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Resume 
Formålet med projektet var at beskrive patientens oplevelse af livet med sår på benene og 

hvorledes patienten oplever sin dagligdag og livskvalitet påvirket, herunder 

hjemmesygeplejerskens inddragelse af patientens livsverden i sin planlægning af sygeplejen. 

Den anvendte metode er en deduktiv indholdsanalyse inspireret af Krippendorff samt Elo og 

Kyngäs. Som projektets teoretiske ramme anvendes sygeplejeteoretikerne Patricia Benner og 

Judith Wrubel. Litteratursøgningen blev foretaget i CINAHL og PubMed og tre artikler blev 

udvalgt. Formålet havde afsæt i antagelsen om, at patientgruppen med sår på benene ikke får 

den optimale pleje og at plejen ikke tager udgangspunkt i det enkelte menneskes behov og 

ressourcer og at dette divergerer med sygeplejens værdigrundlag. Antagelserne dannede 

baggrund for analysespørgsmål som blev stillet til de inkluderede artikler. Af projektets 

analyse blev to temaer udledt: (1) Patientens manglende indfrielse af forventninger til nutiden 

og fremtiden (2) Sygeplejerskens rolle og funktion, hvor medinddragelse af 

patientperspektivet sker gennem samarbejde. Temaerne gav gennem diskussion et svar på 

problemformuleringen. 

Abstract 
The purpose of this project was to describe the patient's experience of living with leg ulcers 

and how patients experience their daily life and quality of life affected including home nurse 

involvement of the patient's life-world in its planning of nursing. The method used is a 

deductive content analysis inspired by Krippendorff and Elo and Kyngäs. As the project's 

theoretical framework used nursing theorists Patricia Benner and Judith Wrubel. The 

literature search was conducted in CINAHL and PubMed and three articles were selected. The 

purpose was based on the assumption that the group of patients with leg ulcers do not receive 

the optimal care and that care is not based on the individual's needs and resources and that this 

diverges with nursing values. The assumptions were the basis for analysis questions which 

was made the included articles. Of the project analysis, two themes derived: (1) The patient's 

failure to honor expectations of present and future and (2) Nurse's role and function of the 

involvement of the patient perspective is through cooperation. The themes were through 

discussion, giving answers to the problem formulation. 
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1.Indledning 
Undersøgelser viser, at patienter med sår på benene oplever mange forskellige 

problemstillinger som påvirker deres liv og livskvalitet, herunder indskrænkelse af fysisk 

aktivitet, smerter, depression og isolation (Green & Jester 2010, Chamanga  2010,  Duncan  & 

Brooks  2009,  Gorecki 2009, Briggs & Flemming 2007,  Price et al. 2008, Harrison et al. 

2008, Melby 2006, Corydon-Petersen et al. 2006, Persoon et al. 2004,  Ebbeskog & Ekman 

2001). Patienter med sår har ofte en anden grundsygdom og er af den ældre aldersgruppe, 

derved bliver det en kompleks situation at håndtere for patienten og for sundhedspersonalet, 

hvorfor problemstillingen må siges, at være sygeplejefaglig relevant at arbejde med. 

Beregninger viser, at antallet af ældre vil øges indenfor de næste 10 år og dermed er der risiko 

for at antallet af senkomplikationer som sår stiger (Corydon-Petersen et al. 2006). 

Formålet med projektet er at fokusere på patienternes oplevelse af livet med sår og 

sygeplejens indflydelse på patientens oplevelse af at leve med sine sår.  

2.Problembeskrivelse 
Med mange års klinisk erfaring i hjemmeplejen har jeg oplevet, at der i forbindelse med 

behandling af sår hos patienter i eget hjem, er fokus på sårhelingen og om forbindingen sidder 

rigtigt og kun ringe fokus på, hvilken betydning det har for deres dagligdag og hvordan det 

påvirker dem at have såret. Flere undersøgelser understøtter denne erfaring (Chamanga 2010, 

Williams 2010, Walsh & Gelthin 2009, Briggs & Flemming 2007, Persoon et al. 2004). Det 

kan f.eks.være hvordan smerter i relation til sår påvirker patienten i andre sammenhænge 

f.eks. søvn og sociale aktiviteter. Det kan undre mig, at vi som professionelle ikke tænker 

helheden ind i sygeplejen, men primært fokusere i den instrumentelle sygepleje og antager det 

må skyldes sygeplejerskernes manglende viden og forståelse for patientgruppens 

problemstillinger. Flere undersøgelser beskriver denne problematik (Briggs & Flemming  

2007, Persoon et al. 2003, Melby 2006, Gorecki 2009, Ebbeskog & Ekman 2001, Corydon-

Petersen  et al. 2006, Price 2008).  WHO`s definition af livskvalitet omhandler en persons 

oplevelse af eget liv set ud fra den kultur og de værdinormer individet er en del af og på 

baggrund af mål, forventninger og interesser (Chamanga 2010, Melby 2006).  

Walsh og Gethin (2009) har ud fra et sygeplejerskeperspektiv beskrevet, hvorledes 

hjemmesygeplejersken oplever plejen og behandlingen hos patienter med sår på benene. 

Konklusionen på undersøgelsen viser, at sygeplejerskerne i hjemmeplejen mangler opdateret 
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viden om sårpleje, herunder de komplekse problemstillinger patienter oplever (Walsh & 

Gethin 2009). 

2.1. Patienternes oplevelse ved at have sår på benene 

Et internationalt studie har undersøgt patienters oplevelser ved at leve med sår (Prices 2008), 

hvor patienterne gav udtryk for, at smerterne var den værste sammenhæng til det at have sår. 

Patienter fortæller ligeledes deres forskellige oplevelser af den smertelindrende behandling. 

Ud over smerter var lugtgener, gener fra forbinding, manglende eller nedsat aktivitetsniveau, 

besværligheder ved badesituationer og gennemsivning af forbindingen nogle af de negative 

konsekvenser forbundet med sår (Ibid). Flere undersøgelser understøtter disse fund og 

beskriver desuden de psykologiske og sociale konsekvenser som isolation, søvnbesvær, 

depression, påvirket selvværd, ændret personlighed, manglende aktivitet og påvirket 

arbejdssituation (Gorecki 2009, Melby 2006, Briggs & Flemming 2007, Corydon-Petersen et 

al.2006, Persoon et al. 2004,  Ebbeskog & Ekman 2001). Når undersøgelser viser, at 

patienterne har mange negative konsekvenser af deres sår i dagligdagen, antager jeg derfor, at 

vi som sygeplejersker ikke er bevidste om betydningen af, at inddrage denne viden i 

planlægningen af sygeplejen bl.a ved at spørge ind til patientens oplevelser og på den måde 

inddrage patientens livsverden i planlægning af sygeplejen. Begrebet livsverden hører til i den 

fæmenologiske tradition og i følge Dahlberg et al. (2003) indebærer et livsverdensperspektiv, 

at menneskets hverdagsliv og dagligdag tillægges opmærksomhed. Livsverdensperspektivet 

indebærer også at se, forstå og beskrive samt analysere verden, eller dele deraf, sådan som 

den erfares af det enkelte menneske og at det er i livsverdenen, at vi søger et livsindhold og en 

mening. (Dahlberg et al. 2003).  

2.2.Økonomiske konsekvenser 

Patientgruppen, som ud over at have sår, er karakteriseret ved at være ældre mennesker og 

ofte med andre grundsygdomme, er med til at tilføje samfundet store økonomiske 

omkostninger, specielt indenfor sundhedssektoren. Jørgensen (2010) skriver, at 80 % af 

behandling af sår finder sted i hjemmeplejen og at hjemmeplejen anvender 3,3 mia. kroner om 

året til lønninger til behandling af sår og 174 mio. kroner til sårbehandlingsprodukter 

(Jørgensen 2010). Behandling til patienter med sår kan således konkluderes, at være en stor 

økonomisk belastning for samfundet og ressourcekrævende på flere områder både i forhold til 

behandlingsprodukter samt anvendte arbejdstimer. En dansk undersøgelse (Corydon-Petersen 

et al.2006) viser denne patientgruppe også har brug for hjælp til almindelig dagligdags 
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livsførelse (ADL), da de er hæmmet af deres sår, forbindingen eller de komplikationer der 

støder til såret såsom immobilitet, depression og søvnforstyrrelser. Derfor er denne 

patientgruppe også tit tilknyttet hjemmeplejen til personlig pleje, rengøring og indkøb. Denne 

afhængighed har indflydelse på patientens dagligdag og livskvalitet Gorecki et al.2009, 

Corydon-Petersen et al. 2006). 

2.3.Planlægning af sygeplejen til patienter med sår på benene 

Den øgede fokusering på patientperspektivet og patientinddragelse har indflydelse på 

tilrettelæggelsen af sygeplejen og hænger sammen med opfattelsen af, hvad sygepleje er og 

bør være f.eks. i sygeplejerskeuddannelse, hvor faget patientologi er kommet på skemaet. Når 

sygeplejersken skal tage kvalificeret stilling til, hvilke handlinger der skal vælges i konkrete 

situationer, kan sygeplejersken sjældent nøjes med at have viden om patientens sygdom, 

symptomer, behandling og prognose. Sygeplejersken har i forhold til konkrete 

sygeplejefaglige problemstillinger brug for af lære patienten at kende for at kunne forstå, 

vurdere og inddrage patienten og de pårørendes subjektive oplevelse og fortolkning af 

situationen, hvis målet med den patientcentrerede sygepleje skal nås (Madsen & Winther 

2011, Benner & Wrubel 2001). 

Corydon-Petersen et al.(2006) beskriver, at mennesker med kroniske sår kan karakteriseres 

ved at have et langvarigt forløb med mange kontakter, hvilket kan medføre mangel på 

kontinuitet i behandlingen, risiko for misforståelser, samt ringe mulighed for overblik over 

eget behandlingsforløb. Patienten oplever råd og vejledning modsatrettede og situationen kan 

være svært at overskue, hvorved patienterne oplever magtesløshed. Konsekvensen er, at 

patienten overlader hele ansvaret omkring såret til den professionelle (Corydon-Petersen et al. 

2006). Jeg kan antage, at dette kan skyldes at sygeplejersken ikke tager udgangspunkt i 

patientens behov og ressourcer, hvilket understøttes af Persoon et al. (2004). Det kan få den 

konsekvens, at patienten ikke får den optimale individuelle pleje og behandling til sine sår. I 

Sundhedsloven vægtes den borger- og patientrettede medindflydelse og selvbestemmelse i 

forhold til egen sundheds- og sygdomssituation. Værdier som respekt for det enkelte 

menneske, selvbestemmelse, integritet, frihed til at foretage valg, ret til aktindsigt og 

information om egen helbredstilstand og medinddragelse i beslutninger om behandling er 

nogle af de elementer, som har betydning for det stigende patientfokus, der præger 

sundhedsvæsenet (Ministeriet for sundhed og forebyggelse 2008, Den Danske 

Kvalitetsmodel, 2012). Williams (2010) beskriver, hvorledes sygeplejersken er nødt til at 
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have en god forståelse for de psykiske og psykosociale faktorer som påvirker patienten med 

sår, således der kan opnås en succesfuld relation mellem patient og den professionelle. Dette 

munder ud i en effektiv planlægning af plejen og gode oplevelser for patienten (Williams 

2010). For at udgå at sygeplejersken overtager hele plejen og behandlingen, er sygeplejersken 

derfor nødt til at inddrage patienten i planlægningen af pleje og behandling af sine sår.  

Harrison (2008) påpeger, at sygeplejersken må betragte patienten på baggrund af kliniske 

omstændigheder, patientens samlede situation samt patientens værdier (Harrison 2008). Det 

betyder, at sygeplejersken er nødt til at være opmærksom på, hvad der har betydning for den 

enkelte patient og hvordan patienten oplever at have sår. Sygeplejersken må hjælpe med at 

belyse sammenhænge mellem patientens forskellige problemstillinger og patientens sår og 

ikke udelukkende have fokus på såret, ophelingen og forbindingen.  

2.4.Patienternes oplevelse af smerter i relation til deres sår  

Flere undersøgelser viser at smerte er en af de værste konsekvenser forbundet med sår 

(Duncan & Brooks 2009, Price et al. 2008, Briggs & Flemming 2007, Corydon-Petersen et al. 

2006, Heinen et al. 2003). Smerte er et komplekst fænomen, og det er derfor vigtigt, at 

sygeplejersken i sin sygepleje til patienten med sår og smerter medtænker denne kompleksitet 

og arbejder ud fra patientens individuelle situation. På den baggrund antages det, at man som 

sygeplejerske er nødt til at se på andet end den medikamentelle behandling, da smerter er et 

udtryk for hele patientens situation. International Association for the Study of Pain (IASP) 

definere smerter som: ”en ubehagelig sensorisk og emotionel oplevelse forbundet med aktuel 

eller potentiel vævsbeskadigelse eller beskrevet som sådan skade” (Jensen 2008, s.141). 

Heraf kan udledes, at der i definitionen ligger en forståelse af, at smerter for de fleste er 

ensbetydende med vævsbeskadigelse. Definitionen rummer også erkendelse af, at smerter kan 

være til stede uden, at en egentlig vævsskade kan påvises eller ligger til grund for oplevelsen. 

Det antages, at smerter både er en fysisk og en følelsesmæssig oplevelse og derfor ikke kan 

skilles ad, da vores følelser påvirker smerteoplevelsen både i positiv og negativ retning 

(Jensen 2008).  

2.4. Problemafgrænsning 

På baggrund af ovenstående problembeskrivelse kan det konkluderes, at det for patienten er 

en problematisk og kompleks situation, at have sår på benene. Patienten er ofte ældre og har 

en anden grundsygdom. Såret er forbundet med mange negative komplikationer som smerter, 
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ildelugtende forbindinger, søvnbesvær, psykiske og sociale påvirkninger som depression, 

personlighedsændring, isolation, nedsat aktivitet, påvirket arbejdsvilkår, nedsat selvværd, 

påvirket kropsforståelse for blot at nævne nogle (Price et al. 2008, Briggs & Flemming 2007, 

Corydon-Petersen et al. 2006,  Persoon et al. 2004). Endvidere påvirker det patienternes 

dagligdag og livskvalitet og det er en stor økonomisk belastning for samfundet, både i form af 

arbejdstimer og anvendelse af sårprodukter (Jørgensen  et al. 2008). Patienterne føler ikke 

altid de får den optimale pleje og behandling af de professionelle, idet behandlingen ikke 

stemmer overens med deres behov og ressourcer (Briggs & Flemming 2007, Corydon-

Petersen et al. 2006,  Persoon et al. 2004).  

Patientgruppens forskellige oplevelser med sår er ofte forbundet med negative konsekvenser, 

hvorfor det er relevant at undersøge oplevelserne yderligere. På baggrund af ovenstående 

refleksioner bliver patientperspektivet således omdrejningspunktet i dette masterprojekt.  

2.5. Problemformulering  

Hvordan oplever patienten at have sår på benene og hvilken betydning har det for 

patientens dagligdag og livskvalitet, herunder hjemmesygeplejerskens inddragelse af 

patientens livsverden i planlægningen af sygeplejen? 

3. Struktureret og reflekteret litteratursøgning  
Litteratursøgningen er foregået over flere etaper. Første søgning var en tidlig søgning i 

forbindelse med beskrivelse af den kliniske problemstilling. En mere fokuseret søgning blev 

foretaget, da problemformuleringen med mere præcise søgeord forelå. For at udfolde den 

eksisterende viden om patienter med sår og for at understøtte egne erfaringer med 

evidensbaserede undersøgelser, gennemførte jeg en systematisk litteratursøgning som 

beskrevet nedenfor. Dette for at nuancere den eksisterende viden omkring patienter med sår. 

Sammen med en bearbejdning af litteraturen, er dette en forudsætning for at skrive en 

videnskabelig opgave, da det åbner op for den sammenhæng problemet er en del af, tager 

udgangspunkt i og bygger videre på (Bjerrum 2005,  Buus et al. 2008). Søgningens fund 

indgår i problembeskrivelsen.  

I denne første søgning blev der foretaget systematisk litteratursøgning i nationale og 

internationale databaser (CINAHL, PubMed, Bibliotek.dk) ud fra en eksplicit søgestrategi 

(bilag 1). For at specificere søgningen blev søgeordene søgt som kontrollerede emneord 
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(CINAHL Heading, MeSH Term) og som fritekstsøgning, hvis de ikke fandtes som emneord. 

Søgningen var rettet mod at finde evidens omkring den kliniske problemstilling vedrørende 

patienter, som er i behandling af sår og den komplekse sygepleje f.eks. i sammenhæng med 

fænomenet smerter. Der blev derfor anvendt brede søgeord som: wound og pain. Herved blev 

420 relevante artikler valgt ud fra deres titel (se endvidere figur 1). Ved gennemgang og 

læsning af abstract blev 14 artikler valgt. Efter afgrænsning af problemformulering blev der 

suppleret med ny litteratursøgning i PubMed og CINAHL herunder søgning ved hjælp af 

artiklernes emneord og ved kædesøgning i artiklernes referencer. Dette for at finde frem til 

yderligere materiale der kunne til hjælpe til besvarelse af problemformuleringen. Flere 

emneord blev anvendt: wound, pain, quality of life, chronic, ulcer. Søgningen blev foretaget 

som bloksøgning, hvor booleske operatorer kombinerede søgningen vha. AND og OR. 129 

artikler blev fundet og ud fra artiklernes overskrift og læsning af abstract blev søgningen 

reduceret til tre relevante artikler.  

3.1. Inklusions- og eksklusionskriterier for referencer 

Til at besvare problemformuleringen blev søgningen indskrænket ved at indkredse søgningen 

til referencer med tilgængelig abstracts og full-text (Polit &Beck 2006, s. 138). Der ønskes 

kun referencer på dansk, norsk, svensk og engelsk, idet udgangspunktet for en 

litteraturgennemgang er sproglig forståelse af referencerne (Stoltz et al. 2007) og at de er 

skabt i en sammenhæng der ligner den danske. Børn er blevet fravalgt idet de oftest behandles 

på sygehuset eller hos praktiserende læger. Udgangspunktet for projektets undersøgelse er 

afgrænset til hjemmeboende patienter idet kompleksiteten hos indlagte patienter ofte er meget 

høj. Kvantitative undersøgelser blev ekskluderet pga. en forståelse af, at 

problemformuleringen bedst kunne belyses ud fra kvalitative studier eller studier der anvendte 

triangulering.  

I den anden og sidste søgning  blev der ikke medtaget litteratur fra før 2005, idet materiale fra 

litteraturstudier (Briggs & Flemming 2007, Persoon et al. 2004) er medtaget og anvendt i 

problembeskrivelsen og inddrager litteratur undersøgt fra før 2005. Figur 1 illustrer hele 

søgestrategien. 
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Figur 1: Udvælgelsesprocess af relevante forskningsartikler 

4.Metode 
I det følgende afsnit beskrives og begrundes videnskabsteoretisk overvejelser, valg af empiri, 

metode til analyse og valg af projektets teoretiske ramme.  

4.1. Videnskabsteoretiske overvejelser 

Der ønskes en forståelse for, hvordan patienter oplever livet med sår og hvordan det påvirker 

patientens dagligdag og livskvalitet og dermed får betydning for den sygepleje patienten har 

behov for.   

Jeg vil derfor benytte den fænomenologiske tilgang (Husserl 1968, Lambert 1996) til at 

indhente data, dvs. tage udgangspunkt i patienternes oplevelser ud fra et patientperspektiv, 

den virkelighed som træder frem for patienten. Jeg vil forholde mig åben overfor de 

informationer patienterne giver mig, for at få beskrevet fænomener, der har relation til det at 

være patient med sår. Jeg vil desuden anvende den hermeneutiske tilgang (Gadamer 2004) i 

tolkningen af empirien, idet den hermeneutiske fortolkningskunst består i at leve sig ind i det 

unikke indhold bag teksten og dermed give en forståelse for andres oplevelser. Opgaven vil 

derfor have en fænomenologisk-hermeneutisk tilgang.  
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Forståelsens genstand, altså patientens oplevelse af livet med sår, medvirker til at skabe viden 

gennem forståelse af et andet menneske. Skabe en forståelse om de bevidsthedsfænomener, 

som den anden, patienten med sår, er medvidende om. Her er fænomenologien en anvendelig 

metode. Edmund Husserl (1859-1938) var den første, der på et videnskabeligt grundlag 

forsøgte at udarbejde en lære om bevidsthedsfænomener, og regnes derfor i dag som en af 

fænomenologiens grundlæggere. Husserl mente, at videnskaben skulle gå til sagen selv og 

undersøge bevidsthedsfænomener direkte, som de kommer til syne i vores erfaring. Det 

afgørende for Husserl er ikke at fokusere på den menneskelige bevidsthed som enten 

subjektiv eller objektiv, men derimod undersøge den måde, hvorpå bevidstheden viser sig 

som en relation til noget (Birkler 2005, Husserl 1968). Martin Heidegger(1889-1976), som 

også var tysk filosof indenfor fænomenologien og hermeneutikken, kritiserede Husserl for alt 

for entydigt at fokusere på begreber hentet ukritisk fra den metafysiske filosofi og 

udarbejdede et nyt udgangspunkt for fænomenologien. Heidegger kritiserede bl.a. den 

metafysisk filosofi for, at den vil bestemme, hvad det værendes væren er, det vil sige den vil 

bestemme, hvad en tings inderste væsen eller kerne er (Lambert 1996).  

Ved at undersøge patienternes oplevelse af et liv med sår og hvordan det påvirker deres 

dagligdag og livskvalitet, kan jeg finde frem til fænomener den enkelte patient oplever som 

problematiske i relation til sår. Det vil jeg gøre, ved at være åben overfor patienternes udsagn.  

Hermeneutikken beskæftiger sig med spørgsmålet om forståelse og hvordan man metodisk 

bør gå frem for at opnå ny forståelse. Grundtanken er, at forståelse ikke primært er noget som 

subjektet, metodisk og erkendelsesteoretisk, yder og tager i besiddelse. Forståelse er en 

sandhedshændelse: at en sag eller problemstilling pludseligt ses i et nyt lys, hvilket giver en 

ny forståelse (Gadamer 2004). Hans-Georg Gadamer (1900-2002) var tysk filosof og er mest 

kendt for sit arbejde med hermeneutikken. Gadamer er inspireret af og har studeret blandt 

andet hos Martin Heidegger. Jeg ønsker at få en forståelse for patientens oplevelse af livet 

med sår og hvordan det påvirker patientens dagligdag og livskvalitet altså at sætte min 

forforståelse i spil for at få en ny forståelse. Min for-forståelse er den forståelse, der altid går 

forud for selve forståelsen. Forståelsen dannes ud fra fordomme som kommer til udtryk 

gennem traditioner, kultur, arv og miljø. Ofte vil for-forståelsen være implicit og derved ikke 

noget, der tænkes over. Ifølge Gadamer er fordomme uundværlige og uundgåelige, og kan 

anvendes til at fortolke verdenen. Denne forståelse danner, med sine formninger og hypoteser, 
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en horisont, hvorfra verden anskues – en såkaldt forståelseshorisont (Birkler 2005, Gadamer 

2004). 

Inden projektets start har jeg en for-forståelse gennem 10 års klinisk erfaring som 

hjemmesygeplejerske. Min for-forståelse har medvirket til at skabe interessen for at arbejde 

med den kliniske problemstilling vedrørende patienter der har sår på benene. Jeg har udover 

den kliniske erfaring også en for-forståelse fra tidligere læst litteratur, tidligere udarbejdede 

opgaver på masteruddannelsen samt den anvendte litteratur i denne opgave. Ved at sætte min 

for-forståelse i spil, vil jeg opnå en mere fyldestgørende viden på området. Jeg vil undersøge 

patienternes oplevelser. Dette kan ske gennem analyse og fortolkning af empiri. Denne nye 

viden er ifølge Gadamer, en ny delforståelse. Denne delforståelse vil påvirke 

helhedsforståelsen, for derigennem at forstørre forståelseshorisonten. Den såkaldte 

hermeneutiske cirkel. Den hermeneutiske cirkel henviser til forståelsens cirkularitet. Det jeg 

forstår, kan jeg kun forstå på baggrund af det, jeg allerede forstår. Delene kan kun forstås, 

hvis helheden inddrages, og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af delene. (Dahlager 

2007, Birkler 2005, Gadamer 2004). Jeg kan altså ikke se på de enkelte dele i 

problemformuleringen uden at se det i forhold til problemformuleringen i sin helhed og 

omvendt. 

Den hermeneutiske cirkel vil komme til udtryk i analysen, hvor ny empiri og teori inddrages 

og hvor min for-forståelse sættes på spil. Jeg vil være åben overfor, hvad teksten fortæller og 

gå i dialog med teksten og teorien. I projektets diskussionsafsnit vil jeg bruge disse nye 

forståelser til at nå frem til en ny helhedsforståelse om emnet, der kan hjælpe mig til 

besvarelse af problemformuleringen.  

4.2. Valg af empiri 

Jeg har valgt selv ikke at indhente data, idet der allerede findes egnet empiri, som kan 

anvendes til at besvare problemformuleringen. Jeg har valgt tre artikler fordi de er relevante i 

forhold til min problemformulering, da de tager udgangspunkt i patientperspektiv og 

beskriver patienters oplevelse af, at leve med sår på benene. Artiklerne holder sig indenfor 

mine inklusions- og eksklusions kriterier og som det fremgår af nedenstående vurdering har 

de høj nok kvalitet til at kunne anvendes. Der er valgt tre artikler set ud fra projektets størrelse 

og tidsramme.  
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Til vurdering af artiklerne, anvendes vurderingsredskabet og guiden: Vurdering Af 

Kvalitative Studier (VAKS). Vaks er udarbejdet af Høstrup et al (2009), som i Dansk 

Sygeplejeselskab (Dasys) regi har udarbejdet guiden til vurdering af kvalitative studier. 

Vurderingsredskabet og guiden er punktopdelt, men præsentationen af artiklerne vil af hensyn 

til læsevenligheden, blive skrevet i en sammenhængende tekst.  

I det følgende vil jeg kort præsenterer de tre artikler. Den fulde  vurdering af artiklerne findes 

som bilag 2 og 3. 

4.2.1.  A focus group study into patients`perception of chronic wound pain 

(Mudge, E., Spanou, C., Price, P. 2008). 

Undersøgelsen inddrager seks patienter for at undersøge patienternes oplevelser med sår på 

benene. Forfatterne beskriver, at der de seneste år er tiltagende evidens for, at sår har stor 

indflydelse på patienternes livskvalitet. Undersøgelsen anvender fokusgruppeinterviews mhp. 

at diskutere patienternes oplevelser. Der var mulighed for fri diskussion så deltagerne kunne 

fortælle det, de mente var vigtigt at fortælle. Deltagerne fortæller om to forskellige slags 

smerter: akutte og kroniske smerter. Smerterne opleves som dunkende, brændende eller 

kløende. Oplevelserne af smerter har haft negative konsekvenser for deltagerne bl.a. nedsat 

selvværdsfølelse, isolation, afhængighed og søvnbesvær, hvilket har haft betydning for deres 

mestring af situationen. Smerterne har desuden haft betydning for dagligdagen og deres 

sociale aktiviteter. Deltagerne beskriver, at de ikke deler deres følelser med andre, heller ikke 

familien og derved oplever de sig isoleret og de har en fornemmelse af, at andre ikke forstår 

dem. Artiklen beskriver deltagernes forskellige oplevelse af den medicinske smertestillende 

behandling. Konklusionen på undersøgelsen er, at det er vigtigt, at sundhedspersonalet tager 

udgangspunkt i den enkelte patients oplevelse. Hver patients oplevelse og behov er forskellig 

og det er vigtigt, at personalet ikke negligerer smerternes betydning for den enkelte patient. 

Det, at patienten får mulighed for at blive forstået og kan dele sine oplevelser med andre, har 

stor betydning for patienten. 

Fokusgruppeinterviewet fandt sted i England. Studiets tre forfattere har forskellige baggrunde 

indenfor sundhedsvæsenet: E. Mudge er sundhedspsykolog, P. Price er ansat ved forskning og 

uddannelse indenfor sår ved Cardiff University og C.Spanou er læge og ansat ved School of 

Medicine, Cardiff University. Artiklen er publiceret i Wounds i 2008.  
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Artiklen beskriver patienternes oplevelser af deres sår ud fra et patientperspektiv og er derfor 

anvendelig til at besvare projektets problemformulering. Efter VAKS vurdering af artiklen 

kan den anbefales med forbehold, pga. den manglende metode beskrivelse og den lidt 

mangelfulde beskrivelse af analyseresultaterne.   

4.2.2. Adherence to leg ulcer lifestyle advice: qualitative and quantitative 

outcomes associated with a nurse-led intervention (Hecke, A et al. 2011). 

Undersøgelsen inddrager både en kvalitativ som kvantitativ metode. Formålet med 

undersøgelsen er at undersøge patienternes oplevelse i forbindelse forskellige  

sygeplejeinterventioner som f.eks.instruktion i at fjerne kompressionsforbinding. Der er lavet 

interviews og observationer af 26 patienter med venøse bensår. Ud over interviews og 

observationer udfyldte deltagerne smerteskala og dagbøger. Flere af deltagerne oplevede 

ændringer i deres dagligdag ved at kunne tage aktiv del i behandling af deres sår, bl.a. ved 

selv at kunne fjerne kompressionsforbindingen. Flere af deltagerne oplevede, at vejledningen 

og rådgivning i forbindelse med de nye sygeplejeinterventioner var afstemt i forhold til deres 

dagligdag, så de lettere kunne overkomme at lave øvelser og elevere benene. Deltagerne gav 

udtryk for, at de kunne genoptage deres tidligere interesser og deres sociale aktiviteter blev 

forbedret. De kunne se sammenhængen mellem sårheling og fysisk aktivitet samt 

sammenhængen mellem at være inddraget i behandlingen og være mindre afhængige af 

sundhedspersonale i deres dagligdag.  

Undersøgelsen er foretaget i Belgien og forfatterne har en PhD. Fire ud af de fem forfattere er 

uddannet sygeplejerske og den sidste er uddannet læge med speciale indenfor hudsygdomme. 

Alle forfattere er ansat ved Ghent University i Belgien. Artiklen er publiceret i Journal of 

Clinical Nursing  i 2010.  

Patienternes oplevelser bliver beskrevet i relation til en bestemt sygeplejeintervention og er 

anvendelig til besvarelsen af problemformuleringen. Efter VAKS vurdering kan artiklen 

anbefales.   

4.2.3. Living with a chronic leg ulcer (Byrne & Kelly 2010). 

Ud fra en fænomenologisk-hermeneutisk metode var undersøgelsens formål, at undersøge 

hvordan tolv ældre mennesker oplevede deres liv med venøse sår på benene. Der blev anvendt 

ustruktureret interview for at få en dybere forståelse for patienternes oplevelser af at leve et 

liv med venøse sår på benene. Deltagerne beskrev smerte som det værst tænkelige i relation til 
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deres sår og smerterne blev beskrevet som brændende og skærende. Deltagernes liv var blevet 

forandret fra et aktivt liv til et liv uden aktivitet, hvilket var forbundet med et stort tab. 

Deltagerne beskriver ligeledes, hvordan lækage fra forbindingerne var problematiske og 

sammenligner lugtgenerne med, at man ikke har skiftet tøj i flere år, hvilket påvirker dem i 

sociale sammenhænge. Smerterne påvirkede deltagernes personlighed. Nogle blev aggressive 

uden at vide hvorfor. Konklusionen på undersøgelsen er, at venøse sår har stor indflydelse på 

deltagernes livskvalitet, hvorfor sundhedsprofessionelle skal støtte bedre op omkring 

patienterne, så de bliver bedre til at mestre og håndtere deres situation. Forfatterne beskriver, 

at sygeplejerskerne skal være så kompetente, at de kan hjælpe patienterne til at finde 

anvendelige mestringsstrategier bl.a. ved at have fokus på det, som patienterne fortæller og 

som har indflydelse på, hvordan de oplever livet med sår på benene.  

Undersøgelsen er foretaget i Irland af Olivia Byrne og Marcella Kelly. Olivia Byrne  er 

sygeplejerske med efteruddannelse bl.a. en master. Byrne er ansat som sygeplejerske i et 

sundhedscenter. Marcella Kelly er ligeledes sygeplejerske med efteruddannelse og en master. 

Kelly er ansat som underviser på National University of Ireland. Artiklen er publiceret i 

Journal of Community Nursing i 2010.  

Patienterne fortæller deres historie om livet med sår på benene og artiklen er brugbar og 

anvendes derfor i dette projekt. Artiklen er efter VAKS vurderet til at kunne anbefales med 

forbehold, pga. den mangelfulde beskrivelse af informanterne og selve metoden.  

4.3.Metode til analyse 

4.3.1. Deduktiv indholdsanalyse 

Da projektet er baseret på en teoretisk ramme og derfor bevæger sig fra det generelle til det 

specifikke har jeg valgt den deduktive tilgang til analyse af empiri, for at kunne nå frem til en 

besvarelse af problemformuleringen. Nedenstående afsnit præsenterer kort indholdsanalyse. 

Indholdsanalyse er en forskningsmetode til at frembringe ny og valid viden. Analysemetoden 

tillader afprøvning af allerede eksisterende teori og empiri i en ny kontekst. Jeg har valgt at 

anvende Krippendorff (2004) samt Elo & Kyngäs`s (2008) forståelse til beskrivelse og 

anvendelse af analysemetoden. Indholdsanalysen er en beskrivende og forklarende 

analysemodel, der gennem en tværgående analyse af data leder frem til en ny viden og 

forklaring (Krippendorff 2004, Elo & Kyngäs 2008). Indholdsanalyse er derfor en relevant 
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metode i projektet, da jeg vil undersøge patienternes oplevelser med sår på benene samt 

sygeplejerskens inddragelse af patientens livsverden i sin planlægning af sygeplejen. 

Projektets problemformulering lægger op til at teste antagelser og nye kategorier i 

eksisterende data ud fra en på forhånd eksisterende analyseramme, hvorved den deduktive 

tilgang i indholdsanalysen er velegnet i projektet (Krippendorff 2004, Elo & Kyngäs 2008). 

Projektet vil analysere og diskutere eksisterende viden om patienternes oplevelser med en 

teoretisk ramme med sygeplejefagligt perspektiv. Det giver et andet perspektiv på den 

eksisterende viden, som dermed giver en ny viden og en ny forståelse til at kunne besvare 

problemformuleringen senere i projektet, når den ny viden er diskuteret med andre relevante 

studier. Den deduktive tilgang i indholdsanalysen indeholder en forberedelses-, organiserings- 

og formidlingsfase (figur 2).  

 

 

 

 

Figur 2: Forberedelses-, organiserings- og rapporteringsfasen i den deduktive 

indholdsanalyse –inspireret af Elo og Kyngäs (2008). 

I forberedelsesfasen udvælges relevant data til analysen, som gennemlæses mhp. 

meningstilskrivelse. 

Organiseringsfasen handler om at udvikle en struktureret analysematrice, herunder kategorier 

og spørgsmål (Elo & Kyngäs 2008 

Da en indholdsanalyse hurtig blive stor og uoverskuelig, vil der som hjælp til kodningen blive 

anvendt noteark (bilag 4). Efter data er inddelt i kategorier genlæses artiklerne igen sammen 

med data fra noteark. Dette for at se om der er overensstemmelse mellem originale data og 

kategorierne. Ud fra en tværgående analyse af kategorierne fremfindes nye temaer på 

baggrund af de nye fund. De nye temaer viderebringes til diskussionsafsnittet for at give svar 

på problemformuleringen..  
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4.3.2.Projektets teoretiske ramme 

Som projektets teoretiske ramme anvendes to amerikanske sygeplejeteoretikere Patricia 

Benner (født 1934) og Judith Wrubel (født 1942) og de vil kort blive præsenteret i dette 

afsnit. 

Benner og Wrubel`s teoretiske forståelse (Benner & Wrubel 2001) anvendes som et redskab 

til at støtte og påvirke udformningen af spørgsmål til empirien for at få nye ideer og komme 

dybere ind i samt konkretisere og videreudvikle problemområdet. Benner og Wrubel`s 

teoriudvikling tager udgangspunkt i sygeplejerskens praksis og ifølge Benner og Wrubel er 

det væsentligt at forsøge at begribe patientens opfattelse af sin sygdom og sin situation, for 

bedre at kunne vejlede og støtte patienten i et sygdomsforløb (Ibid ). Det er den menneskelige 

oplevelse af sygdom, som er det centrale i en sygeplejesammenhæng. Menneskets oplevelse 

af sygdom og lidelse er flettet ind i dets livssammenhæng. Sygdom og lidelse kan kun forstås 

i sammenhæng med det enkelte menneskes livsfase og livssituation, hvor arbejdsliv, 

familieliv og livsprojekter, den fortid, de erfaringer og fremtidsdrømme mennesket har, 

danner konteksten for menneskets oplevelse og tolkning af sygdom og lidelse (Ibid).  

Benner og Wrubel bygger eksplicit på Heideggers fænomenologiske virkelighedsforståelse i 

deres definition af mennesket og tager udgangspunkt i, hvad det enkelte menneske siger og 

gør, og derved skabe en meningsfuld måde for patienten til at forholde sig til verden på samt 

at mestre den (Ibid). En måde, hvorpå patienten har mulighed for mestring af deres tab, lidelse 

eller sygdom er gennem de handlinger, der betyder noget for den enkelte person. De særlige 

anliggender eller handlinger er konkrete og specifikke forhold, der betyder noget for den 

enkelte person. Som en central værdi i sygeplejen afdækker Benner og Wrubel, hvordan 

omsorg kommer til udtryk i relationen mellem patient og sygeplejersken (Ibid). At 

sygeplejersken formår at forholde sig kritisk til faste etablerede videnskabelige teorier og 

sandheder, har betydning for sygeplejen og patienten, idet fastlåste sandheder om mennesket 

kan styre sygeplejerskens opfattelse af, hvad der er muligt og umuligt at nå i plejen af 

patienten. Dermed kan teori komme til at virke blokerende i forhold til patientens muligheder, 

idet sygeplejersken vil handle ud fra den viden, hun har. Hvis denne viden betragtes som 

selvindlysende sandheder og ikke udfordres, er der ikke mulighed for at ændre opfattelse og 

handlinger. Herved er der risiko for, at faget stagnerer og at patienten ikke får den pleje, der 

hjælper ham bedst i forhold til hans situation og muligheder. Benner og Wrubel viser, 

hvordan kritisk arbejde kan være med til at udvikle sygeplejen (Ibid). 
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Benner og Wrubel anvender ikke begreberne dagligdag, livskvalitet og livsverden. Benner og 

Wrubel snakker i stedet om livssammenhænge, livsfaser og patientens oplevelse af verden. 

Ligeledes anvender Benner og Wrubel begreberne særlige anliggender, baggrundsforståelse, 

omsorg og situationen, hvilket er jeg mener dækker de begreber jeg anvender i min 

problemformulering. Anvendelse af Benner og Wrubel`s teori i analysen er med til at 

kvalificere fundene i et sygeplejefagligt perspektiv og er dermed relevante og brugbare til at 

besvare problemformuleringen senere i projektet. Med udgangspunkt i Benner og Wrubels 

teoretiske forståelse anvender jeg den deduktiv indholdsanalyse til at udfordre eksisterende 

empiri mhp. uddragelse af ny viden. Det er indholdsanalysens rapporteringsfase (figur 3). 

 

 

 

 

 

Figur 3: Projektets forberedelses-, organiserings- og rapporteringsfasen 
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i planlægningen af sygeplejen og hvordan kommer det specifikt til udtryk når patienter med 

sår på benene, fortæller om deres oplevelser? Yderligere uddybning af analysespørgsmål se 

bilag 4. Analyseafsnittet struktureres ved at anvende kategorierne og temaerne som overskrift. 

Figur 4 viser et eksempel fra noteark:  

Antagelser Analysespørgsmål Kategorier Temaer  

Sygeplejersker mangler 
viden og forståelse for 

betydningen af 

inddragelse af 
patientens livsverden i 

sygeplejen 

Hvad vil det sige, at 
være patient med sår på 

benene? 

Hvilke faktorer påvirker 

patientens dagligdag og 
livskvalitet? 

At være patient med sår 
på benene. 

5.1.Patientens særlige 
anliggender 

5.2.Patientens 

baggrundsforståelse 

5.3. Forventninger til 

nutiden og fremtiden 

Figur 4: Eksempel på strukturering af analysen. Udkast fra noteark (bilag 4) 

5.1.At være patient med sår på benene 

Dette afsnit omhandler patienternes oplevelser af at have sår på benene og hvordan deres 

dagligdag og livskvalitet er påvirket af sårene. Benner og Wrubel tager udgangspunkt i 

dagligdagen, som patienten lever og oplever den og at det er patientens oplevelse af kvalitet af 

det levede liv, som har betydning for den enkelte patient og som kan derfor tilskrives 

patientens oplevelse af livskvalitet. Ifølge Benner og Wrubel (2001) er det væsentligt, at 

forstå patientens opfattelse af sin sygdom og sin situation, for at sygeplejersken bedre kan 

støtte patienten i sit sygdomsforløb. Det er den menneskelige oplevelse af sygdom, som er det 

centrale i et sygdomsforløb, hvorfor det har betydning at forstå, hvad det vil sige at være 

menneske. Benner og Wrubel fremhæver fire karakeristiske træk ved det at være menneske 

som beskrives ved anvendelse af begreberne særlige anliggender, baggrundsforståelse, 

kropslig intelligens og det at være placeret i en situation (Benner & Wrubel 2001, s. 45). 

5.1.1.Patientens særlige anliggender 

En person skabes af meninger og betydninger, som dermed styrer personens adfærd, 

forståelse og oplevelser. Det at deltage i en for personen meningsfuld verden bevirker eller 

skaber mening for den enkelte person (Benner & Wrubel 2001, s. 45). Det kan være 

betydningsfuldt for den enkelte patient f.eks. at dyrke sport og nedenstående citat viser, 

hvorledes en patient oplever  at måtte opgive sin sport pga.sine sår på benet: 

“I played squash so I had to give that up – all my mates carried on and I used to 

sit and watch but it wasn`t the same as playing. That was the hardest part, 

having to drop things you`d done previously” (Mudge et al. 2008, s. 22). 
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Det at patienten må opgive sin sport, oplever patienten som den hårdeste del. At måtte opgive 

noget som vedkommende har gjort tidligere, indforstået før vedkommende fik sår på benene, 

betyder meget for patienten. Benner og Wrubel bruger begrebet særlige anliggender (Benner 

& Wrubel 2001, s. 70) til at beskrive det som har en særlig betydning for den enkelte person 

og som kan give anledning til stress, hvis ikke personen længere kan deltage i sine særlige 

anliggender. Det betyder, at det som truer ens særlige anliggender også truer en selv. Når 

patienten fortæller, at det er den hårdeste del at skulle opgive sin sport pga. sine sår, så kan 

man formode, at det kan give anledning til, at patienten oplever stress. Benner og Wrubel 

siger, at oplevelsen af stress eller udsathed opstår, når det ser ud til, at man risikerer at miste 

noget, som er af betydning for en (Ibid, s. 73).  

Eller som en anden patient fortæller: 

“I enjoyed walking and now I cannot look forward to walking so it`s a big loss” 

(Byrne & Kelly 2010, s. 48) 

Informanten fortæller, at gåturene var en fornøjelse, så det ikke længere at kunne gå, opleves 

som et stort tab og kan give anledning til stress hos denne person. Nedenstående eksempel 

fortæller, hvorledes patienten gennem sit liv har været der for familien og nu hvor familien 

ikke længere har brug for vedkommende på samme måde og hvor tiden kan bruges på sig 

selv, ja så er der noget og i dette tilfælde såret på benene, som forhindre dette:  

“This is the time of your life when you`ve brought family up and now you can 

go and enjoy yourself. But somebody up there says, `Oh no, you`re not doing 

that`” (Mudge et al. 2008, s. 22) 

Det kan formodes, denne patient oplever tab og dermed stress eller udsathed som Benner og 

Wrubel beskriver det. Oplevelse af, at man ikke kan gøre det, som man måske havde gået og 

set frem til, kan give en oplevelse af at miste. Benner og Wrubel siger, at det er omsorg der 

skaber muligheder for et menneske og fører til meningsfulde måder at mestre eller forholde 

sig til en situation på (Benner & Wrubel 2001, s. 23). For at kunne mestre den nye situation 

som det er at have fået sår, har man brug for omsorg. Nedenstående eksempel viser, hvordan 

omsorgen er med til at skabe håb hos patienten: 

“She [tissue viability nurse] said: `Let`s measure it. The wound size is 

decreased. Look! It is small and the wound looks good`. That gives you a bit of 

hope that it will heal. Honestly, I thought that it would never heal, at my age and 

such a wound, because they [other nurses from the hospital] did not gave me 

courage” (Hecke et al. 2011, s. 436). 
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Patient oplever sygeplejersken er med til at skabe håb ved at måle patientens sår. Patienten 

fortæller, hvordan vedkommende ikke troede såret ville hele op fordi sygeplejerskerne fra 

sygehuset ikke havde givet patienten denne oplevelse af håb. Det kan således tyde på, at 

sygeplejerskens måde at yde omsorg kan være med til at fremme håb hos patienten. Man kan 

formode, at en patient som ikke oplever tilsvarende omsorg, kan få en oplevelse af håbløshed 

i forhold sin situation. På baggrund af ovenstående fremgår det, at andres omsorg er vigtig for 

at kunne mestre og bevare håb i en situation som er ændret pga. en lidelse eller tab. I de 

nævnte eksempler er det tab af aktivitet patienterne oplever pga. deres sår. Det at blive 

afhængig af andre i en omsorgsrelation kan af patienten blive oplevet som at være udsat eller 

en oplevelse af tab af sin uafhængighed. Nedenstående eksempel viser, hvordan såret har gjort 

patienten afhængig af andre: 

”I can`t go anywhere on my own – I have to have someone with me all the time” 

(Mudge et al. 2008, s. 22) 

Patienten skal have en person med sig, hvis vedkommende vil nogle steder dvs. patienten ikke 

længere kan komme ud uden andres hjælp. Det kan betyde patienten er nødt til at modtage 

omsorg fra andre for at kunne gøre det vedkommende gerne vil og får dermed en oplevelse af 

afhængighed i en sammenhæng patienten ikke tidligere havde oplevet. Den kultur vi vokser 

op i kan medvirke til, at måden vi yder og modtager omsorgen på, tolkes forskelligt af den 

enkelte. Det at kunne tage mod omsorg fra andre kan være betinget af vores egne erfaringer 

gennem livet (Benner & Wrubel 2001). 

5.1.2.Patientens baggrundsforståelse 

Benner og Wrubel anvender begrebet baggrundsforståelse til at forklare, hvordan mennesket 

påvirkes af at være vokset op i en bestemt kultur (Benner & Wrubel 2001, s. 69). Et 

menneskes baggrundsforståelse har afgørende indflydelse på, hvordan vedkommende opfatter 

verden. Det er en forståelse, som kun i ringe grad er formuleret i ord (Ibid, s. 69). 

Baggrundsforståelsen kan således komme til udtryk: 

 “You can`t whinge too much to friends otherwise you won`t have any left – you 

have to keep it to yourself” (Mudge et al. 2008, s. 24) 

Ud fra dette citat ser det ud til, at informanten ikke føler, at man kan beklage sig vedrørende 

sår til venner. Dette kan måske skyldes en kulturel forståelse af, hvordan vi kan bruge 

hinanden. Baggrundsforståelsen er således med til at mestre de forskellige situationer vi står i 
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og ændres livet igennem. Det kan således se ud til, at kulturen vi er vokset op i og den 

erfaring vi har fået livet igennem får betydning for den måde vi mestre de forskellige 

situationer vi kommer til at stå i gennem livet. Det kan derfor få betydning for den enkelte 

patient med sår, hvilken baggrundsforståelse de har, i forhold til at mestre situationen med sår, 

hvorfor man må anses det som vigtige data, hvis man skal yde omsorg til patienten i forhold 

til de behov vedkommende har og ikke selv længere kan pga. sår på benene. 

5.1.3.Kontekst og temporalitet  

Nært forbundet med situationen er konteksten. Hvor situationen er her- og nu, er konteksten 

den historiske, kulturelle og sociale sammenhæng mennesket befinder sig i. Ifølge Benner og 

Wrubel sker der i forbindelse med nye og ukendte situationer, som f.eks. sygdom eller lidelse 

forandringer i den kontekst, mennesket befinder sig i (Benner & Wrubel 2001, s. 73). 

Mennesket befinder sig, ifølge Benner og Wrubel altid i en situation og involverer sig i 

situationer, direkte betinget af, hvilken betydning situationen har for vedkommende (Ibid, s. 

73). Mennesket er en del af situationen og situationen er en del af mennesket. Nedenstående 

citat viser den betydning det får når det, at komme op i en bus besværliggøres af, at have 

forbinding på benene: 

“If you are bandaged up you can`t bend your ankles enough to step up onto 

buses and things like that” (Mudge et al. 2008, s. 22)  

Informanten kan ikke komme op i bussen, pga. forbindingen. Det kan således få en negativ 

indflydelse på, hvordan patienten oplever dagligdagen og hvorledes patienten oplever 

dagligdagens gøremål udført. Konsekvensen formodes at blive nedsat aktivitet både fysisk og 

socialt, idet vedkommende ikke længere er i stand til at anvende et transportmiddel. 

Informanten i nedenstående eksempel viser, hvorledes forventninger til at være uafhængig 

blev forandret da vedkommende fik sår og dermed blev afhængig af andre og deres omsorg: 

 “…but that aid [stick to remove compression garments] has made me 

independent. You can recommend that to other patients. (..) Probably, I would 

have given up on wearing compression if I did not have that stick, because I am 

an independent person (…) Independence is very important to me and that is 

what you have given me with this aid” (Hecke et al. 2011, s. 437) 

Informanten fortæller, hvorledes et hjælpemiddel til at fjerne kompressionsforbindingen hjalp 

vedkommende til at kunne fjerne forbindingen selv specielt fordi uafhængighed betyder 

meget for vedkommende. Ens personlige historie bestemmer således, hvad man føler er rigtigt 

for en selv i den situation og den kontekst man befinder sig i. Benner og Wrubel siger, at 
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omsorg på denne måde skaber en kontekst, som er af afgørende betydning i sygeplejen 

(Benner & Wrubel 2001, s. 36 ). Dvs. at den omsorg sygeplejersken yder ved at vejlede i brug 

af et hjælpemiddel får patienten til at bibeholde sin uafhængighed som ellers kunne have 

været truet pga. sårene. Informanten fortæller, at han havde valgt uafhængighed frem for 

forbinding da det betyder mest for ham. Dvs. at den behandling patienten havde brug for i 

forhold til sårene ville patienten have valgt fra, hvilket kan få den konsekvens at såret bliver 

større eller ikke vil hele op. 

5.2. Patientens oplevelse af lidelse og tab 

Dette afsnit drejer sig om, hvordan patienterne oplever de fysiske, psykiske og sociale 

forandringer som følge af sår på benene. Benner og Wrubel har en teoretisk forståelse 

omkring den kropslige intelligens (Benner & Wrubel 2001, s.66) og hvordan menneskets liv 

opfattes i et livsforløbsperspektiv (Ibid, s. 142).  

5.2.1.Kropslig intelligens 

Benner og Wrubel skriver, at tabet af den erfarne, habituelle krop resulterer i at kroppen føles 

fremmed og objektiv (Benner & Wrubel 2001, s. 98). Patienten fortæller i nedenstående 

eksempel, at sårene på benene har fået den betydning og konsekvens, at det føles som 

afgrunden: 

”For me it`s the pits” (Byrne & Kelly 2010, s. 48) 

Som det fremgår af eksemplet har patienten svært ved at mestre sin situation med sår. 

Patienten kan således skabe afstand til såret ved at objektiviserer såret eller situationen, og 

dermed undgå at skulle tage ansvar. Benner og Wrubel skriver, at den erfarne, habituelle krop 

er en vigtig mestringsressource, som byder på fleksible og hurtige reaktioner på komplekse 

situationer (Benner & Wrubel 2001, s. 98). Tabet af den kropslige intelligens betyder en 

væsentlig nedgang i evnen til at mestre dagligdagen og dens problemer, og bliver derved i sig 

selv et problem, hvilket nedenstående citat er et eksempel på: 

”You`ve got to do your own thing; everybody`s probably experiencing different 

things but the pain element is there for all of us and many thousands of people. 

It`s there permanently” (Mudge et al. 2008, s. 28) 

Informanten fortæller, hvorledes man er nødt til at drage sine egne erfaringer. Informanten 

fortæller, at alle som har sår har forskellige oplevelser, men smerter har de alle oplevet. 

Benner og Wrubel skriver, hvorledes patientens læring om sin egen sygdom, bliver en kilde til 
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klinisk opdagelse og efterforskning (Benner & Wrubel 2001, s. 98) og ved at lytte til 

patientens erfaringer med sår på benene, kan man udvikle og inddrage denne viden fra 

patienterne til at udvikle sygeplejen til denne patientgruppe. Det har således betydning for at 

kunne yde den rigtige og individuelle omsorg for patienten, at man lytter til patientens egne 

erfaringer, idet smerteoplevelserne er individuelle og dermed skal mestres og støttes op om på 

forskellig vis. 

5.2.2.Smertens betydning for patienten 

Smerteoplevelserne er individuelle. Benner og Wrubel tager afstand fra et menneskesyn, som 

deler mennesket i krop og sind (Benner & Wrubel 2001, s. 66).  

 “Over the years I`ve not been able to sleep – I can go to bed at 10 or 2 o`clock 

and it makes no difference. I can wear myself out and go to bed in a drowsy 

state and then in no time at all my leg is out of the bed due to the pain” (Mudge 

et al. 2008, s. 24) 

Ovenstående citat beskriver smerten som en subjektiv oplevelse. At forstå smerten tager 

udgangspunkt i, hvordan personen oplever sin smerte. Benner og Wrubel skriver, at 

mennesker som kropslig intelligens er i stand til at leve i verden og genkende den som deres 

verden. Mennesket får viden direkte via sin krop og kroppens sanser og følelser er en form for 

viden, som mennesket er født med og som det udvikler livet igennem og er helt afhængigt af 

(Benner & Wrubel 2001, s. 67). Benner og Wrubel skriver bl.a. at de evner mennesker har 

som udgangspunkt, gør det muligt for mennesket at opleve et kropsligt selv og at være i en 

verden, der har mening for den pågældende (Ibid, s. 68). Det formodes derfor, at 

smerteoplevelsen og patientens måde at mestre situationen bliver meningsfuld for den enkelte 

patient i den konkrete situation og den kontekst vedkommende befinder sig i. I citatet 

nedenfor fortæller informanten om sin oplevelse af, hvordan søvnen påvirkes af smerterne fra 

såret på benene:  

“Every night you`d be rubbing your leg, you don`t know what to do. I get up in 

the night and walk about, anything, then get back into bed and try to sleep” 

(Mudge et al. 2008, s. 24) 

Denne informant fortæller, hvorledes vedkommende gnubber benene for at mestre smerten. 

Patienterne fortæller ligeledes, hvordan søvnen er blevet påvirket gennem de sidste par år pga. 

smerter fra såret og forsøger at mestre situationen ved at stå ud af sengen flere gange om 

natten for at mindske smerterne, som så dukker op igen, når vedkommende går i seng igen. 

De to informanter anvender den samme mestringsstrategi ved at stå ud af sengen, når 
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smerterne bliver store. Det kan tyde på, at de har haft en oplevelse af lindring af smerten ved 

denne handling. Det løser dog kun problemet midlertidigt, da smerterne vender tilbage, når de 

går i seng igen. Det kan formodes at gøre noget ved patienten, når den løsning der anvendes, 

kun løser problemet kortvarigt og patienten ikke selv formår at finde en holdbar løsning.  

5.2.3.Illness og disease 

Benner og Wrubel anser oplevelse af sygdom, som en væsentlig kilde til stress og skelner 

skarpt mellem ”illness” og ”disease”, hvor sygdom i betydningen ”disease” henviser til den 

patologiske tilstand på celle, vævs eller organniveau (Benner & Wrubel 2001, s. 30). Sygdom 

i betydningen ”illness” henviser til den menneskelige oplevelse af tab eller dysfunktion, der er 

forbundet med patologien (Ibid s.30). Disse to aspekter påvirker hinanden idet et menneskes 

oplevelse af en sygdom indvirker på den patologiske tilstand, og omvendt (Ibid s. 44).  

  “I was sure that I could be physically active, because they [other healthcare 

professionals] always said `you should rest`, but then you are isolated. X [tissue 

viability nurse] said that I was allowed to walk. That helped me a lot. (..) I did 

not walk anymore, because they told me to rest. For me, it was a real revival. 

[community nurse who provided daily leg ulcer care] said: `You have 

completely changed`. I was interested in things again. Of cause, when pain is 

relieved, things are completely different. The information about exercising was 

very supportive to me” (Hecke et al. 2011, s. 437) 

Informanten i ovenstående eksempel har en forventning om være fysisk aktiv til trods for sine 

sår, men havde fået besked om at hvile. Informanten giver udtryk for, at den manglende 

aktivitet medfører isolation. Beskeden om, at det var i orden at gå rundt, ændrede patientens 

indstilling og vedkommende blev interesseret i andre ting igen. Den information som blev 

givet, oplevede patienten som en god støtte, idet det at være fysisk aktiv var betydningsfuldt 

for patienten og således hjælpe ham ud af sygerollen. Benner og Wrubel lægger vægt på, at 

det er sygdommens betydningsbærende dimension, der er det afgørende for menneskets 

oplevelse af sygdom. Sygdomme har vidt forskellige betydninger i forskellige kulturer og for 

forskellige mennesker (Benner & Wrubel 2001, s. 31). Nedenstående eksempel viser, 

hvorledes en informant oplever det at have sår som det værste der kan ske for nogen: 

“For me it`s the pits, all I have to say is it`s the worst thing that could happened 

to anybody” (Byrne & Kelly 2010, s. 48) 

En anden informant fortæller, hvordan vedkommende føler sig anderledes: 

“You are not yourself anymore – that`s basically” (Mudge et al. 2008, s. 22) 
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En informant fortæller, hvordan det at have fået sår på benene ændre forventningerne til livet: 

“It feels like we are taken along a different route in life to the one we expected” 

(Mudge et al. 2008, s. 22) 

Det giver således et billede af, hvilken betydning såret og smerterne har for patienterne og 

hvordan det påvirker patienterne. De forventninger patienten havde til livet, bliver anderledes 

efter at patienten har fået sår. Det føles for patienten som om livet går i en anden retning. 

“I would say it would make very lonely people out of perfectly healthy, outdoor 

people, it could transform them into very closed people. I would wreak havoc 

with a person`s social life and drive them inward” (Byrne & Kelly 2010, s. 48) 

Den ændring det får for patienten og de konsekvenser sårene medføre, gør noget ved 

patientens oplevelser af sig selv i forskellige relationer og netværk. Informanten fortæller, at 

såret medføre at mennesker føler sig ensomme og vender situationen indad, også tidligere 

sunde og udadvendte mennesker. Såret rammer således alle forskellige mennesker og har den 

negative konsekvens, at det også kan få indflydelse på patientens sociale liv og sociale 

aktiviteter. Benner og Wrubel skriver, at fordi bekymring er kvalitativ, kan man tale om, 

hvordan bekymringen udleves (Benner & Wrubel 2001, s. 72).  

 “It`s basically a life of loneliness trying to reinstate a leper because that`s what 

it seems to me to be a form of leprosy where ordinary malodour is bad in 

society” (Byrne & Kelly 2010, s. 48) 

Patienterne føler sig ensomme og anderledes pga. sårene og det påvirker de sociale relationer. 

Informanten i ovenstående eksempel føler sig som en spedalsk, idet lugtgenerne fra 

forbindingen på såret bevirker, at vedkommende ikke føler vedkommende kan fungere socialt. 

Benner og Wrubel hævder, at et menneske ikke oplever sig selv som sygt, hvis ikke det har 

symptomer, som det tillægger betydning (Benner & Wrubel 2001, s. 83).  

5.2.4.Livsfaser 

De betydninger sygdommen har for personen og de ressourcer, der er tilstede for at kunne 

mestre lidelsen og dermed hvad personen står overfor, formes i høj grad af den sociale 

kontekst (Benner & Wrubel 2001, s. 164). Det er først, når personen føler, at denne forandring 

på væsentlig måde indvirker på tilværelsen og på personen selv, at vedkommende oplever sig 

selv som syg. En patient siger det således: 

“People might say you are looking well, but they don`t know the pain you are 

in” (Mudge et al. 2008, s. 24) 
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Informanten fortæller, hvordan det udadtil ser det ud til, at vedkommende har det godt men at 

andre ikke kan se den smerte vedkommende oplever. Det kan formodes at få den konsekvens, 

at det kan blive svært for patienten, at dele sine smerteoplevelser med andre, hvorved 

patienten ikke får den nødvendige omsorg.  

En anden patient siger det således: 

“A lot of people did not know about my problem for 20 years – I kept it to 

myself” (Mudge et al. 2008, s. 24) 

Andre kender ikke til patientens lidelse eller sygdom, da patienten holder det for sig selv. 

Patienten deler ikke sin lidelse med andre og som førnævnte eksempel kan det få den 

konsekvens, at patienten ikke får den omsorg vedkommende har brug for. Desuden kan en 

sygdom eller lidelse have forskellig indvirkning på patientens dagligdag og livskvalitet, 

afhængigt af, hvor patienten befinder sig i sit livsforløb og det kan være svært for andre at 

forstå og støtte patienten, når han ikke fortæller om det. Benner og Wrubel opfatter et 

menneskes liv i et livsforløbsperspektiv (Benner & Wrubel 2001, s. 135). Når vi snakker 

livserfaring, menes den måde hvorpå en livshistorie i tidens løb påvirker vores forståelse. 

Livserfaring ændrer vores meninger, betydninger, forståelse og færdigheder (Ibid s. 129). 

Situationen i nuet er forbundet med alle tidligere situationer i personens liv, fordi den 

nuværende situation er spækket med den personlige forståelse af tidligere oplevelser (Ibid s. 

137). Grundlaget for at foretage vurderinger ændre sig i løbet af livet. På den måde, siger 

Benner og Wrubel (Ibid, s. 135) vil en specifik begivenhed have forskellig mening og 

forskellig relevans for personens velbefindende på forskellige tidspunkter i livet. For en 

patient med sår på benene, kan det siges på følgende måde: 

“I would sit in the church at the back and there is a man beside me and I swear 

to God, it started off and he would move away. The thing was leaking out 

through my leg and you know he would get this terrible smell more than I would 

because I am used to it, I would start crying cause there is nothing you could do 

about it. Nothing at all” (Byrne & Kelly 2010, s. 48) 

Det bliver et problem, når andre reagerer uhensigtsmæssigt på patientens situation, som 

pludselig bliver til et personligt anliggende. Lugtgener kan f.eks. give patienten følelsen af 

forlegenhed, som kan medfører patienten undgår social kontakt. Nyvurdering og nytolkning er 

måder, som kan lette håndteringen af de forskellige situationer i livsforløbet, mens oplevelsen 

af, at man adskiller sig væsentligt i forhold til den kulturelle og socialt forventede 

livsforløbsudvikling, kan give anledning til stress. At patienten med sår oplever sig anderledes 
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end tidligere pga. de lugtgener såret giver, bliver oplevet som et personligt anliggende og 

patienten kan føle sig magtesløs i situationen. Patienten fortæller, at der i situationen ikke var 

noget at gøre og havde lyst til at græde. Hvordan den enkelte patient mestre sygdommen 

hænger sammen med den mening lidelsen har for personen og den kulturelle forståelse samt 

vedkommendes ressourcer. 

5.2.5.Mestring 

Benner og Wrubel siger, at de betydninger sygdommen har for personen, de ressourcer der er 

tilstede for at kunne mestre lidelsen, og dermed hvad personen står over for, formes i høj grad 

af den sociale kontekst (Benner & Wrubel 2001, s. 164). Det involverer også personlig 

forandring på grund af en ny måde at integrerer nye meninger.  

“I would have visitors coming in… I would cope while they were there but I 

would feel depressed after. The whole weight of the house was on top of me” 

(Byrne & Kelly 2010, s.48). 

Eksemplet viser, at patienten gerne vil have gæster og finder en måde at mestre situationen på, 

imens gæsterne er der, men bagefter føler patienten sig deprimeret. Patienten har en følelse af, 

at husets vægt ligger på skulderen. Det ser således ud til, når man er påvirket af sine sår på 

benene og samtidig skal mestre at få besøg, kan få den konsekvens, at behov og ressourcer 

ikke altid hænger sammen. Patienten har en følelse af, at en tung byrde ligger på skulderen. 

Dermed udleder jeg, at patientens ressourcer har stor betydning for at kunne mestre 

dagligdagen og oplevelse af livskvalitet. Eksemplet nedenfor viser, hvorledes patienten for at 

undgå infektion i sit sår mestre situationen ved at vaske hænderne mange gange: 

“I wash my hands five or six times before my dressing is changed” (Mudge et 

al. 2008, s. 24). 

En anden patient fortæller, hvorledes såret har indflydelse i de relationer vedkommende 

befinder sig, hvor patienten uden at vide hvorfor, bliver sur på alle: 

“I would be angry with everyone and didn`t know why” (Byrne & Kelly 2010, s. 

48). 

Det kan således se ud til, når sårene påvirker patienten kan det få den konsekvens, at man 

agere anderledes og ændre adfærd og man ved ikke hvorfor. Det kan således tyde på, at de 

mestringsstrategier patienten med sår på benene anvender ikke nødvendigvis er de mest 
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hensigtsmæssige for patienten, hvilket kunne tyde på manglende forståelse i forhold til sin 

situation eller manglende ressourcer til at honorere krav og behov.  

”I was often going to take an overdosis with the pain so bad” (Byrne & Kelly 

2010, s. 48) 

Dvs. at oplevelsen af smerte og smertens betydning for patientens velvære kan forårsage 

ændringer i personligheden med en følelse af desperation, lav selvfølelse, vrede og 

suicidaltanker.  

5.3. Omsorg og relation 

Benner og Wrubel beskriver sygeplejen som en omsorgsrelation, en styrkende og 

kompetencegivende tilstand af forbundethed og omsorg (Benner & Wrubel 2001, s. 23). 

Benner og Wrubel har en forståelse af, at det endelige mål for sygeplejen er at hjælpe og 

styrke patienten til at blive det, som han eller hun ønsker at være, dvs. at kunne udleve sine 

særlige anliggender, også i situationer hvor der forekommer sygdom, tab og lidelse, dvs.at 

kunne mestre sin livssituation (Ibid, s. 25). 

5.3.1.Omsorgens betydning 

Benner og Wrubel beskriver forskellige måder at yde omsorg; den ene form, hvor man tager 

over for patienten, hvor omsorgsgiveren kan blive den dominante og skabe afhængighed eller 

den anden form, hvor omsorgsgiveren er advokat og formidler for patienten, hvor patienten 

sættes i stand til at være hvad han eller hun ønsker at være, hvilket Benner og Wrubel siger, er 

det ultimative mål i omsorgsrelationen i sygeplejen (Benner & Wrubel 2001, s. 72). 

Omsorgen har betydning, fordi den danner grundlaget for mulighederne for at yde hjælp og 

modtage hjælp (Ibid, s. 23). Benner og Wrubel hævder, at fordi det personlige engagement er 

afgørende for, hvad der er i en given situation står på spil for personen, består 

omsorgsgiverens udfordring i at fortolke de anliggender der påvirker personens forståelse af 

sin egen sygdom eller lidelse (Ibid, s. 24).  

Det kan tyde på, at personligt kendskab til sygeplejersken har betydning for patienten i en god 

relation, hvilket informant siger således: 

“…if a strange girl came she wouldn`t know what to do, I think it`s a shame to 

change nurses” (Byrne & Kelly 2010, s. 50) 
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Det gensidige kendskab har således også betydning i relationen. Både patientens kendskab til 

sygeplejersken, men også sygeplejerskens kendskab til patienten, hvilket understøtter Benner 

og Wrubels forståelse af, at patienten sættes i stand til at være, hvad han ønsker at være, 

hvilket er det ultimative mål i omsorgsrelationen i sygeplejen. Evnen til at fortolke det 

personlige engagement gør det muligt for omsorgsgiveren at hjælpe patienten med at mestre 

deres sygdomme (Benner & Wrubel 2001, s. 113). Informanten fortæller således: 

“Being cared for in the community” (Byrne & Kelly 2010, s. 50) 

Et omsorgsfuldt mellemmenneskeligt forhold skaber muligheder for at bryde sig om den 

anden og have tillid til den anden. Dette sætter en i stand til at yde hjælp, modtage hjælp og 

føle sig taget hånd om. 

5.3.2.Den helbredende relation 

I relationen som Benner og Wrubel beskriver, (Benner & Wrubel 2001, s.421-424) ligger 

tilliden der er så betydningsfuldt i en relation. Tilliden gør en i stand til at modtage omsorgen, 

hvilket nedenstående citat er et eksempel på: 

 “Isn`t it a million times better to have your own built in hospital there, your 

own little lassie coming to the door with the smile, and the briefcase. It`s the 

smile the demeanour, the regularity, the cleanliness, the good relationship. One 

feels very grateful for that” (Byrne & Kelly 2010, s. 50) 

Patienten fortæller det er smilet, opførslen, regelmæssigheden, renligheden og det gode 

samarbejde, der gør en forskel. Patienten føler en taknemlighed for denne omsorg og denne 

relation. Benner og Wrubel snakker om den helbredende relation (Benner & Wrubel 2001, s. 

86), hvor sygeplejerskens omsorg er givet i forbindelse med patientens behov for faglig 

bistand. Sygeplejersken befinder sig i den unikke position, hvor de er i stand til af forstå både 

sygdomsoplevelsen og de betydninger, hvormed patienten bidrager til oplevelsen. 

Sygeplejersken kan hjælpe patienten med at forme sygdomsoplevelsen ved vejledning, 

fortolkning og træning, ikke fordi sygeplejersken derved kurerer stress, men sygeplejersken 

hjælper med at overleve den. Patienten oplever dog også de personlige kompetencer som en 

vigtig faktor i relationen. Sygeplejersken mobilisere håb, ved at gøre brug af de sociale, 

følelsesmæssige og åndelige ressourcer patienten måtte have til rådighed (Ibid, s. 86). 

Nedenstående eksempel viser, hvorledes sygeplejersken kan mobilisere håb: 

“Well, I used to elevate my legs like this [showed the use of a hassock to elevate 

the legs], but my legs were lower. X [tissue viability nurse] said to elevate my 
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legs in a way that I can see my toes. That`s a good rule of thumb to know if I am 

elevating my legs correctly. But lying my legs on a hassock, that is not very 

effective. That is something that she has thought me” (Hecke et al. 2011, s. 436). 

Benner og Wrubel siger, at mestring baseret på omsorg også tager højde for muligheden af 

glæde, den tilfredsstillelse som forbundethed kan give (Benner & Wrubel 2001, s. 25). Fordi 

det personlige engagement er afgørende for, hvad der i en given situation står på spil for 

personen, består omsorgsgiverens udfordring i at fortolke de anliggender der påvirker 

personens forståelse af sygdommen. Evnen til at fortolke det personlige engagement gør det 

muligt for omsorgsgiveren at hjælpe patienten med at mestre sygdommen (Ibid, s. 113) 

Personlig engagement giver sygeplejersken mulighed for at begribe patientens enestående 

situation (Ibid s. 117). Ovenstående citatet viser således, hvordan patientens oplevelse af 

deltagelse i egen situation, at kunne drage omsorg for sig selv og tage et ansvar for den 

situation man befinder sig i, har stor betydning og gør en forskel for patientens indstilling til 

situationen.   

”Of couse it should get you down, but you know the adage….`laugh and world 

laughs with you, cry and you cry alone` , there`s no point in letting it just dig 

undermine you completely, no point whatever” (Byrne & Kelly 2010, s. 48) 

Patienten oplever, hvorledes verden reagere på hans egen tilgang til livet med sår. Hvis 

patienten udviser positiv tilgang, vil andre reagere positivt. 

6.0.Diskussionsafsnit 
Gennem den tværgående analyse af empirien er der fremkommet nye fund, som er blevet 

skrevet ind i noteark (bilag 5) og dermed fremkommer nye temaer. I dette afsnit inddrages de 

nye temaer som er fremkommet gennem den foregående analyse: (1) Patientens oplevelse af 

manglende indfrielse af forventninger til nutiden og fremtiden og (2) Sygeplejerskens rolle og 

funktion, hvor medinddragelse af patientperspektivet sker gennem samarbejde. De nye temaer 

vil blive brugt som overskrifter i diskussionsafsnittet for at strukturere afsnittet. I 

diskussionsafsnittet vil der blive inddraget relevante studier og teorier for at diskutere de 

fremkomne fund. Dette for at besvare projektets problemformulering. 

6.1.Patientens oplevelse af manglende indfrielse af forventninger til nutiden 

og fremtiden 

Fundene i analysen viser, at patienter med sår på benene vil opleve stress eller føle sig udsat, 

hvis de forventninger som de havde til at kunne udføre dagligdags gøremål og det som gav 
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patienten livskvalitet som f.eks. sport, ikke kan indfries. Forventninger om nutiden og 

fremtiden bliver ændret og påvirket af de konsekvenser såret har for den enkelte patient. 

Briggs og Flemming (2007) beskriver patienternes oplevelse af livet med sår på benene, som 

en rejse med forskellige pladser, hvilket understøtter Benner og Wrubels (2001) teoretiske 

forståelse af, at tidsdimensionen og konteksten har stor betydning for, hvordan situationen 

erfares af patienten og derfor skal oplevelsen også medtænkes i planlægningen  af sygeplejen 

til patienten med sår på benene. Corydon-Petersen et al (2006) tager udgangspunkt i, at 

livskvalitet består af tre dimisioner, og som i deres undersøgelse er beskrevet ud fra Petersen 

& Zachariae`s forståelse af livskvalitet, nemlig som en fysisk, en psykisk og en social trivsel. 

Den fysiske trivsel er den funktionelle, der er karakteriseret ved, at individet oplever gode 

muligheder for at udføre de aktiviteter der er væsentlige. Fundene viser, patienternes 

oplevelse af deres kropslige intelligens som er ændret. De funktioner patienterne tidligere 

kunne udføre kan ikke længere kan lade sig gøre uden refleksion og planlægning eller med 

hjælp af andre f.eks. til gå-ture eller personlig hygiejne. Det kan i det perspektiv, som 

Corydon-Petersen et al (2006) tager udgangspunkt i, dermed siges at være tale om nedsat 

fysisk trivsel og dermed en påvirkning af patientens livskvalitet. Den psykiske trivsel 

defineres som fravær af negative følelser og oplevelse af positive følelser. Analysens fund 

viser tydeligt, at patienterne har mange negative oplevelser af deres sår og det sårene 

medfører. I analysen er de positive patientoplevelser fundet hos de patienter som fik hjælp af 

sygeplejersken til at finde en mening med deres ændrede dagligdag og hvordan 

sygeplejersken ud fra de ressourcer patienten havde til rådighed, planlægge og tilrettelægge 

dagligdagen sammen med patienten, så det for den enkelte patient igen gav mening og 

indhold bl.a. i form af fysisk aktivitet og socialt samvær. Den sociale trivsel er i Corydon-

Petersen et al (2006) defineret som tilfredshed med muligheder for social støtte og oplevelse 

af intimitet i sociale relationer. Analysen viser, at patienterne oplever, de er blevet socialt 

isoleret og at de ikke kan dele f.eks. smerteoplevelsen med andre. Fundene i analysen viser 

desuden, at patienternes afhængighed af andre pga. forbindingsskift ,også har indflydelse på 

deres muligheder for at være sociale aktive. Ud fra det perspektiv Corydon-Petersen et al. 

(2006) tillægger trivsel og dermed livskvalitet, må det konstateres at der ikke er trivsel hos 

patienterne med sår på benene og dermed også nedsat livskvalitet. Corydon-Petersen et al. 

(2006) fremhæver, at det kan være svært at skelne mellem, hvad der er ligger til grund for den 

påvirkede livskvalitet; om det er grundsygdommen og almen aldring eller det er sårene på 

benene og de konsekvenser det giver eller det er en kombination af alle tre dele og som 
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derved forstærker hinanden. Den ændrede kropsfunktion pga. aldring sætter sine 

begrænsninger, hvilket Dahlberg et al (2003) beskriver, som en indskrænkning af patientens 

livsrum og livsverden og som påvirker patientens oplevelser af glæde. Det er derfor også 

tankevækkende, når 40 % af de adspurgte patienter i Corydon-Petersen et al.`s (2006) 

undersøgelse svarer ”ja” til, at de oplever såret styrer hverdagen bl.a. fordi de skal være 

hjemme tre gange om ugen, bevægelsesfriheden er hæmmet, der er begrænsede muligheder 

for ferie, nedsat aktivitet og nedsat social aktivitet. Så er det et problem for rigtig mange 

patienter og det bør der handles på. Ebbeskog og Ekman (2001) understøtter denne 

problematik idet patienter med sår på benene i deres undersøgelse giver udtryk for bekymring 

over ikke at have kontrol over sig selv og at det giver dem en følelse af magtesløshed og en 

følelse af, at blive kontrolleret af kroppen. Persoon et al. (2003) understøtter, hvordan 

kroppens nedsatte eller påvirkede funktion får stor betydning for patientens oplevelse af 

livskvalitet. De kvindelige patienter føler de mister deres feminine side, idet de føler, de er 

urene og at de lugter. Forbindingen forhindre dem i at anvende deres fodtøj og tøjet sidder fast 

i forbindingen. Dette har en negativ effekt på humør og giver manglende identitetsopfattelse 

(Persoon et al 2003). Projektets analyse viser tilsvarende fund, hvor informanterne fortæller, 

at de reagere anderledes end de er vant til, og at de ikke ved hvorfor.  

At menneskets hverdagsliv og dagligdag tillægges opmærksomhed er ifølge Dahlberg et al. 

(2003) det livsverdensperspektivet indebærer . Livsverdensperspektivet indebærer også, at 

forstå og beskrive samt analysere verden, eller dele deraf, sådan som den erfares af det enkelte 

menneske. Livsverden er den levede verden, direkte givet i erfaringen og handlingen. Det er i 

livsverden vi søger et livsindhold og en mening (Dahlberg et al. 2003). Det har derfor 

betydning for patienten, hvilket perspektiv der tages udgangspunkt i, når sygeplejersken 

planlægger sygeplejen til patienten der har sår på benene idet patientens livsverden er den 

virkelighed, som patienten erfare. Det er den virkelighed som vi i det daglige tager for givet 

og er fortrolige med, når vi træffer beslutninger, kommunikerer og handler. Det betyder, at 

når livsverdenen forandres kan det skabe utryghed hos patienten, idet grundlaget for 

beslutningerne ikke længere er bygget på noget patienten er fortrolig med. Ud fra de 

forskellige undersøgelser kan man hurtigt konkludere, at patienterne oplever deres livsverden 

forandret, både fysisk, psykisk og socialt. Utrygheden som Dahlberg et al. (2003) beskriver, 

kan således komme til udtryk på forskellig vis afhængig af, hvordan den enkelte patient 

mestre sin nye situation. Analysens fund beskriver den betydning patientens 
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baggrundsforståelse har for måden at anskue og mestre situationen og det er derfor vigtigt at 

have kendskab til patienten for at kunne støtte op omkring patientens egen 

mestringsstrategier. 

Chamanga (2010) beskriver i sin undersøgelse problematikken af, at de tidligere 

undersøgelser der foreligger omkring patienternes oplevelse af livet med sår på benene, kun 

har kigget på et enkelt aspekt som kan påvirke patientens dagligdag og livskvalitet. 

Undersøgelserne har ikke undersøgt sårenes betydning for patientens livskvalitet og hvordan 

sygeplejersken kan handle i forhold til situationen. Chamanga problematisere, at der 

forefindes retningslinjer, hvordan sygeplejersker kan anvende deres viden om patientens 

livskvalitet i planlægningen af sygeplejen, men at det ikke bliver brugt og at de generelle 

retningslinjer ikke er fyldestgørende i forhold til patientgruppen, som har sår på benene idet 

det er en kompleks situation med mange individuelle og sociale faktorer der spiller ind. 

Chamange skriver, at med udgangspunkt i WHO ` definiton af, at livskvalitet er subjektiv og 

som kun giver mening for den enkelte patient, giver det ingen mening at lægge data ind i en 

standard formular (Chamanga 2010). Fundene i analysen har tilsvarende fund omkring 

smerteoplevelserne, hvor informanterne selv fortæller, at de alle har smerter, men at 

oplevelsen af disse smerter er individuelle og dermed skal mestres ud fra den enkelte patients 

behov og ressourcer. Ifølge Green og Jester (2010) samt Melby (2006) findes der 

måleredskaber til vurdering af de faktorer som har betydning for oplevelsen af livskvalitet hos 

patienten med sår, men disse redskaber mangler at blive implementeret i klinisk praksis. 

Fundene i analysen viser kompleksiteten af at have sår på benene. Det fremgår ligeledes, at 

flere af patienterne giver udtryk for magtesløshed eller mister håbet om, at såret kan hele. Det 

har derfor betydning for patienten, at der er kontinuitet i plejen og behandling for at skabe 

tryghed. Patientens oplevelse af håbløshed og modløshed kan der være flere modsatrettede 

årsagsforklaringer på, og det vil derfor heller ikke være entydigt, hvad eller hvilken 

forebyggelse, der kan virke. Patienternes oplevelse af mange modsatrettede råd og vejledning 

(Corydon-Petrsen et al 2006) kan være medvirkende til at patienter med sår har svært ved at 

forstå sygdomssammenhængene og på forhånd opgiver selv at gøre noget. Flere af de andre 

undersøgelser som beskriver patienternes oplevelse af at have sår på benene understøtter dette 

(Williams 2010, Briggs & Flemming 2007, Persoon et al. 2004). 
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6.2.Sygeplejerskens rolle og funktion, hvor medinddragelse af 

patientperspektivet sker gennem samarbejde. 

Fundene i analysen viser, at mange gerne vil have medansvar og medindflydelse på deres 

behandling, så de kan blive mindre afhængige og genoptage tidligere aktiviteter og f.eks. 

kunne gå i bad på de tider, hvor de selv ønsker det. Fundene viser, at når information og 

vejledning  er tilpasset den enkelte patients behov og ressource kan patienten med sår selv 

udføre mange flere ting selvstændigt f.eks. fjernelse af forbinding. Madsen og Winther (2011) 

siger, at patienten udlevere sig selv i tillid til sygeplejersken, når patienten beretter om sine 

erfaringer, sin livsindstilling, sine tab og de problemstillinger, som for patienten er 

meningsfyldte (Madsen & Winther 2011). Patienten bør kunne forvente, at sygeplejersken 

professionelt kan udlede vedkommendes behov og handle i overensstemmelse med, hvad han 

eller hun i situationen har brug for, dvs. sygeplejersken må være i stand til at afgøre, om der er 

behov for problemløsning og handling eller tilstedeværelse, nærvær og rummelighed med 

aktiv lytning. Walsh og Gethin (2009) viser, at sygeplejersken tror de imødekommer 

patientens behov men at de faktisk mangler opdateret viden. Sygeplejersken rolle bliver da 

også at støtte op omkring patientens egne muligheder for problemløsning og handling. 

Ebbeskog og Ekman (2001) skriver bl.a., at måden patienten mestre deres nye situation er 

f.eks. patienten som ikke ville vise sig med forbinding på benene og som begyndte at gå med 

lange bukser, for at skjule forbindingerne. For nogle lyder dette ikke umiddelbart, som en 

sygeplejerskefunktion at skulle støtte op omkring patientens valg af beklædning, men det 

viser den støttende funktion sygeplejersken har i forhold til en løsningsmulighed patienten 

finder anvendelig i forhold til, at kunne fastholde den sociale aktivitet til trods for sår og 

forbinding på benet. Ebbeskog og Ekman (2001) skriver endvidere, at flere af patienterne 

havde ændret måden at facilitere deres personlige hygiejne bl.a. ved hjælp af badetube til 

benet. Patienternes mestring af de negative konsekvenser såret medfører som f.eks. smerte, 

skete ved at patienterne fandt forskellige hvilestillinger til benene og nogle oplevede at 

massage kunne fjerne smerten for en stund (Ebbeskog & Ekman 2001). Tilsvarende fund er i 

analysen, hvor informanterne fortæller, hvordan de flere gange om natten står op af sengen for 

at opnå smertelindring eller gnubber benene for at lindre smerten.det understøtter Benner og 

Wrubel (2001) at sygeplejersken skal støtte op omkring den handling der for den enkelte 

patient giver mening og supplere med sin faglige viden og kompetence. 
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Mennesket er et selvfortolkende væsen, der ikke kan ses isoleret fra den kontekst, som det 

indgår i, og det kan ikke splittes op i krop og psyke. Benner og Wrubel (2001)understreger 

derfor betydningen af sygeplejerskens forståelse af og indsigt i den enkelte patients levede og 

erfarede virkelighed, sådan som denne viser sig og udspilles i relation til sundhed og sygdom 

(Benner & Wrubel 2001). Det at kunne mestre situationen kan hjælpe patienten med at 

forholde sig til sine oplevelser og dermed få vendt de negative oplevelser til en forståelse af 

sammenhænge der for patienten giver mening for sin nuværende situation og dermed også en 

større tilfredsstillelse, håb og glæde. Madsen og Winther (2011) skriver, at såvel 

sygeplejersken som patienten har ansvar for den professionelle pleje- og omsorgsrelation, 

men de har vidt forskellige og ulige roller. Patientens ansvar for relation er relateret til den 

konkrete plejesituation, der afhænger af den pågældendes sygdom, livsbetingelser, viden, 

ressourcer og behov. Sygeplejersken må gøre sig klart, hvad målet med sygeplejen i den 

professionelle samarbejdsrelation er, herunder sikre sig, at målene med sygeplejen er etableret 

i samarbejde og åben dialog med patienten (Madsen & Winther 2011). Undersøgelser viser 

desværre, at dette ikke altid praktiseres og hvis patienten ikke vil det samme som 

sygeplejersken, oplever patienten trusler anvendt f.eks. hvis patienten ikke vil lave bestemte 

øvelser, ændre sin livsstil eller anvende en bestemt forbinding, ja så truer sygeplejersken med 

at det kan ende med en benamputation  (Briggs & Flemming 2007). Det kan få den 

konsekvens, at patienten overlader hele ansvaret omkring såret til sygeplejersken. Patientens 

mål er ikke nødvendigvis de sammen som sygeplejerskens. Måske har patientens mål mere 

karakter af håb f.eks. at sårene heler op så tidligere anliggender kan genoptages. Ebbeskog og 

Ekman (2001) beskriver, hvorledes patienterne forsøger at finde håb i den langsomme heling, 

hvorved patienten lære at leve med forandringerne og klare kroppens signaler som smerte og 

store skrøbelige ben (Ebbeskog & Ekman 2001). 

Analysen viser, at vores livsverden er fyldt med mening eller betydning, der er tavs, og det er 

denne mening eller betydning, der gennem en fænomenologisk analyse er muligt at afdække. 

Udgangspunktet for Husserl`s fænomenologiske analyser var at undersøge livsverdens tavse 

grund og at tage udgangspunkt i menneskers levede erfaringer. Det betyder sygeplejersken 

skal lade fænomenerne tale for sig selv uden at tilføre teori eller hypoteser. Den menneskelige 

bevidsthed er altid rettet mod noget. Det kan være rettet mod fænomener, der ikke er et 

konkret objekt som f.eks. smerter, angst eller håb (Dalberg et al. 2003). Analysens fund viser, 

at omsorgen fra sygeplejersken til patienten har stor betydning for patientens mestring og 
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oplevelse af sin situation. Hvis ikke sygeplejersken tager udgangspunkt i den enkelte patient 

føler vedkommende sig ikke mødt som menneske. Sygeplejerskens narrative kompetence 

består derfor i at kunne indfange betydningen af det, som patienten fortæller om sig selv og 

sin situation. Fundene viser, at patientens smerteoplevelser er individuelle og fylder meget, da 

patienterne ikke kan dele det med andre. Sygeplejersken må bruge sine sanser og gennem 

åben og aktiv lytning være i stand til at udfordre patientens oplevelser og erfaringer i 

tolkningen af situationen (Madsen og Winther 2011). Dermed opnår sygeplejersken mulighed 

for både at forstå patientens situation og få indsigt i, hvordan patienten ønsker, at 

sygeplejersken skal opfatte patienten som menneske. Chamanga (2010) konkludere i sin 

undersøgelse, at sygeplejersken har en vigtig rolle i at støtte op omkring patientens 

livskvalitet. Sygeplejersken kan ikke gøre det alene, men er nødt til at samarbejde i et 

tværfagligt team og udarbejde brugbare retningslinjer der er specificeret til patienter med sår 

idet denne patientgruppe og de problematikker patienterne oplever ikke kan generaliseres, 

men er individuelle (Chamanga 2010). Sygeplejersken er nødt til at indtage en proaktiv rolle 

og for at kunne gøre dette, er de nødt til at have redskaber som også indeholder fokus på 

livskvalitet, feks. retningslinjer og måleredskaber, idet flere undersøgelser understøtter, at 

patienter med sår på benene oplever deres dagligdag og livskvalitet påvirket (Green & Jester 

2010, Chamanga  2010,  Duncan  & Brooks  2009,  Gorecki 2009, Briggs & Flemming 2007,  

Price et al. 2008, Harrison et al. 2008, Østergåd 2008, Corydon-Petersen 2006, Persoon et al. 

2004 ).  

Ebbeskog og Ekman (2001) skriver, at det er vigtigt at identificere patientens accept og 

betydningen af sine sår. Fundene i analysen viser at konteksten og tidsdimensionen spiller en 

vigtig rolle. Sygeplejerskens rolle bliver derfor, at identificere patientens oplevelse og 

betydningen af at leve et liv med sår, velvidende det ikke er en statisk situation men noget 

som ændres over tid og i den konkrete kontekst patienten befinder sig i. Her er vigtigt at 

tænke patientens livsfaser med ind, som netop gør, at situationen ikke er statisk. Ebbeskog og 

Ekman (2001) har været inspireret af Ricoeur, som netop beskriver, at en event eller oplevelse 

ikke kan overføres fra en person til en anden, hvilket kan understøtte behovet for en 

individuel planlægning af sygeplejen til patienten med sår på benene og som indikere, at der 

tages udgangspunkt i patientens livsverden. Sygeplejeetisk Råd har beskrevet det således, at  

det kan være en stor hjælp at anvende fortællingen. Fortællingen vækker etisk omtanke. Det 

skyldes dels, at vi lettere kan leve os ind i den konkrete situation, og dels at vi får tid til at 
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sanse og skønne, hvordan god sygepleje kan udmøntre sig. Først og fremmest er det vigtigt at 

lytte til patientens livsfortælling og sygehistorie.(Sygeplejeetisk Råd 2004, s. 13).  

Når sygeplejersken arbejder med et patientologisk fokus, har hun stor opmærksomhed på 

såvel patientens diagnosticerede sygdom, symptomer og lidelse, som på hvordan patienten 

opfatter og mestre situationen i forhold til den livshistoriske kontekst. Sygeplejersken er 

bevidst om, hvordan patientens særlige livsvilkår, valg og værdier spiller en rolle for de 

muligheder og betingelser, som patienten lever under og tillægger betydning. Et perspektiv 

som også Benner og Wrubel tillægger sygeplejen (Benner & Wrubel 2001). 

6.3.Vurdering af materiale og metode 

Projektet er bygget på et litteraturstudie, hvorved jeg er opmærksom på, at data er indsamlet 

og nedskrevet med et andet formål. Der findes relevant litteratur og empiri som giver svar på 

den del af problemformuleringen der omhandler patienternes oplevelser af livet med sår, der 

hvor hverken litteratur eller empiri rækker er i forhold til implementeringen af viden om 

patienters oplevelser i sygeplejen. Det analytiske arbejde var deduktiv indholdsanalyse med 

udgangspunkt i Krippendorff ( 2004) samt Elo og Kyngäs (2008) tilgang til metoden. 

Analysemetoden blev valgt, da den tillod afprøvning af allerede eksisterende viden i en ny 

kontekst, hvilket også stemte overens med problembeskrivelsen og problemformuleringen. I 

indholdsanalysen stilles der krav om gennemsigtighed i forhold til analyseprocessen. Dette 

blev tilvirket i en åben beskrivelse ved hjælp af noteark. Grundtanken i den hermeneutiske 

forståelse er, at skabe et cirkulært forhold mellem helhedsforståelse og delforståelse, hvor kun 

delene forstås, hvis helheden inddrages og omvendt kan helheden kun forstås i kraft af denne. 

I analysen blev det afspejlet ved, at de fremanalyserede temaer ikke blev fjernet så langt fra de 

oprindelige teksters mening, at de fortsat kunne forstås ud fra de oprindelige teksters helhed 

(se processen på billeder bilag 6). Dette var samtidig med til at sikre validiteten af temaerne 

(Bjerrum 2005). Fordomme er historisk betingede og bestemmende for, hvad der erfares, og 

ifølge Gadamer er det en forudsætning for at kunne forstå en tekst (Gadamer 2004). 

Forståelsen er ikke en proces, hvor formålet er at rekonstruere forfatterens intention eller 

finde en anden objektiv mening, men derimod et møde mellem to forståelseshorisonter, ideelt 

set en horisontsammensmeltning (Dahlager 2007).  

Igennem analysen var jeg derfor bevidst om egen forforståelse og forholdt mig åben og kritisk 

reflekterende. Derved blev den deduktive bevisførelse om at udarbejde troværdige og valide 
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synteser på baggrund af udvalgte tekster muligt. For at synliggøre en forforståelse blev der 

konstrueret analysespørgsmål. Ved at skabe stringens i arbejdet med besvarelse af 

problemformuleringen blev den samlede validitet af opgavens fund styrket. I analysen skabte 

de anlysetekniske niveauer en systematisk sammenhæng mellem forforståelse udtrykt i 

antagelserne og de konstruerede analysespørgsmål. Gennem analysen blev den hermeneutiske 

erkendemåde tilgået ud fra et konstruktivistisk perspektiv, hvor tekstens dele blev sat ind i en 

ny forståelse og derigennem samlet til nye temaer. Ved hjælp af analyseredskabet blev der 

sikret en systematisk sammenhæng imellem de fremanalyserede temaer og de oprindelige 

tekststykker, så fundene ikke blev tilfældige. Det blev overvejet om tre artikler var nok og om 

der var blevet foretaget en udtømmende søgning om emnet. Da begge søgninger opnåede en 

høj grad af genfinding, indikerede det, at søgningen var udtømmende i de valgte databaser. 

Det kunne dog tilføjes, at flere databaser måske kunne bidrage med flere inkluderede artikler 

og dermed andre eller bredere perspektiver på problemstillingen.  

Benner og Wrubel er anvendt med et sygeplejefagligt perspektiv som den teoretiske ramme, 

idet hele problemstillingen og problemformuleringen lægger op til en teoretisk forståelse som 

har sit udgangspunkt i den kliniske praksis og hvor patientoplevelserne er med til at udvikle 

sygeplejen gennem ny forståelse. Valg af anden teoretisk ramme ville, have givet andre fund 

og dermed svaret anderledes på problemformuleringen. 

7.0.Konklusion og perspektivering 
I dette afsnit konkluderes der på baggrund af den viden, som er fremkommet ved den 

deduktive indholdsanalyse og den efterfølgende diskussion. Konklusionen afsluttes med en 

perspektivering. 

7.1.Konklusion 

I dette konklusionsafsnit vil jeg på baggrund af min analyse og diskussion fremdrage de 

væsentligste konklusioner på problemformuleringen: Hvordan oplever patienten at have sår 

på benene og hvilken betydning har det for patientens dagligdag og livskvalitet, herunder 

hjemmesygeplejens inddragelse af patientens livsverden i planlægningen af sygeplejen. 

Patienter med sår på benene har mange forskellige oplevelser af livet med sår og hvordan 

dagligdagen og livskvaliteten er påvirket. Fælles for patienterne er smerternes negative 

betydning for livskvalitet. Patienterne fortæller, hvad ændringerne i deres liv betyder for 



Side 40 af 82 

 

måden at mestre de forskellige situationer på samt accepten af, at det liv de havde taget som 

en selvfølge, er ændret. Nogle af patienterne fandt det lettere end andre hvilket var afhængig 

af de ressourcer patienterne havde til rådighed. Både deres egne ressourcer men også de 

ressourcer som de kunne trække på bl.a. i form af omsorg. Det har stor betydning, at der tages 

udgangspunkt i den enkelte patient og dennes livsverden, så den enkelte patient føler sig set 

som et helt menneske. Patienterne giver udtryk for, hvordan deres liv har ændret sig pga. sår 

og hvordan det har fået indflydelse på deres uafhængighed og deres mulighed for at leve et for 

dem acceptabelt liv. Et menneske som oplever stress, føler sig udsat eller oplever et tab pga. 

sine sår. Jeg viser i løbet af dette projekt, hvordan det har stor betydning for patienten at 

hjemmesygeplejersken ikke kan fjerne tab og oplevelsen af stress, men hun kan i stedet 

hjælpe patient med at skabe mening med den ændrede dagligdag. Dette gøres ikke uden 

inddragelse af patientens livsverden. Det har således stor betydning for patienten med sår på 

benet, at der er et gensidigt kendskab til sygeplejersken da tilliden er det hele 

omsorgsrelationen skal bygge på. Det at patienten fortæller sin historie kræver et tillidsfuldt 

forhold til sygeplejersken, hvorfor kontinuitet er vigtigt at medtænke i planlægningen af 

sygeplejen. De redskaber sygeplejersken har til rådighed for nuværende i form af 

retningslinjer og instrukser er for generelle og skal gøres mere specifikke og konkrete for at 

være anvendelige for planlægningen af sygeplejen til patienten med sår på benene idet det har 

vist sig, at flere individuelle faktorer spiller ind.  

7.2.Perspektivering 

I afsnittet perspektiveres ud fra en samlet vurdering af projektets implikationer for klinisk 

praksis. 

Konklusionen kan have praktisk betydning for kliniske sygeplejerskers virke og dermed for 

klinisk praksis idet hjemmesygeplejersken kan anvende viden fra projektet til at optimere 

plejen til patienter med sår på benene. Med udgangspunkt i de retningslinjer der allerede 

eksistere kan der med fordel suppleres med dataindsamling som vedrører patientens 

livsverden. Smerteskala, som en del af dataindsamlingen kan inddrages, hvis den samtidig 

suppleres med en individuel data- og handleplan. I forbindelse med patienter der har sår på 

benene har primærsygeplejersken/hjemmesygeplejersken en afgørende rolle. De arbejder ofte 

alene og har i situationen ikke mulighed for at rådgive sig hos andre. I primærsektoren møder 

hjemmesygeplejersken mange og forskelligartede problematikker, som det kan være svært at 

have en opdateret viden omkring. Det er derfor vigtigt, at skabe systemer, der understøtter 
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kontinuerlig kompetenceudvikling, herunder viden om patienter med komplekse forløb og 

handlinger. Ligeledes bør der være øget fokus og interesse for de psykosociale aspekter hos 

patienter med sår på benene. Undersøgelser viser ifølge Corydon-Petersen et al. (2006), at der 

er recidiv af omkring 60% af sårene indenfor et år. Et relevant område i denne sammenhæng 

er derfor mere fokus på forebyggelse af, at sår opstår. Her er der to områder, dels udvikling af 

muligheden for at forebygge, at sårene genopstår, dels at forhindre at der overhovedet opstår 

et sår. Det betyder, at relevante faggrupper, sårpatienter og de pårørende i endnu højere grad 

skal inddrages. Det tredje område der kan udvikles er udarbejdelse af systemer og strukturer, 

som kan fremme aktive og informerede patienter og dermed øge patienternes muligheder for 

at håndtere deres situation. 

Denne opgave svarer ikke på, hvordan sygeplejersken inddrager patientens livsverden i sin 

planlægning og i sine handlinger i samarbejdet med patienten der har sår på benene. For at 

finde disse svar, kunne en undersøgelse anvende feltforskning, inspireret af den amerikanske 

antropolog James P. Spradley. Metoden muliggør en sammenhængende tilgang til besvarelse 

af et komplekst spørgsmål, hvor både handlinger og konstruktioner indgår (Polit, 2010, 

Bjerrum 2005). Feltforskning gør det muligt at indfange meninger og betydninger med afsæt i 

en forståelse af virkeligheden, som tillader anskuelse af verden som den udspiller sig (Ibid). 

Ved et ophold i klinisk praksis, kunne meninger med fænomenet således indfanges og forstås 

i relation til sygeplejerskens handlinger. 
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