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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
De flesta som drabbas av svårläkta sår är äldre än 65 år. Såren manifesteras vanligen på 
ben och fötter och skapar ett lidande för de drabbade i form av fysisk, psykisk och social 
smärta. Bakomliggande sjukdomar orsakar sårens uppkomst och såret kan förutsättas läka 
om dessa behandlas primärt. Vid behandling och omvårdnad av svårläkta sår har 
sjuksköterskan ett ansvar att inneha specifik kunskap om bakomliggande sjukdom, 
sårläkningsprocess, såromläggning, och om förbandens olika egenskaper. Dessutom bör 
frågan om levnadsvanor lyftas då dessa kan påverka sårläkning negativt.   
 
 
Syfte  
 
Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av sitt professionella ansvar vid omvårdnad och 
behandling av svårläkta sår så patienten inte åsamkas onödigt vårdlidande. 
 
 
Metod  
 
En deskriptiv kvalitativ intervjustudie genomfördes. Nio sjuksköterskor intervjuades om 
sina upplevelser vid behandling och omvårdnad av svårläkta sår. Dataanalysen utfördes 
med kvalitativ innehållsanalys. 
 
 
Resultat 
 
Utifrån sjuksköterskornas berättelser formades ett resultat där tio subkategorier 
identifierades. Ur dessa framträdde tre huvudfynd: Säker vård - sjuksköterskorna uttryckte 
åsikter och tankar om kunskapens betydelse för att kunna bedriva säker vård, Göra-gott - 
sjuksköterskorna berättade om tankar och reflektioner som påverkar och utvecklar det egna 
professionella ansvaret, Utmaningar - sjuksköterskorna återgav vårdsituationer som 
upplevs betydelsefulla men ibland svåra att hantera. Fynden beskriver sjuksköterskans 
upplevelse av sitt professionella ansvar ur olika perspektiv.   
 
 
Slutsats 
 
Svårläkta sår är ett komplext ämne och kan upplevas som en omvårdnadsutmaning av 
sjuksköterskorna. Viss osäkerhet om behandlingsprinciper upplevdes och fördjupad 
kunskap om sårvård efterfrågades. För att säkra kunskapen och bedriva säker vård bör 
sjuksköterskeutbildningar utöka  kursdelen  om  behandling  och  omvårdnad  av  svårläkta
 sår. 
 
 
Nyckelord: Behandlingsprinciper, Kunskap, Lidande, Sjuksköterskans ansvar, Svårläkta 
sår 
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INLEDNING 

Svårläkta sår avser sår som inte läkt inom sex veckor från debut, vilket vanligen beror på 
bakomliggande sjukdom och att den perifera cirkulationen är sämre (Lindholm, 2012). 
Sjuksköterskan behöver ha kunskap om patientens sjukdomsbild för att kunna behandla 
och omvårda ett svårläkt sår så att det kan läka. Genom att sjuksköterskan intar en 
ansvarsfull hållning skapas förutsättningar för gemensamt ansvarstagande avseende 
behandlingen, och utsikterna för god sårläkning möjliggörs. Ansvaret vilar lika mycket på 
alla som vårdar patient med svårläkt sår, att med ett personcentrerat förhållningssätt och 
engagemang förstå hur olika faktorer motverkar eller samverkar med varandra, samt lindra 
symtom och agera för att såret kan läka (Lindholm, 2012). I denna studie omnämns några 
av de vanligaste svårläkta såren som arteriella- och venösa bensår, blandsår, fotsår vid 
diabetes, trycksår samt infektions- och tumörsår.  
  
  
BAKGRUND 

Enligt Lindholm (2012) lever många människor, främst äldre >65 år, med svårläkta sår. I 
Sverige uppskattas 30 000 - 80 000 personer vara drabbade. Statens beredning för 
medicinsk utvärdering [SBU] (2014) framhåller att frekvensen av sår beräknas stiga då 
antalet personer med diabetes och antalet äldre förväntas öka. De som drabbas av ett 
svårläkt bensår lider av sårrelaterad smärta som framförallt kommer till uttryck hos 
patienten i samband med såromläggning eller smärta nattetid (Sinha & Sreedharan, 2014). 
Svårast upplevd smärta rapporteras vid sårrengörning och förbandsbyte (de Oliveira, 
Tatagiba, Martins, Tipple, & Pereira, 2012). Smärtan tar sig även uttryck i att patienten 
många gånger upplever sig socialt isolerad på grund av sårexudatets (sårvätskans) fräna 
och svåra lukt (Sinha & Sreedharan, 2014). SBU (2014) framhåller att kunskapsbristen är 
stor inom området svårläkta sår. Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi och Suhonen (2013) redovisar i 
sin litteraturstudie brister i sjuksköterskans kunskap vid behandling och omvårdnad av 
venösa bensår. Det framkommer att sjuksköterskor till viss del inte använder sig av 
evidensbaserad kunskap för att stödja sårläkning och patientens välbefinnande avseende 
bedömning, fysiologi, läkningsprocess, kompressionsbehandling, omvårdnad och 
förbandsval (Ylönen et al., 2013). SSF (2016) påpekar att sjuksköterskan har ett ansvar i 
alla lägen för det som utförs eller försummas att utföras.  
 
 
Teoretisk och praktisk kunskap 

Svårläkta sår manifesteras vanligen som bensår, fotsår och trycksår som lätt kan uppstå av 
yttre trauma som till exempel skoskav, ett lätt slag mot benet eller långvarig felaktig ligg- 
eller sittställning (Lindholm, 2012). Bakomliggande sjukdomar som venös och arteriell 
insufficiens, diabetes och inflammatoriska tarmsjukdomar är några av de patologiska 
sjukdomstillstånd som orsakar svårläkta sår på underben och fötter. Det finns också 
faktorer som påverkar sårläkningen negativt vilket bland annat är infektion, sårsmärta, 
rökning, vissa läkemedel, näringsbrist, dehydrering samt hypoxi i vävnaden (Lindholm, 
2012). Sjuksköterskan bör lyfta frågan om levnadsvanor då rökning, dålig kosthållning, 
alkoholintag och fysisk inaktivitet bidrar till sämre syretillförsel, höga blodfetter och 
degenerering av olika organ i kroppen (Gottsäter & Björck, 2016). 



 2     

Sårläkning 
Sjuksköterskan ska uppmuntra och stödja patienten till empowerment genom hela 
sårläkningprocessen (Lindholm, 2012). Vid sårläkning försöker kroppen återskapa huden 
och dess normala funktioner, som sker under tre olika läkningsfaser: 
1. Inflammationsfasen, 2. Nybildningsfasen och 3. Mognadsfasen. För att kunna tillämpa 
rätt behandling utgör läkningsfaserna en viktig del i sjuksköterskans förståelse om vilken 
fas såret befinner sig i. Klassiska tecken på inflammation som svullnad, värmeökning, 
rodnad och smärta pågår normalt under 3-4 dagar efter skadetillfället, men vid svårläkta sår 
kan denna fas pågå under hela sårläkningsperioden (Lindholm, 2012). Under 
läkningsprocessen bildas granulationsvävnad genom nybildning av blodkärl som 
kontinuerligt tillför såret näring och syre, vilket är avgörande för god sårläkning. För 
säkrad syretillförsel och för att läkningsprocessen ska gå framåt ska sjuksköterskan därför 
rengöra såret från smuts och debridera (mekaniskt avlägsna död vävnad) från fibrin och 
nekroser. Adekvat förbandsval krävs sedan för kontrollerad fuktighet, dels så inte 
granulationsvävnaden skadas av att den torkar, och dels för att skydda omgivande hud från 
överflödigt sårexudat som orsakar maceration (uppluckring). Sjuksköterskan ska också 
skydda granulationsvävnaden för att möjligöra epitelbildning (nybildning av vävnad) som 
är en ytterst känslig process, varför vidhäftning av förband i sårbädden måste förhindras 
(Lindholm, 2012). Med tilltagande ålder påverkas sårläkning negativt, hudfunktionen 
minskar då syreutbytet i huden reduceras på grund av nedsatt cirkulation. Faserna i 
sårläkningen förändras, vilket medför att huden får svårare att reparera sig efter skada. 
Minskad elasticitet och hållfasthet gör huden skörare och transport av näringsämnen 
försämras vilket medför ökad känslighet för yttre trauma och påverkar att huden skadas 
lättare vid förbandsbyten. Därför ska sjuksköterskan vid förbandsbytet vara varsam på 
hand för att undvika strippingskador.  Det åligger dessutom sjuksköterskan att underlätta 
sårläkningen genom att uppmuntra och motivera till rökstopp och fysisk aktivitet, 
uppmärksamma om det föreligger risk för- och åtgärda malnutrition, dehydrering, samt 
okontrollerad smärtupplevelse (Lindholm, 2012). 
 
Behandlingsprinciper 
Adekvata behandlingsprinciper utgörs av smärtlindring före rengöring och eventuell 
debridering innan rätt val av förband appliceras, så att god sårläkning kan ske (Lindholm, 
2012). Effektiv smärtlindring uppnås genom att ta reda på om smärtan är av nociceptiv 
eller neuropatisk karaktär (Lindholm, 2012; Sinha & Sreedharan, 2014). Nociceptiv smärta 
upplevs framförallt vid förbandsbyte och neuropatisk smärta när syrebrist uppstår i 
nervcellerna (Sinha & Sreedharan, 2014). Kontrollerad fuktighet fungerar smärtlindrande 
då nervändarna bäddas in i sårvätskan. Smärtlindring kan ske lokalt, systemiskt eller i 
kombination (Lindholm, 2012). Smärta bedöms med olika smärtbedömningsinstrument 
eller genom att fråga patienten och observera patientens kroppsspråk (McCluskey & 
McCarthy, 2012). Kroppstempererad rengöringsvätska som kranvatten eller natriumklorid 
krävs för att nervändarna inte skall retas och orsaka smärta vilket stör 
sårläkningsprocessen. Sjuksköterskan ska använda natriumklorid för att bevara nödvändig 
steril miljö då senor, leder och ben är blottade, och i de fall sårdjupet ej går att utröna 
(Lindholm, 2012). Förbandsval ska alltid ske utifrån beprövad vetenskap och 
evidensbaserad erfarenhet. Genom kontinuerlig debridering läker svårläkta sår snabbare, 
och i kombination med en kort antibiotikakur, lokal eller systemisk och rätt val av förband 
kan illaluktande sårexudat avlägsnas (Sinha & Sreedharan, 2014). Debridering utgör en 
central del i sjuksköterskans omvårdnadshandlingar vid sårvård. Dock ska sår med svarta 
nekroser behandlas torrt på grund av reducerad syretillförsel, men nekroser kan dölja 
allvarlig infektion (Lindholm, 2012).  
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Vid misstanke krävs upprensning trots rekommendation om torr behandling (Lindholm, 
2012). För att välja rätt behandlingsprincip framförs vikten av att undersöka arteriellt flöde 
med ultraljudsdoppler som upptäcker arteriell ocklusion (förträngning). Detta sker genom 
mätning av ankel/armtrycksindex [AAI]. Tillsammans med kliniska tecken utgör 
mätningen en enkel undersökning för att konstatera om såret har venös eller arteriell 
ursprungsproblematik. Ett AAI värde ≤0.8 antyder kärlsjukdom (Lindholm, 2012; Sinha & 
Sreedharan, 2014). 
 
Arteriell ursprungsproblematik 
Arteriella bensår orsakas av att syretillförseln till huden stryps och kan orsaka smärta vid 
gång då musklerna kräver mer syre. Dock behöver dessa patienter ändå röra på sig för att 
främja cirkulationen (Lindholm, 2012). Personer med arteriella bensår lider av konstant 
smärta vilket bidrar till sämre nattsömn trots smärtstillande, dock kan vertikal benposition 
verka lindrande. Sjuksköterskan har en viktig uppgift att inge hopp om läkning hos 
patienten (Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & Dreyer, 2017). Observation av kliniska tecken 
som torr hårlös hud med minskad eller frånvaro av puls i foten, indikerar arteriell 
problematik. Fotsår hos person med diabetes orsakas av neuropati (nervskada) och 
kärlsjukdom. Fotsåren behöver behandlas med stor eftertänksamhet då personer med 
diabetes är mer infektionskänsliga. Förbandet får därför inte vara för tättslutande, då för 
mycket fukt kan bidra till maceration på omgivande hud och infektion i såret (Lindholm, 
2012). Hypertoni och diabetes utgör riskfaktorer som skapar inflammationsprocesser i 
arteriella kärl och leder till aterosklerosbildning. Det åligger sjuksköterskan att följa upp 
dessa sjukdomstillstånd med regelbundna kontroller av blodtryck och blodsockernivåer för 
bibehållen kontroll över sårets utveckling (Lindholm, 2012; Gottsäter & Björck, 2016). 
  
Venösa bensår och blandsår 
Vid venös insufficiens stasas blodet tillbaka ner mot fötterna, vilket orsakar att ödem, 
hyperpigmentering (missfärgad hud) torr fjällande hud, eksem och bensår kan uppstå. 
Huden kan inte tillgodogöra sig syret då avståndet mellan kapillärer och hud blir längre 
(Lindholm, 2012), och patienter med venösa bensår klagar ofta på irriterad hud med klåda 
runt såret (Sinha & Sreedharan, 2014). Huden runt om ska därför smörjas med 
fuktighetsbevarande kräm, och kompressionsbehandling utgör en viktig strategi för att 
reducera ödem och smärta samt möjliggöra sårläkning. Smärtan kan även lindras om benen 
är i högläge (Lindholm, 2012). Tillämpning av graderad kompressionslindning eller 
kompressionsstrumpor efter försäkran om tillräckligt arteriellt flöde, är den mest adekvata 
form av behandlingsprincip för att behandla (Sinha & Sreedharan, 2014) och förhindra 
recidiv av venösa bensår (Stanton, Hickman, Rouncivell, Collins & Gray, 2016). 
Sjuksköterskans terapeutiska relation främjar patientens delaktighet och compliance. För 
att detta ska uppnås behöver patientens tolerans mot bandagering beaktas (Stanton et al., 
2016). Recidiv av venösa bensår är vanligt, vilket på sikt kan utvecklas till ett blandsår då 
arteriell cirkulationsstörning ofta träder in i sårbilden med stigande ålder. 
Kompressionsbehandling bör då ske med aktsamhet när arteriell cirkulation är nedsatt. 
Svart nekros i venöst bensår stärker bilden av inslag av arteriell insufficiens (Lindholm, 
2012). AAI skall alltid mätas vid alla sorters bensår (Lindholm, 2012; Sinha & Sreedharan, 
2014), i synnerhet vid blandsår för att avgöra om kompressionsbehandling överhuvudtaget 
är möjlig. Endast läkare får ordinera sådan behandling (Lindholm, 2012). 
. 
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Infektionssår och tumörsår 
För att påvisa infektionsutveckling är ökad smärta i ett svårläkt sår den mest användbara 
och pålitliga indikatorn (Sinha & Sreedharan, 2014), och infektion kan leda till att vävnad 
förstörs (Lindholm, 2012). Kliniska tecken på infektion är rodnad, svullnad, smärta och 
värmeökning (Lindholm, 2012). Patienter med infekterade sår kan lida svårt av den fräna 
lukt sårexudatet ger ifrån sig. Det åligger sjuksköterskan att kontinuerligt rengöra och 
debridera såret så att bakteriehalten sjunker och då avtar även den fräna doften. Många 
gånger tolkas gulsmetigt svårläkt sår som infekterat, men i själva verket utgör det 
gulsmetiga i såret fibrin, vita blodkroppar och avstötta celler. Underliggande tumör, primär 
hudtumör eller metastaser kan ge upphov till maligna sår. Omläggning av maligna sår kan 
upplevas som en svår uppgift för sjuksköterskan, då såren ofta är lokaliserade till ställen på 
kroppen där förband kan vara svåra att fästa. Såren kan upplevas svårt smärtsamma, ha 
kraftig sårsekretion och lukt, vara lättblödande och många gånger ge klåda. Sjuksköterskan 
behöver uppmärksamma risken för- och åtgärda malnutrition då kraftig sårsekretion 
medför förlust av protein, mineraler och vätska, samt minskad aptit på grund av sårlukt 
(Lindholm, 2012). Kontroll och avlägsnande av koloniserade mikroorganismer, biofilm 
(bakterier inkapslade i skyddande slem) och infektion samt smärtkontroll är avgörande för 
sårläkning (Lindholm, 2012; Sinha & Sreedharan, 2014). 
 
Trycksår 
Alla trycksår kan komma att utvecklas till svårläkta sår. Dessa uppstår när huden och/eller 
den underliggande vävnaden utsätts för lokal syrebrist orsakad av tryck, skjuv eller 
friktion, eller en kombination av dessa. Oftast uppstår trycksår över benutskott som bland 
annat sakrum, hälar, höftkammar, skinkor, anklar och sittbensknölar. Trycksår delas in i 
fyra kategorier: 1. Rodnad som ej bleknar vid tryck, 2. Delhudsskada, 3. Fullhudsskada, 4. 
Djup fullhudsskada. Många patienter med trycksår lider av inkontinens vilket innebär att 
smuts och bakterier lätt kan hamna i sår som är lokaliserade vid sakrum. Sjuksköterskan 
behöver tryckavlasta och försäkra sig om att omgivande hud hålls ren och torr så inte urin 
och avföring orsakar maceration, detta kan i så fall utgöra en inkörsport för 
mikroorganismer (Lindholm, 2012). 
  
Se patienten 
Patientens upplevelse av smärta kan komma i skymundan i samband med omvårdnad i de 
fall såret är iögonfallande, och stort fokus läggs på detta (Lindholm, 2012). Smärta är ett 
återkommande tema i samband med såromläggning och smärta påverkar sårläkning 
negativt. Det är av stor vikt att patienten smärtlindras så effektivt som möjligt, och 
sjuksköterskor är benägna att fråga patienten om upplevd smärta (McCluskey & McCarthy, 
2012). För patienten är det av stor betydelse att omvårdas med varsam hand, få en känsla 
av samhörighet, få kontinuitet i samband med omvårdnad och få möjlighet att bibehålla 
självkontroll. Om patienten upplever sig objektifierad av sjuksköterskan kan det leda till att 
patienten tystnar, känner sig kuvad och förlorar självkontroll (Ebbeskog & Emami, 2005). 
Kärnan i sjuksköterskans ansvar utgörs av livets kunskap som omfattas av frihet, skuld och 
kärlek, där sjuksköterskan ges möjlighet att utveckla sitt personliga inre vilket reflekteras i 
omvårdnadshandlingarna. Om vårdgivaren visar nonchalans och ovilja till att ge vård kan 
patienten uppleva känslor som fördömelse och straff (Eriksson, 2015). Redan Florence 
Nightingale talade om att det krävs en hängivelse i att ge omvårdnad och att det kan likna 
skön konst i sin utövning (Lindholm, 2012). I samband med omvårdnaden är det viktigt att 
sjuksköterskan har förmågan att se patienten som en människa (Ebbeskog & Emami, 
2005).  
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Ebbeskog och Emami (2005) framhåller att patientens egna erfarenheter om hur det är att 
leva med ett svårläkt kan hjälpa sjuksköterskan att förstå patientens förutsättningar i sitt 
liv.  
 
 
Lidande 

Primärt betyder patient den lidande, någon som uthärdar något. En människa kan känna 
smärta utan att ha ett lidande, precis som hon kan känna lidande utan att uppleva smärta. 
Därför är dessa begrepp inte liktydiga med varandra (Eriksson, 2015). Lidandet korrelerar 
med välbefinnande, lust och hälsa (Arman, 2012). Ångest, rädsla och oro kan också ge 
upphov till lidande, först när dessa symtom definieras kan människan gå in i sitt lidande 
som innebär att kämpa. Livssituationen avgör om människan mäktar kampen eller ger upp 
den. För den lidande människan innebär det en ständig kamp och plåga att stå emot 
upplevelsen av skam och förnedring. Men i kampen finns också hoppet som kan visa 
vägen in i lusten och det gör att det uppstår en mening med själva lidandet (Eriksson, 
2015). Lidandet bör innefattas i kunskapen om vårdande (Arman, 2012). Om lidandet 
utesluts kan etiska och existentiella aspekter försummas (Eriksson, 2015). Florence 
Nightingale (1924) påtalar att lidande inte kommer sig av sjukdom utan istället av 
otillräcklig vård. Eriksson (2015) menar “Att vara ansvarig för en annan innebär att inte 
åsamka henne lidande” (2015, s.35). 
 
Lidande och smärta 
Upplevelse av lidande kan uttryckas som plåga, prövning och tålande, emedan upplevelse 
av lidande som fysisk smärta kan uttryckas direkt genom det lidande som till exempel ett 
bensår kan orsaka (Arman, 2012). I en enkätstudie om smärta vid bensår, där 40 patienter 
deltog, framkom det tydligt att ungefär hälften av dem upplevde smärta i såret och i benet 
vid såväl gående som stående samt även under natten i liggande ställning. Enligt VAS 
skala skattade 45 procent av deltagarna sin smärta mellan 7-10 (Andrade Silveira, Baptista 
de Oliveira, Pereira de Oliveira, & Carvalho Andrade, 2017). Många patienter med 
svårläkta sår upplever smärta som kan härledas till såväl nociceptiv som psykologisk och 
varje patient har sitt eget unika sätt att uppleva smärta (Lindholm, 2012). de Souza Leal et 
al. (2017) tar i sin intervjustudie fasta på hur deltagare upplever svårigheter och 
begränsningar på grund av deras bensår. Det framkommer bland annat att sårsmärta för 
vissa endast lindras vid högläge och att smuts och damm orsakar svår klåda i såret. 
Deltagarna kan inte heller vara lika fysiskt aktiva som tidigare och en beroendesituation till 
vårdgivare och närstående kan uppstå på grund av begränsad framkomlighet. Vidare 
framkommer att lidandet även kan innebära upplevelse av skam vid kraftig illaluktande 
sårexudat. Ett exempel på detta är en man i ett äktenskap som berättar hur han inte längre 
kan dela sovrum med sin fru på grund av doften såret sprider och hur sårexudatet smutsar 
ned sängkläderna (de Souza Leal et al., 2017). Även Lernevall et al. (2017) framhåller att 
patienter med bensår lider svårt av smärtan såret orsakar och att patienter med arteriell 
sårproblematik dessutom lider av en svår rädsla att behöva amputera benet eller foten. 
 
Vårdlidande 
Dahlberg (2002) presenterar begreppet vårdlidande i sin översiktsanalys, där patientlidande 
och vårdgivarens möjlighet att lindra lidandet är det gemensamma temat. Dahlberg (2002) 
menar att vårdlidande orsakas av bristen på god vård. Därmed kan patienten drabbas av 
sorg, känsla av ensamhet och upplevelse av att vara utlämnad (Dahlberg, 2002).  
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Om utebliven vård eller given vård utsätter patienten för ett lidande kan patienten uppleva 
sin värdighet kränkt. Vårdlidande kan också innebära att patienten upplever vårdgivaren 
som maktutövare (Eriksson, 2015). Vårdrelationen mellan patient och vårdare ska föra 
med sig en känsla av hälsa där växt och utveckling frambringas (Dahlberg, 2002). Eriksson 
(2015) anser att om vårdlidandet sker med omedvetna handlingar vilka har sitt ursprung i 
avsaknad av reflektion och kunskapsbrist, bör samtliga vårdare ansvara för att bristerna 
åtgärdas. Denna tes framförs även av Dahlberg (2002). 
 
 
Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskor har ett ansvar att tillägna sig kunskap, använda sig av ett vårdat språk och 
fördjupa den caritativa vårdetiken, en värdegrund som utgår från det egna personliga inre. 
Detta är utvecklande för den professionella identiteten (Wallinvirta, 2011).  Grundläggande 
värden tydliggörs utifrån kunskapen om omvårdnadsvetenskap, vilka utgör en fundamental 
del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Det är av stor vikt att sjuksköterskor förhåller sig 
på ett personligt och ständigt reflekterande sätt kring hur etiska koder tillämpas. “Det som 
utmärker en profession är hur de professionella använder framtagen kunskap i det praktiska 
vårdarbetet” (SSF, 2014, s. 2). International Council Of Nurses [ICN] etiska kod omfattar 
sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 
Sjuksköterskan har även ett ansvar i att vara närvarande i mötet med patienten, möjliggörs 
inte detta kan sjuksköterskan plågas av skuld, stress, moralisk oro och ångest. Orsakerna 
kan bero på både yttre och eller inre omständigheter som reflekterar sjuksköterskans 
otillräcklighet. Om det fortgår kan det leda till att den skuld sjuksköterskan upplever 
projiceras på patienter och kollegor så att det inre medlidandet tystas ned och gör att 
sjuksköterskan avtrubbas inför patientens lidande (Wallinvirta, 2011).  
 
Ansvar utgör ett centralt grundbegrepp inom vårdetik (Wallinvirta, 2011). Ansvar som 
yttre etik omfattas av god vård, etiska beslut, regler, plikt och principer som utgår från 
olika förordningar, lagar och direktiv. Dessa är mätbara och kännetecknas av att sköta om. 
Sjuksköterskan ska utifrån samhällets och organisationens krav kunna agera självständigt 
och ha förmåga till yttre ansvarighet i att utföra givna uppgifter, handla rätt och uppfylla 
plikter. Medan ansvar som inre etik handlar om relationsetik som innefattas av förtroende, 
kompetens, medlidande, samvete och förbundenhet. Dessa är omätbara och kännetecknas 
av att bry sig om. Inre ansvarighet handlar om sjuksköterskans personliga värderingar som 
reflekteras i det kliniska arbetet där kunskap, konstnärlighet och etik utgör essentiella 
dimensioner. Ansvarets etik innefattas också av mod där sjuksköterskan ska våga möta 
patienten i omvårdnadssituationen. Att lyssna till patientens livsberättelse med emotionell 
närvaro, respektfullhet, förståelse, öppenhet och engagemang samt kunna ge tröst, kräver 
mod. Allt detta kan liknas en slags naturlig kärlek till sin medmänniska. När 
sjuksköterskan tar ansvar för sin upplevda skuld omformas bördan till en livsgivande kraft 
att göra gott, och den inre ansvarigheten ger vägledning till ansvarsfulla handlingar 
(Wallinvirta, 2011). 
 
Utbildning och utveckling 
Behovet av uppdaterad kunskap i omvårdnad av svårläkta sår är stort och ansvaret för detta 
vilar i många fall på de sjuksköterskor som visar intresse för detta område (Lindholm, 
2012).  
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Sjuksköterskan har ett eget ansvar att hålla sig uppdaterad inom sin kompetens samt på 
vilket sätt yrkesrollen utövas (SSF, 2014). I sjuksköterskans ansvar ingår bland annat att 
förebygga trycksår, eftersom dessa kan utvecklas vidare till ett svårläkt sår (Lindholm, 
2012). McCluskey och McCarthy (2012) visar i sin studie att sjuksköterskans kunskap inte 
påverkas av att såromläggning utförs flera gånger per vecka, däremot fördjupas och 
förbättras kunskapen hos de sjuksköterskor som ingår i ett kunskapslyft. De sjuksköterskor 
som saknar kunskap och inte finner vård av bensår givande, eller inte ser att vården 
genererar ett framgångsrikt resultat, ger statistiskt färre livsstilsråd än de sjuksköterskor 
som upplever sig ha både kunskap och färdigheter (van Hecke, Grypdonck, Beele, De 
Bacquer, & Defloor, 2009). 
.  
de Sousa et al. (2016) validerar ett bedömningsinstrument som undersöker sjuksköterskors 
uppfattning om sin kunskap och sina färdigheter vid vård av bensår. Två huvudindikatorer, 
teoretisk- och praktisk kunskapsdomän, utgör bedömningsinstrumentets undersökande 
grenar: det som kan hindra läkning av bensår och sjuksköterskans förhållningssätt 
gentemot patienterna. Indikatorerna garanterar instrumentets pålitlighet och korrelerar 
signifikant och starkt med den omvårdnad person med venöst bensår får (de Sousa et al., 
2016). Lindholm (2012) påtalar att behandling och omvårdnad av svårläkta sår, samt 
prevention ställer höga krav på sjuksköterskans kompetens och att kunskapsbrist inom 
detta område medför ett onödigt lidande med förlängd läkningsprocess för drabbade 
patienter.  
 
Stephen-Haynes (2013) belyser grundutbildningens betydelse genom att i sin studie 
åskådliggöra hur sjuksköterskestudenter efter tre års utbildning upplevde sig osäkra på att 
kategorisera trycksår enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel [EPUAP]. Dessutom 
upplevde studenterna sig ha otillräcklig kunskap att bedöma livsduglig vävnad, bedöma 
sår, klassificera sårbädden och välja adekvata förband (Stephen-Haynes, 2013). Gill och 
Moore (2013) visar i sin studie att sjuksköterskestudenter, under sitt sista studieår i 
England, upplevde att de inte har tillräckligt med kunskap för att ge adekvat 
trycksårsprofylax trots viljan att utföra det. Lindberg, Persson och Bondas (2012) 
framhåller att sjuksköterskor står nära både patienter och sjuksköterskestudenter, och kan 
därför uppleva behovet och se möjligheterna vad ett närmare samarbete mellan universitet 
och vård kan ge. Det är av vikt att sjuksköterskan tar ansvar för att forskning och 
utveckling integreras i den vardagliga verksamheten. Genom att klargöra sin egen roll och 
inte skjuta över ansvaret på kollegor eller vidare inom organisationen, uppfylls en viktig 
del av sjuksköterskans ansvar (Lindberg et al., 2012).  Stephen-Haynes (2013) anser att det 
finns ett behov av att högskoleutbildningar tillhandahåller sjuksköterskestudenter adekvat 
kunskap om hudens egenskaper och förmåga att läka. Sjuksköterskestudenters 
nyförvärvade kunskap kommer såväl sjuksköterskan till gagn i det kliniska arbetet som 
patienten i omvårdnaden (Lindberg et al., 2012). Omvänt är det till studenternas fördel att 
sjuksköterskan förmedlar vad det innebär att på ett ansvarsfullt sätt utföra god omvårdnad 
(Wallinvirta, 2011). 
  
Säker vård 
För att bedriva säker vård och förhindra att patienten inte åsamkas skada ska 
sjuksköterskan utgå från Hälso- och sjukvårdslagen [HSL]. Sjuksköterskan ska verka för 
patientens säkerhet, motverka otrygghet och skapa en kontinuitet (SFS 2017:30). Detta 
perspektiv lyfts även fram i Patientlagen (SFS 2014:821). Enligt HSL ska sjuksköterskan 
också värna patientens autonomi och integritet, där vården ska bygga på respekt för 
individen (SFS 2017:30).  
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Vid egna åtaganden och delegering av ansvar ska sjuksköterskan visa på omdömesförmåga 
såväl för sin egen som för andras kompetens. Även när teknik och ny forskning tillämpas i 
vårdarbetet har sjuksköterskan ansvar för patientsäkerheten och att patientens integritet och 
värdighet upprätthålls (SSF, 2014). Enligt SBU (2014) saknas en nationell 
helhetsbeskrivning om hur vården av svårläkta sår ska praktiseras. Kontinuitet är en 
nyckelfaktor för en framgångsrik läkningsprocess. När många vårdgivare är inblandade 
kan problem kring ansvarstagande för bibehållen kontinuitet uppstå. Utebliven utvärdering 
av behandling kan leda till att patienter felbehandlas (SBU, 2014). Sinha och Sreedharan 
(2014) framhåller att säker dokumentation av såret sker med digital fotografering där linjal 
placeras längs sårets kanter för att mäta storleken. I sårjournalen beskrivs sårets 
lokalisation, storlek och sårbädd, hur sårkanterna ser ut, om det finns påbörjad 
epitelialisering och om det finns nekroser ska dess omfattning framgå. Vidare ska det 
benämnas om såret är inflammerat eller har tecken på infektion, hur omgivande hud ser ut 
samt om det finns tecken på maceration (Sinha & Sreedharan, 2014). 
 
 
Problemformulering 

Patienter lider mycket av sina svårläkta bensår och den smärta det många gånger för med 
sig (de Souza Leal et al., 2017). Då en patient lider och i samband med vård upplever sig 
åsidosatt uppstår ett vårdlidande. Konsekvensen av detta kan bli att patienten avskärmas 
från sin delaktighet i den egna vården (Dahlberg, 2002). SSF (2016) formulerar i 
Värdegrund för omvårdnad att “vi alltid har ansvar för vad vi gör eller underlåter att göra” 
(2016, s. 17). När ett sår inte läker behöver sjuksköterskan inleda ett detektivarbete för att 
identifiera läkningshämmande faktorer som stör läkningsprocessen (Lindholm, 2012). I ett 
personcentrerat perspektiv medför kontinuerliga såromläggningar under lång tid ett stort 
lidande för patienten (Lernevall et al., 2017), därför har sjuksköterskan ett professionellt 
ansvar att tillgodose patientens problem och preferenser. Sjuksköterskan ska också ta ett 
eget personligt ansvar för sina handlingar och val (Wallinvirta, 2011). Mot bakgrund av 
detta finns ett intresse att undersöka hur sjuksköterskan själv upplever sitt professionella 
ansvar vid såromläggning av svårläkta sår, och om det kan innebära en 
omvårdnadsutmaning för sjuksköterskan att bedriva säker vård i samband med detta. 
 
 
SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av sitt professionella ansvar 
vid omvårdnad och behandling av svårläkta sår så patienten inte åsamkas onödigt 
vårdlidande. 
  
  
METOD 

Val av metod 

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv ansats valdes utifrån studiens syfte genom att ta 
del av deltagarnas egna upplevelser ur ett visst perspektiv där semistrukturerade intervjuer 
användes. Danielson (2012a) anser att kvalitativ metod är lämpligast för att erhålla en 
förståelse för hur andra människor ser på olika situationer i livet.  
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Enligt Polit och Beck (2017) borgar denna metod för att nödvändig information 
framkommer, i vårt fall upplevelsen av sjuksköterskans professionella ansvar vid 
behandling och omvårdnad av svårläkta sår. 
 
 
Urval 

Intervjuerna genomfördes inom slutenvården på olika avdelningar som geriatrik, infektion, 
medicinakut och ortopedi inom Stockholms storsjukhus. De sjuksköterskor som utgjorde 
urvalet i studien tillfrågades om medverkan med hänsyn utifrån studiens syfte, enligt 
Danielsons (2012a) rekommendationer.   
 
Urvalskriterier 
Studien var avgränsad till tio veckor, där sju till åtta sjuksköterskor skulle inkluderas i vår 
kvalitativa intervjustudie. Danielson (2012a) menar att analysprocessen och resultatet kan 
påverkas negativt om deltagarantalet är för stort eller för litet då en sådan intervjuform 
koncentrerar sig på mötet mellan deltagare och intervjuare. Inklusionskriterierna utgjordes 
av strategiskt urval där deltagarna skulle arbeta inom slutenvården och ha arbetat som 
legitimerad sjuksköterska i minst ett år samt ha erfarenhet av behandling och omvårdnad 
av svårläkta sår. Danielson (2012a) menar att i en kvalitativ intervjustudie bör syftet styra 
urvalet av deltagare. Polit och Beck (2017) anser att det i kvalitativa intervjustudier inte 
lämpar sig med ett slumpmässigt urval då deltagarna i en intervjustudie behöver besitta en 
viss mängd kunskap, vältalighet, möjlighet att reflektera samt vara villiga att tala om det 
fenomen som ska beskrivas. Primärvård, äldrevård och nyexaminerade sjuksköterskor 
utgjorde exklusionskriterier. 
 
Undersökningsgrupp 
Den intervjuade gruppen bestod av nio sjuksköterskor. Tre av dessa arbetade inom 
ortopedi, två arbetade inom infektion, två arbetade inom akutmedicin och två arbetade 
inom geriatrik. Medianen för deras gemensamma yrkeserfarenhet var sex och ett halvt år. 
Yrkeserfarenheten som legitimerad sjuksköterska sträckte sig mellan två och ett halvt år till 
tio år. Frekvensen av omvårdnad och behandling vid svårläkta sår varierade från dagligen 
till någon gång i månaden. Henricson och Billhult (2012) framhåller att en variation hos 
deltagarna kan resultera i berättelser med variationsrikt innehåll. 
 
 
Datainsamling 

Utifrån en kvalitativ forskningsansats genomfördes datainsamlingen i form av 
semistrukturerade intervjuer, där öppna frågor användes som stöd i en intervjuguide. 
Danielson (2012a) anser att öppna frågor utgör en grund för att ta del av deltagarnas unika 
upplevelser, och att en semistrukturerad intervju ger deltagaren mer frihet att med egna ord 
berätta om sin personliga upplevelse. 
  
Inhämtande av tillstånd 
Ett informationsbrev (Bilaga A) med förfrågan om möjlighet att genomföra intervjuer för 
studien skickades ut till 30 stycken verksamhetschefer inom Stockholms storsjukhus. Först 
efter ett godkännande från verksamhetschef, kontaktades berörd enhetschef med ett 
informationsbrev om studien (Bilaga B) avsett till de sjuksköterskor som uppfyllde 
kriterierna för deltagande. Nio verksamhetschefer godkände genomförandet av studien. Vi 
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valde att gå vidare med fyra av dessa av praktiska och tidsmässiga skäl. Kontakt 
etablerades med tre enhetschefer och nio sjuksköterskor från olika sjukhus och 
avdelningar, därefter kunde intervjuerna ta vid. Den fjärde enhetschefen behövde inte 
kontaktas då två av intervjuerna utfördes utanför arbetstid och arbetsplats. Vid 
intervjutillfället försäkrades att deltagaren erhållit den skriftliga informationen, vidare gavs 
muntlig information om studiens innehåll. Frivilligheten att delta och rätten att också 
avbryta deltagandet närhelst under studiens gång poängterades i samband med 
genomförandet av intervjun. Inför signering om samtycke tillfrågades varje deltagare om 
tillåtelse till ljudinspelning. För att få utföra intervjuer måste tillstånd inhämtas (Danielson, 
2012a). Danielson (2012a) anser det viktigt att deltagaren vid intervjutillfället på nytt får 
information om studien, och därmed ges möjlighet att både godkänna studiens upplägg 
samt sitt deltagande.       
 
Intervjuguide 
Fyra frågeområden skapades med utgångspunkt att syftet skulle besvaras. Tre av 
frågeområdena innehöll 2-4 frågor, det fjärde innehöll en avslutande fråga som berörde om 
deltagarna själva ville ta upp något rörande sårvårdsbehandling. Intervjuguiden (Bilaga C) 
inleddes med fyra allmänna frågor för att sedan övergå till öppna frågor som var mer 
specifika. Frågorna innehöll stödord som skulle rikta sjuksköterskan tillbaka in i ämnet så 
syftet kunde besvaras, några av dessa frågor formulerades som stängda frågor. 
Intervjuguiden skrevs med ett större typsnitt där texten fyllde endast en A4 sida. Detta 
tillvägagångssätt rekommenderar Danielson (2012a) och menar att ett för litet typsnitt och 
flera papper kan utgöra störningsmoment under intervjun. Polit och Beck (2017) anser att 
en semistrukturerad intervjuguide utformad med öppna frågor uppmuntrar deltagaren till 
att förmedla detaljerade och rika svar. 
  
Pilotintervju    
En pilotintervju genomfördes i syfte att se om frågorna och den tid som planerats för 
intervjun höll, samt om den tekniska inspelningsfunktionen fungerade. Inför 
intervjutillfället informerades sjuksköterskan om studien, och upplystes om att inspelad 
ljudfil kommer raderas efter studien slut. Även information delgavs om möjlighet att 
närhelst under intervjun, eller under studiens fortlöpande gång, kunna avbryta sitt 
deltagande. Sjuksköterskan tillfrågades om inspelning fick ske och delgav sitt 
godkännande om informerat samtycke. Intervjutillfället ägde rum i ett avskilt rum på ett av 
Stockholms storsjukhus och pågick under 19 minuter. Eftersom frågorna svarade mot 
syftet i studien valde vi att inkludera denna pilotintervju. Danielson (2012a) menar att om 
tidsramen för intervjun inte håller eller om frågorna inte ger svar på det fenomen som 
studeras kan frågorna behöva justeras, varför det är viktigt att genomföra en pilotintervju. 
Vidare anser Danielson (2012a) att den tekniska inspelningsutrustningen bör testas såväl 
för funktionens skull som för intervjuarens bekvämlighet att vänja sig vid sin roll. 
Dessutom påpekar Danielson (2012a) vikten av att deltagare ska tillfrågas om inspelning 
får ske. 
 
Intervjuer 
Intervjuerna delades upp mellan oss genom att vi agerade intervjuare vid vartannat 
intervjutillfälle. Den av oss som inte intervjuade förde anteckningar. Intervjuerna 
genomfördes under april månad 2017 och tid och plats för intervju bestämdes i samråd 
med sjuksköterskorna och i vissa fall även med enhetscheferna. Alla intervjuer skedde i 
avskilda rum. Sju intervjuer genomfördes på de olika avdelningarna inom Stockholms 
storsjukhus, en intervju i hemmiljö och en intervju på Sophiahemmet Högskola. 
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Intervjuerna varade mellan 10 och 20 minuter. Vid två olika tillfällen uppstod 
störningsmoment, vid det ena tillfället pep ett larm som intervjuad sjuksköterska var 
tvungen att stänga av, vid andra tillfället kom den intervjuade sjuksköterskans kollega in 
för att prata och lämna saker. Danielson (2012a) menar att följsamhet från intervjuarens 
sida är nödvändig när intervjuerna sker på vårdavdelning eller i hemmiljö då spontana 
oplanerade störningsmoment kan uppträda under intervjutillfället (Danielson, 2012a).     
 
 
Databearbetning 

Transkriptionerna delades upp, utifrån att den av oss som intervjuat transkriberade sin egen 
intervju. Varje transkription numrerades där intervjufrågorna markerades med fet stil. Det 
inspelade materialet från intervjuerna avlyssnades flera gånger samtidigt som det ordagrant 
transkriberades där även skratt, pauser och annat som hördes nedtecknades. Därefter lästes 
texten samtidigt som ljudfilen avlyssnades. Polit och Beck (2017) anser att man behöver 
bekanta sig med texten för att förstå och få insikt om den, och att detta kritiska steg inför 
dataanalys utgörs av en ordagrann transkribering från det inspelade materialet så inte 
intervjutillfället reflekteras på ett felaktigt sätt. Danielson (2012b) menar att bearbetningen 
av texten underlättas om intervjufrågorna markerats med fet stil. 
 
 
Dataanalys 

En kvalitativ innehållsanalys valdes för att analysera den transkriberade texten. Texten 
lästes och analyserades av oss båda tillsammans flera gånger med syftet hela tiden i åtanke. 
Med hjälp av färgmarkeringar identifierades meningsenheter i texten, som svarade mot 
studiens syfte. Därefter kondenserades och kodmärktes meningsenheterna i syfte att 
underlätta bildandet av subkategorier. De gånger det var svårt att förstå meningsenheternas 
intentioner lyssnade vi på ljudfilen igen för att höra tonfall och riktning i den berättande 
rösten. På så sätt underlättades analysprocessens initialskede så att den blev 
överensstämmande med sjuksköterskans upplevelse under intervjutillfället. De kodmärkta 
meningsenheterna delades upp i olika subkategorier, skillnader och likheter avgjorde 
vilken subkategori de placerades i. Utifrån gemensamma komponenter som lyste fram, 
formade vi sedan kategorier. Enligt Danielsons (2012b) rekommendationer är det lämpligt 
att kodmärka meningsenheterna för att upptäcka om de är synonyma med varandra och kan 
placeras i samma kategori. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocess. 
 
Meningsenhet Kondensering Subkategori Kategori 

Att man inte glömmer bort 
patienten..och att man så klart 
alltid informerar om vad man gör, 
för det kan göra väldigt ont. 

Man får inte 
glömma bort 
patienten, viktigt 
med 
information. 

Ansvarstagande Säker vård 

asså, då behöver man hämta 
material å /.../, det var två, en ville 
lägga sig, en ville på toa, å det var 
provtagning som skulle tas i 
morse som var en jättesvårstucken 
patient, å då kände man,..å vi är 
två personal,..på den här tiden,..å 
så kommer skiften, å sen ska man 
ringa boendet, å vad ska man 
prioritera /.../ Det är bara att sätta 
på en Allevyn-platta liksom, så får 
man ...göra dan efter. 

Lite personal 
gör att man inte 
hinner med. 
Det blir inte så 
bra som man 
önskar. Mycket 
handlar om 
prioritering 

Hinder  
och möjligheter 
  

 

Utmaningar 

 
 
Forskningsetiska överväganden 

För att värna om deltagarnas integritet, autonomi, rättigheter, välbefinnande och med 
respekt för deras person, har vi under hela uppsatsarbetet iakttagit och kontinuerligt 
reflekterat över olika etiska principer. Informationsbreven angående studien formulerades 
utifrån rättviseprincipen, därför utgjordes inklusionskriterierna endast av att 
sjuksköterskorna skulle ha arbetat minst ett år som legitimerad sjuksköterska samt att de 
skulle inneha erfarenhet av behandling och omvårdnad av svårläkta sår. Intervjuguiden 
konstruerades med tanke på att sjuksköterskan inte skulle känna sig besvärad vid 
intervjutillfället. Vid intervjuerna med sjuksköterskorna tog vi fasta på göra-gott-principen 
med att ha ett gott bemötande som syftade till att varje deltagare skulle uppleva trygghet 
och välbefinnande, samt inspiration till att medverka i studien. Med respekt för 
sjuksköterskornas autonomi och integritet, inhämtade vi informerat samtycke utifrån 
autonomiprincipen. Kjellström (2012) menar att en kontinuerlig reflektion krävs av 
forskaren över hur etiska principer tillämpas, och hur egna värderingar uttrycks i tankar, 
ord och handlingar under hela arbetet. 
 
Informerat samtycke 
Vid intervjutillfället med var och en av de deltagande sjuksköterskorna presenterade vi oss 
själva, samt gav såväl muntlig som skriftlig information om studien i ett dokument (Bilaga 
B), dokumentet innehöll även våra kontaktuppgifter. Deltagarna gav skriftligt samtycke 
(Bilaga D) och erhöll information om att de närhelst under det att studien pågick kunde 
välja att ta tillbaka sitt samtycke och avbryta sitt deltagande. När kvalitativa intervjustudier 
genomförs menar Helgesson (2015) att forskaren behöver presentera sig och informera 
forskningspersonerna om studiens syfte, upplägg, deras rättigheter samt att studien bygger 
på frivilligt deltagande. Enligt Helgesson (2015) sker detta för att försäkra att korrekt 
information givits, och med respekt för deltagarnas autonomi så att de själva ska kunna ta 
ställning till om de vill delta i studien eller inte. 
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Konfidentialitet 
Sjuksköterskorna informerades om hur deras konfidentialitet skulle bevaras genom att 
förvara intervjuerna i lösenordssäkrade mobiltelefoner och att ljudfilerna kommer raderas 
vid studiens slut. Intervjuerna sifferkodades därefter, i syfte att inte kunna knytas till 
specifik person, vilket medförde att utomstående inte skulle kunna identifiera deltagarna. 
Insamlad data ska enligt Kjellström (2012) förvaras på ett säkert sätt så inte obehöriga får 
fatt i materialet, vilket bevarar deltagarnas integritet. Vid resultatpresentationen i denna 
studie utelämnas därför specifika arbetsplatser. 
  
 
RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av sitt professionella ansvar 
vid behandling och omvårdnad av svårläkta sår så patienten inte åsamkas onödigt 
vårdlidande. Tio subkategorier skapades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och 
resulterade i tre kategorier som redovisas nedan i tabell 2. Kategorierna presenteras i 
löpande text där utförlig beskrivning om huvudfynden redovisas under subkategorierna. 
Studiens tillförlitlighet åskådliggörs genom autentiska citat vilka är kursiverade med indrag 
och presenteras i löpande text. Dessa utgör exempel på deltagarnas personliga berättelser 
vid intervjutillfället. Utmärkande ord som kan identifiera deltagaren har omformulerats 
eller strukits. Henricson och Mårtensson (2012) framhåller att trovärdigheten för studiens 
resultat stärks av att lyfta in citat i texten. 
 
 
Tabell 2. Resultatöversikt 
 

Kategori Subkategori 

Säker vård Utbildning och kunskap 
Kompetens 
Ansvarstagande 
Kontinuitet 

Göra-gott Reflektion 
Se och bry sig om patienten 
Icke-skada 

Utmaningar Kunskapsbrist 
Hinder och möjligheter 
Levnadsvanor 
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Säker vård 

Åsikter och tankar framfördes om kunskapens betydelse om säker vård utan att patienten 
upplever otrygghet och lider skada. 
 
 
Utbildning och kunskap 
Sjuksköterskorna hade tillägnat sig fördjupad kunskap om sår bland annat genom kurs om 
7,5 högskolepoäng, intern kurs och regelbundna sårronder på avdelning. Den egna 
kunskapsinhämtningen från kurser och senaste rön ansågs viktig för att förbättra sig. 

 
Så att, jag tycker man kan alltid bli bättre, man har alltid nånting att utvecklas i, 
absolut. 
 

Kunskap erhölls ofta genom den kompetens och rutiner som avdelningen har, men även 
från företag som kom till avdelningen för att presentera olika förband. Ett behov av att 
fördjupa sig inom sår och behandlingsprinciper för att stärka den egna kompetensen 
framhölls då sår är något man möter inom all vård. Vidareutbildning inom sår, ansågs ha 
genererat mycket kunskap i det praktiska arbetet, vilket framhölls komma patienten till 
gagn. 

 
….i och med att det är en sån liten del av sår under grundutbildningen, så är det 
ju skönt att ha gått en vidareutbildning inom sår. 
 
/.../ jag skulle vilja vara mer kunnig, för att vi har så mycket sår, så att jag skulle 
vilja ha mer utbildning /.../och besitta mer kompetens kring det.... 

 
En sjuksköterska berättade att kunskapen om sår man tidigare erhållit kan glömmas bort. 

 
Jag tycker jag glömt väldigt mycket måste jag säga sen jag gick den där kursen 
/.../ så det behöver repeteras mycket, mycket mer /.../ så nu känns det när ni 
frågar, att jag borde verkligen läsa igen. 
 

Kompetens 
Kunskap om sår ansågs trygga patienten, dock framhölls att många vårdgivare kan lite om 
sår. Vid osäkerhet om behandling beskrevs benägenheten stor att ta hjälp av kollegor, 
främst undersköterskor. Inspektion av hudkostymen ansågs nödvändig för att undvika 
okontrollerad sårutveckling. Planering och struktur samt använda sig av ren rutin framhölls 
grundläggande för att kunna bedriva god vård där förbandsval sker efter patientens 
förutsättningar. Sjuksköterskorna beskrev hur sårläkning påverkas av nutrition, där 
proteinberikad kost och näringsdryck utgjorde en viktig del. Det framfördes att optimerad 
sårläkning sker genom kontrollerad fuktighet som också underlättar förbandsbytet. Dock 
upplevdes det att många vårdgivare vill behandla sår torrt. Inför omläggning planerades 
vilket förband som behövs utifrån sårdjup, eventuella ödem och trycksårsgrad. Vid 
behandling av diabetessår betonades eftertänksamhet. En sjuksköterska menade att sårets 
läkning visar hur befintlig kunskap kommer patienten till gagn. 

 
Det finns väldigt bra kunskap bland personalen här tycker jag. Dom som har 
erfarenhet och är vana, och det tror jag absolut gynnar patienten, för man har ju 
sett.. hur det har varit före och hur det blir efter. 
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Vid feber undersöktes om såret är anledningen. Klinisk undersökning med palpation och 
doppler- samt ultraljudsundersökning upplevdes som viktiga bedömningsinstrument, för att 
kontrollera perifer cirkulation avseende behandlingsprinciper vid kliniska tecken på 
arteriell problematik. Kunskap om bakomliggande sjukdomar ansågs nödvändig för att ge 
adekvat behandling, då behandlingsprinciperna för sår ser olika ut. 

 
/.../ sår kan vara  svåra att läka men det finns alltid hjälpmedel  att  få dem  läka. 

 
Opsite förband framhölls som olämpligt förbandsval för svårläkta sår. En sjuksköterska 
menade att ABS förband endast ska appliceras i korta stunder i väntan på att läkaren ska 
titta på såret. 

 
….och ta med er att aldrig använda ABS förband /.../ alltså det är verkligen så 
här ..den som ba så här;  -“Aa, men asså ABS förband är bra”. Ja, men då kan du 
prova att blöta upp ett ABS förband å linda på nån å ba; -“Men jobba med det 
här en hel dag, se hur det går, se hur det blir.” 

 
För att sår inte ska bli värre ansågs det nödvändigt med grundläggande sårvårdskunskaper, 
och ordentlig upprensning av koloniserade sår framhölls som enda sätt att avlägsna dålig 
lukt. En sjuksköterska menade att debridering var avgörande för sårläkning. 

 
Skrapa är det som är grejen. Eller få bort den gula fibrinvävnaden. Det har inget 
i såret att göra. 

 
Ansvarstagande 
När obehagskänslor uppstod vid omvårdnad av kraftigt illaluktande bensår, ansågs det 
viktigt att inte visa det för patienten fast det kunde upplevas svårt. Bemötande, kunskap, 
utveckling och reflektion över vad som kan göras bättre, uttrycktes som centrala delar i 
sårvårdsbehandling, samt att patienten alltid behöver informeras och involveras innan nya 
beslut om behandling tas. Men det ansågs inte vara en enkel uppgift att informera och 
trygga patienten i en omvårdnadssituation, samt att verka för en gemensam kunskapsgrund 
patient och vårdgivare emellan. Samtliga sjuksköterskor beskrev hur betydelsefullt det är 
att patienten inte upplever sig bortglömd under såromläggning, och lyfte fram betydelsen 
av smärtlindring, kommunikation, tid och resurs, uppmuntran till egenvård samt vikten av 
patientens delaktighet och vilja till att medverka i omvårdnaden. 

 
...patient som är bra smärtlindrad och som kan medverka och som vill medverka 
/.../ och vara med i vården om sina sår. Inte direkt fysiskt med, men vara delaktig 
på det sättet för att….det är mycket möjligt att den här patienten kommer ha sitt 
sår resten av sitt liv om man inte får ordning på det, eller i alla fall under väldigt 
lång tid.. 

 
Kontinuitet 
Genom information och dokumentation i sårjournalen och information från boendet eller 
patienten själv, möjliggjordes bibehållen kontinuitet och optimal sårläkning. Hjälp erhölls 
även hjälp från andra vårdgivare som Sårcentrum eller infektionsklinik för bedömning och 
ordination. Vid tveksamhet om förbandsval kunde befintliga förband som täcker såret vara 
vägledande, och i de fall ordinerade förband ej fanns att tillgå valdes förband med liknande 
egenskaper. Sjuksköterskorna upplevde att det finns olika uppfattningar om vilken sorts 
såromläggning som ska utföras och beskrev också att omläggningsordiantioner ändras allt 
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för lätt. En sjuksköterska upplevde att benägenheten att bibehålla kontinuitet är beroende 
på vem som ordinerar. 

 
Kontinuiteten...beroende på vem som har ordinerat, tyvärr. Att är det en läkare 
som har ordinerat till exempel sån här vac-behandling /.../ det är mycket bättre 
följsamhet till den typen av behandling som läkarna har ordinerat eller beskrivit i 
journalen än när vi sjuksköterskekolleger ordinerar. 

 
En sjuksköterska menade att såromläggningsmaterial inte betraktas som en del av en 
behandlingsordination, vid brist i följsamhet ansågs det medföra försämrad sårläkning. 

 
..sårordinationerna ändras ju ofta, att både vi sjuksköterskor och undersköterskor 
gärna förändrar varandras ordinationer för att man tror att “det där är bättre”. 
Istället för att låta verkligen testa, NU har vi bestämt att så här ska vi vårda det 
här såret å nu får vi göra det, å SEN får man utvärdera det. Man kan inte byta 
nästa dag för då vet man inte vad man håller på med. 

 
 
Göra-gott 

Sjuksköterskorna berättade om olika tankar och värderingar som kan som påverka och 
utveckla det egna professionella ansvaret i omvårdnadsarbetet. 
 
Reflektion 
Tid för etiska forum efterfrågades där frågor som berör patientens integritet och hur sår 
som är lokaliserade på känsliga ställen kan hanteras på bästa sätt. En sjuksköterska 
reflekterade över saker som kan upplevas som viktiga för patienten. 

 
Sen har vi vad vi sätter på patienten, å jag kan tycka att det är viktigt att bära 
förband själv också. Man kan smacka på ett Allevyn på armen och gå och bära 
det en dag å se hur kul det är att jobba med. Å det lyser rosa, å det är inte alltid 
så jätte kul. Eller om man sätter på vita stora plåster på ett sår som är jätte litet. 
Nej, det är såna småsaker som man ska tänka på som kan bli väldigt viktigt för 
patienten. 

 
En sjuksköterska beskrev känslan av när det går bra med sårläkningen för patienten. 

 
...jo, det finns ju de gånger när det verkligen har gått bra, så man känner att då, 
“fan va gött”! Det finns hopp även för de svårläkta såren, för svårläkta sår är 
extremt svårt. 

 
Då smärta kvarstår efter såromläggning beskrevs nödvändigheten av att reflektera över vad 
som kunde gjorts bättre. En sjuksköterska berättade om den egna upplevda smärtan vid 
åsynen av ett stort bensår. 

 
Första gången jag såg ett jättestort bensår /.../ det gör ju ont i hela kroppen på 
mig också. Det måste ju vara fruktansvärt. 
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Se och bry sig om patienten 
Samtliga sjuksköterskor beskrev vikten av att se hela personen och inte bara såret. Det 
ansågs viktigt att ta reda på om patienten vill se sitt sår eller inte under omläggning, och 
information som förmedlas på ett personcentrerat sätt framhölls skapa förutsättningar för 
självläkande. En sjuksköterska upplevde den egna förmågan som bra att anpassa sig efter 
patienten i omvårdnadssituationen. 

 
/.../ jag kan distrahera min patient beroende på vad den behöver, om den behöver 
vara delaktig i omläggningen å att den kan vara med å kommentera å titta, och 
säga liksom vad jag gör..eller om den behöver leda bort tanken från såret..å prata 
om nåt annat..så att där tycker jag att jag har bra kunskaper… 

 
Sjuksköterskorna beskrev hur de månar om patienter och medpatienter då lukten från 
bensår kan vara frän och svår och därmed ge upphov till skamkänslor hos patienten. De 
berättade hur de öppnar fönster och sprayar samt försöker iordningställa enkelrum så att 
patienten och medpatienter slipper lida skada. Sjuksköterskorna verkade för patientens 
compliance genom att försäkra sig om att omläggning fungerar i det dagliga livet efter 
vårdtid. En sjuksköterska beskrev hur delaktighet med patient möjliggörs. 

 
...så kan man ha samtal med patienten /.../ om vilka skor patienten har så man inte 
gör för tjocka förband...så att den kan använda skorna som den hade..för annars 
får jag helt enkelt göra om det. För det måste ju fungera..för patienten, å linda å 
så, att den sitter kvar /.../ så att patienten också blir nöjd med det. 

 
Icke-skada 
Att sprida sin kunskap, lära och ta hjälp av varandra ansågs betydande, samtidigt framhölls 
det bättre att fråga än att göra fel så patienten undviks onödigt vårdlidande. När det 
upplevdes svårt för patienten under såromläggning, upplevdes det även svårt för 
sjuksköterskorna då önskan är att patienten ska må bra och såret ska läka. Samtliga 
sjuksköterskor påtalade vikten av god smärtlindring men upplevde svårigheter med att den 
inte alltid ger önskad effekt. 

 
Det svåra är lidandet, det gör ju ont, det gör ju ont på en själv om man har sår 
nånstans, /.../ tänk, då är man så hjälplös. 

 
Det framkom hur smärtsamt en såromläggning kan upplevas av patienten och att 
smärtlindring därför sker på rutin där smärtan bedöms kontinuerligt. Generös smärtlindring 
förordades och om patienten upplevde smärta vid såromläggning avbröts behandlingen. En 
sjuksköterska berättade att småprat används som verktyg för att distrahera och trygga 
patienter som upplever smärta och oro. 

 
Och sen att man gör det så behagligt som möjligt så att man pratar med patienten 
under tiden så att den inte tänker på allt för mycket på att jag precis håller på 
med såret, så att man orsakar så lite smärta som möjligt. 

 
Patientens delaktighet ansågs utgöra en stor del av smärtlindringen i samband med 
såromläggning. Att berätta och informera inför och under såromläggning om vad som ska 
utföras och vilken riktning såret tar, ansågs utgöra en viktig del i smärtlindring 
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..då får man försöka att från början också vara strukturerad när man väl börjar, 
att nu gör vi så här, nu gör jag så. För det är inte alltid man ser sitt sår, man 
kanske inte vill se sitt sår. -Nu måste jag, nu kommer det kanske göra ont en liten 
stund, för den här kompressen har fastnat i såret. Eller liksom så, man jobbar 
med information å annat istället. Å att man har en överenskommelse med 
patienten om vad som ska göras och hur det ska göras. Till en viss gräns förstås. 

 
 
Utmaningar 

Sjuksköterskorna berättade om vårdsituationer som upplevs betydelsefulla och ibland 
svåra. Att det kan upplevas som utmaningar att kunna identifiera och ta tillvara på såväl de 
möjligheter som ges som att ta sig an hinder som uppstår i samband med såromläggning.  
 
Kunskapsbrist 
Samtliga sjuksköterskor framhöll att grundutbildningen inte tillhandahöll tillräckligt med 
kunskaper om sår- och behandlingsprinciper. En sjuksköterska menade att dålig utbildning 
kan leda till att val av förband sker utan ställningstagande till såret. 

 
Det är nog skönt för patienten också om man känner, att den /.../ som vårdar en, 
omvårdaren, kan lite om sår, för det är ofta många som kan väldigt lite om sår, 
för man får lära sig väldigt lite om sår i grundutbildningen. Utan det man har lärt 
sig, lär man sig ofta av sina kollegor... 

 
Kunskapen upplevs ojämn inom olika avdelningar och det framhölls att vårdinstanser har 
olika traditioner av behandlingsregim. Sjuksköterskorna upplevde begränsad kunskap vid 
såromläggning och menade att det kunde vara svårt att utföra. Det framkom att kunskap 
om debridering inte upplevdes tillräcklig och en sjuksköterska berättade att såren inte alltid 
läggs om enligt evidensbaserad erfarenhet, men att såren behandlas efter bästa förmåga. 

 
Jo, men det blir lite så att man kör, rockar lite själv. Det blir sällan inte sämre, 
tror jag inte. 
 
I så fall är det själva... rengöringen av såret. När jag tagit bort allt material, har 
bara ett sår framför mig och veta exakt vilka krustor jag ska ta bort, vilket av det 
här är fibrinet eller vad det nu hette som jag skulle ta bort /.../ därför blir man 
osäker /.../ vad är vad i det här såret. 

 
Förbandsval framhölls utgöra ett svårt moment vid behandlingstillfället då utbudet av 
förband är stort, men underlättas när sårtabell finns uppsatt på förbandsskåpet. En 
sjuksköterska upplevde dock trygghet inom just detta område. 
 

/.../ hur man ska tänka med sårkanterna, å vad man ska ha i..å på å så /.../ då är 
jag på tryggt område /.../ 

 
Hinder och möjligheter  
Sjuksköterskorna berättade att den begränsade vårdtiden inom slutenvård gör det svårt med 
uppföljning. I det akuta läget prioriteras inte svårläkta sår, då dessa kommer sist under E 
vid kroppsinspektion med ABCDE. Patientens egen kunskap om sitt sår upplevdes vara till 
stor hjälp i omvårdnadssituationen. Delaktighet ansågs utgöra en viktig aspekt i 
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omvårdnaden, och det framfördes att patientens compliance är en förutsättning, att utan 
den kan ändå inte bästa förbandsmaterial läka såret. Utbudet av förbandsmaterial kunde 
variera beroende på avdelning och därför används de material som finns till hands. Det 
framhölls att förbanden inte byts ofta nog, att det många gånger glöms bort. Trånga 
patientsalar med mycket saker liksom spring efter arbetsmaterial upplevdes utgöra hinder i 
arbetet, samt att bristen på personal beskrevs medföra en känsla av otillräcklighet. 
Såromläggning upplevdes tidskrävande för både patient och personal, och det kändes svårt 
att förklara för patienten att sårläkning tar tid. En sjuksköterska berättade att det är svårt att 
hitta på samtalsämnen under pågående omläggning, att stort fokus läggs på såret så att 
patienten kan känna sig bortglömd. 

 
/.../ det är lätt att glömma den personen, patienten, som har det där benet...som 
man står och tittar på “så här” när man lägger om...man kanske glömmer bort 
saker och ting. 

 
Vårdgivare mäter sår på olika sätt vilket upplevs försvåra möjligheten att göra sig en bra 
bild utav såret. Fotodokumentation ansågs därför vara det bästa hjälpmedlet i sårjournalen 
för att följa sårets utveckling eftersom såret fotas på likadant sätt varje gång. Tidsbrist och 
utbildning samt vem som utför såromläggningen och dokumenterar den ansågs spela roll. 
Tydlighet framhölls som nödvändig med att beskriva såret, sårets genes, vad man 
ordinerar, varför och hur länge samt när utvärdering ska ske. Dock framhölls att sår ofta 
benämns som fult sår i journalen och att det inte säger den som läser journalen 
någonting.  En sjuksköterska menade att ordinationen måste prövas och utvärderas innan 
den byts ut så att effekten av behandlingen kan bedömas så att utvecklingen av såret kan 
följas. 

 
...jag tycker det är bra om man försöker i så lång utsträckning som det går att 
fotografera såren. Det är nästan det man kan se mest av och lära sig av. Och det 
är en viktig dokumentation i sårjournalen som komplement. 

 
Levnadsvanor 
Frågan om levnadsvanor kunde upplevas såväl bekväm, som obekväm att lyfta och togs 
sällan upp. Med respekt för patientens autonomi ansågs det ändå viktigt och relevant att 
tala om exempelvis rökningens konsekvenser för sårläkning. Detta trots att känsla av 
intrång i patientens integritet kunde erfaras. Teamet framhölls utgöra en förutsättning för 
att lyfta frågan. Det upplevdes att många patienter inte ser sambandet mellan rökning och 
sårläkning och att information om levnadsvanor bland annat kunde utläsas i journalen. En 
sjuksköterska upplevde att patienterna många gånger känner till de risker som olika 
levnadsvanor kan föra med sig och menade att det är svårt att motivera patienterna till en 
förändring. 

 
Nä men jag tror dom flesta har varit ganska medvetna om att dom måste göra lite 
mer. Dom har ju lärt sig att leva med såret, så att det är en del av dom, liksom 
rökningen är en del av dom, å deras hjärt- och kärlsjukdomar är en del av dom 
/.../ Så de brukar ju ändå vara ganska informerade /.../ att de måste ändra på sig. 
Men, låg compliance å dom gör det inte. 
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DISKUSSION   

Resultatdiskussion   

Upplevelsen av att inneha erfarenhet om behandling och omvårdnad av svårläkta sår 
skiljde sig mellan de olika deltagarna. Utifrån vår kunskapsnivå i detta ämne tolkade vi att 
den sjuksköterska som upplevde sig ha sämst kompetens, visade på hög kunskap om olika 
detaljer i sina svar. Resultatet visar på att samtliga sjuksköterskor lyfter vikten av 
omvårdnad samt innehar stor kompetens om detta. Ur sjuksköterskornas berättelser 
framträder olika beskrivningar som svarar mot studiens syfte. Resultatet visar hur säker 
vård kan och bör uppnås, men att det finns ett behov av att stärka den egna kompetensen 
inom ämnet samt hålla sig uppdaterad med senaste rön. I kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska (SSF, 2017) framhålls det personliga ansvar sjuksköterskan har, 
att kontinuerligt reflektera över sina starka och svaga sidor samt utveckla 
yrkeskompetensen utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Lindholm (2012) och SBU 
(2014) styrker resultatet, att uppdatering av kunskapsbehovet är stort avseende behandling 
och omvårdnad av svårläkta sår och Dahlberg (2002) menar att vårdlidande orsakas av 
brist på god vård. Därför bör kunskapsbristen åtgärdas för att förhindra onödigt 
vårdlidande (Lindholm, 2012). Vidare menar McCluskey och McCarthy (2012) att det 
behövs uppdaterad kunskap om hur såromläggningar ska utföras och vilka förbandsval 
som ska gälla. Ur resultatet kan skönjas att det finns viss osäkerhet och kunskapsbrist om 
förbandens olika egenskaper, vilket tolkas som utmaningar att förhålla sig till. Dessutom 
framkom under intervjuerna att sjuksköterskeordinationer ändras lättvindigt. Kan 
anledning till detta vara kunskapsbrist? SSF (2017) fastslår i kompetensbeskrivningen för 
legitimerad sjuksköterska, att sjuksköterskan har inom sitt yrkesområde ett ansvar att hålla 
sig ajour med ny kunskap.  
  
Sjuksköterskorna belyste att såväl tidsbrist som kunskapsbrist kan ligga till grund för att 
förbandsval inte alltid sker enligt vetenskap och evidensbaserad erfarenhet. Legitimerad 
sjuksköterska, bör alltid använda sig av tillvägagångssätt som grundar sig på 
evidensbaserad vård som gagnar patienten (SSF, 2017).  Lindholm (2012) och van Hecke 
et al. (2009) menar att ansvaret för behandling och omvårdnad av svårläkta sår många 
gånger axlas av de sjuksköterskor som har intresse för ämnet. Beror det på kunskapsbrist 
eller brister från ledningshåll; en slags acceptans att inte implementera och strukturera 
kunskapen hos alla bland vårdpersonalen? Optimerad sårläkning är beroende av 
förbandsvalet och adekvat sårrengöring, där förståelsen för sårets ursprungsproblematik 
och kunskapen om förbandets egenskaper ligger till grund för att kunna åstadkomma god 
sårläkning (Lindholm, 2012). SSF (2017) menar att legitimerad sjuksköterska alltid bör ta 
ansvar för att kontinuerligt implementera och verkställa adekvata metoder som utgår från 
evidens och beprövad vetenskap. I resultatet framkom att dopplerundersökning utfördes 
när kliniska tecken på arteriella problem konstaterats.  Sinhan och Sreedharan (2014) och 
Lindholm (2012) framhåller att det är både en nödvändig och enkel metod för att ta reda på 
om patienten lider av venös eller arteriell problematik. Dopplerundersökning bör därför 
användas frekvent för att ta reda på hur patientens cirkulation fungerar för att sedan kunna 
bestämma adekvat behandling. 
 
Sårets bevarande under kontrollerad fuktighet ansågs vara adekvat behandlingsmetod för 
att optimera sårläkning, ändå framhölls det att många vårdgivare behandlar sår torrt. 
Informationsöverföring i vårdteamet ska säkerställa att kontinuitet samt god och säker 
hälso- och sjukvård främjas (SSF 2017). Sinhan och Sreedharan (2014) liksom Lindholm 
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(2012) påtalar vikten av kontrollerad fuktighet under sårläkning. Mot bakgrund av detta 
och utifrån vad som framkom av intervjuerna kan konstateras att kunskapen inom denna 
del av sårläkningsprocessen behöver utökas och aktualiseras. Sjuksköterskorna betonade 
dock att vid behandling av fotsår vid diabetes var eftertänksamhet nödvändig, vilket 
överensstämmer med vad Lindholm (2012) yrkar, och därför anses att sjuksköterskorna 
upplevde sitt ansvar tydligt i just denna fråga. 
 
Gottsäter och Björck (2016) framhåller att bibehållen kontroll över ett sårs utveckling kan 
ske genom regelbundna blodtrycks- och blodsockermätningar för att försäkra sig om att 
patienten håller sig inom de fastslagna gränsvärden som gäller. Lindholm (2012) liksom 
Gottsäter och Björk (2016) menar därför att det är av stor vikt att lyfta frågan om 
levnadsvanor då till exempel rökning och dålig kost påverkar sårläkning negativt. Detta 
korrelerar inte helt med vad som framkom i resultatet. Sjuksköterskorna menade att frågan 
är relevant men kändes obekväm att lyfta då intrång i patientens integritet erfors, varpå 
frågan sällan togs upp. Wallinvirta (2011) uttrycker att det krävs mod att möta patienten i 
omvårdnadssituationen och att det ingår i sjuksköterskans ansvar. SSF (2017) framhåller 
att sjuksköterskans förmåga att utgå från ett helhetsperspektiv över den situation patienten 
befinner sig i och att ha kunskap om och åtgärda behov och problem som är av komplex 
karaktär, ska innefattas i sjuksköterskans kompetens (SSF, 2017). Utifrån resultatet kan 
skönjas att sjuksköterskorna skulle vara betjänta av ett kunskapslyft om levnadsvanornas 
påverkan, dels för att inse vikten av frågan och dels för att våga möta patienten i frågan. 
Dock framkom det i resultatet att sjuksköterskorna är väl medvetna om nutritionens 
betydelse för sårläkning och att de på så sätt upplevde att nutrition var en viktig aspekt att 
beakta och åtgärda. Detta överensstämmer med Lindholm (2012), Gottsäter och Björck 
(2016) som belyser att för optimerad sårläkning behövs protein och näring.  
 
I resultatet framträdde tydligt olikheter om sjuksköterskornas kunskap och upplevelser 
avseende debridering. Lindholm (2012) menar att osäkerhet och kunskapsbrist inom detta 
område försvårar den kontinuitet sårläkning kräver och framhåller att debridering är 
nödvändig inom sårvård. Även Sinhan och Sreedharan (2014) belyser vikten av hur 
debridering får svårläkta sår att läka snabbare. Enligt HSL (SFS 2017:30) och Patientlagen 
(SFS 2014:821) ska sjuksköterskan verka för att kontinuitet skapas och bibehålls. För att 
uppnå kontinuitet och säker vård framhålls i kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska att planering, konsulterande samt samverkan med andra vårdgivare är 
avgörande för att säkerställa detta (SSF, 2017).  I intervjuerna framkom att kontinuiteten 
ansågs vara av betydelse för sårläkning och upplevdes som en utmaning att hantera. HSL 
(SFS 2017:30) påtalar den skyldighet sjuksköterskan har att bedriva säker vård genom att 
verka för förutsättningar så att kontinuitet kan skapas. Resultatet visar att så inte alltid var 
fallet då begränsad vårdtid, flera vårdgivare samt kunskapsbrist, utgjorde en svårighet att 
bibehålla den. SBU (2014) framhåller just hur kontinuitet utgör en nyckelfaktor för 
gynnsam sårläkning. Vårdkulturen bör därför förbättras avseende kommunikation och 
kunskapsförmedling inom enheten så att implementering av beprövad vetenskap och 
evidensbaserad erfarenhet inom behandling och omvårdnad av svårläkta sår kommer 
patienterna till gagn. Att reflektera över rutiner och tillvägagångssätt samt stimulera till 
kommunikation är nödvändigt för sjuksköterskan, så att nya arbetsrutiner som bygger på 
beprövad vetenskap och evidensbaserad vård möjliggörs (SSF, 2017). Följaktligen behövs 
gemensamma krafttag mellan inblandade vårdgivare för att samordna kunskap och 
kontinuitet och för att säkra patienternas rätt till adekvat behandling. SSF (2017) påpekar 
att sjuksköterskan, utifrån att följa de regelverk som säkerställer hur säker vård uppnås, ska 
besitta förmågan till handlingsberedskap så risk att patient utsätts för vårdskada förebyggs. 
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Det framkom att sjuksköterskorna har stor förmåga att känna in patientens lidande och att 
de har en stark vilja och gör vad de kan för att lindra och stilla oro samt lindra 
smärta.  Sjuksköterskornas reflektioner visade på medkännande och att bry sig om. Dessa 
karaktärsdrag tolkas utgöra unika verktyg för personlig utveckling av sjuksköterskans 
professionella ansvar samt en vilja att göra-gott. Wallinvirta (2011) belyser dessa 
egenskaper som inre etik och att de vägleder sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete. 
Eriksson (2015) anser att brist på reflektion och kunskapsbrist kan orsaka omedvetna 
handlingar som kan leda till ett vårdlidande. I studien framkom, hur sjuksköterskorna 
påtalar vikten om utövande av personcentrerad omvårdnad med förmåga att se hela 
patienten, vilket Ebbeskog och Emami (2005) lyfter fram som en nödvändig egenskap hos 
sjuksköterskan. Å ena sidan visade resultatet av sjuksköterskornas kunskap på stort ansvar 
i omvårdnaden av patienterna, men å andra sidan visade deras osäkerhet om 
behandlingsprinciper på en risk för att säker vård kan utebli. Här kan konstateras att 
kunskap saknas och att denna specifika kunskap bör erhållas redan under 
grundutbildningen. Eriksson (2015) och Dahlberg (2002) menar att då nödvändig vård 
uteblir, utsätts patienten för ett vårdlidande och kan lida skada (Eriksson, 2015; Dahlberg, 
2002). När kunskapen är otillräcklig och osäkerhet uppstår är det sjuksköterskans ansvar 
att ta hjälp av teamet. För sjuksköterskan är det viktigt att fortlöpande tillförskaffa sig 
kunskap genom att bland annat systematiskt söka och kritiskt värdera nya rön (SSF, 2017). 
SSF (2014) framhåller hur framtagen kunskap som används i omvårdnadsarbetet är 
utmärkande för en profession. 
  
 
Metoddiskussion   

En kvalitativ intervjustudie valdes utifrån vårt intresse att personligen få ta del av 
berättelser och reflektioner direkt ur verkligheten. En litteraturstudie bedömdes därför inte 
uppfylla vårt ändamål. Genom hela studien har vi varit medvetna om den förförståelse vi 
har om hur svårläkta sår uppkommer och den behandling och omvårdnad som krävs. 
Förförståelsen skulle kunna ha utgjort ett hinder vid såväl intervjutillfällena som vid 
sammanställningen av subkategorier och kategorier, genom ett förhållningssätt som färgats 
av förutfattade meningar. Dock upplevde vi att den förförståelse vi har i ämnet endast varit 
positiv då den underlättade att förstå den information som framkom. Om vår studie har 
styrts på grund av förförståelsen har det i så fall skett omedvetet och ej varit vår avsikt. 
Danielson (2012a) anser dock att viss kunskap och förförståelse behövs för att kunna 
studera ett fenomen och forma intervjufrågor.  
  
Att valet föll på att utföra studien endast inom slutenvård var för att erhålla ett koncentrerat 
resultat av sjuksköterskors upplevelse just inom denna sorts verksamhet. Vi bedömde att 
de likheter och skillnader som skulle komma att skönjas i analysprocessen skulle vara 
bättre förankrade då dessa utgick från en sorts verksamhet framför flera olika, varpå 
primärvård och äldrevård exkluderades. Ett års yrkeserfarenhet som legitimerad 
sjuksköterska ansågs vara ett minimum för att kunna förmedla en professionell bild på ett 
tillförlitligt sätt av hur upplevelsen erfors vid sårbehandling.    
  
Vi valde en deskriptiv ansats där vi med ett öppet förhållningssätt lyssnade och tog del av 
sjuksköterskornas unika upplevelser. Avsikten var att sedan beskriva dessa på ett 
sanningsenligt sätt i en resultatsammanställning så att den upplevda verkligheten 
återspeglades på ett korrekt sätt. Granskär och Höglund-Nielsen (2012) menar att en 
deskriptiv ansats är lämplig vid kvalitativa intervjustudier när ett fenomen ska beskrivas 
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mer djupgående. För att möjliggöra detta användes semistrukturerade intervjuer där 
deltagaren uppmuntrades till att tala fritt om de ämnen intervjuguiden innehöll. 
Intervjuguidens utformning visade sig främja rika detaljerade beskrivningar, dock visade 
det sig vid några intervjuer att ett par frågor inte upplevdes som tydliga för 
sjuksköterskorna. Dessa frågor behövde omformuleras av oss flera gånger under 
intervjuerna vilket kunde bero på att viss språkförbistring uppstod.  Under en intervju 
infann sig känslan av att sjuksköterskan upplevdes osäker av att inte förstå vad som 
menades. Vi tror dock att den språkförbistring som uppstod inte har påverkat resultatet 
nämnvärt. Trost (2010) beskriver att goda språkkunskaper kan krävas för att undvika brist i 
kommunikationen vid en intervjustudie. Trots denna rekommendation upplevde vi inte 
detta. Kommunikationsproblemet i vårt fall kan ha utgjorts av de formuleringar vi använde 
oss av. Men det kan också ha berott på att frågorna ställdes utifrån vår förkunskap inom 
ämnet. Danielson (2012a) menar att alltför detaljerade frågor kan medföra att intervjuaren 
styrs av intervjuguiden, vilket i sin tur kan störa interaktionen mellan deltagare och 
intervjuare. I vårt fall var avsikten att sjuksköterskan skulle ha en upplevelse av att tala fritt 
utan att bli avbruten vilket vi tror kan ha bidragit till att underlätta interaktionen oss 
emellan.  
  
Sju till åtta personer ansågs utgöra ett lämpligt antal deltagare i undersökningsgruppen då 
Danielson (2012b) menar att fem till sex personer utgör ett för litet deltagarantal. Dock 
utgjordes antalet slutligen av nio personer där även sjuksköterskan från pilotintervjun är 
inkluderad. Ett högre deltagarantal valdes då dessa nio personer fått frågan och var positivt 
inställda och villiga att delta i studien. Avsatt tid för arbetet bedömdes räcka till. Kontakt 
togs med kliniker inom infektion och geriatrik vilka ansågs vara de mest relevanta för vår 
studie, men då svarsfrekvensen var låg och utsatt tid för studien var knapp hörde vi även av 
oss till andra kliniker. För att komma i kontakt med sjuksköterskor som uppfyllde 
inklusionskriterierna var vi tvungna att ta hjälp av nyckelpersoner, som i vårt fall utgjordes 
av enhetschefer, som visste vilka sjuksköterskor som kunde tillfrågas. Detta kunde ha 
utgjort en risk då Trost (2010) menar att strategiskt urval kan styras av nyckelpersonens 
hjälpsamhet genom att bara en viss grupp deltagare tillfrågas och med detta förfarande kan 
den givna informationen förmedla en bild som inte är variationsrik. Trots denna risk menar 
vi att utfallet av vår studie blev både innehålls- och variationsrikt. 
 
Intervjurollen var ny för oss båda varför vi tyckte det var intressant och viktigt att turas om 
i den. Detta medförde en möjlighet att träna, observera samt lära av varandra om hur rollen 
som intervjuare kunde utvecklas. Resultatet kan ha påverkats av att frågorna ställdes på 
olika sätt och att svaren kunde kanske därmed vara olika innehållsrika, men  uppfattningen 
är att så inte var fallet då sjuksköterskorna generöst delade med sig av sina upplevelser. Vi 
hade en överenskommelse sinsemellan oss att endast den som intervjuade talade medan 
den andre antecknade. När nästan alla intervjuer genomförts märktes hur 
tillvägagångssättet kunde ha varit en nackdel, och att vi kanske kunde fått fler svar på 
frågor genom att mot slutet släppa in den av oss som inte intervjuade. Fördelen var att inte 
bli avbruten av den av oss som observerade och därmed undvika eventuell förvirring hos 
sjuksköterskan. Vi tror att sjuksköterskan skulle kunna ha påverkats negativt och erfarit en 
känsla av underläge av att vi eventuellt kunde ha upplevts tala i mun på varandra. Detta 
skulle i så fall kunnat påverka resultatets utformning av att viss information aldrig kom 
fram.    
 
Två av intervjuerna hölls utanför sjukhuset enligt sjuksköterskornas önskemål. Vi var 
bekanta med en av dem som i sin tur frågade en kollega om möjlig medverkan. Därför 
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räckte verksamhetschefens godkännande och enhetschefen behövde aldrig tillfrågas. Den 
ena intervjun skedde i ostörd hemmiljö, och viss upplevelse av stress kan antas infinna sig 
av att bli intervjuad i sitt hem. I detta fall skedde intervjun på sjuksköterskans lediga 
timmar före arbetspass, vilket kan ha uppbringat en känsla av bli upptagen på sin fritid. 
Trots detta upplevdes intervjun avslappnad och givande för båda parter. För denna person 
var hemmiljön den mest praktiska lösningen och avsikten var att hålla strikt följsamhet till 
de intervjuade sjuksköterskorna. Att intervjua en bekant anser vi kan utgöra en risk att 
information förmedlas på ett alltför välvilligt sätt och/eller på ett icke professionellt sätt. 
Trots denna risk upplevdes intervjun seriös och professionell.  Den andra intervjun hölls på 
Sophiahemmet högskola utifrån sjuksköterskans önskemål. Nackdelen med detta 
förfarande kan ha varit att sjuksköterskan upplevde att tidsåtgången med resa blev allt för 
stor. Fördelen kan ha varit att slippa undan stressen på arbetsplatsen. Denna intervju 
upplevdes också seriös och professionell, därmed anses inte resultatet ha påverkats av att 
intervjuerna skedde utanför sjukhusmiljö.  
  
Transkriberingarna skedde i nära anslutning till intervjutillfällena så de upplevda intrycken 
behölls färska i minnet. Var och en av oss transkriberade sin egen intervju. Om endast en 
av oss utfört transkriberingarna skulle belastningen blivit allt för stor på den personen, 
dock hade det inte påverkat resultatet. För att efterlikna den upplevda verkligheten och för 
att hitta en mening och förståelse för den transkriberade texten lästes den och avlyssnades 
flera gånger. Danielson (2012b) menar att detta ger en återupplevelse av intervjutillfället, 
vilket kan generera att den information som inte uppfattats under intervjun, framstår 
tydligare vid transkriberingen. Identifiering och färgmarkering av meningsenheter samt 
kondensering och kodmärkning av dessa utfördes tillsammans på fem transkriberingar, 
vilket hjälpte oss och ytterligare stärkte vår förståelse av materialet i analysarbetet. 
Därefter när vi lärt känna den delen av analysprocessen, delades de fyra återstående 
transkriberingarna upp oss emellan för att arbetet skulle slutföras. För att säkra 
tillförlitligheten i denna del av analysen gick vi ändå tillsammans igenom varandras 
arbeten för att samförstånd skulle råda. Fördelen med att arbeta tillsammans var att det 
uppstår ett kontinuerligt reflekterande och lärande, nackdelen kan vara att det tar lite längre 
tid och att känslan av att uppleva sig självständig försummas. Formandet av subkategorier 
och kategorier utfördes av oss tillsammans i flera steg. Utifrån detta analysarbete skrevs ett 
första utkast av resultatet, därefter renskrevs resultatet och nya subkategorier samt 
kategorier framträdde. Resultatets omarbetning såg vi som en styrka i analysprocessen då 
flera av våra fynd fick bättre och mer överensstämmande rubriker vilket skapar en större 
trovärdighet till de fynd som upptäcktes.  
 
Svagheterna med arbetet var att få tiden att räcka till för att sammanställa studien då 
resultatet var så innehållsrikt och omfattande. Styrkorna upplever vi har varit vår 
förförståelse och det engagemang som vi känt för arbetet. Vi är också glada för att vi fick 
ett högre deltagarantal då det ledde till ett mer utvecklat och bredare underlag i resultatet.  
 
 
Slutsats 

Resultatet visar att behandling och omvårdnad av svårläkta sår är ett komplext ämne där 
önskan och viljan om att ge den bästa omvårdnaden är stor. Sjuksköterskornas berättelser 
visar att det kan vara en utmaning för såväl enheten att implementera aktualiserad kunskap 
utifrån senaste rön, som för den enskilda sjuksköterskan att ta sitt professionella ansvar om 
hur säker vård ska bedrivas vid behandling och omvårdnad av svårläkta sår. En viktig 
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aspekt som lyftes fram var att grundutbildningen ej tillhandahållit de kunskaper som krävs 
för adekvat sårbehandling. Utifrån detta och genom att tagit del av tidigare studier och för 
att säkra kunskapen och bedriva säker vård, dras slutsatsen att sjuksköterskeutbildningar 
bör utöka kursdelen om behandling och omvårdnad av svårläkta sår. Därigenom får 
sjuksköterskor ta del av de kunskaper som erfordras vid sårbehandling för att undvika 
patienten onödigt vårdlidande. 
 
Fortsatta studier 
För att uppmärksamma och lyfta fram den kunskap och utbildning som krävs för att 
bedriva säker vård vid behandling och omvårdnad av svårläkta sår rekommenderas 
fortsatta studier inom detta område. För att erhålla ett bredare resultat vore denna 
infallsvinkel intressant att studera även inom primär- och äldrevård. Patientens egna 
upplevelse av vården vid behandling och omvårdnad av svårläkta sår är en  annan 
intressant infallsvinkel att studera. Vid framhållen kunskapsbrist och osäkerhet inom ett 
område är det av vikt att undersöka människors upplevelser för att på djupet kunna förstå 
vad det innebär att såväl ge vård ur ett professionsperspektiv, som att erhålla vård ur ett 
patientperspektiv. 
 
Klinisk tillämpbarhet 
Studien belyser hur viktigt det är med kunskapsinhämtning för att bedriva säker vård. Detta 
fokus gagnar såväl vårdpersonal som patient. Studien kan förhoppningsvis mana till 
kommunikation om hur vård av behandling och omvårdnad av svårläkta sår ska bedrivas 
samt hur kunskap kan fördjupas och implementeras hos den enskilda sjuksköterskan, men 
även mellan vårdgivare inom och utom enheten.   
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I 
 

BILAGA A 

Till verksamhetschef X 
Klinik X 
Sjukhus X 
 
 
Hej, 
Vi heter Sandra Hillerud och Åsa Valdevi, och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet högskola. Under vårterminen kommer vi i termin 5 att genomföra ett 
självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur 
sjuksköterskan upplever sin kunskap och erfarenhet vid behandling och omvårdnad av 
svårläkta sår.  
 
För att kunna genomföra studien önskar vi intervjua legitimerade sjuksköterskor med 
erfarenhet av svårläkta sår. Därför är vi mycket intresserade av möjligheten att genomföra 
intervjuerna vid avdelning X, X sjukhuset. Målsättningen är att 7-8 legitimerade 
sjuksköterskor medverkar i studien och att de har erfarenhet av behandling och omvårdnad 
av svårläkta sår samt varit verksam som sjuksköterska minst ett år.  
 
Medverkan i studien är frivillig och kan närsomhelst under studiens gång avbrytas av 
deltagare utan angiven orsak. En semistrukturerad intervju med öppna frågor kommer 
genomföras där inspelningsteknik genom mobiltelefon skall användas som ljudupptagning. 
Inspelat material, person- och verksamhetsuppgifter och övrigt som framkommer under 
intervjuerna samt redovisning av data kommer att behandlas konfidentiellt. Tidsåtgången 
för intervjutillfället beräknas till 20-30 min och kommer ske under april och början av maj 
månad.  
 
Vid godkännande av att studien genomförs vid X sjukhuset, är vi tacksamma för din 
underskrift och uppgifter om vilka vi kan kontakta för planering av genomförande av 
intervjuerna. Underskrift för godkännande kan scannas in och returneras via e-post, eller 
enligt annan överenskommelse mellan oss.  
 
Vid tveksamhet för genomförande av studien är vi tacksamma för besked om detta så snart 
som möjligt. Har Du ytterligare frågor rörande studien är Du välkommen att kontakta oss 
eller vår handledare. 
 
Vänlig hälsning,      
                               
Sandra Hillerud och Åsa Valdevi     
 
                    
Sandra Hillerud                                                                    Åsa Valdevi 
Mobil 070X-XXX XXX                                             Mobil 070X-XXX XXX 
sandra.hillerud@stud.shh.se                                                   asa.valdevi@stud.shh.se 
                                          
Handledare: 
Britten Enberg Jansson,  
tfn 08-XXX XX XX  
britten.jansson@shh.se 



II 
 

BILAGA B 

Enhetschef X 
Avdelning X 
Sjukhus X 
 

Informationsbrev till Dig som deltagande sjuksköterska i studien 

Vi heter Sandra Hillerud och Åsa Valdevi, och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet högskola. Under vårterminen kommer vi i termin 5 att genomföra ett 
självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör hur 
sjuksköterskan upplever sin kunskap och erfarenhet vid behandling och omvårdnad av 
svårläkta sår.  
 
Många människor, främst äldre, lever idag med svårläkta sår. Det innebär att 
sjuksköterskor möter dessa patienter vid såväl öppenvård som slutenvård. Vi har valt att 
avgränsa oss till slutenvården vid Stockholms storsjukhus. Vi är därför intresserade av att 
få genomföra intervjuer med Dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av 
behandling och omvårdnad av svårläkta sår, och som har arbetat som sjuksköterska minst 
ett år. Vid sårbehandling krävs kunskap om kroppens patofysiologi, hur 
sårläkningsprocessen fungerar samt vilka behandlingsstrategier som ska tillämpas. 
Evidensbaserad kunskap visar att inadekvat sårbehandling kan innebära fördröjd 
läkningsprocess och ett lidande för patienten, samt medföra ökade samhällskostnader.  
 
Medverkan i studien är frivillig och kan närsomhelst under studiens gång avbrytas av 
Dig som deltagare utan angiven orsak. En semistrukturerad intervju med öppna frågor 
kommer genomföras där inspelningsteknik genom mobiltelefon skall användas som 
ljudupptagning. Genom transkription och analys av de inspelade materialet kan sedan 
likheter och skillnader upptäckas från de olika intervjuerna. Inspelat material, person- och 
verksamhetsuppgifter och övrigt som framkommer under intervjuerna samt redovisning av 
data kommer att behandlas konfidentiellt. I studiens slutresultat kommer därför inte 
deltagare kunna kännas igen. Du försäkras integritet vid hur anteckningar och inspelat 
material hanteras och förvaras emedan studien pågår, allt material raderas sedan vid 
studiens avslut. Tid och plats för intervju sker i samråd med. Dig som deltar. Tidsåtgången 
för intervjutillfället beräknas till 20-30 min och kommer ske under april och början av maj 
månad.  
 
Vi är mycket tacksamma för svar om Du vill delta i vår studie. Anmälan sker via mail eller 
muntligen per telefon till Sandra eller Åsa. Samtycke om deltagande sker skriftligt, på 
blankett medtagen av oss, och lämnas på plats vid intervjutillfället. Vid ytterligare frågor är 
Ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 
 
Med vänlig hälsning      
                                                                                 
Sandra Hillerud                                                                        Åsa Valdevi 
Mobil 070X-XXX XXX                                                 Mobil 070X-XXX XXX 
sandra.hillerud@stud.shh.se                                                       asa.valdevi@stud.shh.se 
                                            
Handledare: Britten Enberg Jansson, tfn 08-XXX XX XX, britten.jansson@shh.se 
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BILAGA C 

Hjälpfrågor:  
Hur menar du då? Berätta mer. Kan du beskriva? Ge exempel.  
 
 
 
Bakgrundsfrågor - Kompetensområde  
Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?  
Hur ofta behandlar du svårläkta sår?  
Har du gått någon kurs eller vidareutbildat dig inom sår under din tid som 
verksam sjuksköterska?  
Om ja → Vilken utbildning i så fall? 
 
 
Upplevelse av professionellt ansvar  
Berätta, vad du tycker är viktigt i en omvårdnadssituation med ett svårläkt 
sår?  
behandlingsprinciper och olika förband  
sårens ursprung, sårjournal  
informera patienten  
 
Hur upplever du att dina egna kunskaper kommer till gagn i mötet med 
patienten?  
möte/tillit  
lidande  
 
 
Upplevelse av behandling och omvårdnad  
Vad kan du uppleva vara svårt under en sårvårdsbehandling?  
För att minska lidandet/optimera sårläkning. Lyfter du frågan om 
levnadsvanor?  
Hur upplever du att lyfta frågan om levnadsvanor med patient som har ett 
svårläkt sår?  
 
 
Avslutande  
Är det något kring sårvårdsbehandling du tänker på som vi glömt ta upp, som 
du vill tillägga? 
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BILAGA D 

 

                  Informerat samtycke till sjuksköterska för deltagande i studie,       
                 “Svårläkta sår - en omvårdnadsutmaning för sjuksköterskan?”  
 
En intervjustudie av Sandra Hillerud och Åsa Valdevi, sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola. 
 
Jag har härmed tagit del av information angående studiens syfte och utförande. Jag är 
införstådd med att min medverkan i studien är frivillig och att jag när som helst under 
studiens gång kan välja att avbryta mitt deltagande utan att ange orsak. Härmed ger jag 
mitt samtycke till att medverka i studien, vilket innebär att bli intervjuad under 
ljudinspelning och att innehållet förblir konfidentiellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
Ort Datum  
 
 
______________________________________________________________________ 
Underskrift, deltagande 
 
 
______________________________________________________________________ 
Namnförtydligande  
 
 
_______________________________________________________________________ 
Underskrift, ansvariga för studien 
 
 
_______________________________________________________________________  
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 

 


