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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Svårläkta sår ett vanligt förekommande symtom som ökar med stigande ålder och annan 

sjuklighet. Symtomet innebär ofta ett långvarigt lidande med stark smärta och nedsatt 

allmäntillstånd och livskvalitet. Då läkningsprocessen är komplex och dessa personer kan 

tvingas leva i åratal med sina sår har sjuksköterskan en viktig uppgift i att främja dessa 

personers förmåga att vårda sig själva till ökad hälsa.  

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja egenvårdsförmågan hos 

personer som har svårläkta sår eller som löper risk för att utveckla svårläkta sår. 

 

Metod  
 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt. Databassökningen utfördes i Cinahl och 

PubMed och resulterade i 17 inkluderade artiklar.  

 

Resultat 
 

Resultatet visade att sjuksköterskan för att främja egenvårdsförmågan hos personer med 

svårläkta sår behöver se bortom såret och möta hela personen. Detta för att med kunskap 

om alla de aspekter som påverkar en människas förmåga att vårda sig själv skapa sig en 

bild av varje patients unika förutsättningar och hinder för att utföra egenvård. Viktiga 

förutsättningar för att främja egenvårdsförmåga är också att ge patienterna stöd, förmedla 

hopp och tillförsäkra dem erforderlig kunskap.  

 

Slutsats 
 

Resultatet visar att sjuksköterskan för att främja egenvårdsförmågan hos personer med 

svårläkta sår behöver ha kunskap och kompetens om vad som påverkar förmågan att vårda 

sig själv. Detta för att kunna ta reda på vilka resurser och hinder för egenvård som 

föreligger hos varje enskild patient. För att lyckas krävs att sjuksköterskan utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt; att hon ser bortom såret och möter hela personen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Egenvård, Egenvårdsförmåga, Hälsofrämjande omvårdnad, Patientutbildning, 

Personcentrerad omvårdnad, Svårläkta sår. 

 



 

  

   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

INLEDNING ........................................................................................................................ 1 

BAKGRUND ........................................................................................................................ 1 

Omvårdnad för att främja hälsa ........................................................................................ 1 

Egenvård och delaktighet ................................................................................................... 2 

Svårläkta sår ........................................................................................................................ 3 

Sjuksköterskans upplevelse av svårläkta sår .................................................................... 5 

Patientens upplevelse av svårläkta sår .............................................................................. 5 

Omvårdnad vid svårläkta sår ............................................................................................ 6 

Problemformulering ............................................................................................................ 6 

SYFTE .................................................................................................................................. 6 

METOD ................................................................................................................................ 7 

Val av Metod ........................................................................................................................ 7 

Urval ..................................................................................................................................... 7 

Datainsamling ...................................................................................................................... 7 

Dataanalys .......................................................................................................................... 10 

Forskningsetiska överväganden ....................................................................................... 10 

RESULTAT ....................................................................................................................... 11 

Sjuksköterskans kunskap och kompetens ....................................................................... 11 

Patientens kunskap ........................................................................................................... 13 

Stöd till patienten .............................................................................................................. 14 

DISKUSSION .................................................................................................................... 14 

Resultatdiskussion ............................................................................................................. 14 

Metoddiskussion ................................................................................................................ 17 

Slutsats ................................................................................................................................ 19 

Fotsatta studier .................................................................................................................. 19 

Klinisk tillämpbarhet ........................................................................................................ 19 

REFERENSER .................................................................................................................. 20 

  

BILAGA A-B 

 



1 

INLEDNING 

Svårläkta sår är ett vanligt förekommande symtom som ökar med stigande ålder och annan 

sjuklighet. Den typiska patienten, nedan i möjligaste mån benämnd person i enlighet med 

förhållningssättet personcentrerad omvårdnad, är 65 år eller äldre och symtomen innebär 

ofta ett långvarigt lidande med nedsatt allmäntillstånd och livskvalitet (Statens beredning 

för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). Hög ålder är den enskilt största 

riskfaktorn och cirka 1 procent av Sveriges befolkning förväntas någon gång under livet 

drabbas av ett svårläkt sår (Socialstyrelsen, u.å.). Då åldersgruppen 65 år eller äldre är den 

enskilt största och snabbast växande i Sverige förväntas kostnaderna för svårläkta sår stiga 

varför hälso- och sjukvården står inför stora resursutmaningar i framtiden (SBU, 2014). 

 

BAKGRUND 

Omvårdnad för att främja hälsa 

Hälsa 

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och specialitet och syftar till att främja hälsa och 

välbefinnande, förebygga ohälsa och lindra lidande samt verka för ett fridfullt och värdigt 

avslut av livet. Omvårdnadsdisciplinen utgår från en humanistisk grundsyn där människan 

ses som en aktiv och skapande del i ett sammanhang. Enligt denna syn ska människan 

betraktas i ett helhetsperspektiv, som en enhet av kropp, själ och ande. Med detta 

förhållningssätt följer det holistiska hälsoperspektivet som betonar människans möjlighet 

och förmåga att själv avgöra vad hälsa innebär för den egna personen (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016c). Med detta perspektiv blir så hälsa till något mer än 

frånvaro av sjukdom, till en subjektiv upplevelse relaterat till varje enskild persons 

situation och mål i livet (SSF, u.å.). 

 

Ett personcentrerat förhållningssätt 

För att främja en persons subjektiva hälsa krävs att omvårdnaden utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt. En strävan efter att synliggöra hela människan och 

tillgodose hennes fysiska såväl som hennes andliga, existentiella, sociala och psykiska 

behov. För detta krävs att sjuksköterskan respekterar och bekräftar personens upplevelse 

och tolkning av ohälsa och sjukdom i enlighet med vad hälsa är för just henne. Här 

tillskrivs personens unika perspektiv samma vikt och betydelse som det professionella med 

målet att ge varje person de bästa förutsättningarna för att kunna göra evidensbaserade val i 

relation till sin hälsa (SSF, 2016b). 

  

Hälsofrämjande omvårdnad 

Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och 

välmående oavsett sjukdom och fokuserar mer på att förstå personens livsvärld i relation 

till hälsa, sjukdom och lidande än hennes problem och diagnoser (SSF, u.å.). 

Hälsofrämjande omvårdnad genomsyras av dialog, delaktighet och jämlikhet med målet att 

bekräfta personen och hennes upplevelse av hälsa och sjukdom, fokusera på hennes 

framtid och anpassa stöd och omsorg utifrån hennes unika kapacitet och känslor (Willman 

& Gustafsson, 2015). För att främja patienters medbestämmande, engagemang och kontroll 

krävs en vårdrelation präglad av jämlikhet och ömsesidigt samarbete där patienten ses som 

en jämlik kapabel person med förmåga att fatta självständiga beslut. Genom dialog, 

delaktighet, individuell planering och information åligger det sjuksköterskan att tillförsäkra 

varje patient de verktyg och kunskaper just hon behöver för att kunna fatta välgrundade 
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beslut och stödja hennes upplevelse av hopp och motivation (SSF, 2016c). För att främja 

en persons subjektiva hälsa krävs dock delaktighet av personen själv, varför det i 

hälsofrämjande omvårdnad blir centralt att uppmuntra patienter till ökad delaktighet och 

stärka deras förmåga till egenvård (SSF, u.å.). Detta i linje med World Health Organization 

[WHO] (1986) som beskriver hälsofrämjande som de processer som möjliggör för 

människor att förbättra och öka kontrollen över sin hälsa.  

 

Egenvård och delaktighet 

Definition av begreppen 

Egenvård och delaktighet är omvårdnadsvetenskapliga begrepp som bägge är 

betydelsefulla och intimt hänger samman med en persons vilja och förmåga att vårda sig 

själv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För begreppet egenvård utgår vi från Dorothea 

Orems definition där hon beskriver egenvård som de aktiviteter individer initierar och utför 

i syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Egenvård förstås som ett delvis inlärt 

beteende och en medveten handling, något människan gör för sig själv utifrån färdigheter 

hon lärt sig i samspel med andra. Varje människa tillskrivs en egenvårdande kapacitet. 

Dock har alla inte de färdigheter som krävs för att göra det. Egenvårdskapaciteten är 

avhängig förmågan att handla intentionellt; att kunna reflektera och planera samt besitta 

konsekvensinsikt och tillräckligt med kraft och motivation för att utföra det som krävs. 

Förmågan till egenvård påverkas också av andra faktorer såsom ålder, kön och personliga 

omständigheter. Då egenvårdskapaciteten är något som förvärvas livet igenom blir 

personens livsberättelse och inlärningshistoria viktiga för att kunna identifiera hennes 

egenvårdsbehov och brister (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).   

 

Med delaktighet avser vi i detta arbete patientdelaktighet i betydelsen att patienten är 

delaktig i och har inflytande över sin egen vård (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], (2017). Ordet patientdelaktighet är en sammansättning av ordet 

patient som betyder som lider/uthärdar och ordet delaktig i betydelsen som medverkar i 

något (Ernby, 2008). Innebörden blir en paradox i att den som uthärdar, underförstått är 

passiv, också ska medverka, vara aktiv (SBU, 2017). I studier för att ta reda på hur 

patienter själva definierar begreppet framkom delaktighet som att vara delaktig i beslut om 

vård och behandling, att kunna tillägna sig och tillämpa kunskap om symtom, sjukdom och 

behandling samt att dela kunskap och erfarenheter av sjukdom och behandling (Eldh, 

2006). En delaktighet i betydelsen av att ha kunskap snarare än att bli informerad och som 

utövas genom samverkan med vårdpersonal snarare än genom medverkan i beslut om vård 

och behandling (Eldh, Ekman, & Ehnfors, 2010).  

 

Egenvård och delaktighet som lagstadgade rättigheter 

I lagtexten framgår både egenvård och delaktighet intimt hänga samman och vara 

betydelsefulla för det förhållningssätt som ska råda inom svensk hälso- och sjukvård. 

Egenvård definieras i 1 §, kap. 2, i SOSFS 2009:6 som den hälso- och sjukvårdsåtgärd 

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt patienten själv kan utföra. Denna 

bedömning ska vidare ha gjorts i samråd med patienten och utifrån respekten för dennes 

självbestämmande och integritet samt behov av trygghet och säkerhet (SOSFS, 2009:6, 

kap. 4, 3 §). Även hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) stipulerar i 1 §, kap. 5 att 

vården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, vilket indirekt 

innebär att patienten ska vara delaktig i sin vård (SBU, 2017). Patientlagen (SFS, 

2014:821) går steget längre och slår fast att hälso- sjukvården ska främja patientens 

integritet, självbestämmande och delaktighet då en delaktig patient förväntas kunna bidra 
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till att omvårdnadsmål uppnås och säkerhetsrisker förebyggs. Här blir delaktighet till en 

förutsättning för att patienter att aktivt kunna medverka i sin vård och med det öka 

möjligheterna till ett gott vårdresultat (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Svårläkta sår 

Definition  

Det finns olika typer av sår. Vilken kategori ett sår hänförs till beror på orsaken till dess 

uppkomst samt hur läkningsprocessen förlöper. Det svårläkta såret orsakas av 

bakomliggande sjukdom som medför dysfunktion i någon eller flera av 

sårläkningsmekanismerna. Detta resulterar i att läkningsprocessen inte följder det normala 

tidsbestämda förloppet utan fördröjs och pågår längre än sex veckor. I den engelskspråkiga 

litteraturen avses med chronic ulcers bensår, fotsår hos personer med diabetes samt 

trycksår. I Sverige har begreppet kroniska sår kommit att ersättas av svår- eller 

långsamläkade sår (Lindholm, 2012). I detta arbete definieras svårläkta sår i enlighet med 

Bjellerup, Lindholm och Öien (2015) i betydelsen bensår, fotsår hos personer med diabetes 

samt trycksår.  

 

Symtom och orsak 

Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens vilket uppstår när venernas klaffar är 

skadade och läcker. Detta läckage skapar ett backflöde av blod ner i benet vilket ökar 

ventrycket som då ofta visar sig som vidgade slingriga kärl, åderbråck. Vanliga symtom är 

bensvullnad och hudförändringar såsom eksem och sår på underbenen (SBU, 2014). 

Epidemiologiska studier har visat att hög ålder och kvinnligt kön är predisponerande för att 

utveckla venösa bensår (O’Meara, Al-Kurdi, Ologun & Ovington, 2014). Den näst 

vanligast orsaken till bensår är arteriell insufficiens, åderförkalkning, och ett vanligt 

symtom är att såret upplevs smärta mest i liggande ställning (Lindholm, 2012). Övriga 

orsaker till svårläkta sår är diabetessjukdom, småkärlssjukdom eller tumörer (SBU, 2014). 

Orsakerna till fotsår är enligt Lindholm (2012) vanligtvis diabetessjukdom eller försämrad 

arteriell cirkulation. Personer med diabetes har ofta en försämrad mikrocirkulation 

och/eller nedsatt känsel i ben och fötter vilket gör dem extra utsatta. En för liten sko eller 

ett ändrat gångmönster kan vara början till ett skavsår som aldrig läker. Trycksår är en 

annan kategori sår som orsakas av statisk och mekanisk belastning av ett hudparti. Här 

skadas huden och underliggande vävnad genom att vävnaderna förskjuts i förhållande till 

varandra och trycket försämrar syre- och näringstillförseln till området. Vanliga områden 

för trycksår är sakrum, sittbensknölar, höfter, skinkor, hälar och fotknölar (Lindholm, 

2012). Trots kunskap om hur trycksår kan förebyggas visade Chaboyer och Gillespie 

(2014) att sjuksköterskor inte alltid är villiga att integrera ytterligare arbetsmoment i sitt 

dagliga arbete för att förebygga såruppkomst och förhindra befintliga sår från att förvärras. 

För alla typer av svårläkta sår påverkar även livsstilsrelaterade faktorer sårläkningen. Rök-

ning, stillasittande, kraftig övervikt och malnutrition är exempel på faktorer som alla 

menligt hämmar sårläkningen eller förvärrar befintliga sår (SBU, 2014).  
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Behandling 

Sårbehandling är komplext varför det är viktigt att ha kunskap och kompetens i att korrekt 

fastställa orsakerna till ett sårs uppkomst (Friman, Klang, & Ebbeskog, 2011). För att 

kunna sätta in rätt behandling krävs därför en grundlig utredning av bakomliggande 

orsaker och eventuella läkningshämmande faktorer (Lindholm, 2012). Venösa bensår 

behandlas främst med kompression (O’Meara, Cullum, Nelson, & Dumville, 2012). På 

grund av olägenheten förknippad med denna behandling är dock följsamheten till 

behandlingen låg visar en studie av Nelson och Bell-Syer (2012). Åderbråck och venösa 

bensår kan åtgärdas kirurgiskt och bensår som vätskar kraftigt behandlas framgångsrikt 

med vakumpump (negativt tryck) (Lindholm, 2012). För kraftigt nekrotiska sår kan 

fluglarver användas för att rensa bort död vävnad (Sun et al., 2014) och arteriell 

insufficiens åtgärdas med bland annat endovaskulär teknik, ballongvidgning, och 

stentbehandling för att återställa cirkulationen i området (Lindholm, 2012). Att behandla 

fotsår hos personer med diabetes är komplext varför ett multidisciplinärt förhållningssätt är 

att föredra (Lindholm, 2012). Viktiga förebyggande insatser är patientutbildning, 

regelbunden fotbedömning och fotvård samt att kontinuerligt använda 

riskbedömningsverktyg såsom exempelvis risk för amputation (Lim, Ng, & Thomas, 

2017). För behandlingen av trycksår är det enskilt viktigaste att avlasta trycket över det 

utsatta området och hålla huden ren, torr och smidig. Tryckavlastande madrass är en 

effektiv behandlingsåtgärd liksom regelbundna lägesändringar. Lokal sårbehandling 

anpassas efter sårets status och omläggning med korrekt material är en förutsättning för 

läkning. Att patienten äter och dricker tillräckligt påverkar också förutsättningarna för 

läkning (Lindholm, 2012). 

 

Sårläkning 

Sårläkning följer en given process och består av tre faser; inflammations-, nybildnings- och 

mognadsfas. Inflammationsfasen, som för ett icke svårläkt varar cirka 3-4 dagar efter 

skadan inträffat, är för ett svårläkt sår ofta aktiv under hela läkningsförloppet. I 

nybildningsfasen bildas ny vävnad och nya blodkärl (angiogenes) och såret täcks av 

epitelceller. I sista fasen, mognadsfasen, mognar så de processer som startat under 

inflammationsfasen med målet att återställa hållfastheten i området. Denna fas kan för ett 

svårläkt sår pågå flera år och samma hållfasthet, som innan skadan inträffade, uppnås 

aldrig (Lindholm, 2012). 

 

Sårläkning är komplext med en mängd faktorer som kan hämma respektive främja 

sårläkningen. (Lindholm, 2012). Dessa faktorer återfinns inom flera nivåer; från lokalt i 

såret till faktorer relaterade till patienten och vårdpersonalens kunskap och erfarenhet. 

Exempel på lokala läkningshämmande faktorer är död vävnad, infektion, inflammation, 

ischemi, smärta, tryck och uttorkning (Lindholm, 2012). Exempel på patientrelaterade 

läkningshämmande faktorer är nedsatt rörlighet, ödem, tidigare historik av svårläkta sår, 

livsstilsrelaterade faktorer, åldersförändringar i huden samt andra sjukdomar och 

läkemedel (Parker, Finlayson, Shuter, & Edwards, 2015). Livsstilsrelaterade faktorer som 

menligt kan hämma läkningen är rökning, brist på motion och felnäring. En vanlig orsak 

till varför ett sår på en äldre person inte läker är felnäring (Lindholm, 2012). Iizaka, 

Kaitani, Nakagami, Sugama och Sanada (2015) visade att ett undermåligt energi- och 

proteinintag hämmar sårläkningen och Langer och Fink (2014) påvisade näringstillskott ha 

en positiv effekt på sårläkningen hos trycksårspatienter. Även psykosociala faktorer 

påverkar förutsättningar för läkning (Finlayson, Edwards, & Courtney, 2011). 
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Sjuksköterskans upplevelse av svårläkta sår 

Många sjuksköterskor upplever frustration i behandlingen av svårläkta sår. Såren tar inte 

bara lång tid att läka, det är dessutom osäkert huruvida de någonsin kommer göra det. 

Detta upplevs påfrestande, föder känslor av att inte gjort tillräckligt och är en av 

förklaringarna till varför hälso- och sjukvårdspersonal ibland tenderar till att undvika 

denna patientgrupp (SBU, 2014). I en studie av Eskilsson och Carlsson (2010) beskrev 

sjuksköterskorna arbetet med svårläkta sår som en emotionell berg- och dalbana. De 

gladde sig åt varje framsteg men kände däremellan frustration och hopplöshet över 

behandlingar som inte nått önskat resultat. Enligt SBU (2014) upplever sjuksköterskor 

även problem med otydlighet i roller, ansvar och kompetens i det interprofessionella 

teamet kring patienten. 

 

Cullen och Phillips (2009) visade att sjuksköterskor ofta känner sig ensamma och 

utelämnade i behandlingen och omvårdnaden av svårläkta sår. Läkarna visade sällan 

intresse varför sjuksköterskorna upplevde sig sakna bollplank och stöttning och vara 

ensamma med behandlingsansvaret. Osäkerheten kring hur svårläkta sår ska 

diagnostiseras, behandlas och förebyggas kan hänföras till bristande kunskap och 

erfarenhet (SBU, 2014). Detta bekräftas av Templeton och Telford (2010) som anger 

avsaknad av utbildning, samstämmighet och standardiserade riktlinjer som förklaring till 

de kunskaps- och kompetensbrister som påvisats föreligga på området svårläkta sår. 

 

Patientens upplevelse av svårläkta sår 

De som drabbas av svårläkta sår är oftast 65 år eller äldre, lider av flera sjukdomar och 

vårdas inom flera instanser i vårdkedjan. På vissa primärt för sitt svårläkta sår, på andra 

sekundärt till annat sjukdomstillstånd. Dessa patienter återfinns med andra ord inom hela 

sjukvårdssystemet där kompetensen och erfarenheten kring sårbehandling visat sig variera. 

Inte bara från instans till instans utan även från sjuksköterska till sjuksköterska (SBU, 

2014). För patienten är det viktigt att ha en god relation till sjuksköterskan (Green, Jester, 

McKinley & Pooler, 2013) vilket försvåras av att hon behandlas av många olika instanser 

och professioner inom vårdkedjan. Att kunskapen och kompetensen kring svårläkta sår 

varierar från instans till instans och från sjuksköterska till sjuksköterska ökar också risken 

för bristande behandlingskvalitet över tid. (Lindholm, 2012). Att få sitt sår korrekt 

behandlat oavsett var någonstans i vårdkedjan och av vem är en förutsättning för ett gott 

behandlingsresultat (SBU, 2014).  

 

Att ha ett svårläkt sår innebär ofta stort lidande. Såren är ofta otrevliga att se på och 

smärtar (Kapp & Sayers, 2008). Ett hårt bandagerat ben kan medföra att de vanliga skorna 

inte längre passar och kan användas. På natten kan smärtan störa nattsömnen. Oro för att 

såret inte ska läka och rädslan för att bli av med en kroppsdel är känslor vanligt 

förekommande hos dessa personer (Lindholm, 2012). Den psykosociala aspekten av att ha 

ett svårläkt sår kan bidra till att dessa personer isolerar sig och avstår från sociala 

aktiviteter och umgänge. Att anpassa sin vardag till ständiga omläggningar och kanske 

behöva lägga om sin livsstil visar omfattningen av det lidande och utmaning det kan 

innebära att leva med ett svårläkt sår (Lindholm, 2012). Många personer med svårläkta sår 

uppger reducerad livskvalitet (Green, Jester, McKinley, & Pooler, 2014) och upplever sig 

endast hysa måttligt hopp och tilltro till att såret kommer läka (Salomé, de Almeida & 

Ferreira, 2015). 
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Omvårdnad vid svårläkta sår 

Målet med all sårbehandling är att såret skall läka och behandling och omvårdnad på vägen 

dit syftar till att möjliggöra läkning, förhindra sårinfektion, minska lidande och underlätta 

det dagliga livet för patienten (Lindholm, 2012). En person med svårläkt sår kan tvingas 

leva flera år med sitt sår och även om sjuksköterskan möter patienten ett par gånger i 

veckan är denne övriga dygnets timmar ensam med sitt sår. Detta tillsammans med 

mängden livsstilsrelaterade faktorer som påverkar läkning gör det tydligt att patienten själv 

har en viktig roll att spela för att främja förutsättningarna för läkning. En viktig uppgift för 

sjuksköterskan blir därför att stärka och främja dessa patienters förmåga till egenvård. För 

att lyckas behöver hon ge patienten kunskap om såret, dess behandling, läkningsförlopp 

och de faktorer som inverkar på läkning (Lindholm, 2012). Detta blir särskilt viktigt vad 

gäller råd och stöd kring livsstilsförändringar såsom rökstopp, omläggning av kost eller 

motion (Lindholm, 2016). En viktig uppgift för sjuksköterskan, förutom att förmedla 

förståelse för sjukdomstillstånd, är också att försäkra sig om patientens medverkan i 

behandlingen. Här krävs att sjuksköterskan utgår ifrån och ser patientens situation ur ett 

helhetsperspektiv; det är en människa med sår hon behandlar; inte ett sår på en människa 

(Lindholm, 2012). 

Problemformulering 

Överallt i vårdkedjan möter sjuksköterskor patienter som har svårläkta sår eller som löper 

risk för att utveckla svårläkta sår. Ett tillstånd som medför stort lidande och som många 

gånger har en lika komplex orsak till uppkomst som förklaring till läkning (Lindholm, 

2012). Många patienter är äldre och multisjuka och många är de livsstilsrelaterade faktorer 

som påverkar huruvida ett svårläkt sår läker eller ej. Lägger vi till detta problematiken med 

att många vårdas inom flera insatser i vårdkedjan där kompetens och kunskap kring 

svårläkta sår varierar, framträder en utmaning för såväl patient som sjuksköterska (SBU, 

2014). Att främja dessa patienters vilja och förmåga att vårda sig själva blir därför en 

viktig uppgift för sjuksköterskan i att möta denna utmaning. Detta då en patient som 

medverkar i sin egen vård förutsätts öka möjligheterna till ett gott vårdresultat 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan främja egenvårdsförmågan hos 

personer som har svårläkta sår eller som löper risk för att utveckla svårläkta sår. 
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METOD  

Val av Metod 

Då sjuksköterskor ansvarar för att tillämpa evidensbaserad vård (SSF, 2016a) och då 

forskningen, till grund för hur sjukvården ska bedrivas, ska vara aktuell (Rosén, 2017) 

valde vi för detta arbete metoden litteraturöversikt. Detta då denna metod enligt Rosén 

(2017) syftar till att ge en bild av forskningsläget inom ett valt område. Att utgå ifrån och 

övergripligt sammanställa utvalda delar av forskningen inom området svårläkta sår ansåg 

vi ge oss de bästa förutsättningar för att kunna presentera ett resultat byggt på evidens, öka 

vår egen kunskap om svårläkta sår och egenvård samt ge oss en bild av det aktuella 

kunskaps- och forskningsläget på området. Mot denna bakgrund ansåg vi så metoden 

allmän litteraturöversikt vara bäst lämpad för att besvara vårt syfte. 

 

Urval  

Enligt Forsberg och Wengström (2016) bör inklusions- och exklusionskriterier definieras 

på förhand för att underlätta beslut om vilka artiklar som ska inkluderas. Artiklarna till 

denna studie utgjordes av vetenskapliga originalartiklar som blivit peer reviewed och där 

sammanfattning, abstract, fanns. Med peer reviewed avses att artiklarna publicerats i 

vetenskaplig tidskrift och granskats av expertråd (Östlund, 2012). Artiklarna skulle svara 

mot syftet och i huvudsak handla om egenvård relaterat till behandling och omvårdnad av 

patienter som har svårläkta sår eller som löper risk för att utveckla bensår, diabetiska fotsår 

eller trycksår. Då svenska och engelska är de språk vi behärskar skulle artiklarna vara 

författade på/översatta till engelska med publiceringsår 2008 och framåt. Samtliga 

inkluderade studier skulle antingen ha fått tillstånd från etisk kommitté eller tydligt 

redovisa att noggranna etiska överväganden gjorts. I studien ingår både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar, något som Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar i en 

litteraturöversikt då det slutliga resultatet därmed får en större bredd. Slutligen har studier 

vars kvalitet bedömts vara låg, enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

(bilaga A), modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011), ej inkluderats. 

 

Datainsamling   

Underlag för databassökning 

För att få en överblick över tillgången på vetenskapliga artiklar inom området gjordes i 

november 2017 en inledande testsökning i databasen Cinahl (Comulative Index of Nursing 

and Allied Health Literature). Sökorden valdes utifrån syftet och kompletterades med nya 

hämtade från artiklar vi funnit. I nästa steg genomfördes en gemensam litteratursökning 

tillsammans med informationsspecialist från Sophiahemmet Högskola vilken resulterade i 

nya sökord och sökordskombinationer. Härefter beslutades de sökord och 

sökordskombinationer som skulle ligga till grund för det fortsatta arbetet med att söka 

artiklar. Sökorden grupperades i fyra grupper; svårläkta sår, egenvård, delaktighet och 

relationer. Sökord för sår valdes utifrån denna litteraturöversikts definition av svårläkta sår; 

bensår (leg ulcer), fotsår hos personer med diabetes (foot ulcer) samt trycksår (pressure 

ulcer). Gruppen egenvård representerades av sökorden self care, self-management och self 

efficay och delaktighet av sökorden patient participation, consumer participation och 

participation. Gruppen relationer representerades av sökorden nurse-patient relations, 

interpersonal realtions och nurse´s role. Även sökning på patient-centered care och 
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empowerment gjordes. Gruppen svårläkta sår ingick i kombination med var och en av 

sökordsgrupperna.  

 

Databassökning 

Enligt Danielson (2017) är det viktigt med en sökstrategi för datainsamlingen. Den 

huvudsakliga sökprocessen pågick under februari 2018 och utgick ifrån beslutade sökord 

och sökordskombinationer, i enlighet med fastställda inklusions- och exklusionskriterier, i 

databaserna PubMed och Cinahl. PubMed innehåller huvudsakligen vetenskapliga 

tidskriftsartiklar inom medicin och omvårdnad och är större än Cinahl vilken dock har 

större fokus på omvårdnadsvetenskapliga referenser (Danielson, 2017). Så långt möjligt 

har MeSH-termer använts. MeSH (Medical Subject Headings) är en vedertagen 

ämnesordlista som används vid sökning i databasen PubMed. Ämnesorden söktes fram via 

MeSH databasen i PubMed. I databasen Cinahl heter motsvarande ämnesord Cinahl 

headings. I Cinahl användes för begreppet svårläkta sår ämnesordet wounds, chronic. För 

att kombinera olika ämnesord använde vi oss av de boolerska operatorerna AND eller OR i 

båda databaserna. Operatorerna används för att avgränsa (AND) eller bredda (OR) en 

sökning (Danielson, 2017). 

 

I enlighet med rekommendationerna av Rosén (2017) utvärderade vi resultatet av 

sökningen genom en grovgallring där vi, efter genomläsning av artiklarnas titel och 

abstrakt, sorterade bort de som bedömdes irrelevanta för syftet. I de fall oenighet uppstod 

kring en artikels relevans lästes fulltextversionen av oss båda för att därefter diskuteras och 

möjliggöra ett gemensamt välgrundat beslut huruvida artikeln skulle inkluderas eller ej. 

Via sökning i sökgrupperna, se tabell 1, fann vi 27 artiklar. För att inte missa andra 

potentiellt relevanta artiklar gjordes även i enlighet med Karlsson (2017) manuell- och 

fritextsökning. Två artiklar söktes fram manuellt genom en genomgång av utvalda artiklars 

referenslistor. En artikel framkom efter sökning på Google, vilket enligt Karlsson (2017) är 

en typ av fritextsökning. Sökordskombinationen för denna sökning var ”experience leg 

ulcer”. Sökord, kombinationer och antal träffar redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och Cinahl samt manuell resp 

fritextsökning. 

 
Databas 

Datum 

Ämnesord 

MeSH/Cinahl Headings  

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2018-02-06 

[ulcers]*) AND (self care OR 

self management OR self 

efficacy) AND (patient 

participation OR 

“participation”) 

 

5 

 

5 

 

2 

 

1 

PubMed 

2018-02-06 

[ulcers]*) AND (self care OR 

self management OR self 

efficacy) 

 

145 

 

112 

 

11 

 

6 

PubMed 

2018-02-06 

[ulcers]*) AND (patient 

participation OR “consumer 

participation” OR 

“participation”) 

 

14 

 

12 

 

5 

 

3 

PubMed 

2018-02-06 

[ulcers]*) AND (nurse-patient 

relations OR interpersonal 

relations OR nurse’s role) 

 

124 

 

95 

 

4 

 

1 

PubMed 

2018-02-06 

[ulcers]*) AND patient- 

centered care 

 

17 

 

13 

 

0 

 

0 

PubMed 

2018-02-06 

[ulcers]*) AND 

“empowerment” 

 

14 

 

10 

 

1 

 

1 

Cinahl 

2018-02-14 

wounds, chronic AND (self-

care OR self efficacy) 

 

15 

 

13 

 

4 

 

2 

Delsumma  334 260 27 14 

Manuell 

sökning 

 

2018-02-20 

1) I studien Patients' knowledge of and participation in 

preventing pressure ulcers- an intervention study - av 

Schoeps, Tallberg och Gunningberg (2017) hittades 

referensen The role of patients in pressure injury 

prevention: a survey of acute care patients - av McInnes, 

Chaboyer, Murray, Allen och Jones (2014) 

2) I studien The experience of self-management 

following venous leg ulcer healing - av Kapp och Miller 

(2015) hittades referensen The impact of psychosocial 

factors on adherence to compression therapy to prevent 

recurrence of venous leg ulcers av Finlayson., Edwards 

och Courtney (2010) 

 

2 

 

2 

Fritext-

sökning 

 

2018-02-20 

Sökt via Google:”experience leg ulcer” 

Studien Lived experiences of life with a leg ulcer - a life 

in hell - av Lernevall., Fogh., Nielsen, Dam och Dreyer 

(2017) 

 

1 

 

1 

TOTALT  334 260 30 17 

 
*) [ulcers] = foot ulcer OR leg ulcer OR pressure ulcer enligt definitionen av svårläkta sår i denna 

litteraturöversikt. 

”…” term inom citationstecken = fritextsökning 
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Dataanalys  

Efter att datainsamlingen slutförts enligt sökningarna redovisade i tabell 1 återstod 30 

artiklar. Efter genomläsning där vi fokuserade på artiklarnas resultat, bedömdes nio vara 

irrelevanta för syftet och två sakna etiskt tillstånd från etisk kommitté. Efter att dessa 11 

sorterats bort uppgick så antalet artiklar till 19. Nästa steg i processen var att 

kvalitetsbedöma de 19 artiklarna. För detta tilldelades var och en av artiklarna en 

kvalitetsgrad; från hög (I) till låg (III) kvalitet. Två av artiklarna bedömdes vara av låg 

kvalitet och exkluderades i enlighet med definierade urvalskriterier. Till hjälp för 

kvalitetsbedömningen användes det av Sophiahemmet Högskola utformade 

bedömningsunderlaget för vetenskaplig klassificering och kvalitet (bilaga A), modifierat 

utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

Artiklarnas kvalitetsgrad redovisas översiktligt i bifogad matris (bilaga B). Totalt antal 

inkluderade artiklar uppgick så till 17 stycken. Av dessa totalt 17 var åtta stycken av 

kvalitativ design, åtta av kvantitativ design samt en med blandning av kvalitativ och 

kvantitativ design. Åtta av studierna höll hög kvalitet (I) och nio var av medelhög kvalitet 

(II). 

 

Enligt Friberg (2017) bör en dataanalys vara grundlig och strukturerad. Innehållsanalysen 

av artiklarnas resultat startade med att samtliga inkluderade artiklar lästes i fulltext av oss 

båda för att därefter sammanfattas till en halv A4-sida per artikel. Varje artikel tilldelas en 

siffra från 1 till 17 för att underlätta strukturerad diskussion och jämförelse. Arbetet med 

att sammanfatta artiklarna delade vi upp mellan oss där var och en sammanfattade nio 

respektive åtta artiklar. Fokus för analysarbetet var att identifiera likheter och skillnader i 

studiernas resultat samt identifiera eventuella återkommande och gemensamma teman och 

subkategorier, meningsenheter/textelement som besvarade vårt syfte. Efter genomläsning 

följde diskussion och analys av våra fynd vilka därefter kategoriserades och sorterades in i 

en schematisk tabell där, för tydlig visuell åtskillnad och för att underlätta identifiering och 

kategorisering, varje tema tilldelades en färg. Dessa färgkoder tillsammans med 

tabelleringen utgjorde så verktyget för det strukturerade analysarbetet och gav en visuell 

överblick i att åskådliggöra grunddragen i vårt framväxande resultat.  

 

Forskningsetiska överväganden  

För att en studie ska kallas etisk ska den enligt Kjellström (2017) handla om väsentliga 

frågor, ha god vetenskaplig kvalitet samt ha genomförts på ett etiskt sätt. Motivet bakom 

valt syfte var att ta reda på och beskriva hur denna, på många sätt, utsatta patientgrupp 

involveras och görs delaktig i sin vård och behandling.  

 

Forsberg och Wengström (2016) betonar att litteraturöversikter bör ta hänsyn till etiska 

överväganden varför artiklarna till grund för vårt resultat antingen fått tillstånd från etisk 

kommitté eller tydligt redovisat att noggranna etiska överväganden gjorts. Utifrån 

Kjellström (2017) som framhåller hederlighet och ärlighet vara grundvärdena i 

vetenskapligt arbete har ingen text medvetet plagierats och inget resultat medvetet 

förvanskats i denna studie. 
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RESULTAT  

Efter diskussion och slutgiltig analys av de 17 artiklarna till grund för resultatet framkom 

tre områden viktiga för sjuksköterskan att förhålla sig till och arbeta utifrån för att främja 

egenvårdsförmågan hos patienter som har svårläkta sår eller som löper risk för att utveckla 

svårläkta sår. Det första området, sjuksköterskans kunskap och kompetens, belyser de 

aspekter sjuksköterskan behöver ha kunskap om då de påverkar en persons egenvårdande 

förmåga. Det andra området, patientens kunskap, belyser betydelsen av att tillförsäkra 

patienten kunskap och det sista, stöd till patienten, sjuksköterskans roll och betydelse i att 

stötta patienten till ökad förmåga och vilja till egenvård. Inkluderade resultatartiklar 

redovisas i bilaga B.  

 

Sjuksköterskans kunskap och kompetens 

Se bortom såret 

För att främja en persons egenvårdsförmåga behöver sjuksköterskan se bortom såret och 

möta hela människan för att skapa förutsättningar för en tillitsfull relation (Bedin, 

Busanello, Sehnem, da Silva, & Poll, 2014; Bruun et al., 2014; Lernevall, Fogh, Nielsen, 

Dam, & Dreyer, 2017; Searle et al., 2008; Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele, & 

Defloor, 2011). En tillitsfull relation har visat sig öka följsamheten till såväl behandlingar 

som råd om livsstilsförändringar, även för patienter som initialt ställt sig tveksamma till 

dessa (Van Hecke et al., 2011). För att lyckas krävs, som Bedin m.fl. (2014) framhåller, att 

sjuksköterskan skapar sig en bild av inte bara personens kliniska status utan också hennes 

sociala miljö och psykiska tillstånd utifrån hennes livs, hälso- och sjukdomshistoria. I 

samma studie framkom sjuksköterskorna anse den främsta utmaningen för att främja 

egenvårdsförmågan hos patienter med svårläkta sår, vara dessas svårigheter med att 

acceptera sin situation. Något de ansåg ställa högre krav på sjuksköterskor i att tillförsäkra 

dessa patienter ett psykosocialt stöd för att minska risken för att dessa utvecklar känslor av 

beroende- och nedstämdhet. Känslor som visat sig kunna inverka negativt på 

egenvårdsförmågan (Bedin et al., 2014).   

 

Smärta och andra sjukdoms-/ohälsotillstånd 

Smärta, som Latimer, Chaboyer och Gillespie (2014) belyser, spelar en avgörande roll för 

huruvida en person involverar sig i sin egenvård eller ej. Smärtlindring blir därför viktigt 

för att möjliggöra för smärtdrabbade patienter att kunna se bortom smärtan och uppbåda 

kraft och engagemang till egenvård. Även sjukdomar och andra ohälsotillstånd såsom 

nack-, ryggvärk eller nedsatt rörlighet är, som Kapp och Miller (2015) påvisar, ytterligare 

faktorer som kan inverka negativt på egenvårdsförmågan hos denna patientgrupp. 

 

Genus 

Som Rossaneis, Haddad, Mathias och Marcon (2016) påvisar kan även genus påverka 

egenvårdsförmågan. Detta då kvinnorna i studien i signifikant högre utsträckning än 

männen visade sig utföra den förebyggande fotvård som krävs för att förebygga uppkomst 

av diabetsrelaterade fotsår. Studien visade också statistiskt signifikanta skillnader 

beträffande män och kvinnors livsstil och egenvård relaterat till diabetessjukdom och risk 

för att utveckla fotsår.  
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Känslor och psykologiska tillstånd 

Känslor och psykologiska tillstånd påverkar, som Bedin m.fl., (2014), Finlayson, Edwards, 

och Courtney (2010), Gale, Vedhara, Searle, Kemple, och Campbell (2008), Latimer m.fl. 

(2014), Salomé m.fl. (2013) samt Vedhara m.fl. (2014) belyser, en persons vilja och 

förmåga att utföra egenvård. Nedstämdhet, svag självkänsla eller en rädsla för vad folk ska 

tycka är alla känslor och tillstånd som menligt kan hämma en persons egenvårdsförmåga 

och leda till känslor av hopplöshet (Salomé et al., 2013). I en studie av Lernevall m.fl. 

(2017) uppgav bensårspatienter klandra sig själva för såret vilket bidrog till att göra dem 

nedstämda och utveckla skepticism gentemot vårdpersonalen.  

 

Föreställningar och attityder 

Gale m.fl. (2008), Hjelm och Apelqvist (2016), Kapp och Miller (2015), Lernevall m.fl. 

(2017), Searle m.fl. (2008) samt Vedhara m.fl. (2014) påvisar att föreställningar och 

attityder kan påverka förmågan och viljan till egenvård. Vedhara m.fl. (2014), som 

undersökte diabetespatienters föreställningar kring fotsår, påvisade ett samband mellan 

upplevd egenvårdskontroll och graden av egenvårdsengagemang då de deltagare som 

upplevde sig ha en hög grad av egenvårdskontroll i att förebygga och förhindra 

såruppkomst också uppvisade ett högt egenvårdsengagemang i att utföra sårförebyggande 

fotvård. I en studie av Gale m.fl. (2008) framkom några diabetespatienter uppge 

cirkulationsproblem som den främsta orsaken till amputation. Denna föreställning visade 

sig leda till ett direkt skadligt fotbeteende då dessa patienter, i syfte att stimulera 

blodcirkulationen, uppgav sig gå så mycket som möjligt barfota. Även religiösa 

trosföreställningar och sociokulturella attityder kan, som Hjelm och Apelqvist (2016) visar, 

inverka negativt på förmågan och viljan att utföra egenvård. I studien gav några av 

deltagarna uttryck för ett deterministiskt förhållningssätt i att såren var guds vilja och 

därmed ingenting de själv kunde göra något åt.  

 

Motivation och hopp 

Då en persons motivationsgrad enligt Bruun m.fl. (2014), Latimer m.fl. (2014) och 

Lernevall m.fl. (2017) är en viktig parameter för hennes förmåga och vilja att engagera sig 

i sin egenvård är det viktigt att sjuksköterskan motiverar och förmedlar hopp. I en studie av 

Salomé m.fl. (2013) framkom 80 procent av deltagarna uppleva känslor av hopplöshet 

relaterat till upplevd bristande kontroll över situationen, sitt beteende eller sin förmåga att 

fatta hälsofrämjande beslut. Vikten av att sjuksköterskan motiverar och förmedlar hopp 

understryks också av Lernevall m.fl. (2017) där deltagarna i studien uppgav sig vara i stort 

behov av motiverande och hoppingivande interventioner från sjuksköterskan och ansåg 

dessa vara ovärderliga beståndsdelar i behandlingen. Här gäller också för sjuksköterskan 

att finna patienternas egna motivatorer då Kapp och Santamaria (2017) påvisade den 

främsta anledningen till att personer utförde en omfattande egenvård var för att bevara sin 

självständighet och sitt oberoende. Den näst vanligaste orsaken var att personen tidigare 

blivit utsatt för negativa vårdupplevelser. Vikten av att sjuksköterskan förmedlar en positiv 

attityd belyses också av Latimer m.fl. (2014) som avslöjade proaktiva patienter minska sitt 

egenvårdsengagemang efter att ha upplevt negativa sjuksköterskeinterventioner. 
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Patientens kunskap 

Patientutbildning 

Patienter med bristande kunskap om sitt sjukdomstillstånd och den egenvård de själva kan 

utföra för att främja sin hälsa har konstaterats vara mindre följsamma till ordinerad 

behandling samt uppvisa ett lägre egenvårdsengagemang (Finlayson et al., 2010; Gale et 

al., 2008; Latimer et al., 2014; Schoeps, Tallberg, & Gunningberg, 2017; Searle et al., 

2008). Att många patienter med svårläkta sår har bristande kunskap framgår av Searle m.fl. 

(2008) och Vedhara m.fl. (2014) som påvisade att inte ens personer med aktiva svårläkta 

sår alltid var medvetna om vad de drabbats av och orsakerna till det. Utbildning för att 

tillförsäkra patienter kunskap om sjukdomstillstånd, orsakerna till såruppkomst och vad de 

själva kan göra för att bidra till läkning visar Finlayson m.fl. (2010), González (2014), 

Kapp och Miller (2015) samt Schoeps m.fl. (2017) ökar förmågan och viljan till egenvård. 

Patienters självupplevda brist på kunskap och önskan om mer utbildning framgår av 

Latimer m.fl. (2014) där deltagarna, som hade trycksår eller löpte risk för att utveckla 

trycksår, uttryckligen efterfrågade mer utbildning från sjuksköterskorna för att få kunskap 

om och verktyg att själva utföra en aktivt trycksårsförebyggande egenvård. Även 

deltagarna i studien av McInnes, Chaboyer, Murray, Allen och Jones (2014) underströk 

vikten av kontinuerlig trycksårsförebyggande utbildning under hela vårdperioderna för att 

patienten skulle kunna tillgodogöra sig och omsätta kunskapen till trycksårsförebyggande 

egenvård. 

 

Patientanpassad kommunikation 

Gale m.fl. (2008) och Searle m.fl. (2008) visade att det var vanligt att patienter upplevde 

kommunikationsproblem i mötet med vårdpersonal och att de ofta, direkt efter vårdmöten, 

upplevde sig förvirrade och oförmögna att ådra sig informationen de fått. Mängden 

information upplevdes svårhanterlig och så omfattande att patienterna fjärmade sig ifrån 

den istället för att ta den till sig. För att undvika detta föreslår Searle m.fl. (2008) 

kommunikation som en process snarare än en intervention och som tjänar på att inte 

förmedla allt på en gång. Informationen bör istället anpassas utifrån varje patient och 

situation till ett stegvis lärande i dialog med patienten. Ett lärande som gradvis växer till 

ackumulerad kunskap och insikt hos patienten.  

 

Pedagogiska hjälpmedel 

Olika typer av pedagogiska hjälpmedel såsom tryckt- och digitalt utbildningsmaterial har 

visat sig framgångsrikt utbilda patienter i sjukdomstillstånd och egenvård (Kapp & Miller, 

2015; Schoeps et al., 2017). Schoeps m.fl. (2017) som utvärderade en informationsfolder 

om trycksårsprevention, utvecklad av European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP), 

till patienter som genomgått kirurgi påvisade att kunskapen om trycksår och 

trycksårsförebyggande egenvård hade ökat signifikant hos de patienter som läst 

broschyren. Även det e-utbildningsprogram för att främja egenvårdsförmågan hos 

bensårspatienter som utvärderades av Kapp och Miller (2015) visade att deltagarnas 

kunskap, efter genomgången utbildning, signifikant hade ökat. Inte bara deras kännedom 

om kompressionsbehandling som den enskilt viktigaste komponenten för 

bensårsbehandling ökade utan även deras följsamhet till ordinerad 

kompressionsbehandling och egenvårdsengagemang. Även deras motivation till att 

genomföra livsstilsförändringar för att främja sårläkning ökade. 
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Stöd till patienten 

Särskillt utsatta personer 

Personer med nedsatt kognitiv eller fysisk förmåga löper risk att förevisas en passiv roll i 

sin egenvård vilket inverkar negativt på deras hälsa. Viktigt för sjuksköterskan är därför att 

säkerställa en vårdmiljö som uppmärksammar, tillerkänner och ger dessa särskilt utsatta 

patienter det stöd och hjälp de behöver för att kunna tillvarata sina egenvårdande resurser 

(Lernevall et al., 2017). 

 

Familj och närstående  

Bedin m.fl. (2014), Kapp och Miller (2015), Latimer m.fl. (2014) betonar vikten av familj 

och närstående som resurser för att stärka patienters egenvårdsförmåga. I studien framhålls 

att den positiva kraft dessa resurser besitter därför bör uppmuntras och tas tillvara av 

sjuksköterskan genom riktade interventioner till familj och närstående med fokus på hur de 

kan hjälpa och stötta patienten i hennes egenvård (Latimer et al., 2014). 

 

Uppföljning och rutiner 

Kontinuerliga uppföljningsmöten där patient och sjukvård träffas för att diskutera och 

utvärdera patienters egenvård har enligt Finlayson m.fl. (2010) visat sig framgångsrikt för 

att stärka egenvårdsförmågan. I studien framkom frekvens vara en viktig parameter då 

patienter med kvartals- eller halvårsvisa möten använde kompressionsstrumpor 2-5 dagar 

mer per vecka jämfört med de som hade ett möte per år. I en studie av Kapp och Miller 

(2015) uppgav deltagarna rutiner vara effektiva hjälpmedel för att implementera och 

vidmakthålla en egenvård enligt plan. Deltagarna beskrev rutinerna fungera som 

påminnelser om att utföra den egenvård de föresatt sig. Sjuksköterskan bör också, som 

Bedin m.fl. (2014) poängterar, uppmuntra patienter till att själva sätta upp mål, planera och 

följa och upp sin egenvård.  

 

Multidisciplinärt samarbete  

För att stärka egenvårdsförmågan hos personer med svårläkta sår är, som Bedin m.fl. 

(2014) menar, ett multidisciplinärt samarbete att föredra då ett sådant innebär att samtliga 

professioner och experter i teamet kring patienten samverkar och bidrar till ett brett och 

skräddarsytt stöd. Ett stöd utarbetat från och med hänsyn tagen till alla de faktorer som 

spelar in och är unika för patients förutsättningar för läkning. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Av resultatet framkom tre beståndsdelar vara viktiga för sjuksköterskans arbete för att 

främja egenvårdsförmågan hos personer som har svårläkta sår eller som löper risk för att 

utveckla svårläkta sår. Den första och viktigaste lyfter vikten av att sjuksköterskan ser 

bortom såret och ser hela människan bakom patienten. Den andra belyser vikten av att 

sjuksköterskan har kunskap och kompetens om de aspekter som påverkar människors 

förmåga till egenvård. Sist understryks patientutbildningens roll för att, genom att 

tillförsäkra patienterna kunskap om sitt sjukdomstillstånd och den egenvård de själva kan 

utföra, främja patienters vilja och förmåga till egenvård. Med dessa tre beståndsdelar anser 

vi oss så funnit verktyg och medel för sjuksköterskan att tillgå i sitt omvårdnadsarbete med 

att främja egenvårdsförmågan hos patienter som har eller som löper risk för att drabbas av 

svårläkta sår. 
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För att främja en persons egenvårdsförmåga krävs, förutom det grundläggande i att 

tillerkänna henne besitta en sådan (SSF, 2016c; WHO, 1986; Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012), att sjuksköterskan ser bortom såret och möter hela människan där hon är. Denna, 

vår enskilt viktigaste upptäckt, överensstämmer med omvårdnadsdisciplinens holistiska 

grundsyn, det personcentrerade förhållningssättet och den hälsofrämjande omvårdnaden 

som alla utgår ifrån och betonar vikten av se och möta hela människan samt att alla 

människor är kapabla till hälsa oavsett sjukdom (Lindholm, 2012; SSF, 2016c; Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Hur viktigt detta är stod klart för oss i och med den mängd 

aspekter; känslor, föreställningar, motivationsgrad, smärta och attityder som visade sig 

påverka en persons förmåga och vilja till egenvård. 

 

Av ovan stod också klart att sjuksköterskan, för att främja patienters egenvårdsförmåga, 

behöver ha kunskap om och anstränga sig för att ta reda på huruvida någon eller flera av 

dessa aspekter föreligger för varje enskild patient. Detta är i linje med Dorothea Orems 

teori om egenvård där hon slår fast att sjuksköterskan, för att stärka en persons 

egenvårdsförmåga, behöver utgå ifrån och skapa sig en bild av dennes egenvårdskapacitet, 

hennes förutsättningar och hinder för egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Då 

motivationsgrad framkom påverka egenvårdsförmågan blir att förmedla hopp och motivera 

patienter till viktiga egenvårdsfrämjande omvårdnadshandlingar. Detta ligger också i linje 

med hälsofrämjande omvårdnad vilken tillskriver sjuksköterskan uppgiften att stödja 

personers upplevelse av hopp och motivation (SSF, 2016c).  

 

En intressant aspekt som framkom var att sjuksköterskorna i en av studierna uppgav 

patienternas problem med att acceptera sina sår vara den största utmaningen i arbetet med 

att främja dessas egenvårdsförmåga (Bedin et al., 2014). Detta manar till reflektion över 

begreppet hälsa relaterat till egenvårdsförmåga. För vilken hälsa exakt sjuksköterskan ska 

främja beror till syvende og sist på vad patienten själv anser hälsa vara för just henne. För 

dessa patienter kanske hälsa hellre kan förstås som ökad acceptans varför det 

egenvårdsfrämjande arbetet i så fall bör rikta in sig mer på vad patienten själv kan göra för 

att hjälpa sig själv till ökad acceptans, snarare än till snabbast möjligaste läkning. Denna 

reflektion kan härledas till det holistiska hälsobegreppet där hälsa inte nödvändigtvis är 

detsamma som avsaknad av sjukdom utan ett tillstånd definierat av varje persons egna 

subjektiva bild av vad hälsa är (SSF, u.å.). Här ställs så den humanistiska grundsynen och 

det holistiska hälsobegreppet på sin spets då vi, av ovan resonemang, anser att innan arbete 

kan påbörjas med att främja en patients egenvårdsförmåga måste sjuksköterska och patient 

vara överens om vilken hälsa denna egenvård syftar till att främja. Utan en sådan samsyn 

anser vi patientens egenvårdande resurser inte kunna tas optimalt i bruk. Detta då 

drivkrafterna bakom egenvård intimt hänger samman med patientens vision av hälsa. Detta 

styrks av Brown (2010) som förespråkar ett nytt omvårdnadsparadigm. Ett paradigm som 

inte enbart fokuserar på läkning utan som tar hänsyn till att alla sår kanske inte läker. 

Brown (2010) ser den aktuella läkningsdoktrin, där alla sår förutsätts kunna läka, kunna 

bidra till att patienter upplever tröstlöshet och efterlyser därför ett omvårdnadsparadigm 

som istället syftar till ökad acceptans. Ett paradigm vars omvårdnadsmål är att hjälpa 

patienter anpassa sig till och kunna leva ett så gott liv som möjligt trots och med sitt sår. 

Kort sagt att hjälpa patienter som har det svårt, till att ta det svåra, bättre. 

 

Det tredje verktyget för att främja patienters egenvårdsförmåga är patientutbildning. 

Genom att utbilda patienterna till ökad kunskap och insikt om sitt sjukdomstillstånd och 

den egenvård de själva kan utföra för att främja läkning kan sjuksköterskan stärka deras 
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förmåga och vilja till egenvård. Detta då resultatet tydligt visade att ökad kunskap hos 

patienterna leder till ökad följsamhet och ökat egenvårdsengagemang. Detta 

överensstämmer med den vikt patientutbildning tillmäts inom hälsofrämjande omvårdnad 

där sjuksköterskan tillskrivs tillförsäkra patienten de verktyg och den kunskap hon behöver 

för att kunna fatta välgrundade beslut relaterat till sin hälsa (SSF, 2016c). Vikten av att 

patienten har erforderlig kunskap linjerar också med Dorotea Orems teori om egenvård 

som förklarar kunskapsbrist reducera en persons egenvårdskapacitet genom att försvåra för 

henne att handla intentionellt (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Att patienten har 

kunskap om sitt sjukdomstillstånd och den egenvård hon kan utföra för att främja sin hälsa 

anser vi vara en förutsättning för att hon ska möjliggöras ta i anspråk sin egenvårdande 

potential till hälsa.  

 

Ett intressant faktum som framkom i resultatet var dock att all utbildning nödvändigtvis 

inte är bra utbildning. Detta då många patienter upplevde kunskapsbrist trots utbildning 

och upplevde sig förvirrade och osäkra i anslutning till vård- och informationsmöten. För 

att undvika kommunikationsproblem och utbildning som inte ger patienten den kunskap 

det är tänkt framkom kommunikation tjäna på att förstås som en process, snarare än en 

intervention, något som växer fram i dialog med patienten. Detta anser vi peka på att 

delaktighet och kunskap hänger ihop. Socialstyrelsen (2015) tangerar detta genom att 

framhålla en delaktig patient som en bidragande faktor till att omvårdnadsmål nås. Dock 

nämns ingenting om vad som krävs för att en person ska vara delaktig. Detta framgår 

istället av en studie där patienterna uppgav delaktighet som att ha kunskap snarare än att 

bli informerad och som utövas genom samverkan snarare än medverkan (Eldh et al., 2010). 

Detta anser vi tyder på att en framgångsrik patientutbildning förutsätter en delaktig patient 

och att hur utbildningen utformas och genomförs har betydelse för om den lyckas att öka 

patientens kunskap och främja dennes egenvårdsförmåga. Även här ger den holistiska 

synen på människan, det personcentrerade förhållningssättet och den hälsofrämjande 

omvårdnaden värdefull hjälp. Genom att se hela människan och utgå ifrån och skräddarsy 

innehåll, omfattning och utformning utifrån varje persons specifika egenvårdande 

förutsättningar och hinder, ges sjuksköterskan goda möjligheter för att tillförsäkra 

patienten den kunskap och insikt som krävs för att främja hennes egenvårdsförmåga. 

Sambandet mellan kunskap, egenvårdsförmåga och det personcentrerade förhållningssättet 

överensstämmer också med Dorotea Orems teori om egenvård där egenvårdskapacitet är 

något människan förvärvar livet igenom varför hennes livsberättelse och inlärningshistoria 

är viktiga för att identifiera hennes egenvårdsbehov och brister (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Vikten av och sambandet mellan patientutbildning, egenvård och 

delaktighet återfinns också i hälsofrämjande omvårdnad där sjuksköterskan tillskrivs att, 

genom dialog, delaktighet, individuell planering, adekvat information och kunskap, ge 

patienten de verktyg och kunskaper hon behöver (SSF, 2016c). 

 

Med dessa beståndsdelar anser vi oss så ha funnit tre medel för sjuksköterskan att arbeta 

med och utifrån för att främja egenvårdsförmågan hos personer som har svårläkta sår eller 

som löper risk för att utveckla svårläkta sår. Det enskilt viktigaste är dock hennes förmåga 

att se och möta hela personen bortom såret. Endast så möjliggörs för henne att bemöta och 

stötta patienter i att överkomma egenvårdshinder, uppmärksamma deras inneboende 

resurser och korrekt kunna kartlägga deras egenvårdskapacitet. Endast så kan hon få 

grundbultarna på plats för att bedriva en egenvårdsfrämjande omvårdnad som tillvaratar 

varje patients egna unika resurser och fulla potential till hälsa.  
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Metoddiskussion  

För att besvara vårt syfte ansåg vi metoden litteraturöversikt vara bäst lämpad då denna 

studiedesign, enligt Rosén (2017), bidrar till att ge en bild av det aktuella forskningsläget 

inom det område som valts att studeras. Då syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan 

främja egenvårdsförmågan hos personer som har svårläkta sår eller som riskerar att 

utveckla svårläkta sår hade även en kvalitativ intervjustudie kunnat vara lämplig då 

metoden kvalitativ forskningsintervju, enligt Danielson (2017), är lämplig för att utröna 

fenomen eller situationer med hjälp av beskrivningar.  

 

Forsberg och Wengström (2016) betonar vikten av att ha tillgång till tillräckligt antal 

studier av god kvalitet för att bedömningar och slutsatser ska kunna dras av en 

litteraturöversikt. Även om vi initialt upplevde tillgången på artiklar inom området som 

god visade sig endast 17, av de initialt 30 artiklarna, uppfylla fastställda inklusions- och 

exklusionskrav och hålla en tillräckligt god vetenskaplig kvalitet. Denna på gränsen 

tillräckligt antal artiklar skulle därmed kunna bidra till att reducera trovärdigheten och 

tillförlitligheten av vårt resultat (Henricson, 2017). Bristen på artiklar på området styrks av 

SBU (2014) som beskriver det vetenskapliga underlaget kring prevention och behandling 

av personer med svårläkta sår vara mycket begränsat. Men då sjuksköterskor, enligt SSF 

(2016a) och Willman m.fl. (2011), ska bedriva en omvårdnad baserad på aktuell forskning 

och beprövad erfarenhet och då vi anser denna patientgrupp vara särskilt utsatt motiverade 

det oss till att fullfölja studien enligt lagt syfte. Trots vår initiala oro fann vi tillräckligt 

många artiklar som besvarade olika delar och aspekter av vårt syfte och därmed leverera ett 

tillräckligt vetenskapligt underlag för att kunna presentera ett resultat och utifrån det dra 

slutsatser. 

 

De ämnesord och ämnesordskombinationer som användes valdes utifrån syftet och 

ämnesord funna i relevanta artiklar. Genom att söka i två olika databaser, PubMed och 

Cinahl, med vetenskapliga artiklar relaterade till omvårdnadsvetenskap har trovärdigheten i 

detta arbete stärkts då, som Henricson (2017) menar, det ökat chanserna till att finna 

relevanta artiklar. Även fritext- i kombination med ämnesordssökning gjordes för att finna 

artiklar som inte indexerats under ämnesord vilket enligt Henricson (2017) ökar 

specificiteten i databassökningen och stärker trovärdigheten. Vissa artiklar har återkommit 

i flera av de använda ämnesordskombinationerna vilket också, som Henricson (2017) 

menar, ökar trovärdigheten i sökresultatet. Sökningar som ej lett till för resultatet 

inkluderad artikel redovisas ej även då en sådan redovisning skulle ha kunnat öka 

trovärdigheten i datainsamlingen. 

 

De 30 artiklar som bedömdes intressanta lästes i fulltext av oss båda med åtföljande 

diskussion och analys kring artiklarnas resultat, vetenskapliga kvalitet samt identifierade 

huvud- och subteman, vilka vi såg skymta fram efter de två genomläsningarna. Att 

gemensamt ha läst och diskuterat artiklarna stärker, enligt Henricson (2017), 

trovärdigheten i en litteraturöversikt.  

 

De inkluderade artiklarna var av varierande kvalitet och även om vi, med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolans bedömningsverktyg (bilaga A), efter hand upplevde oss bli mer 

säkra i att bedöma vetenskaplig kvalitet, finns risk för att vår bristande kunskap och 

erfarenhet på området kan ha bidragit till att felbedömningar gjorts och därmed reducerat 

pålitligheten i detta arbete. Även bristen på tid, i denna del av processen, kan ha sänkt 

kvaliteten i vårt arbete då vi fann oss nödgade till att avsätta en av oss till huvudgranskare 
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och den andre till medgranskare. Arbete med kvalitetsbedömningen gick så till att 

huvudgranskaren framkom men en kvalitetshypotes för var och en av artiklarna vilka sedan 

diskuterades med medgranskaren för att utröna dennes uppfattning och säkerställa samsyn 

kring varje artikels kvalitetsklass innan arbete fortskred. Även om vi befanns vara överens 

om artiklarnas kvalitetsklass kan detta tillvägagångssätt bidragit till att reducera 

reliabiliteten i vårt arbete då Henricson (2017) betonar att kvalitetsgranskning i ett 

examensarbete bör ske gemensamt av båda författarna. 

 

Då inga begränsningar fastställts angående studiernas nationalitet representerades den 

slutgiltiga artikelpopulationen av sju länder; fem från Australien, tre vardera från 

Storbritannien och Brasilien, två vardera från Danmark och Sverige samt en vardera från 

USA och Belgien. Som Henricson (2017) framhåller kan det finnas skillnader i hur hälso- 

och sjukvård bedrivs i olika länder samt vilken roll och ansvar familj och närstående tar i 

vård och omsorg. Utifrån mängden nationaliteter i vårt vetenskapliga underlag är detta värt 

att ha i åtanke då det kan ha reducerat överförbarheten och trovärdigheten i vårt resultat. 

Då studiernas resultat belyser liknande och i många fall allmänmänskliga aspekter för att 

främja förmågan till egenvård och då svårläkta sår förekommer över hela världen, anser vi 

dock det finnas grund för att vårt resultat ska kunna vara applicerbart till svenska 

vårdförhållanden.  

 

En svaghet som kan ha inverkat negativt på kvaliteten är att samtliga artiklar var på 

engelska och våra engelska språkkunskaper, speciellt beträffande omvårdnadsvetenskapligt 

fackspråk, är bristfälliga. Detta är något som enligt Forsberg och Wengström (2016) är en 

svaghet då det kan ha lett till att innehåll och budskap i det vetenskapliga underlaget 

omedvetet förvanskats vilket reducerar trovärdigheten och pålitligheten i vårt resultat. För 

att reducera riskerna för detta diskuterade varje artikels innehåll och budskap sinsemellan 

för att uppmärksamma eventuella tolkningsskillnader och missuppfattningar relaterade till 

bristande språkkunskap.  

 

Något som stärker trovärdigheten och pålitligheten i denna litteraturöversikt är att den 

författats av två personer tillsammans och att handledning från start till mål skett i grupp 

med sex kurskollegor och en handledare. Dessa sju personer har inför varje handledning 

läst och reflekterat över varje steg i tillblivelseprocessen. På vart och ett av de fem 

handledningstillfällena har gemensamma diskussioner förts och återkopplingar delgivits 

oss för varje del i arbetet; bakgrund, metod, resultat och diskussion. Arbetet har också 

granskats i och med en så kallad mittbedömning av denna studies examinator. Detta 

förfarande, att flera har läst, granskat och återkopplat under arbetes gång, menar Henricson 

(2017) stärker trovärdigheten och ökar pålitligheten i ett examensarbete då det bidrar till att 

säkerställa en analys grundad i data.  

 

Något som ytterligare hade kunnat stärka denna litteraturöversikts vetenskapliga 

trovärdighet och pålitlighet hade varit om vi avgränsat oss till att innefatta endast en typ av 

svårläkta sår, förslagsvis bensår. I och med de initiala svårigheterna att finna tillräckligt 

antal relevanta artiklar ansåg vi oss dock nödgade att välja en bredare ansats och, i enlighet 

med SBU (2014) definition av svårläkta sår, även inkludera trycksår samt fotsår hos 

diabetiker.  
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Slutsats 

Resultatet visar att sjuksköterskan för att främja egenvårdsförmågan hos personer som har 

svårläkta sår eller som löper risk för att utveckla svårläkta sår behöver ha kunskap och 

kompetens om vad som påverkar en människas förmåga och vilja att vårda sig själv. 

Utifrån denna kunskap kan hon så ta reda på vilka resurser och hinder för egenvård som 

föreligger hos varje enskild patient. För att lyckas krävs att sjuksköterskan utgår från ett 

personcentrerat förhållningssätt; att hon ser bortom såret och möter hela personen för att 

skapa sig en bild av hennes egenvårdskapacitet. Denna egenvårdskapacitet utgör grunden 

för sjuksköterskans egenvårdsfrämjande arbete i att tillförsäkra varje person den kunskap 

och verktyg just hon behöver för att kunna ta i anspråk sina egna resurser och potential till 

hälsa.  

 

Fotsatta studier 

Då denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskans roll och arbete för att främja 

egenvårdsförmågan hos personer som har svårläkta sår eller som löper risk för att utveckla 

svårläkta sår är lika viktig som komplex och då vi upplever det saknas forskning på 

området anser vi behovet stort av fortsatta studier inom ramen för denna litteraturöversikts 

syfte. Vi föreslår en intervjustudie där svenska sjuksköterskor utfrågas kring synen på, 

erfarenheterna av och kunskaperna kring hur egenvårdsförmåga kan främjas hos denna 

patientgrupp. En sådan studie anser vi skulle tillföra omvårdnadsdisciplinen värdefull 

evidens och beprövad erfarenhet och bidra till att stärka sjuksköterskor i att bedriva en 

egenvårdsfrämjande omvårdnad. En omvårdnad som till fullo tillvaratar och motiverar 

personer till att bruka sina egna inneboende resurser till hälsa. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Vår förhoppning är att denna litteraturöversikt ska bidra till att ge sjuksköterskor ny 

kunskap kring vikten av och komplexiteten i att bedriva en omvårdnad som främjar 

patienter till att i högre grad utnyttja och ta tillvara sina egna inneboende resurser och 

förmågor att vårda sig själva mot ökad hälsa. Vi hoppas våra fynd ska påminna och 

uppmärksamma sjuksköterskor på viktiga aspekter i arbetet med att bedriva en 

egenvårdsfrämjande omvårdnad av personer som har svårläkta sår eller som löper risk för 

att utveckla svårläkta sår.  
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BILAGA A  
 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet  

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Välplanerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 



 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

II 

Matris över inkluderade artiklar        BILAGA B 

 
Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bedin LF, 

Busanello 

J, Sehnem 

GD, da 

Silva FM, 

Poll MA. 

2014 

Brasilien 

 

 
 

Strategies to 

promote self-

esteem, autonomy 

and self-care 

practices for people 

with chronic 

wounds. 

Syftet var att identifiera 

strategier som 

sjuksköterskor i 

primärvården 

använder, i situationer 

som innefattar 

omvårdnad, för att 

främja självkänsla, 

autonomi och egenvård 

hos personer med 

svårläkta sår. 
 

Design: Kvalitativ förberedande 

(exploratory) studie. 

Urval: Sjuksköterskor som deltar i en 

påbyggnadsutbildning i sårvård och 

arbetar inom primärvården. 

Datainsamling: Diskussionsgrupper, 

möttes vid tre tillfällen under cirka 2 

timmar per gång. 

Analys: Samtliga tre 

diskussionstillfällen transkriberades 

och analyserades därefter tematiskt. 

n=8 

(0) 

Att möta och se till hela patientens behov och kontext 

är viktigt för att främja egenvårdsförmåga, autonomi 

och självkänsla. Ett hinder för sjuksköterskor i främja 

egenvårdsförmåga upplevdes vara patienternas brist på 

acceptans av sin situation. Patienten bör motiveras att 

planera, målsätta och följa upp sin egenvård. Ett 

multidisciplinärt stöd är viktigt för patienten för att 

inbegripa alla aspekter som bidrar till att främja 

självkänsla och egenvårdsförmåga. Familj och 

närstående är viktiga resurser i arbetet med att främja 

en persons egenvårdsförmåga. 

 

 

K 

II 

 

Bruun C, 

Guassora 

AD, 

Nielsen 

AB, 

Siersma V, 

Holstein 

PE, de 

Fine 

Olivarius 

N 

2014 

Danmark 

 

 
 

Motivation, effort 

and life 

circumstances as 

predictors of foot 

ulcers and 

amputations in 

people with Type 2 

diabetes mellitus. 

Syftet var att undersöka 

det förutsägande värdet 

av både patienters 

motivation och 

ansträngning i sin 

egenhantering av typ 2 

diabetes och deras 

livsförhållanden för att 

utveckla fotsår och 

behöva amputera. 

 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: Personer som mellan 1/3 1989 – 

28 feb 1992 diagnostiserats med 

diabetes, ålder vid denna tidpunkt 40 år 

eller äldre. Urvalet hämtades från en 

tidigare RCT studie från 2001 

Datainsamling: Sex år efter 

diabetesdebuten, frågeformulär både 

till behandlande läkare och deltagare 

samt en kliniska undersökning. Data 

om deltagarna hämtades också från 

andra medicinska register. 

Amputationssanslysen var en 

registerbaserad analys. 

Analys: Statistiska analysmodeller 

användes för att analysera insamlad 

data. 

 

 

Fotsårs-

analysen 

n=956 

(14) 

 

Amputati

ons-

anslysen 

n=1058 

(11) 

 

 

En persons livsförhållanden och motivationsgrad 

påverkar hennes vilja och förmåga till egenvård. 

R 

I 

Finlayson The impact of Syftet var att identifiera Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie n=122 Bristande kunskap om sjukdomstillstånd och egenvård R 



 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

III 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

K, 

Edwards 

H, 

Courtney 

M. 

2010 

Australien 

 

 
 

psychosocial 

factors on 

adherence to 

compression 

therapy to prevent 

recurrence of 

venous leg ulcers. 

deltagarnas kunskaper 

avseende sitt 

sjukdomstillstånd och 

egenvårdsaktiviteter de 

utförde för att förhindra 

såråterfall samt att 

fastställa vilka 

demografiska eller 

psykosociala faktorer 

som har inflytande på 

följsamhet till 

kompressionsterapi hos 

patienter med utläkta 

sår 

 

Urval: Patienter tidigare 

diagnostiserade med venöst bensår där 

såret läkt 12-36 månader innan 

studiestart. Rekryteringen skedde från 

två sjukhusbaserade polikliniska 

avdelningar samt en vårdcentral som 

drevs av distriktssköterskor.  

Datainsamling: Tidigare 

journalhandlingar för demografisk och 

klinisk data, frågeformulär med både 

stängda och öppna frågor besvarade 

med självrapporterade svar. 

Analys: Nyckelteman identifierades 

och grupperades för deskriptiv analys.  

Kvantitativ data analyserades med 

datormodellstöd och redovisades med 

beskrivande statistik. 

 

(25) inverkar negativt på patienters följsamhet till ordinerad 

behandling och deras egenvårdsförmåga. 

Uppföljningsmöten där patient och vårdgivare 

fokuserar på att diskutera och utvärdera egenvården har 

visat sig stärka patienternas egenvårdsförmåga. 

I 

Gale L, 

Vedhara 

K, Searle 

A, Kemple 

T, 

Campbell 

R. 

2008 

Storbritann

ien 

 

 

 

Patients' 

perspectives on foot 

complications in 

type 2 diabetes: a 

qualitative study 

Att utforska 

föreställningar om 

diabetiska fotkompli-

kationer och dagligt 

fotvårdsbeteende bland 

personer med typ 2-

diabetes. 
 

Design: Kvalitativ förberedande 

(exploratory) studie 

Urval: Personer med typ 2 diabetes 

rekryterades från en stor vårdcentral. 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

ansikte mot ansikte intervjuer. 

Genomfördes i hemmet under ca 60-90 

min. 

Analys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord. 

Transkripten kodades, kategoriserades 

och tematiserades. 

 

 

 

n=18 

(0) 

Patientens föreställningar och attityd och kunskap om 

till sitt sjukdomstillstånd och hälsofrämjande egenvård 

inverkar negativt på deras egenvårdsförmåga och kan 

leda till hälsovådligt beteende. Många patienter 

upplever kommunikationsproblem med vården och att 

de inte, även då de fått utbildning, kommer ihåg eller 

har förstått innebörden och budskapet.  

K 

II 

González 

A 

Education project to 

improve venous 

Syftet var att utvärdera 

patienters kunskaper 

Design: Kvantitativ, prospektiv 

longitudinell studie 

n=30 

(5) 

Patientutbildning som ger kunskap om 

sjukdomstillståndet, orsakerna till uppkomst samt vad 

P 

II 



 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IV 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

2014 

USA 

 

 

stasis self-

management 

knowledge. 

om kronisk venös 

sjukdom, varför man 

får venösa sår, varför 

de återkommer samt 

egenvård vid mätt vid 

fyra tillfällen; innan 

utbildning, direkt efter 

utbildning, 2 och 9 

veckor efter utbildning. 
 

Urval: Personer diagnostiserade med 

förstagångs venöst sår. Rekryteringen 

skedde från en öppenvårdsklinik 

specialiserad på sårvård. 

Datainsamling: 

Utbildningsinterventionen var 

framtagen specifikt för detta tillfälle.  

Bestod av en broschyr och ett 

utbildningsmaterial. Utbildningen 

skedde i personernas hemmiljö och tog 

ca 45 min att genomföra. 

Utbildningstestet genomfördes vid fyra 

tillfällen. Tillfälle 1 och 2 i hemmet. 

Uppföljning 3 och 4 av kunskapen, 

sårläkning och eventuellt återfall av sår 

genomfördes via telefon,  ca 30 min.  

Analys: Svaren analyserades genom 

”unpaired t test”och redovisades med 

hjälp av beskrivande statistik 

 

patienten själv kan göra för att bidra till läkning visar 

ökar patienternas förmåga och vilja till egenvård. 

Hjelm K, 

Apelqvist J 

Sweden 

2016 

 

 

 

Influence of beliefs 

about health and 

illness on self-care 

and care-seeking in 

foreign-born people 

with diabetic foot 

ulcers: 

dissimilarities 

related to origin. 

 

Att beskriva attityder 

till hälsa och sjukdom 

bland utlandsfödda 

med diabetiska fotsår 

som påverkar 

egenvårdsförmåga. 

Design: Kvalitativ beskrivande studie. 

Urval: Personer diagnostiserade med 

diabetes och som haft det mer än ett år. 

Haft fotsår tidigare eller hade ett aktivt 

fotsår. Ingen känd psykiatrisk störning. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

individuella intervjuer utifrån en 

tematiserad frågeguide med öppna 

frågor. Vid behov medverkade en tolk 

(n=19). Intervjun inleddes med frågor 

kring medicinsk och sociodemografisk 

data via strukturerade frågor. Tid ca 

1½-2 timmar per intervju. 

Analys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberade ord för ord. Datan 

n=26 

 

20 män 

6 kvinnor 

 

13 

europeer 

13 icke- 

europeer 

Hos utrikesfödda med diabetessjukdom konstaterades 

föreställningar och attityder till hälsa och sjukdom 

utgöra hinder för dessa att utföra den förebyggande 

egenvård som krävs för att minska risken för att 

utveckla diabetesrelaterade fotsår. Utrikesfödda hade 

också bristande kunskap om varför egenvård var 

viktigt, vad en sådan inbegrep och hur den skulle 

utföras. Religiösa trosföreställningar och 

sociokulturella attityder till hälsa och sjukdom som 

inverkade negativt på vissa utrikesföddas förmåga och 

vilja att utföra egenvård.  
 

K 

I 



 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

V 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

kodades och kategoriserades. Ett 

deduktivt-induktivt förhållningssätt 

användes för att analysera insamlad 

data. 

 

Kapp S, 

Miller C 

2015 

Australien 

 

 

The experience of 

self-management 

following venous 

leg ulcer healing. 

Att utforska äldre 

människors inställning 

kring egenvård av 

venösa bensår Att 

beskriva 

föreställningar, 

attityder, handlingar, 

åtgärder och hinder för 

egenvård samt 

undersöka effekterna 

av ett standardiserat e- 

utbildningspaket för att 

främja egenvård och 

sårläkning och 

förhindra såråterfall. 
 

Design: Kvalitativ förberedande 

(exploratory) studie. 

Urval: Personerna skulle ha i) 

genomfört the Leg Ulcer Prevention 

Program (LUPP) när de hade ett bensår  

ii) därefter deltagit i en 

kompressionsstrumpe RCT grupp 

under tiden såret läkte.  

iii) vara engelsktalande 

Personerna övervakades under 26 

veckor. 

Datainsamling: Djupintervjuer  

Analys: Intervjuerna transkriberades, 

tematiserades, kategoriserades och 

kodades. 

n=12  

10 

kvinnor, 

2 män 

 

Patientutbildning om sjukdomstillstånd och egenvård 

ledde till signifikant ökad kännedom om 

kompressionsbehandling som viktigaste komponent i 

bensårsbehandling, ökad följsamhet till 

kompressionsbehandling samt ökat engagemang i 

egenvård och göra livsstilsförändringar för att främja 

sårsårläkning och förhindra recidiv. Rutiner uppgavs 

vara effektiva för i att främja egenvårdsförmågan. 

Familj och närstående är viktiga resurser för att främja 

patienters egenvårdsförmåga. Föreställningar och 

attityder, andra sjukdomar och ohälsotillstånd, 
påverkar en persons vilja och förmåga till egenvård. 

K 

I 

Kapp S, 

Santamaria 

N 

Australien 

2017 

 

 

 

How and why 

patients self-treat 

chronic wounds. 

Syftet var att undersöka 

hur människor 

egenvårdar kroniska 

sår, varför de 

egenvårdar och hjälp 

och stöd som de 

erhåller. 

 

Design: Kvantitativ beskrivande studie 

Urval: 18 år eller äldre, hemvist i 

Australien, engelskspråkig, har eller 

har haft ett svårläktsår, har nyligen 

utfört egenvård av såret. 

Exklusionskriterier; kognitiv svikt, 

vård i livets slutskede 

Datainsamling: Deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär. Fanns att tillgå som 

fysiskt dokument eller online.  

Analys: Statistiska datoriserade 

analysmodeller användes för att 

analysera insamlad data. Resultaten har 

redovisats med hjälp av beskrivande 

n=100 Den främsta anledningen till varför personer väljer att 

självbehandla är för att bevara sin självständighet och 

oberoende. Den näst vanligaste orsaken var att 

personen blivit utsatt för och upplevt negativa 

vårdupplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R 

I 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blaha%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855156
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Robinson%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10855156


 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VI 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

statistik, inklusive frekvenser, 

medelvärde och standardavvikelse. 

 

Latimer S, 

Chaboyer 

W, 

Gillespie B 

Australien 

2014 

 

 

Patient participation 

in pressure injury 

prevention: giving 

patient's a voice. 

Att beskriva 

patienternas 

uppfattning om hur det 

såg på sin nuvarande 

och framtida roll för att 

förebygga 

förebyggande trycksår. 

 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Deltagarna skulle vara 18 år 

eller äldre, sjukhusvistelse innan 

rekrytering till studien minst tre dagar, 

informerat samtycke samt att de skulle 

behöva assistans för att lägesändra. En 

exklusionkriterie gällde, ej deltagit i 

studien tidigare. 

Datainsamling: Intervjuer med hjälp av 

en semistrukturerad intervjuguide. 

Analys: Intervjudatan analyserades 

genom en konventionell 

innehållsanalys. Materialet kodades, 

kategorier och subkategorier plockades 

ut. 

 

n=20 

13 

kvinnor 

7 män 

Smärta framkom vara ett stort hinder för egenvård. 

Egenvårdsförmågan stimuleras av att sjuksköterskan 

motiverar och förmedlar hopp. Kunskap om 

sjukdomstillstånd och egenvård påverkar 

egenvårdsförmågan. Patienter efterfrågar mer 

utbildning för att i högre grad kunna vårda sig mot 

ökad hälsa. Känslor, attityder och motivationsgrad 

påverkar egenvårdsförmågan och graden av 

egenvårdsengagemang. Tidigare proaktiva patienter 

reducerade sitt egenvårdande engagemang efter att ha 

blivit utsatta för negativa sjuksköterskeinterventioner. 

Familj och närstående är viktiga resurser för att främja 

egenvårdsförmåga. 

 

K 

II 

Lernevall 

L, Fogh K, 

Nielsen C, 

Dam W, 

Dreyer P 

2017 

Danmark 

 

 

 

Lived experiences 

of life with a leg 

ulcer - a life in hell 

 

Syftet var att 

undersöker hur 

patienter som lider av 

arteriella eller blandade 

bensår upplever sin 

vardag. 
 

Design: Kvalitativ design med en 

fenomenologisk hermeneutisk 

tolkningsmetod 

Urval: Patienter med arteriella eller 

blandade bensår med dokumenterat 

ABPI (Ankle-Brachial Pressure Index)- 

eller tå tryck. Exkluderade: Patienter 

med venösa bensår, med diabetes, 

psykisk eller psykiskt instabil, med läkt 

sår eller patienter som genomgått en 

amputation 
Datainsamling: En fokus-grupp 

intervju med fyra patienter samt fem 

semistrukturerade intervjuer. Samtliga 

intervjuer spelades in och varade 

mellan 35-90 min. 

n=6 

(5) 

Personer med nedsatt kognitiv eller fysisk förmåga 

löper risk att förevisas en passiv roll i sin egenvård 

varför viktigt blir att säkerställa en vårdmiljö som 

uppmärksammar, tillerkänner särskilt utsatta patienter 

stöd och hjälp för att tillvarata sina egenvårdande 

resurser. En persons föreställningar, attityder och 

motivationsgrad påverkar egenvårdsförmåga och 

engagemang varför motiverande och hoppingivande 

interventioner är viktiga beståndsdelar i sårbehandling. 

Många patienter klandrade sig själva för såret vilket 

leder till nedstämdhet och skepticism gentemot 

vårdpersonal. För att främja egenvårdsförmågan måste 

sjuksköterskan se och möta hela människan, bortom 

såret. 

K 

II 



 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VII 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Analys: Intervjuerna transkriberades 

ord för ord av förste författaren. 

Datan analyserades utifrån Dreyer’s 

Ricoeur metod, i fyra steg; 

helhetsberättelsen, strukturerad analys, 

kritisk analys och diskussion 

 

McInnes 

E, 

Chaboyer 

W, Murray 

E, Allen T, 

Jones P 

2014 

 

 

 

The role of patients 

in pressure injury 

prevention: a 

survey of acute care 

patients. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjukhuspatienters 

synpunkter på a) sina 

upplevda roller 

gällande 

trycksårsprevention 

och b) faktorer som 

möjliggör eller hämmar 

patientdeltagande i 

strategier för 

trycksårsprevention. 
 

Design: Kvalitativ och kvantiativ 

design  

Urval: Sjukhuspatienter 18 år eller 

äldre, inkomna till sjukhuset 

åtminstone 24 timmar innan 

konfronterad med undersökningen, 

villiga och vara i stånd att delta. 

Från en neurologisk eller ortopedisk 

avdelning. 

Datainsamling: Frågeformulär som 

fylldes i genom att deltagarna blev 

intervjuade vid sängkanten. Tidsåtgång 

ca 10-15 min. Både fasta 

svarsalternativ, flervalsfrågor och 

öppna frågor. Medicinsk information 

från journaler samt viss data via 

bedömningsinstrument.  

Analys: Både beskrivande statistik 

samt tematiserad analys. 

 

 

 

 

n=51 

(12) 

Patienter underströk vikten av kontinuerlig 

trycksårsförebyggande utbildning under hela 

vårdperioden för att kunna tillgodogöra sig kunskapen 

och omsätta den till praktisk trycksårsförebyggande 

egenvård. 

 

K+P 

II 

Rossaneis Differences in foot Syftet med studien var Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie n=1515 Genus framkom påverka egenvårdsförmågan då R 



 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

VIII 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagar

e 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

MA, 

Haddad 

Mdo C, 

Mathias 

TA, 

Marcon SS 

2016 

Brasilien 

 

 
 

 

self-care and 

lifestyle between 

men and women 

with diabetes 

mellitus 

att undersöka 

skillnader gällande 

egen fotvård och 

livsstil mellan män och 

kvinnor med diabetes 

mellitus. 
 

Urval: Individer med diabetes typ 2 

som var 40 år eller äldre.  

De exkluderades som dialys-

behandlades, som hade aktiva sår i på 

underben och fötter, hade kognitiv 

svikt. 

Datainsamling: Intervjupaket för 

insamling av data rörande 

socioekonomiska egenskaper och 

variabler relaterat till livsstil och 

fotvård. Medicinska journaler, klinisk 

undersökning. 

Analys: Prevalens ratio (PR) för att 

analys av samband. Regressionsanalys 

för att justera för socioekonomiska och 

kliniska variabler. 

 

 

kvinnor 

63% 

män 47% 

kvinnor i högre utsträckning än män, visade sig den 

utföra en förebyggande egenvård av fötterna som krävs 

för att förhindra uppkomst av diabetesrelaterade fotsår. 

Det framkom signifikanta skillnader beträffande män 

och kvinnors livsstil och egenvård relaterat till 

diabetessjukdom och riskerna för att utveckla fotsår. 

I 

Salomé 

GM, 

Openheim

er DG, de 

Almeida 

SA, Bueno 

ML, Dutra 

RA, 

Ferreira 

LM 

2013 

Brasilien 

 

 

Feelings of 

powerlessness in 

patients with 

venous leg ulcers 

Syftet med studien var 

att bedöma känslor av 

orkeslöshet hos 

patienter med venösa 

bensår. 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: Deltagarna var 18 år eller äldre 

och hade venösa bensår. 

De exkluderades som hade andra sår än 

venösa bensår och de som hade någon 

fysisk eller kognitiv nedsättning. 

Datainsamling: Såren undersöktes 

fysiskt. Två olika frågeformulär; ett 

bedömde socioekonomiska och 

kliniska egenskaper, det andra 

orkeslöshet. Datainsamlingen pågick 

under två år. 

Analys: Prevalens ratio (PR) för att 

analys av samband. Regressionsanalys 

för att justera för socioekonomiska och 

kliniska variabler. 

n=60 

kvinnor 

73% 

män 27% 

Känslor, attityder och psykologiska tillstånd påverkar 

förmågan och viljan till egenvård. Nedstämdhet, svag 

självkänsla eller en rädsla för vad folk ska tycka är 

känslor och tillstånd som menligt kan hämma 

egenvårdsförmågan och leda till känslor av hopplöshet. 

Cirka 80% av deltagarna i studien upplevde 

hopplöshetskänslor relaterat upplevd brist på kontroll 

över situationen, sitt beteende och beslutsfattande. 

P 

II 

Schoeps Patients' knowledge Att utvärdera Design: Kvantitativ studiedesign n=61 Personer som har bristande kunskap om sitt P 



 

 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

IX 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 
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LN, Tallbe

rg 

AB, Gunni

ngberg L 

2017 

Sverige 

 

 

 

 

of and participation 

in preventing 
pressure ulcers- an 

intervention study. 

effekterna av framtagen 

utbildningsbroschyr om 

prevention av trycksår 

riktad till patienter med 

risk för trycksår.  

Urval: Deltagarna skulle vara 65 år 

eller äldre eller ha risk för att utveckla 

trycksår (modifierad Nortonskala 

mindre eller lika med 20) samt förstå 

svenska i tal och skrift. Patienter i 

livets slutskede, demens eller 

desorienterade exkluderades. 

Deltagarna hämtades från två 

operationsavdelningar på ett 

universitetssjukhus i Sverige. 

Datainsamling: Två frågeformulär både 

pre- och posttest, delades ut. 

Analys: Statistiska analysmodeller 

användes för att analysera insamlad 

data. 

 

(12) sjukdomstillstånd och egenvård är mindre följsamma 

till ordinerad behandling samt uppvisar ett lägre 

egenvårdsengagemang. Utbildning som tillförsäkrar 

patienter kunskap om sjukdomstillstånd och orsakerna 

till uppkomst samt vad patienten själv kan göra för att 

bidra till läkning, ökar patienternas förmåga och vilja 

till egenvård. Pedagogiska tryckta hjälpmedel kan vara 

framgångsrika för detta ändamål. 

II 

Searle A, 

Gale L, 

Campbell 

R, 

Wetherell 

M, Dawe 

K, Drake 

N, Dayan 

C, Tarlton 

J, Miles J, 

Vedhara K 

2008 

Storbritann

ien 

 

 

Reducing the 

burden of chronic 

wounds: prevention 

and management of 

the diabetic foot in 

the context of 

clinical guidelines. 

Att utforska de 

psykologiska och 

beteendemässiga 

faktorer som kan 

påverka uppkomst och 

progression av 

kroniska fot- och 

bensår med fokus på 

två aspekter: 1) 

patienternas kunskap 

om diabetiska fotsår 

och faktorer som 

påverkar deras 

fotrelaterade beteende. 

2) 

Fotvårdsspecialisternas 

erfarenhet av och från 

patientkonsultationer 

kring diabetiska fotsår. 

Studie 1 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Patienter med typ 2 diabetes 

men aldrig haft något sår. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

ansikte mot ansikte intervjuer, de flesta 

i hemmet, 60-90 min.  

Analys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord, 

tematiserades och kodades. 

 

Studie 2 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Patienter med diabetes samt ett 

förstagångssår eller ett återfall av sår 

Behandlande fotvårdare. 

Datainsamling: Diabetiker: Intervju 

med topic guide, som hölls i enskilt 

rum direkt efter besök hos en 

Studie 1 

n=18 

 

Studie 2 

Diabe-

tiker 

n=26 

Fotvår-

dare 

n=8 

För att främja en persons egenvårdsförmåga behöver 

sjuksköterskan se bortom såret och möta hela 

människan. Personer som har bristande kunskap om sitt 

sjukdomstillstånd är mindre följsamma till ordinerad 

behandling samt uppvisar ett lägre engagemang i sin 

egenvård. Många patienter med svårläkta sår har 

bristande kunskap om sitt tillstånd och vad de själva 

kan göra för att främja sin hälsa. Många patienter 

upplevde kommunikationsproblem i mötet med 

vårdpersonal och att. Mängden information upplevdes 

svårhanterlig och så omfattande att patienterna 

fjärmade sig ifrån den. För att undvika detta kan 

kommunikation tjäna på att ses som en process snarare 

än en intervention där informationen anpassas utifrån 

patienten och situationen. Ett stegvis ackumulerat 

lärande. 

K 

I 
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 fotvårdare. 

Fotvårdare: Intervjuades i separat rum 

efter genomförd patientkonsultation. 

Analys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades ord för ord, 

tematiserades och kodades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van Hecke 

A, 

Verhaeghe 

S, 

Grypdonck 

M, Beele 

H, Defloor 

T. 

2011 

Belgien 

 

 

 

Processes 

underlying 

adherence to leg 

ulcer treatment: a 

qualitative field 

study 

Att undersöka 

processerna bakom 

följsamhet till råd om 

livsstilsförändringar 

hos patienter med 

bensår. 

 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Patienter med venösa bensår 

med ABPI (Ankle-Brachial Pressure 

Index) mellan 0,8-1,2 som är 

ordinerade kompressionsterapi, kan 

läsa och skriva, pratar holländska, får 

behandling från kommunal 

sjuksköterska samt är icke-följsam till 

råd om bensår.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor, tidsåtgång 

18-81 min per intervju, snittid 44 min. 

Frågeformulär. Patientobservationer.  

Analys: Intervjuerna spelades in, 

transkriberades ord för ord. Därefter 

utfördes en tematiserad analys. Datan 

kodades, kategorier och teman 

identifierades. 

 

 

n=26 

(6) 

För att främja en persons egenvårdsförmåga behöver 

sjuksköterskan se bortom såret och möta hela 

människan för att skapa förutsättningar för en tillitsfull 

relation. En tillitsfull relation har visat sig öka 

följsamheten till såväl behandlingar som råd om 

livsstilsförändringar, även hos patienter som ställt sig 

tveksamma till förtjänsten av råden och behandlingen. 

K 

I 

Vedhara Illness beliefs Syftet var att Design: Kvantitativ longitudinell n=91 Känslor, attityder, psykologiska tillstånd och P 
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K, Dawe 

K, 

Wetherell 

MA, Miles 

JN, 

Cullum N, 

Dayan C, 

Drake N, 

Price P, 

Tarlton J, 

Weinman 

J, Day A, 

Campbell 

R 

2014 

Storbritann

ien 

 

 

predict self-care 

behaviours in 

patients with 

diabetic foot ulcers: 

a prospective study. 

undersökta patienters 

sjukdomsföreställ-

ningars/attityders roll 

när det gäller att 

förutsäga fotvårds-

beteendet hos patienter 

med diabetiska fotsår. 
 

observationsstudie 

Urval: Patienter med diabetes mellitus 

och ett fotsår med neuropatiskt eller 

neuroischemiskt etiologi. 

Exkluderades gjordes patienter som 

inte hade en palperbar puls på den 

drabbade foten, hade genomgått 

amputation, perifer venös insufficiens 

sjukdom, mm. 

Datainsamling: Etablerade 

frågeformulär gällande sjukdoms-

föreställningar och egenvårdsbeteende 

användes. Formuläret gällande sjuk-

domsföreställningar fylldes i vid start.  

Egenvårdsbeteendeformuläret fylldes i 

vid fyra tillfällen; vecka 0, 6, 12 och 

24. Kliniska och demografiska data 

samlades in vid start.  

Analys: Statistiska analysmetoder 

användes, bland annat linjär 

regressionsanalys. 

 

(78) föreställningar påverkar förmågan och vilja att vårda 

sig själv. Upplevd egenvårdskontroll korrelerar med 

egenvårdsförmåga, genom att ju egenvårdskontroll en 

person upplever sig ha desto högre engagemang 

uppvisar denne i sin egenvård. 
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