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Abstrakt 

Bakgrund: Många äldre patienter med sår kan inte ta sig till vårdcentralen och blir då 

vårdade av distriktssköterskor/sjuksköterskor ifrån hemsjukvården. Sårvård har visat sig 

vara den mest tidskonsumerade uppgiften för distriktssköterskor/sjuksköterskor i 

hemsjukvården och deras arbete innebär ofta ett ensamarbete i patienternas hem, då det 

sällan finns någon kollega med på hembesöken att fråga om råd. Det innebär att de 

behöver vara mer säkra i sina bedömningar och kunskap om sårvård än på en 

vårdcentral där det finns kollegor runt dem. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilken erfarenhet och kunskap 

distriktssköterskor och sjuksköterskor har om sårvård i sitt arbete i hemsjukvården mot 

ordinärt boende. 

Metod: Studien har genomförts med en deskriptiv design med kvantitativ ansats. 

Sammanlagt skickades 57 enkäter ut varav 36 besvarades. Sammanställning och analys 

av data gjordes i statistikprogrammet SPSS.  

Resultat: Respondenternas kunskap grundade sig mest på kunskap från kollegor och 

därefter från fortbildningstillfällen, och majoriteten ansåg att deras kunskap om 

sårbehandling och användandet av evidensbaserad kunskap var otillräcklig. Många hade 

lång arbetslivserfarenhet av sårvård och de flesta utförde sårvård flera gånger i veckan. 

Nästan alla respondenter bedömde patienterna utifrån ett helhetsperspektiv, vilket 

ansågs av flera vara en viktig del för att få en framgångsrik sårläkning. När det gäller 

användandet av riktlinjer och rutiner var det oklart om det fanns på alla arbetsplatser 

eller om de användes.  

Slutsats: För att kunna skapa grunden för en optimal sårläkning är det av stor vikt att 

distriktssköterskan/sjuksköterskan har en fördjupad kunskap om många olika slags sår, 

flertal behandlingsstrategier och vilket utbud av omläggningsmaterial det finns att tillgå. 

För att patienterna ska få den bäst lämpade sårvården är riktlinjer och rutiner ett bra 

redskap om kunskapen brister. Om sårvården är undermålig påverkar det patienten 

negativt genom förlängd sårläkning och sämre livskvalitet. 
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Abstract 

Background: Many elderly patients with wounds can not get to the health center and 

will then be treated by the district nurses/nurses that works with home care. Wound care 

has proven to be the most time-consuming task for district nurses/nurses in home care 

and their work often involves working alone in patients´ homes, where there is rarely 

any colleague with them on home visits to ask for advice. That means they need to be 

more confident in their judgment and knowledge of wound care than at a health center 

where there are colleagues around them. 

Purpose: The purpose of this study was to investigate the experience and knowledge of 

district nurses and nurses have about wound care in their work in home care in ordinary 

housing. 

Method: The study was conducted with a descriptive design with quantitative approach. 

A total of 57 questionnaires were sent out, of which 36 were answered. Compilation and 

analysis of data was done in SPSS.  

Results: Respondents' knowledge was based mostly on knowledge from colleagues and 

then from the training sessions, and the majority felt that their knowledge of wound care 

and the use of evidence-based knowledge was insufficient. Many had extensive work 

experience in wound care and wound care was mostly performed several times a week. 

Almost all respondents assessed the patients from a holistic perspective, which was 

considered by many to be an important part of getting a successful wound healing. 

Regarding the use of guidelines and procedures, it was unclear if they were available in 

all workplaces, or if they were used.  

Conclusion: In order to create the basis for optimal wound healing, it is very important 

that the district nurse/nurse has an in-depth knowledge of many different kinds of 

wounds, multiple treatment strategies and which selection of diversion materials that are 

available. For patients get the most appropriate wound care are guidelines och 

procedures a good tool if there is a gap in the knowledge. If the wound care is 

substandard it going to affect the patient in a negative way by prolonged wound healing 

and reduced quality of life. 
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1 Inledning  

Många äldre patienter med sår blir behandlade av distriktssköterskor/sjuksköterskor 

(DSK/SSK) i hemsjukvården, vilket har visat sig vara den mest tidskonsumerade 

uppgiften för dem (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010). De flesta patienterna med sår har 

en lång anamnes med förlängd läkningsprocess och har stor risk för återfall. Den här 

patientgruppen har ofta svårt att ta sig eller kan inte ta sig till vårdcentralen för 

behandling av deras sår. Sedan Ädelreformen (1992) har majoriteten av patienter med 

sår behandlats av den kommunala hemsjukvården men även på särskilt boende 

(Lindholm, 2012). Sårvård är en specialitet som kan vara utmanande för DSK/SSK, 

delvis på grund av tillgängligheten av behandlingsalternativ liksom de vetenskapliga 

diagnosverktygen, som båda har gjorts för att hantera sår för en mer komplex 

verksamhet, till exempel hemsjukvården. Som kan vara särskilt utmanande för den som 

inte är expert (Moore, Welsh, Greaves & Socrotes, 2015). 

 

2 Bakgrund 

2.1 Olika sårtyper 

Det finns olika typer av sår som DSK/SSK kan stöta på i sitt arbete i hemsjukvården. 

Det kan vara akuta sår som vanligtvis är efter kirurgiska ingrepp samt olika traumatiska 

sår, och benämns som sår som uppstått plötsligt och läker snabbt. Det finns även olika 

sjukdomstillstånd som kan orsaka eller försvåra läkningen av framför allt bensår. Venös 

insufficiens är den vanligaste orsaken (70 %) till sår ovan fotlederna, vilket är en 

kronisk sjukdom där högt tryck i benens vener resulterar i öppna sår på underbenen 

(Adderley & Thompson, 2015; Lindholm, 2012). Tecken på kronisk venös insufficiens 

kan vara ödem, åderbråck, pigmentering och eksem och karaktären på såren är att de är 

grunda och det är ofta granulationsvävnad i sårbädden (Nag, De, Hazra, Chatterjee, 

Ghosh & Surana, 2012). Cirka 10 procent av bensåren beror på arteriell insufficiens 

som oftast orsakas av flera förträngningar i benens artärer. Artärblodet flyter då 

långsammare och det kan bildas mikrotromboser i kapillärerna, vilket leder till minskat 

blodflöde i hudens kapillärer (Lindholm, 2012). Symtom vid arteriell insufficiens kan 

vara claudicatio intermittens, vilosmärta, tecken på minskad perifer puls, småsår och 

kallbrand. Dock kan majoriteten av patienterna med arteriell insufficiens förbli 

asymtomatiska (Nag et al., 2012; Lindholm, 2012). Det finns även blandsår, vilket är då 
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en kombination av både arteriell och venös karaktär (Adderley & Thompson, 2015). 

Blandsår (20-25 %) tycks bli allt mer vanligare, vilket kan bero på att befolkningen blir 

äldre och vara resultatet av ett långt livs rökning (Lindholm, 2012). En annan typ är 

vaskulitsår som kan orsakas av flera olika sjukdomar, där den vanligaste är reumatoid 

artrit. Även allergi eller cytotoxisk orsak kan orsaka vaskulitsår (Lindholm, 2012). 

Vaskulit kännetecknas av inflammatoriska kärlskador i de små ytliga blodkärlen, och 

karakteriseras av en oregelbunden gräns, svart nekros, hudrodnad eller blåaktig eller lila 

missfärgning av intilliggande hud (Mekkes, Loots, Van Der Wal & Bos, 2003). De här 

såren är ofta mycket smärtsamma och kan vara lokaliserade över hela underbenen 

(Lindholm, 2012). Trycksår är en lokal skada i huden orsakats av tryck, skjuv eller 

friktion eller en kombination av alla tre och kan uppstå när delar på kroppen utsätts för 

högt tryck. Riskgrupper är patienter som bland annat är imobiliserade, har en kronisk 

sjukdom, malnutrierade eller har en höftfraktur. Trycksår kan utvecklas inom 2-6 

timmar, men genom att snabbt identifiera de patienter som ligger i riskzonen kan de 

flesta trycksår förebyggas (Peterson, 2012). Tryck- och fotsår kan uppstå hos patienter 

med diabetes. Orsaker kan vara till exempel dålig cirkulation, nervskada och neuropati 

som är den största orsaken. Det här gör att patienterna inte upptäcker exempelvis en 

småsten i skon eller veck på strumporna som i sin tur orsakar tryck och risk för sår 

uppstår (Mekkes et al., 2003). Det finns även andra sår som pyoderma gangrenosum 

och maligna sår men de är inte lika vanliga som de föregående (Adderley & Thompson, 

2015).  

 

2.2 Bedömning av sår 

DSK/SSK i hemsjukvården är ofta ensamma hos patienterna och därmed behöver de 

kunna arbeta självständigt och känna en säkerhet i sina bedömningar (Friman, Klang & 

Ebbeskog, 2010). Dock kan en del DSK/SSK känna en osäkerhet i sina bedömningar 

men behöver ändå ta beslut som avgör sårvården. Osäkerhet kommer alltid att existera 

inom klinisk miljö på grund av variationen av enskilda patienter och kliniska 

situationer. Vid bedömningen bör DSK/SSK vara uppmärksam på patienternas 

inställning och samtidigt samla in, analysera och förstå olika informationskällor. Det 

kan vara källor som patienternas medicinska journal, anamnes, sociala förhållanden, 

kliniska tecken och symtom (Thompson & Adderley, 2015). Det är även viktigt att 

DSK/SSK har en helhetssyn på patienterna och i första hand inrikta sig på att utreda 

bakomliggande orsaker till såret, till exempel sjukdomstillstånd, ödem, dehydrering och 
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läkemedel. Det gäller oavsett om såret har orsakats av ett yttre trauma eller ligger till 

grund av en underliggande sjukdom (Stremitzer, Wild & Hoelzenbein, 2007; Ylönen, 

Stolt, Leino-Kilpi & Suhonen, 2014). Det är då DSK/SSK behöver använda sin kliniska, 

experimentella och akademiska kunskap och sin tidigare erfarenhet för att förstå den 

information de konfronteras med vid bedömning av sår (Thompson & Adderley, 2015). 

Trots att de ställs inför samma information eller kliniska scenarion kan olika DSK/SSK 

bedöma olika, vilket kan leda till olika beslut i den kommande behandlingen (Adderley 

& Thompson, 2015). Ett hjälpmedel i DSK/SSK bedömning kan vara 

bedömningsinstrument, till exempel Modifierad Nortonskalan som kan användas för att 

identifiera patienter som ligger i riskzonen för trycksår (Peterson, 2012) och även ADL-

status kan vara av stor vikt att kartlägga (Lindholm, 2012). Efter en systematisk 

bedömning är det lättare att identifiera diagnoser och därefter kan även en 

omvårdnadsplan utformas (Lindholm, 2012; Thompson & Adderley, 2015). I en 

omvårdnadsplan ingår omvårdnadsdiagnos, planerade omvårdnadsåtgärder och mål 

(Lindholm, 2012). Mål för sårbehandlingen kan vara att göra läkning möjligt, hindra 

sårinfektion, minska patientens lidande och underlätta det dagliga livet. Det kan vara 

aktuellt att sätta upp delmål som till exempel att minska smärta eller sårsekretion, och 

målen bör diskuteras fram tillsammans med patienten för att målen ska kunna vara 

realistiska att uppnå (Ylönen et al., 2014). För att göra patienterna delaktiga bör 

DSK/SSK ge dem grundläggande information om såret, som exempelvis fysiologi, 

sårbehandling, vilka faktorer som påverkar sårläkningen, vikten av patienternas 

medverkan och om förväntat resultat (Grothier & Pardoe, 2013). 

 

2.2.1 Korrekt diagnos 

För att DSK/SSK ska kunna ta beslut om lämplig behandling är en korrekt diagnos av 

stor vikt (Adderley & Thompson, 2015). Diagnosen grundar sig på en noggrann och 

lämplig medicinsk bedömning, och behovet av patientens omvårdnad är avgörande för 

vilken behandlingsstrategi som anses lämplig (Stremitzer et al., 2007; Ylönen et al., 

2014). Noggrannhet vid diagnos och bedömning av sår är viktigt, eftersom felaktiga 

diagnoser och bedömningar i sin tur kan leda till felaktiga behandlingar och på så vis ha 

en inverkan på sårets läkningsfrekvens, patientens livskvalitet, patientsäkerhet och 

sjukvårdskostnader (Adderley & Thompson, 2015). Även odiagnostiserade sår kan leda 

till konsekvenser för patienten, bland annat en förlängd sårläkning (Friman m.fl., 2010). 

Som beslutsfattare i en komplex klinisk miljö är DSK/SSK viktigaste funktion att skilja 
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på värdefull information från mindre värdefull, och en del är bättre på att sära på den 

informationen än andra, vilket har visat sig bli en bestående faktor i praktiken 

(Thompson & Adderley, 2014).  

 

2.3 Behandling 

När de läkningshämmande faktorerna identifierats och analyserats bestäms lämplig 

behandling (Ylönen et al., 2014). Det anses vara viktigt med en konsekvent 

behandlingsstrategi och strategin bör vara samma under en längre tid innan det görs en 

utvärdering av dess effekt. Med en kontinuerlig utvärdering av sårläkningen kan 

behandlingsstrategin ändras vid behov (Friman m.fl., 2011). Eftersom det finns olika 

typer av behandlingsstrategier kan DSK/SSK känna en osäkerhet, vilket kan påverkas 

av olika nivåer av klinisk erfarenhet, kunskap, patienternas önskemål och tillgängliga 

resurser. En del bedömningsstrategier är mer effektiva än andra, och därför finns det en 

risk att olika DSK/SSK använder sig av mer eller mindre effektiva strategier (Adderley 

& Thompson, 2014). Vid sår på grund av venös insufficiens rekommenderas 

kompressionsbehandling men innan kompressionsbehandling används bör DSK/SSK 

kontrollera ankel/armtrycksindex med hjälp av en doppler (ultraljud), för att kunna 

säkerställa att det rör sig om venös insufficiens och inte arteriell. Vid 

kompressionsbehandling med lindning är det av stor vikt att DSK/SSK har tillräckligt 

med kunskap, då det krävs en viss teknik vid lindning av ben som kan ta tid att lära sig 

(Adderley & Thompson, 2015). Vid arteriell insufficiens kan kompressionsbehandling 

inte bara vara ineffektivt utan även vara skadligt och ytterligare äventyra den arteriella 

cirkulationen. Därför bör kompressionsbehandling användas med försiktighet och alltid 

ordineras av läkare (Lindholm, 2012). Det gäller även vid kompressionsbehandling av 

blandsår. Vid blandsår är det nödvändigt med kompressionsbehandling av ödemet för 

att såret ska kunna läka, dock får inte kompressionen minska den redan nedsatta 

cirkulationen vilket gör att blandsår kan vara problematiska att behandla. Vid ödem bör 

ordinationen av kompression utgöras av en lågelastisk binda som ger lågt vilotryck, det 

vill säga inte påverkar cirkulationen vid sängläge. Dock är det en förutsättning att 

patienten är rörlig för att den här kompressionsbehandlingen ska vara effektiv 

(Lindholm, 2012). Vid behandling av diabetessår bör DSK/SSK tänka på lindring av 

tryck i sårområdet, aggressiv kirurgisk debridering, kontroll av infektion, arteriell 

rekonstruktion samt strikt kontroll av blodsockernivåer (Mekkes et al., 2003). 
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Vid val av förband bör DSK/SSK tänka på att förbandstypen ska väljas för att skapa 

bästa tänkbara miljö för sårläkningen, bör vara bakterietätt mot bakterier i patienternas 

omgivning samt att såret inte sprider bakterier till omgivningen, ha en uppsugande 

förmåga och kunna behålla sårvätskan i förbandet. Förbandet bör även inte kunna fastna 

i såret, inte ge reaktioner på huden runt om och vara formbart på även delar på kroppen 

där det kan vara svårbandagerat. Det ska kännas behagligt för patienterna och om det är 

möjligt inte hindra patienterna i deras dagliga aktiviteter och förbandet bör även lindra 

smärta (Peterson, 2012). Ett förband som kan användas till flera olika typer av sår är 

exempelvis PICO-pump som genom lokalt negativt tryck över såret rensar upp i såret, 

påskyndar bildandet av granulationsvävnad, minskar mängden av lokalt ödem, ökar 

blodflödet och påskyndar läkningen (Yao et al., 2014). 

 

Vid omläggning av sår är det viktigt med noggrann rengöring, borttagning av fuktiga 

nekroser, död vävnad och främmande kroppar för att minska risken för en sårinfektion, 

vilket även underlättar sårläkningen (Peterson, 2012). Rengöringen bör anpassas till 

vilken typ av sår det är, sårets tillstånd, patienternas förutsättningar, och även anpassas 

till sårläkningens olika faser och utföras så skonsamt som möjligt. Rengöringen är den 

delen av förbandsbytet som kan vara mest smärtsamt, men användning av kroppsvarm 

vätska kan lindra smärtan. För patienter med sår är infektion ett betydande problem, där 

tecken kan vara smärta, rodnad, svullnad, värmeökning med eventuell feber, eller varig 

sekretion. Tidig upptäckt av en sårinfektion leder till att beslut av lämpliga 

behandlingsstrategier är enklare att tillgå (Moore & Cowman, 2007). För att förebygga 

en infektion i sår med riklig bakterieväxt kan en mekanisk rengöring med 

sårrengöringsvätska, gel eller antibiotika eventuellt behöva användas (Peterson, 2012) 

och förband impregnerade med silver och andra antimikrobiella faktorer kan vara 

effektiva (Mekkes et al., 2003). Det blir lättare att fullfölja sårbehandlingen om 

patienterna förstår helheten av sårvården. Patienterna bör erbjudas symtomlindring vid 

behov, framförallt smärtlindring (Grothier & Pardoe, 2013). Genom att DSK/SSK 

identifierar varje patients behov försöker de även få fysisk och psykologisk tröst som 

fokus i deras sårvård (Tapiwa Chamanga, 2014).  

 

2.3.1 Evidensbaserad sårvård 

Det har identifierats att DSK/SSK har bristande kunskap i specifika ämnen så som 

etiologi, trycksårsbehandling och förebyggande metoder. Det belystes även att det fanns 
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en oro om DSK/SSK kunskap om trycksår var tillräcklig (Beeckman, Defloor, 

Schoonhoven & Vanderwee, 2011). Det finns redan evidensbaserade riktlinjer för 

behandling och hantering av patienter med bensår som kan användas vid DSK/SSK 

kliniska bedömningar och beslut i verksamheten. Genom att tillämpa evidensbaserad 

sårvård i den dagliga verksamheten kan det leda till minskning av arteriella och venösa 

sjukdomstillstånd i framtiden och även underlätta diagnostik och främja läkningen 

(Thompson & Adderley, 2015). Forskning har visat att kvaliteten på diagnostisering och 

behandling av venösa sår är under vad som förväntas av DSK/SSK (Adderley & 

Thompson, 2015).  

 

2.4 Dokumentation 

Allt angående sårvården bör dokumenteras i patientjournalen och det är upp till varje 

DSK/SSK att det görs (Peterson, 2012). För att säkerställa att ett sår behandlas på lika 

sätt av olika DSK/SSK är det flera faktorer som kan vara viktigt att dokumentera. Det 

kan vara information om vilken typ av sår det är, sårets lokalisation, sårets duration och 

orsak till sårets uppkomst. Även generella riskfaktorer, till exempel undernäring, 

diabetes, cancer, generell infektion och eventuella allergier mot sårprodukter bör 

dokumenteras.  Tidigare prövad lokalbehandling med resultat och även sårets storlek 

och utseende är viktigt vid dokumentationen. Sedan efter varje omläggning bör sårets 

aktuella status dokumenteras, vilket kan innebära sårets storlek och utseende, 

sårkanternas tillstånd, eventuella eksem, sårsmärta eller lukt från såret och hur sårets 

läkning fortskrider (Peterson, 2012; Stremitzer et al., 2007). Genom att dokumentera 

grundläggande data om patienternas sår och allmäntillstånd skapas en möjlighet till att 

utvärdera effekten av sårbehandlingen (Stremitzer et al., 2007). 

 

2.5 Samarbete 

Samarbetet med andra vårdgivare har visat sig vara av stor betydelse för DSK/SSK i 

deras arbete. Tidigare studier har särskilt observerat ett behov av teamarbete i 

arbetsgruppen för att kunna ge bättre sårvård till patienterna. Ett internt teamarbete har 

inte bara visat sig leda till en ökad effektivitet i sårbehandlingen utan har även bidragit 

till minskad förekomst av sår. Ibland kan det vara nödvändigt med ytterligare 

bedömningar från olika professioner och vårdgivare. Ett gott samarbete med andra 

professioner och en väl fungerande omvårdnadsplan har haft en positiv effekt till att få 
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ett mer strukturerat tillvägagångssätt vid behandling av sår (Friman m.fl., 2010). 

Beroende på svårighetsgraden på såret, kan patienterna behöva bli remitterade till 

exempelvis en sårvårdssjuksköterska (Tapiwa Chamanga, 2014) och det har visat sig 

vara särskilt viktigt att ha någon att be om råd när behandlingen av svårläkta sår inte 

fungerar efter en längre tids försök. Vid samarbete med andra professioner beskrivs en 

effektiv kommunikation vara grunden för samarbetet och samordningen i sårvården. Att 

lägga upp en behandlingsplan vid sårvård och regelbundet rapportera mellan varandra 

ses som en viktig del i samarbetet (Friman m.fl., 2011) och kan vara avgörande för en 

säker sårvård (Tapiwa Chamanga, 2014). Otillräckligt samarbete inom verksamheten 

och/eller mellan olika professioner kan leda till konsekvenser för patienterna, som till 

exempel ökad väntetid till en specialist eller förlängd sårläkning (Friman m.fl., 2010). 

 

2.6 Utbildning 

En del studier har visat att många DSK har lång erfarenhet som SSK innan de utbildade 

sig till DSK och har därmed ofta mycket erfarenhet och kunskap som kollegor tycker är 

värdefull. Ökad erfarenhet och kunskap kan leda till att sår kan bedömas med större 

säkerhet (Friman m.fl., 2011). För att förbättra kunskapen inom sårvård och kunna ge 

sårvård med hög kvalitet är adekvat utbildning och träning nödvändigt. DSK/SSK har 

en skyldighet att kontinuerligt uppdatera sina kliniska kunskaper, det för att lättare 

kunna använda och främja sina resurser och därmed förbättra patienternas livskvalitet, 

hantera läkning och återfall av sår (Martin & Duffy, 2011). Fortlöpande utbildning i 

sårvård ligger i både DSK/SSK och verksamhetens intresse för att öka kvaliteten av 

sårvården (Flanagan, Rotchell, Fletcher & Schofield, 2001). Bland annat utbildning om 

omläggningsstrategier, som till exempel kompressionsbehandling, och kunskapen om 

syftet med behandlingar är viktigt (Martin & Duffy, 2011). DSK/SSK bör även ha 

tillgång till träningsprogram och bli erbjudna årliga fortlöpande utbildningar i 

bedömning och behandling av sår, för att fortsätta vara kompetenta till att ge uppdaterad 

och evidensbaserad sårvård till patienterna (Martin & Duffy, 2011).  

 

2.7 Brister i sårvården  

Sårvården i samhället kan vara en utmaning för DSK/SSK. Utmaningarna kan vara 

faktorer som tidsbrist, personalbrist och finansiella nedskärningar som gör det svårt att 

tillbringa tillräckligt med tid hos patienterna för att uppfylla alla deras behov. Om 
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DSK/SSK är överbelastade med för mycket arbete kan det resultera i en frustration över 

att inte kunna uppfylla patienternas behov av att bli bedömda utifrån ett 

helhetsperspektiv. Men även besvikelse över att vara oförmögna att inte alltid kunna 

utföra evidensbaserad sårvård (Tapiwa Chamanga, 2014). Brist på tid kan leda till sämre 

prioriteringar och såromläggningar som inte behöver bedömas kontinuerligt av en 

DSK/SSK kan delegeras över till en undersköterska. Då är det viktigt att DSK/SSK 

följer upp utvecklingen av såret, vilket finns risk att bortprioriteras då det kan upplevas 

som tidskrävande för dem (Friman m.fl., 2011). Andra konsekvenser för sårvården kan 

vara när det saknas riktlinjer för DSK/SSK, vilket kan tyda på bristande stöd från 

verksamheten och därmed cheferna. För att få en framgångsrik användning av riktlinjer 

kan stöd från cheferna och verksamheten påverka mycket vilket annars kan betraktas 

som en organisatorisk brist som betonar att det behövs en mer strukturerad verksamhet 

gällande sårvård (Friman m.fl., 2010). Faktorer som påverkar införandet av riktlinjer 

kan bland annat vara att DSK/SSK inte söker systematiskt efter evidensbaserad kunskap 

om sårvård på egen hand och inte använder sig av elektronisk sökning, utan den mesta 

vetskapen är från deras tid när de studerade, läkemedelsföretag eller tidsskrifter 

(Ruston, 2002). Många gånger kan det vara DSK/SSK som saknar kapacitet i processen 

att använda riktlinjer i verksamheten. Men det kan även vara negativa attityder och brist 

på kunskap som ligger till grund till att riktlinjer inte används i verksamheten. 

(Beeckman et al., 2011).  

 

 

3 Teoretisk referensram 

Den här studiens utgångspunkt grundas på vilka nivåer av kunskap och erfarenhet 

DSK/SSK anser sig ha inom sårvård. För att erhålla erfarenhet så att bedömning och 

behandling av sår sker optimalt krävs det att uppdatera sin kunskap, både genom klinisk 

och teoretisk utbildning. Enligt Benner (1993) leder inte erfarenhet automatiskt till ökad 

kunskap och inlärning, utan det är när erfarenhet och teoretisk kunskap knyts an 

tillsammans med ett reflekterande förhållningssätt samt möjligheten att integrera det 

med sin egen personlighet, för att kunna uppnå en högre kunskap. Benners 

omvårdnadsteori från novis till expert grundar sig på Dreyfus modell om förvärvande av 

omvårdnadsrelaterade färdigheter och innehåller fem nivåer av klinisk kompetens; 

novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. För att kunna utvecklas från 
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novis till expert i sårvård krävs det erfarenhet genom att arbeta med sår under en längre 

tid. Det framkommer även andra aspekter som spelar roll i utvecklingen till expert så 

som personliga inlärningsstilar, personligt intresse samt hinder i organisationen. Det är 

av stor betydelse att organisationen skapar möjligheter för olika utbildningar i sårvård 

för DSK/SSK så de kan reflektera och bredda sina egna erfarenheter. Det för att skapa 

större möjligheter för att uppnå expertkunnande (Benner, 1993). 

 

I sårvården kan DSK/SSK använda sig av domäner kopplade till omvårdnadsarbetet. 

Den första domänen som Benner (1993) nämner är ”Den hjälpande rollen” där 

DSK/SSK i sårvård arbetar med att skapa ett bra klimat i relationen mellan patienten 

och DSK/SSK, genom att involvera patienten i sårvården och vägleda patienten att ta 

kontroll över sitt tillfrisknande. I terapeutiskt syfte kan mål och delmål sättas för 

sårvården. Den andra domänen är ”Undervisande och vägledande funktion” där 

DSK/SSK roll i sårvården fångar upp patienten när denne är mottaglig för information 

och undervisning om bland annat förhållningssätt och handlingsstrategier kopplade till 

sårvård, för att kunna handskas med den bakomliggande faktorn till uppkomsten av sår 

på ett bättre sätt och på så vis ha möjlighet att påverka sin situation. I den tredje 

domänen ”Diagnostik och övervakande funktion” bedömer DSK/SSK sårets möjlighet 

till att läka och vilka behandlingsstrategier som är lämpliga för patienten.  Det är viktigt 

att upptäcka förändringar i såret och dokumentera dem samt förutse patientens behov av 

omvårdnad gällande såret. Den fjärde domänen är ”Att effektivt hantera snabbt 

skiftande situationer”. DSK/SSK ska då kunna hantera situationer så som oförutsedda 

förändringar i såret och kunna åtgärda de uppstådda problemen på lämpligast sätt. Den 

femte domänen ”Att utföra och övervaka behandling” innebär att DSK/SSK ska kunna 

förebygga risker för till exempel trycksår, samt kunna skapa behandlingsstrategier som 

gynnar sårläkning och patientens livskvalitet. Den sjätte domänen ”Att övervaka och 

säkerställa kvalitet i praktiskt vårdarbete” som att upprätthålla en säker behandlingsplan 

i sårvården och vid förändringar i såret kunna revidera planen. Den sjunde och sista 

domänen är ”Att planera och organisera för personalens arbete och vården”. Här är 

DSK/SSK uppgift att skapa och bibehålla ett fungerande team som kan ge optimal 

sårvård och kunna erhålla socialt stöd från kollegor. Det är även av stor vikt att ha 

förmågan att priorietera olika krav hos patienterna samt att ha en flexibel inställning 

gentemot patienter, teknologi och administration. Domänernas perspektiv ligger på hela 

omvårdnaden av sår och inte bara på enskilda uppgifter inom sårvården. En nybörjare 
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kan ha svårt att se helheten i sårvården medan en expert inte har svårigheter i det. Den 

kunskap som en expert har inom sårvård är av central betydelse för utvecklingen av 

omvårdnadsarbetet och omvårdnadsforskningen inom sårvård (Benner, 1993).   

 

 

4 Problemformulering 

Att arbeta med sår i hemsjukvården innebär i många fall ett ensamarbete i hemmet, det 

vill säga att DSK/SSK inte har någon kollega i närheten att få hjälp av, vilket kan kräva 

mer av DSK/SSK än att arbeta på en vårdcentral. Det är oklart om DSK/SSK har den 

kunskap som fordras för att ge en god och säker vård till patienter med sår i 

hemsjukvården. För att säkerställa att patienterna får en säker sårvård kan de ta stöd av 

forskning och beprövad erfarenhet. Har DSK/SSK inte tillräckligt med kunskaper kan 

konsekvenserna resultera i exempelvis onödigt lidande för patienterna och sämre 

sårläkning, det är därför av stor vikt att DSK/SSK tar till sig den senaste kunskapen om 

sårvård. Genom att skaffa sig en bred kunskap och därmed mer erfarenhet av sårvård 

kan det ge DSK/SSK en fördel i deras arbete. Genom att undersöka DSK/SSK kunskap 

och erfarenhet av sårvård i hemsjukvården i ordinärt boende kan det leda fram till att få 

svar om de har den kunskap och erfarenhet i sårvård som fordras.  

 

5 Syfte 
Syftet var att undersöka vilken erfarenhet och kunskap distriktssköterskor och 

sjuksköterskor har om sårvård i sitt arbete i hemsjukvården mot ordinärt boende. 

 

 

6 Metod  

6.1 Design 

Studien hade en deskriptiv design med en kvantitativ ansats. Deskriptiv design används 

när studien är beskrivande av en viss population vid en viss tidpunkt (Olsson & 

Sörensen, 2011). 
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6.2 Urval 

Inklusionskriterierna bestod av att respondenterna skulle vara DSK/SSK som arbetade 

dagtid i hemsjukvården gentemot ordinärt boende. Både DSK och SSK inkluderades på 

grund av att personalstyrkan ser olika ut i olika kommuner.  Det visade sig att 

hemsjukvården inte skiljer på DSK och SSK och det innebär att de utför samma 

arbetsuppgifter och därför var det inte möjligt att enbart inkludera DSK i studien. 

Hemsjukvården består dessutom till största delen av grundutbildade SSK så båda 

kategorierna inkluderas för att få tillräckligt med respondenter som kunde besvara 

enkäten. 

 

6.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med en enkät (bilaga 1) som konstruerades helt från 

grunden, då det inte hittades någon färdig validerad enkät som svarade på syftet. Olsson 

och Sörensen (2011) rekommenderar att i första hand använda sig av redan testade och 

utarbetade enkäter om det är möjligt (Olsson & Sörensen, 2011). Frågorna formulerades 

med enkelt och begripligt språk för att minimera risken att de feltolkades av 

respondenterna (Olsson & Sörensen, 2011; Polit & Beck, 2012) Frågorna i enkäten 

handlade om att få svar på vilken erfarenhet och kunskap respondenterna har om 

sårvård i hemsjukvården. Exempel på frågor ifrån enkäten är, ”Använder du dig av 

enbart evidensbaserad kunskap när du utför sårvård?”, ”Hur ofta erbjuds fortbildning i 

sårvård på din arbetsplats?”, ”Finns det rutiner och/eller riktlinjer gällande sårvård på 

din arbetsplats?” med mera. För att styrka att enkäten svarade på vårt syfte genomfördes 

en pilotenkät på en SSK som arbetade på särskilt boende. Det för att kunna få en kritisk 

bedömning från en person som liknar de planerade respondenterna och ha möjlighet till 

revidering innan enkäterna lämnades ut (Olsson & Sörensen, 2011). Pilotenkäten 

räknades inte till resultatet då respondenten inte arbetade i hemsjukvården.  

 

Först kontaktades verksamhetscheferna i de fem valda kommunerna i södra Sverige via 

telefon, för att fråga om intresse att medverka i studien. Samtliga verksamhetschefer var 

intresserade av att medverka så ett informationsblad (bilaga 2) skickades via mail för 

underskrift. De påskrivna informationsbladen från verksamhetscheferna tillsammans 

med informationsblad till respondenterna, kopia på enkäten, egengranskning samt 

ansökan skickades till Etikkommittén Sydost för rådgivning. När rådgivningen kom från 

Etikkommittén togs vidare kontakt med områdescheferna i de olika kommunerna för att 
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bestämma tidpunkt för besöken på arbetsplatserna.  I en kommun hölls först en muntlig 

presentation om studien för DSK/SSK, sedan delades informationsbrev (bilaga 3), där 

det stod vad studien handlade om och vad deras medverkan innefattade, och enkäten ut. 

Respondenterna fick adekvat information om studien för att de skulle kunna besluta om 

de ville delta eller inte (Hansagi & Allebeck, 1994). Respondenterna hade möjlighet att 

besvara enkäten med en gång och lämna tillbaka dem direkt i ett förslutbart kuvert. De 

som valde att besvara enkäten vid ett senare tillfälle och de som inte kunde medverka 

vid besöket lämnade in sin besvarade enkät till områdeschefen i ett förslutbart kuvert. 

De besvarade enkäterna hämtades upp vid ett senare tillfälle. I två kommuner lämnades 

informationsblad, enkäten samt kuvert till verksamhetscheferna som vidare delade ut 

dem till respondenterna. De besvarade enkäterna samlades in och skickades tillbaka av 

verksamhetscheferna. I de två sista kommunerna gjordes enkäten om till ett google-

formulär som mailades ut till respektive respondent som samtliga hade 4-6 arbetsdagar 

på sig att besvara enkäten. Då medverkan på de enkäterna som mailades ut var lågt efter 

det utsatta sista datumet, skickades en påminnelse till alla respondenter, som fick 

ytterligare några dagar på sig att besvara enkäten. Totalt lämnades 57 enkäter ut varav 

36 besvarades, vilket resulterade i en svarsfrekvens på 63 %. 

 

6.4 Analys 

Sammanställning av data gjordes i statistikprogrammet SPSS (version 23) där frågorna 

och svaren omvandlades till variabler och sedan analyserades.  Då datanivån var på 

nominal- och ordinalskalenivå utfördes analysen mestadels genom icke parametrisk 

statistik (Altman, 1991). Medelåldern och standardavvikelsen (SD) på respondenternas 

ålder räknades ut med hjälp av beskrivande statistik. Frekvenstabeller användes för att 

kunna identifiera svarsfrekvensen i procent och antal. På de frågorna där det fanns 

öppna svarsalternativ redovisades i text och figur. På den öppna frågan där 

respondenterna hade möjlighet att kommentera redovisas i löpande text samt citat.  

 

6.5 Etik 

När en studie genomförs finns ett ansvar att studien är trovärdig, hederlig och att den 

ska vara av så hög kvalitet som möjligt. Det är även viktigt att ha ett respektfullt 

förhållningssätt till dem som deltar i studien (Björk, 2010). Efter att ha mottagit 

skriftligt godkännande från verksamhetscheferna skickades en komplett ansökan till 

Etikkommittén Sydost för rådgivning av studien, det i samråd med handledaren. 
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Etikkommittén identifierade inte några etiska hinder för studien, men hade några 

synpunkter på några formuleringar i informationsbladen som ändrades. Etikkommitténs 

rådgivande yttrande över studien har diarienummer EPK 356-2016. I 

informationsbladen, både till verksamhetschefer samt respondenter, framgick det att 

medverkan i studien var frivilligt. För att enkäten skulle förbli anonym lade 

respondenterna den besvarade enkäten i ett förslutbart kuvert innan de lämnades in. 

Enkäterna var numrerade för att kunna föra statistik på hur många enkäter som lämnats 

ut och för att kunna registrera bortfallet. Dock kunde inte numreringen kopplas ihop 

med den enskilde respondenten som besvarat enkäten vilket poängterades i 

informationsbrevet. Frågorna i enkäten formulerades på ett neutralt sätt för att minimera 

eventuella risker eller obehag som leder till att respondenterna upplever ett intrång i den 

personliga integriteten (Hansagi & Allebeck, 1994). De etiska principerna togs i 

beaktande i studien och därmed kunde inga risker eller obehag identifieras för 

respondenterna som medverkade i studien. Enkäterna har förvarats i ett låsbart skåp som 

endast forskarna och handledaren har haft tillgång till. Efter avslutad studie förstördes 

allt insamlat material. Samhällsnyttan med studien bedömdes vara att den kunde leda till 

att öka insikten hos respondenterna om deras kunskap och erfarenhet om sårvård och 

därmed så ett frö till att vilja utvecklas, och på så vis ge patienterna bättre sårvård.  

 

 

7 Resultat 

7.1 Bakgrundsfaktorer 

Deltagandet i de olika kommunerna var 100 %, 95 %, 54 %, 38 % och 0 %. Av de 36 

respondenterna som besvarade enkäten var 8 SSK och 28 DSK.  Medelåldern var 51 år 

(SD 9,9), yngsta respondenten var 29 år och äldsta var 65 år. Av respondenterna var 

ungefär hälften (n=19) 51 år eller äldre.  

 

Av de 36 medverkande respondenterna hade många (n=28, 77,8 %) varit 

färdigutbildade SSK i mer än 10 år, och nästan hälften (n=15, 14,7 %) av DSK hade 

varit färdigutbildade DSK i över 10 år. Medianen på hur länge respondenterna hade 

arbetat i hemsjukvården i ordinärt boende var 5-10 år. Frekvensen visade även att det 

var DSK/SSK som till största delen (n=33, 91,7 %) utförde sårvården i hemsjukvården. 

(Tabell 1). 
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Tabell 1. Bakgrundsinformation  

 Totalt n=36 Procent 

Färdigutbildad SSK   

  0-5 år 0 0 

  5-10 år 8 22,2 
  10-15 år 9 25 

  15 år och mer 19 52,8 

   
Färdigutbildad DSK   

  0-5 år 6 16,7 

  5-10 år 7 19,4 
  10-15 år 5 13,9 

  15 år och mer 10 27,8 

   
Arbetat i hemsjukvården   

  0-1 år 6 16,7 

  1-5 år 12 33,3 
  5-10 år 10 27,8 

  10-20 år 2 5,6 

  20 år och mer 6 16,7 
   

Utför sårvården huvudsakligen   

  DSK/SSK 33 91,7 
  USK 3 8,3 

 

 

7.2 Vikten av kunskap och fortlöpande utbildning i sårvård 

Respondenterna svarade enligt figur 1 på varifrån de hade fått sin kunskap om sårvård. 

Största andelen (n=30, 83,3 %) hade markerat att de hade fått sin kunskap ifrån kollegor 

och minsta andelen (n=5, 13,9 %) hade markerat att de fått sin kunskap ifrån 

poänggivande sårutbildning. De som fyllde i egna förslag var de hade fått sin kunskap 

ifrån, skrev att det var från utbildning vid anställning för en annan verksamhet (n=1), 

sårcentrum (n=3) och genom arbetslivserfarenhet (n=3).  

Figur 1.  
 

Många respondenter (n=23, 63,9 %) svarade att de fick fortbildning i sårvård en till 

flera gånger om året. På frågan om de ansåg att de hade tillräckligt med kunskap vid 

behandling av sår instämde ungefär en femtedel (n=22, 61,1 %) att de hade det. En 

respondent kommenterade följande: ”Viktigt att kartlägga kost, cirkulation, använda 
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doppler, levnadsvanor, smärta. Vara positiv och göra patienten delaktig/delansvarig i 

processen. Försöka engagera patienten och få denne att förstå vad som påverkar 

läkningsprocessen. Patienten ska också "ställa" upp (förstå) på planen för att det ska 

vara effektivt. Inte ok att patienten kanske upprepade gånger plockar bort bandaget 

utan att meddela. Det måste vara kostnadsmedvetet/effektivt/bra för patienten. Ett slags 

behandlingskontrakt”. Över hälften (n=21, 58,3 %) praktiserade evidensbaserad 

kunskap vid sårvård och majoriteten (n=26, 72,2 %) av respondenterna ansåg sig ha god 

kunskap om olika omläggningsmaterial. (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Kunskap   

 Totalt n=36 Procent 

Fortbildning   

  Flera gånger om året 7 19,4 
  En gång om året 16 44,5 

  Färre än en gång om året 11 30,6 

  Aldrig 1 2,8 
   

Tillräckligt med kunskap vid behandling   

  Instämmer helt 5 13,9 
  Instämmer till stor del 17 47,2 

  Instämmer till viss del 14 38,9 

  Instämmer inte alls 0 0 
  Vet ej/ingen åsikt 0 0 

   

Evidensbaserad kunskap   
  Instämmer helt 7 19,4 

  Instämmer till stor del 14 38,9 

  Instämmer till viss del 15 41 
  Instämmer inte alls 0 0 

  Vet ej/ingen åsikt 0 0 

   
God kunskap om omläggningsmaterial   

  Instämmer helt 8 22,2 

  Instämmer till stor del 18 50 
  Instämmer till viss del 10 27,8 

  Instämmer inte alls 0 0 

  Vet ej/ingen åsikt 0 0 

 

7.3 Erfarenhet och utförande 

På frågan om respondenterna hade mycket arbetslivserfarenhet av sårvård instämde 

många (n=24, 66,7 %) att de hade det. De flesta (n=25, 69,4 %) av respondenterna 

utförde sårvård varje dag eller flera gånger i veckan. På frågan om de använde sig av ett 

helhetsperspektiv, när de utförde sårvård instämde majoriteten (n=23, 63,9 %) helt till 

det (tabell 3). I figur 2 presenteras vilken erfarenhet respondenterna hade om olika 

behandlingsstrategier som kan användas vid sårvård. De hade även möjlighet att 

kommentera om de kunde andra behandlingsstrategier som inte nämndes i enkäten. De 

andra behandlingsstrategierna som nämndes var advance-pump 80 mmHg (n=1), 

tryckkammare (n=2) och gipsbehandling (n=1). 
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Tabell 3. Erfarenhet och utförande   

 Totalt n=36 Procent 

Arbetslivserfarenhet   
  Instämmer helt 11 30,6 

  Instämmer till stor del 13 36,1 

  Instämmer till viss del 10 27,8 
  Instämmer inte alls 2 5,6 

  Vet ej/ingen åsikt 0 0 

   
Sårvårdsfrekvens   

  Varje dag 5 13,9 

  Flera gånger i veckan 20 55,6 
  Någon gång i veckan 9 25 

  Någon gång i månaden 1 2,8 

  Aldrig 0 0 
   

Helhetsperspektiv   

  Instämmer helt 23 63,9 
  Instämmer till stor del 13 36,1 

  Instämmer till viss del 0 0 

  Instämmer inte alls 0 0 

  Vet ej/ingen åsikt 0 0 

 

 

 
Figur 2. Behandlingsstrategier 

 

7.4 Vikten av rutiner för en god och säker sårvård  

Mer än hälften (n=22) av respondenterna instämde att det fanns riktlinjer och/eller 

rutiner för sårvård på deras arbetsplats. På följdfrågan om de använder sig av rutinerna 

svarade majoriteten (n=14) att de använde sig av riktlinjerna/rutinerna till stor del. 

Nästan alla (n=35) ansåg att det fanns någon på arbetsplatsen som de kunde be om 

hjälp/råd om sårvård. Respondenterna fick även svara på vilken erfarenhet den personen 

eller personerna hade om sårvård, och de svarade n=27 erfaren DSK/SSK, n=23 erfaren 

undersköterska med ansvar för sårvård och n=10 sårvårdssköterska. Respondenterna 

hade även möjlighet att fylla i någon annan person som inte fanns med som alternativ 

och n=2 svarade att de kunde ta hjälp av teamet som arbetar på sårcentrum och n=1 

kunde även ta hjälp av MAS.  
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Det fanns även möjlighet att besvara med ett öppet svarsalternativ, där respondenterna 

med egna ord kunde skriva kommentarer om sårvård. Respondenterna skrev att de 

önskade fler fortlöpande utbildningstillfällen på arbetsplatserna eftersom det ständigt 

kommer nya förband och behandlingsstrategier. Det för att kunna behandla och sköta 

sår effektivt och kvalitetsmässigt för att patienten ska kunna få den bästa sårvården. De 

ansåg även att det var viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid sårbehandling och göra 

patienterna mer delaktiga i sårvården. Flera respondenter kommenterade vikten avmed 

diagnos, undersöka bakomliggande orsaker, rätt behandlingsstrategi och vad som 

främjar sårläkningen. De kommenterade även vikten av teamarbete med andra aktörer, 

till exempel vårdcentral, sårcentrum, erfarna kollegor och hemtjänsten. Dock kunde det 

ibland vara svårt när det var för många inblandade och det fanns inte någon tydlig 

omvårdnadsplan. Även svårigheter när patienterna ändrar på sitt förband och 

omläggningen mellan DSK/SSK-besöken. En del önskade att det var mer teoretisk och 

praktisk utbildning om sårvård under distriktssköterskeutbildningen, och även viktigt att 

delta i de utbildningstillfällena som ges på arbetsplatsen och på egen hand uppdatera sig 

i sårvård. 

 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Då syftet var att undersöka DSK/SSK kunskap och erfarenhet om sårvård, ansågs det att 

en studie med en kvantitativ ansats med deskriptiv design var den mest lämpliga 

ansatsen och designen för att få svar på syftet. Kvantitativ ansats valdes även på grund 

av att studien skulle undersöka vilka kunskaper och erfarenheter DSK/SSK hade i 

sårvård. Deskriptiv design valdes även för att studien beskriver en viss population vid 

ett visst tillfälle (Olsson & Sörensen, 2007). För att kunna nå ut till en större grupp 

respondenter och därmed få tillräckligt med data valdes enkät som 

datainsamlingsmetod, vilket stämde genom att det procentuella deltagandet blev 

tillräckligt högt. Studien tänktes bli mer tidseffektiv genom att använda sig av en enkät 

och gav möjlighet till att vända sig till ett större geografiskt område (Hansagi & 

Allebeck, 1994).  
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Enkäten konstruerades från grunden då det inte hittades något färdig validerat 

frågeformulär som svarade på studiens syfte. För att åstadkomma en enkät med så hög 

validitet som möjligt konstruerades den utifrån regler och riktlinjer från Olsson och 

Sörensen (2007) och Björk (2010). Exempel på riktlinjerna är att inte ha med för många 

frågor, viktigt att endast ha med frågor som svarar på studiens syfte, inledande frågorna 

ska vara enkla och de ”svåra” frågorna kommer senare, frågorna ska komma i logisk 

ordning, vara entydiga och lätta att fylla i. För att öka den logiska validiten och 

identifiera eventuella brister i enkäten genomfördes en pilotenkät, som efter feedback 

ledde till mindre förändringar i enkätens utformning. Med hjälp av testpersoners 

feedback kan det leda till upptäckt av informationsfel och därmed identifiera brister i 

utformandet samt möjligheter att utveckla eller lägga till frågor (Polit & Beck, 2012). 

Även om frågorna hade formulerats på ett neutralt sätt för att minimera eventuella 

missförstånd uppkom det några frågor angående enkäten, vilket kan antyd att frågorna 

kunde formulerats ännu tydligare. Genom att ha varit noggranna med tillhandahållandet 

av enkäterna har sekretesson bibehållits under hela studiens gång. Genom att 

respondenterna lade de besvarade enkäterna i ett förslutbart kuvert kunde inte respektive 

enkät kopplas till den enskilde. Enkäter som utförs inom hälso- och sjukvården ingår 

därför under sekretesslagen (Hansagi & Allebeck, 1994). Även om enkäten ansågs vara 

färdig för att besvaras, upptäcktes det under studiens gång att den ändå kunde förbättras 

ännu mer och det kom fram nya frågor som skulle varit intressanta att ha med i studien. 

Det rekommenderas därför att om det finns en färdig validerad enkät som svarar på 

syftet bör den användas, då det är svårt att konstruera en enkät på egen hand som är av 

lika hög validitet som de testade och validerade. 

 

Tyvärr uppkom det en del problem under datainsamlingen eftersom det var svårt att få 

till möten med respondenterna. Tanken var att enkäten skulle delas ut personligen på 

respektive arbetsplats, då information skulle ges och även en möjlighet för 

respondenterna att besvara enkäten direkt. En personlig distribution ansågs få en positiv 

effekt på svarsfrekvensen och gav då även möjlighet till att svara direkt på eventuella 

frågor som uppkom. Samtliga respondenter fick ett informationsbrev där det stod om 

studiens syfte och vad deras medverkan innebar, samt författarnas mailadresser om 

respondenterna hade några frågor. Det var inte möjligt med att träffas personligen i fyra 

av kommunerna av olika anledningar, därför lämnades enkäterna ut via 

verksamhetschefen i två kommuner. På grund av tidsbrist, då enkäterna skulle lämnas ut 
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via internpost från verksamhetschef till respondenterna i de resterande två kommunerna, 

valdes det att utforma ett Ggoogle-formulär som skickades via mail till respondenterna. 

Det märktes skillnad på svarsfrekvensen från de olika kommunerna och på de olika 

distributionerna. I de kommunerna där det var personlig kontakt från författarna och 

verksamhetschefen var det betydligt högre svarsfrekvens än från de kommunerna där 

enkäterna mailades ut. Sammanlagt mailades Ggoogle-formuläret ut till 18 respondenter 

varav två av dem svarade inom given tidsram. En påminnelse skickades ut till 

verksamhetscheferna samt respondenterna för att försöka öka svarsfrekvensen (Polit & 

Beck), därefter svarade ytterligare en inom den utökade tidsramen. Det fanns ingen tid 

till fler påminnelser vilket hade kunnat ge möjlighet till ökad svarsfrekvens. Det externa 

bortfallet blev 37 % vilket kan ha påverkat resultatets generaliserbarhet (Olsson & 

Sörensen, 2007). En variabel i bortfallsgruppen som kan ha orsakat en snedvriden effekt 

på resultatet, var att majoriteten av bortfallet var SSK. För att reliabiliteten av den 

beskrivande statistiken lättare ska kunna bedömas redovisades frågorna i tabeller och 

figurer (Björk, 2010). Om fördelningen av DSK och SSK hade varit jämnare kunde en 

jämförelse ha gjorts mellan dem om det fanns någon skillnad i deras kunskap och 

erfarenheter om sårvård. En tanke är att en högre utbildning gör den enskilde individen 

mer benägen att vara delaktig, engagerad och utföra en mer kvalificerad omvårdnad. 

Specialistutbildningar är utvecklande, dels personligen, men även för att utföra en bättre 

omvårdnad.  

 

För att kunna testa och avgöra om studien har reliabilitet eller är generaliserbar behövs 

ytterligare studier utföras i andra delar av Sverige (Björk, 2010). Ytterligare studier 

behöver göras på grund av att den här studiens resultat speglar respondenternas kunskap 

och erfarenhet i hemsjukvården under en viss tid och plats. Även respondenternas ålder 

och antal arbetade år i hemsjukvården spelar stor roll för mängden kunskap och 

erfarenhet, vilket kan se annorlunda ut i andra kommuner. Resultatet kan även se 

annorlunda ut i samma kommun om studien utförs och till exempel 5 år beroende på 

den höga medelåldern, då flera av respondenterna har gått i pension. 
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Evidensbaserad kunskap 

Varifrån respondenterna hade fått sin kunskap ifrån skiljde sig åt. Resultatet visar att det 

är flera DSK/SSK som utför sårvård som inte är evidensbaserad och det kan kopplas till 

att den största andelen av deras kunskap kommer ifrån kollegor. Dock kan det vara svårt 

att bedöma hur mycket av kunskapen som är evidensbaserad eftersom det är svårt att 

avgöra var kollegornas kunskap kommer ifrån. Kunskap från kollegor kan vara positivt 

därför att den kunskapen kan baseras på beprövad erfarenhet, men samtidigt kan den 

kunskapen vara föråldrad och inte baseras på de senaste rönen. Det var endast cirka 20 

% av respondenterna som använde sig helt av evidensbaserad kunskap när de utför 

sårvård. Den låga andelen kan ha negativa följder för patienten eftersom evidensbaserad 

kunskap är grundläggande för att DSK/SSK ska kunna utföra en patientcentrerad 

sårvård på ett kvalitetssäkert sätt (Martin & Duffy, 2011). Det är inte alltid möjligt för 

DSK/SSK att praktisera evidensbaserat på grund av tidsbrist eftersom de många gånger 

har en stor patientgrupp som de är ansvariga för. Dock kan det finnas oklarhet vad 

respondenterna anser vara evidensbaserad kunskap och vad studien avser. En 

bidragande orsak kan vara brist förståelse vad evidensbaserad kunskap innebär, vilket 

kan bero på för dålig introduktion på arbetsplatsen eller för lite fortbildning (Tapiwa 

Chamanga, 2014; Beeckman et al., 2011). Det finns studier som påvisar att det saknas 

kunskap om bland annat sårvårdsbehandling och lämpliga förebyggande metoder 

(Beeckman et al., 2011), vilket spelar stor roll i sårvårdsarbetet.  

 

8.2.2 Vikten av utbildning och uppdaterad kunskap 

Hur ofta fortbildning erbjöds på arbetsplatsen var enligt respondenterna mestadels en 

gång om året (n=15, 41,7 %) och färre än en gång om året (n=13, 36,6 %).  Mindre än 

hälften av respondenterna svarade att de fick fortbildning en gång om året eller färre 

men ändå svarade n=27 (75 %) att deras kunskap kom från fortbildningstillfällen. 

Eftersom fortbildningstillfällena hos en del av respondenterna var färre än en gång om 

året kan det antyda att de DSK/SSK kunskap riskerar att bli föråldrad innan nästa 

fortbildningstillfälle ges. Enligt Martin och Duffy (2011) rekommenderas det att 

DSK/SSK bör bli erbjudna årliga fortbildningstillfällen för att kunna praktisera 

uppdaterad evidensbaserad sårvård. För att kunna ha redskap till att nå expertkunnande 

är det viktigt att verksamheten skapar möjligheter till olika sårvårdsutbildningar 

(Benner, 1993). Dock har DSK/SSK även ett eget ansvar att uppdatera sin kunskap för 
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att kunna implementera ny kunskap i praktiken och för att ha möjlighet att arbeta på ett 

effektivt sätt och veta hur de påverkar sårläkningen positivt (Martin & Duffy, 2011). 

Genom klinisk och teoretisk utbildning uppdateras DSK/SSK sin kunskap för att kunna 

bedöma och behandla sår optimalt (Benner, 1993). Resultatet visar att över hälften 

(n=21, 58,3 %) läser vetenskapliga artiklar men det var mindre än en femtedel (n=6, 

16,7 %) som höll sig uppdaterad genom sårwebben. Det är positivt att mer än hälften 

håller sin kunskap uppdaterad genom att läsa vetenskapliga artiklar men det är 

förvånande att en så låg andel inte använder sig mer av internetbaserad information, då 

flera studier visar att det är ett effektivt tillvägagångssätt att hålla sig uppdaterad och 

hitta ny evidensbaserad kunskap (Morente, Morales-Asencio & Veredas, 2013; Friman 

m.fl., 2010; Ylönen et al., 2014).  

 

Flera studier har visat att sårvårdsträning i verksamheten på många håll inte är 

standardiserat. Det betyder att viss personal har möjlighet att träna på till exempel 

bandagering medan andra inte har den möjligheten (Tapiwa Chamanga, 2014). I dagens 

verksamhet finns det en stor mängd olika förband som kan skapa osäkerhet hos 

DSK/SSK om de inte får möjlighet till utbildning och träning (Friman m.fl., 2010). Det 

finns evidensbaserade strategier som underlättar vården av sår (Thompson & Adderley, 

2015). Dock behöver DSK/SSK erbjudas utbildning i de strategierna, som till exempel 

undersökning med doppler vilket även anses behöver bli standardiserat nationellt, så att 

DSK/SSK kan ge kompetent vård till patienter med bensår (Martin & Duffy, 2011). Ett 

annat effektivt redskap för att uppdatera kunskaper inom sårvård har visat sig vara 

internet-baserade sårvårdsprogram (Friman m.fl., 2011). 

 

8.2.3 Arbetslivserfarenhet 

Medelåldern på respondenterna var 51 år, över hälften var äldre än medelåldern, och de 

flesta hade arbetat i över 15 år som DSK och/eller SSK. Enligt Friman m.fl. (2010) 

visar forskning att de som arbetat flera år som SSK innan de utbildar sig till DSK, kan 

ha samlat på sig mer kunskap om sårvård och på så vis vara en tillgång för sina kollegor 

som inte har lika mycket kunskap och erfarenhet. Desto mer arbetslivserfarenhet och 

kunskap DSK/SSK har, desto säkrare blir sårvården (Friman m.fl., 2010). När 

erfarenhet och kunskap används tillsammans med ett reflekterande förhållningssätt kan 

DSK/SSK ha möjlighet att uppnå en djupare kunskap (Benner, 1993). Det var många 

(n=24, 66,7 %) respondenter som instämde helt och till stor del att de hade mycket 
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arbetslivserfarenhet. Den höga andelen kan bero på att många av respondenterna hade 

arbetat i över 15 år som DSK/SSK och kan på så vis ha skaffat sig mycket 

arbetslivserfarenhet om sårvård.  För att kunna utvecklas inom sårvård krävs det 

erfarenhet, vilket erhålls genom att arbeta med sår under en längre tid (Benner, 1993). 

Risken med att över hälften av respondenterna är över medelåldern är att mycket 

kunskap och deras beprövade erfarenhet försvinner när de går i pension. Den gruppen 

DSK/SSK behöver därför innan dess överföra sin kunskap till den yngre generationen 

DSK/SSK för att säkerställa att den beprövade erfarenheten inte försvinner.  

 

8.2.4 Kunskap om behandlingsstrategier 

Det var en låg andel av respondenterna som ansåg att de hade tillräckligt med kunskap 

vid behandling av sår. Benner (1993) belyser att DSK/SSK behöver ha tillräckligt med 

kunskap för att kunna bedöma patienternas möjligheter att svara på olika 

behandlingsstrategier.  Enligt Ylönen (2014) är grunden till kunskap vid sårvård en 

förståelse för fysiologin av de bakomliggande orsakerna för att på så vis kunna göra en 

lämplig bedömning av såret och val av behandling. Den låga andelen som ansåg sig ha 

tillräckligt mycket kunskap vid behandling av sår  kan grunda sig på att det ständigt 

kommer nya förband och ny forskning om behandlingsstrategier. Det var få 

respondenter som tyckte det var enkelt att välja vilken behandlingsstrategi som var 

lämplig, vilket kan bero på behandlingens komplexitet. På grund av sårs komplexitet 

kan förmågan att förstå orsakssamband bakom utvecklingen av sår saknas (Friman 

m.fl., 2010). Konsekvenserna av att inte ha tillräckligt med kunskap om olika 

behandlingar och strategier kan vara att DSK/SSK använder sig av fel typ av behandling 

och strategier till fel typ av sår, vilket kan resultera i till exempel förlängd sårläkning, 

smärta och lidande för patienten (Ylönen et al., 2014; Martin & Duffy, 2011). Nya 

behandlingsstrategiers effektivitet är inte bara beroende av DSK/SSK kunskaper om 

dem, utan även på hur skickliga DSK/SSK är på att använda dem i praktiken (Benner, 

1993).  

 

8.2.5 Helhetsperspektiv 

På frågan om respondenterna använder sig ett helhetsperspektiv när de utför sårvård 

instämde mer än hälften att de gjorde det. Att använda ett helhetsperspektiv i praktiken 

har visat sig ge en gynnsam effekt i hela omvårdnadsprocessen (Peterson, 2012; Friman 

m.fl., 2011; Tapiwa Chamanga, 2014). Omvårdnadsprocessen innefattar DSK/SSK 
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bedömning, diagnostisering, planering, behandling samt utvärdering (Peterson, 2012; 

Benner, 1993), och för att patienterna ska kunna få en skräddarsydd omvårdnadsplan 

behöver de bli bedömda ur ett helhetsperspektiv. Dock visar viss forskning att flertalet 

DSK/SSK inte har tillräckligt med tid för att utföra bedömningar ur ett 

helhetsperspektiv och därmed blir omvårdnadsplanen inte tillräckligt patientcentrerad, 

vilket kan leda till förlängd sårläkning (Tapiwa Chamanga, 2014). Genom att se till hela 

patienten kan DSK/SSK även skapa en känsla av trygghet hos patienterna som i sin tur 

har visat sig ge positiv effekt för sårläkningen (Friman m.fl., 2011; Grothier & Pardoe, 

2013). Studiens resultat kan antyda att större delen av patienterna i hemsjukvården i 

södra Sverige blir bedömda ur ett helhetsperspektiv och får en patientcentrerad sårvård.  

 

8.2.6 Vikten av riktlinjer vid sårvård 

Resultatet visar att mindre än hälften av (n=14, 38,9 %) av respondenterna inte har 

några riktlinjer och/eller rutiner på deras arbetsplats, vilket är en relativt hög andel, och 

borde vara lägre eftersom forskning visar att riktlinjer kan vara avgörande för att 

garantera lämplig behandling av patienternas sår (Friman m.fl., 2010). Riktlinjer bör 

vara baserade på evidensbaserad kunskap (Adderley & Thompson, 2015) för att 

säkerställa att sårvården kliniskt är evidensbaserad. När riktlinjer inte finns och behöver 

implementeras är den kliniska introduktionen en komplex process. Innehållande tre 

viktiga steg; utveckling av riktlinjer, utbilda utövarna i riktlinjerna samt att se till att 

utövarna använder sig av riktlinjerna (Ruston, 2002). För att säkerställa att sårvården 

håller hög kvalitet är riktlinjer ett bra redskap, inte minst för nyanställda som kan ha 

mindre kunskap och erfarenhet av sårvård än de som arbetat med sårvård under längre 

tid. Enligt Martin och Duffy (2011) möjliggör evidensbaserade riktlinjer att sårvården 

blir patientcentrerad, evidensbaserad och effektiv (Martin & Duffy, 2011).  

De flesta (n=30, 82 %) använde sig av de riktlinjer om sårvård som fanns på 

arbetsplatsen. Det anses vara positivt att en så hög andel använder sig av de riktlinjer 

som finns tillgängliga. Men trots att det var så många som använder sig av de 

riktlinjerna som fanns, svarade DSK/SSK i samma kommun olika, om det fanns 

riktlinjer eller inte på arbetsplatsen. Det här kan antyda att respondenterna inte vet att 

riktlinjer/rutiner existerar på arbetsplatsen eller har de som svarat att det finns 

riktlinjer/rutiner egna sådana, och hur bra kvalitet är det i så fall på dem? Konsekvensen 

av att det inte finns riktlinjer eller rutiner kan vara att patienterna får olika slags sårvård 

vid samma typ av sår och till följd olika sårläkningstider. En annan konsekvens kan vara 
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att DSK/SSK kan känna sig osäkra när de upplever att de har otillräckligt med kunskap 

och inte har några riktlinjer att gå efter. Benner (1993) anser att det finns ett behov av 

ett säkerhetssystem för att garantera säker sårvård, vilket riktlinjer kan utgöra genom att 

minimera felaktiga bedömningar och beslut av DSK/SSK (Adderley & Thompson, 

2014).  

 

8.2.7 Teamarbete 

Vid problem vid sårvård ansåg många att de kunde be någon annan om råd eller hjälp. 

Vid de tillfällena var det erfaren DSK, undersköterska med ansvar för sårvård, 

sårvårdssköterska, teamet på sårcentrum och MAS som respondenterna vände sig till. 

Flera studier visar tydligt att teamarbete har stor betydelse för att få ett bättre resultat på 

sårvården (Friman m.fl., 2010). Genom att delge varandra sin kunskap och erfarenhet 

kan DSK/SSK utvecklas vidare i sin profession samt skapa en så optimal sårvård som 

möjligt. Genom att utbyta åsikter och erfarenheter samt belysa olika aspekter av 

sårvården kan därmed olika behandlingsmöjligheter lyftas fram. Ett sår kan förändras 

snabbt och att arbeta som ett team är grunden för att ge en effektiv sårbehandling 

(Benner, 1993). Resultatet visar dock inte hur effektivt teamarbete respondenterna har i 

sitt arbete i hemsjukvården, men att veta att de har någon att be om hjälp när de 

konfronteras med problem vid sårvård är ändå positivt. Dock är arbetet i hemsjukvården 

komplext, för även om det finns någon att ta hjälp av så kan det vara svårt att ha tillgång 

till en kollega under ett pågående besök hemma hos patienten där DSK/SSK oftast är 

själv. Det kan vara en situation under en pågående omläggning där DSK/SSK anser att 

de behöver ta hjälp av en kollega för bedömning av såret, då sårets status snabbt kan 

förändras mellan omläggningstillfällena. DSK/SSK kan även behöva få tips på vilken 

behandlingsstrategi som är bäst lämpad. Sådana situationer kräver att DSK/SSK är 

säker i sin roll för att ta lämpliga beslut just vid det tillfället. 

 

 

9 Slutsats 

Sårvård är en komplex uppgift för DSK/SSK i hemsjukvården och upptar stor del av 

deras tid. Det krävs att de har fördjupad kunskap om många olika slags sår, flertal 

behandlingsstrategier och vilket utbud av omläggningsmaterial det finns att tillgå. 

Flertalet av DSK/SSK i hemsjukvården har fördjupad kunskap om sår och sårvård, 

vilket gör att patienterna får rätt omvårdnad och behandlingsstrategi till rätt slags sår. 
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Dock behöver evidensbaserat praktiserande och tillämpandet av helhetsperspektiv öka 

för att sårvården ska kunna bli optimal. När kunskapen brister är riktlinjer och rutiner ett 

redskap som kan användas för att säkerställa att patienten får den sårvård den har rätt 

till. I dagsläget är det oklart om de finns eller om de används, därmed kan sårvården bli 

bristfällig om kunskap saknas. För att få arbetslivserfarenhet inom sårvård krävs det ett 

långvarigt praktiserande. Den erfarenheten är sedan av stor vikt för kollegor som inte 

har lika mycket arbetslivserfarenhet och därmed förs den kunskapen vidare.   

 

9.1 Kliniska implikationer 

Resultatet visade att det var oklart om det fanns riktlinjer/rutiner i verksamheterna att 

tillgå och i vilken utsträckning de används av DSK/SSK. Det kan medföra att inte alla 

patienter får samma sårvård beroende på vilken DSK/SSK som är patientansvarig. 

Standardisering av riktlinjer och rutiner gällande sårvård i hemsjukvården kan 

säkerställa att alla patienter får den sårvård de har rättighet till.  

 

Det var inte alla som använde sig av evidensbaserad kunskap eller tillämpade ett 

helhetsperspektiv vid sårvård. Det kan riskera att patienten får förlängd sårläkning och 

sämre livskvalitet. För att öka den evidensbaserade kunskapen och användandet av 

helhetsperspektiv kan fortlöpande utbildningstillfällen samt poänggivande sårutbildning 

vara ett par alternativ. Resultatet visade även att respondenterna själva efterfrågade fler 

fortbildningar i sårvård. 

 

Resultatet av den här studien visade att det finns flera områden som behöver förbättras, 

till exempel användandet av evidensbaserad kunskap, helhetsperspektiv samt riktlinjer 

och rutiner. Därmed kan studiens resultat ligga till grund för eventuella 

förbättringsarbeten om sårvård i hemsjukvården. Det för att aktivt försöka öka 

kvaliteten på sårvården och därmed säkerställa att DSK/SSK utför en patientsäker 

sårvård. Om studien lyckas öka insikten om vikten av kunskap och erfarenhet om 

sårvård, kan det förhoppningsvis leda till viljan att utveckla sina kunskaper och få mer 

erfarenhet av sårvård. I slutändan kan det resultera i att sårvårdens kvalitet ökar och på 

så vis minskar lidandet för patienten och minskar kostnaden för samhället. 
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9.2 Fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att jämföra DSK och SSK kunskaper och erfarenheter i sårvård 

eftersom DSK har fått mer utbildning om sårvård och vikten av att praktisera 

evidensbaserat. I vissa kommuner var DSK-antalet i hemsjukvården lågt eller obefintligt 

och det hade varit intressant att få veta om sårvården skiljer sig åt relaterat till antalet 

DSK. Mycket forskning poängterar vikten av användandet av riktlinjer och rutiner vid 

sårvård, och resultatet av den här studien visade att det var oklart om riktlinjer fanns 

eller inte. Därför hade ett förbättringsarbete med implementering av evidensbaserade 

riktlinjer i verksamheterna även varit intressant att följa. 

 

 

10 Självständighet 

Gällande enskilda prestationer har Maria lagt in all data från enkäterna i SPSS och 

Filippa har sökt upp alla källor som använts i studien. Resterande har utarbetats 

tillsammans. 
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Bilaga 1 Enkät 
 

 

 

”Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenhet och 

kunskap om sårvård i hemsjukvården”
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Enkätundersökning ”Distriktssköterskors och sjuksköterskors erfarenhet och kunskap 

om sårvård i hemsjukvården”. 

Besvara frågorna genom att kryssa i rutan det svar som passar bäst in på Dig. Markera 

endast ett svarsalternativ om inget annat anges. 

 

1. Vilken är din ålder?      

 

2. Hur länge har Du varit färdigutbildad sjuksköterska? 

 0-5 år 

 5-10 år 

 10-15 år 

 16 år och mer 

 

3. Om Du är distriktssköterska, hur många år har Du varit färdigutbildad? 

 0-5 år 

 5-10 år 

 10-15 år 

 15 år och mer 

 

4. Hur länge har Du sammanlagt arbetat i hemsjukvården i ordinärt boende? 

 0-1 år 

 1-5 år 

 5-10 år 

 10-20 år 

 20 år och mer 

 

5. I vilken kommun tjänstgör Du?     

 

6. Vem utför sårvård på Din arbetsplats huvudsakligen? 

 Disktriktssköterska/sjuksköterska 

 Undersköterska 

 

7. Varifrån har Du fått Din kunskap om sårvård? Det är möjligt att markera 

flera svarsalternativ. Fler alternativ finns på nästa sida. 

 Distriktssköterskeutbildning 

 Poänggivande sårutbildning 

 Läser vetenskapliga artiklar om sårvård 

 Deltager i återkommande fortbildningstillfällen om sårvård 

 Håller mig uppdaterad genom sårwebben 
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 Kollegor 

 Självlärd  

 Annat:      

 

8. Hur ofta erbjuds fortbildning i sårvård på Din arbetsplats? 

 Aldrig 

 Färre än en gång om året 

 En gång om året 

 Flera gånger om året 

 

9. Anser Du att Du har tillräckligt med kunskap när Du behandlar sår? 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 

 

10. Använder Du dig enbart av evidensbaserad kunskap när Du utför sårvård? 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del  

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 

 

11. Har Du mycket arbetslivserfarenhet av sårvård? 

 Instämmer helt  

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 

 

12. Hur ofta utför Du sårvård i genomsnitt? 

 Aldrig 

 Någon gång i månaden 

 Någon gång i veckan      

 Flera gånger i veckan 
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 Varje dag 

 

13. Anser Du att Du har ett helhetsperspektiv på patienterna där Du utför 

sårvård, d.v.s att Du använder Dig av ett holistiskt synsätt och inte bara 

behandlar såret? 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 

 

14. Anser Du att Du har god kunskap om olika omläggningsmaterial? 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 

 

15. Vilka behandlingsstrategier har Du erfarenhet av? Det är möjligt att 

markera flera svarsalternativ. 

 Undertrycksbehandling, ex. PICO 

 Kompression, ex. Profore 

 Lågalestisk/kortsträckare, ex. Comprilan 

 Högelastisk/långsträckare, ex. Dauerbinda 

 Pelott 

 Stödstrumpor klass I och klass II 

 Pumpstövelbehandling  

 Annat:     

 Inget av svarsalternativen 

 

16. Anser Du att det är enkelt att välja behandlingsstrategi vid sårvård? 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 
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17. Finns det rutiner och/eller riktlinjer gällande sårvård på Din arbetsplats? 

 Ja  

 Nej 

 

18. Om Du har svarat ”Ja” på fråga 17, använder Du Dig av de rutinerna eller 

riktlinjerna? 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 

 

19. Det finns någon Du kan be om hjälp/råd om sårvård på Din arbetsplats? 

 Instämmer helt 

 Instämmer till stor del 

 Instämmer till viss del 

 Instämmer inte alls 

 Vet ej/ingen åsikt 

 

20. Om det finns någon att be om hjälp, vad har den personen för erfarenhet av 

sårvård? Det är möjligt att markera flera svarsalternativ. 

 Sårvårdssjuksköterska 

 Undersköterska med ansvar för sårvård 

 Erfaren distriktssköterska/sjuksköterska 

 Annan:      

 

21. Vill Du dela med Dig av Dina erfarenheter och/eller kunskap om sårvård? 

Här finns det då möjlighet att kortfattat skriva ner Dina tankar. 
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Tack för Din medverkan! 

Maria och Filippa 
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Bilaga 2 Informationsbrev till verksamhetschef 

 

Information till verksamhetschef om - ”Distriktssköterskors och 

sjuksköterskors erfarenhet och kunskap om sårvård i 

hemsjukvården” 

 

Du tillfrågas härmed om att ge skriftigt samtycke till att vi får lämna ut enkäter till 

distriktssköterskor och sjuksköterskor i hemsjukvården mot ordinärt boende i Din 

kommun, som underlag i vår forskningsstudie. 

 

Den här enkäten utgör grunden för Maria Bosons och Filippa Erlandssons 

magisterarbete i utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Studien riktar sig till 

distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar i hemsjukvården i Blekinge län. 

Syftet med studien är att undersöka vilken erfarenhet och kunskap distriktssköterskor 

och sjuksköterskor har i omvårdnaden av sårvård. 

 

Efter vi har fått Ditt skriftliga samtycke kommer vi ta kontakt med respektive 

områdeschef för att bestämma tid för information och utlämning av enkäter. När vi 

lämnar ut enkäterna har de som vill medverka tillfälle att fylla i enkäterna med en gång 

och lämna till oss. De som fyller i enkäten senare lämnar dem till områdeschefen i ett 

förslutbart kuvert som skickar dem i ett förfrankerat kuvert till oss. Deltagandet i vår 

studie är frivilligt och det blir inga negativa konsekvenser vid val att inte delta. 

 

Under studiens gång kommer enkäterna att förvaras i ett låsbart skåp. Eftersom 

enkäterna besvaras anonymt kommer inte materialet kunna kopplas till enskilda 

individer. Den färdiga magisteruppsatsen kommer att publiceras på DiVA, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet. 

 

 

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående: 

 

Maria Boson Filippa Erlandsson Christel Borg handledare 

mb223qt@student.lnu.se 

 

fe222fm@student.lnu.se 

 

christel.borg@lnu.se 

 

 
Signatur  Signatur  Signatur 

     

 

Skriftligt samtycke av verksamhetschef: 

  

     

     
Datum/Ort  Signatur  Namnförtydligande 
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Bilaga 3 Informationsbrev till DSK/SSK 

 

Information om - ”Distriktssköterskors och sjuksköterskors 

erfarenhet och kunskap om sårvård i hemsjukvården i ordinärt 

boende” 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

 

Den här enkäten utgör grunden för Maria Bosons och Filippa Erlandssons 

magisterarbete i utbildningen Specialistsjuksköterska med inriktning mot 

distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Studien riktar sig till Dig som 

distriktssköterska/sjuksköterska som arbetar i hemsjukvården dagtid mot ordinärt 

boende. Syftet med studien är att undersöka vilken erfarenhet och kunskap 

distriktssköterskor och sjuksköterskor har i omvårdnaden av sårvård i sitt arbete i 

hemsjukvården.  

Vi har tagit kontakt med Din verksamhetschef för att få skriftligt samtycke att lämna ut 

vår enkät till Dig. Genom att Du besvarar enkäten ger Du samtidigt Ditt samtycke att 

delta i studien. När Du har fyllt i enkäten lägger Du den i ett förslutbart kuvert som 

medföljer. Kuvertet lämnar Du till oss vid informationstillfället eller senare till Din 

områdeschef. I enkäten finns instruktioner om hur den ska fyllas i.  

 

Ditt deltagande i vår studie är frivilligt och Du behöver inte besvara enkäten om Du inte 

vill. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser om Du väljer att inte delta och 

Du behöver inte motivera varför.  

 

Under studiens gång kommer enkäterna att förvaras i ett låsbart skåp. Eftersom 

enkäterna besvaras anonymt kommer inte materialet kunna kopplas till enskilda 

individer. Den godkända magisteruppsatsen kommer läggas upp på DiVA, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet. 

 

 

 

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående 

 

Maria Boson Filippa Erlandsson Christel Borg handledare 

mb223qt@student.lnu.se 

 

fe222fm@student.lnu.se christel.borg@lnu.se 

 

 

     
Signatur  Signatur  Signatur 

 
 
 


