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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Ett svårläkt sår definieras genom att det ej läkt på sex veckor sedan sårets uppkomst. Det är 
viktigt att sjuksköterskan har goda kunskaper om sårbehandling, läkningshämmande 
faktorer och ett gott bemötande till patienten. Sjuksköterskan skall föra en kommunikation 

med patienten om såret och situationen och en god relation bör upprätthållas för att främja 
sårläkningen. 

Syfte 

 

Att beskriva betydelsen av sjuksköterskans kunskaper om och erfarenheter av svårläkta sår 
för patientens upplevelse av sårbehandlingen. 

Metod 

 

Metoden var litteraturöversikt där 15 artiklar inkluderades. Artiklarna lästes och 

granskades för att vidare kvalitetsbedömas. Artiklarnas resultat analyserades av författarna 

och sammanställdes till teman. I resultatet inkluderades artiklar av både kvantitativ och 
kvalitativ metod.  

Resultat 

 
Resultatet visar på bristande kunskaper gällande bedömning och behandling av svårläkta 

sår hos många sjuksköterskor. Bristfällig kommunikation och relation till patienten samt 
svårigheter med att se helheten var några områden som påverkade patientens upplevelse 

och behövde förbättras. Sjuksköterskornas kunskaper var inte alltid evidensbaserade och 
det efterfrågas mer utbildning och fortbildning inom sårbehandling. 
 

Slutsats 

 

Resultatet talar för att sjuksköterskors kunskaper om och erfarenheter av sårbehandling vid 
svårläkta sår är otillräckliga. Det praktiska utförandet vid behandling och teoretiska 
kunskaper inom området verkar vara bristfälliga. Har sjuksköterskorna otillräckliga 

kunskaper vid behandling av svårläkta sår kan det påverka patientens upplevelse av 
sårbehandlingen negativt och en god och säker vård kan inte tillfredsställas. 

Sjuksköterskornas kunskapsnivå kan möjligen förbättras med mer utbildning och 
regelbunden fortbildning av kunskaper inom området. 
 

 
Nyckelord: Svårläkt sår, sårbehandling, sjuksköterska, kunskap, erfarenhet 
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INLEDNING 

Svårläkta sår är ett växande problem i samband med en ökad äldre befolkning och ett ökat 

antal personer med stort vårdbehov. Svårläkta sår har blivit lågt prioriterade i vården och 
det finns stora kunskapsluckor inom området (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). Till Sveriges Radio säger sårexperten Christina Lindholm ”Det här är ett 
ökande problem som för med sig stort lidande för dem som drabbas och stora kostnader för 
samhället” (Larsson, 2014). Därför upplever vi att det är av vikt att sjuksköterskorna har 

kunskaper och erfarenheter av att utföra sårbehandling, inte minst för patienternas 
välbefinnande utan även samhällsekonomiskt sett.  

Intresset för området väcktes under den verksamhetsförlagda utbildningen då vi kom i 
kontakt med svårläkta sår ett flertal gånger. I dessa fall upplevde vi att det varken fanns 

tillräckliga kunskaper eller erfarenheter hos personalen om sårbehandling. Avsikten med 
denna litteraturöversikt är att beskriva kunskaper och erfarenheter hos sjuksköterskor vid 
behandling av svårläkta sår för patientens upplevelse.  

BAKGRUND 

Sårets historik 

Lindholm (2012) tar upp att olika sorters sår och behandlingar har funnits i tusentals år 
tillbaka i tiden. Hos läkare genom historien har behandlingen och läkningen av sår alltid 

varit en av de viktigaste uppgifterna. Redan 400 år före Kristus började Hippokrates 
behandla bensår med kompressionsbandage. Han tittade även på patienten med ett 
helhetsperspektiv genom att erbjuda vin att dricka och därmed behandla patientens andra 

behov. Tidigt upptäcktes positiva effekter av behandlingar med honung, tättslutande 
förband och behovet av renlighet i samband med behandlingen. Många av de upptäckter 

som gjordes inom sårbehandling kom från antika Grekland eller mellanöstern och när 
kunskaperna spreds till centrala Europa på 1000-talet var de oftast skrivna på latin. På 
grund av detta dröjdes det innan läkare tog till sig av läkekonsten. I centrala Europa 

startade den första medicinska utbildningen år 1550. På senare år har forskare kunnat 
bevisa vetenskapen kring tättslutande förband som är fuktighetsbevarande. I Norden har 

sårläkningskonsten genom tiderna använt sig mycket av örter och växter som exempelvis 
grodbladsört och rölleka. Kåda har även använts inom sårbehandling i Norden (Lindholm, 
2012). 

Definition av sår 

Huden är beroende av en normal struktur och fungerande inre funktioner i den 
underliggande vävnaden. Skulle en förändring av de inre funktionerna och/eller ett yttre 

våld förekomma mot huden kan ett sår uppstå. Ett svårläkt sår uppstår oftast i kombination 
av dessa två (Ingebretsen & Storheim, 2011). 

På latin heter sår vulnus och kan definieras som ”Störning av normal anatomisk struktur 
och funktion i huden som läker i organiserad och tidsbestämd ordning” (Lindholm, 2012, 

s. 29). Ett exempel på vulnus är ett kirurgiskt operationssår. Definitionen av ett svårläkt 
sår, som kallas ulcus på latin, är att såret inte har läkt på mer än sex veckor. Ulcus orsakas 
av förändrade inre funktioner och processer och/eller vävnadsskada och kommer inte följa 

samma läkningsprocess som ett vulnus (Lindholm, 2012).  
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Svårläkta sår kallas ibland även för kroniska sår, men den benämningen används numera 
mer sällan (Lindholm, 2012) och därav kommer benämningen svårläkt sår användas i 
denna uppsats. 

Svårläkta sår är ett övergripande samlingsbegrepp för bensår C (leg ulcers), trycksår 
(pressure ulcers), fotsår hos personer med diabetes (diabetic foot ulcers) och maligna 

tumörsår (malignant ulcers/fungating ulcers) (Gånemo & Lindholm, 2009).  

Sårläkningsprocessen och läkningshämmande faktorer 

För att ett sår ska läka normalt ska det gå igenom tre läkningsfaser. Dessa är 

inflammationsfas, nybildningsfas och mognadsfas. De tre faserna är inte helt åtskilda utan 
överlappar varandra till viss del men kan användas för att förtydliga läkningsprocessen. 

Under inflammationsfasen kan de typiska tecknen för inflammation framträda, vilka är 
rodnad, svullnad, värmeökning och smärta. Inflammationsfasen pågår normalt i tre till fyra 
dagar efter att skadan har uppkommit. I ett svårläkt sår är denna fas aktiv i nästan hela 

läkningsprocessen (Lindholm, 2012). I nybildningsfasen bildas det nya blodkärl i 
sårområdet som utgör granulationsvävnaden. Epitelceller bildas över granulationsvävnaden 

och skapar en täckande yta. Denna fas kan i ett svårläkt sår pågå i över en månads tid. 
Mognadsfasen innebär att bindväv utvecklas och den nybildade vävnaden får en bättre 
hållfasthet. Denna fas påbörjas några veckor efter sårets uppkomst och kan pågå upp till 

flera år (Gånemo & Lindholm, 2009).  

För att kunna utföra korrekt sårbehandling krävs goda kunskaper om läkningsprocessen, 
förståelse om olika sårtyper och att kunna identifiera faktorer som hämmar sårläkning. 
Beroende på sårtyp och orsaken till uppkomst är de läkningshämmande faktorerna olika. 

Generella läkningshämmande faktorer är hög ålder, vissa sjukdomar, vissa 
läkemedelsbehandlingar, försämrad blodcirkulation, rökning, övervikt, näringsbrist, stress 
och psykosociala faktorer (Gånemo & Lindholm, 2009).  

Lindholm (2012) samt Atkin (2015) påpekar vikten av kompressionsbehandling för 

sårläkningsprocessen vid venösa bensår. Kompressionsbehandling hindrar att vätska 
samlas i vävnaden, hjälper vadmuskeln att pumpa upp blodet, förbättrar funktionen av 
venklaffarna, minskar diametern på venen och lindrar smärtan hos patienten. I en studie 

utförd av Åkesson, Öien, Forssell och Fagerström (2014) uppvisas det att patienter känner 
smärta i samband med venösa bensår. Det uppkommer även i studien att 

kompressionsbehandling av venösa bensår är den viktigaste behandlingen för sårläkning. 
Lindholm (2012) beskriver att sårsmärta vid venösa bensår har tidigare inte antagits 
förekomma, det har dock under senare år bevisats inte vara sant. Det är viktigt att smärtan 

utreds och behandlas eftersom den har en stor inverkan på patientens livskvalitet och 
förlänger tider för sårläkning. 

Kunskap och erfarenhet 

Kunskap är ett begrepp med flera olika betydelser och kan gestaltas i olika former. 
Kunskap kan bland annat innebära teoretisk kunskap. Denna typ av kunskap innebär att en 

person vet något. Teoretisk kunskap förmedlas skriftligt eller muntligt, även kallat 
språkligt (Nilsson Kajermo, Johansson & Wallin, 2014). Förenklat kan förhållandet mellan 
fakta och kunskap beskrivas som när en person tar till sig fakta och bearbetar den så har 

fakta övergått till kunskap (Tingström, 2014).  



3 

 

Enligt Nilsson Kajermo et al. (2014) är praktisk kunskap ytterligare en typ av kunskap som 
med fördel kan kombineras med den teoretiska kunskapen. Den praktiska kunskapen 
innebär att en person har färdigheter att utföra uppgifter i praktiken som är inlärda genom 

praktisk träning, i kombination av skriftliga och/eller muntliga instruktioner. Det handlar 
om att förstå hur, men också varför en uppgift utförs. En kombination av teoretisk kunskap 

och praktisk kunskap kan resultera i att den så kallade erfarenhetsbaserade kunskapen 
utvecklas. Denna typ av kunskap handlar om att ha en förmåga att kunna bedöma, se 
mönster och känna igen något. För att den erfarenhet som utvecklas ska kunna bli till 

kunskap krävs det att reflektera över handlingar och kritiskt granska dem samt jämföra 
med tidigare kunskaper (Nilsson Kajermo et al., 2014). 

Ordet erfarenhet beskrivs i Nationalencyklopedin (Haglund, 1991) som en upprepning av 
något för att resultera i färdighet, samt att erfarenhet kan liknas vid en process där kunskap 

förvärvas men kan även ses som ett resultat av den förvärvade kunskapen. Med hjälp av 
bearbetning kan en specifik upplevelse leda till erfarenhet och slutligen även 
erfarenhetsbaserad kunskap. Denna typ av kunskap utvecklas i en situation där en händelse 

eller upplevelse kritiskt granskas eller reflekteras över. Ett exempel kan vara en praktisk 
situation, exempelvis vid kontakt med en patient (Pilhammar, 2011). 

 
De som arbetar inom vården är inte bara konsumenter av kunskap utan även producenter 
genom att de lär sig av egna erfarenheter de utvecklar genom att vårda och undervisa 

patienter. För att kunskap ska gagna patienter behöver vårdpersonalen införliva teoretisk 
kunskap, forskning och praktisk kunskap i vårdarbetet (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). 

Sjuksköterskans roll inom sårbehandling 

Sjuksköterskan har en skyldighet att utföra sitt arbete med ett etiskt förhållningssätt och 
arbetet ska utföras efter rådande författningar och andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). I 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2a § stadgas att ”Hälso- och sjukvården ska 
bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att den ska särskilt /…/ 
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 3. främja goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen”. I patientsäkerhetslagen (SFS, 
2010:659) kap. 6 beskrivs i 1 § att ”Hälso- och sjukvårdspersonalen ska utföra sitt arbete i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet /…/ vården ska så långt som 
möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten ska visas omtanke och 
respekt”. 

Ingebretsen och Storheim (2011) beskriver att sjuksköterskans ansvar vid behandling av 
sår är bland annat att inneha kunskap och vetskap om olika sårtyper, sårläkningsprocessen 

och de olika faktorer som kan påverka läkningsprocessen. Sjuksköterskans funktion vid 
sårbehandling innebär att identifiera och åtgärda bakomliggande och/eller 

läkningshämmande faktorer till såret. Det rent praktiska utförandet vid såromläggning samt 
den stödjande och handledande rollen för patientens välbefinnande är också en del av 
sjuksköterskans arbetsområde.  

 
Zarchi, Latif, Haugaard, Hjalager och Jemec (2014) menar att sjuksköterskan spelar en 

viktig roll inom det interprofessionella teamet, som i gott samarbete med läkaren kan ställa 
en korrekt sårdiagnos, något som är väsentligt för en god sårbehandling. De konstaterar 
vidare att läkare förlitar sig till stor del på sjuksköterskans åsikter och kunskaper gällande 

sår och därmed kan sjuksköterskan spela en viktig roll för resultatet av sårbehandlingen. 
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Ashton och Price (2006) studie visar att kunskap om sårbehandling i första hand är 
erhållen genom kollegor, personliga erfarenheter och journaler. Inlärning av sårbehandling 
sker ofta genom att praktiskt pröva sig fram och inte genom evidensbaserade 

behandlingsprinciper.  

De kliniska resultaten för sårläkningen kommer att förbättras om sjuksköterskan har en 

stödjande och handledande roll genom att involvera och engagera patienten i sin egen vård 
och behandling. Den negativa inverkan ett sår kan ha på en patients livskvalitet kan 

förbättras genom stöttning och samtal. Genom kommunikation kan information om hur 
just den individuella patienten känner och har för tankar angående såret och dess 
medföljande konsekvenser framträda (Brown, 2013).  

Enligt Socialstyrelsens (2005, s. 13) kompetensbeskrivning bör en sjuksköterska 

”Implementera ny kunskap och därmed verka för en omvårdnad i överensstämmelse med 
vetenskap och beprövad erfarenhet”. En sjuksköterska ska därmed arbeta utifrån 
behandlingsmetoder och behandlingsmaterial som är baserade på evidens. En 

sjuksköterska bör även uppdatera sig med tillgänglig evidensbaserad kunskap 
(Socialstyrelsen, 2005).  

Sjuksköterskor använder sig ofta av behandlingsmetoder som är utdaterade och 
gammalmodiga i praktiken (Ashton & Price, 2007). Svenska studier (Forsman, Rudman, 

Gustavsson, Ehrenberg & Wallin, 2010; Rudman, Gustavsson, Ehrenberg, Boström & 
Wallin, 2012) visar även de att sjuksköterskor som arbetar kliniskt inte använder sig av 

forskningresultat i praktiken i någon stor utsträckning. Forsman et al. (2010) visar att 
sjuksköterskor som arbetat två år efter examen använde sig i låg utsträckning av att söka 
efter relevant forskning inom omvårdnad. Rudman et al. (2012) visade att sjuksköterskorna 

bland annat frågar sina kollegor istället för att läsa vetenskapliga rapporter. 

Behandlingsrelaterade problem som till exempel oklara besked, råd som patienten inte kan 

följa och krav på behandling som patienten inte kan uppfylla är negativt för 
sårbehandlingen (Persoon, Heinen, van der Vleuten, de Rooij, van de Kerkhof, & van 

Achterberg, 2004).  

Inom sårbehandling är det sjuksköterskans uppgift att sträva efter att uppnå de mål som är 

uppsatta för sårbehandling. Målen för sårbehandling är att göra läkningsprocessen möjlig, 
förebygga och hindra såret att bli infekterat, reducera lidandet och hjälpa patienten leva sitt 

dagliga liv (Lindholm, Tammelin & Häggström, 2013).  

Lindahl, Norberg och Söderberg (2008) beskriver att vid behandlingar av svårläkta sår kan 

även sjuksköterskor uppleva att behandlingen blir påfrestande och vissa situationer är svåra 
att hantera. Att vara den personen som blottar det sår som patienten ofta försöker gömma 
kan upplevas som jobbigt för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna kan även uppleva att de 

tränger sig in på patientens integritet och att de kan känna en känsla av hjälplöshet när de 
behandlar patienter utan att resultat uppnås i behandlingen av såret. En känsla av 

misslyckande kan uppstå när de inte lyckas skydda patienten från ett vidare lidande. 
Sjuksköterskorna uppger också känslor av meningslöshet när de behandlar sår hos 
patienter som lever i smuts och inte tar hand om sig själva.  
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Omvårdnadsdokumentation 

Lindholm (2012) beskriver att vid sårbehandling är det viktigt att föra en utförlig och 

förståelig dokumentation i journalen angående såret. Idag inom vården kan det vara många 
olika sjuksköterskor som behandlar varje patient under de olika stegen i behandlingen. När 

det inte är en sjuksköterska som kontinuerligt behandlar ett sår blir det svårare att följa upp 
utvecklingen. Därför är det väsentligt med en noggrann dokumentation om hur såret 
utvecklas och att dokumentera eventuella ändringar i behandlingen, inte minst för att andra 

sjuksköterskor ska kunna läsa och förstå. Det ska också föras dokumentation om patientens 
upplevelser och andra konsekvenser som uppstår i samband med såret.  

Törnvall och Wilhelmsson (2010) menar i sin studie att tydlig, omfattande och 
övergripande dokumentation kommer att stärka sårbehandlingens kontinuitet. Individuella 

omvårdnadsplaner bör göras och utvärderas.   

Patientens upplevelser 

Utgångspunkten för sårbehandling ska vara den totala sårproblematiken och inte bara det 

enskilda såret. Om sjuksköterskan fungerar som ett stöd i det psykosociala välbefinnandet 
kommer möjligheterna till ett gott behandlingsresultat att öka (Lindholm, 2012). 
Livskvaliteten för patienter med svårläkta sår är ofta nedsatt. Smärta, minskad rörlighet 

och minskat socialt liv är några faktorer som påverkas (Ingebretsen & Storheim, 2011). 

Enligt Lindholm (2012) är en av sjuksköterskans viktigaste uppgifter vid sårbehandling att 
undervisa patienten. Det är viktigt att sjuksköterskan gör informerande insatser för att göra 
patienten delaktig i behandlingen och därmed öka chanserna för ett gott resultat. Patienter 

som förstår behandlingsorsaken och behandlingsmetoden visar sig ha mer vilja till att 
fullfölja behandling. Det är viktigt att sätta upp mål för behandlingen tillsammans med 
patienten, mycket för att betona rollen som patienten har i behandlingen och för att göra att 

patienten blir mer delaktig. För att patientinformation ska bli framgångsrik bör den bygga 
på kommunikation mellan patienten och sjuksköterskan i vilken det är viktigt att både 

lyssna och berätta.  

Enligt Morgan och Moffatt (2008a) är det viktigt att skapa en bra relation mellan patient 

och sjuksköterska för att gynna sårläkning och patientens upplevelse av sårbehandlingen. 
Patienterna uppgav att de gärna ville ha en sjuksköterska som ser dem som den unika och 

individuella personen de är. Ett problem som patienter med svårläkta bensår uppgav var att 
de upplevde att sjuksköterskan inte alltid förstod deras smärta eller problem som de var 
tvungna att hantera och leva med. De kände att de var tvungna att övertyga sjuksköterskan 

om hur allvarliga de medföljande problemen var. Med en god relation till sjuksköterskan 
där båda parterna kände respekt, värdighet och lättsam kommunikation underlättades 

sårbehandlingen och påverkade behandlingens resultat positivt.  

Patienter upplevde att det alldeles för ofta var nya sjuksköterskor som behandlade deras sår 

och som inte hade tillräcklig kunskap om hur förbandet skulle användas korrekt. Studien är 
ett tydligt exempel på hur en god relation mellan sjuksköterskan och patienten, 

tillsammans med goda kunskaper om sårbehandling kan påverka resultatet och patientens 
upplevelse av behandlingen (Törnvall & Wilhelmsson, 2010).  
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Att skapa en god relation tillsammans med patienten genom humor och lärdom om 
patientens liv utöver såret kan framkalla gemenskap som underlättar sjuksköterskans 
känsla för hopp och medkänsla för patienten. Att dela en gemenskap med patienten innebär 

att vara ärliga och respektera varandra och inte undvika det obehagliga med såret. Det är 
positivt för patienten att sjuksköterskan även tittar på patienten och inte bara på såret vid 

behandlingen (Lindahl et al., 2008).  

Optimal sårbehandling 

För att sårbehandlingen ska vara optimal krävs det att allt utförs korrekt och det är viktigt 
att inte se komplexiteten som ett sår innebär som ett hinder. Flera val ska göras av 

sjuksköterskan i många steg under behandlingens gång. Att till en början se såret, kunna se 
helheten, förstå uppkomst och hitta orsaker till läkningshämmande faktorer, val av 

behandlingsmetod, val av förband, val av omläggningsfrekvens, renlighet vid omläggning, 
utvärdering av behandling och eventuell revidering av behandlingen är bara några av alla 
viktiga faktorer för sårläkningen. Inte minst är bemötande till patienten, den informerande 

rollen och det respektingivande mötet viktigt för att patientens upplevelse ska bli bra. 
Kunskaper och erfarenheter som sjuksköterskan besitter är alltså i allra högsta grad 

väsentliga för att kunna utföra en optimal sårbehandling, det krävs en skicklighet i praktisk 
färdighet såväl som en bred teoretisk grund att stå på (Lindholm, 2012). Relationen som 
kan skapas mellan sjuksköterskan och patienten kan påverka sårbehandlingens resultat, ett 

positivt bemötande kan förbättra sårläkningen och resultatet av behandlingen (Morgan & 
Moffatt, 2008a). 

Begreppet behandling 
Begreppet ”Behandling” i förhållande till sårbehandling har flera olika betydelser och 

innebörder som bör beaktas när vårdgivaren utför den specifika vård som behövs till den 
individuella patienten. I Svenska Akademins ordbok (Behandling, 2009) framkommer att 

ett användande av ordet behandling används i det avseende med en särskild 
vårdverksamhet eller behandlingsmetod. Översätts ordet behandling till engelska 
framkommer det att det svenska ordet har en bredare och större betydelse än det engelska 

ordet ”Treatment” (Behandling, 2010). Att behandla något kan dock även innebära samt gå 
ut på att bemöta, diskutera och pröva (Walter, 2002). Med detta perspektiv på ordet 

behandling i samband med sårbehandling innebär det att det även ingår en diskussion 
tillsammans med patienten om den läkemetod som har valts att utföras, är accepterad av 
båda parterna. Delaktigheten hos patienten kan ökas genom att aktivt och effektivt 

diskutera de behandlingsmetoder som planeras att användas. Med en behandling ska 
vårdgivaren inte bara se såret, utan även se och involvera patienten som helhet. Enligt 

Lindholm (2012) medföljer, utöver såret, även de psykosociala och lidande aspekterna vid 
en sårbehandling. Enligt Brown (2013) kommer de kliniska resultaten för sårläkningen 
förbättras om patienten är mer involverad i beslut och behandling. Behandling kan enligt 

Björvell och Thorell-Ekstrand (2009) beskrivas som en omvårdnadsåtgärd i form av en 
aktivitet med avsikt att lindra och minska ett uttalat problem hos patienten. 
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Omvårdnadsteori: Patricia Benner och Joyce Travelbee 

Sjuksköterskans kunskaper och färdigheter förvärvas och utvecklas kontinuerligt under 

arbetslivet. Patricia Benner har i sin teori förklarat detta med fem olika nivåer av 
kunskapsförvärvning. Som ny i ett visst ämne börjar man som novis gällande kunskap och 

sedan vidare till avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och slutligen expert.  
Förhållandet mellan teori och praktik beskrivs som ihopkopplade med varandra i en 
process, genom att förstärka och utveckla varandra i vilken en studerande kan vidare 

utveckla sin kompetens och kunskapsnivå. Det är viktigt att förhållandet mellan teori och 
praktik värderas högt för att kunna uppnå expertskicklighet. De båda begreppen måste var 

för sig vara välutvecklade. Exempelvis kan inte expertskicklighet uppnås, inom 
omvårdnad, med bara teori och ingen praktik. Det finns två områden, diagnos och 
behandling, där teori är av vikt men samtidigt kräver erfarenhet (Dreyfus & Dreyfus, 

1999). Detta kan appliceras på sjuksköterskans arbete inom sårbehandling. Det behövs en 
teoretisk bakgrund tillsammans med klinisk erfarenhet för uppnå goda kunskaper om 

behandlingar för svårläkta sår.   

För att kunna nå expertskicklighet i sitt yrkesutövande krävs att det erfarenhetsbaserade 

lärandet utvecklas tillsammans med en förmåga att kritiskt granska och reflektera över sina 
handlingar. För att undvika att utövandet bara blir återupprepande krävs det att lärandet är 
utvecklingsinriktat och att ifrågasättande antaganden görs, vilket vidare kan leda till 

beprövad erfarenhet (Benner, Tanner & Chesla, 1999).  

I Joyce Travelbees omvårdnadsteori är det relationen mellan patienten och sjuksköterskan 
som är i fokus för att god omvårdnad ska uppnås. Det är dock viktigt att sjuksköterskan 
och patienten ses som två unika individer/människor.  

När en roll som patient placeras på en individ kan en avhumaniserande process skapas som 
gör att individen kan ses som en sjukdom/ett sår istället för att ses som en unik människa 

med en sjukdom/ett sår. En patient kan då ses som ett jobb, en sängplats eller något som 
kräver tid. Målet med en mellanmänsklig relation där sjuksköterskan och patienten ser 

varandra som unika individer är att hjälpa patienten att undvika eller att hantera en 
sjukdom eller ett lidande. Att hitta mening i sjukdomen och lidandet är även viktigt enligt 
Travelbee. Både patienten och sjuksköterskan arbetar för att uppnå en relation, men 

ansvaret ligger hos sjuksköterskan att relationen skapas och upprätthålls. Sjuksköterskan 
ska använda sig själv på ett terapeutiskt sätt för att upprätthålla relationen och främja hälsa 

och förebygga ohälsa (Travelbee, 1971).  

Travelbee (1971) beskriver för att en mellanmänsklig relation ska kunna skapas måste fyra 

steg genomföras. Det första steget är det första mötet mellan sjuksköterskan och patienten 
där grunden för relationen börjar. Det andra steget är att båda parterna lär känna varandras 

personligheter och identiteter och de roller som är där minskas. Både sjuksköterskan och 
patienten får reda på vad som gör den andra individen unik. Det tredje steget är empati. 
Sjuksköterskan kan då begripa och sätta sig in i patientens situation, känslor och lidande. 

Det har visat sig lättare för sjuksköterskor med en längre erfarenhet inom yrket att känna 
empati för patienten. Det fjärde steget är sympati och det träder fram efter att empati har 

uppnåtts. Då uppstår en känsla att vilja hjälpa patienten att underlätta smärtan och lidandet.  
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Problemformulering 

I patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) såväl som i Socialstyrelsens (2005) 

kompetensbeskrivning står det att sjuksköterskor ska utföra sitt arbete i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet. Vården ska, så långt det är möjligt utformas i 

samråd med patienten.  

Ashton och Price (2007) visar i sin studie att sjuksköterskor inte använder sig av aktuella 

evidensbaserade behandlingsprinciper och att kunskap om sårbehandling inhämtas i första 
hand från kollegor, personliga erfarenheter och journaler. En svensk studie visar även den 
att sjuksköterskor inte inhämtar information från vetenskapliga rapporter utan snarare från 

andra, mer erfarna kollegor (Rudman et al., 2012). Sårbehandling som utförs i samråd med 
patienten och med en god relation mellan patienten och sjuksköterskan resulterar i bättre 

behandling och gynnar läkningen vilket beskrivs av Törnvall och Wilhelmsson (2010) 
såväl som Brown (2013), men det verkar inte alltid utföras eftersom Morgan och Moffatt 
(2008a) visar att patienterna vill bli mer inkluderade i sin sårbehandling. Området är 

viktigt att utforska eftersom patientens livskvalitet påverkas av det svårläkta såret 
(Ingebretsen & Storheim, 2011) och sjuksköterskans kunskaper och erfarenheter inom 

området kan utgöra en viktig del av patientens upplevelse av situationen och 
sårbehandlingen (Gånemo & Lindholm, 2009; Törnvall & Wilhelmson, 2010). 

Att belysa kunskapsnivåerna och erfarenheterna i sjuksköterskans kliniska arbetsfält kan 
på sikt leda till att förbättra kunskaperna hos sjuksköterskan angående sårbehandling och 

därmed styrka patientens upplevelse av omvårdnad.  

SYFTE 

Syftet var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans kunskaper om och erfarenheter av 
svårläkta sår för patientens upplevelse av sårbehandlingen.  

Frågeställningar:  

Hur påverkar sjuksköterskans kunskap och erfarenhet sårbehandlingen? 
Hur inhämtar sjuksköterskan kunskap om sårbehandlingen? 

Hur upplever patienten sårbehandlingen och hur är relationen mellan sjuksköterskan och 
patienten? 

METOD 

Val av metod 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är litteraturöversikt att rekommendera när en 

beskrivning av kunskapsläget inom ett visst område ska göras. Enligt Friberg (2012) är 
litteraturöversikt indicerad om avsikten är att skapa en överblick som är beskrivande eller 

sammanfattande av ett kunskapsfält. Detta görs genom att granska och sammanställa 
litteratur. Metoden ansågs vara lämplig för att förmedla resultat som besvarade syftet och 
därför var valet av metod litteraturöversikt.  
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Urval 

Följande inklusionskriterier valdes: Någon form av svårläkt sår, behandling vid svårläkta 

sår, kunskaper och/eller erfarenheter hos sjuksköterskan om svårläkta sår och/eller 
patientupplevelser. Artikeln skulle vara skriven på engelska eller svenska, företrädesvis 

vara peer reviewed, skriven från år 2000 till 2015, ha en tillgänglig sammanfattning 
(abstrakt). Artikeln ska ha gjort etiska överväganden. Artikeln ska innefatta 
frågeställningar som är betydelsefulla att få svar på. Artikeln ska ha medelhög eller hög 

vetenskaplig kvalitet.  
 

Exklusionskriterierna för arbetet var studier som inte kunde kopplas till det formulerade 
syftet. 

Datainsamling 

Relevant information i form av artiklar eftersöktes i databaser som innehåller forskning 

som är kopplat till vårdvetenskap vilket var Pubmed och CINAHL. Dessa två databaser är 
relevanta när forskningsstudier inom vårdvetenskap ska hittas (Karlsson, 2012). Sökord 

som uppfyllde syfte och frågeställningar definierades för att användas i artikelsökningarna. 
Sökningen resulterade i att artiklar hittades och de artiklar som bedömdes kunna besvara 
syftet valdes ut (Rosén, 2012). I litteraturöversikt kan både kvantitativa och kvalitativa 

artiklar användas om de besvarar syftet (Friberg, 2012). 

De sökord som valts för att hitta relevanta artiklar som kan besvara syftet till denna 
litteratuöversikt var: ulcer, wound, nurse, nursing knowledge, experience. Dessa användes 
med vissa modifieringar och tillägg samt med olika begränsningar för att få träffar som 

besvarade syftet. I föreliggande studie inkluderades 15 artiklar. Se tabell 1 för respektive 
sökningar. 

Tabell 1. Databassökning av artiklar. 

Databas 

Datum för 

sökning 

Sökord Begränsnin

gar 

Anta

l 

träff

ar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstra

kt 

Gransk

ade 

artiklar 

Inkluder

ade 

artiklar 

CINAHL 

2015-09-02 

”MM Leg 

ulcer nursing 

AND 

experience” 

 8 8 2 1 1 

CINAHL 

2015-09-02 

”MJ nursing 

knowledge 

AND wound” 

Year: 2000-

2015, 

Abstract 

available 

71 71 12 5 3 
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CINAHL 

2015-09-03 

Ulcer AND 

knowledge 

AND nursing 

Abstract 

available, 

Peer 

rewieved, 

Language 

English, 

Swedish, 

Year: 2000-

2015 

147 147 30 9 3 

PubMed 

2015-09-04 

”nurses 

knowledge 

AND 

treatment 

AND ulcer” 

Abstract, 10 

years, 

Language 

english 

123 123 9 3 1 

PubMed 

2015-09-06 

”Health 

Knowledge, 

Attitudes, 

Practice” 

[MAJR] AND 

ulcer 

Abstract, 10 

years 

76 76 9 3 2 

 

Manuella sökningar 

Fem sökningar gjordes manuellt genom att söka i referenslistor i valda artiklar och 

därigenom finna artiklar som var av relevans för syftet och frågeställningarna i 

föreliggande studie.  

Dataanalys 

De 15 inkluderade artiklarna bedömdes och valdes ut i flera steg. I det första steget lästes 
titel och abstrakt. Vid vilken det även gjordes en första sållning av vilka artiklar som var av 
betydelse. En andra sållning gjordes efter att ha läst artikelns fulltext. Artiklarna bedömdes 

i det andra steget utifrån urvalskriterierna och om de besvarade syftet och frågeställningar, 
därefter valdes de att sorteras bort eller ej. Varje artikel lästes var för sig och därefter 

diskuterades innehållet mellan författarna (Rosén, 2012). Artiklarna kvalitetsgranskades 
vidare genom att bland annat ställa frågor till sig själv angående artikelns kvalitet (Polit & 
Beck, 2012). Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för kvantitativ och kvalitativ 

metodansats (Bilaga A) användes som underlag för kvalitetsgranskning. Det är viktigt att 
kvalitén bestäms för att veta om artikeln ska inkluderas i resultatet eller inte. De artiklar 

som inkluderades, gjordes på väl valda grunder och utgjorde en viktig roll i resultatet för 
att besvara syftet och frågeställningar. Författarna bestämde att artiklar som inkluderades i 
resultatet skulle vara av medelhög eller hög kvalitet, för att resultatets trovärdighet skulle 

kunna styrkas, detta i enlighet med Kjellström (2012). En artikel som bedömdes ha låg 
kvalitet valdes bort i detta steg eftersom resultatet inte ansågs vara tillförlitligt. I urvalet av 

artiklarna och i formuleringen av resultatet var det viktigt att tänka på att egna åsikter i 
ämnet inte präglade processen (Friberg, 2012).  
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Därefter sammanställdes en tabell på de inkluderade artiklarna och bland annat antal 
medverkande i studien, studiens syfte, val av studiedesign redovisades (Rosén, 2012). 
Tabellen av de inkluderade artiklarna i denna litteraturöversikt syns i Bilaga B. Efter att de 

valda studierna har sammanställts i tabellen vägdes de ihop. Detta innebar att resultaten 
samlades ihop och en överskådlig bild över den insamlade evidensen skapades (Rosén, 

2012). En översikt av likheter och skillnader i studiernas resultat skapades och en 
sammanställning av materialet gjordes. Innehåll som handlade om samma sak 
sammanställdes till teman och presenterades under lämpliga rubriker (Friberg, 2012). 

Forskningsetiska överväganden 

Vid litteraturöversikt är det viktigt att välja artiklar som har gjort noga etiska överväganden 
eller att de ska ha fått tillstånd av en etisk kommitté (Wallengren & Henricson, 2012). För 

att en studie skulle bedömas som etiskt försvarbar ska den bland annat ha utgjorts av 
frågeställningar som är betydelsefulla att få svar på, den ska ha medelhög eller hög 
vetenskaplig kvalitet och ha genomförts på ett etiskt sätt (Kjellström, 2012). 

Forskningsresultat kan vara missvisande, trots att de är sanna. Detta på grund av att de kan 
redovisa ett begränsat eller vinklat resultat av det som studerades. Beroende på det 

sammanhang som resultatet beskrivs i kan läsaren dra felaktiga och förhastade slutsatser 
(Helgesson, 2006). Det finns viss risk för feltolkningar och felbeskrivningar i ett 
examensarbete. Begränsade kunskaper angående forskningsmetodologiska 

tillvägagångssätt och bristfälliga kunskaper i engelska kan påverka förmågan att göra en 
rättvis bedömning av artiklar som ingår i studien (Kjellström, 2012).  

I föreliggande litteraturöversikt har artiklarna kvalitetsbedömts innan de inkluderades, i 
detta moment gjordes även forskningsetiska överväganden. Då bedömdes artiklarnas etiska 

försvarbarhet utifrån om de har fått tillstånd av en etisk kommitté, hade frågeställningar 
som var betydelsefulla att få svar på och hade genomförts på ett etiskt sätt samt att de 

skulle vara av medelhög eller hög vetenskaplig kvalitet. Artiklar som av författarna inte 
bedömdes ha god etisk kvalité inkluderades inte i litteraturöversikten. 

RESULTAT 

Resultatet utgick från 15 vetenskapliga artiklar som har lästs, granskats och analyserats. En 

översikt av likheter och skillnader i alla de inkluderade artiklarnas resultat har gjorts, 
därefter har innehåll som handlade om samma sak sammanställts till teman och 

presenterades i enlighet med Friberg (2012) under lämpliga rubriker. Därför presenterades 
resultatet i följande rubriker: Kunskaper och erfarenheter vid bedömning och behandling, 
kunskapsinhämtning samt patientkommunikation, relation och upplevelse. Resultatet 

besvarar syftet i denna litteraturöversikt som var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans 
kunskaper om och erfarenheter av svårläkta sår för patientens upplevelse av 

sårbehandlingen. 

Kunskaper och erfarenheter vid bedömning och behandling 

Ett återkommande resultat i flera av de inkluderade studierna var brister i sjuksköterskors 

kunskaper gällande bedömning och behandling av svårläkta sår. Behov av mer utbildning, 
bristande omvårdnadsdokumentation, bristande kvalitet på kompressionsbehandlingar, 
bristfällig smärtbedömning och smärtbehandling samt otillräckligt användande av 

evidensbaserade behandlingsmetoder uppvisades i resultaten. 
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Sjuksköterskors förmåga att göra en korrekt bedömning av såret och val av förband eller 
behandlingsmetod framställdes som bristfällig i Adderley och Thompson (2015) och Cook 
(2011). I Bell och McCarthy (2010) och Clarke-Moloney, Keane och Kavanagh (2008)  

studier framhölls även bristande kunskaper vid bedömning av sår. Bell och McCarthy 
framhöll även bristande kunskaper vid val av behandlingsmetod. I McCluskey och 

McCarthy (2012) studie visades det däremot att sjuksköterskors kunskap gällande 
bedömning av sår var tillräckliga men att kunskaper inte alltid användes i praktiken. 
Tapiwa Chamanga (2014) påvisade att sjuksköterskor hade bristfälliga kunskaper och 

praktiska färdigheter i omvårdnaden av sår. I Dugdall och Watson (2009) studie framkom 
det att sjuksköterskor med längre klinisk erfarenhet hade mer kunskaper om sårbehandling.  

Sjuksköterskor hade bristande kunskaper i flera moment inom sårbehandling, bland annat 
hygien, val av behandlingsmetod samt förståelse för läkning och läkningshämmande 

faktorer (Ferreira, Rigotti, Barcelos, Simão, Ferreira & Goncalves, 2014). Ferreira et al. 
(2014) samt Smith-Strøm och Thornes (2008) menade att sjuksköterskor behövde mer 
kunskap och utbildning inom sårbehandling. De visade också att det inte användes 

tillräckligt mycket evidensbaserade behandlingsmetoder inom omvårdnaden av sår. Smith-
Strøm & Thornes (2008) visade även att sår behandlas utan en sårdiagnos och 

sjuksköterskorna uppvisade bristfälliga kunskaper om uppkomst av svårläkta sår. De 
konstaterade även att de flesta sjuksköterskor någon gång kände sig osäkra på val av 
behandling och omläggningsfrekvens, vilket kunde påverka sårläkningen och ha negativ 

inverkan på patientens välbefinnande. De fastställde vidare i studien att sjuksköterskor bör 
vara bättre utbildade inom sårbehandling för att säkerställa patientsäkerhet. 

Gunningberg, Lindholm, Carlsson och Sjödén (2001) pekade på att 
omvårdnadsdokumentationen gällande sårbehandling var bristande. Detta fynd påvisades 

även i Tapiwa Chamanga (2014) studie som konstaterade att dokumentationen och 
omvårdnadsplaneringen kring sår var bristfällig. Gunningberg et al. (2001) beskrev att 

sjuksköterskors kunskaper kring trycksår inte var tillräckliga och kunde förbättras.  

Adderley och Thompson (2015) konstaterade att kvaliteten på bedömningarna som 

sjuksköterskor gjorde vid sårbehandling kunde förbättras. Studien visade även på att 
sjuksköterskor felaktigt bedömde vikten av flera steg i behandlingen, bland annat 
kompressionsbehandling och smärtbehandling. Clarke-Moloney et al. (2008) visade att 

bedömning av såret och omkringliggande vävnad inte gjordes tillräckligt ofta och 
väsentliga undersökningar utfördes inte. I flera studier (Adderley & Thompson, 2015; 

Clarke-Moloney et al., 2008; Ferreira et al., 2014; Smith-Strøm & Thornes, 2008; Van 
Hecke, Grypdonck, Beele, De Bacquer & Defloor, 2009a) beskrevs 
kompressionsbehandlingar, som utförts av sjuksköterskor vid venösa bensår, vara av 

bristande kvalitet eller att de inte utfördes tillräckligt ofta.  

Flera studier (Ebbeskog & Emami, 2005; Smith-Strøm & Thornes, 2008; Van Hecke, et 
al., 2009a) visade att patienter upplevde smärta vid sårbehandlingar och att det utfördes för 
få smärtbehandlande åtgärder i samband med omläggning av såret. Även Ferreira et al. 

(2014) samt McCluskey och McCarthy (2012) konstaterade att kunskaperna om 
smärtbehandling hos sjuksköterskor var för låga och att bedömningarna av smärta inte var 

tillräcklig. Bell och McCarthy (2010) samt Van Hecke et al. (2009a) framhöll att 
sjuksköterskor inte använde bedömningsskalor vid smärta i samband med behandling. 
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Van Hecke et al. (2009a) visade att endast 33 procent av de patienter som upplevde smärta 
i från såret får analgetika och de konstaterade vidare att smärta var underbehandlad hos 
patientgruppen. De påvisade även att sjuksköterskorna inte alltid visste om att deras val av 

förband kan ha direkt samband med upplevd smärta hos patienten. Bell och McCarthy 
(2010) beskrev att sjuksköterskor gjorde felbedömningar i val av metod för att minska 

smärta vid såromläggning men däremot hade de goda kunskaper om vilka faktorer som 
bidrog till smärta vid såromläggning.  

Kunskapsinhämtning 

Ett återkommande tema i flera av studierna var hur sjuksköterskor inhämtade kunskap om 

sår och sårbehandlingar. Resultat som att sjuksköterskor inte fick tillräckligt med kunskap i 
sin grundutbildning, att kunskap inte alltid var evidensbaserad samt att sjuksköterskorna 

upplevde osäkerheter kring sina egna kunskaper inom området framkom.  

I Smith-Strøm och Thornes (2008) studie framkom det att den vanligaste kunskapskällan 

inom sårbehandling kom från egna erfarenheter, kollegor och journaler. Smith-Strøm och 
Thornes (2008) visade även i sin studie att 65 procent av de deltagande sjuksköterskorna i 

studien ansåg sig ha för lite kunskap om sårbehandling. De beskrev även att 62 procent 
uppgav att de ibland kände sig osäkra i behandlingssituationer gällande sårbehandling.  

Ferreira et al. (2014) visade att sjuksköterskor upplevde att de inte fick tillräckligt med 
utbildning i sårbehandling i grundutbildningen. I Cook (2011) bedömde sjuksköterskorna 

sig själva ha brister i den egna kunskapen om sårbehandling. McCluskey och McCarthy 
(2012) visade att mer erfarenhet resulterade i bättre sårbehandling och även att de som 
uppdaterat sin kunskap de senaste två åren visade sig ha bättre kunskaper i sårbehandling. 

Clarke-Moloney et al. (2008) uppvisade i sitt resultat att sjuksköterskor som fortbildat sig 
gav bättre omvårdnad vid sårbehandling. I Dugdall och Watson (2009) studie framkom det 
att sjuksköterskor som hade mer utbildning inom sårbehandling även hade en mer positiv 

inställning till evidensbaserade behandlingsmetoder inom sårbehandling än de som inte 
hade lägre utbildning inom området.   

Smith-Strøm och Thornes (2008) konstaterade att det behövdes mer kunskap om 
behandling av sår och fastställer att sjuksköterskor bör vara bättre utbildade inom området. 

Detta för att säkra att patienter får en bra vård och behandling. I Ferreira et al. (2014) 
framgick det att sjuksköterskorna inte tyckte att de fick tillräckligt med utbildning i 

sårbehandling under sin utbildning till sjuksköterskor. Även Cook (2011) samt Smith-

Strøm och Thornes (2008) konstaterade att det krävdes mer utbildning till de som utförde 

sårbehandlingar, så de kunde bli mer kompetenta inom området. 

Patientkommunikation, relation och upplevelse 

Ett tema som återkom i de inkluderade studierna var bristfällig kommunikation och 
relation till patienterna. Det framkom att det var otillräcklig kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter samt att patienterna inte alltid fick den information de 

behövde. När det saknades ett helhetsperspektiv hos sjuksköterskor blev relationen 
bristfällig och patientens upplevelse av sårbehandlingen påverkades negativt.  
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I Van Hecke et al. (2009a) studie framgick att sjuksköterskor inte gav patienter tillräcklig 
information angående sårbehandlingen och viktiga livsstilsförändringar som patienten bör 
göra för att gynna sårläkning. De konstaterade vidare att sjuksköterskor inte uppnådde sin 

fulla potential som stöd för patienten i behandlingen. Detta påvisades även av Gunningberg 
et al. (2001) och Edwards, Moffatt och Franks (2002) som beskrev att utbildning och 

information till patienterna var bristfällig. Ebbeskog och Emami (2005) tog också upp den 
bristande relationen mellan patienten och sjuksköterskan eftersom det saknades ett 
helhetsperspektiv vid behandling av såret, något som är väsentligt för en god sårläkning. 

De visade även att patienter upplevde att sjuksköterskorna inte involverade dem i 
behandlingen och att de inte visade intresse för att ha en god relation till patienten 

Ebbeskog och Emami (2005) visade vidare på att patientens upplevelse av såret och 
behandlingen påverkades negativt när helhetsperspektivet inte användes. De menade 

vidare på att patienten kände sig mer säker och omhändertagen när han/hon blev behandlad 
av sjuksköterskor som har mer erfarenhet och kunskap inom sårbehandling. Tapiwa 
Chamanga (2014) tog upp sjuksköterskors uppfattning om att det var svårt att utföra en 

personcentrerad och holistisk vård på grund av organisatoriska problem.  

I Green, Jester, McKinley och Pooler (2013) studie framkom det att livskvaliteten för 
patienter med svårläkta sår gynnades om sjuksköterskorna lyssnade på patienten och de 
beskrev även relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna som en viktig del av 

sårbehandlingen. Patienterna upplevde vården kring sårbehandlingen bättre om 
sjuksköterskor gav information och patienterna tyckte att relationen till sjuksköterskorna 

var en viktig faktor för upplevelsen av sårbehandlingen. Van Hecke et al. (2009a) visade 
på att nästan hälften av sjuksköterskorna tyckte att patienter visade lågt intresse av 
information och detta var även en anledning till att sjuksköterskorna tyckte att det var svårt 

att ge patientinformation. De konstaterade vidare att patienter inte fick optimal vård eller 
tillräckligt med information om deras tillstånd. Morgan och Moffatt (2008b) visade att 

sjuksköterskor skyllde på patienten för att såret inte läkte och såg inte sig själva vara en del 
av problemet. Vidare konstaterade de att sjuksköterskorna inte alltid såg helheten i 
människan utan endast såret och de var bristfälliga på att hjälpa patienter att hantera 

emotionella situationer som kunde uppstå under behandlingen och därmed påverka 
patientens upplevelse.  

Edwards et al. (2002) visade att patienter önskade mer information om hur de själva kan 
hjälpa till att förbättra läkningsprocessen och hur de kan undvika att sår återkommer. 

Patienter önskade även mer information om orsaken till deras sår och hur de bäst hanterar 
smärtan orsakad av såret.  

Edwards et al. (2002) påvisade även i studien att informationen patienter får om såret och 
sårbehandlingen inte alltid var anpassad för dem. Patienter förstod inte alla de medicinska 

termer som användes i informationen de fick. Sjuksköterskor måste försäkra sig om att 
patienterna förstår den information de blev givna genom att identifiera patienternas nivå av 
kunskap för att kunna ge individanpassad information.  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva betydelsen av sjuksköterskans kunskaper om 

och erfarenheter av svårläkta sår för patientens upplevelse av sårbehandlingen. I resultatet 
framkommer det att sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter om svårläkta sår är 
otillräckliga, informationen och relationen till patienten är bristande och sjuksköterskors 

kunskapsinhämtning inte är tillfredsställande. Dessa är de tre huvudfynd som framkom i 
resultatet av studien.  

 
Flera av studierna som inkluderades i föreliggande studie pekade på brister i 
sjuksköterskornas kunskaper gällande bedömning och behandling av svårläkta sår. 

Utbildning, omvårdnadsdokumentation, kompressionsbehandling, smärtbedömning, 
smärtbehandling och användande av evidensbaserade behandlingsprinciper var några 

områden som var i behov av förbättring. 

I resultatet framkom att sjuksköterskornas användande av evidensbaserade 

behandlingsprinciper inte var tillräckliga och behandlingar utfördes utan att vara baserade 
på vetenskap. Detta i enlighet med Rudman et al. (2012) som i bakgrunden beskriver att 
sjuksköterskor i låg utsträckning söker efter vetenskap. Istället inhämtas kunskaper i första 

hand från kollegor eller tidigare erfarenheter, vilket även framkom i resultatet. I 
Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning beskrivs att en sjuksköterska ska utföra 

arbetet efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta kan i relation till resultatet i 
föreliggande studie peka på att det inte är fel att använda sig av egna tidigare erfarenheter, 
samtidigt som det framkom i resultatet att det är av stor vikt att använda sig av evidens vid 

behandlingar eftersom det underlättar läkning och ökar patientens välbefinnande. 

Kunskap kan enligt Pilhammar (2011) utvecklas till erfarenhetsbaserad kunskap när en 
händelse eller upplevelse reflekteras över, vilket innebär att kunskap inte automatiskt har 

ett samband med erfarenhet. Detta kan även kopplas ihop med Patricia Benners teori, där 
beprövad erfarenhet kan uppnås om det erfarenhetsbaserade lärandet är utvecklingsinriktat 
och ifrågasättande antaganden görs (Dreyfus & Dreyfus, 1999). Ett eventuellt samband är 

att de bristande kunskaperna som resultatet visat inom området för behandling av svårläkta 
sår har koppling till att sjuksköterskorna i låg utsträckning söker efter aktuell evidens.  

Socialstyrelsen (2005) beskriver vikten av att söka och använda sig av evidensbaserad 

kunskap för att kunna säkerställa att sjuksköterskorna har den kompetens som behövs. De 
benämner det som ett avgörande kompetensområde för att kunna utföra en god omvårdnad 

och nämner att utbildning är en del av arbetet dit. Detta styrks av resultatet som beskrev att 
sjuksköterskorna bör vara bättre utbildade inom sårbehandling för att kunna säkerställa 
patientsäkerhet.  

För att kunna utföra en god sårbehandling bör en diagnos på såret fastställas som beskrevs 

i bakgrunden (Zarchi et al., 2014). Detta görs dock sällan enligt Smith-Strøm och Thornes 
(2008) som visade att sår behandlas utan sårdiagnos. Det är viktigt att ställa en diagnos på 

såret för att kunna utföra rätt behandling, en felbehandling till följd av feldiagnostisering 
eller ingen diagnostisering kan få förödande konsekvenser för patientens välbefinnande, 
upplevelsen av sårbehandlingen och behandlingsresultatet (Lindholm, 2012). 
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Dokumentationen av sårbehandling är också bristfällig vilket framkom i resultatet. Detta 
kan påverka patientsäkerheten och i Patientdatalagen (SFS 2008:355) i 3 kap. 6 § fastställs 
att patientjournalen ska innehålla uppgifter som behövs för att kunna utföra en god och 

säker vård. Det fastställs även i Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) i 6 kap. 2 § att 
sjuksköterskor ska se till att sina uppgifter blir utförda, vilket inkluderar 

omvårdnadsdokumentation. Lindholm säger till Sveriges Radio (Larsson, 2014) att det är 
många sjuksköterskor som behandlar få patienter. Detta skulle kunna innebära att en 
sjuksköterska inte behandlar ett sår kontinuerligt på en patient utan gör det bara någon 

gång och sedan är det en annan sjuksköterska som behandlar såret. Det riskerar att 
behandlingen inte blir konsekvent. Detta i relation till den bristfälliga dokumentationen vid 

sårbehandling kan göra att patienterna inte får god och säker vård, vilket alltså ska följas 
enligt lag (SFS 2008:355). Behandlingsresultatet och patientens upplevelse av 
sårbehandlingen skulle därmed kunna påverkas negativt av den bristfälliga 

dokumentationen i samband med sårbehandling.  

Något som knyter an till att patienterna inte får god vård är det faktum att flera studier 
beskrev i resultatet att kompressionsbehandlingar inte utfördes tillräckligt ofta eller var av 

bristande kvalitet. Kompressionsbehandling är den enskilt bästa behandlingsmetoden vid 
venösa bensår (Åkesson et al., 2014) och därmed kan de resultat som framkom i flera 
studier påverka behandlingsresultatet och även patientens upplevelse av behandlingen. Den 

bristande smärtbehandlingen som flera studier pekade på i resultatet är negativt för 
patienten. Smärtan påverkar förmodligen i första hand patientens upplevelse av 

behandlingen. Utförs inte smärtbehandling av sjuksköterskor kan upplevelsen bli negativ 
och förmodligen påverkas även behandlingsresultatet och patientens vilja till delaktighet. 
Dessa två faktum, att sjuksköterskorna inte utför smärtbehandling eller 

kompressionsbehandling i någon större utsträckning, pekar på att sjuksköterskorna har 
bristande kunskaper i omvårdnad vid svårläkta sår.  

 
I resultatet framkom att sjuksköterskor hade bristande kunskaper från utbildningen, att 
kunskaperna som inhämtas inte alltid är evidensbaserade samt att sjuksköterskorna själva 

upplevde sig ha bristande kunskaper inom sårbehandling. Ferreira et al. (2014) beskrev att 
sjuksköterskorna inte tyckte att de fick tillräckligt med utbildning inom sårbehandling i 

sjuksköterskeutbildningen. Clarke-Moloney et al. (2008) visade att utbildning resulterade i 
bättre sårbehandling. Detta faktum påvisas även av Källman och Suserud (2009) som 
visade att de sjuksköterskor som gått en sårbehandlingskurs har bättre kunskaper än de 

som inte gjort det. Kan slutsatsen dras att sjuksköterskornas bristfälliga kunskaper inom 
sårbehandling kan avhjälpas med utbildning?  

I resultatet i föreliggande studie framkom att sjuksköterskor behövde mer kunskap och 

utbildning inom sårbehandling. Det påvisar även en studie av Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi 
och Suhonen (2014) vilka visar att sjuksköterskor hade bristande kunskaper i 
sårbehandling och föreslår ökade kunskapskällor inom grundutbildningen till sjuksköterska 

som en eventuell åtgärd. McCluskey och McCarthy (2012) visar dock att de som 
uppdaterat sin kunskap inom sårbehandling de senaste två åren hade mer kunskaper inom 

området än de som inte uppdaterat sin kunskap. Alltså bör kunskaperna uppdateras och 
inte bara ges under en grundutbildning vilket även kan kopplas till Pilhammar (2011) som 
skriver att erfarenhetsbaserad kunskap är en färskvara som behöver uppdateras 

regelbundet. Jakobsson Ung och Lützén, 2014 menar att sjuksköterskorna behöver både 
teori, forskning och praktisk kunskap i vårdarbetet för att kunskapen ska gynna patienter. 
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Detta kan även kopplas till Patricia Benners teori (Dreyfus & Dreyfus, 1999) som 
poängterar vikten av teori och praktik, vilka tillsammans i en process kan generera 
kunskap och kompetens, vilket kan leda till expertskicklighet inom ett visst område, i detta 

fall sårbehandling. Viktigt att nämna är att endast teori och ingen praktik inte kan leda till 
expertkunskap, utan begreppen måste var för sig vara välutvecklade. Till följd av detta kan 

det också föreslås att klinisk erfarenhet tillsammans med utbildning är en bra kombination. 
Även Travelbee (1971) betonar vikten av erfarenhet för att lättare kunna känna empati, 
vilket är det tredje steget i hennes teori. Det är alltså viktigt för att kunna skapa en god 

mellanmänsklig relation som kan gynna behandlingen och patientens upplevelse.  
 

Ett tema som uppkom i resultatet var att sjuksköterskorna hade en bristande relation till 
patienterna och kommunikationen mellan parterna var otillräcklig. Detta kunde leda till att 
patienternas upplevelse av behandlingen påverkades negativt. Även den informerande 

rollen som sjuksköterskor har var bristfällig. Intressant i sammanhanget är att Green et al. 
(2013) beskrev i resultatet i föreliggande studie att patienterna upplevde att 

sårbehandlingen blev bättre om relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna var 
god. Patienterna upplevde även att vården blev bättre om de fick information från 
sjuksköterskorna. Det påvisades även av en studie från Van Hecke, Grypdonck och 

Defloor (2009b) som beskrev att patienternas vilja till följsamhet i behandlingen ökade om 
relationen mellan sjuksköterskorna och patienterna var god. Även Brown (2013) beskriver 

vikten av patientens delaktighet för att gynna behandlingsresultatet. Alltså kan 
sjuksköterskor ha stor påverkan på behandlingsresultatet relaterat till relationen mellan 
sjuksköterskorna och patienterna. Dock menar Brown (2014) att enbart patientinformation 

inte kan ändra en patients beteende, utan det finns många andra faktorer som påverkar om 
patienten har kunskaper om behandlingen. Däremot kan den negativa inverkan ett sår har 
på livskvaliteten förbättras genom en bra relation mellan sjuksköterskor och patienter 

(Brown, 2013). Detta kan även knytas an till Travelbees omvårdnadsteori (Travelbee, 
1971). Den syftar till att relationen mellan patienten och sjuksköterskan utgör en viktig del 

för behandlingen. Eftersom det i resultatet framkom att relationen är bristfällig och 
information till patienterna inte är god kan även behandlingsresultatet ha påverkats 
negativt och patientens upplevelse av sårbehandlingen försämrats. Även i Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2 § stadgas att goda kontakter mellan patienten och hälso- 
och sjukvårdspersonalen ska främjas. Alltså är det av stor vikt att informera, kommunicera 

och skapa en relation för att en god vård, där patienten är delaktig ska skapas och 
behandlingsresultatet och upplevelsen av omvårdnaden gynnas.  

Sjuksköterskornas erfarenhet kan utgöra en viktig del i sårbehandlingen, vilket beskrivs av 

McCluskey och McCarthy (2012) som konstaterade att mer erfarenhet resulterar i bättre 
sårbehandling. I enlighet med Travelbee (1971) som säger att en sjuksköterska med mer 
erfarenhet kan lättare känna empati och därmed lättare skapa en mellanmänsklig relation 

som kan gynna sårbehandlingen. Benner (Dreyfus & Dreyfus, 1999) beskriver att 
erfarenhetsbaserad kunskap bygger på att kunskap reflekteras och granskas över, i vilken 

en sjuksköterska som gör detta kan uppnå expertskicklighet inom yrkesutövandet. I detta 
sammanhang kan det innebära att sjuksköterskor med mer erfarenhetsbaserad kunskap kan 
tillföra viktiga delar i sårbehandlingen.  
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Resultatet har visat att relationen mellan sjuksköterskor och patienter inte alltid är 
tillfredsställande, vilket är nedslående när det enligt Morgan och Moffatt (2008a) kan 
påverka resultatet av sårbehandlingen. I sjuksköterskors roll ingår det att vara ett stöd för 

patienten, vilket resultatet i denna litteraturöversikt har funnit brister i.  

Metoddiskussion 

 

Som tidigare nämnt i metodavsnittet rekommenderas litteraturöversikt som metod när en 
beskrivning av kunskapsläget inom ett ämne ska göras, i enlighet med detta var valet av 
metod i denna studie litteraturöversikt.  

De databaser som användes var PubMed och CINAHL. Dessa databaser innehåller 

forskningsstudier relaterade till vårdvetenskap (Karlsson, 2012) och bör därför kunna 
generera relevanta sökträffar för vårt syfte. Andra databaser har dock inte använts, vilket 
kan ses som en svaghet eftersom eventuella andra studier av vikt för resultatet kan ha 

missats. Sökord och kombinationen av dem har gjorts för att få ett resultat som potentiellt 
kan svara på syftet och frågeställningarna, vilket är en styrka för studien. Dock kan 

eventuella relevanta träffar ha uteslutits på grund av den begränsning som trots allt gjorts i 
val av sökord och kombinationer. 
 

I denna litteraturöversikt förekommer artiklar från flera olika länder. Eftersom både 
utbildningsnivåer och rollfördelning inom verksamheten antas av författarna se olika ut 

mellan olika länder kan detta ha påverkat resultatet i de inkluderade artiklarna. Resultatet i 
denna litteraturöversikt kan därmed ha påverkats och överförbarheten till sjuksköterskors 
kunskaper inom området i Sverige kan försvåras. 

 
Artiklarna som söktes skulle vara på svenska eller engelska. Detta kan utgöra en 
begränsning eftersom vissa relevanta artiklar kan ha fallit bort i artikelsökningarna. Att 

artiklarna är skrivna på engelska kan också innebära en svaghet när författarna inte har 
detta språk som modersmål. För att säkerställa att översättningen i största möjliga mån 

blivit korrekt har varje artikel diskuterats mellan författarna. I enlighet med ICN (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014) etiska kod har studien försökt grundats på evidensbaserad 
och aktuell forskning inom området och därmed valdes intervaller på årtal mellan år 2000-

2015. Snävare begränsning diskuterades men för att öka urvalet på artiklar och framförallt 
för att kunna inkludera en artikel gjord i Sverige beslöts ändå att hålla fast vid denna 

begränsning. Detta beslut kan ses som en styrka eftersom resultatet blev mer signifikant 
och överförbart till Sverige samtidigt som det kan ses som en svaghet eftersom forskning 
kan bli utdaterad. Beslutet anses dock inte påverka studiens resultat mer än nämnvärt och 

därmed kan tillförlitligheten i resultatet fortfarande styrkas.  
 

Eventuell förförståelse som förelåg innan och under arbetets gång har försökts att hållas 
undan i valet av artiklar och vid kvalitetsgranskningen av dem. En diskussion om 
förförståelserna fördes innan datainsamlingen, i enlighet med Henricson (2012) för att 

dessa i så liten mån som möjligt ska kunna påverka resultatet, vilket även stärker 
tillförlitligheten i föreliggande studies resultat.  

 
Kvalitetsbestämningen av artiklarna gjordes utifrån Sophiahemmet Högskolas 
bedömningsunderlag (Bilaga A). Artiklarna granskades var för sig för att sedan diskuteras 

gemensamt och deras kvalitet bestämdes.  
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Denna metod kan enligt Rosén (2012) utgöra en styrka för resultatet. Från början valdes 16 
artiklar ut men en av dem fick väljas bort på grund av att den inte kunde ingå i resultatet i 
relation till dess låga kvalitet. Kvaliteten av de inkluderade artiklarna är av medelhög 

kvalitet, vilket är en styrka för resultatets tillförlitlighet. Resultaten från de inkluderade 
studierna har också diskuterats för att en så exakt bild som möjligt ska skapas och att i 

största möjliga mån inte dra några felaktiga slutsatser. I en inkluderad studie kunde inget 
exakt antal deltagare identifieras, vilket utgjorde en svaghet för deras studie. På samma sätt 
sänktes kvalitén på andra studier där bortfall inte tydligt redovisades, de valdes dock ändå 

att inkluderas i resultatet eftersom de ansågs vara relevanta för syftet. 
 

Artiklarna som ingår i resultatet är både kvalitativa och kvantitativa. Denna blandning 
utgör enligt Friberg (2012) inget problem i en litteraturöversikt. Eftersom både svar på 
patienters upplevelse av sårbehandlingen och sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter 

skulle undersökas ansågs både kvalitativa och kvantitativa metoder i de inkluderade 
artiklarna kunna generera goda resultat. I resultatet ingår inga studier som är 

randomiserade kontrollerade, vilket kan ses som en svaghet i resultatet men verkar 
samtidigt vara svårt att hitta den typen av artiklar för att kunna besvara syftet. 
 

Syftet behövde breddas eftersom det inte fanns tillräckligt med forskning inom området för 
det som studien hade tänkts syfta till i första hand. Vilket bland annat var att undersöka 

endast en typ av svårläkt sår och att den endast skulle handla om grundutbildade 
sjuksköterskor. Dessa kriterier fick dock strykas för att underlaget var för litet och istället 
bredda syftet för att kunna hitta tillräckligt mycket relevanta artiklar.  

 
Författarna har för första gången arbetat med denna typ av uppsats på kandidatnivå och till 
följd av detta bör det beaktas att datainsamlingen och analysen kan ha påverkats 

(Henricson, 2012). På grund av brist på erfarenhet inom områden som att formulera 
sökord, söka i databaser, avgöra relevans och kvalitetsbedöma artiklar kan studiens resultat 

påverkats. För att undvika detta har kunskap inhämtats från relevant litteratur under 
arbetets gång.  

Kunskapen som erhållits genom att beskriva sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter 
om svårläkta sår har ökat. Om andra studier hade varit inkluderade hade resultatet kunnat 

te sig på annat sätt. Eftersom patienters upplevelser är subjektiva och att sjuksköterskor har 
olika kunskaper och erfarenheter kan resultatet sett annorlunda ut. Resultatet talar möjligen 
icke för alla typer av svårläkta sår eftersom det i föreliggande studie främst ingår artiklar 

som handlar om venösa bensår och trycksår på grund av brist på artiklar på övriga typer av 
svårläkta sår.  
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Slutsats  

Resultatet talar för att sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter om sårbehandling vid 

svårläkta sår är otillräckliga och att det praktiska utförandet vid behandling samt de 
teoretiska kunskaperna inom området är bristfälliga. Brister i relationen mellan patient och 

sjuksköterska kan resultera i att patienten inte är delaktig. Har sjuksköterskorna 
otillräckliga kunskaper vid behandling av svårläkta sår kan det påverka patientens 
upplevelse av sårbehandlingen negativt och en god och säker vård kan inte tillfredsställas. 

Sjuksköterskans kunskapsnivå kan möjligen förbättras med mer utbildning och 
regelbunden fortbildning av kunskaper inom området.  

Fortsatta studier 
En framtida studie som skulle vara intressant att utföra är en intervjustudie om svenska 

sjuksköterskors kunskaper om och erfarenheter av sårbehandling vid svårläkta sår. Detta 
område verkar vara outforskat och skulle tillföra en intressant kunskap som syftar till att se 
om exempelvis mer utbildning, kunskaper eller erfarenheter behövs inom området för 

sjuksköterskor i Sverige. Om en framtida litteraturöversikt på området skulle utföras bör 
den begränsas till exempelvis endast en typ av svårläkt sår för att bli mer specifik. På 

grund av brist av studier gjorda inom vissa områden vore det förmodligen bättre att utföra 
en intervjustudie. 

Intressant nog att kommentera är Tapiwa Chamanga (2014) som tog upp sjuksköterskornas 
uppfattningar om att det var svårt att utföra en holistisk och personcentrerad vård på grund 

av organisatoriska problem, vilket även påvisas av Friman, Wahlberg, Mattsson och 
Ebbeskog (2014) där sjuksköterskorna menar på att det är svårt att utveckla kunskaper och 
färdigheter inom sårbehandling på grund av organisatoriska problem, vilket kan leda till en 

otillräcklig sårbehandling. Detta kan vara ett intressant ämne att vidare utforska för 
patienternas säkerhet och sjuksköterskornas kunskaper inom sårbehandling. 

Klinisk tillämpbarhet  
För att en god och säker vård ska kunna garanteras för personer med svårläkta sår bör, 

enligt denna litteraturöversikt, sjuksköterskornas kunskaper inom området förbättras. 
Konkret bör utbildning och uppdatering av kunskaper ske. Samtidigt som det vore bättre 
att få sjuksköterskor behandlar många, istället för som det är idag, att många 

sjuksköterskor behandlar få. Därmed kan erfarenheten och kompetensen hos 
sjuksköterskor som arbetar inom området öka och patienternas upplevelse av behandlingen 

förmodligen bli bättre. Det skulle kunna vara avgörande för att möjliggöra en god och 
säker vård till patienter med svårläkta sår.  
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BILAGA A 

Tabell 2. 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). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 
för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 
eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 
med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och 

samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



II 

 

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. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att 

studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån 

de utforskades perspektiv. Avvsikten 

kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

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

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod  Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Adderley, U. 

J., & 

Thompson, C.  

2015 

Storbritannien.  

Community 

nurses´ 

judgement 

for the 

management 

of venous leg 

ulceration: A 

judgement 

analysis. 

Syftet var att utforska de 

bedömningar och val av 

behandlingar vid venösa 

bensår gjorda av 

sjuksköterskor i 

Storbritannien.  

36 sjuksköterskor gjorde 

bedömningar och val av 

behandlingar utifrån 110 

sjukdomsfall. En panel med 

avancerad kunskap gjorde 

även bedömningar som 

deltagarnas svar jämfördes 

med. 

n=36 

(0) 

Arbetet med venösa bensår är mycket 

komplext. Sjuksköterskor gör felaktiga 

bedömningar gällande vikten av olika steg 

i behandlingen bland annat 

kompressionsbehandling och 

smärtbehandling. Bedömningen gjord av 

sjuksköterskor kan bli bättre.  

CCT 

II 

 

Bell, C., & 

McCarthy, G. 

2010 

Storbritannien.  

 

The 

assessment 

and 

treatment of 

wound pain 

at dressing 

change. 

Undersöka sjuksköterskors 

kunskap vad beträffar 

såromläggning och 

sårsmärta. 

En kvantitativ deskriptiv 

metod användes. 

Enkäter med frågor skickades 

ut till sjuksköterskor.  

n=94 

(6) 
Kunskaper hos sjuksköterskor är låg 

gällande användandet av evidensbaserade 

smärtbedömningar och val av 

behandlingsmetod för att minska smärta. 

Däremot hade de goda kunskaper om 

vilka faktorer som påverkar smärta vid 

såromläggning.  

P II 



IV 

 

Clarke-

Moloney, M., 

Keane, N., & 

Kavanagh, E. 

2008 

Irland 

Changes in 

leg ulcer 

management 

practice 

following 

training in 

an Irish 

community 

setting.  

Syftet var att undersöka 

regionala skillnader i 

bensårshantering hos 

sjuksköterskor.  

En granskning av kunskap 

genom frågeformulär som 

ifylldes av sjuksköterskor efter 

utförd utbildning om sår. 

Sjuksköterskornas kunskaper 

jämfördes med de kunskaper 

de hade innan utbildningen.   

n=100 

(2) 

Mer utbildning för sjuksköterskorna gav 

bättre resultat i behandlingarna av bensår. 

Men en förbättring av kunskaper om 

bensårs behandlingar behövs. Det behövs 

mer utbildning för att ett bra arbete ska 

utföras. Sjuksköterskorna använde sig inte 

av vissa undersökningsvertyg och utförde 

inte en tillräckligt bra bedömning av såret 

och omkringliggande vävnader. 

P II 

Cook, L. 

2011 

Storbritannien.  

Wound 

assessment: 

exploring 

competency 

and current 

practice. 

Undersöka sjuksköterskors 

sårbedömningsförmåga, 

kompetens och nuvarande 

utförande. 

En kvantitativ studie utfördes 

och data inhämtades genom 

enkäter som de anonyma 

deltagarna fyllde i efter en 

kort utbildning. 

n=350 

(95) 

Bedömningsskalor används inte 

tillräckligt. Sjuksköterskor anser att en 

bedömning av såret inte är kopplat med val 

av förband. Sjuksköterskor anser sig själva 

inte ha tillräckligt med kunskap inom 

sårbehandling. 

P II 

Dugdall, H., & 

Watson, R. 

2009 

Storbritannien 

What is the 

relationship 

between 

nurses´attitu

de to 

evidence 

based 

practice and 

the selection 

of wound 

care 

procedures? 

Syftet var undersöka 

sjuksköterskors inställning 

till evidensbaserade 

behandlingsmetoder och om 

det kan påverka deras val av 

sårbehandlingsmaterial.  

En kvantitativ metod användes 

och data inhämtades genom 

enkäter. En pilotstudie 

utfördes innan med 12 

sjuksköterskor som senare 

exkluderades från 

huvudstudien. Enkäterna var 

utformade så att förståelse om 

sårbehandling och attityder till 

evidensbaserade 

behandlingsmetoder framkom.  

n=156 

(496) 

Sjuksköterskor med mer utbildning inom 

sårbehandling och mer erfarenheter inom 

sårbehandling har en mer positiv 

inställning till evidensbaserade 

behandlingsmetoder inom sårbehandling. 

Med mer kunskap inom sårbehandling 

förbättras attityden till evidensbaserade 

behandlingsmetoder inom sårbehandling.  

P II 

Ebbeskog, B., 

& Emami, A. 

2005 

Older 

patients´ 

experience 

Syftet var att beskriva de 

äldre patienternas upplevda 

erfarenheter av venösa 

En kvalitativ metod användes. 

Intervjuer utfördes med 15 

patienter som har haft ett 

n=15 

(0) 

Patienterna upplevde att sjuksköterskor 

inte var intresserade av dem, endast av 

såret. Patienterna saknade en bra relation 

K II 



V 

 

Sverige of dressing 

changes on 

venous leg 

ulcers: more 

than just a 

docile 

patient. 

bensår vid omläggningar. bensår i minst två månader 

och är över 65 år. Data 

analyserades med kvalitativ 

fenomenologisk metod.  

med sjuksköterskorna. Patienterna kände 

sig säkrare när det var specialistutbildade 

sjuksköterskor som behandlade såret och 

de upplevde för lite smärtlindring vid 

omläggning.  

Edwards, L., 

Moffatt, C., & 

Franks, P. 

2002 

Storbritannien 

An 

exploration 

of 

patients´und

erstanding of 

leg 

ulceration.  

Syftet var att identifiera 

patienters förståelse av deras 

sårbehandling och deras 

attityd till information.  

Data inhämtades genom 

enkäter och intervjuer 

baserade på strukturerade 

enkätfrågor.  

n=101 

(0) 

Mer än hälften av patienterna uttryckte att 

de ville ha mer information om såret och 

om hur de kan hjälpa till i 

läkningsprocessen och hur de undviker att 

såret återkommer. Majoriteten av 

patienterna (66 procent) trodde att de 

visste vad orsaken till såret var. 27 procent 

av patienterna trodde att den viktigaste 

delen av sårbehandlingen var 

omläggningen. Patienterna upplevde att 

informationen de fick inte var anpassad för 

dem.  

K II 

Ferreira, A. 

M., Rigotti, 

M. A., 

Barcelos, L. 

S., Simão, C. 

F., Ferreira, D. 

N., & 

Gonçalves, R. 

Q. 

2014 

Brasilien. 

Knowledge 

and practice 

of nurse 

about care 

for patients 

with 

wounds. 

Syftet var att identifiera 

sjuksköterskans kunskap om 

sår och sårbehandling och 

var sjuksköterskan får 

kunskap om sår ifrån. 

En tvärsnittsstudie med 

deskriptiv metod, med 

kvantitativ analysmetod. Data 

inhämtades genom enkäter.  

n=42 

(7) 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade 

otillräcklig kunskap inom vissa områden 

av sårbehandling bland annat hygien och 

smärtbehandling. Sjuksköterskor uttryckte 

att de inte fick tillräckligt med utbildning 

om svårläkta sår i grundutbildningen. 

Genomgående visade det sig att 

sjuksköterskor har dåliga kunskaper och 

det krävs mer erfarenhetsbaserade 

kunskaper.   

K II 



VI 

 

Green, J., 

Jester, R., & 

Pooler, A. 

(2013) 

Storbritannien 

Patient 

perspectives 

of their leg 

ulcer 

journey 

Syftet var förstå den 

personliga påverkan från ett 

venöst bensår från en 

patients perspektiv.  

En fenomenologisk metod 

med ostrukturerade intervjuer 

n=9 Fyra teman identifierades: Det svårläkta 

såret, symtom av svårläkta sår, sår 

omhändertagande och påverkan på det 

dagliga livet. 16 subteman identifierades 

som kopplades till de fyra teman.  

Resultat visade att livskvaliteten gynnades 

om sjuksköterskor lyssnar på patienter. 

Relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter var en viktig del av 

behandlingen. Patienter upplevde 

sårbehandlingen bättre om sjuksköterskor 

gav information.  

K II 

Gunningberg, 

L., Lindholm, 

C., Carlsson, 

M., & Sjödén, 

P.-O. 

2001 

Sverige. 

Risk, 

prevention 

and 

treatment of 

pressure 

ulcers – 

nursing staff 

knowledge 

and 

documentati

on. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors kunskap om 

trycksår och hur de 

behandlas och undviks. 

En kvantitativ deskriptiv 

studie utfördes. Data 

insamlades genom enkäter. 

Resultatet analyserades och 

jämfördes mot de svenska 

riktlinjerna.  

n=85 

(33) 

Resultatet visade att kunskapen hos 

sjuksköterskor bör förbättras och de 

riktlinjer som finns inom sårbehandling 

appliceras inte alltid i praktiken. 

Utbildning och information till patienterna 

var bristfällig. Dokumentationen kring 

sårbehandlingen var även den bristfällig.  

P II 

McCluskey., 

& McCarthy, 

G. 

2012 

Storbritannien 

Nurses´ 

knowledge 

and 

competence 

in wound 

management 

Undersöka sjuksköterskors 

kunskap och kompetens i 

sårbehandling. 

En deskriptiv kvantitativ 

metod användes. 

Enkäter skickades ut för 

inhämtning av data.  

n=150 

(5) 

Kunskaperna inom vissa av de undersökta 

områdena var mycket goda. Speciellt bra 

kunskaper hade de sjuksköterskor som 

hade uppdaterat sina kunskaper, dock 

applicerades kunskap inte alltid i 

praktiken. En ökad utbildning i 

sårbehandling är rekommenderat. 

Bristande kunskaper fanns vid 

P II 



VII 

 

smärtbedömning och såromläggning. 

Morgan, P., & 

Moffatt, C. 

2008 

Storbritannien 

Non healing 

leg ulcer and 

the nurse-

patient 

relationship. 

Part 2: the 

nurse´s 

perspective.  

Syftet var att utforska 

sjuksköterskors uppfattning 

av patienter som inte är 

följsamma i sin behandling 

av svårläkta bensår.  

Fokusgrupper diskuterade 

ämnet vilket spelades in. Data 

analyserades sedan och 

kategoriserades, kodades och 

indelades i teman.   

n=20 

 

Sjuksköterskor skyller på patienter för att 

såret inte läker. Sjuksköterskor hade 

svårigheter med att hjälpa patienter hantera 

svåra emotionella situationer som uppstår 

vid sårbehandlingen. Det är även svårt att 

få stöd som sjuksköterska. Sjuksköterskor 

behandlar ofta bara såret, inte hela 

människan.  

K II 

Smith-Strøm, 

H., & 

Thornes, I. 

2008 

Norge. 

Patient 

safety 

regarding 

leg ulcer 

treatment in 

primary 

health care. 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors kunskaper 

om behandlingar av bensår 

och hur de utför 

behandlingarna. Samt att 

undersöka hur 

sjuksköterskorna samarbetar 

med en hudklinik 

En kvalitativ deskriptiv studie. 

Data inhämtades från enkäter 

och intervjuer.  

n=99 

(59) 

Det saknas kunskaper hos sjuksköterskor 

gällande sårbehandling och 

sjuksköterskorna bör vara bättre utbildade 

för at säkerställa patientsäkerhet. De 

utförda behandlingarna som gjordes i 

studien följde inte kriterierna från 

internationella riktlinjer. Först och främst 

fick sjuksköterskor sin kunskap från 

erfarenheter och kollegor. De visade även 

att sår behandlas utan en sårdiagnos och de 

flesta sjuksköterskorna kände sig någon 

gång osäkra på val av behandling och 

omläggningsfrekvens, vilket kunde 

påverka sårläkning och ha negativ 

inverkan på patientens välbefinnande. 

K II 

Tapiwa 

Chamanga, E. 

T. 

2014 

Storbritannien.  

Community 

nurses´ 

experiences 

of treating 

patients with 

Syftet var att utforska 

allmänna sjuksköterskors 

syn på vilka behov patienter 

med bensår har och att 

utforska deras bedömning 

till behandlingar för 

En kvalitativ deskriptiv studie. 

En fokusgrupp diskuterade 

och intervjuer gjordes med nio 

sjuksköterskor. 

n=9 Resultatet visade att det var för låg nivå av 

kunskap inom sårbehandling. 

Sjuksköterskor visade bristande 

sårdokumentation och de uttryckte 

svårigheter med att utföra personcentrerad 

K II 
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 leg ulcers. patienter med bensår. och holistisk vård. 

Van Hecke, 

A., 

Grypdonck, 

M., Beele, H., 

De Bacquer, 

D., & Defloor, 

T. 

2009 

Belgien. 

How 

evidence-

based is 

venous leg 

ulcer care? 

A survey in 

community 

settings.  

Syftet var att beskriva 

vården kring venösa bensår 

gällande såromläggningar, 

smärtbedömningar och 

livsstilsförändringar. Att 

identifiera faktorer som 

påverkar livsstilråd från 

sjuksköterskor. 

En deskriptiv 

korrelationskartläggning. Data 

inhämtades genom enkäter 

och intervjuer med 

semistrukturerat format från 

två fokusgrupper. Varav den 

ena har fått utbildning i 

sårbehandling. 

Fokusgrupperna spelades in, 

transkriberades, 

kategoriserades och vidare 

analyserades med SPSS 12.0.  

n=742 

(1148) 

 

Sjuksköterskor uppfyller inte sin fulla 

potential som hälsoutbildare. Patienter 

med venösa bensår får inte optimal 

sårbehandling. Sjuksköterskor utförde för 

få smärtlindrande åtgärder i samband med 

sårbehandling och de använder inte 

bedömningsskalor vid smärta. Vidare 

konstaterades det att smärta var 

underbehandlad hos patientgruppen. 

Kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska var otillräcklig. 

Sjuksköterskor tyckte att det var svårt att 

ge information till patienter. Patienter fick 

inte optimal vård eller information om 

deras situation.  

CCT II 

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

I = Hög, II = Medel, III = Låg 


