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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Personer med svårläkta sår vårdas både i öppen- och slutenvården och är en grupp som 

ökar i takt med befolkningens stigande levnadsålder vilket är en resurs- och kostnadsfråga 

för samhället. Sjuksköterskans roll i möten med denna patientgrupp förblir den samma som 

vid möten med andra patientgrupper - att lindra lidande. En stor del patienter upplever 

nämligen både ett fysiskt men också ett psykiskt lidande vid detta sjukdomstillstånd vilket 

har en negativ inverkan på deras välbefinnande och livskvalitet. Detta ställer krav på 

sjuksköterskans förmåga till att uppmärksamma och lindra lidande. 

 

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskor kan lindra lidande hos patienter med 

svårläkta sår. 

 

 

Metod  
 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt med kvalitativ ansats för att besvara syftet. 

Detta resulterade i 17 inkluderade artiklar som var både kvantitativa och kvalitativa. 

 

 

Resultat 
 

I resultatet framkom fyra teman som på olika sätt är av betydelse för att sjuksköterskan ska 

kunna lindra patientens lidande vid svårläkta sår. Det första temat speglar vikten av 

personcentrerad omvårdnad. Det andra temat berör livskvalitet medan det tredje temat 

lyfter smärta och smärtlindring. Slutligen handlar det fjärde temat om sjuksköterskans 

kompetens. 

 

Slutsats 
 

Genom att stötta och symptomlindra patienter med svårläkta sår i kombination med ett 

personcentrerat förhållningssätt kan sjuksköterskan lindra patientens lidande. Genom att i 

samråd bygga upp ett ömsesidigt partnerskap kan patientens lidande lindras och 

livskvaliteten förbättras. Ett sådant tillvägagångssätt ställer krav på att sjuksköterskan 

förnyar sina kunskaper och ger omvårdnad grundad i evidens.  

 

 

Nyckelord: Lidande, personcentrerad omvårdnad, sjuksköterskans ansvar, svårläkta sår. 
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BAKGRUND 

Inledning 
 

Svårläkta sår är ett stort hälsoproblem som innebär mycket lidande för personer som 

drabbas, men det är också en utmaning för hälso- och sjukvården med ökade kostnader och 

resursbehov vid behandling (Lindholm & Searle, 2016; Statens beredning för medicinsk 

och social utvärdering [SBU], 2014). Cirka en procent av befolkningen i Sverige drabbas 

någon gång under sin livstid av ett svårläkt sår. En stor del av dessa patienter är äldre och 

lider som följd av sina sår av en nedsatt livskvalitet präglad av smärta, oro och social 

isolering (Socialstyrelsen, u.å). Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga till att 

uppmärksamma och lindra patientens lidande. 
 

 

Svårläkta sår 

 

Definition 

Svårläkta sår definieras som sår som inte läkt inom sex veckor efter debut och inte följer 

ett tidsbestämt förlopp. Denna typ av sår uppkommer till följd av en sjuklig process eller 

bakomliggande sjukdom och vävnadsskada (Lindholm, 2012). I denna studie används 

begreppet “svårläkta sår” för att beskriva bensår, fotsår och trycksår i enlighet med 

Lindholms definition. 

 

Orsak och läkning 

Svårläkta sår uppstår oftast som en följd av bakomliggande sjukdomar. Däribland återfinns 

exempelvis arteriell insufficiens, venös insufficiens, diabetes samt hinder i 

rörelseapparaten. Dessa sjukdomar ger var och en upphov till olika läkningshämmande 

faktorer såsom exempelvis ischemi, hypoxi, neuropati, ödem, störningar i mikro-och 

makrocirkulationen, eksem och smärta. Detta gör att den utsatta delen av kroppen blir extra 

känslig för trauma och resulterar även i en utdragen läkningsprocess (Lindholm, 2012).  

 

Att kunna identifiera i vilken fas ett sår befinner sig i är ett steg i att kunna ta adekvata 

åtgärder gällande behandlingsprinciper för att främja god läkning (Lindholm, 2012). Enligt 

Harries, Bosanquet och Harding (2016) misslyckas många svårläkta sår att ta sig förbi den 

inflammatoriska fasen i sårläkningsprocessen till följd av en obalans mellan 

inflammatoriska celler, cytokiner och tillväxtfaktorer. Detta leder till att fasen är aktiv 

under större delen av sårläkningsförloppet (Harries et al., 2016). Percival och Suleman 

(2015) understryker i en studie att fibrinbeläggningar, nekrotisk eller devitaliserad vävnad 

vidmakthåller en konstant inflammation i såret vilket fördröjer läkningen. De menar därför 

att det är av högsta vikt att på ett effektivt och skonsamt sätt avlägsna sådana beläggningar 

och att det bör vara en integrerad del av sårbehandlingen (Percival & Suleman, 2015). 

Genom att avlägsna dessa komponenter stimuleras sårkanterna till epitelialisering. Även 

odörer, exudat från såret, samt risken för infektion minskar. Dessa kan annars utgöra dels 

en problematik för patientens livskvalitet men också öka risken för en försämrad och 

långsam progress. Dock kan detta moment innebära ett ökat lidande för patienten då 

avlägsnandet är förenat med fysisk smärta (Strohal, Apelqvist & Dissemond, 2013). 

Forskning har visat att det finns ett samband mellan lidande och sårläkning (Gouin & 

Glaser, 2011; Walburn, Vedhara, Hankins, Rixon & Weinman, 2009). Livsstilsrelaterade 

faktorer kan verka hämmande på läkningen varför det är viktigt att se patienten ur ett 

helhetsperspektiv. Rökning, fetma, sömnstörningar, nedsatt rörlighet, stress och en svår 

psykosocial situation kan ha betydelse för sårläkningen. Även lidande, i form av förlust, 
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sorg och oro kan framkalla ohälsosamma vanor hos personer med svårläkta sår (Gouin & 

Glaser, 2011; Lindholm, 2012; Lucas, 2011). 

 
 

Patientens lidande 

 

Lidande kan definieras som en människas upplevelse när den utsätts för någonting ont. Det 

kan orsakas av exempelvis smärta, sorg, sjukdom och förlust. Andra associationer 

kopplade till lidande är exempelvis ångest, oro, rastlöshet och depression (Wiklund Gustin 

& Bergbom, 2017). Begreppet lidande är tätt sammankopplat med livskvalitet eftersom att 

lidandet i hög grad påverkar patientens livskvalitet på olika sätt. Livskvalitet kan enligt 

WHOQoL Group (1995) förstås som en persons subjektiva perception kring sin position i 

livet i relation till dennes egna mål, bekymmer, förväntningar men även samhällets normer. 

Livskvaliteten påverkas av den fysiska hälsan, psykologiska tillstånd, sociala relationer och 

personliga övertygelser.  

 

Erikssons vårdteori 

I Erikssons vårdteori definieras lidande som en del av hälsa och kärnan i allt vårdande är 

att lindra lidande hos varje människa. Hon beskriver tre olika typer av lidande; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande (Eriksson, 2015). Enligt Eriksson (2015) kan 

sjukdomslidande beskrivas som den kroppsliga delen av lidandet där patofysiologiska 

förändringar och behandling resulterar i ett lidande. Detta innefattar kroppslig smärta samt 

själsligt och andligt lidande. De två sistnämnda kan uppkomma när patienten upplever 

förnedring, skam eller skuld i samband med sjukdom eller behandling. Vid skam och 

förnedring jämför patienten sig med ett ideal vilket får denne känna sig mindre värd. Skuld 

i sin tur förknippas med en känsla av att man själv ådragit sig sjukdom eller lidande genom 

att inte leva “rätt” (Eriksson, 2015). Vårdlidande uppkommer i samband med vårdandet 

och avser vårdpersonalens handlingar och kunskaper. Det kan innefatta kränkningar eller 

straff, maktutövningar, fördömanden eller utebliven vård. Kränkning av patientens 

värdighet innebär att denne fråntas sin möjlighet att fullt ut vara människa vilket begränsar 

och berövar patienten i att använda de resurser denne besitter. Det förknippas med att inte 

bli sedd, inte bli tagen på allvar och att bli ignorerad. Genom fördömelse kan 

sjuksköterskan orsaka lidande i tron om att det är upp till vårdgivaren att avgöra vad som 

är rätt eller fel och vad som är bäst för patienten. Straff syftar till att sjuksköterskan väljer 

att ignorera eller inte bemöta patientens behov. Med maktutövning menas att patientens 

frihet berövas genom att denne tvingas till att utföra handlingar som går emot den fria 

viljan. Utebliven vård är i sin tur relaterad till att sjuksköterskans brist på kunskap kan 

medföra att patientens behov inte tillgodoses. Livslidande innebär att människans tillvaro 

är invaderad av sjukdom och ohälsa. Dessa kan utvecklas i samband med exempelvis 

hastiga förluster i livets olika skeden vilka förändrar livssituationen. I livslidande ingår alla 

aspekter av att ens existens som kan hotas eller begränsas på grund av sjukdom eller 

ohälsa. Livslidande kan yttra sig i olika i perioder i livet och förknippas med känslor av 

hopplöshet samt brist på livslust (Eriksson, 2015). Patienter uttrycker och förmedlar sitt 

lidande högst individuellt varför sjuksköterskan behöver vara uppmärksam på tecken för 

uttryck. Patienten kan ha en inneboende känsla av missnöje och skuld över det liv denne 

levt vilket kan komma till uttryck som exempelvis ilska och irritation. Likaså har patienter 

olika sätt att hantera och försonas med sitt lidande (Douglas, 2001; Friberg & Öhlen, 

2014). I en artikel av Rehnsfeldt och Eriksson (2004) beskrivs det att patienten kan bli fast 

i ett ohållbart lidande om omvårdnaden inte ges på ett lyhört sätt som hjälper patienten att 

nå en vändpunkt. De menar på att sjuksköterskan har ett ansvar i att hjälpa patienten finna 

strategier för att uthärda sitt lidande men även finna mening. 
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Lidande och svårläkta sår 
Lidande är en negativ konsekvens av de symptom som uppkommer i samband med 

svårläkta sår. Odör, smärta, försämrad mobilisering är exempel på sådana symptom som 

har en negativ inverkan på patientens livskvalité och välbefinnande och leder till ett ökat 

lidande (Lindholm, 2012). 

 

Fysiska aspekter 

Svårläkta sår kan vätska en del och ge ifrån sig en obehaglig odör. Detta kan resultera i 

både psykiska och fysiska begränsningar som leder till en försämrad livskvalitet. Även 

immobilisering leder till fysiska begränsningar vilket får negativa konsekvenser på 

patientens välbefinnande (Lindholm, 2012). Immobiliseringen kan bero på ödembildning 

med svullnad, eller exempelvis smärta (Philips, Stanton, Provan & Lew, 1994). I flera 

studier framkommer det att den fysiska smärtan är den aspekt som beskrivs som det värsta 

med att ha ett svårläkt sår. Smärta vid svårläkta sår kan uppstå i samband med rengöring, 

avlägsnandet av det gamla förbandet vid omläggning, eller vara beständig under dygnet 

som ett resultat av sjukdomstillståndet (Upton, 2014; Woo et al, 2008). Patienter bör i 

samband med behandling erbjudas symtomlindring, och framförallt smärtlindring 

(Lindholm, 2016). Enligt en rapport från SBU (2014) är smärta ett vanligt symptom som i 

många fall underbehandlas. Detta styrks av flera studier (Dickinson et al., 2016; Woo et 

al., 2008) som belyser att trots det faktum att smärta är en viktig aspekt att uppmärksamma 

så tenderar vårdpersonalen att inte behandla eller dokumentera patientens 

smärtupplevelser. Sjuksköterskans förhållningssätt och bemötandet av patienter med 

smärta är därför av stor betydelse för hur bra patientens smärtbehandling blir (Dickinson et 

al., 2016; Woo et al., 2008).  

Psykosociala aspekter  

Lindholm (2012) beskriver oro och ångest som vanligt förekommande känslor hos 

personer med svårläkta sår. Dessa känslor uppkommer i samband med att patienten 

upplever en ökad beroendeställning till exempelvis vården och anhöriga. Smärta ifrån såret 

kan även ge upphov till restriktioner i vardagen. Aktiviteter som orsakar smärta eller 

obehag, exempelvis promenader, utesluts i hög mån från det dagliga livet. Smärta har 

också visat sig ha en stor inverkan på patienternas sömn vilket i längden leder till ett 

nedsatt välbefinnande med oro, ångest och utmattning (Brown, 2005; Dickinson, Frescos, 

Firth & Hamblin, 2016; Gouin & Glaser, 2011; Herber, Schnepp & Rieger 2007). Alla 

dessa aspekter inverkar negativt på patientens livskvalitet då de upptar en stor del av 

patientens dagliga liv. Detta leder till att patienterna blir orkeslösa samt omotiverade till att 

utföra vissa aktiviteter vilket kan förvärra deras totala hälsa och öka lidandet (Barrett & 

Teare, 2000). Vätskande sår med obehaglig odör kan ge upphov till stress och oro i det 

dagliga livet. Detta styrker Herber m.fl. (2007) i sin studie där de tar upp odör som en 

bidragande faktor till social isolering, nedsatt självkänsla, ångest och depression. Även 

känslan av att vara kontrollerad av sitt sjukdomstillstånd och bunden till frekventa 

omläggningar i kombination med tankar kretsande kring behandlingen beskrivs som 

hämmande faktorer i det sociala livet. Social isolering har en negativ inverkan på 

patienternas livskvalitet. Detta då sjukdomstillståndet medför att patienten inte längre kan 

delta i de olika aktiviteter som denne tidigare gjort (Brown, 2005). För att kunna handskas 

med emotionell stress och bemästra sitt lidande är copingstrategier viktiga (Green, et al., 

2018). Patienternas copingstrategier kan influeras av tidigare upplevelser och deras 

förmåga att klara av sina liv. De påverkas av deras vilja eller motvilja gentemot att ta emot 

vård (Barrett & Teare, 2000). Användandet av copingstrategier medför ett ökat 

självförtroende hos patienter samt en känsla av kontroll över sin sjukdom och sitt liv. Detta 
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resulterar i att välbefinnandet förbättras då patienterna kan återuppta vardagsaktiviteter 

men också roller de tidigare haft i livet (Douglas, 2001). Strategierna spelar en viktig roll 

för patientens självförtroende, sjukdomsinsikt samt ifrågasättande av råd från 

sjuksköterskan (Green, et al., 2018).  

 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

Definition 

Sjuksköterskans ansvar grundar sig i samhällets lagtexter, riktlinjer och principer vilka styr 

sjuksköterskans handlande (Wiklund Gustin & Bergbom, 2017). I International Council of 

Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor återfinns riktlinjer om sjuksköterskornas etiska 

förhållningssätt i det dagliga arbetet. Sjuksköterskans ansvarsområde beskrivs utifrån fyra 

grundläggande områden: att främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidande och förebygga 

sjukdom. Dessa syftar till uppnå en jämlik vård för alla oavsett ålder, kön, 

funktionsnedsättning, sjukdom, kulturell och etnisk bakgrund, nationalitet, social ställning, 

sexuell läggning eller politiska åsikter. Vidare poängteras att omvårdnaden ska ges på ett 

lyhört sätt med medkänsla och respekt för integriteten. De framhåller även att teori och 

praktik ska utgöra grunden för sjuksköterskans handlande och vården som ges alltid ska 

vila i evidens (Svensk sjuksköterskeförening, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Ekebergh (2007) belyser att det är nödvändigt att sjuksköterskor använder sig av ett 

tillvägagångssätt som karaktäriseras av en reflektiv och öppensinnad inställning i den 

vårdande relationen med patienten för att kunna ge god omvårdnad. 

 

Personcentrerad omvårdnad 

Ett personcentrerat förhållningssätt handlar om att lyssna till patientens egen berättelse om 

sitt tillstånd för att kunna identifiera de inneboende resurser och hinder som personen har. 

Det handlar också om att ge patienten det stöd, information och utbildning denne behöver 

för att kunna vara delaktig i sin egen vård. På så vis kan man tillsammans formulera en 

hälsoplan och ett partnerskap etableras (Ekman, 2014). Detta stöds av Patientlagen (SFS 

2017:615) i kap. 5 §1 och §2 där det betonas att vården ska utformas i samråd och utgå 

ifrån patientens egna önskemål och förutsättningar. Forskning som har studerat relationen 

mellan patient och sjuksköterska visar på att ett tydligt partnerskap där sjuksköterskan gör 

patienten delaktig i sin vård är viktigt. Sjuksköterskan bör även vara lyhörd, se saker ur 

patientens synvinkel samt kunna anpassa information till patienten. Detta sammantaget kan 

hjälpa patienten att öka sin känsla av kontroll. Vidare belyses vikten av att sjuksköterskan 

betraktar informerade patienter som kompetenta personer som kan fatta rationella beslut 

(Barrett & Teare, 2000; Douglas, 2001; Russell, Daly & Hughes, 2003). SBU (2014) 

menar på att god information och en ökad delaktighet kan minska patientens känsla av 

hopplöshet och besvikelse över en långsam och oviss läkningsprocess vid svårläkta sår.  

Ansvar vid sårbehandling 

Sjuksköterskan har ansvar för behandling och omvårdnad vid sårvård (SBU, 2014). Detta 

ansvarsområde innefattar också prevention av sår och val av förband samt 

kompressionsbehandling och dokumentation i sårvårdsjournal. Dokumentation möjliggör 

en kontinuitet i sårbehandling hos andra vårdgivare (Lindholm, 2016). Internationellt sett 

sköts generellt mycket utav behandlingen av svårläkta sår av sjuksköterskor som arbetar 

inom öppenvården, och det är vanligt att läkare delegerar utförandet till sjuksköterskor 

(Templeton & Telford, 2010).  
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Ansvar och kompetens vid svårläkta sår 

Patientens upplevelse av lidande kan förlängas om inte sjuksköterskan har den kunskap 

som krävs för att ge en korrekt behandling (Lindholm, 2012). Enligt Lindahl, Norberg och 

Söderberg (2008) behövs en ökad kunskap inom just vård av patienter med svårläkta sår. 

Ashton och Price (2006) klargör i sin studie att sjuksköterskor inhämtar mycket av sin 

kunskap om sårvård via sina kollegor och deras erfarenheter, snarare än via evidensbaserad 

forskning. I en annan studie vilken undersökte snart utexaminerade sjuksköterskestudenters 

kompetens och förberedelse gällande sårbehandling fann man att deras kompetens var 

otillräcklig och bristfällig (Kielo, Salminen & Stolt, 2018). Många sjuksköterskor uttrycker 

att de inte har de färdigheter och kunskaper som krävs för att tillhandahålla god 

sårbehandling till patienter med svårläkta sår vilket leder till att de känner frustration och 

en försämrad självkänsla. Ovissheten kring behandlingsframgång skapar känslor av 

otillräcklighet hos sjuksköterskan vilket resulterar i ett undvikande beteende när det gäller 

denna patientgrupp (Lindholm, 2012; SBU, 2014). I en studie av Douglas (2001) där man 

undersökte patienters erfarenheter och upplevelser av att leva med svårläkta sår fann man 

att sjukdomstillståndet påverkade patienternas fysiska och psykiska hälsa gällande flera 

aspekter som sjuksköterskan skulle kunna göra ett förbättringsarbete kring. Motstridiga råd 

från sjuksköterskor, otillräcklig smärtlindring, en långsam läkningsprocess, samt känslan 

av att vara i en beroendeställning framkom som faktorer som hade negativ inverkan på 

patienternas välbefinnande (Douglas, 2001). Enligt Briggs och Flemming (2007) har 

sjuksköterskan en roll i att vägleda och hjälpa patienten hitta copingstrategier för att lära 

sig att leva med och kontrollera sjukdomstillståndet. Dock kan tidsbrist, okunskap och brist 

på empati hos sjuksköterskan leda till att patienten inte känner sig tillfreds med 

behandlingen. 

 

 

Problemformulering 

Personer med svårläkta sår vårdas både i öppen- och slutenvården och är en grupp som 

ökar i takt med befolkningens stigande levnadsålder vilket är en resurs- och kostnadsfråga 

för samhället (SBU, 2014). Sjuksköterskans roll i möten med denna patientgrupp förblir 

den samma som vid möten med andra patientgrupper - att lindra lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). En stor del patienter upplever både ett fysiskt men också ett 

psykiskt lidande vid detta sjukdomstillstånd vilket har en inverkan på deras välbefinnande 

och livskvalitet (Herber et al, 2007; Lindholm, 2012; Woo et al, 2008). Många 

sjuksköterskor känner dock en osäkerhet och frustration kring just sårbehandling vilket kan 

indikera att kunskapsbasen gällande ämnet är otillräcklig (Lindholm, 2012; SBU, 2014). 

Att lindra lidande är en väsentlig uppgift och ingår i sjuksköterskans ansvarsområde vid 

behandling av patienter med svårläkta sår (Lindholm, 2012). 

 

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor kan lindra lidande hos patienter med svårläkta 

sår. 
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METOD 

Val av Metod 

Litteraturöversikt 
Författarna till denna studie har valt att använda allmän litteraturöversikt med en kvalitativ 

ansats som metod. Enligt Polit och Beck (2017) är litteraturöversikt att föredra när syftet 

med studien är att samla in data som grundar sig i befintlig forskning, då ny förståelse som 

beskriver exempelvis kunskapsgap eller motstridiga åsikter kan förvärvas. Detta förstärks 

av Forsberg och Wengström (2016) som också betonar att en litteraturöversikt kan ge 

läsare en aktuell bild av kunskapsläget inom ett visst ämnesområde. Polit och Beck (2017) 

nämner också att en litteraturöversikt bland annat ska vara omfattande, grundlig, aktuell, 

konsekvent och opartisk. Både kvantitativa och kvalitativa studier ingick i denna 

litteraturöversikt. En kombination av båda dessa metoder kan öka förståelsen för 

problemområdet och även sätta resultatet i ett tydligare sammanhang (SBU, 2017). 

 

Kvalitativ ansats 

Vid kvalitativ ansats bör insamlad data ordnas systematiskt med hjälp av modeller snarare 

än statistiska data. Även ett helhetsperspektiv kring det som ska studeras är av stor 

betydelse, samt att forskaren gör medvetna val gällande artiklar och informanter (Forsberg 

& Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). Valet av ansats i denna studie har styrts av det 

formulerade syftet som har sin grund i viljan att beskriva hur sjuksköterskor kan lindra 

patienters lidande vid svårläkta sår. Insamlade data redovisas i resultatet i form av ord och 

text med mönster och återkommande element av vikt. Detta för att ge läsaren en 

helhetsuppfattning kring vilka aspekter av lidande inom patientgruppen som är centrala för 

sjuksköterskans lindrande roll. 

 

En kvalitativ forskningsansats kännetecknas av en transparens i beskrivningen av 

analysförfarandet (Forsberg & Wengström, 2016). Detta med avseende på att studien ska 

kunna upprepas med samma resultat. En utförligt skriven metod del underlättar nämligen 

för läsaren att bedöma dess trovärdighet (Polit & Beck, 2017). 

 

 

Urval 

Artikelsökningen begränsades med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier för att 

möjliggöra en mer specifik litteratursökning (SBU, 2013) men också för att höja studiens 

reliabilitet (Rosén, 2017). I denna studie inkluderades endast artiklar som var peer 

reviewed. De skulle även vara granskade av en etisk kommitté eller redovisat eventuella 

etiska överväganden i enlighet med god forskningssed (Helgesson, 2015). En 

tidsbestämning valdes gällande artiklarnas publikationsdatum för att säkerställa deras 

relevans (SBU, 2013). Tidsbestämningen exkluderade studier publicerade tidigare än 2008. 

Artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska exkluderades med hänsyn till 

författarnas språkkunskaper. Studier som inte handlade om svårläkta sår i benämningen 

bensår, trycksår samt fotsår valdes bort då dessa inte möter författarnas beskrivning av 

svårläkta sår. Aspekter såsom ålder och kön ansågs inte vara relevant för att besvara syftet 

varför ingen exklusion gällande dessa aspekter gjordes.  

 

Både studier som handlade om sjuksköterskans perspektiv respektive patientens perspektiv 

relaterat till lidande vid svårläkta sår ansågs relevant att presentera. Detta eftersom att 
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patientens perspektiv kan bidra till att belysa områden som behöver förbättringsåtgärder 

kring sjuksköterskans roll. Det kan även ge en inblick i patientens egna strategier för att 

lindra sitt lidande då lidandet är en subjektiv upplevelse och därför inte detsamma för alla 

patienter. Genom att ta med båda perspektiven kan en gemensam kärna framträda som 

beskriver sjuksköterskans lindrande roll med patienten i centrum för omvårdnaden. 

 

 

Datainsamling 
 

Underlag för databassökning 

Datainsamlingen påbörjades med en identifiering av tänkbara sökord utifrån studiens syfte 

och problemformulering. En test sökning inleddes därefter för att få en snabb överblick 

kring hur många studier som publicerats inom området. En informationsspecialist 

konsulterades vid Sophiahemmet Högskola för en gemensam litteratursökning för en mer 

avgränsad sökning. Detta resulterade i nya sökord och sökordskombinationer som 

grupperades i tre kategorier för tydligare överblick: svårläkta sår, lidande samt 

sjuksköterskans roll. I kategorin svårläkta sår valdes exempelvis leg ulcer, foot ulcer, 

pressure ulcer samt chronic ulcer eftersom att den sistnämnda benämningen fortfarande 

används i engelskan för att beskriva svårläkta sår (Lindholm, 2012). I kategorin lidande 

valdes exempelvis pain, suffering och stress (psychological) för att beskriva patientens 

lidande och i kategorin sjuksköterskans roll valdes nursing role, advanced nursing role 

samt professional role. För att kontrollera att rätt term användes för de begrepp som skulle 

utgöra sökorden användes Karolinska institutets ämnesordlista “Svensk MeSH” för 

översättning av medicinska termer från svenska till engelska. Medical Subject Headings 

(MESH-termer) används framförallt i den medicinskt inriktade databasen Public Medline 

(PubMed) för att indexera artiklar. Cumulative Index for Nursing and Allied Health 

Literature (CINAHL) är en databas som omfattar hänvisningar till i stort sett alla tidskrifter 

inom omvårdnad. I CINAHL Complete används “CINAHL Headings” på motsvarande sätt 

som MESH (Polit & Beck, 2017). Sökorden kombinerades genom “Boolean operator” det 

vill säga “AND” och “OR” i både PubMed och CINAHL Complete för att finna artiklar 

som integrerade sökorden med varandra. För att säkerställa att de medicinska sökorden 

som berörde begreppet svårläkta sår fokuserade på omvårdnad i sökningen användes 

“nursing/NU” som aspekt.  

 

Databearbetning 

Databassökningen inleddes med sökningar i databaserna PubMed och CINAHL Complete 

med hjälp av de kategorier av sökord som tidigare utrönts i samband med den 

gemensamma litteratursökningen. Detta mynnade ut i en noggrann process som startade 

med att utifrån titel och abstrakt välja ut intressanta artiklar som relaterade till både syfte 

och problemformulering. De abstrakt som bedömdes vara kvalificerade för att vidare 

undersökas samlades i ett dokument. Även en manuell sökning genomfördes utifrån delvis 

artiklarnas referenslistor men även via innehållsförteckningen i tidskrifter inom 

ämnesområdet. För att ta del av databassökningen se tabell 1. Litteratursökningen 

resulterade i en gemensam titel- och abstraktlista som utgjorde arbetsmaterialet för den 

allra första granskningen. Totalt fann författarna 175 artiklar vars abstrakt omsorgsfullt 

granskades med bakgrund i det formulerade syftet, problemformuleringen och de 

framtagna inklusions- och exklusionskriterierna. Efter denna granskning uteslöts 154 

artiklar vilket resulterade i att det då återstod 21 kvar vilka granskades i fulltext. Samtliga 

utvalda artiklarnas innehåll dokumenterades i en översiktstabell, en så kallad matris, med 

fokus på syfte, metod och resultat. Detta för en god överskådlighet och struktur för den 
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fortsatta analysen av arbetsmaterialet (Friberg, 2017). Artiklarna kvalitetsbedömdes utifrån 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag. Detta bedömningsunderlag är modifierat 

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

graderar artiklarna utifrån hög (I), medel (II), samt låg (III) kvalitet. För att ta del av 

bedömningsunderlaget se bilaga A, samt för matriser bilaga B. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL Complete 

Databas 

Datum 

Ämnesord 

MeSH/CINAHL Headings 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

2018-04-16 

[ulcers]*) AND (Suffering 

OR Pain OR Pain 

management OR Stress, 

psychological OR Quality of 

life) 

 273  68  4  2 

CINAHL 

Complete 

2018-04-16 

[ulcers]*) AND (Nurses OR 

Nursing role OR Nursing 

knowledge OR Nurse-

patient relations OR Nurse’s 

role** OR Nurse attitudes) 

 62  36  4  3 

PubMed 

2018-04-16 

(Stress, Psychological OR 

Pain OR Suffering) AND 

[ulcers])* OR Varicose 

Ulcer***) 

 69  24  5 4 

PubMed 

2018-04-16 

[ulcers]**) AND (Nursing 

knowledge OR Nursing role 

OR Nurses OR Nurse's Role 

OR Nurse-Patient Relations) 

96 8 1 1 

Delsumma    500  136 14  10 

Manuell 

sökning 

     39  7  7 

TOTALT      175  21  17 

 

*[ulcers] = Ulcer, venous ulcer, heel ulcer, skin ulcer, foot ulcer, leg ulcer, pressure ulcer, 

wounds chronic, wound healing samt varicose ulcer*** 

**[ulcers] = Wound healing, ulcer, varicose ulcer***, leg ulcer, foot ulcer samt skin ulcer. 

*** = Termen söks som fritext 

 

 

Dataanalys  

Vid en litteraturöversikt ligger fokus kring att identifiera relevanta teman eller kategorier 

för att upptäcka dels liknande mönster men också skillnader mellan framtagen data. Detta 

underlättas om matriser används för att kunna få en tydligare överblick av studiernas 
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innehåll och kvalité (Polit & Beck, 2017). Även Friberg (2017) nämner detta, men 

beskriver också fyra analyssteg. I första steget lästes artiklarna igenom noga, i andra steget 

dokumenteras dessa i en översiktstabell. I tredje steget eftersöks likheter och skillnader. 

Avslutningsvis görs en sammanställning av det essentiella som framkommit under denna 

process med hjälp av teman eller kategorier (Friberg, 2017). Därför har författarna valt att 

använda sig utav detta arbetssätt för att bearbeta och analysera framtagen data. Författarna 

fann 17 artiklar som kvalificerade sig till att ingå i resultatet. Efter en genomläsning av 

dessa artiklar påbörjades arbetet med att sammanfatta deras innehåll. Detta arbete delades 

upp mellan författarna. Därefter granskades sammanfattningarna gemensamt för kontroll 

av att kärnan i studierna uppfattats korrekt. Efter detta arbete följde en kreativ process med 

en gemensam diskussion där artiklarna analyserades för gruppering. Likheter och 

skillnader mellan artiklarna gällande teoretiska utgångspunkter, syften och resultat var 

fokus för analysen. Materialet sorterades i samband med detta med hjälp av beskrivande 

rubriker. Detta för att identifiera eventuella teman som sedan kunde presenteras i resultatet. 

De teman som slutligen presenterades var; personcentrerad omvårdnad, främja livskvalitet, 

smärtbedömning och smärtlindring, samt kompetensens betydelse. Se tabell 2 för överblick 

av teman och subteman i resultatet. 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Det råder konsensus om att forskning ska bedrivas enligt internationella regelverk och 

riktlinjer för forskningsetik. I alla vetenskapliga artiklar eller forskningsrapporter ska 

forskaren redovisa hur denne har tagit ställning till etiska aspekter. Detta ger forskningen 

en större trovärdighet och applicerbarhet då den uppfyller gällande riktlinjer (Medicinska 

Forskningsrådet [MFR], 2003).  

 

Vid litteraturöversikt speglas etiska överväganden i dels urvalet men även presentationen 

av resultatet (Forsberg & Wengström, 2016). För att uppnå en god etisk forskningssed har 

författarna aktivt undvikit artiklar som inte har fått ett godkännande efter etisk granskning. 

Även artiklar som inte innehöll etiska överväganden undveks. I resultatet har både studier 

som stödjer samt kritiserar författarnas förförståelse och uppfattning kring ämnet tagits 

med. Stöld, plagiat och fabricering av data eller förvrängning av forskningsprocessen är en 

annan aspekt att beakta vid litteraturöversikt (MFR, 2003; Polit & Beck, 2017). Författarna 

har varit noga med att alla slutsatser grundat sig i insamlad data samt att fusk och 

plagiering inte medvetet förekommer i denna litteraturöversikt. En genomgående tydlig 

referering i arbetet och en korrekt referenslista har gjorts för att läsaren lättare ska kunna 

bedöma trovärdigheten. 

 

 

RESULTAT 

 

Inledning 

 

Efter den slutgiltiga analysen av de 17 artiklar som ingick i resultatet framträdde fyra 

teman vilka ansågs viktiga för att beskriva hur sjuksköterskan kan lindra patientens lidande 

vid svårläkta sår; personcentrerad omvårdnad, främja livskvalitet, smärtbedömning och 

smärtlindring samt kompetensens betydelse. Se tabell 2 för överblick av teman och 

subteman.  
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Tabell 2. Presentation av teman och subteman. 

Tema Subtema 

Personcentrerad omvårdnad Holistiskt perspektiv 

Partnerskap 

Patientberättelsen 

Kontinuitet 

Främja livskvalitet Copingstrategier 

Smärtbedömning och smärtlindring Bedömning av smärta 
Smärtlindring 

Kompetensens betydelse Evidensbaserad omvårdnad 

Interprofessionellt teamarbete 

 

 

Personcentrerad omvårdnad  

 

Törnvall och Wilhemsson (2010) menar på att ett personcentrerat förhållningssätt kan 

främja relationen mellan sjuksköterskan och patienten vilket de pekar på är viktigt för att 

kunna lindra patientens lidande. 

Holistiskt perspektiv 

I en studie av Green m.fl. (2015) framkommer det att för att sjuksköterskan ska kunna 

lindra patientens lidande vid svårläkta sår behöver behandlingen genomsyras av ett 

holistiskt och inte endast ett medicinskt perspektiv. Det holistiska perspektivet ses på som 

ett forum där utbyte av kunskaper sker från båda parter. De menar att detta uppmuntrar 

både en gemensam problemlösning och skapar en jämn relation mellan patienten och 

sjuksköterskan (Green et al., 2015). I en studie återfanns en skillnad mellan vad patienten 

och sjuksköterskan ansåg vara målet med behandling. Patienterna menade på att det 

främsta målet var att uppnå bekvämlighet i det dagliga livet medan sjuksköterskorna 

nämnde läkning (Morgan & Moffatt, 2008a). Dessutom framkommer det i flera studier att 

sjuksköterskan ser sårläkningen som det mest primära att sträva efter snarare än 

symptomlindring (Green, Jester, McKinley & Pooler, 2013b; Taverner, Closs & Briggs, 

2011; Taverner, Closs & Briggs, 2014). Taverner m.fl. (2011) menar dock på att detta 

synsätt inte alltid är lämpligt då fullständig läkning i många fall inte är troligt. I en annan 

studie av Morgan och Moffatt (2008b) beskriver patienterna att de förknippar god vård 

med att känna att de är unika och har ett värde som individer. Att sjuksköterskan är 

intresserad av alla aspekter av deras hälsa och inte endast det kliniska tillstånd de 

behandlar. 

Partnerskap 

För att lindra lidande hos patienter med svårläkta sår behöver de involveras och inkluderas 

mer i sin behandling. Detta för att alla aspekter av de behov som berör patienten ska tas 

upp, och inte endast de medicinska (Green, et al., 2013b). Ett gott samarbete mellan 

patienten och sjuksköterskan underlättar för sjuksköterskan att förstå patientens behov och 

värderingar utifrån dennes livsstil eller livssituation (Törnvall & Wilhemsson, 2010). I 

Green m.fl. (2013b) studie framkommer det att patienter i hög grad inte blottade sin oro 

kring sitt sjukdomstillstånd. Av de patienter som uttryckte sin oro ignorerade eller missade 
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sjuksköterskan i vissa fall detta. Emotionellt lidande vid svårläkta bensår är i lägre 

utsträckning något som patienterna tar upp och som sjuksköterskan tar åtgärder kring. 

Detta till skillnad från frågor och oro gällande sårbehandling. Vidare betonas att många 

behov kommer att missas och inte tas om hand om patienterna inte känner sig trygga nog 

att uttrycka sin oro kring emotionella aspekter. Därför uppmanar de till att omvårdnaden 

som ges ska utgå från patienten ur ett helhetsperspektiv eftersom att detta skapar trygghet 

och lindrar patientens lidande (Green et.al, 2013b). I Morgan och Moffatt studie (2008a) 

framkommer det dock att en del sjuksköterskor inte ser patientens emotionella aspekter 

som ett område de var ansvariga för, samt att de inte anser sig ha tillräckliga resurser för att 

hantera sådant.  

I en studie beskrivs det att omvårdnaden bör bedrivas utifrån patientens önskan, snarare än 

sjuksköterskans rutiner. Detta är en aspekt som patienterna prioriterar högt men som inte 

upplevs uppfyllas (Törnvall & Wilhemsson, 2010). Detta tydliggörs även i en annan studie 

som visar att de patienter som själva fick välja om behandlingen skulle ske på klinik eller i 

det egna hemmet kände en ökad kontroll över sitt tillstånd (Green, et al., 2015). I Green, 

Jester, McKinley och Pooler (2013a) uttrycker patienterna ett missnöje gällande 

sjuksköterskans attityd till deras emotionella behov. Detta resulterade i att patienterna inte 

kände sig manade att delge sjuksköterskorna sina känslor och tankar kring sitt tillstånd. 

Sjuksköterskans engagemang, kunskap och förståelse för patienten och den individuella 

vården har ett stort inflytande på relationen (Morgan & Moffatt, 2008b). I en studie 

beskrivs det att en avslappnande och uppmuntrande attityd främjar en god relation mellan 

patienten och sjuksköterskan och kan ha en stöttande samt stärkande effekt. En rak 

kommunikation är också nödvändig men får inte äventyra patientens känsla av hopp 

(Eskilssson & Carlsson, 2010). Innes-Walker m.fl. (2018) visar i sin studie på att en 

implementering av “Cooperative Wound Clinic” (CWC) modellen för omvårdnad kan ha 

positiva effekter på vården som ges vid svårläkta sår. Detta då den uppmuntrar till ett 

holistiskt tillvägagångssätt och främjar ett ökat samarbete mellan sjuksköterskan och 

patienten. Modellen går ut på att sjuksköterskor får möjlighet att öva på att undervisa och 

bemöta patienternas behov med hjälp av en coachande sårvårdsexpert. 

 

Patientberättelsen 
Patientberättelsen har betydelse för att sjuksköterskan ska kunna identifiera patientens 

behov, resurser och hinder i relation till sitt sjukdomstillstånd. Med hjälp av 

patientberättelsen kan sjuksköterskan i samråd med patienten hitta strategier för att lindra 

dennes lidande (Eskilsson & Carlsson, 2010).  

 

I två studier beskrivs det att odör i kombination med vätskande sår ledde till att patienterna 

kände både stress och skam vilket begränsade deras sociala liv i mycket hög utsträckning 

(Green et al, 2013a; Morgan & Moffatt, 2008b). Detta stärks av de Souza Leal m.fl. (2017) 

som beskriver att såret ledde till förändringar i patienternas sociala och dagliga liv vilket i 

sin tur hade negativa effekter på deras hälsa i sin helhet. Exempelvis nämndes av en stor 

del av patienterna försämrad mobilisering som en faktor vilken begränsade deras vardag 

till hemmet. Ett flertal patienter stannade även hemma i rädsla för att skada sig och således 

förvärva nya sårbildningar. Detta upplevdes av patienterna som att bli berövad det sociala 

livet.  

I en studie beskriver patienterna att ett förändrat sömnmönster karaktäriserat av sömnlöshet 

var vanligt förekommande i deras liv som ett resultat av dels smärta men framförallt 

emotionella aspekter som exempelvis ångest, hopplöshet och ensamhet. Detta ledde till att 
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patienterna istället sov under dagtid eller drog sig för att stiga upp på morgonen (Morgan 

& Moffatt, 2008b). I en stor del av studierna tas även mobilisering upp som ett 

återkommande problem. Svårigheter att gå relaterat till dels smärta, men även en 

obehagskänsla från såret eller förbandet hindrar många patienter i vardagen och leder till 

en nedsatt livskvalitet med ett ökat lidande (de Souza Leal et al, 2017; Green et al, 2013a; 

Taverner et al., 2014). Taverner m.fl. (2014) tar i sin studie upp att oförmågan att utföra 

dagliga aktiviteter ökade patienternas beroendeställning gentemot andra personer i sin 

omgivning. Detta kunde leda till att patienter var tvungna att genomföra förändringar 

gällande sin boendeform, men även veckorutiner för att klara av vardagen. Till skillnad 

från övriga studier nämns i Miertova, Dlugošová, Ovšonková & Čáp, (2016) studie utförd i 

Slovakien en annan aspekt. Sårbehandlingen var en ekonomisk börda för många patienter 

och detta hade en negativ inverkan på det dagliga livet och således livskvaliteten. Detta då 

större delen av patienterna som deltog i studien var pensionärer och vissa med ekonomiska 

svårigheter. 

 

Kontinuitet 

I en studie av Green m. fl. (2013a) framkommer att patienterna föredrar att erhålla vård 

från en och samma sjuksköterska då det främjar relationen sinsemellan. Detta understryks 

av Törnvall och Wilhemsson studie (2010) där patienterna beskriver att de värdesätter 

kontinuitet. Detta eftersom att sjuksköterskan då redan känner till deras tillstånd och 

levnadssätt. Eskilsson och Carlsson (2010) beskriver i sin studie att sjuksköterskor tycker 

att kontinuitet är viktigt eftersom att det ger dem en möjlighet att få en bättre övergripande 

koll på patientens utveckling och en större insikt i patientens lidande. Törnvall och 

Wilhemsson (2010) föreslår att kontinuiteten kan ökas genom att varje patient har en 

ansvarig sjuksköterska som fattar alla beslut för denne. En annan lösning är en utförlig och 

omfattande dokumentation innefattande en omvårdnadsplan som utvärderas kontinuerligt.  
 

Främja livskvalitet 

Sjuksköterskan kan lindra patientens lidande genom att vara lyhörd för aspekter som 

påverkar patientens livskvalitet. Det framkommer att flera av patienterna har en försämrad 

livskvalitet gällande fysiska, sociala och psykologiska aspekter (Green et al., 2013a). Detta 

understryks i Innes-Walker m.fl. (2018) studie där en stor del av patienter med svårläkta 

bensår rapporterade en lägre skattning av livskvalitet i jämförelse med personer utan. I en 

annan studie återfanns en korrelation mellan hur länge patienterna haft sina svårläkta sår 

och en negativ inverkan på deras livskvalitet. Ju högre patienterna skattade sin livskvalitet, 

desto bättre bedömdes deras generella hälsa samt sårstatus vara (Miertova et al., 2016). 

Green m.fl. (2015) presenterar i sin studie en mall för sjuksköterskor som syftar till att 

fokusera mötet på aspekter som påverkar patientens livskvalitet som sjuksköterskan annars 

tenderar att förbise. Den effektiviserar kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

patienten då båda parter ges möjlighet att delge varandra sina tankar kring frågor som rör 

välbefinnande men även strategier för att förbättra livskvaliteten. Fyra kategorier beskrivs 

vilka har identifierats av både patienterna och sjuksköterskorna som av stor betydelse för 

behandlingen; patientens upplevelse av såret, symptom, behandling samt sårets inverkan på 

det dagliga livet (Green et al., 2015). Patienterna vill att sjuksköterskorna lägger större 

kraft på att lindra symptom som har betydelse för deras livskvalitet och välbefinnande 

(Morgan et al., 2008a; Taverner, et al., 2014). 

 

Copingstrategier 

Sjuksköterskan har en roll i att stötta och hjälpa patienten att hitta strategier för att hantera 
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alla aspekter av sin situation, även emotionella. Genom att ta reda på och känna till vilka 

nätverk patienten har kan de användas som stöd vid utmanande stunder (de Souza Leal et 

al., 2017). I ett flertal studier framkommer det dock att sjuksköterskor i många fall förbiser 

sådana frågor (Green et al., 2013b; Green et al., 2015; Morgan & Moffatt, 2008a).  

 

Religionen är en resurs som sjuksköterskan behöver vara medveten om. Religiös tro som 

en källa till trygghet, välmående, säkerhet och styrka kan lindra patientens lidande och är 

en användbar copingstrategi för patienten. Ett flertal patienter beskriver exempelvis att 

hopp kunde finnas i tron och att detta uppmuntrade dem att fortsätta sträva efter förbättring 

och bot av tillståndet. Även stöd från familj och vänner ansågs fundamentalt för att 

patienterna ska kunna hantera sitt tillstånd och sin situation (de Souza Leal et al., 2017). I 

Charles (2010) studie som undersöker relationen mellan socialt stöd och läkning styrks 

detta. Det visar sig även att endast en liten andel av patienterna ser sjuksköterskan som en 

social kontakt. Istället nämns familjen, bekanta samt gud som sociala kontakter patienterna 

tar stöd av. I en intervjustudie beskriver en patient dock att relationen till hennes man 

försämrats sedan hon drabbades av bensår (Morgan & Moffatt, 2008b). En studie Edwards, 

Courtney, Finlayson, Shuter och Lindsay (2009) visar på att social gemenskap skapar 

förutsättningar för att patientens lidande ska lindras. Patienternas upplevelse gällande 

livskvalitet, självförtroende, funktionsförmåga samt smärta och läkning förbättrades 

signifikant hos de patienter som fick sin behandling på en så kallad “leg club” där 

möjlighet till social interaktion fanns, i jämförelse med patienter som erhöll sin vård 

individuellt i hemmet. De menar därför på att en social miljö kan ha positiva effekter på 

patientens livskvalitet utöver tillhandahållandet av ett evidensbaserad tillvägagångssätt vid 

behandling. Den sociala miljön möjliggjorde att patienterna kunde utbyta erfarenheter och 

idéer men även stötta varandra emotionellt (Edwards et al., 2009). 
 

Smärtbedömning och smärtlindring  

Genom att kontinuerligt bedöma patientens smärta och vid varje behandlingstillfälle lindra 

smärtan kan sjuksköterskan begränsa patientens lidande. Majoriteten av de inkluderade 

artiklarna berörde aspekter kring smärta vid svårläkta sår och dess negativa inverkan på 

patienternas livskvalitet. Sjuksköterskor tenderar att förbise patientens smärta och brister 

förekommer i hanteringen av smärta. Fokus ligger istället på läkning vilket leder till att 

patientens upplevelse av smärta inte får så stort gehör. Negativa konsekvenser av smärta är 

sömnstörning, immobilisering, depression, social isolering, smärta nattetid och 

suicidtankar (Edwards et al., 2009; Eskilsson & Carlsson, 2010; Green et al., 2013a; ; 

Miertová, et al., 2016; Morgan & Moffatt, 2008; Romanelli, Dini, Polignano, Bonadeo & 

Maggio, 2009; Taverner, et al., 2011; Taverner et al., 2014; Törnvall & Wilhemsson, 

2010). Smärta är en av de största anledningarna till patienterna slutligen söker vård för sina 

svårläkta bensår (Taverner et al., 2014).  

Bedömning av smärta 

Om sjuksköterskan inte gör korrekta bedömningar av patientens smärta vid svårläkta sår 

riskerar sjuksköterskan att patientens lidande förvärras och förlängs. I Taverner m.fl. 

(2011) studie betonas vikten av bedömning, adekvat intervention, samt utvärdering vid 

omvårdnad. Avsaknaden av dessa tre komponenter gör nämligen att smärtlindringen blir 

ineffektiv. Det framkommer att sjuksköterskor tolkar patientens smärta på olika sätt. 

Hälften (n=52) av sjuksköterskorna berättade att de tolkade smärta som tecken på infektion 

medan en fjärdedel av de resterande använde smärta för att bedöma känselförmåga hos 

patienterna. En liten grupp av sjuksköterskorna använde även smärta som en indikator för 
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sårets förmåga till läkning. Mindre än hälften av sjuksköterskorna använde 

skattningsskalor i kombination med att verbalt tillfråga patienten kring dennes smärta 

(Taverner et al., 2011). I en annan studie uttrycker patienterna att det fanns brister i hur 

sjuksköterskor hanterade deras smärta. Patienternas missnöje grundade sig främst i 

sjuksköterskornas ovilja till att utforska deras smärtuppfattning (Törnvall & Wilhemsson, 

2010). Detta styrks också av Morgan & Moffatt (2008) studie där det visar sig att 

patienterna upplevde ett ökat lidande i form av ångest, frustration och ilska vid tillfällen då 

sjuksköterskorna inte visade förståelse för deras smärtproblematik. 

I en studie framkommer det att majoriteten av patienterna upplevde en ökad smärta särskilt 

vid kompressionsbehandling. Sjuksköterskan kan minska patientens smärta med hjälp av 

kompression om kompressionsbehandlingen utförs på rätt sätt vid rätt tillfällen (Taverner 

et al., 2014). I en annan studie beskrivs det att behandling vid svårläkta sår innefattar 

bedömning av när kompressionslindning och stödstrumpor kan användas för att lindra 

smärta. Om brister finns vid denna behandling kan det orsaka ytterligare smärta (Taverner 

et al., 2011). 
 

Smärtlindring 

Sjuksköterskan kan lindra patientens lidande med hjälp av olika typer av förband. I en 

studie (Romanelli et al., 2009) framkommer det exempelvis att mer än hälften av de 

patienter som fick förband med ibuprofen rapporterade minskad smärta inom ett dygn i 

jämförelse med kontrollgruppen som endast erhöll standardiserad behandling. Förutom 

rapporterad minskad smärta så minskade även smärtintensiteten signifikant. Detta 

sammantaget ledde till att en fjärdedel av deltagarna som erhöll ibuprofenförband slutade 

använda sina perorala smärtstillande läkemedel. Som resultat av detta angav patienterna en 

förbättrad livskvalitet och ett ökad välbefinnande (Romanelli et al., 2009). Detta styrks av 

Gottrup m. fl. (2008) studie där det framkommer att förband med ibuprofen minskade 

patienterna smärta signifikant inom det första dygnet. Vid byte till förband utan ibuprofen 

upplevde dock en stor andel av dessa patienter en ökning av smärtan och dess intensitet. 

Det framkommer också att de patienter som fick en smärtstillande effekt av förbandet 

beskrev en känsla av ett ökat välbefinnande. 

Smärtlindring i samband med förbandsbyte hade en central roll vid såromläggning. Även 

användning av ett försiktigt tillvägagångssätt ansågs av sjuksköterskor vara ett sätt att 

lindra patientens smärta (Taverner et al., 2011). I en studie (Purcell et al., 2017) där 

patienterna erhöll daglig applikation av EMLA 5% kräm som smärtlindring i primära 

förband framkommer det att dessa patienter rapporterade en signifikant förbättring 

gällande välmående. Detta då EMLA upplevdes ha en smärtlindrande effekt. En daglig 

applikation under en längre tidsperiod minskade smärtan både under och efter omläggning 

vilket gav positiva effekter på patienternas välbefinnande (Purcell et al., 2017). Varken 

daglig applikation av EMLA eller användandet av ibuprofenförband påverkade 

sårläkningen åt en negativ riktning i någon av studierna (Romanelli et al., 2009; Gottrup et 

al., 2008; Purcell et al., 2017). Romanelli m.fl. (2009) påvisar också att förband med 

ibuprofen inte gav upphov till några utmärkande biverkningar. 
 

Kompetensens betydelse 

Sjuksköterskans kompetens har en betydande roll för att ge korrekt behandling samt 

minska patientens lidande. Det visar sig att sjuksköterskor har en vilja till att lindra 

patientens lidande. Det ställer dock stora krav på både den kliniska och sociala 
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kompetensen hos sjuksköterskan vid vård av denna patientgrupp då relation sinsemellan 

oftast varar under en lång tidsperiod. Sjuksköterskorna betonar vikten av att inge hopp, 

sprida positiv energi och stödja patienten i att ha en positiv attityd. Detta ansågs viktigt för 

att bibehålla patientens välmående och främja läkning. De är också medvetna om 

patientens rätt till att erhålla exempelvis smärtlindring samt att lindrande 

omvårdnadsåtgärder kan ha positiva effekter på patientens välmående (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). I en studie av Taverner m.fl. (2011) framkommer det att sjuksköterskor 

har begränsade kunskaper och kompetens gällande behandling av smärta hos patienter med 

svårläkta sår. I studien uppgav exempelvis sjuksköterskorna att de inte såg något samband 

mellan neuropatisk smärta och kompressionsbehandling vilket forskarna menar kan tyda på 

kunskapsbrist (Taverner et al., 2011). En låg kunskapsnivå gällande smärthantering stärks 

av Taverner m.fl. (2014) senare studie där patienterna pekar på att sjuksköterskorna inte 

behandlade deras smärta. Istället såg sjuksköterskorna smärta som någonting positivt som 

tydde på att benen fortfarande fungerade och informerade patienterna om att smärtan inte 

kunde behandlas. Både Taverner m.fl (2011) och Eskilsson och Carlsson (2010) är eniga 

om att en ständig exponering för patientens lidande resulterar i att sjuksköterskan blir 

okänslig och mindre benägen till att lindra patientens lidande. I en studie av Morgan och 

Moffat (2008b) visar det sig att patienterna förknippar dålig vård med okunskap kring 

behandling, sjuksköterskor som inte följde specialisters rekommendationer samt krockar i 

den personliga kontakten sinsemellan. 

 

Evidensbaserad omvårdnad 

För att gapet mellan teoretisk och praktisk kunskap ska minskas föreslår Innes-Walker m.fl 

(2018) att sjuksköterskor behöver öka sin evidensbaserade kunskap exempelvis genom 

handledning av en erfaren sjuksköterska specialiserad på svårläkta sår. I deras studie 

framkommer det att en sådan handledning ökade sjuksköterskornas kompetens gällande 

dokumentation, genomförande och utvärdering av omvårdnadsplaner hos denna 

patientgrupp. Detta styrks av en annan studie där det framkommer att sjuksköterskor som 

hade gått en kurs i smärta inte hade en ökad kunskap gällande hur de skulle hantera smärta 

hos patienter med svårläkta sår. Detta då kursen inte specifikt genererat kunskap kring 

smärta vid detta tillstånd (Taverner et al., 2011). Strategier för bedömning och behandling 

får inte tillräckligt stort utrymme i de nuvarande riktlinjerna för svårläkta sår. Detta kan 

leda till att sjuksköterskor inte är tillräckligt observanta på symtom av betydelse för 

patientens välbefinnande (Törnvall & Wilhemsson, 2010). Uppdatering av kunskaperna 

genom kurser specifika för sårvård medför ett ökat självförtroende hos sjuksköterskan 

(Eskilsson & Carlsson, 2010). En säker och kunnig sjuksköterska inger trygghet hos 

patienter med svårläkta sår vilket har en positiv effekt på deras lidande (Morgan et al., 

2008b). 

 

Interprofessionellt teamarbete 

I en studie av Eskilsson och Carlsson (2010) framkommer det att det interprofessionella 

teamet är en stor hjälp för sjuksköterskan i arbetet med att lindra patientens lidande. Detta 

då teamet tydligare strävar efter gemensamma mål samt ger patienten samma information 

vilket bidrar till att patientens behov i högre utsträckning möts. Ett väl fungerade 

interprofessionellt arbete kan bidra till att öka sjuksköterskans självförtroende. 

Sjuksköterskor menar dock på att brister finns inom teamet. Exempelvis saknar de 

stöttning från läkare i arbetet med att lindra patientens lidande och det framgår att 

sjuksköterskor önskar en gemensam fördelning av ansvaret för detta (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). I Innes-Walker m.fl. (2018) studie framhålls det att majoriteten av 

sjuksköterskorna tycker att CWC modellen underlättar för ett interprofessionellt samarbete 
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och att detta resulterar i bättre utfall för patienterna tack vare dess strukturerade 

tillvägagångssätt. 

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion   

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor kan lindra lidande hos patienter 

med svårläkta sår. Av resultatet framkom två huvudfynd som på olika sätt var av relevans 

för att beskriva hur sjuksköterskor kan lindra lidande hos denna patientgrupp i relation till 

syftet. Det första fyndet är fokuserat kring vikten av ett personcentrerat förhållningssätt 

och det andra fyndet berör hur sjuksköterskans kompetens påverkar patientens lidandet.  

 

Det första fyndet är vårt enskilt viktigaste fynd vilket belyser vikten av personcentrerat 

förhållningssätt för att sjuksköterskan ska kunna lindra patientens lidande. Den verkliga 

betydelsen av personcentrerad omvårdnad blev tydlig då majoriteten av de studier som 

ingått i resultatet beskriver denna aspekt som avgörande för god vård. Ett personcentrerat 

förhållningssätt handlar om att lyssna till patientens egen berättelse om sitt tillstånd och i 

samråd etablera ett jämlikt partnerskap där patienten är delaktig i sin vård (Ekman, 2014). 

För att sjuksköterskan ska kunna lindra lidande hos patienter med svårläkta sår behöver 

behandling och omvårdnad genomsyras av ett holistiskt och inte endast medicinskt 

perspektiv. Detta framkommer också i Erikssons teori om vårdlidande där hon pekar på att 

vård som endast ser till diagnos tenderar att förbise personen bakom sjukdomstillståndet 

(Eriksson, 2015).  

 

Skillnader finns mellan vad patienten och sjuksköterskan anser vara målet med behandling. 

Många sjuksköterskor tenderar att endast fokusera på medicinska aspekter. Patienterna 

önskar dock att större fokus läggs på sådant som påverkar deras livskvalité utöver de 

kliniska tillstånd sjuksköterskan behandlar. För att undvika att skillnader uppstår kring 

målsättning är det viktigt att involvera patienten i sin vård, att beslut tas i samråd och att 

omvårdnaden bedrivs utifrån patientens önskan snarare än sjuksköterskans rutiner. Detta 

stärks av Patientlagen (SFS 2017:615) i kap. 5 §1 och §2. Genom att göra detta kan 

sjuksköterskan minska det som Eriksson (2015) beskriver som själsligt och andligt lidande. 

En ökad delaktighet skapar nämligen trygghet och kan på så sätt lindra patientens 

livslidande. SBU (2014) visar i sin studie på att god information och en ökad delaktighet 

kan verka lindrande då det minskar patientens känsla av hopplöshet och besvikelse över sin 

situation. Dessa är aspekter som kan kopplas till Erikssons (2015) teori gällande 

sjukdomslidande.  

 

Vi anser att sjuksköterskan har möjligheter till att skapa en god relation med patienten då 

sjukdomstillståndet innebär att patienten återkommer ofta och regelbundet för vård. Att i så 

hög mån som möjligt skapa en god kontinuitet är därför också särskilt viktigt. 

Kontinuiteten kan exempelvis ökas genom att patienten har en ansvarig sjuksköterska. En 

annan lösning är en utförlig och omfattande dokumentation eftersom att en sådan ger en 

möjlighet till en bättre och övergripande koll på patientens utveckling (Kärkkäinen, & 

Eriksson, 2004; Lindholm, 2016). Vidare anser vi att det är viktigt att sjuksköterskan möter 

patienten där denne är i stunden då behoven kan variera och förändras med tiden. 

Sjuksköterskan kan stötta och hjälpa patienten att finna strategier för att hantera sitt 

lidande. Utöver familj och vänner som stöd nämns i en studie en intressant strategi som vi 
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vill lyfta; religiös tro som en källa till trygghet och välmående (de Souza Leal et al., 2017). 

I religionen kan patienten finna hopp vilket hjälper denne att samla styrka till att ta sig 

igenom det dagliga lidandet som kommer med svårläkta sår. Vi menar på att Sverige är ett 

land som för varje år blir allt mer mångkulturellt varför religion eventuellt är en aspekt 

som kanske behöver omvärderas och få större utrymme som en resurs. En annan strategi är 

att patienten får möjlighet att interagera med andra personer med svårläkta sår då en sådan 

social miljö kan ha positiva effekter på patientens välbefinnande. Detta är särskilt viktigt 

att belysa då majoriteten av de som drabbas av svårläkta sår är äldre och dessutom socialt 

isolerade på grund av exempelvis försämrad mobilitet, odör, vätskande sår eller smärta. 

Smärta kan enligt Eriksson (2015) ge upphov till sjukdomslidande medan immobilisering, 

social isolering, odör samt vätskande sår kan ge upphov till ett livslidande. Värt att nämnas 

är att många patienter upplever en ökad beroendeställning gentemot andra personer i sin 

omgivning.  En ökad beroendeställning kan enligt Eriksson (2015) ge upphov till ett 

livslidande då patienten kan uppleva sig förlora sitt fulla värde som människa. I relationen 

med patienten bör därför sjuksköterskan ta hänsyn till och jämna ut den maktobalans som 

råder sinsemellan. Detta då känslan av att vara i beroendeställning har negativ inverkan på 

patientens välbefinnande (Douglas, 2001). 

 

Vårt andra fynd visar att bristande kompetens och avsaknad av evidensbaserade 

omvårdnadsbeslut vid omvårdnad och behandling av patienter med svårläkta sår skapar ett 

onödigt och förlängt lidande för patienten. Detta stärks av flera forskare (Lindholm, 2012; 

SBU, 2014; Walsh & Gethin, 2009). Det stöds även av Erikssons tankegångar där hon 

belyser att bristande förmåga till att bedöma och se vad patienten behöver kan resultera i 

vårdlidande. I resultatet framkommer det att riktlinjer om behandling för svårläkta sår finns 

men att de behöver uppdateras då vissa områden får större utrymme än andra. Patienterna 

efterfrågar att större fokus ska läggas kring symtomlindring snarare än läkning eftersom att 

mer besvär kommer med dessa. Detta stöds av van Hecke, Grypdonck, Beele, De Bacquer 

& Defloor (2009) som menar på att symptomlindring behöver prioriteras framför läkning. I 

en svensk studie av Törnvall och Wilhemsson (2010) framkommer det exempelvis att 

strategier för smärtbedömning och behandling inte får ett tillräckligt utrymme i de 

nuvarande riktlinjerna vilket kan leda till att sjuksköterskan inte är lika observant på det 

symptomet. Både Wiklund Gustin och Bergbom (2017) samt Svensk sjuksköterskeförening 

(2014) nämner att det finns riktlinjer som ska vägleda sjuksköterskan i sitt handlande för 

att lindra lidande. När det gäller vård av patienter med svårläkta sår anser vi dock att dessa 

inte är tillräckliga. Riktlinjerna ger exempelvis ett för stort utrymme till sjuksköterskan att 

på egen hand tolka och bestämma vilken typ av omvårdnad som bör ges. Detta leder till att 

omvårdnaden som ges inte alltid är grundad i evidens eller beprövad erfarenhet. En 

konsekvens av att riktlinjerna är otydliga blir att sjuksköterskan känner sig osäker i sin 

lindrande roll och framstår som okunnig vilket får negativa effekter på relationen med 

patienten. 

I resultatet framkommer det också att många sjuksköterskor har en vilja till att lindra 

patientens lidande men att de inte anser sig ha tillräckliga resurser för att hantera patientens 

emotionella behov. Detta är problematiskt eftersom att många behov då kommer att missas 

eller inte tas om hand vilket har negativa konsekvenser på patientens välbefinnande. Vi 

anser att sjuksköterskan har en roll i att stötta och hjälpa patienten att hantera emotionella 

aspekter även om det finns hinder för detta. I en studie (Morgan & Moffatt, 2008a) 

framkom det att sjuksköterskorna inte ansåg att detta ingick i deras arbetsuppgifter utan 

tillhörde andra professioner. Detta stämmer dock inte med den vägledande 

arbetsbeskrivningen som tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening (2014) där det 

tydligt beskrivs att sjuksköterskans professionella ansvar är att lindra lidande. För att 
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sjuksköterskan ska kunna uppfylla detta kan en tydligare arbetsbeskrivning gällande 

specifikt sår komma att behövas. Större fokus behöver också läggas på att lindra patientens 

lidande utifrån ett helhetsperspektiv där även emotionella behov lyfts. 

I resultatet framkommer det att en ständig exponering för patientens lidande kan leda till 

att sjuksköterskan blir okänslig. Oförståelse för patientens smärta kan leda till ett ökat 

lidande för patienten i form av ångest, frustration och ilska. Det kan också framkalla 

känslor av att inte bli hörd eller sedd hos patienten och upplevas som en kränkning. 

Konsekvensen av detta blir att patienten inte förmedlar tankar gällande sitt lidande. 

Sjuksköterskan bör därför sträva efter att vara inkännande och respektfull vid bemötandet 

av patienter med svårläkta sår. Annars kan sjuksköterskan ge upphov till handlingar som 

leder till det Eriksson (2015) beskriver som vårdlidande. Resultatet visar att många 

patienter ändå är positiva till att sjuksköterskan kan vara en hjälp för att minska deras 

lidande. En stöttande och uppmuntrande attityd, positiv energi och förmedling av hopp är 

sådant som sjuksköterskan kan använda sig av i sitt bemötande för att förbättra patientens 

välbefinnande och minska dennes livslidande. 

Med bakgrund i dessa fynd anser vi att vi funnit områden av betydelse för sjuksköterskan 

att beakta för att kunna lindra lidande vid omvårdnad och behandling av denna 

patientgrupp. 

 

 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt valdes som metod då den ansågs vara bäst lämpad för att besvara syftet. 

Enligt Polit och Beck (2017) och Friberg (2017) är nämligen litteraturöversikt att föredra 

när syftet är att samla in data som grundar sig i befintlig forskning samt att ge en aktuell 

och bred kunskap inom det valda området. Både kvantitativa och kvalitativa data 

inkluderades för att öka mängden relevanta artiklar. Detta anser vi stärkte resultatets 

trovärdighet då studierna kompletterade varandra och på olika sätt belyste gemensamma 

problemområden. Enligt SBU (2017) kan en kombination av dessa metoder sätta resultatet 

i ett tydligare sammanhang och öka förståelsen för det valda området. 

 

I början av studien var syftet med denna litteraturöversikt att beskriva hur sjuksköterskan 

kan lindra lidande hos patienter med svårläkta sår med utgångspunkt i endast 

sjuksköterskans perspektiv. Efter databassökningen upptäckte vi dock att ett flertal 

relevanta artiklar berörde patientens upplevelse gällande lidande vid svårläkta sår. 

Patientperspektivet gav oss en inblick i vad patienten anser vara viktigt när sjuksköterskan 

utför lindrade omvårdnadsåtgärder vilket vi såg på som berikande för presentationen av 

vårt resultat. Dessutom anser vi att lidande är en subjektiv upplevelse som varierar från 

person till person och att studier där patienterna kritiserar sjuksköterskans tillvägagångssätt 

kan ge en mer objektiv bild av vilka områden som behöver förbättras. Förutom det lyfts 

patientens individuella resurser fram genom en berikning av ett sådant perspektiv. 

Aspekter som exempelvis religion och ekonomi och hur dessa påverkar patientens 

livskvalitet är sådant som kunde gått förlorat utan inblick i patientens perspektiv. Därför 

beslutade vi att ta med båda perspektiven. 

 

I denna studie har forskning som handlar om distriktssjuksköterskor inkluderats även om 

denna studie främst riktar sig till grundutbildade sjuksköterskor. Vi har valt att inte 

särskilja på hur vi benämner olika sjuksköterskor då vi anser att det som presenteras i de 

olika artiklarna med fördel kan appliceras i den vård som sjuksköterskor inom slutenvården 
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utför. Detta då denna patientgrupp inte endast vårdas inom öppenvården utan i hög grad 

även inom slutenvården. 

 

Artiklar äldre än 10 år exkluderades då vår målsättning var att presentera aktuell forskning 

inom området. Trots att detta innebär att vi kan ha gått miste om äldre artiklar av relevans 

ansågs denna begränsning viktigt att göra.  

 

Ingen åldersbegränsning gällande deltagare gjordes i samband med databassökningen med 

anledning av att de flesta som drabbas av svårläkta sår oftast är äldre. Inga begränsningar 

gjordes heller kring studiernas nationalitet vilket resulterade i åtta artiklar från England, tre 

från Australien, två från Sverige, samt en vardera från Danmark, Italien, Brasilien och 

Slovakien. De två sistnämnda artiklarna kommer från länder som eventuellt har ett hälso- 

och sjukvårdssystem som skiljer sig från det vi har i Sverige vilket skulle kunna äventyra 

överförbarheten i vårt resultat. Dessa studier tar dock upp aspekter som är allmänna för 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete gällande lidande vid svårläkta sår. De bidrar även med 

nya intressanta tankegångar som annars skulle gått förlorade. 

 

En informationsspecialist konsulterades för att databassökningen skulle utföras på ett 

korrekt sätt men även för att sökningen skulle bli avgränsad till ämnesord relevanta mot 

syftet. Vi anser att detta varit en tillgång under arbetet med att finna artiklar via 

databaserna. Sökningarna genomfördes i dels CINAHL Complete som främst är inriktad på 

omvårdnadsvetenskap men även i PubMed som har sitt fokus kring medicinska aspekter. 

Utifrån databassökningen framkom det en stor mängd artiklar vilka hade potential att svara 

mot vårt syfte. Dessvärre var ett flertal översikter. I dessa kunde vi dock identifiera 

forskare, tidskrifter och titlar av intresse åtskilliga gånger vilket resulterade i att vi inledde 

en manuell sökning utifrån dessa. Vi är väl medvetna att ett stort antal artiklar från 

manuella sökningar kan försvåra studiens möjligheter till reproducerbarhet. I och med att 

vi fann många relevanta artiklar av god kvalitet via detta arbetssätt upplevdes det ändå som 

en bra metod att tillgå. Vi är även medvetna om att sökord och sökordskombinationer kan 

ha missats då begreppet svårläkta sår benämns olika världen över. Detsamma gäller 

begreppet lidande med vilket det uppstod vissa svårigheter att finna beskrivande sökord då 

det lätt associeras till begreppet smärta. Därför söktes vissa begrepp som fritext, och 

sökord som beskrev lidande ur andra perspektiv som exempelvis livskvalité användes. I 

och med detta kunde fler artiklar med potential att besvara syftet finnas. Att komplettera 

ämnesorden med begrepp i fritext anser vi var positivt eftersom att detta arbetssätt 

säkerställde att vi inte gick miste om relevanta artiklar som inte var indexerade under 

ämnesordet. Detta ökar enligt Rosén (2017) specificiteten och därmed trovärdigheten. 

Trots en inkludering av sökord som beskrev trycksår kunde inga relevanta artiklar gällande 

denna typ av svårläkt sår finnas som svarade mot syftet. 
 

Då engelska inte är vårt modersmål är vi väl medvetna om att eventuella feltolkningar kan 

ha förekommit vid analysen av artiklarna. För att minimera feltolkning användes lexikon 

för översättning, alla artiklar lästes gemensamt och noggranna sammanfattningar gjordes 

vilka också kompletterades av båda författarna. Detta möjliggjorde att vi kunde föra en 

diskussion om de olika tolkningar vi gjort så att det som presenterades i resultatet skulle 

överensstämma med det som står i artiklarna. Enligt Rosén (2017) stärks trovärdigheten 

om båda författare gemensamt läser och diskuterar artiklarna.  

 

Författarna valde att följa Friberg (2017) arbetsprocess vid litteraturöversikt. Detta 

underlättade arbetet då en strukturerad arbetsgång och en tydlig arbetsplan presenterades 
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och kunde följas. Analysen av de inkluderade artiklarna genomfördes först individuellt och 

sedan gemensamt av båda författarna vid varje steg i processen för att kontrollera att 

kärnan i studierna uppfattats korrekt och att inget relevant innehåll gått förlorat. Detta 

anser vi stärker tillförlitligheten i vårt arbete. Dock upplevde vi att de kvantitativa 

artiklarna ibland var svåra att förstå och vi stötte på en del svårigheter gällande tolkning av 

resultat som presenterats med siffror i tabeller. Vi löste detta genom att lägga större fokus 

på att förstå den text som beskrev resultatet med ord. På detta sätt kunde resultatet i 

artiklarna tolkas och analyseras på ett bra sätt. 

 

När litteraturöversikt bedrivs är det vanligt att forskaren handskas med stora mängder 

information. Det finns då en risk att en del material går förlorat om det inte dokumenteras. 

Därmed rekommenderas det att forskaren för anteckningar av de sökningar som gjorts och 

de resultat som kommit fram (Polit & Beck, 2017). Med anledning av detta valde vi att 

dagligen föra dagbok. I dagboken återfinns idéer, sökningar, söktermer, diskussioner, 

databaser och motivering till de val som gjorts under processens gång. Detta för att 

underlätta metodbeskrivningen i studien. 

 

För att försäkra att analysen är grundad i data har vi dels varit noga med att endast 

presentera innehåll från de inkluderade studierna men också deltagit i fem 

grupphandledningstillfällen. Under varje handledningstillfälle har studiekamrater och 

handledare granskat innehållet i denna studie. Arbetet granskades även ytterligare under 

tillfället för mittbedömning. Enligt Rosén (2017) stärker detta förfarande såväl 

trovärdigheten som pålitligheten.  
 

Forsberg och Wengström (2016) understryker att ett tillräckligt antal studier av god 

kvalitet är viktigt för att slutsatser ska kunna dras vid en litteraturöversikt som metod. Efter 

kvalitetsgranskning och genomläsning av initialt 20 artiklar exkluderades tre då de inte 

ansågs uppfylla en tillräckligt hög kvalitet vilket resulterade i 17 artiklar som slutligen 

ingick i resultatet. Vi anser dock att detta var ett viktigt beslut att ta för att säkerställa en 

god kvalitet på det presenterade resultatet. Alla inkluderade artiklar genomgick denna 

kvalitetsgranskning och majoriteten bedömdes ha hög kvalitet. Resterande bedömdes ha en 

medelhög kvalitet. Att endast inkludera studier med hög respektive medelhög kvalitet 

anser vi har ökat trovärdigheten i denna studie. Dock bör nämnas att båda författare till 

denna studie saknar tidigare erfarenhet och kunskap gällande kvalitetsgranskning av 

vetenskapliga artiklar varför detta skulle kunna bidra till att reducera trovärdigheten av vårt 

resultat. Dessutom upplevdes bedömningsmallen vara snävt utformad med ett för stort 

utrymme för egen tolkning vilket kan ha medfört att klassificeringarna utförts på ett 

oriktigt sätt. Enligt Rosén (2017) stärks ändå resultatets tillförlitlighet om granskningen 

genomförs gemensamt av båda författarna. Därför skedde all granskning gemensamt i 

samråd av båda författarna. 

 

Forskarens förförståelse spelar en viktig roll i kvalitativ forskning då den anses vara en bra 

grund att bygga vidare på. Förförståelsen har betydelse för läsaren när denne ska bedöma 

under vilka förutsättningar resultatet kan ha tolkas (Forsberg & Wengström, 2016). Vår 

förförståelse har varit till fördel under arbetets gång då den har möjliggjort att vi har 

förstått vissa saker i en snabbare takt. Vi dock medvetna om att en förförståelse för ämnet 

också skulle kunna haft en inverkan på hur vi valt att tolka innehåll och presentera 

resultatet. Enligt Rosén (2017) kan förförståelsens negativa inverkan minskas om 

författarna reflekterar kring detta. Därför har vi reflekterat och diskuterat över våra tidigare 

erfarenheter gemensamt under arbetets gång. För att uppnå en god etisk forskningssed 
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valde vi att endast inkludera studier som fått ett etiskt godkännande. Även en tydlig 

referering och en korrekt referenslista har gjorts för att läsaren lättare ska kunna bedöma 

trovärdigheten i denna studie. 

 

Slutsats   

Resultatet visar på att sjuksköterskan för att lyckas lindra patientens lidande vid svårläkta 

sår inte endast får se till sjukdom utan behöver rikta större fokus kring patienten ur ett 

helhetsperspektiv. För att kunna göra detta behöver sjuksköterskan sträva efter att vara 

lyhörd och skapa ett partnerskap byggt på tillit där patienten känner sig trygg nog att kunna 

uttrycka behov som berör livskvalitet. Patientens delaktighet är viktig och beslut bör tas i 

samråd för att säkerställa att vården utgår från dennes önskan. De nuvarande riktlinjerna 

för behandling vid svårläkta sår lägger inte ett tillräckligt stort fokus på symptomlindring 

vilket får negativa effekter på patientens välmående och leder till ett ökat lidande. Detta 

ställer krav på att sjuksköterskan uppdaterar sin kompetensnivå och ger omvårdnad 

grundad i evidens, samt sjuksköterskans förmåga till att uppmärksamma och lindra 

lidande. Genom att stötta och symptomlindra patienter med svårläkta sår i kombination 

med god klinisk sårvård kan sjuksköterskan lindra patientens lidande i alla dess faser. 

 

Fortsatta studier 

Fortsatta studier inom området behövs då vi upplevde att få studier har ett 

sjuksköterskeperspektiv. Vi föreslår en intervjustudie där sjuksköterskor med egna ord 

beskriver hur de arbetar för att lindra patientens lidande vid svårläkta sår. En sådan studie 

skulle kunna tillföra forskningen inom området viktiga beprövade erfarenheter och 

kunskaper samt vara en tillgång i arbetet för sjuksköterskor som möter denna patientgrupp. 
 

Klinisk tillämpbarhet  

Lidande vid svårläkta sår upptar en stor del av patientens tillvaro och har många negativa 

effekter på dennes liv. För att hantera lidande hos denna patientgrupp är det mer lämpligt 

att använda ett helhetsperspektiv. Detta synsätt gör det möjligt att rikta omvårdnaden till att 

bekräfta och lindra patienten med syfte att bespara denne lidande men även samhället 

kostnader och resurser. Det råder en viss osäkerhet och frustration kring behandling och 

omvårdnad av denna patientgrupp vilket troligtvis beror på att brist på kunskap råder. För 

att minska sjuksköterskans osäkerhet behöver riktlinjerna tydliggöras och utökas med det 

tidigare nämnda perspektivet i fokus. Dessutom krävs det att utbildningar inom 

professionen i högre grad inkluderar detta sjukdomstillstånd. Detta då svårläkta sår drabbar 

en stor del av befolkningen i Sverige. Detta är särskilt viktigt då den svenska befolkningen 

blir allt äldre. Med ökad information till sjuksköterskor kring vikten av ett 

helhetsperspektiv kan arbetet påbörjas med att förhindra, stötta och lindra patientens 

lidande. 
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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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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 

väl genomförd 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. Avsikten 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 

 

 

 

BILAGA B 

 
Matris över inkluderade artiklar 
Nr Författare 

År 
Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 
datainsamling och analys) 

 

Delta

gare 
(bortfa

ll) 
 

Resultat 
 

Typ 
Kvalit

et 
 

1 
 

Green, J., Jester, 

R., Mckinley, 

R., & Pooler, A. 
2013 

England 
 

Patient 

perspectives of 

their leg ulcer 

journey 
 

Syftet var att få 

större förståelse 

för hur venösa 

bensår påverkar 

patienterna på 

ett personligt 

plan ur ett 

patientperspekti

v. 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Urval: Patienter med bensår av venös eller 

blandad etiologi som haft dessa i mer än 6 

veckor, samt förmågan att ge skriftligt 

medgivande för deltagande. 
Datainsamling: Ostrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. Samtliga intervjuer 

spelades in och transkriberades ord för ord. 
Analys: Intervjuerna analyserades med ett 

sex-stegs ramverk för tematisk analys. 

 

9 

(0) 
 

Patienter som lider av svårläkta bensår har en 

försämrad livskvalité gällande fysiska, sociala och 

psykologiska aspekter. För att förbättra 

livskvalitén för denna patientgrupp är det 

nödvändigt att sjuksköterskan är lyhörd till 

patientens egenupplevda erfarenheter. 
 

K 
I 
 

2 
 

Green, J., Jester, 

R., McKinley, 

R., Pooler, A., 

Mason, S., 

Redsell, S. 
2015 

England 
 

A new quality 

of life 

consultation 

template for 

patients with 

venous leg 

ulceration 
 

Syftet var att 

utveckla en mall 

för 

sjuksköterskor 

särskilt 

utformad för 

konsultationer 

med patienter 

som lider av 

bensår med 

fokus på 

aspekter som 

påverkar deras 

livskvalité. 

 

Design: Kvalitativ. Nominal grupp. 
Urval: Sjuksköterskor med kunskap om och 

erfarenhet av svårläkta sår samt patienter 

med detta sjukdomstillstånd. 
Datainsamling: Varje sjuksköterska delgav 

sina tankar. Detta dokumenterades skriftligt. 

Resultatet från detta tillfälle presenterades 

som en mall för patienterna som delgav sina 

tankar kring eventuella förändringar. 
Analys: Materialet analyserades för att finna 

teman och subteman som skulle ingå i 

mallen. 

Sjuks

köters

kor 

5 

(0) 

 

 

Patie

nter 

9 

(3) 
 

Fyra huvudkategorier identifierades som skulle 

ingå i den framtagna mallen: patientens 

upplevelse av såret, symptom, behandling samt 

sårets inverkan på det dagliga livet. Ett ökat fokus 

inom dessa områden skulle kunna vidga 

perspektivet från endast medicinska aspekter till 

inkludering av psykologiska aspekter vilka ofta 

glöms bort vid sårvård. Mallen syftar till att 

fokusera mötet kring aspekter som påverkar 

livskvalitén för ett mer holistiskt tillvägagångssätt 

som fångar in alla patientens behov. 
 

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 

III 

 

Nr Författare 
År 

Land 
 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 
datainsamling och analys) 

 

Delta

gare 
(bortfa

ll) 
 

Resultat 
 

Typ 
Kvalit

et 
 

3 
 

Taverner, T., 

Closs, S. J., & 

Briggs, M. 
2011 

England 
 

Painful leg 

ulcers: 

community 

nurses’ 

knowledge and 

beliefs, a 

feasibility study 
 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskans 

kunskaper och 

övertygelser 

kring hantering 

av smärtsamma 

bensår 
 

Design: Kvantitativ enkätundersökning. 
Urval: Sjuksköterskor och annan 

sjukvårdspersonal anställda av kommunen 

för vård av patienter med svårläkta bensår 

inom det geografiska området. 
Datainsamling: Enkät med fokus kring 

kunskap gällande smärtlindring, 

smärtskattning, behandling och 

behandlingsövertygelser. 
Analys: Datan analyserades med hjälp av 

”Statistical Package for the Social Sciences” 

version 3.0 (SPSS, Inc., Chicago, USA) eller 

”Fisher’s exact test”. 
 

354 
(239) 

 

Brister återfanns i hanteringen av patienters 

smärta vid svårläkta bensår, särskilt när det gäller 

smärtskattning. De riktlinjer som existerar för 

smärtbehandling vid svårläkta sår bör möjliggöra 

ett mer holistiskt tillvägagångssätt där exempelvis 

depression, sömn och social isolering tas i 

beräkning. Sjuksköterskorna påpekade ett behov 

av utbildning inom just smärthantering vid vård 

av denna patientgrupp. För ett gott 

omhändertagande behöver sårbehandlingen 

utgöras av en individualiserad skattning av smärta 

både när det kommer till typ och relaterade 

symptom. 

P 
I 
 

4 
 

Törnvall, E., & 

Wilhemsson, S. 
2010 

Sverige 
 

Quality of 

nursing care 

from the 

perspective of 

patients with leg 

ulcers 
 

Syftet var att 

undersöka och 

analysera 

kvalitén av 

omvårdnaden i 

primärvården ur 

ett 

patientperspekti

v hos patienter 

med bensår 

samt att ta reda 

på den 

subjektiva 

betydelsen som 

patienter 

kopplar samman 

med olika 

aspekter av 

livskvalitet. 
 

Design: Kvantitativ enkätundersökning med 

delvis kvalitativ innehållsanalys 
Urval: Patienter med bensår. 
Datainsamling: Patienter med 

sjukdomstillståndet tillfrågades om 

deltagande. En enkät sändes ut till de 

patienter som valde att delta. 
Analys: Den statistiska analysen bestod av 

en kalkylering av varje ämne. En median 

kalkylerades och gruppjämförelser gjorde 

med hjälp av “chisquare test” och “Mann-

Whitney U test” P-värden <0,05 ansågs 

signifikanta. 
 

182 
(69) 

 

Ett behov av förbättringar identifierades inom tre 

områden: personcentrerad omvårdnad, kontinuitet 

samt smärtlindring. För att lösa dessa 

problemområden rekommenderas det att 

sjuksköterskan lägger större vikt vid patientens 

upplevelse av smärta samt att patientens 

delaktighet kring sin behandling ökas. 
 

P 
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 

IV 

 

Nr Författare 
År 

Land 
 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 
datainsamling och analys) 

 

Delta

gare 
(bortfa

ll) 
 

Resultat 
 

Typ 
Kvalit

et 
 

5 
 

Eskilssson, C., 

& Carlsson, G. 
2010 

Sverige 
 

Feeling 

confident in 

burdensome yet 

enriching care: 

Community 

nurses describe 

the care of 

patients with 

hard-to-heal 

wounds 
 

Syftet var att 

beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever att 

vårda patienter 

med svårläkta 

sår 
 

Design: Kvalitativa intervjuer 
Urval: Sjuksköterskor som arbetade i 

hemsjukvården, att det hade erfarenhet av att 

vårda patienter med svårläkta sår samt att de 

var villiga att delge sina erfarenheter och 

tankar. 
Datainsamling: Intervjuerna spelades in och 

en öppen dialog användes. Datan 

transkriberades ord för ord. 
Analys: Transkriberingarna lästes flertalet 

gånger i sin helhet och sedan del för del. 

Meningsenheter markerades och beskrevs. 
 

7 
(0) 

 

Genom att använda ett personcentrerat 

förhållningssätt kan sjuksköterskan möta 

patienten och dennes livsvärld. På så sätt kan 

omvårdnaden för patienter med svårläkta sår 

förbättras. God kompetens är essentiellt vid 

sårvård. Ett planerat och strukturerat 

tillvägagångssätt är en trygghet och källa till 

självförtroende för sjuksköterskan. 
 

K 
I 
 

6 
 

de Souza Leal, 

T., Gonçalves 

de Oliveira, B., 

dos Santos 

Bomfim, E., 

Leite Figueredo, 

N., dos Santos 

Souza, A., & 

Cardoso Santos, 

I. S. 
2017 

Brasilien 
 

Perception of 

people with 

chronic wound 
 

Syftet var att få 

större förståelse 

för patienters 

uppfattning av 

hur det är att 

leva med 

svårläkta sår 
 

Design: Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer 
Urval: Patienter med diagnosticerade bensår. 
Datainsamling: Samtliga intervjuer spelades 

in och utfördes individuellt. Därefter 

transkriberades materialet. 
Analys: Datan analyserades och 

kategoriserades med en tematisk 

innehållsanalys. 
 

10 
(0) 
 

Förändringar och begränsningar i det dagliga 

livet gav upphov till negativa känslor hos 

patienterna. Dessa kunde utgöras av exempelvis 

en dålig självkänsla och ett försämrat 

självförtroende vilka hade en direkt negativ 

inverkan på patientens sociala liv. En del 

patienter fann dock tröst, trygghet och ett ökat 

hopp i sin tro. Detta lindrade patienternas 

lidande och kunde ha positiva effekter på deras 

livskvalité. 
 

K 
I 
 

7 
 

Green, J., Jester, 

R., Mckinley, 

R., & Pooler, A. 
2013 

England 
 

Nurse-patient 

consultations in 

primary care: do 

patients disclose 

their concerns? 
 

Syftet var att 

kvantifiera 

utsträckningen i 

vilken patienter 

blottar sin oro 

under 

sårvårdskonsult

ationer för 

sjuksköterskor 

Design: Kvalitativ och kvantitativ. Mixad 

metod. 
Urval: Sjuksköterskor som arbetat inom 

primärvården i minst 6 månader, hade 

patienter med svårläkta bensår samt gav 

samtycke till observation av deras 

konsultation med patienten. 

Patie

nter 

9 

(4) 

 

Sjuks

köters

kor 

Patienterna blottade i hög grad inte sin oro kring 

sitt sjukdomstillstånd. Av de patienter som 

uttryckte sin oro ignorerade eller missade 

sjuksköterskan vid vissa fall detta. Oro kring 

emotionellt lidande vid svårläkta bensår är i lägre 

utsträckning något som patienterna tar upp och 

som sjuksköterskan tar åtgärder kring. Detta till 

skillnad från frågor och oro gällande 

sårbehandling. 

K + P 

II 
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inom 

primärvården 
 

Datainsamling: Med hjälp av en checklista 

för observationer baserad på teman som 

identifierats i fas 1. 
Analys: Med hjälp av en poänglista 

analyserades i vilken utsträckning patienter 

tog upp ett ämne samt i vilken grad 

sjuksköterskan adresserade det. 
 

13 

(0) 
 

Om patienter inte kan uttrycka sin oro gällande 

emotionella aspekter kommer många problem att 

missas och inte tas om hand. Insatser behövs 

därför för att skapa en relation där patienten 

känner sig manad att uttrycka sig. 
 

8 Taverner, T., 

Closs, S. J., & 

Briggs, M. 

(2014) 

England 
 

The journey to 

chronic pain: a 

grounded theory 

of older adults' 

experiences of 

pain associated 

with leg 

ulceration. 
 

Syftet var att 

utveckla en 

grundad teori 

för att beskriva 

och förklara 

upplevelsen av 

smärta och dess 

inverkan hos 

patienter med 

svårläkta bensår. 

Design: Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer och Strauss och Corbins grounded 

theory metod. 
Urval: Patienter 65 år och uppåt med 

smärtande diagnostiserade svårläkta bensår 

med behandling inom primärvården. 
Datainsamling: Samtliga intervjuer spelades 

in och transkriberades sedan ord för ord. 
Analys: Datan organiserades och 

undersöktes efter varje intervju. Därefter 

kodades den med teorin i åtanke med QSR 

NVivo 9 programmet. Även en oberoende 

forskare läste transkriptionerna och 

identifierade självständigt kategorier. Dessa 

jämfördes sedan med de första av 

författaren. 

12 

(1) 
 

Majoriteten av patienterna uppskattade sin smärta 

vara som värst vid omläggning. Mobilisering 

förvärrade upplevelsen av smärta vilket 

påverkade patienternas förmåga till att utföra 

dagliga aktiviteter. Detta ökade deras känsla av att 

vara i beroendeställning till andra personer i sin 

omgivning. Patienterna uttryckte att peroral 

smärtlindring hade liten effekt och använde därför 

andra metoder så som kyla och positionering för 

att lindra. En känsla av att sjuksköterskan inte var 

lyhörd till patienternas beskrivning gällande 

smärta var genomgående. Fokus låg på sårets 

läkning snarare än att symptomlindra det som 

patienten upplevde vara problematiskt. 

K 

I 

9 Innes-Walker, 

K., Parker, C. 

N., Finlayson, 

K. J., Brooks, 

M., Young, L., 

Morley, N., ... & 

Edwards, H. E.  

(2018) 

Australien 
 

Improving 

patient 

outcomes by 

coaching 

primary health 

general 

practitioners and 

practice nurses 

in evidence 

based wound 

management at 

Syftet var att 

utveckla och 

pröva modellen 

“Cooperative 

Wound Clinic 

model of care in 

General 

Practices” 

genom att 

använda ett 

sjuksköterskelet

Design: Kvantitativ longitudinell studie. 
Urval: Kliniken skulle var tillräckligt stor för 

att tillhandahålla två eller fler patienter 

simultant, ha ett intresse för sårbehandling 

och stöd av General Practice cheferna, vara 

villig att samla patientdata och delta i 

medarbetarundersökningar. 
Datainsamling: Data samlades in innan och 

efter interventionen från både berörda 

patienter och sjuksköterskor. 

Sjuks

köters

kor 

36 

(0) 

 

Patie

nter 

84 

(0) 
 

Majoriteten av sjuksköterskorna på klinikerna 

ansåg att Cooperative Wound Clinic (CWS) 

modellen var positiv då den uppmuntrar till ett 

holistisk perspektiv på vården vid behandling av 

svårläkta sår. Den främjar även ett ökat samarbete 

mellan sjuksköterskan och patienten. 78% ansåg 

att denna modell också bidrog till förbättrad vård 

av denna patientgrupp i jämförelse med tidigare 

behandlingsmetoder. Alla sjuksköterskor var 

positiva till utbildningen de fick av den ledande 

sårvårdsspecialisten. Detta eftersom att de fick 

P 

I 
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on-site wound 

clinics. 
 

t 

interdisciplinärt 

holistiskt 

tillvägagångssät

t vilket 

inkluderar 

färdighetstränin

g och 

mentorskap. 

Detta för att öka 

kompetensen 

gällande 

sårbehandling. 
 

Analys: Data analyserades med SPSS 21.0 

för statistik. 
 

stöd och möjligheten att ställa frågor till denne 

vilket bidrog till ett ökat självförtroende hos 

sjuksköterskorna.  

Ett evidensbaserat tillvägagångssätt ökade inom 

flera områden. Dels dokumentation, utvärdering 

och behandling, men även diagnostisering. 
 

10 Edwards, H., 

Courtney, M., 

Finlayson, K., 

Shuter, P., & 

Lindsay, E. 

(2009) 

Australien 
 

A randomised 

controlled trial 

of a community 

nursing 

intervention: 

improved 

quality of life 

and healing for 

clients with 

chronic leg 

ulcers. 
 

Syftet med 

studien var att 

avgöra 

effekterna av en 

ny 

omvårdnadsmod

ell med fokus på 

livskvalitet, 

psykologiska 

aspekter hos 

äldre, 

depression, 

självkänsla, 

socialt stöd, 

läkning, smärta, 

och funktion i 

dagliga livet. 

Design: Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie.  
Urval: Patienter med venösa bensår eller ett 

ankelbrachialindex över 0,8 och <1,3 som 

ville medverka oavsett lokalisation för 

behandling (hemmet eller klinik). 
Datainsamling: Data som behandlade 

områden som livskvalitet, depression, 

psykologiska aspekter, smärta, funktion, 

självkänsla, och social stöd samlades in med 

hjälp av olika enkäter under två tillfällen. 
Analys: “Group sequential analysis” 

användes för klinisk prövning. Även ett 

trianguleringstest för skillnader mellan 

mening användes för att testa hypotesen. 
 

67 

(15) 
 

De patienter som ingick i interventionsgruppen 

som fick behandling i en så kallade “leg club” där 

andra patienter med samma tillstånd vistades och 

möjlighet till sociala aktiviteter fanns 

rapporterade en signifikant ökning gällande flera 

aspekter. Däribland livskvalitet, smärta, 

självförtroende, förmåga till funktion och 

självständighet samt sårläkning. Detta till skillnad 

från kontrollgruppen som fick evidensbaserad 

vård i hemmet. Detta skulle kunna indikera att en 

social miljö kan ha positiva effekter på patientens 

livskvalité utöver tillhandahållandet av endast ett 

evidensbaserat tillvägagångssätt vid behandling. 
 

RCT 

I 
 

11 Charles, H.  

(2010) 

England 

The influence of 

social support 

Syftet var att 

undersöka 

relationen 

Design: Kvantitativ enkätstudie. 
Urval: Patienter med venösa bensår större än 

2 cm men mindre än 12 cm, ett 

65 

(0) 

Patienterna beskrev familjen, bekanta, 

vårdpersonal och gud som sociala kontakter. 

Endast en mycket liten del av patienterna nämnde 

P 

II 
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 on leg ulcer 

healing. 
 

mellan socialt 

stöd hos 

patienter med 

svårläkta bensår 

och läkning 

samt belåtenhet 

kring 

interpersonella 

kontakter. 
 

ankelbrachialindex på mer än 0.8. Patienter 

över 18 år, mobiliserade och villiga att delta 

i studien. 
Datainsamling: Enkäter delades ut till 

patienter både på kliniken och i hemmet i 

början på behandling och efter 12 veckor av 

behandling. 
Analys: “Wilcoxon matched pair test” 

användes för att mäta graden av socialt stöd 

utifrån SSQ-SF enkäten. SPSS 6.1 användes 

för att statistiskt analysera SSQ-SF datan. 

Mann-Whitney test användes för att bedöma 

den omedelbara inverkan socialt stöd hade 

på läkningen. 

 

sjuksköterskan som en social kontakt trots 

regelbundna dagliga besök. Detta tyder på att 

patienter inte anser att sjuksköterskan är en social 

kontakt som de kan erhålla stöd från samt att 

patienter inte vill behålla sina sår i utbyte mot 

regelbundna besök från sjuksköterskan. När 

kvinnor och män jämfördes visade det sig att 

kvinnor hade ett högre antal sociala kontakter 

samt en högre tillfredsställelse med dessa i 

jämförelse med de manliga deltagarna. Ingen länk 

fanns dock mellan antal sociala kontakter, nivå av 

tillfredsställelse samt hur snabb läkningen var. 

12 Miertová, M., 

Dlugošová, K., 

Ovšonková, A., 

& Čáp, J.  

(2016) 

Slovakien 
 

Chosen aspects 

of quality of life 

in patients with 

venous leg 

ulcers.  
 

Syftet var att 

beskriva utvalda 

aspekter av 

patienter med 

venösa bensår 

livskvalité som 

vårdas i hemmet 

i Turiec 

regionen i 

Slovakien, samt 

att finna 

skillnader i 

bedömningen av 

livskvalité i 

relation till grad 

av följsamhet 

till 

kompressionsbe

handling. 
 

Design: Kvantitativ tvärsnittsstudie. 
Urval: Patienter med diagnosticerade venösa 

bensår, med kompressionsbehandling samt 

viljan att delta i studien. 
Datainsamling: Freiburg Life Quality 

Assessment wound module användes som 

enkät för att samla in empirisk data. 
Analys: SPSS 16 användes för datanaalysen. 

Spearman’s correlation coefficient användes 

för att finna korrelationer. Mann-Whitney U 

test användes för att jämföra skillnader 

mellan grupperna. 
 

61 

(0) 
 

I resultatet framkom det att ju längre patienterna 

hade haft sina sår, ju värre hälsa ansåg de sig ha. 

Det fanns även en koppling mellan denna 

tidsaspekt och en negativ inverkan på patienternas 

livskvalité. Ju högre patienterna skattade sin 

livskvalité, desto bättre bedömdes deras generella 

hälsa samt sårstatus vara. 

Smärta visade sig vara det symtom som 

patienterna ansåg vara det värsta och mest 

besvärliga med att ha ett svårläkt sår. Smärtan 

hade en negativ inverkan och reducerade 

livskvalitén på grund av begränsningar i dagliga 

aktiviteter. 
 

P 

I 
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13 Morgan, P. A., 

& Moffatt, C. J.  

(2008) 

England 
 

Non healing leg 

ulcers and the 

nurse–patient 

relationship. 

Part 2: the 

nurse’s 

perspective. 
 

Syftet med 

denna studie var 

att undersöka 

sjuksköterskor 

inom 

primärvårdens 

perception av 

patienter de 

identifierat som 

icke följsamma 

till behandling 

eller 

långsamläkande. 

Fokus var att 

belysa hur dessa 

sjuksköterskor 

tar åtgärder 

gällande sådana 

patienter. 
 

Design: Kvalitativ. Fokusgrupp. 
Urval: Fyra team av sjuksköterskor som 

tidigare identifierats som de som vårdade 

patienterna som ansågs vara icke följsamma. 
Datainsamling: Diskussionerna spelades in 

med ljudband. 
Analys: Inspelningarna transkriberades ord 

för ord. Dessa jämfördes sedan med 

anteckningar som gjorts under 

diskussionerna. Datan analyserades med 

hjälp av innehållsanalys. Därefter kodades 

och kategoriserades datan för att identifiera 

teman. 
 

3-7 

sjuks

köters

kor 

per 

grupp 

(0) 
 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor inte 

såg patientens emotionella aspekter som 

relaterade till dennes sår som ett område som de 

var ansvariga för som sjuksköterskor. Fokus för 

sjuksköterskorna var behandling av såret, snarare 

än patienten ur ett helhetsperspektiv. 

Sjuksköterskor tenderade att stämpla patienter 

vars läkning gick långsamt som icke följsamma 

till behandling. De patienter som försökte få 

kontroll över sin behandling sågs på som 

svårhanterliga eller negativt inställda. 

Sjuksköterskor hade en stark tro på att patienterna 

behövde lyda givna instruktioner för att såret 

skulle kunna läka. En skillnad återfanns dock 

mellan vad sjuksköterskan respektive patienten 

ansåg vara det främsta målet med behandlingen. 

Sjuksköterskan menade på att läkning var det 

främsta målet, medan patienten menade att det var 

att uppnå en god nivå av funktion i det dagliga 

livet. 
 

K 

I 
 

14 Morgan, P. A., 

& Moffatt, C. J.  

(2008) 

England 
 

Non healing leg 

ulcers and the 

nurse–patient 

relationship. 

Part 1: the 

patient’s 

perspective. 
 

Syftet med 

denna studie var 

att undersöka 

relationen 

mellan patienter 

med svårläkta 

bensår och 

sjuksköterskor 

som vårdar 

dessa patienter i 

primärvården. 
 

Design: Kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer. 
Urval: Patienter med svårläkta bensår som 

identifierats av sjuksköterskan som icke 

följsamma till behandling. 
Datainsamling: Fem individuella 

semistrukturerade intervjuer spelades in. 
Analys: Inspelningarna transkriberades ord 

för ord och analyserades i tre steg. Kodning, 

diskussion och en jämförelse mellan 

transkriptionerna ledde slutligen till en 

utveckling av teman. 

5 

(0) 
 

I resultatet framkom det att många av patienterna 

kände ångest inför att behandlas av vissa 

sjuksköterskor eftersom att de associerades med 

smärta och lidande. Detta eftersom att vissa 

sjuksköterskor inte använde smärtlindring samt 

uttryckte en nonchalans inför patientens smärta. 

Sjuksköterskans engagemang, kunskap och 

förståelse för patienten och den individuella 

vården hade ett stort inflytande på relationen 

sinsemellan. Majoriteten av patienterna upplevde 

sjuksköterskorna som ointresserade av deras 

tillstånd. Patienterna var medvetna om att 

sjuksköterskorna inte hade tillräcklig kunskap 

gällande deras tillstånd vilket ledde till känslor 

K 

I 
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som rädsla, osäkerhet, utsatthet och sårbarhet. 

God vård förknippades med att känna att man 

som individ hade ett värde och var unik. Att 

sjuksköterskan var intresserad av alla aspekter av 

ens hälsa och inte endast det kliniska tillstånd de 

behandlade. Dålig vård vad förknippad med låg 

kompetens, sjuksköterskor som inte följde 

specialistrekommendationer samt personliga 

krockar. 
15 Romanelli M, 

Dini V, 

Polignano R, 

Bonadeo P, 

Maggio G.  

(2009) 
Italien 

 

Ibuprofen slow 

release foam 

dressing reduces 

wound pain in 

painful exuding 

wounds 

preliminary 

findings from an 

international 

real life study. 
 

Syftet var att 

jämföra 

effekterna av ett 

skumförband 

som avger 

ibuprofen med 

ett annat 

passande 

förband på 

smärtsamma 

vätskande 

svårläkta sår. 
 

Design: Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 
Urval: Patienter med smärtande och 

vätskande ytliga svårläkta sår. 
Datainsamling: Patienternas smärta 

bedömdes med en 5-gradig verbal skala 

morgon och kväll. 
Analys: Den statistiska analysen skedde med 

SAS version 9. Jämförelser mellan 

grupperna utfördes med hjälp av t-test. All 

analys skedde med “last observation carried 

forward (LOCF). 
 

185 

(22) 
 

Majoriteten av patienterna i gruppen som använde 

Ibu Foam rapporterade minskad smärta inom 24 

timmar. Till följd av detta minskade en fjärdedel 

av patienterna i denna grupp sitt perorala intag av 

analgetika. Hos patienter med reducerad 

blodcirkulation kan lokal behandling med 

ibuprofen vara fördelaktigt för att minska 

nociceptiv smärta från såret. Den lokala 

smärtlindrande effekten kan ha en positiv 

inverkan på patienters livskvalité. 
 

RCT 

I 

16 Gottrup F, 

Jørgensen B, 

Karlsmark T, 

Sibbald G, 

Rimdeika R, 

Harding K, et al. 

(2008) 

Danmark 
 

Reducing 

wound pain in 

venous leg 

ulcers with 

Biatian Ibu: A 

randomised 

controlled 

double blind 

clinical 

investigation on 

performance 

and safety. 

Syftet var att 

undersöka 

huruvida 

ibuprofen 

skumförband 

lindrar smärta 

hos patienter 

med venösa 

bensår utan att 

kompromissa 

säkerheten eller 

fördelaktigheter 

Design: Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. Dubbelblind. 
Urval: Patienter med diagnostiserade venösa 

bensår med en längd på minst 1,6 cm och en 

area på max 50 cm². Minst “moderate” på 

den femgradiga skalan Verbal Rating Scale 

(VRS) gällande smärta. Samtycke till 

kompressionsbehandling två veckor innan 

och under studiens gång. 
Datainsamling: Patienterna skattade sin 

smärtlindring morgon och kväll med VRS 

vilket antecknades i en dagbok. 

Smärtintensitet skattades med Numeric Box 

122 

(29) 
 

En signifikant andel av patienterna som erhöll 

behandling med ibuprofen i förbandet upplevde 

en lindring av sin smärta i jämförelse med 

patienterna i kontrollgruppen. Även 

smärtintensiteten reducerades hos de patienter 

som erhöll ibuprofen i förbandet. När grupperna 

bytte förband i behandlingen visade det sig att 

smärtan ökade signifikant hos de patienter som 

tidigare haft ibuprofen i förbandet. 

Det fanns inga statistiska skillnader gällande 

tidsaspekten av läkningen mellan grupperna. Inga 

biverkningar av ibuprofenförbandet observerades. 

I båda grupperna ökade patienternas 

RCT 

I 
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med en fuktig 

sårmiljö. 
 

Scale (NBS) under omläggning. Storlek på 

såret mättes under tre tillfällen.  
Analys: All data behandlades i enlighet med 

intentionen att bota, intention to treat (ITT). 

Skillnader i medicinsk historia och mellan 

grupper avgjordes med χ2 test eller Fischers 

Exact test. Skillnader i smärta med 

Wilcoxon Mann-Whitney U test. T-test 

användes för att hitta skillnader mellan ITT 

population. 
 

välbefinnande under studiens gång. Ingen skillnad 

fanns mellan grupperna gällande livskvalité. 
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Buckley, T., 

Fethney, J., 

King, J., Moyle, 

W., & Marshall, 

A. P.  

(2017) 

Australien 
 

The 

Effectiveness of 

EMLA as a 

Primary 

Dressing on 

Painful Chronic 

Leg Ulcers: 

Effects on 

Wound Healing 

and Health-

Related Quality 

of Life. 
 

Syftet var att 

utvärdera 

effekterna av 

EMLA 5% 

kräm applicerad 

på smärtande 

svårläkta bensår 

som primärt 

förband 

gällande 

aspekterna 

sårläkning och 

livskvalité. 
 

Design: Kvantitativ randomiserad 

kontrollerad studie. 
Urval: Patienter med smärtande bensår av 

varierande etiologi som samtyckte till 

medverkan i studien.  
Datainsamling: Data samlades in under två 

tillfällen. Livskvalité bedömdes med hjälp 

av Cardiff Wound Impact Schedule (CWIS) 

och andra aspekter så som demografi, 

medicisk historia, etiologi, samt sårets 

storlek. 
Analys: Data analyserades med hjälp av 

IBM SPSS Statistics 22. Även T-test, Mann-

Whitney U test samt Little’s Missing 

Completley at Random test användes.  

107 

(47) 
 

De patienter som fick EMLA rapporterade en 

signifikant förbättring gällande välmående. Om 

EMLA appliceras dagligen i det primära 

förbandet under en längre tidsperiod så minskar 

smärtan i hög utsträckning både under och efter 

omläggning vilket kan ha positiva effekter på 

patienternas livskvalité. Sårläkningen påverkades 

inte i någon högre grad i jämförelse med vanlig 

evidensbaserad sårbehandling. Ytterligare studier 

behöver göras för att undersöka om daglig 

behandling kan ha negativa effekter på patienters 

livskvalité. 

RCT 

II 

 


