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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Behandling och omvårdnad vid svårläkta bensår är komplext då en bidragande orsak till 

uppkomst är arteriell och/eller venös insufficiens, där initial diagnos är grundläggande. 

Adekvat behandling kräver kännedom om bakomliggande faktorer, förbandsmaterial samt 

omläggningsprinciper. Svårläkta bensår förekommer främst hos personer över 65 års ålder. 

I takt med att medelåldern ökar, ökar även prevalensen av dessa sår vilket ställer krav på 

sjukvården, inte minst på sjuksköterskan för att tillgodose patientens behov samt främja 

hälso- och sjukvårdens budget. 

 

Syfte  
 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av behandling och omvårdnad av 

personer med svårläkta bensår på äldreboende. 

 

Metod  
 

För att besvara syftet valdes en kvalitativ intervjustudie som metod. Totalt utfördes åtta 

stycken semistrukturerade intervjuer på fem äldreboenden. Materialet analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 
 

Resultatet visade att sjuksköterskorna har ett stort ansvar för behandling och omvårdnad 

vid svårläkta bensår. Sjuksköterskorna uttryckte bristande kännedom likväl erfarenhet 

inom det berörda området och upplevde ett behov av kompetensutveckling i avseende till 

sårbehandling.  Erfarenhet av bensår samt kollegors rekommendationer ansågs ligga till 

grund för hur sårvården bedrevs på besökta verksamheter. Att inneha ett helhetsperspektiv 

betonades av betydelse för resultatet av vård och behandling. 

 

Slutsats 
 

Det konstaterades att sjuksköterskan besitter ett stort ansvar gällande sårbehandling i den 

kliniska verksamheten. Erfarenhet ansågs betydande för hur sårvården utfördes. 

Omhändertagandet av svårläkta bensår beskrevs som komplext, kunskapskrävande och 

kostsamt. Mer utbildning behövs för att optimera sårvården. 
 

Nyckelord: bensår, svårläkta, venösa, arteriella, sjuksköterska, erfarenheter 
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BAKGRUND 

Främsta orsaken till uppkomst av ett svårläkt bensår är cirkulationsstörning av venös eller 

arteriell karaktär, vilket gör behandlingen av dessa komplex (Stremitzer, Wild, & 

Hoelzenbein, 2007; Sussman, 2014). En framgångsrik sårbehandling uppnås genom 

följande tre principer: initialt identifiera och diagnostisera den underliggande orsaken till 

såret, därefter övriga sårläkningshämmande faktorer och sist behandla med lämpligt 

förbandsmaterial. Inte sällan behandlas såren lokalt med olika förband utan vidare 

utredning, det vill säga att ett förband appliceras och när önskat resultat inte uppnås 

appliceras en annan typ av förband. Vid behandling av personer med bensårsproblematik 

är det centralt att se och behandla hela patienten, inte enbart ”hålet” i patienten (Sussman, 

2014). 

 

Sår 

En hudskada räknas som ett sår när skadan inbegriper både överhuden och underhuden 

(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). Ett sår definieras som 

”störning av anatomisk struktur och funktion i huden som läker i en organiserad och 

tidsbestämd ordning” (Lindholm, 2012, s. 29). Sår som inte behandlas korrekt kan leda till 

amputation och i värsta fall döden (Lindholm, 2012). 
 

Sårläkning 

Sårläkning definieras som en komplex process där kroppen arbetar för att rekonstruera 

huden. Läkningsprocessen sker i tre olika faser: inflammationsfasen, nybildningsfasen och 

mognadsfasen (Gånemo & Lindholm, 2009). Faserna sker i praktiken inte helt åtskilt utan 

beskrivs separat för att underlätta förståelsen av processen. Första fasen är 

inflammationsfasen vilken manifesteras genom rodnad, värmeökning, svullnad och smärta. 

Vanligtvis sker inflammationsfasen under tre till fyra dagar men kan vara under hela 

läkningsprocessen. Blödning bekämpas genom sammandragning av blodkärl samt ökad 

koagulation. Nästa fas är nybildningsfasen som varar i tre till fyra veckor, vilken syftar till 

att rekonstruera vävnad och blodkärl. Nybildning av blodkärl är avgörande för att 

sårläkningen ska fortlöpa, då den är beroende av näringstillförseln. Mognadsfasen påbörjas 

en till tre veckor efter skadan men kan pågå i åratal, beroende på individens påverkande 

faktorer. Kollagen samlas för att åstadkomma högsta möjliga hållfasthet för nybildad 

vävnad. Emellertid kan den endast uppnå 80 procent av ursprunglig hållfasthet (Lindholm, 

2012). 
 

Faktorer som påverkar sårläkningen 

Vid behandling av svårläkta sår är det grundläggande att identifiera patientens 

sårläkningshämmande faktorer, för att ge sårläkningen de bästa av förutsättningar. 

Sjuksköterskan ska följa de basala hygienrutinerna samt vara noggrann i sitt handhavande 

av rent material vid skötsel av sår. Vid rengöring används kroppstempererat kranvatten 

som är rent och färskt. Det är viktigt att vattnet är just kroppsvarmt då sårläkningen verkar 

bäst i den miljön och annars fördröjs vid nedkylning (Lindholm, 2012). 
 

Upprensning av såret, debridering, är nödvändigt för att såret ska kunna gå igenom de 

normala läkningsfaserna (Dogra & Rai, 2014) samt för att se hur såret egentligen ser ut och 

i vilken läkningsfas det befinner sig i. Begreppet innebär att främmande föremål samt 

nekrotisk eller förorenad vävnad avlägsnas (Gånemo & Lindholm, 2009; Lindholm, 2012). 
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Innan debridering påbörjas bör såret lokalbedövas med bedövningssalva för att motverka 

smärta, vilket är en av de mest läkningshämmande faktorerna. Smärtan framkallar 

stresshormoner som drar ihop blodkärlen och minskar syretillförseln till huden, vilket 

förlänger läkningsprocessen (Gånemo & Lindholm, 2009; Lindholm, 2012). 
 

En av de främsta orsakerna till fördröjd sårläkning är sårinfektion. Infektionen är en 

reaktion på de sjukdomsframkallande bakterier som samlats i såret (Gånemo & Lindholm, 

2009). Ökad smärta har visat sig vara det mest tillförlitliga tecknet på infektion (Sinha & 

Sreedharan, 2014). Vid smärta, värme, svullnad och rodnad ska såret odlas för att upptäcka 

eventuell bakterietillväxt och därmed kunna sätta in adekvat antibiotikabehandling 

(Gånemo & Lindholm, 2009). 
 

Sårläkningen är beroende av en mängd olika näringsämnen för nybildningen av celler och 

kärl, vilket gör nutritionen signifikant för läkningen (Gånemo & Lindholm, 2009). Sömn 

kännetecknar den högsta graden av vila och främjar de uppbyggande processerna som 

reparerar kroppens vävnader (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). 
 

Lokal behandling 

Den lokala behandlingen syftar till att påskynda läkningen, men även till att underlätta 

vardagen och skapa god livskvalitet för den drabbade (Lindholm, 2012). Det finns ett stort 

utbud av förbandsmaterial med samma och olika egenskaper. Ett optimalt förband bör 

skapa och upprätthålla en fuktig miljö, hålla en god temperatur i såret, vara 

motståndskraftigt mot bakterier, kunna handskas med sekretion och blödning, motverka 

lukt samt hindra skada när det avlägsnas. Valet av förband styrs av flera faktorer, 

exempelvis: sårets utseende, lokalisation, läkningsfas, förekomst av nekrotisk vävnad, lukt, 

sekretion samt bakomliggande orsak. Att inte förglömma är patientens komfortabilitet 

(Lindholm, 2012). Vilka material som är aktuella för omläggning ska avgöras utifrån sårets 

status och inte utifrån diagnos (SBU, 2014). 

 

Svårläkta bensår 

Ett svårläkt bensår definieras enligt Lindholm (2012, s. 29) som “sår på underbenet av 

varierande etiologi, lokaliserat mellan knä och malleoler som inte läker inom sex veckor”. 

Numera inkluderas även fotsår inom samma definition, vilken även föreliggande studie 

utgår från. De svårläkta bensåren följer inte den normala läkningsprocessen då det finns en 

bakomliggande orsak eller vävnadsskada som hindrar läkningen (Lindholm, 2012). Dessa 

sår sekundärläker, vilket innebär en mer omfattande vävnadsskada samt att en större 

mängd granulationsvävnad måste nybildas för att fylla ut sårhålan (Gånemo & Lindholm, 

2009). Svårläkta bensår orsakas i huvudsak av venös och/eller arteriell cirkulationsstörning 

(Stremitzer et al., 2007; Sussman, 2014). 
 

Prevalens 

Venös- och arteriell bensårsproblematik är vanligast förekommande hos personer över 65 

år. Medelåldern i Sverige ökar successivt vilket innebär större förekomst av bensår i 

framtiden (Lindholm, 2012; Stremitzer et al., 2007; Sussman, 2014). Att beräkna antalet 

personer med bensår är invecklat då olika uppgifter inbegriper olika faktorer samt vad som 

räknas till gruppen bensår, exempelvis vid exkluderande av fotsår. Patienter med svårläkta 

bensår behandlas inom hela hälso- och sjukvårdssystemet. Det förekommer även 

självbehandling i hemmet, vilket likaså komplicerar korrekt sammanställning av data 

(Ragnarsson Tennvall, Andersson, Bjellerup, Hjelmgren & Öien, 2004). 
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Samhällskostnader 

En stor del av hälso- och sjukvårdsbudgeten går till att bekosta vården av patienter med 

svårläkta bensår (Lindholm, 2012; Stremitzer et al., 2007). Element som påverkar 

totalkostnaden är antalet personer med bensår, frekvens av omläggningar, 

förbandsmaterial, personalkostnader samt läkningstid (Stremitzer et al., 2007). 

Organisation av vården kan även komma att påverka kostnaderna för behandling i positiv 

bemärkelse (Ragnarsson Tennvall et al., 2004). 
 

Utredning och diagnostik 

Diagnostiserande undersökningar är en förutsättning för insättning av adekvat behandling 

vid svårläkta bensår (Lindholm, 2012; SBU, 2014; Sussman, 2014). Inledningsvis fastställs 

patientens anamnes och kliniska tecken identifieras. Därefter krävs kompletterande 

undersökning med ultraljudsdoppler för att kunna avlyssna befintligt artärflöde i foten 

(Collins & Seraj, 2010; SBU, 2014; Sussman, 2014). Därefter beräknas ett 

ankelarmtrycksindex [AAI], vilket är kvoten mellan ankelns systoliska blodtryck och 

armens systoliska blodtryck. Ett högt AAI-värde indikerar normalt artärflöde medan låga 

värden ger en indikation för hur grav cirkulationsstörning personen lider av (Lindholm, 

2012). Läkaren bör utföra den kliniska undersökningen för etiologisk diagnos medan 

planering av behandling bör ske i samråd med sjuksköterskan (Läkemedelsverket, 2013). 

 

Venösa bensår 

Etiologi 

Det syrefattiga blodet transporteras med hjälp av vener tillbaka till hjärtat. Venerna är 

försedda med klaffar vilka reducerar trycket vid gång samt förhindrar venöst återflöde 

(Grey, Enoch & Harding, 2006; Lindholm, 2012). Venösa bensår uppkommer vid venös 

cirkulationsstörning, insufficiens, då venklaffarna inte längre orkar sluta tätt. Ett förhöjt 

tryck i underbenets vävnad skapas vilket bildar vätskeansamling, så kallat ödem (Ericson 

& Ericson, 2012; Grey et al., 2006; Sussman, 2014). Ödem tillsammans med hög ålder, 

övervikt samt åderbråck är de främsta riskfaktorerna för uppkomsten av venösa bensår 

(Collins & Seraj, 2010). Ödemet hindrar hudens läkningsfaktorer att utgöra sin verkan. 

Således kan ett litet hudtrauma resultera i ett svårläkt venöst bensår (Sussman, 2014). 

Venös insufficiens orsakar cirka 50-60 procent av alla bensår (SBU, 2014). 
 

Symtom och kliniska tecken 

En tidig indikation på venös insufficiens är åderbråck samt ödem omkring underben, ankel 

och fot (Larsson & Rundgren, 2010; Lindholm, 2012). Ödemet framkallar smärta i 

underbenet, som dämpas vid högläge (Collins & Seraj, 2010; Neill & Turnbull, 2012). 

Vätskeansamlingen bidrar till att syre och näring inte kan nå vävnaden, vilket i sin tur kan 

leda till torr, fjällande hud, eksem samt pigmentförändringar (Grey et al., 2006; Larsson & 

Rundgren, 2010). Ett venöst bensår lokaliseras vanligen till området kring malleolerna, 

men kan uppkomma längs hela underbenet (Lindholm, 2012; Sussman 2014). Sårets 

typiska karaktär beskrivs som ytligt med en oregelbunden form. Sårbotten är ofta täckt av 

fibrin med inslag av röd granulationsvävnad (Collins & Seraj, 2010). Såret utsöndrar en 

besvärlig sårsekretion som luckrar upp sårkanterna samt bidrar till dålig lukt (Lindholm, 

2012). 
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Behandling av venös insufficiens 

Den mest effektiva behandlingen vid venös insufficiens har visat sig vara 

kompressionsbehandling (Green et al., 2014; Sinha & Sreedharan, 2014; Sussman, 2014; 

Weller & Evans, 2012). 

Genom kompressionslindning skapas ett tryck vilket forcerar vävnadsvätskan tillbaka in i 

blodbanan. Resultatet blir minskad ödembildning, ökat venöst återflöde samt reducerad 

smärta (Collins & Seraj, 2010; Grey et al., 2006). Personer med läkta venösa bensår 

behöver kompressionsbehandling i ett fortsatt förebyggande syfte, då dessa sår tenderar till 

att recidivera (Collins & Seraj, 2010; Green et al., 2014; SBU, 2014). Tidigare forskning 

(Forssgren & Nelzén, 2012) påvisade goda resultat av kirurgisk behandling vid åderbråck 

inom den definierade populationen som studien avsåg. 

 

Arteriella bensår 

Etiologi 

Arteriella bensår uppkommer vid arteriell insufficiens, vilket är en konsekvens av 

åderförkalkning. Förkalkningen innebär att benets eller fotens artärer och arterioler blir 

trängre, vilket i sin tur leder till att artärblodet cirkulerar långsammare (Lindholm, 2012; 

Neill & Turnbull, 2012). Det innebär en ökad risk för proppbildning som stänger av 

blodflödet nedan proppens lokalisation (Lindholm, 2012). Riskfaktorer är bland andra 

diabetes, övervikt och högt blodtryck (Beitz & Goldberg, 2005; Lindholm, 2012). Rökning 

bidrar även till åderförkalkningen (Grey et al., 2006; Lindholm, 2012; Sussman, 2014). 

Hög ålder i sig är en riskfaktor vilket gör den äldre människan mer utsatt oberoende övriga 

riskfaktorer (Ericson & Ericson, 2012). De arteriella bensåren uppstår i samverkan med ett 

yttre tryck men kan även uppstå spontant. Den främsta orsaken till att såren är svårläkta är 

den minskade syretillförseln som uppstår till följd av åderförkalkningen (Grey et al., 2006; 

Lindholm, 2012). SBU (2014) rapporterar att 15-20 procent av bensår orsakas av arteriell 

insufficiens. 
 

Symtom och kliniska tecken 

Kliniska tecken vid arteriell insufficiens kan yttra sig genom blek eller ”sjukligt mörkröd” 

hud med temperaturförändringar. Det förekommer även att behåringen på tår och fötter 

reduceras eller försvinner helt. Ischemiska smärtor i liggande ställning, så kallade 

vilosmärtor, är vanligt förekommande. Smärtorna lindras när benen hänger nedåt då 

vätsketrycket i benet ökar. Även “fönstertittarsjukan” är ett symtom som uppstår vid 

mobilisering, vilket uttrycker sig genom krampliknande smärtor i underbenen som lindras 

vid stillastående (Lindholm, 2012; Neill & Turnbull, 2012). Såren lokaliserar sig framför 

allt nedanför ankeln, ovanpå foten, på hälar eller tår och är utåtbuktande med markerade 

kanter eller ibland så djupa att senor blottas. Den omgivande huden är inte sällan blank och 

skör (Grey et al., 2006; Sussman, 2014). I regel är såren torra med nekroser men kan även 

vara vätskande (Lindholm, 2012). 
 

Behandling av arteriell insufficiens 

Kompressionslindning är främsta kontraindikationen vid arteriell cirkulationsstörning då 

det föreligger risk att det redan nedsatta artärflödet avtar helt (Mosti, Iabichella & Partsch, 

2012; Sussman, 2014). Istället är det grundläggande att se över sin livsstil för att minimera 

riskfaktorer som framkallar åderförkalkningen. Rökstopp, minskat intag av mättat fett samt 

regelbunden fysisk aktivitet är av stor vikt för att motverka åderförkalkningsprocessen 

(Ericson & Ericson, 2012; Grey et al., 2006; Lindholm, 2012). Blodförtunnande läkemedel 

används profylaktiskt (SBU, 2014). 
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Kirurgiska ingrepp med syfte att vidga kärlen kan bli aktuella. Den arteriella insufficiensen 

är smärtsam relaterat till den rådande syrebristen, därmed är det viktigt att behandlingen 

innefattar en god smärtlindring (Lindholm, 2012; Sussman, 2014). 
 

Sår av blandad etiologi 

Blandsår är ett resultat av både venös och arteriell insufficiens (Grey et al., 2006; Sussman, 

2014). Venösa bensår tenderar att recidivera. I kombination med hög ålder ökar även 

risken att drabbas av arteriell cirkulationsstörning, vilket kan leda till uppkomsten av 

blandsår (Lindholm, 2012). Utseendet skiljer sig, vilket gör bedömning av ett blandsår mer 

komplicerat. Torra och svarta nekroser i ett bensår med venösa tendenser kan vara ett 

tecken på blandsår (Larsson & Rundgren, 2010; Lindholm, 2012). 
 

Kompressionsbehandling är en central åtgärd vid venös insufficiens, samtidigt 

kontraindicerat vid arteriell insufficiens (Mosti et al., 2012; Sussman, 2014). För att 

behandla kombinerad insufficiens bör benet kompressionslindas, dock med försiktighet 

efter utförande av doppler och AAI. Behandlingen måste utvärderas med jämna mellanrum 

då tidigare diagnos och behandling kan komma att omprövas (Lindholm, 2012; Mosti et 

al., 2012). 
 

Den äldre människan 

Hur kroppen förändras 

Det biologiska åldrandet leder till en försämrad homeostas i kroppen. Celldelningen går 

långsammare och cirkulationens, organens samt vävnaders funktion försämras. 

Blodkärlens egenskaper förändras och blir stelare, liknande egenskaperna vid 

åderförkalkning (Larsson & Rundgren, 2010). Den stigande åldern gör att huden förlorar 

viktiga och skyddande egenskaper och mindre trauman kan leda till svårläkta sår 

(Lindholm, 2012). Larsson och Rundgren (2012) skriver att den äldre människan naturligt 

har ett sämre gasutbyte, vilket enligt Lindholm (2012) försämrar sårläkningens egenskaper. 
 

Äldreomsorgen 

Kommunerna har ansvaret för äldreomsorgen i Sverige. Ansvaret innebär stor frihet i 

frågor beträffande fördelningen av vårdens resurser för att tillfredsställa de äldres behov. 

Friheten skapar klyftor mellan kommunerna, både vad gäller organisation och 

resursfördelning då kommunernas budget och prioriteringar varierar (Thorslund & Wånell, 

2006). 

Äldreomsorgen vilar bland andra på följande principer: helhetssyn, självbestämmande, 

kontinuitet, flexibilitet samt närhet. De som vårdas inom äldreomsorgen idag är oftast 

mycket gamla och multisjuka vilket ställer höga krav på vårdens resurser och 

sjuksköterskans kompetens. Att vara trygg i sin arbetsroll och ha kvalificerad kompetens 

inom ett brett område blir därför grundläggande för att kunna arbeta efter äldreomsorgens 

principer (Larsson & Rundgren, 2010). 

 

Lidande 

Lidande har flera dimensioner men kan förklaras som någonting ont eller negativt som 

människan måste leva med eller utstå. Varje människas lidande är unikt och det finns inte 

heller ett konkret vis att uttrycka det på. Sjuksköterskan behöver därför vara lyhörd inför 

patientens unika sätt att uttrycka sitt lidande (Eriksson, 1994). 
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Svårläkta bensår är en indikation för lidande på olika plan. Lidande kan associeras med 

smärta, nedsatt rörlighet, sömnsvårigheter, besvärlig sårsekretion samt dålig lukt som 

skapar skam. Inte sällan leder bensåret till social isolering (Ebbeskog & Ekman, 2001; 

Herber, Schnepp & Rieger, 2007). Alla dessa faktorer bidrar till minskad livskvalitet 

(Herber et al., 2007) som enligt World Health Organization (1997) definieras som 

individens egen uppfattning av rådande livssituation relaterat till kultur och normer, i 

förhållande till egna värderingar, mål, förväntningar och intressen. Upplevelsen av 

livskvaliteten är subjektiv och varierar med tiden då den påverkas av förändringar i 

livssituationen. 

 

Herber et al. (2007) konstaterar att det värsta med att ha ett bensår är smärtan som 

begränsar den drabbade i det dagliga livet. Smärtan kan rentav få personer med bensår att 

överväga amputation. Smärta och oro inför såret stör nattsömnen, vilket i sin tur påverkar 

energin till att delta i aktiviteter, utföra vardagliga sysslor samt sköta sin personliga hygien 

(Herber et al., 2007). Ebbeskog och Ekman (2001) rapporterar att deltagarna i en studie 

uppgav att de vant sig att leva med sitt sår samt anpassat sitt liv efter såret. Vidare menar 

Beitz och Goldberg (2005) att de äldre förknippade sjukdom med åldrandet och därför var 

mer accepterande gentemot sina sår. 

 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnad 

World Health Organization (2015) definierar omvårdnad som autonom och samverkande 

vård för alla individer i samhället, oavsett ålder, kön, etnicitet samt hälsotillstånd. 

Sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande och utgår från omvårdnadsvetenskaplig kunskap 

förenad med medicinsk samt folkhälsovetenskaplig kunskap. I omvårdnadsarbetet blir 

sjuksköterskans värderingar viktiga, då omvårdnad utgår från synen på människan. 

Människan betraktas som en helhet och omvårdnaden ska planeras individuellt efter 

individens särskilda förutsättningar (Willman, 2009). En komponent som påverkar 

sårläkningsprocessen och välbefinnandet hos patienten är kontinuiteten i vården. Därmed 

är det signifikant att främja tryggheten hos patienterna genom bästa möjliga kontinuitet 

(SBU, 2014). 
 

Vid vård av en patient med ett svårläkt sår är det viktigt med en helhetssyn av alla de 

påverkande faktorerna (Ragnarsson Tennvall et al., 2004; Lindholm, 2012) där vård av ett 

multidisciplinärt team rekommenderas (Fonseca, Franco, Ramos & Silva, 2012), vilket 

kräver samarbete mellan de olika vårdprofessionerna. För att möjliggöra en optimal vård 

av personer med bensår ur ett helhetsperspektiv menar Ragnarsson Tennvall et al. (2004) 

att en satsning på att utveckla samt underhålla vårdpersonalens kunnande och förmåga att 

vårda olika typer av sår är nödvändig. I Sverige saknas en nationell beskrivning av hur 

vården av patienter med svårläkta sår organiseras (SBU, 2014). 
 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskan ansvarar för sitt eget arbetssätt och lärande, tillika att hålla sig à jour med 

nya rön och riktlinjer. För att kunna vårda patienter med svårläkta bensår krävs inte bara 

den tekniska färdigheten utan även kännedom om kroppens patofysiologi, 

sårläkningsprocessen samt dess hämmande och främjande faktorer (Lindholm, 2012). 

Sjuksköterskan bör även ha insikt i patientens unika situation som innefattar vårdhistoria, 

tidigare och nuvarande sjukdomar, levnadsvanor samt socialt stöd som finns patienten till 

hands (Fonseca et al., 2012).  
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I en studie undersöktes sjuksköterskans omvårdnad av venösa bensår och tillämpning av 

evidensbaserade riktlinjer. Majoriteten av deltagarna uppgav att de använde 

kompressionsbehandling även om få var säkra på när det skulle tillämpas. Cirka 15 procent 

uppgav sig använda doppler innan applicering av kompression och ansåg sig kompetenta 

att använda utrustningen. Ingen sjuksköterska ansåg sig ansvarig för användning av 

doppler och flertalet tillämpade inte några riktlinjer i behandling av venösa bensår (Weller 

& Evans, 2012). 
 

Yrkesrollen innefattar även ett ekonomiskt ansvar. Vårdens resurser är limiterade vilket 

kräver att de disponeras för att tillgodose patienternas behov samtidigt som de skall 

fördelas på ett kostnadseffektivt sätt (Larsson & Rundgren, 2012). Ett svårläkt bensår kan 

vara kostnadskrävande. Ibland kan det krävas ett mer påkostat förband för att påskynda 

läkningen och således minska kostnaderna ur ett långsiktigt perspektiv (Lindholm, 2012). 
 

Dokumentation 

För att uppföljning av sårläkningen ska vara möjlig är det nödvändigt att dokumentera 

sårets initiala utgångspunkt. Dokumentationen ska finnas i en sårjournal där information 

om sårets storlek, duration, sekretion, lukt, smärta samt lokalisation finns beskriven. Det är 

viktigt att beskriva den omkringliggande huden, sårkanter, sårbotten, tecken på infektion 

samt eventuell nekros (Lindholm, 2012). Om möjlighet finns, bör såret fotograferas med 

en intilliggande linjal (Sinha & Sreedharan, 2014). I sårjournalen ska information om 

rengöring, val av förband samt frekvens av omläggning och observation finnas. Syftet med 

sårjournal är att effektivisera behandlingen samt underlätta utvärdering av vald 

behandlingsform (Jahren Kristoffersen et al., 2006). Kontakt med hudklinik bör tas om 

såret inte läkt eller påbörjat läkningsprocessen på en till tre månader (Läkemedelsverket, 

2013). 
 

Sårutbildning 

Om sjuksköterskan är uppdaterad om behandlingsprinciper och adekvat förbandsteknik 

skapas goda förutsättningar för såret att läka. Ansvaret för kunskap och uppdatering inom 

sårvård vilar främst på sjuksköterskor som själva är intresserade av sår och sårbehandling 

(Lindholm, 2012). Enligt Sårsjuksköterskor i Sverige (2014), erbjuder sju universitet och 

högskolor utbildning inom sår och sårbehandling varav flera endast riktar sig till 

färdigutbildade sjuksköterskor som på eget initiativ vill fördjupa sig inom området. 
 

Problemformulering 

Svårläkta bensår som inte behandlas adekvat innebär ett ökat lidande för patienten samt 

ökade samhällskostnader. Venös och arteriell insufficiens är det som huvudsakligen 

framkallar svårläkta bensår (Sussman, 2014). Vid behandling är det grundläggande att 

diagnostisera underliggande cirkulationsstörning och behandla därefter. Såromläggningar 

kräver kännedom om läkningsprocessen samt förbandsmaterialens egenskaper (Lindholm, 

2012). För att kunna erbjuda personer med bensårsproblematik optimal vård krävs ett 

helhetsperspektiv med strukturerade riktlinjer vilket erfordrar fortlöpande utbildning samt 

metodutveckling (Ragnarsson Tennvall et al., 2004). Därmed anser författarna det av vikt 

att beskriva erfarenheter av svårläkta bensår samt dess behandling och omvårdnad ur 

sjuksköterskors perspektiv.
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SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av behandling och omvårdnad av 

personer med svårläkta venösa och arteriella bensår. 
 

METOD 

Val av Metod 

Som metod tillämpades en kvalitativ intervjustudie. Detta då syftet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av behandling och omvårdnad av personer med svårläkta 

bensår. Kvalitativa forskningsintervjuer bidrar till en förståelse för ett fenomen ur 

deltagarens synvinkel (Green & Thorogood, 2014). Vidare understryker Danielson (2012) 

intervjustudie lämplig som metod när målet är att få insikt i erfarenheter av en specifik 

situation, vilket inte går att mäta genom en kvantitativ metod.  

 

Urval 

Urvalskriterier 

Kriterierna för att kunna delta i studien utformades utifrån studiens syfte. Legitimerade 

sjuksköterskor verksamma på äldreboende i en utvald Svensk storstad efterfrågades som 

deltagare. Det ansågs lämpligt att intervjua sjuksköterskor på äldreboenden, då bensår 

främst återfinns hos den äldre befolkningen. Minst ett år som anställd på verksamheten 

inkluderades i urvalskriterierna för att försäkra att deltagarna hade erfarenhet av äldrevård 

samt av arbetsplatsen. Trost (2010) menar att det är viktigt med största möjliga variation 

vid kvalitativa studier, därmed efterfrågades inga specifika kunskaper inom sårvård. 

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod totalt av åtta sjuksköterskor verksamma på fem 

äldreboenden i en svensk storstad. Deltagarna hade tjänstgjort mellan tio till 41 år och 

arbetat på platsen för intervju sedan lite mer än ett år till 14 år. En deltagare hade 

genomgått en sårvårdsutbildning på avancerad nivå. Emellertid hade samtliga erfarenhet av 

att vårda personer med svårläkta bensår. I kvalitativa studier deltar vanligen ett mindre 

antal personer än vid kvantitativa studier (Danielson, 2012), därmed ansågs åtta intervjuer 

lämpligt. Trost (2010) nämner att det är mer värdefullt för resultatet att ha få intervjuer 

som är väl genomförda än flera med sämre kvalitet. 

  

Datainsamling 

Rekrytering 

För att få kontakt med deltagare till studien kontaktades verksamhetschefer på 

slumpmässigt utvalda äldreboenden lokaliserade i en svensk storstad. Den initiala 

kontakten skapades genom en förfrågan om deltagande (Bilaga A), skickad via elektronisk 

post (e-post). Detta för att mottagaren snabbt skulle erhålla skriftlig information om 

tilltänkt studie. I förfrågan kunde mottagaren läsa om syfte och metod för studien, 

urvalskriterier samt en sammanfattning av bakgrunden (Trost, 2012). Den första kontakten 

är viktig för att intervjun överhuvudtaget ska komma att ske och kan med fördel ske via 

skrift för att förbereda för kommande telefonkontakt (Trost, 2012). 
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De verksamhetschefer som inte svarade på e-posten kontaktades via telefon efter fem dagar 

för att konfirmera att informationen mottagits samt om intresse för deltagande förelåg. 

Verksamhetscheferna tog i sin tur kontakt med sjuksköterskor inom urvalskriterierna för 

eventuellt deltagande och vidarebefordrade sedan deras kontaktuppgifter för fortsatt 

kontakt via telefon. 

 

Bortfall 

Totalt kontaktades tjugo (n=20) verksamhetschefer på äldreboenden, varav fem (n=5) 

tackade ja till deltagande. Sex (n=6) tackade nej till att delta och motiverade detta med 

brist på intresse hos sjuksköterskorna och pågående omstruktureringar på verksamheten. 

Nio (n=9) svarade varken på e-post eller telefon. Enligt Billhult och Gunnarsson (2012) 

sker alltid något bortfall och dessa bortfall benämns planerade bortfall före datasamling. 

 

Intervjuguide 

Frågor formulerades och sammanställdes i en intervjuguide (Bilaga B), vilken lade 

grunden för samtliga intervjuer. Intervjuguiden bestod av åtta olika beröringsområden för 

att beskriva deltagarnas erfarenheter. Varje område komponerades med en inledande 

ostrukturerad fråga där deltagaren ombads beskriva sin kunskap inom respektive område. 

För att säkerställa att intervjuerna skulle besvara syftet, utformades följdfrågor som kunde 

ställas beroende på vad deltagaren självmant delat med sig av. Genom ostrukturerade 

frågor ges deltagaren möjlighet att svara i vidare termer med stöd av följdfrågor när det 

behövs (Danielson, 2012; Trost, 2010). 

 

Pilotintervju 

En pilotintervju utfördes för att optimera intervjuguidens innehåll och upplägg i relation till 

syftet, men även för att testa inspelningsutrustning samt tidsram. Intervjuobjektet uppfyllde 

valda urvalskriterier, dock valdes det att exkludera den ur resultatet då den genererade 

följande justeringar i intervjuguiden. Ett frågeområde fanns initialt om behandling av 

venösa och arteriella bensår, vilket förtydligades genom att skapa två frågeområden om 

respektive sårtyp. Frågor som valdes att läggas till var: “Vem utför dessa undersökningar?” 

samt “Är det något du saknar kunskap om beträffande omläggningsprinciper?”. En fråga 

som löd “Vem ansvarar för inköp av förbandsmaterial?” exkluderades. Därefter utfördes en 

ny pilotintervju med den reviderade intervjuguiden som grund. Den ansågs besvara syftet 

och personen uppfyllde urvalskriterierna, därmed inkluderades den i resultatet. Inför en 

kvalitativ intervjustudie utförs en eller flera pilotintervjuer. De kan ge reaktioner och 

respons på frågornas utformning, vilket ligger till grund för eventuell korrigering i 

intervjuguiden (Danielson, 2012). 
 

Genomförande 

Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes under mars år 2015. Det föreslogs vid den 

initiala kontakten att intervjuerna skulle ske på respektive verksamhet, med hänsyn för 

deltagarnas tid. Därefter bestämdes tidpunkt för intervjuerna i samråd med deltagarna. 

Trost (2010) betonar att ansvaret för tid och plats inte ska hamna helt i händerna på 

deltagaren. För att dokumentera intervjumaterialet användes en mobiltelefon för 

ljudinspelning. Samtycke till inspelning inhämtades skriftligt innan varje intervju 

påbörjades. 

 

Deltagarna intervjuades enskilt i genomsnittliga 28 minuter. Intervjuerna varade mellan 14 

och 41 minuter. Båda författarna hade ett aktivt deltagande i att ställa både de öppna 

inledande frågorna samt följdfrågor, men höll sig till samma områden vid varje intervju. 
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Aktivt deltagande från båda gynnade en ömsesidig förståelse för innehållet inför 

dataanalys. Alla deltagare fick samma förutsättningar för att besvara frågorna. 

Ordningsföljd samt följdfrågor anpassades efter deltagarens beskrivningar, för större 

möjlighet till variation samt bättre flöde i samtalet. Därmed utfördes intervjuerna med låg 

grad av standardisering (Trost, 2010). Avslutningsvis sammanfattades intervjuinnehållet 

och deltagarna fick möjlighet att tillägga något om så önskades. 

 

Databearbetning 

Transkribering 

I nära avslutning till varje intervju transkriberades det insamlade intervjumaterialet för att 

få analysenheterna på papper. Båda författarna deltog likvärdigt i transkriberingsarbetet 

genom att transkribera ner fyra intervjuer var. Därefter lyssnades och genomlästes de 

intervjuer som den andra transkriberat för att korrigera eventuella missar. Vidare gav det 

en upprepning av intervjusituationen, vilket gav större förståelse för innehåll samt ett 

helhetsperspektiv. Alla intervjuer transkriberades ordagrant för att bibehålla all viktig 

information och därmed underlätta för en noggrannare analys. Deltagare benämndes som 

D1-8 och intervjuare som I1-2. Vid transkribering avlyssnas intervjuerna och 

dokumenteras ner skriftligt. Med analysenhet menas de hela intervjuerna som utgör 

grunden för analys (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I samband med att 

intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades, började även analysen (Danielson, 

2012). 

 

Dataanalys 

För att analysera det transkriberade materialet tillämpades kvalitativ innehållsanalys. 

Innehållet i texterna illustrerade deltagarnas erfarenhet av behandling och omvårdnad vid 

svårläkta bensår, således ansågs det nödvändigt att använda det induktiva perspektivet 

inom den kvalitativa analysen. Analysen görs då villkorslöst utifrån innehållet i 

intervjumaterialet och inte utifrån en specifik modell (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). 
 

Samtliga intervjuer lästes igenom och det reflekterades beträffande texternas huvudsakliga 

innehåll. Innehåll som besvarade syftet markerades och kom att utgöra meningsenheter. 

Meningsenheterna utgör grunden för analys och bör inte vara varken för stora eller för 

små, då viktig information kan gå förlorad eller ge ett splittrat resultat (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012).  
 

Meningsenheterna kondenserades ned till kortare meningar innehållande information som 

kunde anknytas till syftet. Dessa tilldelades etiketterande koder där koder med liknande 

innehåll bildade åtta underkategorier som i sin tur ledde till formgivning av tre kategorier 

för att tillsammans beskriva resultatet av studien, exempel på dessa samt tillvägagångssätt 

presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Doktorn ser såren 

MAX en gång i 

veckan. Resten av 

bedömningarna ska 

ju vi göra.  

Sjuksköterskan 

gör de dagliga 

bedömningarna 

av såret. 

Stort ansvar för 

sjuksköterskan 

gällande 

bedömning 

Bedömning och 

behandling 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskans 

ansvar 

 

 

...fast det gäller ju 

också att man går 

till grunden själv 

och där har man ju 

ett personligt 

ansvar som 

sjuksköterska att 

jag faktiskt håller 

mig uppdaterad. 

Sjuksköterskan 

ansvar själv för 

uppdatering av 

kunskap 

Ansvar för 

uppdatering  

Att hålla sig à 

jour 

Jag har fått så 

mycket kunskap 

genom min 

erfarenhet om jag 

ska vara ärlig. Jag 

har sett så mycket. 

Min kunskap 

kommer från 

erfarenhet. 

Viktigt med 

egen erfarenhet 

Egen erfarenhet  

 

 

 

 

Erfarenhetens 

betydelse för 

sårvården Mest när vi pratar 

med varandra, 

kollegor emellan. 

Man skulle vilja 

sitta mer själv och 

söka kunskapen 

men det blir 

mycket muntligt. 

Kunskap genom 

muntlig 

kommunikation 

med kollegor. 

Kollegor bidrar 

till lärdom 

Kollegors 

kunskap och 

erfarenheter 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kvalitativa intervjuer inbjuder till att komma nära den enskilda personen i jämförelse med 

enkätstudier. Det innebär även att deltagarna är mer utelämnade och därmed sårbara, samt 

mottagliga för kränkning (Kjellström, 2012). Detta har funnits i åtanke under hela 

forskningsprocessen genom inhämtning av informerat samtycke och tillämpning av 

konfidentialitet. 
 

Informerat samtycke 

För att främja deltagarnas autonomi inhämtades ett informerat samtycke (Bilaga C) innan 

respektive intervju ägde rum. Deltagarna erhöll ett dokument med information om studiens 

bakgrund, syfte, metod samt deras rättigheter.  
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Detta för att möjliggöra ett informerat val att delta samt rätten att avbryta sitt deltagande 

när som helst under studiens gång. Den skriftliga informationen underströks samtidigt 

muntligt. Att inhämta ett informerat samtycke är nödvändigt då forskningsstudien 

innefattar människor. Samtycket syftar till att individen skall kunna ta ställning till risk för 

skada samt integritetsintrång. Autonomi benämns som förmåga till självbestämmande 

(Helgesson, 2006). 
 

Konfidentialitet 

Under studien tillkännagavs namnen på deltagarna, därav tillämpades konfidentialitet och 

inte anonymitet, enligt Vetenskapsrådet (2011). Personlig data förvarades på 

lösenordssäkrade datorer samt mobiltelefoner som krävde fingeravtryck för upplåsning. 

Konfidentialiteten beaktades även i redovisningen av data genom att person- samt 

verksamhetsuppgifter avidentifierades och kodades. Personliga uttryck i citaten kom även 

att modifieras. Konfidentialiteten syftar till att skydda känsliga uppgifter för att motverka 

möjlig identifiering av deltagare och verksamheter (Vetenskapsrådet, 2011). Därmed är det 

viktigt att förvaringen av data följer den principen (Helgesson, 2006). 
 

Konsekvenser för deltagarna 

Innan genomförandet av föreliggande studie reflekterades det över möjliga konsekvenser 

för deltagarna. Intervjuguiden utformades för att minimera känslan av ett förhör vilket 

även underströks muntligt innan varje intervju. Vidare framfördes det att deltagarna inte 

var tvungna att besvara frågor de inte kände sig bekväma med. För att främja ett gott 

förtroende erbjöds varje deltagare att få det färdiga resultatet av studien skickad till sig. 

Förväntad nytta av forskningen (klinisk relevans) ska alltid värderas i jämförelse med de 

konsekvenser som kan tänkas vara skadliga för deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011).

RESULTAT 

Analysen av intervjuprocessen resulterade i tre kategorier och åtta underkategorier, dessa 

presenteras i Tabell 2. De beskriver tillsammans sjuksköterskors erfarenheter av 

behandling och omvårdnad av svårläkta bensår. Varje underkategori presenteras med citat 

för en illustrerande, verklighetsbaserad och trovärdig bild av resultatet. Deltagarna 

benämns i resultatet som sjuksköterskorna. Varje citat betecknas med den siffra som 

representerar respektive deltagare, exempelvis ”D1” för att manifestera att samtliga 

deltagare bidragit till resultatet. Citaten kursiverades med indrag för att särskiljas från 

resterande text i resultatet. Delar av citaten ansågs ovidkommande med hänsyn till syftet 

och ersattes därför med /.../. 
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Tabell 2. Presentation av kategorier och underkategorier. 

 

Kategorier   Underkategorier 

 

Sjuksköterskans ansvar 

 

Att hålla sig à jour 

Bedömning och behandling 

Kostnadsmedvetenhet 

 

Erfarenhetens betydelse för sårvård 

 

Egen erfarenhet 

Kollegors erfarenhet 

 

Aspekter för god sårläkning 

 

Vikten av kontinuitet 

Helhetssynens betydelse 

Efterfrågan av utbildning 

 

Sjuksköterskans ansvar 

Sjuksköterskorna hade det främsta ansvaret för sårbehandling. Läkarna var sällan 

inblandade vid upptäckt av bensår, utan fick främst information från sjuksköterskorna om 

hur behandlingen fortlöpte och ibland visades såren upp under rond. Sjuksköterskorna hade 

ansvaret för både bedömning och behandling men även för omläggning. Därtill även 

ansvar för att hålla sig uppdaterade samt att inneha ett kostnadsmedvetet tänk på arbetet. 
 

Att hålla sig à jour 

Sjuksköterskorna uppgav att de själva hade ansvaret att hålla sig uppdaterade om nya rön 

och riktlinjer. De var eniga om att det råder tidsbrist för just detta och att utrymme borde 

avsättas under arbetstid, eftersom uppdatering ansågs ingå i yrkesrollen. 
 

“ /…/ kravet på legitimationen eller vad man ska säga, tycker jag är ganska hög på 

att vi ska hålla oss uppdaterade, att vi ska veta vad som händer hela tiden, men vi 

har inte tiden att sätta oss och faktiskt göra det” (D1) 

 

En sjuksköterska ifrågasatte verksamhetens samt sina egna rutiner för såromläggning och 

ansåg att det förelåg risk för att arbetssättet inte uppdateras efter att ha arbetat i många år. 

En annan menade å andra sidan att det alltid fanns möjlighet att ringa till exempelvis en 

hudklinik för rådgivning, vilket samtidigt kunde göra sjuksköterskan uppdaterad på nya 

principer. 
 

“Kunskapen kommer inte serverad till oss, utan det är vi själva som måste ta reda 

på saker. Ansvaret ligger hos oss sjuksköterskor” (D5) 

 

Det betonades vikten av att själv gå till grunden och kontrollera fakta då det finns ett 

ansvar hos sjuksköterskor att säkerställa att information beträffande behandling och 

omvårdnad är evidensbaserad. Samtidigt menade de att tiden var begränsad vilket gjorde 

att information och kunskapsutbyte främst delgavs muntligt kollegor emellan. 
 

“Muntlig kommunikation kan fungera bra i vissa lägen men det gäller ju också att 

man går till grunden själv och där har man ju ett personligt ansvar som 

sjuksköterska att man faktiskt håller sig uppdaterad” (D1) 
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Bedömning och behandling 

Sjuksköterskorna ansåg att de själva hade ansvaret för den kontinuerliga bedömningen, då 

läkarna sällan var inblandade i sårvården. I vissa fall såg läkaren såren med flera veckors 

mellanrum. Det ansågs emellertid att diagnostiken av det svårläkta såret skulle utföras av 

läkare. Samtidigt som läkarna undantagsvis var involverade från början, utan först senare 

vid eventuell försämring, vid tecken på infektion eller om läkningsprocessen avstannat. 
 

“Om det inte blir bättre eller om det bara blir lite bättre, då brukar läkaren komma 

in och titta på såret efter några veckor igen. Läkaren tittar inte varje vecka, bara 

när vi påkallar” (D8) 

 

Det framkom att sjuksköterskorna själva ordinerade omläggningarna. De uttryckte sig ha 

bättre kännedom om förbandsmaterial än läkarna. Såromläggningarna utfördes framför allt 

av sjuksköterskorna förutom några undantag där de kunde delegera omläggningen till 

erfarna undersköterskor. Det uttrycktes en önskan om att läkarna skulle medverka mer i 

sårvården. 
 

”Det skulle vara mer positivt om läkaren skulle vara mer involverad vad gäller sår 

från första början men det är inte möjligt. Läkaren har inte möjlighet att gå och 

titta på alla såren” (D3) 

 

Samtliga uppgav att sårodlingar endast utfördes på läkarordination, vid tecken på infektion 

eller försämring. Det påpekades att sårodlingar inte utförs som regel utan menade att det 

sker efter att en bedömning gjorts och läkare upplysts därefter. Det betonades även att val 

av antibiotikabehandling kunde ske efter att såret odlats.   
 

“Om man ser att såret ser jättefult ut och börjar lukta, då sårodlar man och utifrån 

det kan det sättas in läkemedel. Men det ska ju alltid vara en odling, men det är ju 

en läkarsak. Doktorn ordinerar odlingen och vi odlar inte utan ordination” (D7) 

 

Kostnadsmedvetenhet 

Sjuksköterskorna beskrev sårbehandlingen som kostsam. Både för patienten, i mänsklig 

aspekt, samt för arbetsplatsen och samhället. Alla äldreboenden hade, genom olika avtal, 

ett specifikt urval av förband som kunde beställas. De var själva ansvariga för beställning 

av förbandsmaterial. En medvetenhet fanns gällande kostnadseffektivitet inom 

sjuksköterskeyrket, därmed valdes alltid det billigaste preparatet i valet mellan två förband 

med liknande egenskaper. 
 

 

“Det finns vissa saker som är betydligt dyrare än andra och när jag gör 

beställningarna av olika material tittar jag på vad det kostar för lite 

kostnadsmedveten måste man ju vara på sin arbetsplats. Sen får man väga in om 

jag vet att ‘Det här har en JÄTTEBRA effekt på den här typen av sår’ då tycker jag 

att man får ta det” (D1) 

 

Det poängterades att det i slutändan var patientens behov som gick före kostnaderna, men 

att beställningsavtalen i vissa fall begränsade valet av förband som ansågs lämpligt för ett 

specifikt sår, vilket därmed kunde äventyra sårläkningen. Vid sådana fall kunde detta tas 

upp med ledningen som eventuellt kunde beställa in det önskade materialet, sedan kunde 

det dröja månader innan det fanns tillgängligt på verksamheten. Det gavs uttryck för 

frustration över att inte kunna välja det förbandet de ville och som de visste kunde påverka 

sårläkningen positivt. 
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“Vi har inte den befogenheten att handla in vad vi vill utan man måste välja 

liknande /…/ jag är lite frustrerad över att jag inte kan beställa de materialen som 

jag verkligen vill” (D2) 

 

Det förekom att svårläkta bensår remitterades till hudmottagningar och de boende 

återvände med en ny ordination på omläggning, vanligen med dyrare material än vad som 

användes på äldreboendet. Sjuksköterskorna uttryckte att de vid dessa tillfällen kunde 

motivera valet av de dyra förbanden. Utan ordination från specialist var de tvungna att 

använda materialen som ingick i verksamhetens avtal. 
 

Sjuksköterskorna var medvetna om hur de själva kunde påverka kostnaderna vid 

såromläggning. Samtliga nämnde att det var viktigt att inte konsumera material i onödan 

och att endast ta med sig det som var behövligt in till patienten, för att inte behöva kassera 

obrukat material. En sjuksköterska betonade att det inte ovillkorligen behövde vara dyrt att 

rengöra sår, genom att använda kranvatten och inte, exempelvis, natriumklorid som kostar 

pengar och som egentligen inte är nödvändigt. 

 

Erfarenhetens betydelse för sårvård 

Samtliga betonade erfarenhetens betydelse gällande sårvård, vad det innebar likväl hur den 

utfördes. Kunskaperna härstammade i samtliga fall utom ett, enbart från erfarenhet. 

Antingen genom egen eller kollegors erfarenhet och kännedom. En sjuksköterska betonade 

genomförd sårvårdskurs som sin främsta kunskapskälla, emellertid tillsammans med lång 

erfarenhet. 
 

Egen erfarenhet 

Det uppenbarades att deras främsta verktyg inom sårvården var den kliniska blicken, 

vilken hade kommit med arbetslivserfarenheten. Studien visade att sjuksköterskor ansåg 

sig rent erfarenhetsmässigt besitta bredare kunskap gällande behandlingen av svårläkta 

bensår jämfört med många läkare. 
 

“Behandlingen, det tycker jag att vi sjuksköterskor ofta besitter lite mer kunskap 

om även om jag har dåliga kunskaper, så tycker jag erfarenhetsmässigt att vi 

brukar ha bättre kunskaper än läkarna” (D1) 

 

 

Genomgående uppgavs mindre kännedom om arteriella bensår än venösa, vilket 

motiverades med att de hade mindre erfarenhet av arteriella bensår. Sjuksköterskorna 

uttryckte sig ha mer erfarenhet av att vårda venösa bensår vilket föranlett till mer 

kännedom. Det beskrevs att de med tiden kommit underfund med att behandlingen var 

komplex och att såren var svårläkta, därmed även tålamodsprövande. 
 

Kollegors kunskap och erfarenhet 

Ett återkommande ämne var kollegors betydelse för det dagliga arbetet med sår. 

Sjuksköterskorna berättade att kännedom om behandling av svårläkta bensår mer eller 

mindre inhämtades från kollegor, bland annat gällande kompressionslindning, 

förbandsmaterial samt omläggningsrutiner. 
 

“/…/ jag har lärt mig väldigt mycket av en äldre kollega, hon har gått en massa 

kurser och hon är jätte, jätteduktig på såromläggning /…/ jag har lärt mig väldigt 

mycket av henne” (D5) 
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Kollegorna benämndes även som en trygghet som fanns till hands för diskussion. När 

sjuksköterskorna upplevde sig osäkra på omläggningsprinciper och förbandsval kunde de 

konsultera kollegor med mer erfarenhet av svårläkta sår. 
 

“Påträffas något nytt kan vi diskutera med vår läkare men oftast är det via kollegor 

som man får råd och lite rekommendationer om material och om hur man ska 

hantera såren” (D2) 

 

Aspekter för god sårläkning 

Under intervjuerna framkom flera betydande aspekter i samband med omvårdnad av 

patienter med svårläkta bensår. Det fanns en enighet rådande vikten av kontinuitet i vården 

samt att se patienten ur ett helhetsperspektiv, vilka båda ansågs centrala för god sårläkning. 

Det efterfrågades även mer utbildning för att optimera förutsättningarna för sårläkningen. 
 

Vikten av kontinuitet 

Kontinuiteten beträffande omläggningsmaterial underströks. Det var viktigt att inte byta 

förbandsmaterial för ofta, utan ge det valda förbandet tid att utöva sina egenskaper under 

en viss period för att sedan kunna utvärdera ordentligt. Samtidigt poängterades vikten av 

kontinuitet hos personalen genom att själva lägga om och följa upp såret, detta för bästa 

möjliga resultat. Om kontinuitet hos personalen inte alltid var möjligt skulle personalen på 

plats följa den omläggningsrutin som omvårdnadsansvarig sjuksköterska bestämt. 
 

“/…/ vi är väldigt noga med kontinuitet när vi lägger om så vi vill helst inte att 

någon annan ska komma. Så vi följer såren och vet genom erfarenhet vad som är 

bra att lägga om med” (D6) 

 

Samtliga ansåg sig ha god insikt om hur de svårläkta bensåren skulle journalföras. 

Majoriteten uppgav att de dokumenterade sårets utseende, lokalisation, storlek, vilka 

material som skulle användas samt omläggningsfrekvens. Dokumentationen var, enligt 

sköterskorna, grundläggande för att kunna följa sårets läkningsprocess. Vikten av 

kontinuitet betonades i samband med dokumentation och uppföljning. Alla ser såren på 

olika sätt, vilket kan försvåra uppföljningen, menade sjuksköterskorna. 

Fotografering av såren förekom för att underlätta uppföljningen i och med att alla har olika 

syn och erfarenheter. Ett fotografi på sårets utgångspunkt underlättade utvärderingen då 

flera sjuksköterskor inte sällan skötte om samma sår. 
 

“Det är mer och mer att vi fotograferar såren faktiskt. Det är jättebra att jämföra 

för min uppfattning kan vara helt annan än din när man skriver i text och man får 

aldrig lägga egna värderingar när man dokumenterar. Jag kanske tycker att såret 

är litet men det kanske inte du tycker, så fotografering? Ja!” (D4) 

 

Helhetssynens betydelse  

Sjuksköterskorna påpekade vikten av att inte endast behandla såret, utan att se hela 

patienten eftersom dess utveckling påverkas av olika faktorer. Individuella råd, nämndes 

av samtliga, i samband med behandling och omvårdnad av bakomliggande orsak till de 

venösa och arteriella bensåren. Gemensamma nämnare var vikten av rörlighet, sitt- och 

liggställning, samt goda kostvanor.  
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“Sårvård är väldigt speciellt men det är till hundra procent förknippat med andra 

saker. När du lägger om ett sår så följer du hela människans livsföring varje dag” 

(D7) 

 

Det betonades att den omhändertagande personalen hade ansvar för att se till de boendes 

levnadsvanor, då de inte sällan var minnessvaga. I dessa fall blev det viktigt att ge de 

individuella råden till personalen istället för till personen i fråga. 
 

“/…/ när det gäller nutrition, det är väldigt viktigt. Vi ger dem mycket information 

om de själva kan sköta det. Annars går vi in med komplement i kosten, 

näringsdryck eller ser till att dem får extra energi och protein för att förstärka 

återuppbyggnaden av såret” (D7) 

 

Smärta var ett återkommande tema. Vikten av god smärtlindring motiverades med att 

smärta påverkar hela individen på olika plan, således även sårläkningen. Sjuksköterskorna 

betonade vikten av mobilisering, emellertid påträffades svårigheter att utöva fysisk 

aktivitet relaterat till smärta. Smärta nämndes oftare i samband med arteriella bensår och 

vikten av en god smärtlindring, framför allt i samband med såromläggning. 
 

“/…/ smärtlindring, nutrition, allt hör ihop så det är inte bara 

omläggningsmaterialet, utan det är allt. Du får inte ett sår att läka om du inte är 

nutrierad eller har god smärtlindring, allt hänger ihop” (D6) 

 

En sjuksköterska betonade kopplingen mellan det fysiska och det psykiska i samband med 

faktorer som påverkar sårläkningen. 
 

“/…/ sen är det rörligheten, glädje, smärtfrihet /…/ psyket och kroppen hör ihop på 

ett fantastiskt sätt. När man är glad så försvinner smärtan och då försvinner 

stresshormonerna och det gagnar sårläkningen eller alla processer i kroppen” 

(D7) 

 

Efterfrågan av utbildning 

Ingen av sjuksköterskorna kunde minnas att de hade genomgått en specifik sårvårdskurs 

eller sårvårdsutbildning under sin grundutbildning. Det hade erbjudits mindre 

sårutbildningar från företag som kommit för att lansera sina egna produkter på enheterna 

under åren, där sjuksköterskorna deltagit. 

Den typen av information ansågs av sjuksköterskorna som subjektiv utifrån företagets 

intressen och evidensen ifrågasattes. En sjuksköterska hade genomgått en utbildning i 

sårvård på högskolenivå efter examen. Det rådde enighet om att brist råder på adekvat 

bedömning av bensåren samt korrekt dokumentation, med grund i att alla har olika 

erfarenheter samt olika sätt att se på och bedöma ett sår. Det ansågs att bättre 

kunskapsgrund kunde minska kostnaderna långsiktigt. 
 

”Jag tror verkligen att mer av det här i utbildningen skulle kunna skapa bättre 

omläggningar generellt, om alla fick bättre och mer utbildning. Om alla visste hur 

man skulle lägga om från början skulle det även bli mer kostnadseffektivt i 

längden” (D2) 

 

Det rådde enighet om bristande utbildning i kompressionslindning. Lärdomen inhämtades 

främst från kollegor, inte sällan undersköterskor. Samtliga utförde kompressionslindning 

regelbundet även om det förekom osäkerhet kring adekvat tillvägagångsätt. 
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En sjuksköterska berättade att en kollega brukade kontrollerade lindningarna då det aldrig 

lärts ut under utbildningen och det fanns en osäkerhet i att utföra det självständigt. 
 

”Varje gång jag ska kompressionslinda känner jag ‘Jag gör väl inte fel nu..?’, 

därför det har inte jag lärt mig på min utbildning. Tror till och med att det är 

undersköterskorna som har lärt mig. Det är en grej jag skulle behöva mer 

utbildning i, en ganska enkel sak som att linda, men som kan bli ganska fel. Om 

man gör det fel” (D1) 

 

En sjuksköterska berättade att det förekommit kompressionslindningar utan effekt och 

sjuksköterskorna ansåg att det saknades kompetens inom kompressionslindning. Vikten av 

att ställa diagnos genom mätningar betonades, och det uppdagades att det inte utförs på 

äldreboenden. Alla verksamheter saknade tillgång till dopplerundersökning och alla 

sjuksköterskor ansåg sig sakna kompetens att använda utrustningen. 
 

“Nej jag har inte gjort det. Jag har ingen utbildning i det, jag har aldrig lärt mig 

att använda doppler” (D2) 

 

De var eniga om att kunskaper beträffande förbandens olika egenskaper kunde förbättras. 

Detta motiverades med att det ständigt kommer nya förband samt att det finns många 

förband med samma egenskaper, men med olika namn. Således ansåg sjuksköterskorna att 

de behövde mer kunskap om förband, samtidigt som de ansåg det finnas för många olika 

förband för att kunna känna till dess egenskaper. Generellt ansågs det att en aldrig blir 

fullärd inom yrket och att det alltid finns mer information att inhämta. 
 

“/…/ informationen sker oftast muntligt ‘Jag har använt en sådan med god effekt’. 

Vi har dålig information om förband och vi är dåliga på hur länge 

sårbehandlingen ska vara med respektive förband” (D1)

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studies syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av behandling och 

omvårdnad av personer med svårläkta bensår. I resultatet framkom varierande 

beskrivningar inom ämnet som ansågs besvara syftet. Samtliga sjuksköterskor var eniga 

om att det ställdes höga krav på sjuksköterskor arbetandes inom äldreomsorgen. Det 

motiverades med att arbetet innebär självständighet tillsammans med ett stort ansvar, 

inkluderat beslutsfattning gällande omvårdnad jämte behandlingar. 

 

Resultatet visade att läkarna sällan var inblandade i sårvården, vilket även Lindholm 

(2012) nämner. Läkarna kom att involveras, främst vid tecken på försämring eller 

infektion. Vidare uttryckte sjuksköterskorna en önskan om att läkarna med fördel kunde 

involveras redan från början, då ingen av sjuksköterskorna ansåg sig kompetent att utföra 

en dopplerundersökning. Utrustning för att verifiera venös eller arteriell insufficiens fanns 

inte tillgänglig på besökta verksamheter, därmed var det omöjligt att utföra adekvata 

utredningar. Att initialt utreda och diagnostisera ett eventuellt svårläkt bensår menar 

Sussman (2014) grundläggande för en framgångsrik behandling. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie var överens om att detta var läkarens ansvar, i enlighet med 

Läkemedelsverket (2013) samt Weller och Evans (2012). 
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Vidare kan avsaknaden av kompetens gällande diagnostik relateras till både bristande 

erfarenhet samt brist på tillgång till adekvat utrustning. 
 

Det kan konstateras att sårvården brister då läkarna, enligt Läkemedelsverket (2013), bör 

ha det övergripande ansvaret, men att det i studien framkom att det i praktiken åligger 

sjuksköterskorna. Antaget att läkarna inte har möjlighet att ansvara för diagnostik, att detta 

sålunda uteblir eller anförtros sjuksköterskorna, bör därför även sjuksköterskan inneha 

kompetens att hantera nödvändig utrustning. 

 

Ur resultatet framkom det att sjuksköterskorna tillämpade kompression vid ödembildning, 

trots utebliven diagnostik. Tidigare forskning (Lindholm, 2012; SBU, 2014; Sussman, 

2014) betonar vikten av att utreda aktuell cirkulationsstörning innan kompression 

appliceras, då det riskerar att strypa blodflödet helt om arteriell insufficiens föreligger. 

Äventyrad patientsäkerhet är således ett faktum då föreliggande studies resultat mot går 

forskning, vilket påvisar bristande evidens i omhändertagandet av svårläkta sår och dess 

bakomliggande faktorer. Författarna menar att sjuksköterskor bör erhålla utbildning i hur 

kompressionslindning ska tillämpas vilket bör ske efter att cirkulationsstörning utretts. 
 

Samtliga sjuksköterskor hade erhållit lärdom om sårbehandling av kollegor. Det förelåg 

emellertid en viss ambivalens inför detta. Å ena sidan menade de att det var fördelaktigt att 

inhämta information från erfarna kollegor och deras erfarenhet samtidigt som det var 

tidseffektivt. Å andra sidan menades att det förelåg risk för felbehandling om 

informationen inte var adekvat. SBU (2014) betonar att den beprövade erfarenheten kan 

fungera som bas för behandling men även att det kan leda till felbehandlingar samt felaktig 

distribution av resurser om erfarenheten inte utvärderats.  

 

SBU (2014) rapporterar att kommunikation och koordination gällande patienter med 

bensårsproblematik bör förbättras, vilket tyder på att det i dagsläget inte är optimalt. 

Det framkom i föreliggande studies resultat att de boende vid tillfällen remitterades till 

hudmottagningar när såren ansågs svårläkta och inte uppnått önskat resultat. Vidare 

nämndes det att de som vårdas inom äldreomsorgen, inte alltid gynnas av förflyttningar. 

Stremitzer et al (2007) exemplifierar detta som långa sjukhusvistelser, resor till och från 

instanser samt långa väntetider. Samtidigt betonar både Lindholm (2012) och Sussman 

(2014) utredning som fundamentalt i avseende kring dessa sår. Således dras slutsatsen att 

utredning och diagnostik bör ske på varje enskilt boende, antingen genom ökad intern 

kompetens, alternativt genom bättre nyttjande av resurser som vårdinstanser med 

specialistkompetens inom området. Det anses även att det skulle komma att minska 

lidande, besvärliga resor och sjukhusvistelser, således även lägre vård- och 

samhällskostnader. 
 

Sjuksköterskorna upplevde det svårt att tolka kollegors dokumentation då samtliga har sitt 

subjektiva sätt att bedöma och behandla, beroende på befintlig kunskap och erfarenhet. 

Den kliniska blicken var det främsta verktyget för bedömning av sår. I enlighet med 

tidigare forskning (Sinha & Sreedharan, 2014; Stremitzer et al., 2007) är fotografering ett 

bra verktyg då människan har svårt att göra adekvata bedömningar med blotta ögat. 

Föreliggande studie demonstrerade att fotografering var sällsynt förekommande samtidigt 

som det ansågs att fotografering skulle underlätta arbetet. Slutsatsen dras därmed att 

avsaknad av fotografering kan medföra misstolkningar av såren och medföljande brister i 

dokumentationen, vilket innebär en felaktig utgångspunkt inför utvärdering. Jahren 

Kristoffersen et al. (2006) och Lindholm (2012) nämner att syftet med sårdokumentationen 

är att skapa de bästa av förutsättningar för korrekt uppföljning och utvärdering. 
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Vidare anser författarna att dokumentationen gällande sår kunde förbättras genom 

införande av kamerautrustning samt förtydligande av riktlinjer. 
 

Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter betonades kontinuitet i vården som en viktig aspekt 

för sårläkningen, vilket också är i linje med med SBU (2014). Forskning (Stremitzer et al., 

2007) visar att behandling- och omläggningsstrategier kan variera för ett och samma sår 

om det vårdas av flera sjuksköterskor, vilket enligt SBU (2014) är vanligt förekommande. 

Brist på kontinuitet anses därmed bidra till svårigheter beträffande utvärdering och 

uppföljning av såret. Erfarenheterna varierade i sammanhanget i föreliggande studie, i 

vissa fall förekom delegering av såromläggningar, medan andra föredrog att själva sköta 

all omvårdnad i anslutning till bensåret, för bästa möjliga uppföljning och kontinuitet. 
 

I likhet med Lindholm (2012) beskrev sjuksköterskorna behandlingen av svårläkta sår som 

kostsam. Det motiverades med dyra material, långa läkningstider samt rådande 

beställningsbegränsningar vilket ansågs äventyra sårläkningen. Samtliga var medvetna om 

sitt ansvar gällande kostnader men betonade vikten av att prioritera patienten. Detta ansågs 

i sin tur gynna de långsiktiga kostnaderna då förband som tillfredsställer patientens behov 

kan reducera sårets läkningstid. Ragnarsson Tennvall et al. (2004) nämner 

kompetensutveckling hos vårdpersonal som en nödvändighet för att kunna tillgodose 

patienternas behov, tillika minska relaterade vårdkostnader. 

 

Det nämndes att de svårläkta såren även var kostsamma för patienterna, i mänsklig aspekt, 

vilket författarna relaterade till det mänskliga lidandet. Eriksson (1994) betonar lidandet 

inom vården som onödigt och som möjligtvis orsakas omedvetet av vårdpersonalen, 

relaterat till brist på kunskap och reflektion i ämnet. Sjuksköterskorna betonade vikten av 

ett helhetsperspektiv inom sårvården. Dock gjordes ingen ordagrann koppling till det 

mänskliga lidandet, även om det, i vidare termer, talades om exempelvis smärta och 

begränsningar i vardagen som i sin tur innebär lidande för människan. 

Detta utifrån Eriksson (1994), som framhäver den kroppsliga smärtan och det själsliga 

lidandet som två olika aspekter i nära anslutning till varandra. 
 

Samtliga sjuksköterskor efterfrågade bredare sårvårdsutbildning, dels för att öka 

kompetensen men även för att upprätta ett systematiserat tillvägagångssätt gällande 

bedömning, behandling och dokumentation. En sjuksköterska hade genomgått en 

sårvårdsutbildning efter examen vilket resulterade i utförliga beskrivningar inom samtliga 

frågeområden som även kunde anknytas till bakgrunden för denna studie. Författarna anser 

att utbildning inom sårvård skulle generera ett förbättrat omhändertagande, vilket i sin tur 

skulle kunna resultera i minskat lidande hos patienterna samt bättre förutsättningar för 

fördelningen av vårdens resurser. 
 

Författarna identifierade ett behov av att utöka sårutbildningarna i grundutbildningen för 

sjuksköterskor. Det skulle kunna resultera i ökad kompetens och minskad osäkerhet hos 

sjuksköterskorna, men framför allt gynna en evidensbaserad vård, vilket även Lindholm 

(2012) påpekar. Genom att utbilda en eller flera sjuksköterskor inom sårvård skulle de 

kunna utgöra en grupp med ansvar för evidensbaserad sårvård på arbetsplatsen. Övrig 

vårdpersonal skulle därmed ha möjlighet till rådgivning vid behov. Den muntliga 

kommunikationen skulle således bli mer tillförlitlig och risk för felbehandling och onödigt 

lidande skulle minska likväl som att omhändertagandet skulle optimeras. 
 

Fonseca et al. (2012) och Lindholm (2012) betonar vikten av att inneha ett holistiskt 

synsätt i omvårdnad och behandling av patienter med svårläkta bensår. 
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Sjuksköterskorna belyste vikten av att se till individens unika och påverkande faktorer i 

sårläkningen. Detta anses medföra ett krav på kännedom om alla faktorer som kan påverka 

sårläkningen samt att besitta förmåga att identifiera dessa hos patienterna. Vidare anser 

författarna att ett helhetsperspektiv skulle främjas om läkarnas delaktighet i 

omhändertagandet ökade, inte minst beträffande utredning och diagnostik. 

Sjuksköterskorna skulle således kunna fokusera på omvårdnaden, vilket är sjuksköterskans 

främsta ansvarsområde, i enlighet med Willman (2009). 

 

Metoddiskussion 

Trost (2010) betonar det grundläggande att metodvalet utgår från syftet, för bästa möjliga 

trovärdighet. Henricson (2012) beskriver detta som giltighet, vilket påvisar till vilken grad 

syftet faktiskt studerats. Kvalitativ intervjustudie som metod besvarade syftet och gav 

deltagarna möjlighet att beskriva sina erfarenheter av venösa och arteriella svårläkta bensår 

genom semistrukturerade frågor. Metoden gjorde att deltagarna kunde beskriva sina 

erfarenheter fritt ur eget perspektiv. Trost (2010) betonar att det inom kvalitativ forskning 

fokuseras på att se verkligheten genom den intervjuades perspektiv. Vidare ansågs det 

lämpligt med åtta intervjuer för att få tillräckligt material för en trovärdig studie samtidigt 

som det ansågs hanterbart inom given tidsram. Trost (2010) menar att kvalitativa studier 

har ett lägre deltagarantal samt att större mängd inhämtad data kräver större utrymme för 

dataanalys.  
 

Det bestämdes att intervjuerna skulle dokumenteras genom ljudupptagning efter att ha vägt 

för- och nackdelar i enlighet med Trost (2010). Det underlättar exempelvis analys av 

tonfall och ordval samt ger intervjuaren möjlighet att fokusera på att ställa frågor och 

lyssna istället för att föra anteckningar. Nackdelar är att det är tidskrävande att lyssna 

igenom intervjuerna samt spola tillbaka för att uppfatta allt innehåll. Detta upplevdes aldrig 

som ett problem under studiens gång. 

Deltagarna gav heller inte intrycket av att ha besvärats eller hämmats av inspelningen. 

Ljudupptagning stärker enligt Green och Thorogood (2014) studiens trovärdighet då det är 

den mest tillförlitliga metoden för redovisning av en intervju. 
 

Båda författarna var noviser inför intervjusituationen, därmed togs beslutet att ha två 

intervjuare vid varje intervjutillfälle. Dels för att underlätta genomförandet av intervjun, då 

det saknades erfarenhet av intervjusituationen samt för att inhämta erfarenhet inför 

eventuella framtida studier. Det förelåg konsensus beträffande att båda skulle ha aktiva 

roller som intervjuare. Med syfte att skapa en trygghet samt främja kontinuitet i varje 

intervjusituation innehade intervjuarna ansvar för att ställa samma frågor vid varje tillfälle. 

I och med avsaknaden av erfarenhet föreföll det därmed naturligt att båda uppfattade de 

senare intervjuerna mer bekväma. Inga specifika skillnader identifierades dock mellan 

dessa intervjuer och de tidigare. Trost (2010) betonar att situationen ska se lika ut för alla 

deltagare, vilket har funnits i åtanke under processen. 
 

Intervjuguiden innehöll frågeområden med öppna frågor och följdfrågor till respektive 

område. Alla följdfrågor var inte nödvändiga under alla intervjuer, i enlighet med 

Henricson (2012). Det anses att intervjuguiden kunde ha formulerats annorlunda genom en 

tydligare uppdelning av frågor gällande de venösa och de arteriella bensåren för att 

möjligtvis kunnat generera ett bättre resultat då sjuksköterskorna ibland endast syftade till 

den ena eller den andra sårtypen. Det gjordes ett aktivt val i att inte delge deltagarna 

intervjuguiden i förväg. Detta för att motverka förberedda svar hos deltagarna, vilket 

ansågs gynna bästa möjliga trovärdighet.  
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Samtliga intervjuer skedde på deltagarnas respektive arbetsplats i separata samtalsrum. 

Författarna hade inte möjlighet att förbereda intervjuerna på plats, detta ansågs inte heller 

nödvändigt då det enda som behövde testas var tekniken för ljudupptagning. Under första 

pilotintervjun konstaterades tekniken funktionsduglig för ändamålet. Enligt Trost (2010) 

bör det resoneras kring om platsen för intervjuerna haft inverkan på studiens trovärdighet. 

Vid analys har detta funnits i åtanke och författarna anser att platserna för intervju inte haft 

påverkan på trovärdigheten, då alla intervjuer skett enskilt tillsammans med varje 

deltagare. Under två av intervjuerna uppkom störelsemoment i form av personer som var 

tvungna att komma in i rummet för att hämta något. Efter att ha jämfört dessa intervjuer 

med övriga kunde det konstateras att det inte haft någon inverkan på resultatet. 

Tidsintervallerna varierade och den kortaste intervjun genererade mindre mängd användbar 

data än resterande. I det fallet gav deltagaren intrycket av att vara aningen stressad, vilket 

kan ha påverkat resultatet genom mer kortfattade beskrivningar. 
 

Grundtanken var att intervjua åtta sjuksköterskor på åtta olika äldreboenden för bästa 

möjliga variation och därmed ett mångsidigt resultat, i enlighet med Henricson (2012). 

Emellertid var detta inte möjligt då responsen på förfrågan om deltagande inte bedömdes 

som tillfredsställande. På grund av den begränsade tidsramen intervjuades då åtta 

sjuksköterskor på fem olika äldreboenden. Intervjuerna som skedde på samma äldreboende 

genomfördes separat och resulterade likväl i värdefulla beskrivningar då deltagarna hade 

olika erfarenheter av svårläkta bensår. Det anses dock att resultatet kunde breddats om alla 

deltagare arbetat på olika enheter då verksamheternas rådande rutiner inte sällan varierar. I 

övrigt har studien kunnat följa den utsatta tidsramen. 
 

Green och Thorogood (2014) menar att när flera personer analyserar data och skapar koder 

samt kategorier genom induktiv analys kan det medföra flera tolkningar av datan. 

Därför utfördes analysen i samråd för en gemensam tolkning samt för att gynna 

trovärdigheten av det analyserade materialet. Vid presentationen av resultatet användes 

citat med målet att inge en illustrerande bild. Trost (2010) skriver att försiktighet bör 

iakttas med användning av citat i resultatet. Detta har funnits i åtanke genom de mest 

beskrivande citaten för respektive stycke presenterades. Resultatbeskrivningarna i relation 

till analysen kom att granskas av handledare och kurskamrater, vilket stärker trovärdighet 

enligt Henricson (2012). 
 

Den utmärkande motgången under forskningsprocessen var att syftet kom att ändras efter 

genomförandet av intervjuerna. Initialt valdes det att beskriva sjuksköterskors kunskap 

istället för erfarenheter. Av den anledningen formades inga urvalskriterier gällande 

erfarenheter av svårläkta bensår. Intervjuguiden utformades således med kunskap i fokus, 

vilket sedan ansågs komplicerat att beskriva samt att resultatet i slutändan speglade 

deltagarnas erfarenhet i högre grad. Det kan inte uteslutas att resultatet varit annorlunda om 

det slutgiltiga syftet varit aktuellt inledningsvis. 
 

Båda författarna hade erfarenhet av behandling och omvårdnad av venösa och arteriella 

bensår vid utgångspunkten för studien, viss förförståelse fanns således inledningsvis. 

Förförståelse innebär författarnas erfarenheter och förväntningar innan studiens början 

(Henricson, 2012). Det fanns en medvetenhet om att detta kunde komma att påverka 

genomförande och resultat av studien. Därför gjordes valet att inneha ett objektivt 

förhållningssätt gentemot deltagare och vid analys av data. Metodavsnittet beskrevs 

utförligt för att främja en god reproducerbarhet och därmed även stärka trovärdigheten för 

studien. 
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Studien är inte generaliserbar för hela sjuksköterskeyrket då en större och mer varierande 

undersökningsgrupp anses nödvändig. Studien kan inte appliceras nationellt då den 

innefattar en liten grupp inom ett specifikt geografiskt område. 
 

Slutsats 

I föreliggande studie framkom att sjuksköterskorna ansåg sig besitta det övergripande 

ansvaret för svårläkta bensår, samtidigt som de efterfrågade större medverkan från läkarna. 

Sår som uppträdde svårläkta diagnostiserades sällan genom kliniska undersökningar, 

istället utgjorde sjuksköterskans kunskap och erfarenheter valet av behandlingsform. 

Sjuksköterskorna framhöll flera aspekter för lyckad behandling, där helhetsperspektiv 

ansågs grundläggande i omvårdnaden av patienter med venösa och arteriella bensår. Det 

betonades att sårbehandling innebar att följa människans dagliga livsföring och inte enbart 

behandla själva såret.  
 

Det rådde enlighet i att sårvården är komplex. Grundutbildningen åberopande sår 

betraktades som otillräcklig i förhållande till det ansvar sjuksköterskorna förväntades åtaga 

sig i den kliniska verksamheten. Det ansågs att ökad utbildning inom området skulle kunna 

gynna patienters upplevelse samt vård- och samhällskostnaderna på lång sikt. 

 

Fortsatta studier 

Författarna diskuterade sinsemellan och kom fram till att intresse förelåg att genomföra en 

liknande studie gällande sjuksköterskor inom andra instanser som sjukhus eller inom 

hemsjukvård samt primärvård. Detta skulle kunna ge möjlighet att undersöka samt belysa 

skillnader mellan instanserna beträffande kunskap och erfarenheter i ämnet. 
 

 

Klinisk relevans 

Genom att belysa att adekvat sårbehandling kan minska lidandet hos personer med bensår 

ansågs individen kunna dra nytta av föreliggande studie. Sårbehandling har påvisats som 

kostsamt och om material används felaktigt kan kostnaderna bli onödigt höga för 

samhället. Initial diagnostisering samt evidensbaserad sårvård anses kunna minska 

felanvändning av dyra material samt motverka felbehandling som resulterar i större 

vårdbehov, vilket i sin tur kräver mer resurser. Det ansågs även att professionen, således 

sjuksköterskan, kunde gynnas av denna studie genom att kortare behandlingstider av de 

svårläkta bensåren kunde ge utrymme för en effektiv vård med tid för fler patienter med 

omvårdnadsbehov att tillgodose. 
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BILAGA A 

7 mars 2015, Stockholm 

 

Hej XX,  

 

Vi heter Helena Galvenius och Lisette Nordh Paananen och är sjuksköterskestudenter vid 

Sophiahemmet Högskola. Under vårterminen kommer vi att genomföra ett självständigt 

arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som vi valt att studera berör 

sjuksköterskans kunskap om behandling av arteriella och venösa bensår. Vi har valt att 

genomföra detta genom en kvalitativ intervjustudie och skulle gärna besöka 

“Verksamhetsnamn” under ett tillfälle i mars för att utföra en intervju i ämnet. 

 

Behandlingen av svårläkta bensår är komplex och för att uppnå en framgångsrik 

behandling krävs det att såret identifieras, diagnostiseras och därefter behandlas med 

lämpligt förbandsmaterial. Dock är det vanligt att sår behandlas lokalt med förband utan 

vidare utredning.  Att som sjuksköterska vårda patienter med svårläkta bensår kräver inte 

bara en teknisk färdighet utan även kunskaper om kroppens patofysiologi, dess 

läkningsprocess samt hur en fundamental omvårdnad ser ut för dessa patienter. Syftet med 

studien är att beskriva sjuksköterskors kunskap om sårbehandling av svårläkta bensår. Vi 

har valt att rikta in oss på äldreboenden då det huvudsakligen är den äldre generationen 

som besväras av bensår. En felaktig sårbehandling innebär inte bara onödigt lidande för 

patienten utan även onödiga samhällskostnader genom material och arbetstid, därför vill vi 

belysa vikten av adekvat sårbehandling. 

 

Vi är intresserade av att intervjua en sjuksköterska som är verksam på enheten. Vid 

intervjuerna kommer vi att använda oss av en inspelningsteknik via mobiltelefon. 

Informanternas integritet kommer att bejakas genom att person- samt verksamhetsuppgifter 

bevaras privata, både genom säker förvaring samt redovisning av data.  

Har Ni ytterligare frågor rörande undersökningen är Ni välkommen att kontakta oss eller 

vår handledare. Vi är mycket tacksamma för svar om Ni godkänner att delta i vår studie, 

eller inte. 

 

Med vänlig hälsning, 

Sophiahemmet Högskola 

Helena Galvenius   Lisette Nordh Paananen 

helena.galvenius@stud.shh.se lisette.paananen@stud.shh.se 

Telefon: 070-XXX XX XX  Telefon: 070-XXX XX XX 

 

Handledare: 

Britten Jansson 

britten.jansson@shh.se 

Telefon: 08-XXX XX XX 
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II 

 

BILAGA B 

Intervjuguide 

 

I1: 
 Hur många år har du arbetat som sjuksköterska? 

 Fick du någon sårvårdsutbildning/sårvårdskurs i din grundutbildning? 

Om ja: beskriv omfattning på den sårvårdsutbildningen som ingick. 

 Har du genomgått några kurser beträffande sår och sårvård efter examen? 

o Om ja: På eget initiativ eller genom arbetet? 

o Om ja: Vad för typ av utbildning & på vilken nivå? 

 Hur håller du dig à jour gällande sårbehandling i det dagliga arbetet? 

 

I2: Beskriv din kunskap lite allmänt om venösa och arteriella bensår. 

 Vilka bakomliggande orsaker finns? 

 Kan du nämna några kliniska tecken vid arteriella respektive venösa bensår? 

 Är det något du saknar kunskap om gällande; 

o bakomliggande faktorer? I så fall vad? 

o symtom och tecken på cirkulationsstörning? I så fall vad? 

 

I1: Beskriv din kunskap om hur de arteriella och venösa bensåren diagnostiseras. 

 Vilka kompletterande undersökningar utförs? 

 Anser du dig kompetent att använda doppler-apparat? 

 Vem utför dessa undersökningar? 

 Hur involverade är läkarna i diagnos och behandlingen av bensår? 

 Är det något du saknar kunskap om när det gäller diagnostiken? 

o I så fall vad? 

 

I2: Beskriv din kunskap om behandling & omvårdnad av de bakomliggande 

orsaken till venösa bensår. 

 När används kompressionsbehandling? 

 Utför du kompressionslindning regelbundet? 

 Ger du individuella råd till de boende gällande levnadsvanor? 

o I så fall vilka? 

 

I1: Beskriv din kunskap om behandling & omvårdnad av den bakomliggande 

orsaken till arteriella bensår. 

 Ger du de boende råd angående levnadsvanor? 

o I så fall vilka? 

 Är det något du saknar kunskap om i behandlingen av respektive 

cirkulationsstörning? 

o I så fall vad? 

 

I2: Beskriv din kunskap om omläggningsprinciper och förband. 

 Vem ordinerar omläggning av de venösa och arteriella bensåren? 

 Vem utför den ordinerade omläggningen? 

o Om annan personal än sjuksköterska: Har de utbildats i sårvård? 

o Vilken typ av utbildning i så fall? 

 Vilka är dina kunskaper om omläggningsprinciper? 

 Är du informerad om förbandens olika egenskaper? 



III 

 

 När sårodlar ni bensåren? 

 Är det något du saknar kunskap om beträffande;  

o omläggningsprinciper?                

o förbandsmaterial? 

 

I1: Beskriv din kunskap om dokumentation & uppföljning av sårläkningsprocessen. 

 Upprättas sårjournaler? 

 Vad dokumenteras? 

 Förekommer fotografering av såren? 

 Hur följer ni upp sårets läkningsprocess? 

 Är det något du saknar kunskap om gällande dokumentation eller uppföljning? 

o I så fall vad? 

 

I2: Beskriv din kunskap om kostnader relaterat till sårbehandling. 

 Hur kan du påverka kostnaderna vid såromläggning? 

 Är det något du saknar kunskap om? 

o I så fall vad? 

 

Kort summering av intervjuinnehållet. 

 Är det något du tycker att vi glömt eller vill tillägga? 
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BILAGA C 

 

Informerat samtycke 
Sjuksköterskans kunskap om behandling av svårläkta venösa och arteriella bensår. 

 

Behandlingen av svårläkta bensår är komplex och det är inte sällan som de behandlas 

lokalt med olika förband utan vidare utredning. För att uppnå en framgångrik behandling 

krävs det att såret identifieras, diagnostiseras och därefter behandlas med lämpligt 

förbandsmaterial. Att som sjuksköterska vårda patienter med svårläkta bensår kräver inte 

bara en teknisk färdighet utan även kunskaper om kroppens patofysiologi, dess 

läkningsprocess samt hur en god omvårdnad ser ut för dessa patienter.  

 

Syftet med arbetet är att undersöka sjuksköterskors kunskap om sårbehandling av svårläkta 

bensår på äldreboenden. Vi vill belysa vikten av adekvat sårbehandling samt undersöka 

eventuell brist på sårutbildning i grundutbildningen för sjuksköterskor. 

Som metod har vi valt att använda oss av en kvalitativ intervjustudie. Data insamlas genom 

intervjuer med öppna frågor. Alla deltagare kommer få samma frågor ställda till sig. Vid 

intervjuerna kommer författarna att använda sig av en inspelningsteknik via mobiltelefon. 

 

Informanternas integritet kommer att bejakas genom att person- samt verksamhetsuppgifter 

bevaras privata, både genom säker förvaring samt redovisning av data. Informerat 

samtycke innebär att personen i fråga får information om vad forskningsstudien innebär, 

att hen förstår den givna informationen och sedan tar beslutet att delta eller icke. 

Deltagaren har sedan rätt att avsäga sin medverkan när som helst. 
 

Jag godkänner härmed att Helena Galvenius och Lisette Nordh Paananen får utföra 

intervjustudien “Sjuksköterskors kunskap om behandling av svårläkta venösa och arteriella 

bensår” på kliniken under tidsperioden Mars-April 2015. 

 

 

__________________________ 

Ort, datum 

 

 

__________________________ 

Namnteckning, Deltagare 

 

 

__________________________ 

Namnförtydligande  

 

 

 

 

 

 

 

 


