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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Sår är en stor angelägenhet inom den svenska sjukvården och orsakar förlängda vårdtider 

och ökade kostnader. Dokumentationen av sår möter inte den standard som krävs med 

avseende på uppföljning och bedömning av sårproblematik. Dokumentation är ett viktigt 

verktyg för att skapa och upprätthålla såväl kontinuitet som patientsäkerhet och kan vid 

brister orsaka negativa konsekvenser för både patient och vårdpersonal. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att dokumentera sår och hur 

dokumentationen påverkar patienten.  

 

Metod  
 

Mot bakgrund av syftet valdes kvalitativ intervjustudie som metod. Totalt utfördes åtta 

semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor från tre olika avdelningar på ett 

storsjukhus i Stockholm. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att 

analysera insamlad data.  

 

Resultat 
 

Sjuksköterskorna framhöll kunskap som en avgörande faktor för sårdokumentationens 

utförande. Kunskap om sår var avgörande för sårbedömningen och således även för 

dokumentationen. Tidsbrist, språkliga aspekter och dokumentationsrutiner var andra 

faktorer som påverkade sårdokumentationen och dess användbarhet. Bristande 

dokumentation beskrevs kunna orsaka konsekvenser i form av fördröjd sårläkning och 

förlängda vårdtider. 

 

Slutsats 

 

Dokumentation ansågs vara av stor vikt för patienter med sår och påverkades av flera 

faktorer. Bristande dokumentation beskrevs kunna leda till försämrad vårdkvalitet, 

äventyrad patientsäkerhet och ökade kostnader för sjukvården. 

 

Nyckelord: sår, dokumentation, erfarenheter, sjuksköterska, kunskap, konsekvenser 
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INLEDNING 

Sår har alltid varit ett uppmärksammat och skrämmande ämne med konsekvenser som 

amputation, långvarigt sängliggande och i värsta fall död (Lindholm, 2012). Sår orsakar 

förlängda vårdtider och ökade kostnader inom sjukvården (Koerber, 2009). Under en dag 

vid ett akutsjukhus i Stockholm visade det sig att var femte patient som besökte eller var 

inneliggande på sjukhuset hade minst ett sår. Efter att ha kartlagt omhändertagande och 

behandling av dessa sår konstaterades att sårvård är en stor angelägenhet inom den svenska 

sjukvården (Lindholm, Andersson, Fossum & Jörbeck, 2005).  

 

Dokumentation har en nyckelfunktion i sjuksköterskans arbete (Björvell, Wredling & 

Thorell-Ekstrand, 2003) och utgör en grund för planering, uppföljning och utvärdering av 

patientens omvårdnad (Florin, 2009). Utan dokumentation äventyras patientsäkerheten och 

vårdkvaliteten försämras (Thoroddsen, Sigurjónsdóttir, Ehnfors & Ehrenberg, 2013). För 

att patienter med sår ska få en adekvat och kontinuerlig behandling krävs en noggrann 

dokumentation av såren. Bristande dokumentation av sår kan leda till negativa 

konsekvenser för patienten (Koerber, 2009). 

BAKGRUND 

Sår 

Det finns olika kategorier av sår vilka bestäms med utgångspunkt i sårens egenskaper och 

varaktighet. På latin används två begrepp för sår, vulnus respektive ulcus, vilka beskriver 

sår som uppstått av yttre respektive inre orsaker. Sår kan även delas in i akuta respektive 

svårläkta sår. Inom ramen för akuta sår faller traumatiska och kirurgiska sår. Kategorin 

svårläkta sår inbegriper trycksår, bensår, fotsår, maligna tumörsår och sår orsakade av 

diabetessjukdom. Kriteriet för att ett sår ska klassificeras som svårläkt är att såret inte läkt 

inom sex veckor (Lindholm, 2012).  

 

Sårbedömning  

Den första sårbedömningen är avgörande för den kommande vårdplaneringen och ligger 

till grund för uppföljning och utvärdering av såret. En noggrant genomförd 

initialbedömning är centralt för en god och effektiv sårvård. Den första bedömningen 

innefattar både undersökning och samtal, vilka beroende på sårtyp får olika fokus och 

inriktning. I bedömningen av sår ingår tillämpning av olika bedömningsinstrument, till 

exempel dopplerundersökning och smärtbedömningsskala (Lindholm, 2012). För att 

optimera behandling krävs en korrekt sårbedömning (Cook, 2011). Utifrån denna 

bedömning upprättas sedan en omvårdnadsplan innehållande omvårdnadsdiagnos, 

omvårdnadsmål samt planerade omvårdnadsåtgärder (Lindholm, 2012). Sårbedömningen 

utgör information som ligger till grund för dokumentationen (Koerber, 2009). 

Bedömningen behöver dokumenteras noggrant och korrekt för att möjliggöra utvärdering, 

uppföljning samt en god och kontinuerlig behandling av såret (Gartlan et al., 2010).  

 

Studier visar att sårbedömning är en problematisk och komplicerad process (Cook, 2011; 

Maylor, 2006; Stremitzer, Wild & Hoelzenbein, 2007) som ofta formas både av 

objektivitet och subjektivitet, där individuella kunskaper och erfarenheter är avgörande 

(Cook, 2011; Maylor, 2006). Det faktum att sårläkning är en process som kan ses utifrån 

flera synvinklar är ytterligare en faktor som bidrar till den komplexitet som sårbedömning 

innebär (Maylor, 2006). 
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Stremitzer et al. (2007) betonar vikten av ett objektivt förhållningssätt vid bedömning av 

sår. En objektiv bedömning underlättar valet av optimal behandling och minskar risken att 

behandlingen ska komma att ändras till följd av skiftande vårdpersonal. 

 

Grundtanken vid behandling av sår 

Lindholm (2012) framhäver att det saknas en standardbehandling som kan användas för 

alla typer av sår och betonar att det är av största vikt att alla sår blir diagnostiserade. 

Sårdiagnosen ligger till grund för kommande vårdplanering och behandling. Att välja 

förband är en del av behandlingen och det finns inget förband som är optimalt för alla 

sårtyper. Förbandet ska anpassas utifrån patientens behov och sårets egenskaper, vilket 

ställer krav på kunskap om förbandens funktion och syfte. En god omläggningsrutin 

resulterar inte alltid i en god sårläkning då det är flera faktorer som påverkar hur väl ett sår 

läker, både på individnivå och lokalt i såret. Lokala förutsättningar för en god sårläkning, 

förutom ett optimalt förband, är bland annat att såret hålls fuktigt och inte kyls ned. 

Exempel på individuella faktorer är rökning, smärtpåverkan och rörlighetsgrad. Det är 

därför av stor vikt att se patienten ur ett helhetsperspektiv och göra en noggrann anamnes 

för att få kunskap om hela patienten och inte endast om såret. För att inte helhetsbilden ska 

gå förlorad är det viktigt med ett teamarbete där flera vårdprofessioner medverkar. Ett gott 

samarbete i teamet är en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat (Lindholm, 2012).  

 

Sjuksköterskans ansvar vid omvårdnad av patienter med sår

Sjuksköterskan bör vara den som ansvarar för och samordnar vården runt patienter med 

sårproblematik. Sjuksköterskan har flera ansvarsområden vid behandling av sår vilka 

innefattar att åtgärda de faktorer som har en läkningshämmande effekt, skapa en optimal 

sårläkningsmiljö, uppmärksamma kliniska tecken på infektion, välja förbandsprodukter, 

undervisa patient och närstående i egenvård samt sträva mot smärtfrihet för patienten i så 

stor utsträckning som möjligt. Sjuksköterskan ska göra den initiala bedömningen av 

patienten och sedan upprätta en omvårdnadsplan (Björvell, 2011). Hon har även ett ansvar 

att arbeta preventivt för att förebygga uppkomst av nya sår och komplikationer till följd av 

redan befintliga sår (Lindholm, 2012). 

Sjuksköterskan har ett ansvar att skapa god kontakt med patienten och involvera denne i 

behandlingen (SFS, 1982:763, 2 a §; SFS, 2010:659, kap. 1, 1 §). Delaktighet skapas 

genom att patienten ges kunskap om sitt sjukdomstillstånd och görs väl införstådd med sin 

situation. Sjuksköterskan behöver därför lyssna och respektera patienten och förmedla en 

känsla av ett gemensamt ansvar för ett lyckat behandlingsresultat (Lindholm, 2012). 

Sjuksköterskor som vårdar patienter med sårproblematik bör utgå från hela patienten och 

inte endast såret. Det är viktigt att sjuksköterskan ger personcentrerad omvårdnad för att 

optimera läkning eller skapa förutsättningar för patienten att leva med såret (Lindholm, 

2012). Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som beskriver god omvårdnad utifrån en 

humanistisk värdegrund. Centralt för personcentrerad omvårdnad är att patienten görs 

delaktig i vårdbeslut och vårdprocesser, att omvårdnadens innehåll anpassas utifrån 

patientens önskemål och behov samt att varje individs upplevelse av sin sjukdom bekräftas 

och respekteras (Edvardsson, 2010). Patienten får således individanpassad information och 

förklaringar till insatta åtgärder och läkemedel samt utrymme att berätta hur han eller hon 

mår (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008). 

 

 

 



      3 

Att leva med sår 

Att leva med svårläkta sår medför ofta en negativ inverkan på livsföring och livskvalitet 

(Beitz & Goldberg, 2005; Mudge, Meaume, Woo, Sibbald & Price, 2008; Persoon et al., 

2004). Livskvalitet är ett omfattande begrepp som styrs av ett komplext samband mellan en 

persons fysiska hälsa, psykiska tillstånd, grad av självständighet, sociala relationer, 

personliga övertygelser samt miljömässiga faktorer (World Health Organization, 1997). 

Livskvalitet behöver inte nödvändigtvis innebära samma sak för olika personer (Wijk, 

2010). 

 

Smärta av varierande karaktär är ett signifikant och ofta dominerande symtom hos personer 

som lever med svårläkta sår. Smärtan är ofta fysisk men kan också vara psykisk (Beitz & 

Goldberg, 2005; Jones, Barr, Robinson & Carlisle, 2006; Mudge et al., 2008; Persoon et 

al., 2004). Den fysiska smärtan förändras ofta i intensitet men kan också vara konstant eller 

plötsligt och kraftigt insättande. Den fysiska smärtan kan tillsammans med andra faktorer 

som förbandsläckage och svullnad bidra till en nedsatt rörlighet hos patienten (Persoon et 

al., 2004), vilket kan orsaka en minskad förmåga att utföra vardagliga, sociala och 

fritidsaktiviteter. Den nedsatta förmågan kan i sin tur medföra en känsla av social isolering 

och identitetsförlust (Mudge et al., 2008).  

 

Den psykiska smärtan kan manifesteras i form av känslor som ångest, maktlöshet, 

kontrollförlust och depression (Persoon et al., 2004). Hos de personer som lever med 

svårläkta sår finns ofta en konstant oro för att drabbas av infektion i såret, främst i 

samband med såromläggning. Hos dessa personer finns i viss mån även en misstro till 

sjukvårdsystemet till följd av inkonsekvent vård, ständigt byte av sjuksköterskor och brist 

på information om såret och dess utveckling (Mudge et al., 2008). Svårläkta sår inverkar 

ofta negativt på både sömn och aptit (Beitz & Goldberg, 2005), vilket i sin tur påverkar 

sårläkningen (Lindholm, 2012). 

 

Dokumentation 

Dokumentation är en central del i sjuksköterskans arbete (Björvell et al., 2003; Ehrenberg, 

2001). Information som är viktig för patientens omvårdnad ska samlas in under hela 

vårdförloppet och dokumenteras i patientens journal (SFS, 2008:355, kap. 3, 6 §). 

Dokumentation är en viktig grund för analys av patientens tillstånd, planering av åtgärder 

och utvärdering av omvårdnadsarbetet (Florin, 2009). För att upprätthålla en adekvat 

dokumentation krävs bland annat personalutbildning, effektivisering av vissa 

omvårdnadsåtgärder, stöttning av sjuksköterskor i deras arbete samt kontinuerlig 

uppföljning och granskning av sjuksköterskors journalföring och arbetsmetoder 

(Cheevakasemsook, Chapman, Francis & Davies, 2006). 

 

VIPS-modellen 

I Sverige används vanligen VIPS-modellen som ram för sjuksköterskors journalföring. 

VIPS står för välbefinnande, integritet, prevention och säkerhet, vilka utgör fyra 

grundpelare i omvårdnadsarbetet. VIPS-modellen hjälper sjuksköterskor att beskriva och 

kommunicera omvårdnad (Björvell, 2011), underlättar organiseringen av insamlad data 

och främjar ett analytiskt tänkande (Darmer et al., 2006).  

 

VIPS-modellen utgår från omvårdnadsprocessen, vilken är en metod för beslutsfattande 

och systematiskt problemlösande i omvårdnadsarbetet. VIPS-modellen bygger på ett antal 

sökord som är framtagna genom vetenskapligt arbete (Björvell, 2011).  
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Sökorden ger vägledning för vilken typ av information som ska samlas in och fungerar 

som rubriker för att sortera information i patientens journal. Sökorden hjälper 

sjuksköterskan att få en samlad bild av patientens enskilda funktioner och vilka faktorer 

som påverkar dessa. Den insamlade informationen utgör ett underlag i 

omvårdnadsplaneringen. Exempel på sökord som ingår i VIPS-modellen är smärta, sömn, 

hud/vävnad och aktivitet (Björvell, 2011).  

 

Sjuksköterskans dokumentationsansvar 

För att tydliggöra sjuksköterskans profession och yrkesutövning har Socialstyrelsen (2005) 

tagit fram en kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Denna avser att bidra 

till en god och patientsäker vård. I kompetensbeskrivningen står att sjuksköterskan ska ha 

ett kritiskt förhållningssätt till sin egen dokumentation och ha förmåga att följa gällande 

lagar och författningar. Sjuksköterskan är enligt patientdatalagen (SFS, 2008:355, kap. 3, 3 

§) skyldig att dokumentera och dokumentationen ska vara utformad på ett sådant sätt att 

även patienten förstår det som skrivs (SFS, 2008:355, kap. 3, 13 §; SOSFS, 2008:14, kap. 

4, 13 §). Både patientens fysiska och psykiska tillstånd ska beskrivas i journalen 

(Socialstyrelsen, 2005).  

 

Dokumentationens betydelse för patienten

All personal som arbetar inom hälso- och sjukvården är ålagda att arbeta på ett sådant sätt 

att en hög patientsäkerhet säkerställs (SFS, 2010:659, kap. 6, 4 §). I detta avseende är 

dokumentationen ett viktigt redskap då dess främsta syfte är att säkerställa en god och 

säker vård för patienten (SFS, 2008:355, kap. 3, 2 §). Information och kommunikation om 

patientens vård är grundläggande för att garantera patientens säkerhet och 

dokumentationen är det instrument som gör kommunikationen möjlig (Törnvall & 

Wilhelmsson, 2008). För att upprätthålla en god patientsäkerhet ska dokumentationen 

skrivas på ett sådant sätt att både läsare inom och utom professionen förstår meningen i det 

som skrivs (Jefferies, Johnson & Nicholls, 2011). Bristande dokumentation kan leda till 

försämrad vårdkvalitet och en äventyrad patientsäkerhet (Thoroddsen et al., 2013). Varje år 

inträffar felaktigheter inom sjukvården till följd av misstag i informationsöverföringen som 

direkt drabbar patienten med varierande allvarlighetsgrad (Björvell, 2011). 

 

Kontinuitet i vårdkedjan är en förutsättning för optimal omvårdnad (Lindholm, 2012) och 

en god hälso- och sjukvård ska uppfylla patientens behov av kontinuitet i vården (SFS, 

1982:763, 2a §). I dagens sjukvård kan kontinuitet vara svårt att uppnå till följd av att 

sjukvårdspersonal ofta arbetar oregelbundna tider, vilket har lett till att dokumentationen 

har fått en mer central och avgörande roll i omvårdnadsarbetet (Lindholm, 2012). 

Dokumentation utgör en källa av information om patientens hälsotillstånd och ligger till 

grund för patientens omvårdnad (Winman & Rystedt, 2009).   

 

Kvalitetsutveckling 

Dokumentationen ska utföras på ett sådant sätt att den utgör ett underlag för uppföljning av 

vårdens kvalitet (SOSFS, 2008:14, kap. 3, 3 §) och möjliggör därigenom 

kvalitetsutveckling i vården (Törnvall & Wilhelmsson, 2008). Törnvall och Wilhelmsson 

konstaterar att sjuksköterskors dokumentation behöver förtydligas och vara mer 

omfattande när det gäller specifik omvårdnadsinformation. Dels för att dokumentationen 

ska fylla sitt syfte att förmedla omsorg men även för att kunna utgöra en grund för 

kvalitetsutvecklingsarbete.  
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För att dokumentationen ska vara användbar för kvalitetsutveckling krävs en gemensam 

och enhetlig struktur och terminologi. Sjuksköterskeprofessionen har aldrig haft en 

gemensam terminologi vilket försvårar kvalitetsutvecklingsarbetet (Winman & Rystedt, 

2009) men användandet av VIPS-modellen har visats förbättra kvaliteten på 

omvårdnadsdokumentationen (Darmer et al., 2004).  

 

Faktorer som påverkar omvårdnadsdokumentationen 

Det finns ännu inte något enhetligt tillvägagångssätt för hur sjuksköterskans journalföring 

ska utföras (Björvell, 2011). Sjuksköterskans journalföring är komplex och sjuksköterskor 

uttrycker en frustration över otillräcklig utbildning och kvalitetsgranskning inom detta 

område (Törnvall & Wilhelmsson, 2008). Björvell förklarar att sjuksköterskor upplever att 

tidsbrist är det största hindret för att planera och dokumentera omvårdnad (Björvell, 2011). 

Olika faktorer påverkar hur väl omvårdnadsdokumentationen utförs; dels faktorer som är 

knutna till dokumentationen och dels faktorer relaterade till sjuksköterskan. Faktorer 

relaterade till sjuksköterskan är hennes motivation, självförtroende och kompetens 

(Cheevakasemsook et al., 2006). Björvell menar att den viktigaste komponenten för en 

meningsfull och lagenlig omvårdnadsdokumentation är sjuksköterskans attityd. Om 

sjuksköterskan upplever att dokumentationen är irrelevant kommer den inte utföras på ett 

ändamålsenligt sätt. Sjuksköterskans kunskap om dokumentation och 

omvårdnadsdiagnostik är också en betydande faktor för hur väl 

omvårdnadsdokumentationen utförs (Björvell, 2011). Ofullständighet och oregelbundenhet 

är exempel på faktorer som är knutna till dokumentationen och orsakar brister i denna. En 

av orsakerna till att dokumentationen blir ofullständig är att information gällande 

patientens tillstånd och tillhörande omvårdnadsåtgärder inte dokumenteras tillräckligt. 

Bristande standard i hur och vad som dokumenteras är ytterligare ett problem knutet till 

dokumentationen (Cheevakasemsook et al., 2006). 

 

Dokumentation av sår 

En noggrann dokumentation med utgångspunkt i sårbedömningen ingår i sjuksköterskans 

professionella arbete (Koerber, 2009). Dokumentationen bör innehålla information om 

sårtyp, utseende, storlek inklusive längd, bredd och djup, eventuell sårsekretion och dess 

egenskaper som färg och lukt, smärta och infektionstecken. Uppgifter om sårkanter med 

eventuella undermineringar och fistelgångar samt fakta om omkringliggande vävnad ska 

också dokumenteras. Vidare bör omläggningsmaterial, omläggningsfrekvens och 

information om eventuellt odlingssvar finnas med i journalen (Munden, 2007).  

 

Förändringar av sårets egenskaper eller förändringar i patientens tillstånd ska kontinuerligt 

dokumenteras. Det kan handla om förändringar av sårets utseende, lukt eller eventuell 

smärtproblematik hos patienten. Såret bör ritas av på plastfilm samt mätas en gång i 

månaden för att underlätta uppföljning av sårets utveckling. Eftersträvansvärt är också att 

såret fotograferas en gång i månaden då det ger tydlig information om förändringar i sårets 

utseende (Lindholm, 2012).  

 

Bristande dokumentation av sår 

En otillfredsställande sårdokumentation kan resultera i en inkonsekvent sårvård (Koerber, 

2009). Gartlan et al. (2010) konstaterar att en god och kontinuerlig behandling av sår 

kräver en noggrann och korrekt sårdokumentation, men samtidigt påvisas att den 

nuvarande standarden av hur sår dokumenteras är låg.  
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Gartlan et al. (2010)framhäver också att delar av de sårbedömningar som görs vid 

inskrivningar inte dokumenteras, vilket orsakar en bristande grund för utvärdering av såret. 

I samma studie konstateras att kommunikationen mellan vårdpersonal gällande sår är 

ineffektiv samt att vårdpersonal från olika professioner dokumenterar sår med fokus på 

olika aspekter.  

 

En studie genomförd av Thoroddsen et al. (2013) syftade till att beskriva hur information 

om trycksår dokumenteras med avseende på hur noggrann, fullständig och heltäckande 

journalföringen är. Hos 60 procent av de patienter som identifierats med trycksår fanns 

såret dokumenterat. Av dessa 60 procent fanns storleken på trycksåret dokumenterat i tre 

av 27 fall. I ett av 45 fall var trycksåret beskrivet ändamålsenligt under hela vårdförloppet. 

I studien påvisades att sårbedömningar inte alltid var beskrivna i patientjournalen och i de 

fall bedömningarna fanns dokumenterade var de baserade på muntliga och informella 

rapporter mellan vårdpersonal. Vidare slogs fast att patientjournalerna saknade 

noggrannhet, fullständighet och hade en otillräcklig omfattning av information. 

Dokumentationens syfte, vilket bland annat är att underlätta kommunikation och 

kontinuitet samt att vara ett hjälpmedel för uppföljning och utvärdering av patientens 

tillstånd, uppfylldes inte. I linje med detta konstaterar även Berry och Raleigh (2004) att 

sårdokumentation inte möter den standard som krävs avseende uppföljning och bedömning 

av sårproblematik.  

 

Språk och ordval är bidragande faktorer till hur användbar sårdokumentationen är. Det 

saknas konsensus gällande när och till vilka sårtyper ord ska användas, vilket resulterar i 

att sårdokumentationen istället präglas av sjuksköterskors egna ord och subjektiva 

beskrivningar av symtom och tecken. Ord kan även ha flera betydelser och användas i 

olika sammanhang, vilket visar att språket är komplext (Maylor, 2006). Ett ofullständigt 

språk i form av förkortningar och användande av icke-mätbara uttryck kan orsaka 

missförstånd hos läsaren (Jefferies et al., 2011). 

 

Problemformulering 

Kontinuitet är en förutsättning för optimal omvårdnad. Dokumentation har i detta avseende 

en central betydelse då det är ett verktyg för att kommunicera patientens hälsotillstånd. 

Vidare är dokumentationen ett redskap som möjliggör kvalitetsutveckling (Winman & 

Rystedt, 2009) och syftar till att öka patientsäkerheten (SFS, 2008:355, kap. 3, 2 §). 

Bristande rutiner gällande omhändertagande av sår leder till försämrad sårvård, förlängda 

vårdtider och ökade samhällskostnader (Gottrup et al., 2013; Lindholm et al., 2005).  

En gemensam och enhetlig struktur och terminologi är grundläggande för att 

dokumentationen ska vara användbar (Winman & Rystedt, 2009). Studier har visat att det 

inte finns något enhetligt språk gällande sårdokumentation och att bristfällig 

dokumentation kan medföra negativa konsekvenser för patienten (Berry & Raleigh, 2004; 

Maylor, 2006). Den nuvarande standarden för hur sår dokumenteras har visats vara låg 

(Gartlan et al., 2010) och sårdokumentationen baseras i många fall på muntliga och 

informella rapporter mellan vårdpersonal (Thoroddsen et al., 2013). Tidigare forskning 

(Berry och Raleigh, 2004; Gartlan et al., 2010; Maylor, 2006; Thoroddsen et al., 2013) 

visar att dokumentation av sår är ett komplext område som många gånger brister i den 

kliniska verksamheten. 
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Det upplevs finnas begränsad forskning som beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att 

dokumentera sår och hur det påverkar patienten, vilket anses motivera valet att genomföra 

föreliggande studie. 

SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att dokumentera sår och hur 

dokumentationen påverkar patienten.  

METOD 

Val av metod 

Kvalitativ intervjustudie valdes som metod då denna ansågs lämpligast för att besvara 

studiens syfte. Den kvalitativa designen avser att skapa kunskap och förståelse genom att 

studera personliga erfarenheter av ett fenomen (Henricson & Billhult 2012). Då 

föreliggande studie syftade till att beskriva sjuksköterskors subjektiva erfarenheter av 

sårdokumentation gav den kvalitativa metoden, i enlighet med Trost (2010), en möjlighet 

att förstå sjuksköterskors sätt att handla och urskilja särskilda handlingsmönster. 

 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer vilka avser att 

förstå deltagarens levda erfarenheter och urskilja teman i dessa (Kvale & Brinkmann, 

2014). Den semistrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide med frågor eller 

områden som intervjuaren har till uppgift att täcka in under alla intervjuer men där 

frågorna inte behöver ställas i samma ordning. Användandet av denna metod gav 

intervjuaren möjlighet att ha en öppenhet under intervjuerna samtidigt som deltagarna gavs 

möjlighet att berätta om sina erfarenheter utan begränsningar (Polit & Beck, 2011). 

Urval 

Deltagare till studien valdes genom ett strategiskt urval vilket innebar att deras specifika 

erfarenheter hade betydelse för deltagandet. Det strategiska urvalet syftade till att 

deltagarna skulle kunna ge informationsrika beskrivningar av deras erfarenheter som ett 

underlag till att besvara studiens syfte (Henricson & Billhult, 2012). 

 

Urvalskriterier 

Urvalet av deltagare gjordes med hänsyn till studiens syfte. Kriterierna för deltagande i 

studien var att sjuksköterskorna skulle vara legitimerade och ha vårdat patienter med sår. 

Inga krav ställdes på deltagarnas arbetslivserfarenhet då det fanns en förhoppning om att 

varierande erfarenhet skulle kunna ge studien en bredd i resultatet. För att undvika 

missförstånd och för att säkerställa att deltagarna förstod given information ställdes även 

krav på att deltagarna behärskade det svenska språket (Kjellström, 2012). 

 

Undersökningsgrupp 

Antalet deltagare i studien valdes ut med hänsyn till studiens metod och omfattning. 

Kvalitativa studier har ofta ett lågt deltagarantal (Henricson & Billhult, 2012) och få 

intervjuer som är väl utförda är att föredra framför ett flertal intervjuer av sämre kvalitet 

(Trost, 2010). Med hänsyn till detta valdes att genomföra intervjuer med åtta 

yrkesverksamma sjuksköterskor vid ett storsjukhus i Stockholm. Trost menar att urvalet 

vid kvalitativa studier bör vara heterogent men inom en given ram.  



      8 

Mot bakgrund av detta genomfördes intervjuerna med sjuksköterskor från tre olika 

avdelningar, inom tre olika verksamhetsområden, vilket även hoppades ge en stor variation 

i undersökningsgruppen. Deltagarna hade varierande yrkeserfarenhet och hade arbetat 

mellan ett och ett halvt till 18 år som sjuksköterskor. En av deltagarna hade sårvård som 

ansvarsområde på sin avdelning och tre av deltagarna hade fått internutbildning om sår. De 

övriga deltagarna hade förutom grundutbildningen inte någon ytterligare utbildning i 

sårvård. Deltagarnas ålder varierade men specificerades inte och samtliga deltagare var 

kvinnor. 

 

Genomförande 

Kontakt och inhämtande av tillstånd

Tre verksamhetsområden på ett sjukhus inom Stockholms län valdes ut för kontakt. 

Verksamhetscheferna för berörda områden kontaktades med ett missiv innehållande 

information om studien samt förfrågan om tillstånd om intervjuernas genomförande (bilaga 

A). Efter skriftligt godkännande från verksamhetscheferna kontaktades 

chefssjuksköterskorna på respektive avdelning. Chefssjuksköterskorna förmedlade kontakt 

med samtliga deltagare grundat på beskrivna urvalskriterier. Tider för intervjuerna bokades 

via telefon. 

Intervjuguide

En intervjuguide (Bilaga B) innehållandes totalt 12 frågor med tillhörande 

fördjupningsområden utformades med syftet att besvara studiens syfte.  

Fördjupningsområdena gav möjlighet att utveckla förståelsen för det som 

intervjupersonerna svarade (Danielson, 2012a). Förslag på möjliga inledningar till 

följdfrågor fanns beskrivna i intervjuguiden.  

Intervjuguiden testades genom att författarna intervjuade varandra utifrån guiden. 

Författarna fick då en möjlighet att komma in i rollen som intervjuare samt testa den 

tekniska utrustningen. Danielson (2012a) menar att intervjufrågor och upplägg måste testas 

inför de planerade intervjuerna. Efter testintervjuerna beslutades att endast en av 

författarna skulle ha den aktiva rollen under intervjuerna men att båda skulle närvara vid 

samtliga intervjuer. Detta ansågs skapa likvärdiga förutsättningar med avseende på 

intervjuernas innehåll och intervjuaren gavs möjlighet att bli tryggare och skickligare i sin 

roll som intervjuare, vilket är av stor vikt då intervjuaren är det viktigaste verktyget i en 

intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Pilotintervju

En pilotintervju genomfördes med en sjuksköterska som uppfyllde kriterierna för att delta i 

studien, vilket gav möjlighet att återigen testa den tekniska utrustningen samt 

intervjuguidens innehåll i relation till studiens syfte. Pilotintervjun gav också en 

uppfattning om huruvida den planerade tiden var hållbar eller inte. Efter genomförd 

pilotintervju förenklades fråga två och åtta eftersom dessa innehöll två frågor i en och 

därmed blev tvetydiga. Pilotintervjun inkluderades i studien i enlighet med Trost (2010), 

som menar att det är acceptabelt om innehållet är av tillräckligt god kvalitet. Intervjun kom 

att utgöra den första av totalt åtta intervjuer. 

 

Intervjuprocess

Deltagarna fick välja tid och plats för intervjuerna. För att minimera eventuella 

störningsmoment genomfördes intervjuerna, i enlighet med Trost (2010), i avskilda rum på 

deltagarnas respektive avdelningar.  
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I samband med intervjuerna erhöll deltagarna muntlig och skriftlig information avseende 

studiens syfte (Bilaga C), metod samt information om hantering av data och 

personuppgifter. Vidare betonades vikten av frivillighet samt möjligheten att när som helst 

avbryta studien utan att behöva ange orsak. Samtliga intervjuer spelades efter godkännande 

in med diktafon. Polit och Beck (2011) rekommenderar ljudinspelning då det ger 

intervjuaren möjlighet att vara fullt närvarande i intervjusituationen. Intervjuaren strävade 

efter att förhålla sig neutral och opartisk under samtliga intervjuer. Intervjuerna varade 

mellan 14 och 26 minuter. 

 

Databearbetning  

Transkribering

Genom att transkribera intervjuerna strukturerades dess innehåll vilket gjorde materialet 

lättare att analysera (Kvale & Brinkmann, 2014). De inspelade intervjuerna transkriberades 

ordagrant men emotionella uttryck som skratt och suckar samt uttryck som ”uhm” och 

”ehm” uteslöts. Kvale och Brinkmann menar att det inte finns någon standard för vilket 

tillvägagångssätt som ska används utan att valet styrs utifrån avsikten med utskriften.

Intervjuare och deltagare skiljdes vid transkriberingen åt genom markeringar i form av I 

för intervjuare respektive D för deltagare. Danielson (2012b) menar att ett sådant 

tillvägagångssätt underlättar bearbetningen av utskriften samt att intervjuerna blir lättare att 

analysera. Transkriberingarna genomfördes av en av författarna för att i enlighet med 

Kvale och Brinkmann (2014) säkerställa att samma tillvägagångssätt användes. För att 

kontrollera innehållet och upptäcka eventuella felaktigheter i texterna läste båda författarna 

igenom utskrifterna samtidigt som de lyssnade på intervjuerna (Danielson, 2012b).

 

Dataanalys 

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes som metod för att analysera det 

transkriberade materialet. Det innebär att materialet analyserades förutsättningslöst med 

fokus på innehållet i texterna. Analyserna byggde på den data som samlades in under 

intervjuerna vilka i sin tur baserades på deltagarnas erfarenheter. Det manifesta innehållet i 

texterna analyserades, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är det 

textnära och uppenbara.

Intervjuerna lästes igenom i sin helhet på var sitt håll samtidigt som meningsenheter, det 

vill säga meningsbärande delar av texterna med liknande innehåll, markerades. De 

markerade meningsenheterna anpassades i storlek, i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2012) som menar att för stora eller för små enheter kan göra att textinnehållet 

blir ohanterligt eller att viktigt innehåll går förlorat. Det granskade materialet jämfördes 

sedan mellan författarna och meningsenheter relaterade till studiens syfte valdes ut och 

lades in i en numrerad tabell för vidare analys.  

 

Meningsenheterna kondenserades till kortare meningar med avsikt att göra texten mer 

lätthanterlig samtidigt som innebörden bevarades. De kondenserade meningarna 

abstraherades sedan och försågs med koder, vilka hade som syfte att kort beskriva 

meningsenheternas innehåll. Exempel på analysprocessen ges i tabell 1. I enlighet med 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) kontrollerades kodernas giltighet mot 

meningsenheterna och den kondenserade texten. Efter att ha arbetat på var sitt håll 

diskuterades de framtagna koderna och färgmarkerades sedan med avseende på dess 

innehåll.  
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Färgmarkeringarna gav en tydlig överblick över vilka koder som hade liknande innehåll 

och underlättade därigenom framtagandet av underkategorier och huvudkategorier. 

Analysprocessen resulterade i nio underkategorier och tre huvudkategorier (tabell 2). 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess. 
Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Kod Underkategori Kategori 

Kollegors 

kunskaper 

Kunskap genom 

erfarenheter 

Kunskap 

Tidsbrist Svårigheter relaterat 

till 

sårdokumentation 

Dokumentation 

Dokumentationens 

betydelse  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Flera forskningsetiska principer övervägdes för att säkerställa att deltagarnas rättigheter 

skyddades, vilket enligt Kjellström (2012) är ett krav vid all forskning som involverar 

människor.  

Informerat samtycke

Hänsyn togs till autonomiprincipen genom att deltagarna fick sådan information att de 

kunde fatta ett välgrundat beslut om deras deltagande i studien. Informationen gällde 

studiens syfte, metod, rätten att när som helst avbryta studien utan att behöva ange orsak 

samt kommande hantering av insamlat material. Samtycket efterfrågades endast i muntlig 

form då ett skriftligt samtycke kan begränsa känslan av frivillighet (Kjellström, 2012). I 

enlighet med Patel och Davidson (2011) informerades deltagarna om att just deras bidrag 

var betydelsefullt och att det var deras personliga erfarenheter som efterfrågas.  

  

Konfidentialitet

Deltagarnas integritet beaktades genom att det insamlade materialet förvarades i 

lösenordssäkrade datorer och låsta förvaringsskåp, i enlighet med Kjellström (2012) som 

betonar att insamlade uppgifter ska förvaras oåtkomligt för obehöriga.  
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Vidare har materialet presenterats på ett sådant sätt att det inte kan härledas till någon 

specifik deltagare. Detta genom att materialet avidentifierades under databearbetningen 

samt att de presenterade citaten omsorgsfullt modifierades för att avlägsna säregna och 

dialektala uttryck.  

 

Konsekvenser

Med hänsyn till de etiska principerna att göra gott och inte skada gjordes en 

konsekvensanalys innan studien påbörjades där riskerna för möjlig påverkan eller 

eventuellt lidande hos deltagarna övervägdes. Trots att studiens tänkbara risker ansågs låga 

till följd av ett relativt okänsligt ämne fanns en medvetenhet om att det inom den 

kvalitativa forskningen kan vara svårt att förutse tänkbara risker (Kvale & Brinkmann, 

2014). Med detta i åtanke visades respekt för deltagarnas reaktioner, dels under 

intervjuerna men också om frågor dök upp efter intervjuerna.   

RESULTAT 

Resultatet presenteras med utgångspunkt i de kategorier med tillhörande underkategorier 

som identifierades under analysprocessen (tabell 2). För att illustrera resultatet ges exempel 

på citat som speglar den presenterande texten. Citaten har omformulerats i den mening att 

överflödiga ord har tagits bort med syfte att förtydliga dess innebörd och öka 

läsförståelsen. Citaten presenteras med indrag, citationstecken och kursiverad stil och i de 

fall text har uteslutits har det markerats med tre punkter. För att framhålla variationen på 

deltagare har citaten märkts med siffror inom parantes som representerar olika deltagare. 

Deltagarna benämns i form av deras yrkestitel, det vill säga, sjuksköterskan eller 

sjuksköterskorna. 

 

Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Dokumentation av sår Dokumentationens betydelse 

Rutiner gällande sårdokumentation 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Kunskap Utbildningens inverkan på arbetslivet 

Kunskap genom erfarenheter 

Arbetsplatsens betydelse  

Undersköterskans kunskap gällande omvårdnad 

av patienter med sår 

Konsekvenser Konsekvenser för patienten 

Dokumentation av sår 

Fyra områden gällande dokumentation framkom i analysen av materialet. Sjuksköterskorna 

lyfte fram deras dokumentationsansvar och vilken betydelse de upplevde att 

dokumentationen har i omvårdnadsarbetet och för patienten. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna de svårigheter som fanns vid dokumentation av sår och att rutinerna 

gällande sårdokumentation kunde skilja sig åt. 
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Dokumentationens betydelse

Det lyftes fram att dokumentationen var av stor vikt för patienter med sår. 

Sjuksköterskorna förklarade att vid upptäckt av sår, både i samband med inskrivning och 

om sår upptäcktes under vårdtiden, skulle det dokumenteras snarast. En initial 

dokumentation gav möjlighet att utvärdera läkningsprocessen och jämföra såret med dess 

ursprungliga status. Utan en välfungerande och beskrivande sårdokumentation blev det 

svårt att bedöma både såret och patientens behov eftersom det inte fanns något att jämföra 

med. Det ansågs således negativt för patienten i de fall det saknades en god dokumentation 

gällande patientens sår. 

 

“Alltså har man en välfungerande dokumentation så är det ju lättare 

att utvärdera, och veta åt vilket håll det går, så det är ju jätteviktigt 

för patienten.” (7)  

 

En god dokumentation av sår ansågs även betydande för vårdpersonalen eftersom den 

innehöll nödvändig information för den personal som inte hade arbetat på ett par dagar 

eller inte hade sett såret tidigare. En av sjuksköterskorna betonade att kunskapen om sår 

var det primära och att dokumentationen kom i andra hand. Hon uttryckte att såren inte 

glömdes bort bara för att de inte fanns dokumenterade. Om dokumentation gällande ett sår 

eventuellt saknades fick man utgå från hur såret såg ut för tillfället.

 

“Men först och främst måste vi ju kunna hantera sår, det är ju a och 

o. Sen är det klart att dokumentationen måste till men vi måste ändå 

veta vad vi ska göra med såret.” (5) 

 

Rutiner gällande sårdokumentation 

Rutiner gällande dokumentation av sår var något som diskuterades under intervjuerna och 

upplevdes kunna påverka patienten i hög grad. Tanken att alla sjuksköterskor ska 

dokumentera likadant lyftes fram men sjuksköterskorna upplevde inte att det såg ut så i 

praktiken.

 

Det fanns tydliga rutiner för vad dokumentationen skulle innehålla gällande sår men 

sjuksköterskorna hade delade meningar om huruvida det aktuella sättet att dokumentera 

var tillfredsställande eller inte. På vissa avdelningar hade det skett förändringar i 

dokumentationssystemet vilket upplevdes medföra att olika tillvägagångssätt användes. 

Förändringarna i dokumentationssystemet upplevdes även medföra att det kunde vara 

svårare att överskåda vad som hänt med såret till följd av informationens placering i 

journalen och att aktiviteter kopplade till såret kunde utföras slentrianmässigt utan närmare 

utvärdering.

 

“Jag kan tycka ibland att det, ja, att det är svårare att överskåda 

liksom vad som händer med såret nu, för nu blir det mest att man 

bockar av bara vad man har gjort… Jag tyckte nog nästan att det var 

lättare förut när vi hade det, för då låg det mer samlat liksom på ett 

ställe…” (6) 

 

Rutinerna gällande vem som dokumenterade sår hade på två av avdelningarna ändrats, 

vilket nämndes av flera sjuksköterskor. De nya rutinerna hade inneburit att 

undersköterskorna inte längre fick dokumentera sår eftersom det är sjuksköterskorna som 

har journalföringsansvar.  
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Många sjuksköterskor upplevde att de nya rutinerna medfört stora skillnader då 

undersköterskorna tidigare både lagt om sår och dokumenterat i samband med detta. 

Undersköterskorna dokumenterade då i sitt eget namn.  

“Sen känner jag att det har blivit mer nu att sjuksköterskan 

dokumenterar, förut har ju alltid undersköterskorna själv öppnat 

sårjournal och dokumenterat. Så vi har ju inte varit den som 

dokumenterar.” (2) 

 

Rengöring och omläggning av sår utfördes fortfarande av undersköterskorna och 

sjuksköterskorna upplevde därför att kommunikationen dem emellan var av stor vikt. 

Kommunikationen ansågs vara en förutsättning för att sjuksköterskorna skulle ha möjlighet 

att hinna se såret innan omläggning och därmed få ett underlag inför dokumentationen. 

Många gånger utfördes dokumentationen tillsammans med undersköterskorna och vikten 

av att dokumentera tillsammans hade diskuterats på avdelningarna. 

 

“Det var bättre förr höll jag på att säga. För nu ska vi sjuksköterskor 

göra all omvårdnadsdokumentation i och med att vi är journalförare 

vilket gör att undersköterskorna inte får göra några dokumentationer. 

Då blir det att det kan falla mellan stolarna för det är oftast 

undersköterskorna som lägger om och ser såren.” (4)  

 

Sjuksköterskans ansvar 

Det faktum att sjuksköterskorna var ansvariga för dokumentationen men att 

undersköterskorna dokumenterade på sjuksköterskornas legitimationer var något som 

diskuterades under flera intervjuer. Sjuksköterskorna öppnade ofta upp en journal som 

undersköterskorna på egen hand eller tillsammans med ansvarig sjuksköterska fyllde i. 

Vissa sjuksköterskor ansåg att det var lämpligt eftersom det var undersköterskorna som 

gjorde omläggningarna och i samband med detta kunde beskriva såret och 

omläggningsmaterialet. Flera av sjuksköterskorna betonade att det i slutändan var de som 

hade ansvaret för att dokumentationen var korrekt utförd och att det var deras legitimation 

som kunde fråntas vid eventuella incidenter. En sjuksköterska ifrågasatte däremot huruvida 

patientsäkerheten faktiskt påverkades av att undersköterskorna dokumenterade istället för 

sjuksköterskorna. 

 

“...men det är fortfarande på vår legitimation, på vårt namn, vår 

journal. Så det är upp till oss att se till att det ser ut som det ska och 

att det stämmer bra med verkligheten eftersom att det är vår 

journalföring.” (3) 

 

Sjuksköterskorna lyfte även fram att de till följd av tidsbrist inte alltid hann se patienters 

sår vilket gjorde att de ibland dokumenterade undersköterskans rapport av såret. De var då 

tvungna att tolka någon annans bedömning, vilket upplevdes kunna orsaka missförstånd. 

Det beskrevs därför inte kännas rätt att dokumentera något de själva inte hade sett.  

 

“Då hinner kanske undersköterskan lägga om såret innan du ser, men 

då ska du dokumentera något du inte har sett, vilket jag tycker är 

fel...det kan bli misstolkningar, för då måste jag skriva det 

undersköterskan har tolkat, vilket kan skilja, eftersom vi är 

människor.” (2) 
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Svårigheter relaterat till dokumentation 

Under intervjuerna beskrev sjuksköterskorna att sårdokumentation var ett komplext 

område och att det fanns olika faktorer som försvårade dokumentationen. En av dessa 

svårigheter var att det inte alltid fanns tillräckligt med tid, vilket inkluderade tid både hos 

patienten och tid att dokumentera. Att inte ha tillräckligt med tid hos patienten innebar att 

sjuksköterskan inte alltid hann titta på såren, bedöma eller lägga om, vilket gjorde att det 

blev svårt att dokumentera. 

”Det är jätteviktigt och vi vill gärna vara med lite mer 

men tyvärr, vi gör så mycket annat jobb, vi är jättelite hos 

patienterna, tyvärr...” (1) 

Det upplevdes även svårt att dokumentera sår till följd av att det var tidskrävande och att 

tiden inte alltid räckte till eftersom sjuksköterskorna ofta hade mycket att göra. Det 

påpekades att dokumentationen ibland fick sparas till dagen efter eller att den behövde 

lämnas över till en kollega. Flera av sjuksköterskorna upplevde att det fanns en tydlig 

struktur gällande sårdokumentation men att beskrivningarna av sår kunde skilja sig åt till 

följd av språkliga variationer. Det nämndes att både medicinsk terminologi såväl som 

vardagligt språk användes i beskrivningarna och att det ibland kunde vara svårt att förstå 

dokumentationen. Det påpekades även att förkortningar kunde orsaka misstolkningar 

varför dessa helst skulle undvikas. 

Det lyftes fram att bedömningen av sår många gånger var komplicerad vilket resulterade i 

en osäkerhet hos sjuksköterskorna om hur det skulle beskrivas i journalen. En av 

sjuksköterskorna nämnde det problematiska i att det fanns ett stort utbud av material 

samtidigt som det var svårt att veta i vilket syfte de skulle användas. Sammantaget 

orsakade dessa faktorer svårigheter att skriva omläggningsrekommendationer. 

 

”…det finns ju inte liksom rätt eller fel där, det finns ju olika grader, 

precis som med allt annat i verkligheten, det är inte svart-vitt, det är 

väldigt många nyanser av grått och vitt och svart tillsammans.” (3) 

Bristande engagemang och intresse hos både undersköterskor och sjuksköterskor lyftes 

fram som en avgörande del för hur väl såret togs om hand och dokumenterades. I de fall 

intresse för sår saknades upplevdes att både bedömning och dokumentation inte utförts så 

bra som de hade kunnat.

 

”...den erfarenheten jag har är att om man inte intresserad av sår så 

tycker man rent allmänt att det är ganska äckligt, oavsett vilken 

sjuksköterska du än är. Och då tittar du inte gärna på såret i onödan 

vilket gör att det kanske blir bortglömt. Och då blir det inte en bra 

sårvårdsjournal liksom.” (4) 

Kunskap 

Sjuksköterskorna framhävde att kunskap var avgörande för hur väl dokumentationen av sår 

utfördes. Det konstaterades att sjuksköterskors kunskaper om sår hade stor betydelse för 

bedömningens och dokumentationens utförande och således även för patienten. Den 

spridda kunskapsnivån ansågs leda till att patientens omvårdnad påverkades av vilken 

personal som arbetade.  
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Sjuksköterskor som hade erfarenhet av sår upplevdes ha ett bättre omhändertagande och 

kunna bedöma sår snabbare, vilket både sparade tid och påskyndade behandling. 

 

Kunskapen om sår upplevdes se olika ut bland sjuksköterskor. Flera av sjuksköterskorna 

beskrev att de upplevde en kunskapsbrist inom sår och sårdokumentation hos 

sjuksköterskor i allmänhet och de ansåg att mer kunskap skulle behövas inom området. De 

upplevde att nyutexaminerade sjuksköterskor ofta hade otillräcklig kunskap och erfarenhet 

men framhävde också att det ofta kan ta ett tag att lära sig. 

 

”...men jag tror absolut att sjuksköterskor i allmänhet behöver 

mer kunskap i sårvård för att göra bättre omvårdnad kring sår 

överlag.” (6) 

 

Utbildningens inverkan på arbetslivet  

De flesta sjuksköterskor var överens om att undervisningen gällande sår som ingick i 

grundutbildningen var otillräcklig i förhållande till det ansvar sjuksköterskan förväntades 

ta gällande sår i den kliniska verksamheten. Det beskrevs att den teoretiska utbildningen 

inom sår var begränsad och att kunskapen var beroende av den praktiska utbildningen. 

Flera av sjuksköterskorna berättade att de inte kände sig säkra i att handha sår direkt efter 

grundutbildningen men i ett fall upplevdes motsatsen till följd av personliga erfarenheter 

och intresse av ämnet. 

 

Det framkom en önskan om ett större fokus och satsning på sår redan i grundutbildningen. 

En sjuksköterska framhävde att mer undervisning i grundutbildningen skulle bidra till att 

sår blev mer uppmärksammat och att man som sjuksköterska då skulle förstå vikten av 

detta område. Det ansågs också vara svårt att läsa sig till all kunskap av den orsaken att 

teorin och praktiken kunde skilja sig mycket åt. Dels kunde det vara svårt att koppla 

specifika sår till verkligheten och dels kunde vissa såregenskaper inte vara beskrivna i 

läroböckerna.  

 

”Nej men det finns en gräns skulle jag säga för vad litteratur och 

beskrivningar kan, kan lära en. När man står och bedömer ett sår så 

är det väldigt annorlunda från textböckerna…det kan vara lite svårt 

när man inte har sett det på riktigt förut.” (3) 

Kunskap genom erfarenheter

 

”…vi har många hos oss som har väldigt lång erfarenhet med olika 

typer av sår och vi har ju ganska mycket sårinfektioner och så hos oss. 

Så att dels har jag nog utnyttjat det och tagit del av deras kunskap och 

sen att man har blivit bättre på att kunna, alltså man ser sår oftare, att 

man får se och känna och testa.” (6) 
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Arbetsplatsens betydelse  

”…här är vi väldigt vana vid sår och omvårdnad vid sår, men det är 

väl just att vi är vana vid det och har så pass mycket av det klientelet. 

Jag kan tro och tänka mig att det är svårare på andra ställen där man 

inte har lika mycket av de patienterna.” (3)  

 

”…man kan bara tycka såhär, ja men det är bara ett sår men det är 

oerhört viktigt för liksom hur ett sår ska läka och, att man inte bara 

smackar på något material. Jag tror faktiskt att det kan vara så på 

många ställen, att det är såhär bara, jaja lite hipp som happ.” (6) 

 

Undersköterskans kunskap gällande omvårdnad av patienter med sår

 

”…på den här avdelningen så lägger våra undersköterskor om såren. 

Så det är faktiskt dom skulle jag säga som är våra riktiga 

experter…Och det är inte jättemånga sjuksköterskor som har så 

mycket koll på sår överhuvudtaget.” (3) 

Några 

av sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att undersköterskorna ofta utförde 

arbetsuppgifter som egentligen tillhörde sjuksköterskan. Detta kunde medföra att 

sjuksköterskorna inte kände behov av att uppdatera sina kunskaper gällande sår. Vidare 

påpekades att sjuksköterskorna kunde sakna vana av att lägga om och dokumentera sår till 

följd av att det ofta har varit undersköterskornas uppgift. 

”…man kanske inte är så van eftersom man alltid har haft en 

undersköterska som har lagt om såret…så är inte vi sköterskor så 

vana med det.” (2) 



      17 

Konsekvenser 

Tidigare i resultatet beskrevs att sjuksköterskorna var överens om att det fanns svårigheter 

relaterat till att dokumentera sår. Sjuksköterskorna konstaterade att dessa svårigheter kunde 

leda till negativa konsekvenser för berörda patienter. Ett gott omhändertagande av patienter 

med sår upplevdes däremot leda till positiva konsekvenser. 

Konsekvenser för patienten 

Två negativa konsekvenser som nämndes av flera sjuksköterskor var sepsis och fasciit, 

vilka kunde utvecklas snabbt om ingen hade uppsikt över såret. En allvarligare konsekvens 

som några av sjuksköterskorna hade upplevt var att patienter förlorat något av sina ben till 

följd av att man inte haft kontroll över såren. Patienterna blev i de situationerna tvungna att 

amputera ett ben. 

Om dokumentationen misstolkades upplevdes det kunna leda till att såren blev 

felbehandlade, vilket i sin tur kunde leda till fördröjd sårläkning, förlängda vårdtider och 

ökade kostnader för sjukvården. Det nämndes även att behandling och omhändertagande 

av patientens sår kunde falla mellan stolarna om det inte dokumenterades. 

Dokumentationen beskrevs vara viktig för patientens sårbehandling och för att kunna följa 

sårets utveckling under vårdtiden. Dokumentationen var även viktig för att möjliggöra 

överrapportering av en patient till en annan vårdinstans i de fall vården skulle fortsätta i 

patientens hem eller vid vårdcentral. 

“Ja, fördröjd vårdtid, man kanske inte lägger om med rätt förband 

eller man kanske inte märker förändringar lika snabbt som man 

kanske skulle göra om man inte hade misstolkat. Det kan ju fördröja 

sårläkningen och vårdtiden, och kostnader.” (2) 

Sjuksköterskorna upplevde att en låg kunskapsnivå kunde orsaka felbehandling av sår och 

användande av olämpligt material med konsekvenser som infektioner och försämring av 

patientens tillstånd. Det upplevdes även kunna leda till att vårdpersonal agerade utan att 

egentligen vara säkra på att de gjorde rätt och utan att utvärdera tidigare åtgärder.  

 

“...annars gör man lite som man tror, i brist på annat liksom. Och så 

kanske ont om personal, finns inte tid, då kör man bara på det man 

hoppas är bra. Utan evidens.” (7) 

Ett gott omhändertagande av patienter med sår beskrevs leda till positiva konsekvenser för 

patienten i form av mindre smärta, ökat välbefinnande, snabbare sårläkning och en kortare 

vårdtid. Det poängterades att patienten kände sig tryggare med vårdpersonal som utstrålade 

en säkerhet i sitt arbetssätt och som kunde besvara frågor om såret och behandlingen. Det 

påpekades också att vem som helst skulle kunna ta över ett pass utan att det skulle påverka 

patientens vård.  

“...grejen med sjuksköterskeyrket är ju någonstans att jag ska kunna 

lämna mitt pass och vem som helst som är sjuksköterska ska kunna ta 

över mitt pass och samma kompetens, det ska fortsätta, och patienten 

ska vara i lika trygga händer...” (4) 
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Vid en avdelning upplevde sjuksköterskorna att patientens omvårdnad främjades av att ha 

en person med ett övergripande ansvar för en specifik patients sår under hela dennes 

vårdtid. Det upplevdes ge mer kontinuitet i patientens vård om endast en person styrde 

arbetet och hade en övergripande bild av såret och dess behandling, omläggning och 

uppföljning. 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Föreliggande studie hade för avsikt att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att 

dokumentera sår och hur dokumentationen påverkar patienten. Under intervjuerna 

framkom att erfarenheterna av att dokumentera sår såg olika ut bland sjuksköterskorna och 

att kunskap, tid och arbetsrutiner var faktorer som påverkade dokumentationens utförande. 

Det betonades att dokumentationen var av stor vikt för patienter med sår som vid ett 

bristande utförande kunde orsaka försämrad sårläkning, förlängd vårdtid och ökat lidande.  

 

Samtliga sjuksköterskor var överens om att en bristande sårdokumentation påverkar 

patienten i varierande allvarlighetsgrad. Detta bekräftas av Koerber (2009) som menar att 

otillfredsställande sårdokumentation kan resultera i ett inkonsekvent omhändertagande av 

sår, vilket i sin tur kan medföra negativa konsekvenser för patienten. Koerber nämner 

förlängda vårdtider och ökade kostnader som konsekvenser av en bristande 

sårdokumentation. Utöver dessa nämnde sjuksköterskorna i föreliggande studie även 

felbehandling, infektion, fördröjd sårläkning och försämrat tillstånd hos patienten. 

Thoroddsen et al. (2013) konstaterar att en otillräcklig dokumentation leder till sämre 

vårdkvalitet och äventyrad patientsäkerhet, vilket sjuksköterskorna i föreliggande studie 

även resonerade kring men inte exemplifierade som specifika konsekvenser avseende 

dokumentation av sår. De specifika exemplen som sjuksköterskorna gav kan dock indirekt 

anses innebära både en försämrad vårdkvalitet och äventyrad patientsäkerhet. Detta styrks 

ytterligare av att sjuksköterskorna beskrev att bristande dokumentation kunde leda till att 

behandling och omhändertagande omedvetet blev åsidosatt samt att utvärdering och 

uppföljning försvårades.  

 

Sjuksköterskorna framhävde att ett gott omhändertagande av patienter med sår gav 

patienten mindre smärta och ett ökat välbefinnande. Flertalet studier (Beitz & Goldberg, 

2005; Mudge et al., 2008; Jones et al., 2006; Persoon et al., 2004) visar att smärta, både 

psykisk och fysisk, är ett dominerande symtom hos personer som lever med svårläkta sår. 

Då smärta är en komponent som inverkar på patienters livskvalitet anses sjuksköterskornas 

omhändertagande av sår således vara av stor vikt. Sjuksköterskorna framhävde även att 

patienternas trygghet ökade då de vårdades av personal som visade en säkerhet i sitt 

arbetssätt och kunde svara på frågor om såret och behandlingen. Det anses därför vara av 

stor vikt att all vårdpersonal kan inge trygghet hos patienter med sår. Detta styrks av 

Mudge et al. som påvisar att patienter som lever med sår ofta har en misstro till 

sjukvårdsystemet till följd av bland annat inkonsekvent vård och brist på information om 

såret och dess utveckling. En tänkbar orsak till den inkonsekventa vården och den 

bristande informationen kan vara att det inte finns tillräcklig information i journalen och 

således otillräcklig information att delge patienterna.  

Ett överraskande fynd i föreliggande studie var att undersköterskorna istället för 

sjuksköterskorna många gånger var de som dokumenterade sår, antingen på egen hand 

eller i samråd med ansvarig sjuksköterska.  
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Det ansågs dock vara komplext i den mening att dokumentationen då utfördes i 

sjuksköterskornas namn. Att undersköterskorna dokumenterade är intresseväckande i det 

avseende att det är sjuksköterskan som enligt lag (SFS, 2008:355, kap. 3, 3 §) är skyldig att 

dokumentera. Sjuksköterskorna beskrev flera bidragande faktorer till de rådande 

omständigheterna och betonade däribland tidsbristen som ofta var ett faktum. Detta resultat 

styrks av Björvell (2011) som beskriver att sjuksköterskor upplever att tidsbrist är det 

största hindret för att dokumentera omvårdnad. Det förelåg en viss ambivalens gällande 

undersköterskornas roll vid sårdokumentation. Å ena sidan ansågs det fördelaktigt då det 

var undersköterskorna som oftast skötte omvårdanden av patienter med sår, å andra sidan 

kunde det uppstå felaktigheter i dokumentationen till följd av bristande medicinsk kunskap. 

Det betonades dock att det låg i sjuksköterskornas ansvar att dokumentationen var korrekt 

utförd och att det var deras legitimationer som kunde fråntas vid eventuella incidenter. 

Det framkom att i de fall sjuksköterskorna dokumenterade byggde denna många gånger på 

rapporter mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Thoroddsen et al. (2013) visar på 

liknande fynd i sin studie där det beskrivs att dokumentationen av sår ofta baseras på 

muntliga och informella rapporter. Vidare visar Thoroddsen et al. att dokumentationen ofta 

är ofullständig och innehåller otillräcklig information. Då sjuksköterskorna även uttryckte 

att information kunde falla bort till följd av dessa rapporter anses paralleller kunna dras 

mellan föreliggande studies resultat och fynden av Thoroddsen et al. 

Föreliggande studie påvisade att sjuksköterskors kunskap om sår var avgörande för 

bedömningens och dokumentationens utförande. Detta resultat överensstämmer med 

tidigare forskning som belyser att individuella kunskaper och erfarenheter är avgörande för 

sårbedömningen (Cook, 2011; Maylor, 2006) och därmed dokumentationen (Koerber, 

2009). Flertalet sjuksköterskor var överens om att det råder en kunskapsbrist om sår och 

sårdokumentation hos sjuksköterskor i allmänhet. Orsaken är oklar men det kan finnas ett 

samband mellan den upplevda otillräckliga utbildningen i dokumentation som beskrivs av 

Törnvall och Wilhelmsson (2008) och den upplevda bristfälliga utbildningen om sår som 

lyftes fram under intervjuerna. Ytterligare en bidragande orsak kan vara det faktum att det 

ofta är undersköterskorna som tar hand om sår, vilket av några sjuksköterskor upplevdes 

negativt i den mening att sjuksköterskors kunskapsuppdatering då inte kändes nödvändig.  

 

Koerber (2009) konstaterar att sårbedömningen ligger till grund för dokumentationen av 

sår. Gartlan et al. (2010) menar i linje med detta att en noggrann och korrekt dokumenterad 

bedömning är en förutsättning för uppföljning, utvärdering och en god behandling av sår. 

Tidigare forskning (Cook, 2011; Maylor, 2006; Stremitzer et al., 2007) visar dock att 

sårbedömning är en problematisk och komplicerad process i vilken sjuksköterskans 

kunskaper och erfarenheter har stor betydelse. Föregående forskning överensstämmer med 

föreliggande studie där sjuksköterskorna beskrev att bedömningen av sår många gånger var 

komplicerad och att det resulterade i en osäkerhet om hur såret sedan skulle beskrivas i 

journalen. En komplicerad bedömning försvårades ytterligare av att sjuksköterskorna inte 

alltid hade tillräckligt med tid att bedöma, lägga om och titta på såren, vilket var en 

förutsättning för att kunna dokumentera. Denna problematik kan möjligen vara en av 

förklaringarna till den nuvarande låga standarden på hur sårbedömningar dokumenteras, 

vilket är något som lyfts fram i studier både av Gartlan et al. och Berry och Raleigh (2004). 

I likhet med Törnvall och Wilhelmsson (2008) beskrev sjuksköterskorna i föreliggande 

studie att dokumentation är ett komplext område. Sjuksköterskorna beskrev ett flertal 

svårigheter relaterat till sårdokumentation där tid, språkval och bedömningsunderlag 

ansågs ha avgörande betydelse.  
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Björvell (2011) menar att sjuksköterskans attityd är den viktigaste komponenten för en god 

omvårdnadsdokumentation men framhäver att sjuksköterskor, som tidigare nämnts, 

upplever tidsbrist som det största hindret för att dokumentera. Att tidsbristen är ett stort 

hinder bekräftades av sjuksköterskorna i föreliggande studie som beskrev att otillräcklig tid 

med patienten och otillräcklig tid att dokumentera var en av de främsta svårigheterna med 

att dokumentera sår.  

 

Maylor (2006) menar att språk och ordval är viktiga faktorer för hur pass användbar 

sårdokumentationen är och att den präglas av sjuksköterskors subjektiva beskrivningar 

eftersom det saknas konsensus om hur sår ska beskrivas. I likhet med Maylor lyftes det 

under intervjuerna fram att beskrivningar av sår många gånger skiljde sig åt till följd av 

språkliga variationer. De språkliga variationerna och subjektiva ordvalen kunde leda till att 

sjuksköterskorna inte förstod dokumentationen ordagrant men att den utifrån sitt 

sammanhang kunde förstås. Sjuksköterskorna upplevde att misstolkningar av 

dokumentationen kunde leda till negativa konsekvenser för patienten, vilket även bekräftas 

av Jefferies et al. (2011) och Thoroddsen et al. (2013).  

Metoddiskussion  

Den kvalitativa designen avser att studera personliga erfarenheter av ett fenomen 

(Henricson & Billhult, 2012) och kvalitativ intervjustudie valdes som metod då den ansågs 

mest lämplig för att besvara studiens syfte. Det upplevdes att tillämpande av en kvantitativ 

design inte skulle ge ett likvärdigt resultat då den fokuserar på kvantifierbar data och avser 

att studera fenomen objektivt, vilket innebär att personliga erfarenheter inte är av intresse 

(Polit & Beck, 2011).   

Med hänsyn till studiens omfattning och metod genomfördes intervjuer med åtta 

yrkesverksamma sjuksköterskor. Kvale och Brinkmann (2014) framhäver att antalet 

intervjuer i en kvalitativ studie bör begränsas för att innehållet ska bli väl bearbetat. Trost 

(2010) menar även att kvalitet är att föredra framför kvantitet och författarna ansåg att de 

åtta intervjuerna gav ett resultat som besvarade syftet på ett tillfredsställande sätt. 

Sjuksköterskorna som deltog i studien representerade tre olika avdelningar inom tre olika 

verksamhetsområden vilket författarna, i enlighet med Trost, ansåg bidra till en variation i 

urvalet och en bredd i resultatet. Författarna har dock diskuterat huruvida resultatet hade 

kunnat se annorlunda ut om ett större antal avdelningar representerats och kommit fram till 

att resultatet troligtvis i större utsträckning beror på deltagarnas erfarenheter än antalet 

avdelningar. De tre representerade avdelningarna hade dock en hög förekomst av sår vilket 

ansågs ha en inverkan på deltagarnas erfarenhet och resultatet hade möjligtvis kunnat se 

annorlunda ut om sjuksköterskorna arbetade vid avdelningar där sår inte var lika vanligt 

förekommande. 

Deltagarna i studien hade varierande ålder och mellan ett och ett halvt och 18 års 

arbetslivserfarenhet. Benner (2001) menar att sjuksköterskan först efter två år kan anses 

erfaren och kompetent inom sitt område varför detta var ett kriterium för deltagande vid 

studiens start. Två av deltagarna hade dock kortare arbetslivserfarenhet inom yrket men 

bidrog med relevant information i relation till studiens syfte och inkluderades därför i 

studien. Den spridda arbetslivserfarenheten ansågs ge en större variation i 

undersökningsgruppen, vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) styrker 

studiens trovärdighet. 
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En intervjuguide upprättades för att användas som stöd under intervjuerna (Trost, 2010) 

och för att försäkra att allt av intresse för studien täcktes in under samtliga intervjuer. 

Frågorna formulerades i öppen form för att ge deltagarna större utrymme att berätta fritt 

om sina erfarenheter. Danielson (2012a) menar att för detaljerade frågor kan orsaka att 

intervjuaren känner sig styrd av intervjuguiden vilket kan förstöra samspelet i 

intervjusituationen. Intervjuguidens innehåll testades i en pilotintervju för att undersöka 

frågornas relevans i förhållande till syftet. I enlighet med Trost diskuterades 

intervjuguidens innehåll efter den första intervjun och två av frågorna ansågs då vara 

tvetydiga. De två frågorna omformulerades för att förhindra misstolkningar som skulle 

kunna orsaka bortfall av information och därmed påverkan på resultatet. Revideringen av 

intervjuguiden ansågs befogad då de efterföljande intervjuerna gav tillfredställande svar i 

förhållande till studiens syfte och hade därmed en positiv påverkan på resultatet. 

 

Det faktum att samtliga intervjuer utfördes på deltagarnas respektive avdelningar ansågs 

fördelaktigt, då Trost (2010) framhäver att den intervjuade ska känna sig trygg i 

intervjumiljön. Trost betonar också vikten av att intervjuer utförs i så ostörd miljö som 

möjligt. Två av intervjuerna avbröts dock tillfälligt, vilket möjligen kan ha påverkat 

deltagarnas fokus och därmed deras beskrivningar.  

Beslutet om att endast en av författarna skulle intervjua ansågs i efterhand befogat till följd 

av att intervjuaren då hann bli trygg i sin roll under de fåtal intervjuer som genomfördes. 

Det skapade också förutsättningar för ett likvärdigt förfaringssätt under samtliga intervjuer 

och minskade risken för skilda följdfrågor mellan intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 

2014). Det har diskuterats huruvida variationen i deltagarnas beskrivningar hade kunnat 

öka om författarna alternerat den aktiva rollen. Det konstaterades dock att det förmodligen 

var mer betydelsefullt med en trygg och skicklig intervjuare som kunde frambringa 

utförligare svar.  

 

Intervjuerna spelades in med diktafon för att underlätta analysprocessen och för att undvika 

att information skulle falla bort. En av fördelarna med ljudinspelning var, i enlighet med 

Trost (2010), att författarna kunde vara fullt närvarande i intervjusituationen och undgå att 

föra anteckningar. Det har dock förts en diskussion huruvida ljudinspelningen kan ha 

begränsat eller hämmat deltagarna i deras beskrivningar då det kan upplevas besvärande att 

bli inspelad. Författarna till föreliggande studie anser att ljudinspelningen trots detta inte 

har påverkat resultatet men att det kan ha tagit lite längre tid för deltagarna att bli bekväma 

i intervjusituationen. 

 

Det beslutades att samtliga intervjuer skulle transkriberas av en av författarna vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) säkerställer att samma tillvägagångssätt används. För att 

kunna tolka innehållet utifrån bästa möjliga förutsättningar transkriberades materialet 

ordagrant. Kvale och Brinkmann framhäver att transkriberingen kan påverkas om 

inspelningen är av dålig kvalitet eller om det är svårt att höra vad som sägs under 

intervjuerna. För att motverka detta genomfördes transkriberingarna inom ett dygn efter 

intervjuernas genomförande och fanns därmed färskt i minnet. Vid de tillfällen det fanns 

svårigheter att uppfatta vad som sades hjälptes författarna åt att lyssna igenom de 

sekvenserna för att undvika feltolkningar. Dessa svårigheter upplevdes därför inte påverka 

studiens resultat. 

 

Valet att emellanåt arbeta på var sitt håll under analysprocessen anses ha främjat resultatet 

då det gav utrymme för författarna att enskilt tolka analysmaterialet.  
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Detta arbetssätt bidrog till att författarna hade en öppenhet för olika tolkningsmöjligheter, 

vilket är i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) som menar att det inte 

bara finns en sann tolkning av verkligheten. Om författarna istället hade valt att analysera 

allt material gemensamt skulle det troligtvis ha inskränkt på tolkningsutrymmet och 

därmed orsakat ett snävare resultat.  

 

Båda författarna granskade alla transkriberade intervjuer och analyserade därefter 

materialet gemensamt, vilket Lundman och Hällgren Graneheim (2012) anser ökar 

tillförlitligheten i resultatet. Studiens tillförlitlighet stärks även av att författarna gett en 

noggrann beskrivning av analysprocessen. Det analyserade materialet resulterade i tre 

huvudkategorier och nio underkategorier vilka ansågs spegla resultatet väl. Under 

resultatdelen gavs exempel på citat vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim ger 

läsaren möjlighet att bedöma den presenterande textens giltighet. Resultatet i studien kan 

dock inte ses som oberoende av författarna då Lundman och Hällgren Graneheim menar att 

forskarens delaktighet är oundviklig i kvalitativ forskning.  

 

Den kvalitativa metoden avser att studera subjektiva erfarenheter men eftersom 

verkligheten kan tolkas på flera olika sätt har författarna varit medvetna om vikten av att 

upprätthålla trovärdigheten i arbetet. Alla steg i arbetsprocessen har övervägts och ett 

reflekterande förhållningssätt har präglat hela arbetsprocessen, från studiens syfte till 

presentation av studiens resultat. Detta i enlighet med Danielson (2012b) som menar att 

trovärdighet utgörs av ett helhetsperspektiv.  

 

Då kvalitativ innehållsanalys användes som metod för att analysera det insamlade 

materialet kan studiens resultat inte generaliseras. Resultatet kan däremot överföras till 

liknande sammanhang i form av andra grupper eller situationer (Danielson, 2012b). 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) menar dock att det är läsaren som avgör i vilken 

utsträckning resultatet är överförbart. En noggrann beskrivning av hela arbetsförloppet 

skapar förutsättningar för läsaren att avgöra studiens överförbarhet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012).  

 

Slutsats   

Dokumentation av sår beskrevs vara ett komplext område som påverkas av flera faktorer 

på olika nivåer. En avgörande faktor var sjuksköterskors kunskaper om sår vilka var 

avgörande för sårbedömningen och således även för dokumentationens utförande. 

Grundutbildningen med avseende på sår ansågs otillräcklig i förhållande till det ansvar 

sjuksköterskor förväntades ta i den kliniska verksamheten. Tidsbrist, 

dokumentationsrutiner och undersköterskans roll var ytterligare faktorer som ansågs 

påverka dokumentationens utförande i stor utsträckning. Dokumentationen upplevdes vara 

av stor vikt för patienter med sår och beskrevs påverka patienten i olika grad beroende på 

dess utförande. Bristande dokumentation upplevdes kunna leda till negativa konsekvenser i 

form av försämrad sårläkning, felbehandling, minskad möjlighet till uppföljning och 

utvärdering samt förlängd vårdtid. Sammantaget upplevdes dessa faktorer bidra till en 

äventyrad patientsäkerhet och försämrad vårdkvalitet.  

 

Fortsatta studier  

Utifrån föreliggande studies resultat anses det relevant att undersöka orsaken till den 

bristande kunskapen om sår och vilka specifika kunskapsluckor som finns i praktiken. 
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 En forskningsfråga som väckts under studiens gång är hur sjuksköterskors attityder 

gentemot dokumentation i allmänhet ser ut. Detta anses relevant att undersöka eftersom 

sjuksköterskors attityder gentemot dokumentation är avgörande för hur väl den utförs. Då 

denna studie bland annat har studerat sjuksköterskors upplevelser av vilka konsekvenser ett 

bristande omhändertagande av sår kan orsaka, anses det också vara av intresse att 

undersöka detta ur patientens perspektiv.  

 

Klinisk relevans 

Eftersom bristande kunskap gällande sår kan leda till negativa konsekvenser för patienten 

påvisar föreliggande studie att utbildning om sår och sårdokumentation är betydelsefullt 

för alla verksamma sjuksköterskor. Författarna har en förhoppning om att studiens resultat 

ska kunna bidra till att området uppmärksammas mer i både grundutbildningen och den 

kliniska verksamheten. Resultatet påvisar vilka faktorer som har betydelse för 

dokumentationens utförande och vilka svårigheter som finns relaterat till detta. Dessa 

faktorer och svårigheter anses kunna betraktas som förbättrings- och utvecklingsområden i 

den kliniska verksamheten. 

Författarna har en förhoppning om att studiens resultat ska kunna bidra till en ökad 

medvetenhet om hur omhändertagande och dokumentation av sår faktiskt påverkar 

patienten. Att det kan leda till ökat lidande, försämrad vårdkvalitet och äventyrad 

patientsäkerhet. En önskan vore också att studiens fynd kan bidra till att sjuksköterskor får 

ökade resurser för att förbättra omhändertagande och dokumentation av sår och därmed 

möjlighet att motverka dessa negativa konsekvenser. 
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BILAGA A 

     Stockholm 2014-08-27 

Till verksamhetschef 

NN 

XXkliniken, Danderyds sjukhus 

 

Vi heter Ellika Persson och Magdalena Argenius och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola. Vi går i termin 5 och kommer under denna termin att genomföra 

ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör 

sårdokumentation (var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och 

upplägg). Vi är intresserade av få genomföra intervjuer med tre till fyra sjuksköterskor vid 

……… kliniken, Danderyds sjukhus.  

 

Om Du godkänner att studien genomförs vid …..kliniken, är vi tacksamma för din 

underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 

dig tveksam till att studien genomförs vid ……kliniken är vi tacksamma för besked om 

detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 

eller vår handledare. 

 

Vänliga hälsningar  

  

__________________________  __________________________ 

    

Ellika Persson   Magdalena Argenius 

07X-XXX XX XX   07X-XXX XX XX 

x.x@stud.shh.se   x.x@stud.shh.se 

 

Handledare 

 

__________________________ 

 

Karin Casten Carlberg 

07X-XXX XX XX 

x.x@shh.se 

 

 

 

 

 



II 

 

EN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE SÅRDOKUMENTATION 

 

Problemformulering 

Dokumentation är ett viktigt verktyg i omvårdnadsarbetet och har en central betydelse för 

att skapa kontinuitet i patientens omvårdnad. Då kontinuitet är en förutsättning för optimal 

omvårdnad är det av stor vikt att dokumentation sker fortlöpande under hela vårdförloppet. 

Dokumentationen möjliggör då en utvärdering av vård och omvårdnad.  

 

Studier har visat att bristande rutiner avseende sårdokumentation leder till stora 

samhällskostnader vid omhändertagande och behandling av patienter med olika typer av 

sår. Andra studier har visat att det inte finns något enhälligt språk gällande 

sårdokumentation och att bristfällig sårdokumentation kan leda till en försämrad sårvård 

vilket medför negativa konsekvenser för patienten.  

 

Grundat på detta anser författarna att detta område är viktigt att undersöka med en 

förhoppning om att få insikt i hur sjuksköterskor upplever att denna problematik ser ut i 

praktiken och vilken betydelse det har för patienten. 

 

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att dokumentera sår och hur 

dokumentationen påverkar patienten.  

 

Metod 

Vi kommer att utföra en kvalitativ studie där vi planerar att genomföra intervjuer med 2-3 

sjuksköterskor från tre olika kliniker vid Danderyds sjukhus där beräknad tid för 

intervjuerna är 30-45 minuter. Målet är att få en förståelse för vilken betydelse 

sjuksköterskor upplever att sårdokumentation har i den kliniska verksamheten. Kriterier för 

deltagande i studien är att vara svensktalande sjuksköterska som har arbetat i minst två år 

och under denna tid ha vårdat patienter med någon typ av sår. 

 

Tidslängd för arbetet 

Det självständiga arbetet kommer att genomföras under v. 40-47 och vi önskar att kunna 

utföra intervjuerna under v. 41-43 men har möjlighet att anpassa oss efter 

sjuksköterskornas möjligheter.  
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Jag godkänner härmed att Ellika Persson och Magdalena Argenius får utföra studien  

”En kvalitativ studie gällande sårdokumentationens betydelse” på kliniken under 

tidsperioden oktober-november 2014. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

__________________________ 

Namnteckning, Verksamhetschef 

 

__________________________ 

Namnförtydligande 
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BILAGA B 

INTERVJUGUIDE 

Allmänna frågor  

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska?  

2. Har du någon specifik utbildning i sår förutom den som ingår i grundutbildningen? 

 

Huvudfrågor  

1. Skulle du vilja berätta om dina erfarenheter av sårdokumentation?  

 

2. Skulle du vilja berätta om hur du kände inför att dokumentera sår direkt efter 

grundutbildningen?  

 Bedöma, behandla 

 Hur det känns idag 

 

3. Hur ser rutinerna ut kring sår på den avdelning där du idag arbetar? 

 Ansvar 

 Helhetsperspektiv 

 Tidigare arbetsplatser 

 

4. Hur upplever du att rutiner gällande sårvård påverkar patientens vård? 

 

5. Kan du berätta om hur dokumentationen gällande sår ser ut på den avdelning du 

arbetar?  

 Rutiner 

 Kontinuitet 

 

6. Vad upplever du att det kan finnas för svårigheter gällande sårdokumentation?  

 Konsekvenser för patienten 

 

7.  Upplever du att alltid förstår det som står skrivet i journalen?  

 

8. Hur upplever du att sjuksköterskors kunskap om sårdokumentation påverkar patientens 

vård?  

 

9. Upplever du att det finns tillräcklig kunskap om sår bland sjuksköterskor? 

 

10. Avslutningsvis, finns det något du skulle vilja tillägga utöver det som redan har tagits 

upp? 

 

Eventuella frågor för fördjupning 

Berätta mer om…? 

Kan du utveckla…? 

Hur tänker du…? 

Varför…? 

Hur…? 

 



V 

 

BILAGA C 

INFORMATIONSBREV TILL DELTAGARE 

 

Vi heter Ellika Persson och Magdalena Argenius och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola. Vi går i termin fem och genomför nu vårt självständiga arbete 

omfattande 15 högskolepoäng. Syftet med vår studie är att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av sårdokumentation och dess betydelse för patienten. Vi kommer att intervjua 

sex till åtta sjuksköterskor från tre avdelningar med olika inriktningar.   

 

Dokumentation är ett viktigt verktyg i omvårdnadsarbetet och har en central betydelse för 

att skapa kontinuitet i patientens omvårdnad. Studier har visat att bristande rutiner 

avseende sårdokumentation leder till stora samhällskostnader vid omhändertagande och 

behandling av patienter med olika typer av sår. Andra studier har visat att det inte finns 

något enhälligt språk gällande sårdokumentation och att bristfällig sårdokumentation kan 

leda till en försämrad sårvård vilket medför negativa konsekvenser för patienten.  

 

Grundat på detta anser vi att vårt valda problemområde är viktigt att undersöka med en 

förhoppning om att få en förståelse för hur sjuksköterskor upplever att det ser ut i praktiken 

och vilken betydelse det har för patienten. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du får när som helst avbryta Din medverkan. 

Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter och kommer, efter ditt godkännande, att spelas in 

med diktafon. Vid eventuella oklarheter eller funderingar ser vi gärna att du säger till. 

Intervjuerna kommer att transkriberas för att sedan analyseras. Personuppgifter kommer att 

avidentifieras under denna process. Insamlad data kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast författarna kommer att ha tillgång till materialet. Redovisad data kommer inte att 

kunna kopplas till en specifik deltagare och de inspelade intervjuerna kommer att raderas 

efter avslutat arbete.   

 

Om det uppstår några frågor eller funderingar efter intervjun så är Du välkommen att höra 

av Dig.  
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Ellika Persson    

07X-XXX XX XX    

x.x@stud.shh.se    
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