterielle bensår eller blandingsbensår oplever 
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hverdagen og livet med et bensår. Bensåret influerer på alle aspekter af patienternes liv, og 

man kan argumentere for, at bensåret truer deres eksistens, idet et liv med bensår er et liv i 

helvede. 

6. Diskussion 
I kommende afsnit følger en diskussion af metoden. Diskussion af fundene er præsenteret i 

foregående afsnit, idet Kritisk analyse og diskussion er en del af Dreyers Ricoeur-inspirerede 

analysemetode. 

 

6.1. Metodediskussion 
I 2009 blev Kvale og Brinkmanns tre kriterier reliabilitet, validitet og generalisering brugt til 

bedømmelse af kvalitative interviewundersøgelser (Kvale, Brinkmann 2009, s. 267). De tre 

begreber stammer fra kvantitativ forskning og regnedes dengang for at være universelle i 

bedømmelse af al forskning (Brinkmann 2014, s. 193). Men i 2014 udgav Brinkmann bogen 

Det kvalitative interview, hvor han argumenterer for, at kvalitativ forskning er blevet mere 

anerkendt, og at den fjendtlige opposition mod kvalitativ forskning gradvist mindskes 

(Brinkmann 2014, s. 180-181). Dette bevirker, at begreberne troværdighed, gyldighed og 

overførbarhed i flere tilfælde kan bruges i stedet for reliabilitet, validitet og generaliserbarhed 

(Brinkmann 2014, s. 181-187). Disse nye begreber vil være genstand for diskussionen af 

metoden. 

Til sidst i diskussionsafsnittet vil dette speciale bedømmes ud fra Brinkmanns krav om tre 

dyder til kvalitativ forskning: den epistemiske dyd, den etiske dyd og den æstetiske dyd 

(Brinkmann 2014, s. 195). 

 

6.1.1. Troværdighed 

(Reliabilitet) henviser til pålidelighed, hvor man bedømmer, om forskningsresultaterne er 

troværdige, og om de kan reproduceres af en anden forsker på et andet tidspunkt (Kvale, 

Brinkmann 2009, s. 271). Troværdighed skal også ses i relation til interview, transskription 

og analyse. 

 

Igennem hele processen har jeg været meget opmærksom på at være tro mod patienterne, 

ikke forvrænge deres udtalelser, meningen eller den konteksten det blev sagt i. 
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Jeg havde udarbejdet en åben interviewguide, som blev pilot-testet, og som blev brugt til alle 

interviewene. Pilottesten hjalp med at udforme nogle ekstra spørgsmål, som kunne bruges, 

hvis samtalen skulle gå i stå. Den åbne interviewguide gjorde det muligt for patienterne at 

fortælle om det, de have allermest på sinde. Interviewguiden medførte en vis ensartethed og 

en kongruent måde at udføre interviewene på. 

 

Hele processen er dokumenteret i dette kandidatspeciale, hvilket styrker troværdigheden, idet 

andre vil kunne gennemgå samme proces og gen-skabe dette kandidatspeciale. 

Litteratursøgningen, det teoretiske perspektiv i form af fænomenologi, rekruttering af 

patienter, interviewguiden, forskerovervejelser, transskriptionsguiden og analysemetoden er 

eksplicit forklaret, hvilket viser gennemsigtighed, og gør dette speciale pålideligt og dermed 

troværdigt. 

 

Igennem hele analysen var patienternes udtalelser styrende for processen, og hver 

temadannelse understøttes af patienternes udtalelser, hvilket ses ved brugen af de mange 

citater. Dreyers Ricoeur-inspirerede metode viste sig at være både velegnet og brugbar i 

forhold til at opnå en dybdefortolkning, samt at forstå og forklare det essentielle ved 

patienternes oplevelser. 

 

6.1.2. Gyldighed 

(Validitet) betyder sandhed. Her forholder man sig til, om man undersøger det, man satte sig 

for at undersøge. Man forholder sig kritisk til kvaliteten af metoden og fundene (Kvale, 

Brinkmann 2009, s. 272-273 og 279). 

 

Idet jeg ønskede indsigt og en dybere forståelse af patienternes oplevelse, valgte jeg det 

kvalitative livsverdensinterview og fokusgruppeinterview som metode. Interview er ifølge 

Brinkmann særdeles velegnet som metode, når man blandt andet ønsker indsigt i ”tidligere 

oplevelser” (Brinkmann 2014, s. 183). Han fremhæver, at det er emnet, vi ønsker undersøgt, 

som bestemmer forskningsmetoden (Brinkmann 2014, s. 183). Jeg vil således argumentere 

for, at jeg er tro mod metoden, idet interview som metode gjorde det muligt at indfange 

patienternes levede erfaringer. Alle interviewene var også vellykkede, idet samtalen hverken 

gik i stå eller kom på afveje, fordi patienterne havde så meget at fortælle, hvorved de talte 

hele tiden. 
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Til fokusgruppeinterviewet havde alle fire patienter et utroligt stort behov for at fortælle 

deres sygdomshistorie. Ved det første spørgsmål hvor de skulle fortælle deres navn, alder og 

hvor længe, de havde haft et bensår, svarede alle med en fuld udlægning af deres 

sygdomsforløb. Dette tog lidt tid fra den fælles samtale om at leve med et bensår. 

Introduktionen til interviewet kunne derfor have være mere præcis for at undgå 

sygdomshistorierne. På den anden side vil jeg argumentere for, at det var vigtig for 

patienterne og en tillidsskabede proces, der gjorde dem trygge ved hinanden. Det var første 

gang de mødtes, og det virkede til, at de havde behov for at ’tale sig varme’ og ind på 

hinanden og emnet. Derfor vil jeg mene, at det var gavnligt for interviewet. 

Det kan diskuteres, om fokusgruppeinterviewet skulle ligge før enkeltinterviewene eller 

omvendt. Jeg mener, at det havde en gavnlig effekt, at fokusgruppeinterviewet lå først, fordi 

patienterne efterfølgende kunne kommentere og uddybe deres kommentarer fra 

fokusgruppeinterviewet. 

Fordelene ved at lave et fokusgruppeinterview var, at patienternes oplevelser var styrende 

for, hvad der blev snakket om, i stedet for forskerens spørgsmål. Patienternes udsagn blev 

styrket eller modargumenteret af de andre patienter, og der var en særlig synergi mellem 

deltagerne og en indforståethed og særlig kontakt, som jeg som ’uforstående’ forsker, som 

ikke har prøvet at have et bensår, ikke kunne skabe. Et fokusgruppeinterview er relevant, når 

fælles erfaringer, holdninger eller synspunkter skal undersøges, og siges at være vellykket, 

når gruppedynamikken åbner for indsigt af en anden karakter, end det er muligt ved 

enkeltinterview (Malterud 2012, s. 18 og 22). Før interviewet var jeg spændt på, om 

patienterne ville tale sammen, eller om det valgte samtaleemne var af en sådan privat 

karakter, at de ikke ville sige noget. Hvis der havde været dyb tavshed og en akavet stemning, 

ville fokusgruppeinterview som metode have vist sig at være ubrugelig. Men det viste sig 

imidlertid, at patienterne havde mange ting at fortælle og tale om. Interviewsituationen var 

meget livlig, hvilket blandt andet viste sig ved, at patienterne prompte udbrød, når de var 

enige eller uenige i en påstand eller en udtalelse, og at de var så ivrige efter at dele deres 

oplevelser og kommentere på andres, at de ikke færdiggjorde sætninger eller kom til at tale i 

munden på hinanden. På baggrund af patienternes udtalelser vil jeg argumentere for, at 

brugen af fokusgruppeinterview som metode til disse patientgrupper er gyldig. 

Til enkeltinterviewene fik patienterne fri taletid, og ved afslutningen af interviewet var 

flere af dem forbløffede over, at tiden var gået så hurtigt. ”Gud vi har snakket i en hel time. 

Det er da mig, der har snakket hele tiden”. På baggrund af lignende udtalelse vil jeg 
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argumentere for, at patienterne må have følt sig trygge ved mig som interviewer og selve 

interviewsituationen. 

Interview som forskningsmetode til patienter med arterielle- eller blandingsbensår er således 

særdeles brugbar til at undersøge deres levede erfaringer. 

 

I dette studie havde én patient arterielle bensår, og de andre fem havde blandingsbensår. 

Grundet kandidatspecialets fastsatte tidsramme var det ikke muligt at bruge længere tid på 

inkludering af patienter til interview, i forhold til en mere jævn fordeling af de to 

patientgrupper. Det vil således væres spændende at foretage et lignende større studie eller et 

studie udelukkende med patienter med arterielle bensår eller blandingsbensår for at afdække 

oplevelserne knyttet til én diagnosetype. Og med et større antal patienter ville flere 

fokusgruppeinterview være muligt. 

 

Til fokusgruppeinterviewet blev jeg konfronteret med et etiske dilemma. 10 minutter før 

interviewet startede, fik jeg at vide, at én af patienterne lige havde taget beslutningen om at 

lade benet amputere. Patienten var med til fokusgruppeinterviewet, men de første 10 minutter 

sagde hun ikke meget, fordi hun var så smerteplaget (på grund af sårbehandling hvor 

sygeplejerskerne havde rørt ved såret). Sidst i interviewet fortæller nogle af de andre 

patienter om deres frygt for amputation, og at de hellere ville skydes end at miste benet. Her 

var jeg meget opmærksom på patienten, der lige havde sagt ja til amputation. Hvis jeg på 

nogen måde kunne fornemme, at hun blev dårlig tilpas ved samtaleemnet, ville jeg aktivt 

have blandet mig og skiftet emne. Men hun sagde selv: ”Jeg skal have sat det højre ben af. 

Det har jeg selv besluttet, fordi det bliver ikke noget bedre. Der er ingen bedring i det. Så det, 

det har jeg besluttet”. Og så fulgte der en samtale om amputation, hvor de andre patienter 

respektfuldt og interesseret spurgte ind til hendes situation. Hvis patienten var blevet 

følelsesmæssigt påvirket, ville jeg have handlet på dette, og idet jeg er tilknyttet og arbejder i 

Sårcenteret, ville det være muligt at følge op på patienten, således at deltagelse i dette studie 

ikke ville medføre psykologisk lidelse. 

Ud over denne etiske udfordring blev alle etiske krav overholdt blandt andet kravet om 

informeret samtykke og fortrolighed. 

 

Ved at bruge Dreyers Ricoeur-inspirerede metode til analysen vil jeg argumentere for, at jeg 

gennem den cirkulære bevægelse mellem forklaring og fortolkning opnåede en dybere 

forståelse af det essentielle ved patienternes oplevelser, i form af et eksistentielt ovetema 
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skabt af de fire undertemaer. Der skete en dybdefortolkning frem for en overfladefortolkning. 

Dette skete ved, at jeg gennemgik strukturanalysen tre gange. Første gang fremkom syv 

temaer, det første skridt mod en dybdefortolkning, men tema’erne var overfladske og 

beskrivende. Ved at gentage strukturanalyse yderligere to gange bevægede jeg mig dybere 

ned i fortolkningen og endte til sidst med de fire temaer, som er præsenteret i dette speciale. 

Dette var en lang men vigtig proces for at forstå essenserne i patienternes oplevelser. 

Alle tre trin, den naive læsning, strukturanalysen og den kritiske analyse og diskussion er 

blev fulgt og fremvist i dette specialet. Dette styrker troværdigheden af analysemetoden. 

 

Det, patienterne oplever, er sandfærdigt for dem. Der eksisterer kritik af, at patienters 

udtalelser ved interview kan være falske (Kvale, Brinkmann 2009, s. 278). Dog vil jeg 

argumentere for, at dette ikke er tilfældet ved denne undersøgelse. Patienterne havde et stort 

behov for at fortælle deres historie, og de følelser, de fremviste, var ægte, hvilket var 

særdeles tydeligt, da de begyndte at græde, når de fortale om smerterne. 

 

6.1.3. Overførbarhed 

(Generalisering) vurderer, om forskningsresultaterne kun gælder lokalt, eller om de er 

overførbare til andre f.eks. nationalt eller globalt (Kvale, Brinkmann 2009, s. 287). 

 

I dette studie ønskedes indsigt i patienter med arterielle- eller blandingsbensårs oplevelse af 

hverdagen og livet. Seks patienter blev interviewet, og deres udtalelser analyseret. Kvalitativ 

forskning kritiseres ofte for at have en lav generaliserbarhed, idet forskningen bygger på et 

lille empirimateriale (Brinkmann 2014, s. 185). Dog argumenterer Kvale og Brinkmann for, 

at man skal ”Interview så mange mennesker, som det kræver for at finde ud af det, du har 

brug for at vide” (Kvale, Brinkmann 2009, s. 133). I dette studie lignede patienternes 

udtalelser hinanden meget, idet de alle sammen havde det frygteligt på grund af bensåret. Ud 

fra analysen fremkom fire temaer, som peger på nogle essenser, noget væsentligt ved livet 

med et bensår. Ved at bruge Dreyers Ricoeur-inspirerede metode fremkom de 

betydningsfulde fænomener i patienternes liv, og man kan argumentere for, at fundene viser 

noget alment og typisk ved at leve med et bensår. Man kan derfor argumentere for, at 

fundene fra dette kandidatspeciale er overførbare til andre patienter, som har arterielle- eller 

blandingsbensår. Den eksistentielle påvirkning af at leve med et bensår kan således formodes 

at være mere eller mindre udtalt hos andre patienter med samme diagnose. Og man kan 
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antage, at andre patienter med samme diagnose oplever livet med et bensår som et liv i 

helvede. 

 

 

Afsluttende kan man argumentere for, at dette kandidatspeciale opfylder Brinkmanns tre 

dyder for kvalitativ forskning: den epistemiske dyd, den etiske dyd og den æstetiske dyd 

(Brinkmann 2014, s. 195). 

Den epistemiske dyd forstås som det sande og opnås ved, at forskeren er sandfærdig og tro 

overfor informanterne og de anvendte metoder, at der er ”troskab mod begivenheden” 

(Brinkmann 2014, s. 196). Denne dyd er opnået gennem stor troværdighed og gyldighed. Den 

etiske dyd står for det gode og opnås ved at overholde etiske kodeks for kvalitativ forskning 

gennem respekt, fortrolighed og samtykke, loyalitet overfor informanterne samt at sikre, at de 

ikke kommer til skade (Brinkmann 2014, s. 200). Dette er opnået ved at overholde de etiske 

regler samt at behandle patienterne med respekt. Den æstetiske dyd er relateret til det skønne 

og repræsenterer den måde, forskningen og dens resultater præsenteres på (Kvale, Brinkmann 

2009, s. 201). Er den æstetiske dyd stærk, bevæges læseren og oplever, at forskeren 

kommunikerer til dem på en ærlig, troværdig og sårbar måde. Denne dyd kan jeg som 

forfatter kun stræbe efter og overlader det således til læseren at være dommer af denne dyd. 

 

Opsummerende vurderes dette kandidatspeciale at være troværdigt, gyldigt og overførbart 

samt at være epistemisk og etisk (og forhåbentlig æstetisk). 

 

7. Konklusion og perspektivering 
I det kommende afsnit følger en konklusion på dette kandidatspeciales problemformulering, 

hvor fundene fra analysen og diskussion kort præsenteres. 

Sidst vil der følge en perspektivering, hvor implikationer for praksis belyses. 

 

7.1. Konklusion 
Dette kandidatspeciale har undersøgt, hvordan patienter med arterielle bensår eller 

blandingsbensår oplever deres hverdag og liv med et sår. 
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Analysen blev foretaget med en Ricoeur-inspireret metode, og på baggrund af seks 

fænomenologisk kvalitative livsverdensinterview blev der fundet, at disse patienter er 

eksistentielt påvirket i det ”Et liv med bensår – er et liv i helvede”. 

Dette hovedfund dannes af fire undertemaer. 

Konstante smerter – uden mulighed for lindring medfører, at patienterne lever med 

frygtelige smerter, som ikke kan elimineres. Hverken stillingsændring, søvn eller brug af 

smertestillende medicin giver fuld lindring fra smerterne. Smerteproblematik ved bensår har 

været kendt i nogle årtier, og da dette studie finder samme problematik hos patienterne med 

arterielle- eller blandingsbensår, tyder det på, at der endnu ikke er fundet en varig og brugbar 

løsning på problemet. De smerter som forårsages af bensåret gør, at hverdagen og livet er 

uudholdelig for patienterne. 

En evig kamp mod såret – for livet hentyder både til kampen om patienternes liv men også 

til en kamp mod bensåret, som er livslang. Patienterne kæmper mod bensåret for at undgå 

benamputation. Truslen om amputation af benet giver patienternes angst og suicidale tanker, 

men giver også kræfter til at handle og kæmpe imod, for at beholde benet. Når amputation er 

uundgåeligt, ændres patienterne holdning til amputation, og de vælger således amputation og 

livet frem for døden. I denne fase sker der en afstandstagen og distancering til benet, som 

ikke længere regnes for at være en del af deres krop. Dette ses ikke beskrevet i andre studier. 

For de patienter hvor såret heler op, opleves det som at få et nyt liv foræret. Et forløb med 

bensår medfører en irreversibel forandring af hele personen, der har bensåret. 

En tilstand mellem fortvivlelse og håb beskriver den situation patienterne befinder sig i, 

idet livet er styret af bensåret. Patienterne er selvbebrejdende og skyldbetyngede, da de 

mener, at deres tidligere livsstil som f.eks. rygning er skyld i bensåret. Patienterne opfatter 

sig selv som handicappede og dødssyge, hvilket påvirker deres body image og selvopfattelse. 

Deres humør er påvirket negativt, de har ingen livslyst og dermed nedsat livskvalitet. 

Patienterne har dog et lille håb, som tændes og vedligeholdes af behandlingssygeplejerskerne, 

som støtter patienterne og giver dem håb. Der er håb om heling, og hvis amputation er 

uundgåelig, vender håbet sig mod benamputation og proteser. 

Såret overtager alt, og livet går i stå. Dette sker, fordi bensåret medfører passivitet, 

immobilitet og begrænser patienternes færden, hvilket gør, at livet stagnerer. Patienterne 

bliver stavnsbundne, og bensårets implikationer på patienternes liv: at være straffet og at 

være i fængsel, kan symboliseres ved en elektronisk fodlænke. Den ukendte tidsfaktor skaber 

stor usikkerhed, og at vente på fuld sårheling beskrives som at vente på Godot – noget som 



 
 

55 

aldrig kommer. Bensåret overtager alle aspekter af livet, sågar også valg af fodtøj. 

Patienterne er stærkt udsatte for at blive socialt isoleret, og der mangler i dag et socialt 

behandlingstilbud i Danmark til denne patientgruppe, som både kan behandle såret og skabe 

et socialt netværk. 

 

I dette kandidatspeciale har patienternes udtalelser været styrende for hele processen. Det 

fremgår tydeligt, hvordan interview, transskription, fremgangsmåde og analyse er udført, 

hvilket styrker troværdigheden af dette studie, idet alle dele af undersøgelsen vil kunne 

genskabes. Enkeltinterview og fokusgruppeinterview vurderes til at være gyldige metoder for 

at belyse den valgte problemstilling. Alle etiske krav er overhold, og jeg var bevidst om at 

tage vare på patienterne. Dreyers Ricoeur-inspirerede metode vurderes ligeledes til at være 

gyldig som analysemetode, idet der gennem analysens tre trin blev opnået en dybdeforståelse 

af det essentielle ved patienternes oplevelser. 

Fundene fra dette studie viser noget alment og typisk ved at leve med arterielle bensår eller 

blandingsbensår og kan derfor forventes at være overførbare til andre patienter med samme 

diagnose. 

 

7.2. Perspektivering 
Dette speciales fokus er funderet i en systematiske litteratursøgning, som fandt, at der 

eksisterer meget få undersøgelser af patientgruppen med arterielle bensår eller blandingssår, 

og hvordan de oplever hverdagen og livet med et bensår. Fundene i denne speciale belyser 

således dette område i forskningen af patienter med bensår og finder flere punkter, som kan 

forbedres for at hjælpe patienterne. Fundene kan blandt andet implementeres af 

behandlingssygeplejerskerne og hjælpe til en mere personcenteret pleje og behandling, idet 

sygeplejerskerne med dette kandidatspeciale får indsigt i patienternes livsverden. 

Diskussionen af specialets fund lægger op til forskellige tiltag og nytænkning i forhold til at 

løse forskellige problemstillinger. Disse vil blive belyst i følgende tekst. 

 

Problematikken om insufficient smertedækkede patienter lægger op til et nyt studie, et 

interventionsstudie, for at afdække hvad der hjælper patienterne bedst. Er der nogle tiltag, 

som vil kunne nedsætte den tilstedeværende smerte? 

For at lindre patienternes natlige smerter, således at patienterne kan sove, kunne der måske 

udvikles en seng, som bevæger benet op og ned. Hvis stillingen af benet løbende forandres 
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ved en bevægelig fodende, kan tyngdekraften hjælpe blodet ud i de perifere blodkar, når 

benet kommer i lodret stilling. Problemet for patienterne med svær arteriel insufficiens i 

benene er, at smerterne stiger, når benet er i horisontal stilling, idet det hydrostatiske tryk 

falder (Lindholm 2005, s. 62). Hvis benet løbende ændrer stilling, mens patienterne sover, 

behøver de måske ikke sove med benet ud over sengekanten eller stå op midt om natten for at 

bevæge benet. En mere sammenhængende nattesøvn må formodes at styrke livskvaliteten. 

 

For at belyse om amputation har den ønskede virkning, kunne de patienter, der får amputeret 

benet, indgå i et follow-up studie i forhold til deres oplevelse af livet før og efter amputation. 

Et sådan studie kan belyse, om amputation lindrer sårsmerterne, eller om der i stedet opstår 

nye smerter f.eks. fantomsmerter eller en anden problematik. Undersøgelsen vil også kunne 

afklare, om der er indikationer for, at benamputationer bør ske tidligere i sårforløbet, end det 

sker i dag. 

 

Dette studie viser tydeligt, at patienter med arterielle bensår eller blandingsbensår er stærkt 

påvirkede af livet med et bensår. De forslag, der er debatteret tidligere i dette speciale, vil kun 

være mulige, hvis man fortsat prioriterer sygepleje til det hele menneske og ikke kun til såret 

på benet. Men vil der i fremtidens sundhedsvæsen være ressourcer til at tilrettelægge en 

holistisk individuel sygeplejebehandling til patienter med bensår? Vil man i fremtiden have 

tid til den psykiske omsorg, at lytte til patientens bekymringer, at støtte og give håb? Eller er 

der kun ressourcer til at fokusere på det klinisk instrumentelle ved sårbehandlingen, hvor en 

holistisk omsorg ikke er mulig? Skal vi kun behandle såret, eller skal vi behandle ”livet”? 

Skal der ny innovativ tænkning til? Der kan stilles mange spørgsmål. 

I England har de, som tidligere beskrevet, Lindsays Leg Clubs. Bør man i Danmark etablere 

disse centre eller noget lignende? Eller skal behandlingen af disse patienter udelukkende 

varetages af primærsektoren eller af patient-drevne foreninger? Skal hjemmesygeplejerkerne 

opkvalificeres i forhold til udførelse af specialist-sårbehandling, således at primærsektoren 

kan varetage patienterne med arterielle bensår eller blandingsbensår? 

I USA startede tre venner i 2004 en internetside ”Patients Like Me”, hvor patienter uanset 

diagnose kan oprette en profil (Heywood, Heywood & Cole 2015). Brugeren kan sidenhen 

læse og blandt andet dele erfaringer om behandling, følelser og andet. Vil lignende 

patientfora være noget for de nuværende patienter med arterielle- eller blandingsbensår? Eller 

vil det først være brugbart for den fremtidige patientgruppe, som er vokset op med digital og 

virtuel kommunikation? 
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Alle disse spørgsmål lægger op til en diskussion af den fremtidig udvikling af behandling og 

tilbud til disse patienter. 

 

På baggrund af dette kandidatspeciale kan man håbe på, at patienterne med arterielle bensår 

eller blandingsbensårs perspektiv i større grad bliver inddraget i fremtidige beslutninger, 

behandlinger og strategier. 
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Bilag 1. Søgestreng til litteratursøgning 
 

(Leg ulcer OR Foot ulcer OR Arterial leg ulcer) NOT (Venous ulcer/Varicose ulcer OR 

Diabetes Mellitus) AND (Quality of life OR Life experience OR empiricism). 
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Bilag 2. Eksempel på søgning 
Her er et screenshot fra søgning i Cinahl: 
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Bilag 3. Interviewguide 

 

05/03-15 
Aarhus 

Interviewguide Fokusgruppeinterview 
 
 
1. Først tager vi en runde, hvor alle præsenterer sig selv  

– Navn, alder og hvor lang tid man har haft bensåret. 
 
2. Så er det jer, der skal tale sammen: 

Kan I beskrive, hvordan det er at leve med et bensår? 
 

3. Hvordan påvirker bensåret jer i jeres hverdag? Hvilke følelser og tanker har I? 
Er der nogen, som har lyst til at begynde? 

 
Buffer: 
4. Nu skal I kort nævne de 3 dårligste oplevelser ved hverdagslivet med et bensår. 

De første 3 oplevelser, der lige umiddelbart falder jer ind. 
 
5. Så skal I kort nævne de 3 bedste oplever ved hverdagslivet med et bensår, hvis I 

kan komme på nogle. 
 
6. Er der nogle råd, I vil give videre til én, der lige har fået et bensår? 
 
 
Debriefing: 
Nu er vi ved at være ved interviewets ende og jeg vil høre, om I har nogen afsluttende 
kommentarer? 
 
Nogle har givet udtryk for, at de kun ønsker at deltage denne ene gang. Alligevel vil 
jeg tilbyde et to mandsinterview sammen med mig i slutningen af denne uge, for der 
kan være ting man ikke har fået sagt i dag, eller man kommer i tanker om når vi 
skilles. I kan sige til nu, eller ringe til mig i dag eller i morgen. 
 
Til sidst vil jeg spørge jer, hvordan det har været at deltage i interviewet? 
 
 
 

Interviewguide enkeltinterview    4-5/2-2015 
 

1. Vil du først fortælle dit navn, alder og hvor længe du har haft dit bensår? 
 

2. Vil du fortælle din oplevelse af, hvordan dit hverdagsliv er med et bensår og 
hvordan du lever med bensåret? 

 
3. Kan du nævne de 3 dårligste ting/oplevelser ved hverdagslivet med et bensår. De 

første 3 oplevelser, der lige umiddelbart falder dig ind. 
 
4. Kan du nævne de 3 bedste oplever ved hverdagslivet med et bensår, hvis du kan 

komme på nogle. 
 
5. Nu er interviewt ved at være slut. Er der noget du mener vi mangler at snakke om. 

Er der noget du vil sige til andre i din situation. (Læg den op til pt!) 
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Bilag 4. ABPI og Tåtryk 
 

For at kortlægge blodforsyningen ned til benet og tæerne måles enten et ankeltryk 

(ABPI=Ankle Brachial Pressure Index) eller tåtryk. 

Følgende figurer viser, hvordan ABPI-tryk og tåtryk skal aflæses.  

 

ABPI (Ankle Brachial Pressure Index): 

 
Tabel 1. ABPI-tal (Dansk Selskab for Sårheling et al. )  

 

 

Tåtryk: 

 
Tabel 2. Tåtryk  (Lindholm 2005, s. 65, Gottrup, Karlsmark 2008, s. 65) 
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Bilag 5. Samtykkeerklæring 

 

Marts-2015 
Aarhus 

Samtykkeerklæring 
 

 

Opgavens arbejdsproblemstilling: Hvordan opleves hverdagslivet med et bensår og 

hvordan lever patienterne med bensåret. 

 

 

Erklæring fra fokusgruppedeltagere: 

Jeg har modtaget mundtlig og skriftlig information om formålet med deltagelsen, 

rammerne for interviewet og at min anonymitet sikres. 

Jeg ved, at jeg til enhver tid, uden begrundelse, kan trække mig ud af undersøgelsen. 

Deltagelse omfatter, at jeg bliver interviewet om min oplevelse af at leve med et 

bensår. 

 

Undertegnede giver hermed samtykke til at deltage i et fokusgruppeinterview, der 

udgør en del af Lina Sophie Daugaard Lernevall’s afsluttende kandidatspeciale i 

uddannelsen Kandidat i Sygepleje ved Aarhus Universitet. 

Undertegnede skriver også under på, at materialet må bruges til artikelpublikation. 

 

Undertegnede skriver ligeledes under på, at der er givet samtykke til at Lina Sophie 

Daugaard Lernevall må se i undertegnedes elektroniske patientjournal (EPJ) efter 

relevant data til denne opgave. 

 

 

Deltagerens navn: 

 

Dato:________________________________________ 

 

 

Underskrift:___________________________________ 
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Marts-2015 
Aarhus 

Samtykkeerklæring 
 

 

Opgavens arbejdsproblemstilling: Hvordan opleves hverdagslivet med et bensår og 

hvordan lever patienterne med bensåret. 

 

 

Erklæring fra interviewdeltagere: 

Jeg har modtaget mundtlig og skriftlig information om formålet med deltagelsen, 

rammerne for interviewet og at min anonymitet sikres. 

Jeg ved, at jeg til enhver tid, uden begrundelse, kan trække mig ud af undersøgelsen. 

Deltagelse omfatter, at jeg bliver interviewet om min oplevelse af at leve med et 

bensår. 

 

Undertegnede giver hermed samtykke til at deltage i et enkeltinterview, der udgør en 

del af Lina Sophie Daugaard Lernevall’s afsluttende kandidatspeciale i uddannelsen 

Kandidat i Sygepleje ved Aarhus Universitet. 

Undertegnede skriver også under på, at materialet må bruges til artikelpublikation. 

 

Undertegnede skriver ligeledes under på, at der er givet samtykke til at Lina Sophie 

Daugaard Lernevall må se i undertegnedes elektroniske patientjournal (EPJ) efter 

relevant data til denne opgave. 

 

 

Deltagerens navn: 

 

Dato:________________________________________ 

 

 

Underskrift:___________________________________ 
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Bilag 6. Briefing og debriefing 

 

05/03-15 
Aarhus 

Introduktion 
 
Information: 
Som jeg har fortalt både mundtligt og skriftligt, læser jeg i øjeblikket en kandidat i 
sygepleje ved Aarhus Universitet og er nu i gang med min afsluttende 
eksamensopgave - kandidatspecialet. 
Jeg har inviteret jer til at deltage i et interview, fordi jeg ønsker at blive klogere på, 
hvordan det opleves at leve med et bensår og hvordan hverdagslivet er med et bensår, 
og det har I hver især erfaring med. 
 
Jeg har valgt at tage en med-interviewer med Signe Mosbjerg Wengel som også er 
sygeplejerske. For flere ører og øjne fanger flere detaljer. 
 
Etik: 
Interviewet varer maks. 1 time og vil blive optaget på Iphone og computer. Lydfilerne 
vil sidenhen blive opbevaret sikkert, og destrueret 6 måneder efter udgivelse af artikel. 
Der er ikke andre end mig, der vil genhøre interviewet. 
Ved udskrift af interviewet vil I alle blive anonymiseret, så ingen vil kunne genkende 
jer. 
 
Hvad kommer der til at foregå i dag: 

• Vi skal i dag lave et fokusgruppeinterview, og det er lidt anderledes end et 
klassisk interview, hvor intervieweren stiller en masse spørgsmål hele tiden.  

• Ved et fokusgruppeinterview taler deltagerne mest med hinanden, frem for at 
tale med intervieweren (mig). 

• Jeg vil således stille det første spørgsmål, og så er det meningen at I skal 
snakke og diskutere med hinanden. Som en samtale om emnet. 

• I kører selv diskussionen, og hvis den kører af sporet, hvis I løber tør for ting 
at sige, hvis ikke alle kommer til orde – så plejer en fra gruppen at gøre noget 
ved det – ellers skal jeg nok hjælpe til eller Signe vil byde ind. 

• Alle oplevelser/holdninger/erfaringer/beretninger er lige vigtige – der findes 
ikke rigtige og forkerte svar. 

• Det jeg ønsker at bliver klogere på og som I skal snakke om er: hvordan det 
opleves hverdagslivet er med et bensår og hvordan lever du med bensåret. 

• Af praktiske grunde skal jeg lige nævne, at I ikke skal sætte kaffekoppen hårdt 
ned på bordet, pga. at vi optager samtalen. 
 
 

Er der nogen spørgsmål, før vi begynder? 
 
 
 

Afslutning: 
Nu er tiden ved at være gået. 
Er der nogle afsluttende kommentarer, eller noget du ønsker at uddybe mere? 
 
Tak for at du/I ville deltage. 
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Bilag 7. Transskriberingsguide  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transskriberingsguide 
 

Alt mundtlig tale skal udskrives. Og der renses ikke i samtalerne – alt skrives som det siges. 

 

(navn) Til at anonymisere deltagere, når de siger deres/hinandens navn eller stedsangivelser. 

(red. ) Når noget, som ikke siges, skal tydeliggøres 

, Der hvor deltagerne deler sætningerne, når de taler 

___ Til når den der taler selv understreger noget 

… Til korte pauser 

(PAUSE) Til længere pauser 

(Manglende punktum) Når folk taler i munden på hinanden, og fortsætter på den sætning de var  

i gang med at sige 

 

(Halkier 2008, s. 70-72, Kvale, Brinkmann 2009, s. 199-209) 
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Bilag 8. Illustration af forholdet mellem forklaring, forståelse og fortolkning 

 

 


