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Abstrakt
Bakgrund: Svårläkta sår är ett hälsoproblem världen över. Kontinuitet, personcentrerad
vård, korrekt sårbedömning och tillämpad kunskap om sårläkningsprocessen och
bakomliggande faktorer ligger till grund för god sårläkning. Distriktssköterskans
handhavande och kunskaper är betydelsefulla faktorer i vården av patienter med
svårläkta sår. Tvärprofessionell vård och personcentrerad vård är viktiga komponenter i
vårdplanen av patienter med svårläkta sår.
Syfte: Syftet är att undersöka distriktssköterskans handhavande av och kunskaper om
svårläkta sår.
Metod: Denna enkätstudie är en empirisk tvärsnittsstudie med analys av kvantitativ
data och deskriptiv design. Urvalsgruppen bestod av sjuksköterskor och
distriktssköterskor arbetsverksamma inom primärvården och den kommunala
hemsjukvården i två län i sydöstra Sverige.
Resultat: Analysen resulterade i fyra framträdande fynd. De mest framträdande fynden
är: kollegor, arbetslivserfarenhet och fortbildning är de främsta kunskapskällorna
angående svårläkta sår och fortbildning i sårvård erbjuds sällan. Distriktssköterskor
graderar sina kunskaper om svårläkta sår högre än sjuksköterskor, det finns skillnader
mellan arbetsplatser och län i vilka läkningshämmande faktorer som arbetas aktivt med
samt att det tvärprofessionella samarbetet skiljer sig mellan arbetsplatser och län.
Slutsats: Det finns skillnader i utbildningen inom sårvård mellan
sjuksköterskeutbildningen och distriktssköterskeutbildningen, därav har kunskapsbyte
mellan kollegor och fortbildning blivit en viktig faktor för högre kompetens inom
sårvård. I dagsläget finns det inga nationella riktlinjer och rutiner i hur sårvården bör
utformas utan det skiljer sig mellan olika län, primärvård och kommunal hemsjukvård.
Nyckelord: distriktssköterska, handhavande, kunskap, svårläkta sår.

Abstract
Background: Chronic wounds are a health problem all over the world. Continuity,
person-centered care, proper wound assessment and applied knowledge of the wound
healing process and underlying factors underpin good wound healing. District nurses
handling and knowledge are important factors in the care of patients with chronic
wounds. Cross-professional care and person-centered care are important components of
the care plan of patients with chronic wounds.
Purpose: The purpose is to investigate the district nurse disposal and knowledge of
severe wounds.
Method: This survey is an empirical cross-sectional study with analysis of quantitative
data and descriptive design. The selection group consisted of general nurses and district
nurses employed in primary care and community home care in two counties in southeast
Sweden.
Results: The analysis resulted in four prominent findings. The most prominent findings
are: colleagues, work experience and continuing training are the main sources of
knowledge regarding chronic wounds and wound care training is rarely offered. District
nurses grade their knowledge of chronic wounds higher than general nurses, there are
differences between workplaces and counties in which anti-healing factors are actively
working whit and that cross-professional cooperation differs between workplaces and
counties.
Conclusion: There are differences in education in wound care between nursing
education and district nursing education, hence the exchange of knowledge between
colleagues and continuing education has become an important factor for higher wound
care skills. Today there are no national guidelines and procedures in how wound care
should be designed, there are differences between counties, primary care and
community home care.
Keywords: chronic wounds, district nurse, disposal, knowledge.
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1 Inledning
Det krävs mer än ett förband för att ett svårläkt sår ska kunna läka (Björkman, 2016).
Kontinuitet, personcentrerad vård, korrekt sårbedömning och tillämpad kunskap om
sårläkningsprocessen och bakomliggande faktorer ligger till grund för god sårläkning
(Friman, Klang & Ebbeskog, 2011; Wounds International, 2016; Ousey & Cook, 2012;
Benbow, 2011). Patienter med svårläkta sår påträffas överallt i vården men framförallt i
primärvården och hemsjukvården (Rikssår, 2016). Historiskt sett har övervägande fokus
legat på själva såret, hur det ska omhändertas och skötas, det vill säga “sårvård”. Idag
finns bredare fokus där en människa med sår står i centrum och internationellt sett anser
flera professorer att sårvård bör vara en vetenskaplig specialitet (Lindholm, 2012).
Handhavandet av patienter med svårläkta sår kan liknas vid ett svårt och tidskrävande
pussel. För att uppnå optimal sårläkning måste de allra svåraste och mest centrala
delarna i patientens individuella “sårpussel” hittas och ett helhetsperspektiv bör vara en
självklar utgångspunkt (Lindholm, 2012; Ousey & Cook, 2012). Distriktssköterskans
handhavande och kunskaper är betydelsefulla faktorer i omvårdnaden för dessa
patienter.
2 Bakgrund
2.1 Svårläkta sår
Svårläkta sår, även kallat kroniska sår är ett hälsoproblem världen över (Wounds
International, 2016). De svårläkta såren kan bero på en rad läkningshämmande faktorer,
de läker inte enligt ett specifikt mönster och har en läkningstid på över 6 veckor
(Lindholm, 2017; Bjellerup, Lindholm & Öien, 2015). Kategorin svårläkta sår innefattar
framför allt bensår, fotsår och trycksår (Statens beredning för medicinsk utvärdering
[SBU], 2014). Det finns ingen exakt statistik på incidensen av svårläkta sår i Sverige,
tidigare studie har konstaterat att mellan 20 000 och 50 000 patienter i Sverige har
någon typ av svårläkt sår lokaliserat på underben eller fötter (SBU, 2014;
Socialstyrelsen, 2009). Bensår räknas som en folksjukdom och minst 40 000 personer
lider av bensår (Socialstyrelsen, 2009). Sedan 2011 gör Sveriges kommuner och
landsting (SKL), punktprevalensmätning två gånger om året av förekomst av trycksår.
Mätningen för 2018 visar förekomst av trycksår hos 14,1 procent av 14 302 patienter
inom slutenvården (SKL, 2018). Risken för att utveckla ett svårläkt sår ökar med
stigande ålder. Enligt beräkningar kommer var fjärde person i Sverige vara 65 år eller
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äldre år 2030 (SBU, 2014), på grund av befolkningens stigande ålder samt ökad
förekomst av diabetes bedöms incidensen av svårläkta sår stiga (Boulton, Vileikyte,
Ragnarson-Tennvall & Apelqvist, 2015). Svårläkta sår är inte bara ett lidande för den
drabbade och dennes familj utan även en kostnadsfråga för hälso- och sjukvården.
Kostnaden för samtliga sår uppskattas till 2-4 procent av den totala hälso- och
sjukvårdsbudgeten i Europa (SBU, 2014;Wounds International, 2016).
2.2 Sårbedömning
Alla svårläkta sår har en bakomliggande sjukdom eller orsak till dess uppkomst och
chansen till sårläkning ökar betydligt om rätt diagnos ställs (Björkman, 2016). En
sårbedömning bör innefatta bedömning av patientens psykologiska och näringsmässiga
status, sårsmärta, identifiering av eventuella bakomliggande faktorer och sårets status
(Ousey & Cook, 2012; Benbow, 2011). Att bedöma sårets status innefattar sårets
storlek, mängd sårvätska och lokalisation. För korrekt bedömning av sårets status krävs
kunskaper om anatomin och strukturer i och runt såret (Ousey & Cook, 2012).
Observation av sårvätska är en väsentlig del i sårbedömningen och en förändring av
färg, lukt och mängd bör registreras. En förändring av sårvätskan ger indikation av
sårläkningstillståndet och grad av bakterietillväxt (Tickle, 2016; Ousey & Cook, 2012).
2.3 Läkningsprocessen
Sårläkningsprocessen delas in i primär- och sekundär sårläkning. Svårläkta sår läker
genom sekundär sårläkning (Lindholm, 2012). Sårläkningsprocessen innefattar tre faser,
inflammationsfasen, nybildningsfasen och mognadsfasen. En störning i en eller flera av
de tre faserna leder till en onormal läkningsprocess och förlängd sårläkningstid som
följd (Enoch & Leaper, 2008). Inflammationsfasen pågår normal 3-4 dagar efter att såret
uppkommit, medan vid ett svårläkt sår pågår den inflammatoriska processen under
nästan hela sårläkningen (Lindholm, 2012). Sårvätska, rodnad, svullnad och sårsmärta i
eller runt ett sår är en naturlig del av den inflammatoriska processen och ska inte
förväxlas med infektionstecken (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2015; Hofman, 2006).
Det finns flera orsaker till att ett sår inte vill läka, gemensamt är negativ påverkan av
cellernas funktion, minskad nybildning av hudceller och/eller förekomsten av fria
radikaler och mikroorganismer, vilket leder till störningar i sårläkningsprocessen
(Enoch & Leaper, 2008). Den förväntade sårläkningstiden kan lättare uppskattas då
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kunskap om olika vävnadstyper och desses utseende tillhandahålls (Ousey & Cook,
2012).
2.4 Läkningshämmande faktorer
Olika sår har olika förutsättningar i den lokala sårmiljön för optimal sårläkning.
Gemensamt för alla sår är behovet av syretillförsel för att en sårläkning ska ske (Enoch
& Leaper, 2008; Gould et al., 2016). Vid syrebrist i vävnaden ökar mottagligheten för
infektioner, nybildningen av hudens kollagen minskas samt ökar risken för nekrotisk
vävnad (Lindholm, 2012). Orsaker till minskat syretillförsel till vävnaden kan vara
vätskebrist eller tillstånd av nedkylning, stress och smärta som leder till
kärlsammandragningar (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2015). Nekrotisk vävnad hämmar
sårläkningsprocessen och skapar en grogrund för bakterier, därav ligger det stor vikt vid
att avlägsna nekrotiskt vävnad. Genom att avlägsna nekrotisk vävnad ökar
motståndskraft för bakterietillväxt och infektioner (Gould et al., 2016).
2.4.1 Sårrelaterade infektioner
Lokal sårinfektion har en hämmande effekt på sårläkningen och bör misstänkas om såret
inte förbättras inom två veckor, trots följsamhet i sårbehandlingen (Gould et al. 2016;
Enoch & Leaper, 2008). Infektionstecken i ett svårläkt sår har ofta större grad av
variation än ett vanligt sår och kan vara svårare att identifiera. Tecken på sårinfektion
kan vara nytillkommen sårsmärta i ett tidigare smärtfritt sår, ökad frekvens av
sårsmärta, ökad sårstorlek och missfärgad vävnad (Ousey & Cook, 2012; Cutting,
White & Mahoney, 2013; Gould et al., 2016; Alavi et al., 2016). Alla sår är mer eller
mindre angripna av bakterier och behöver nödvändigtvis inte behandlas med antibiotika,
men ska övervägas vid större bakterietillväxt eller klinisk infektion (Bjellerup,
Lindholm & Öien, 2015; Ousey & Cook, 2012; Alavi et al., 2016). För att förebygga
förekomsten av sårinfektioner krävs lämpligt val av omläggningsmaterial, regelbundna
kontroller och i vissa fall ödembehandling (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2015).
2.4.2 Livsstilfaktorer
Livsstilsfaktorer som kost, motion, övervikt och rökning har på olika vis en hämmande
effekt på sårläkningen (Enoch & Leaper, 2008). Vid immobilisering ökar trycket på
huden och ett ökat tryck på befintligt sår kan leda till trycksår och förlängd sårläkning.
Hos stillasittande patienter kan individuellt schema för lägesändring minska risken för
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långvarigt tryck på utsatta hudområden (Gould et al., 2016). Rökning orsakar skador på
kroppens celler vilket leder till försämrad sårläkning, ökad risk för infektion, ärrbildning
och försämrad kollagenproduktion (Graham, 2014; McRobert, 2013; Wang & MartinsGreen, 2004; Gould et al., 2016). Rökning bör inte nonchaleras, utan identifiering av
patientens rökvanor och möjlighet till rökstopp bör vara en självklar del i
sårbedömningen (Graham, 2014). Rökare bör erbjudas professionell rökavvänjning som
innefattar information om rökningens negativa påverkan på sårläkningen, och förmedlas
bäst om sjukvårdspersonalen har rätt kunskaper inom ämnet (Graham, 2014; McRobert,
2013). Bristande näringsintag är en hämmande faktor för sårläkningen och patienter
med svårläkta sår löper större risk för undernäring (Brown & Philips, 2010; Gould et al.,
2016). Patienter med svårläkta sår har betydligt lägre nivåer av vitamin A, E, zink och
karotener (Brown & Philips, 2010) och brist på A, C och zink leder till ökad risk för
försämrad sårläkning (Enoch & Leaper, 2008).Ordination av kosttillskott är inte en
standardiserad åtgärd i sårvården men ligger till stor vikt för ökad nutritionsstatus
(Brown & Philips, 2010). Genom kosttillskott kan sårläkningstiden förkortas genom
förbättrad sårläkning (Desneves, Todorovic, Cassar & Crowe, 2005; van Anholt et al.,
2010; Powers, Higham, Broussard & Phillips, 2016). Kartläggning av patientens
nutritionsstatus gör att undernäring identifieras (Gould et al., 2016) och bör vara en
självklar del i ett multiprofessionellt sårvårdsteam (Schols, 2014; van Anholt et al.,
2010).
2.4.3 Psykosociala faktorer och sårsmärta
Psykosociala faktorer som smärta, isolering, ångest, oro, stress, bristande socialt nätverk
och sömnproblem kan bidra till försämrad sårläkning (Hofman, 2006; Upton &
Solowiej, 2010; Britteon, Cullum, & Sutton, 2017; Walburna, Vedharab, Hankinsa,
Rixona & Weinmana, 2009). Vid omhändertagandet av patienter med sårsmärta är det
viktigt med noggrann och detaljerad bedömning, inte bara av smärtnivån utan om det
finns möjliga bakomliggande faktorer som orsakar smärta (Hofman, 2006). Smärta är
subjektiv och lämplig behandling bestäms av svårighetsgrad och typ av smärta (Alavi et
al., 2016). Sjuksköterskans samtal och stödjande roll kan bidra till ökad förståelse för
patientens smärttillstånd (Ebbeskog & Ekman, 2001). Adekvat smärtlindring och rätt val
av omläggningsmaterial ger förutsättningar för minskad sårsmärta (Hofman, 2006).
Smärta kan orsaka stress och stress i sin tur bidra till ökad frisättning av kortisol och
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cytokiner, och kan bidra till fördröjd sårläkning (Alavi et al., 2016). Det är den kroniska
stressen, den som kan leda till bristfällig återhämtning som kan vara skadlig för
sårläkningen (Almén, 2007). Det är vanligt att själva omläggningen upplevs som
obehaglig och stressande för patienten, vilket kan påverka sårläkningen negativt genom
bristande följsamhet och hantering (Upton & Solowiej, 2010).
2.5 Bakomliggande sjukdomar
Det är av stor vikt att identifiera orsaken till sårets uppkomst och den förlängda
sårläkningen, eftersom det i stor mån kommer att styra behandlingsplanen (Ousey &
Cook, 2012; Gould et al., 2016). Vaskulär insufficiens, neuropati, diabetes och venösa
ödem är vanliga sjukdomar som kan leda till svårläkta sår (Ousey & Cook, 2012; Enoch
& Leaper, 2008; SBU, 2014). Medicinska åtgärder som kemoterapi, strålning,
kortisonbehandling och blodförtunnande medicinering kan bidra till försämrad
sårläkning (Enoch & Leaper, 2008). Kompressionsbehandling är en avgörande
grundsten i behandlingen av patienter med venösa bensår och bidrar till förbättrad
sårläkning genom minskad bensvullnad (Alavi et al., 2016; Powers et al., 2016; Ericson
& Ericson, 2012). Den vanligaste orsaken till fotsår är diabetes, bristande arteriell
cirkulation och neuropati (SBU, 2014; Lindholm, 2012) och omkring 15 procent av
vuxna diabetiker drabbas någon gång av fotsår (Apelqvist & Larsson, 2000). Diabetes
har en negativ påverkan på sårläkningen, framför allt nybildningsfasen och leder till en
långdragen sårläkningsprocess (Sharp & Clark, 2011). Tryckavlastning med korrekta
skor, korrigering av artärsjukdom, behandling av infektion och upprensning av såret är
grundläggande vid behandling av fotsår hos patienter med diabetes (Powers et al.,
2016).
2.6 Lokal sårbehandling och omläggning
Rätt val av omläggningsmaterial främjar sårläkningen, minskar risken för infektioner,
minimerar smärta och tar hand om eventuell sårvätska, vilket i sin tur leder till ökat
välbefinnande för patienten (Newton, 2017).Upprensning av ett sår är avgörande för
sårläkning och syftar till att avlägsna död vävnad, främmande material och bakterier
(Alavi et al., 2016; Powers et al., 2016). En fuktig sårmiljö är mest gynnsam för
sårläkningen och har visat sig minska sårrelaterad smärta (Gould et al., 2016; Ericson &
Ericson, 2012; Powers et al., 2016) och alla sår förutom nekroser bör läggas om med
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fuktbevarande förband. Förbandsmaterial som är för täta och koksaltkompresser har
negativ påverkan på sårläkningen (Bjellerup, Lindholm & Öien, 2015). Vid vätskande
sår finns risk för läckage och dålig lukt och val av rätt förband blir avgörande för att
undvika dessa faktorer. Sårvård och framför allt omläggningsmaterial är en stor kostnad
för sjukvården. Vårdpersonalen bör vara medvetna om förbandsmaterialens kostnader
men även förbandens specifika användningsområden och kontraindikationer för att
optimera användandet (Newton, 2017).
2.7 Hemsjukvård och Primärvård
Distriktssköterskan är arbetsverksam i kommuner, landsting och privata verksamheter
inom bland annat vårdcentral, hälsocentral och hemsjukvård
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Primärvård är en vårdnivå och är den
vård som bedrivs utanför sjukhus (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).
Hemsjukvård ansvarar kommunen för och är sjukvård som bedrivs i patientens egna
hem samt särskilda boende (Johansen & Fagerström, 2010; Payne, 2016).Merparten av
patienter med svårläkta sår behandlas inom primärvårdens vårdcentraler, privata
vårdcentraler och den kommunala hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2009).De patienter
som vistas i hemmet blir allt sämre och kräver allt mer avancerad sjukvård och målet
med hemsjukvården är att allt fler patienter med varierande omvårdnadsbehov ska
kunna bo kvar hemma (Johansen & Fagerström, 2010). Stor andel av patienter med
svårläkta sår bor hemma och kan ofta känna sig isolerade. Många patienter inom
hemsjukvården har symtom som påverkar det dagliga livet negativt och ofta finns oro
över hur såren kommer omhändertas. Det är viktigt med en tydlig och god
kommunikation mellan patienten och den vårdgivare som är ansvarig för sårvården,
eftersom sårvården ofta innefattar flera olika professioner (Wounds International, 2016).
Huvuddelen av sjukvårdens kostnader kan härleda till sjukhusvård och Wounds
International (2016) uppskattar att 27-50% av akutvårdsplatser ockuperas av patienter
med någon typ av sår. Ett sätt för att minska onödiga sjukhusinläggningar av patienter
med sår och på så sätt bidra till minskade kostnader är att öka omhändertagandet och
förbättra hanteringen av dessa patienter i primärvård och hemsjukvård (Wounds
International, 2016).
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2.8 Tvärprofessionell samverkan
I sårvården ingår att diagnostisera och behandla bakomliggande sjukdomstillstånd till
det svårläkta såret och det görs effektivas genom ett tvärprofessionellt samarbete
(Wollina et al., 2005; Wounds International, 2016). Distriktssköterskan hanterar olika
sorters sår och är i praktiken ansvarig för behandling. För att förbättra
distriktssköterskans sårhantering och effektivsamverkan mellan professionerna behövs
tydliga definitioner av roller och ansvarsområden (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010;
Abrahamyan et. al, 2014). En viktigt del i den tvärprofessionella samverkan är den
mellan sjuksköterska och läkare (Friman, 2017) och ett bristande samarbete kan leda
till ökade väntetider och odiagnostiserade sår (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010).
Distriktssköterskor upplever ofta samverkan med läkaren i vården kring patienter med
svårläkta sår som bristande genom läkarens låga kunskap, intresse och engagemang för
sårvården (Friman, 2017; Friman, Klang & Ebbeskog, 2011). Fysioterapeuter har en
viktig roll och hög kunskap om förebyggandet av trycksår men rankar ofta sin roll inom
sårvårdsteam som låg i jämförelse med sjuksköterskor (Worsley et. al, 2017). Även om
sårvårdsteam inte har tillgång till samtliga professioner som arbetsterapeuter,
fysioterapeuter och dietister inom teamet så är det viktigt att man har extern tillgång.
Sårvårdsteam på sjukhus har i allmänhet bättre tillgång till specialiserade diagnostiska
tester, kirurgiska behandlingar och mer samordnad vård över professionerna
(Abrahamyan et. al, 2014). Tvärprofessionell samverkan, personcentrerad vård med
familjefokus inkluderad är viktigt i vårdplanen av patienter med svårläkta sår. Utan
samordning av professioner kan optimal behandling av patienter med svårläkta sår inte
ske (CADTH Rapid Response Service, 2013).
2.9 Distriktssköterskors kompetens
Kompetens betyder att man besitter förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att
tillämpa sina kunskaper och färdigheter. En människas kunskap innefattar fakta och
metoder. Färdigheter är när kunskapen tillämpas i praktiken
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Sjuksköterskor och distriktssköterskor
som handhar patienter med svårläkta sår bör ha grundläggande kunskaper för att kunna
bedöma, planera, genomföra och utvärdera sårvården på ett korrekt sätt (Ousey & Cook,
2012; Johansen & Fagerström, 2010; Payne, 2016). Sårvård är en del av
distriktssköterskans specifika kompetensområden och den förväntade kunskapen
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innefattar sårtyper, lokalbehandling av sår och tillämpad helhetsbedömning
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Friman, 2017; Maylor, 2011).
2.9.1 Utbildning och kompetensutveckling
Trots vikten av kunskap i arbetet kring patienter med svårläkta sår utgör ytterst liten del
av sjuksköterskeutbildningen teoretiska kunskaper i sårvård och bidrar troligen inte till
hög kunskapsnivå och kritiskt tänkande (Maylor, 2011). Det är ofta genom
arbetslivserfarenhet och kunskapsbyte mellan kollegor som den ökade kunskapen om
sårvård erhålls (Schaarup et al., 2017; Johansen & Fagerström, 2010; Friman, 2017).
Kort arbetslivserfarenhet är en faktor för bristande kunskaper om sårvård (Begido
Gonzaga de Faria et la., 2016). Men det betyder inte att lång arbetslivserfarenhet är lika
med hög kunskap om sårvård, utan det har även med att göra i vilken grad
sjuksköterskan arbetar nära patienter med svårläkta sår (Kelly & Isted, 2011). Längre
yrkeserfarenhet leder till ökat trygghet i yrkesutförandet. (Friman, Klang & Ebbeskog,
2011). Även via internutbildningar och erhållen kunskap från sjuksköterskestudenter
bidrar till ökad kunskap inom sårvård. Genom sårvårdskurser online ökar
tillgängligheten för att delta och flera får möjlighet till ökad kunskap. Internkurser
bidrar sedan till att kunskapen sprids mellan kollegor (Adams & Whrittingham, 2016).
Många sjuksköterskor förlitar sig mer på den kunskap som erhålls från arbetskollegor
än att själva söka sig ny kunskap (Schaarup et al., 2017). Mer forskning behövs för den
typ av stöd och utbildning som krävs för att få avancerade färdigheter inom sårvård för
distriktssköterskor (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010).
2.9.2 Kunskapens betydelse
Enligt SBU (2014) finns det brister i den befintliga kunskapen om vilken betydelse
vårdorganisationen har för patienter med svårläkta sår. Vårdorganisationen innefattar
specialistmottagningar, utbildning, kommunikation, samordning och kontinuitet (SBU,
2014). Rätt kunskaper kan leda till förkortad läkningstid, vilket bidra till ökad
livskvalitet för patienten och den förkortade läkningstiden leder i sin tur till minskade
vårdtider och i och med det minskade kostnader för hälso- och sjukvården (van Anholt
et al., 2010; Begido Gonzaga de Faria et la., 2016; Ousey & Cook, 2012). Även om
grundläggande kunskaper är det som krävs så bidra högre grad av kunskap till ökad
kvalité på sårbedömningen (Johansen & Fagerström, 2010; Payne, 2016; Svensk
Sjuksköterskeförening [SSF], 2017). Genom tillgång till specialist inom sårvård ökar
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distriktssköterskans sin kunskap angående sårvård och det fungerar som en tillgång i
utförandet av sårvårdsplaner (Begido Gonzaga de Faria et la., 2016; Friman, Klang &
Ebbeskog, 2011; Schaarup et al., 2017). Ökad kompetens genom kompetensutveckling
inom sårvård kan bidra till minskad förekomsten av svårläkta sår, förbättrad
dokumentationen och sårbedömningen och kortare tiden för sårläkningen (Sprakes &
Tyrer, 2010). Sårvården bör utföras av speciellt utbildad sjukvårdspersonal och använda
evidensbaserad behandling (Benbow, 2011; Maylor, 2011). Det finns brister i hur den
vetenskapliga teorin tillämpas i praktiken (SSF, 2017; Johansen & Fagerström, 2010).
En anledning till det kan vara att processen för att få fram evidensbaserad kunskap tar
tid och kräver god vetenskaplig kunskap för att omvandlas till rutiner och riktlinjer
(SSF, 2017;SBU, 2014).
2.9.3 Rutiner och riktlinjer
Det finns brister i användandet och tillgängligheten av standardiserade rutiner och
riktlinjer i hur vården kring patienter med svårläkta sår bör utformas (Schaarup et al.,
2017; Källman & Suserud, 2009). I utformandet av rutiner och riktlinjer är det viktig att
kliniska erfarenheter kombineras med vetenskaplig bevisning. Lokala riktlinjer och
rutiner saknar i många fall vetenskaplig grund, och det finns ofta svårigheter i att
förändra lokala riktlinjer och rutiner (Lindholm, 2012). Vid avsaknaden av riktlinjer och
rutiner finns risk att viktig information om såret missas och på så sätt bildas en felaktig
sårbedömning (Tickle, 2016). Varje patient bör ha en individuell utformad sårvårdsplan.
Genom följsamhet i sårvårdsplanen och såromläggningar ökar chansen till god
sårläkning. Utvärdering av sårvårdsplanen bör ske regelbundet och omvärderas efter
behov och korrekt dokumentation så att konsekvent behandling kan säkerställas
(Benbow, 2011). Optimering av sårvården kan ske genom att varje vårdcentral har en
utsedd sårsköterska som har ett övergripande ansvar för patienter med svårläkta sår
(Friman, Klang & Ebbeskog, 2011).
2.9.4 Distriktssköterskans handhavande
Kontinuitet i handhavandet kring patienter med svårläkta sår är betydelsefullt för
patientens välbefinnande och för korrekt utvärdering av behandlingsmetoder
(Lönnstedt, Häckter Ståhl & Rydholm Hedman, 2011; Friman, Klang & Ebbeskog,
2011). Det finns brister i kontinuiteten kring patienter med svårläkta sår, både i mötet
med patienten och i val av behandlingsmetod (Friman, Klang & Ebbeskog, 2011).
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Genom god kommunikation och samarbete kan uppkomsten av svårläkta sår förebyggas
och behandlas. Faktorer som kan uppfattas som hinder i kommunikationen och
samarbetet mellan patient och sjuksköterska är tidsbrist, patientens motsträvighet,
resursbrister och brist på utrustning (Källman & Suserud, 2009; Lindholm, 2012).
2.9.5 Personcentrerad vård
I distriktssköterskans kompetensbeskrivning ingår att tillämpa ett holistiskt
förhållningssätt och att skapa en relation med patienten som stödjer hens autonomi,
integritet och delaktighet (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Att se
patienten som en helhet är en väsentlig del i sårvården eftersom det ger en förståelse för
hur behandlingsmålen bör utformas (Gould et al., 2016; Timms, 2011). En
helhetsbedömning bör ses som en självklar del i handhavandet av patienter med
svårläkta sår (Ousey & Cook, 2012), men blir möjlig först när sköterskan känner sig
trygg och skicklig i sitt yrkesutförande (Lindholm, 2012). Ett personcentrerat
förhållningssätt i sårvården bidrar till ökad motivation i följsamheten och en känsla av
kontroll och ökad behandlingskvalité (Wounds International, 2016). Patientens
medverkan är avgörande för sårläkningen (Björkman, 2016). Personcentrerat
tillvägagångssätt ska tillämpas i alla steg av handhavandet av patienter med svårläkta
sår (Rabess, 2015). För att minska kostnaderna för den framtida sårvården krävs det att
sjukvården har ett större förebyggande arbete kring sår och antar nya strategier som
involvera patienten i utförandet av sårbehandlingen (Wounds International, 2016).
3 Teoretisk referensram
Denna studie har ett vårdvetenskapligt perspektiv och utgår från begreppen kunskap och
handhavande. Kunskaper innebär förståelse och färdigheter, förvärvade genom antingen
studier eller erfarenhet. En persons handhavande innefattar att sköta och vara ansvarig
för utförandet i en uppgift (Svenska Akademiens ordböcker, 2018). Enligt Benner
(1993) finns det två olika sorters kunskap, teoretisk och praktisk. Den teoretiska
kunskapen innebär att få vetskap om olika saker, till exempel förklaringar till samband
eller bakomliggande faktorer till varför kroppen fungerar som den gör. Den praktiska
kunskapen innebär att lära genom att utföra olika moment, exempelvis
såromläggningar. Genom att därefter använda sig av den praktiska kunskapen och
reflektera över varför utförandet teoretiskt sett ser ut som det gör, utvidgas både den
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praktiska och den teoretiska kunskapen hos individen. Det är kombinationen av
teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som utvecklar sjuksköterskan i hennes
yrkesroll. Redan under sjuksköterskeutbildningen börjar utvecklingen från novis till
expert och efter färdig grundutbildning har den nyutexaminerade sjuksköterskan fått en
grundkunskap för att kunna hantera sin kommande yrkesroll. Vägen från novis till
expert innefattar enligt Benner (1993) fem stadium, novis, avancerad nybörjare,
kompetent, skicklig och expert. I det första stadiet novis saknar sjuksköterskan
erfarenheter, bakgrundsförståelse och kunskap om hur man förväntas agera i olika
situationer. Under det första stadiet styrs sjuksköterskan till största del av regler och
riktlinjer, vilket fungerar som vägledning i ens handlande. I det andra stadiet avancerad
nybörjare har sjuksköterskan genomgått tillräckligt många situationer för att genom sin
erfarenhet veta hur man ska agera i liknande situationer. Det är under andra stadiet en
medvetenhet om återkommande betydelsefulla mönster börjar ta form, men det saknas
förmåga att uppfatta helheten i en situation. Det tredje stadiet kompetens innebär att
sjuksköterskan har förmåga att behärska olika situationer och oförutsägbara händelser i
omvårdnad. I det tredje stadiet börjar även det kritiska tänkandet och förmågan att
prioritera utvecklas. Det fjärde stadiet skicklig innebär att tidigare erfarenheter ligger till
grund för hur olika situationer uppfattas och sjuksköterskan kan tillämpa en helhetssyn.
I det fjärde stadiet utvecklas förmågan att se betydelsen av olika åtgärder relaterade till
långsiktiga mål och beslutsfattande upplevs inte längre som ansträngande. I det femte
och sista stadiet expert har sjuksköterskan uppnått den mängd av erfarenheter som krävs
för att genom kunskap och intuition kunna lösa olika situationer på ett skickligt sätt.
Under det sista stadiet arbetar sjuksköterskan utifrån fördjupad förståelse för
helhetsbilden och kan visualisera möjliga åtgärder (Benner, 1993). Varje sjuksköterska
har olika kunskaper även om de gått exakt samma utbildning och ser saker ur olika
perspektiv. Genom att vara med om och dokumentera olika patientfall erhålls unika
kliniska erfarenheter. De unika kliniska erfarenheterna och den individuella kunskapen
kan sedan användas vid patientmöten och vårdsituationer.
4 Problemformulering
Svårläkta sår är ett växande problem och beräknas fortsätta växa i takt med ökande
andel äldre inom befolkningen samt en ökad andel personer med diabetes. Vid
omhändertagandet av patienter med svårläkta sår tenderar distriktssköterskan att lägga
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huvudfokus på själva såret. Lindholm (2012, s.428) menar att: ”Det är alltid en patient
med sår som behandlas, inte ett sår på en patient”. Betydelsen av distriktssköterskans
kunskaper och handhavande för sårläkningen är inte helt klarlagd. Det finns stora
kunskapsluckor när det gäller vårdorganisationens betydelse för patienter med svårläkta
sår. Det gäller betydelsen av specialistmottagningar, utbildning, kommunikation,
samordning och kontinuitet. Inom samtliga områden spelar distriktssköterskan en
central roll. Flera undersökningar visar att genom strukturerade riktlinjer och
kompetensutveckling hos vårdpersonalen minskar förekomsten av svårläkta sår och
sårläkningstiden minskar. Det bidrar även till ökad dokumentation och klassifikation av
såren och färre sköterskebesök inom hemsjukvården samt minskade kostnader. Således
har distriktssköterskan en väsentlig roll i handhavandet av patienter med svårläkta sår.
För att kunna vårda patienter med svårläkta sår krävs inte enbart kunskaper om själva
såret, utan om de yttre faktorerna som påverkar sårläkningen.
5 Syfte
Syftet är att undersöka sjuksköterskors och distriktssköterskors handhavande av och
kunskaper om svårläkta sår.
6 Frågeställningar


Finns det skillnader i hur distriktssköterskor och sjuksköterskor ser på sina
kunskaper om svårläkta sår och hur tillgodose de sig kunskap?



Ser handhavandet av patienter med svårläkta sår olika ut inom primärvård och
kommunal hemsjukvård, samt mellan olika län?



Hur ser det tvärprofessionella samarbetet ut runt patienter med svårläkta sår?

7 Metod
7.1 Design
Studien utfördes som en empirisk tvärsnittsstudie med till största del analys av
kvantitativ data men även kvalitativ data, en så kallad mixad metod. Studien är empirisk
eftersom den bygger på tidigare erfarenheter och kunskap inom ett visst område
(Jakobsson, 2011). För att få svar på studiens syfte utformades en webbaserad enkät
med öppna och stängda svarsalternativ. Svaren på frågorna med stängda svarsalternativ
låg till grund för den kvantitativa analysen. Det kvalitativa underlaget grundades genom
svaren på frågor med öppna svarsalternativ. Enkäten utformades genom att de frågor
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som behandlar liknande ämnen parades ihop presenterades i en logisk följd. På detta sätt
minskades risken för att deltagarna uppfattade enkäten som ostrukturerad (Jakobsson,
2011). Resultatet av enkätundersökningen presenteras med hjälp av figurer och tabeller,
eftersom de kompletterar texten och skapar tydlighet för läsaren (Ejlertsson, 2003).
7.1 Urval
För studien kontaktades sjuksköterskor och distriktssköterskor som arbetar inom
primärvården och den kommunala hemsjukvården i två län i sydöstra Sverige. De som
medverkar arbetar vid sju arbetsplatser inom primärvården och två arbetsplatser inom
kommunal hemsjukvård. Valet av vårdcentraler/hälsocentraler inom primärvården och
den kommunala hemsjukvården skedde genom ett bekvämlighetsurval i form av tidigare
kontakter och geografisk placering i anslutning till författarnas hemorter (Lindgren,
2012). Genom de tidigare kontakterna och den geografiska placeringen blev det lätt att
ta kontakt med respektive enhetschef och verksamhetschef. Totalt skickades enkäten ut
till 115 personer varav 63 arbetade inom kommunala hemsjukvården och 52 inom
primärvården. Patienter med svårläkta sår finns inom hälso- och sjukvårdens alla
instanser och handhavs utav olika professioner. Omvårdnaden av sårvård är inte en
specifik arbetsuppgift för distriktssköterskor utan ingår även i sjuksköterskans
profession (SBU, 2014). God kunskap om svårläkta sår är lika aktuellt för
sjuksköterskor som för distriktssköterskor. Inklusionskriterier för urvalsgruppen var
både sjuksköterskor och distriktssköterskor för att kunna göra en jämförelse dem
emellan. Deltagarnas arbetsplats är inom primärvården och kommunal hemsjukvård, på
så vis gavs förutsättning till en större urvalsgrupp och en jämförelse mellan
verksamheterna. Deltagarna inkluderades oavsett kön, ålder eller kulturell bakgrund,
eftersom studien ämnar ta reda på deltagarnas handhavande och kunskaper oavsett dessa
faktorer. Exklusionskriterier var sjuksköterskor och distriktssköterskor som inte
regelbundet handhar patienter med svårläkta sår i sitt dagliga arbete.
7.2 Datainsamling
Datainsamlingen genomfördes med en enkätundersökning som utformades från
grunden, då det inte fanns någon validerad enkät som svarade på syftet (Bell & Waters,
2016). Enkäten (bilaga 1) genomgick ett pilottest genom att kollegor till författarna fick
besvara enkäten, totalt 5 respondenter pilottestade enkäten (Bell & Waters, 2016;
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Henricson, 2017). Genom pilottestet framkom brister i frågornas utformning och en
kritiskt granskning och revidering av enkäten gjordes innan den skickades ut (Olsson &
Sörensen, 2011). Pilottestet gav en uppfattning om hur lång tid enkäten tar att besvara
vilket sedan inkluderades i informationsbrevet till deltagarna (Bell & Waters, 2016).
Enkätfrågorna formulerades med ett enkelt språk för att undvika misstolkning och
utformades på sådant sätt att syftet kunde besvaras (Henricson, 2017). Frågorna bestod
av tre olika svarsalternativ, kategorisvar, rangordnade svar och öppna svarsalternativ.
Ett exempel på fråga med kategorisvar i enkäten är "Finns det riktlinjer och rutiner
gällande sårvård vid svårläkta sår på din arbetsplats?". På dessa frågor fanns ja och nej
som svarsalternativ. Vid frågorna med rangordnade svar har författarna velat mäta
intensiteten i enskilda frågor. Exempel på en rangordnad fråga är "Anser du att dina
kunskaper är tillräckliga för att göra en korrekt sårbedömning?", svarsalternativen
bestod av “instämmer helt”, “instämmer till stor del”, “instämmer till viss del” samt
“instämmer inte alls”. I enkäten fanns även frågor med öppna svarsalternativ där
frågorna formulerades som öppna frågor med fasta alternativ eller där respondenten
själv kunde fylla i sitt svar. Exempel på fråga med öppna svarsalternativ är "På vilket
sätt har du främst tillgodosett dig kunskap angående sårvård vid svårläkta sår? Om
möjligt markera flera alternativ" samt "Vad är det som fungerar bra i samarbetet med
annan kompetens?" (Jacobsen, 2017). Först kontaktades respektive
verksamhetschef/områdeschef via telefon eller personligt möte, för att fråga om intresse
att delta i studien. De chefer som gav sitt godkännande fick ett informationsbrev (bilaga
2) inklusive förfrågan om skriftligt samtycke. Enkäten skickades ut till totalt 115
sjuksköterskor och distriktssköterskor yrkesverksamma inom kommunal hemsjukvård
och primärvård i två olika län i Sydöstra Sverige. Deltagarna blev sedan delgivna
enkäten och information om studien av respektive chef, efter att författarna erhållit
chefernas skriftliga samtycke. I informationen till deltagarna framgick det att de
automatiskt gav sitt samtycke att medverka genom att de besvarade enkäten. En del
verksamhetschefer var inte tillgängliga, i de fallen skickades mejlet via läkarsekreterare
på enheten istället. Det skickades ut två mejl. Det första med information hur studien
skulle ske och att författarna önskade veta antalet deltagare. Efter någon vecka
skickades det ut en påminnelse till respondenterna via verksamhetscheferna samt
läkarsekreterare. Totalt var det 48 respondenter som besvarade enkäten, vilket gav en
svarsfrekvens på 41,7 %.
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7.3 Dataanalys
Sammanställningen av den insamlade data gjordes i statistikprogrammet IBM SPSS
statistics version 25. Där kodades varje enskilt enkätsvar till ett siffervärde som sedan
analyserades, detta gjorde författarna tillsammans för att undvika felaktiga siffror.
Mätnivåerna såg olika ut i enkäten och gav olika typer av information. Olika skalor
används för att klassificera den variabel som mäts. De skalor som användes är nominaloch ordinalskala. Det var en univariatanalys som användes med hjälp av enkla
fördelningar på de olika frågorna i enkäten (Jacobsen, 2017). Där fick författarna fram
absoluta tal, men även proportionella. Svaren presenteras i olika figurer samt
frekvenstabeller. Skillnader i svarsfrekvensen mellan olika grupper inom urvalsgruppen
testades för att få fram statistisk signifikans. De nominala svaren testades genom Chitvå test och de ordinala genom Mann-Whitney test (Polit & Beck, 2016). I Chi-två test
jämfördes till exempel kommunal hemsjukvård och primärvård hur de svarat angående
hur de arbetar med åtgärdsområdet smärtlindring. Mann- Whitney test jämförde hur
sjuksköterskor och distriktssköterskor såg på deras kunskap angående
läkningsprocessen. Hälften av respondenterna besvarade enkätens öppna frågor “vad
fungerar bra i samarbetet med annan kompetens/profession?” och “vad fungerar mindre
bra i samarbetet med annan kompetens/profession?”. Svaren på de öppna frågorna
analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Först skrevs svaren ner och lästes
igenom noggrant. Svaren tolkades av författarna, reducerades och fyra kategorier
bildades: “behandlingar och ordinationer”, “personcentrerad vård och miljö”,
“samarbete och tillgänglighet” och “kunskap och kompetens”. Utgångspunkten var att
kategorisera datan till ett fåtal övergripande kategorier, genom att bryta ner texten till
mindre enheter (Jacobsen, 2017). Kategorierna redovisas i löpande text och förstärks
med citat.
8 Etiska aspekter
I författarnas informationsbrev informerades deltagarna att studien är frivillig och att i
samband med deltagandet ger de sitt samtycke. Informationsbrevet beskrev även
studiens syfte. Genom informationsbrevet tas det hänsyn till samtyckeskrav och
informationskrav (Patel & Davidson, 2011). Deltagarnas anonymitet säkerställdes
genom att enkäten inte innehöll frågor om personuppgifter, förutom frågor om kön och
födelseår. Genom att värna om deltagarnas anonymitet togs det hänsyn till
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konfidentialitetskravet (Bell & Waters, 2016). Informationsbrevet förklarade att
enkäterna kommer ligga till grund för författarnas forskningsstudie. Enkätmaterialet
användes endast till denna studie, det vill säga nyttjandekraven uppnåddes (Patel &
Davidson, 2011). Det gjordes en etisk egengranskning (bilaga 3) av studien, enligt
Etikkommittén sydosts (2017) mall för etisk egengranskning. Enligt den krävde inte
studien en etikprövning. Risken med studien skulle kunna vara att respondenterna kände
sig påhoppade och pressade till att delta. Denna risk minskades genom att det tydligt
framgick att deltagandet i studien var frivillig. Även genom att det endast skickades en
påminnelser till att svara på enkäten. På detta sätt övervägdes eventuella risker, som
skulle kunna vara obehag för respondenterna (Olsson & Sörensen, 2011).
9 Resultat
9.1 Demografisk data
Enkäten skickades ut till 115 sjuksköterskor och distriktssköterskor, yrkesverksamma
inom kommunal hemsjukvård och primärvård i två olika län i Sydöstra Sverige. Totalt
var det 48 respondenter som besvarade enkäten, vilket gav en svarsfrekvens på 41,7 %.
Medelåldern var 45,8 år, varav den yngste 26 år och den äldste 66 år. Av
respondenterna var 91,7% (n=44) kvinnor. Respondenterna bestod av nästan lika många
sjuksköterskor som distriktssköterskor och det var 45,8 % (n=22) som arbetade inom
primärvården och 54,2 % (n=26) inom kommunal hemsjukvård. Av de 48
respondenterna handhar 95,8 % (n=46) patienter med svårläkta sår i sitt dagliga arbete
(tabell 1). De två respondenter som inte handhar patienter med svårläkta sår
exkluderades från resterande enkätfrågor. De vanligaste sårtyperna som respondenterna
handhavt var 97,8 % (n=45) bensår och 52,2 % (n=24) fotsår och diabetessår.
Tabell 1 Bakgrundsinformation. Totalt n= 48
Kön
(%)
(n)
Kvinna
91,7 %
(44)
Man
8,3 %
(4)
Yrkeskategori:
Sjuksköterska
47,9 %
(23)
Distriktssköterska
52,1 %
(25)
Arbetsplats:
Primärvården
45,8 %
(22)
Kommunal Hemsjukvård
54,2 %
(26)
Har sårvård i sitt dagliga arbete:
Ja
95,8 %
(46)
Nej
4,2 %
(2)

Leg. Sjuksköterska:
(%)
0-5 år
6,3 %
6-10 år
22,9 %
11-15 år
22,9 %
Mer än 16 år
47,9 %
Distriktssköterska: n=25
0-5 år
16%
6-10 år
20 %
11-15 år
44 %
Mer än 16 år
20 %
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(n)
(3)
(11)
(11)
(23)
(4)
(5)
(11)
(5)

9.2 Kunskap och utbildning om svårläkta sår
Respondenterna uppgav att de tillgodosett sin kunskap gällande svårläkta sår på flera
olika sätt. Främst uppgav respondenterna att de fick sin kunskap genom kollegor 93,5 %
(n=43) och 89,1 % (n=41) genom arbetslivserfarenhet, men även genom att delta i
fortbildningstillfällen på arbetsplatsen 67,4 % (n= 30). Det fanns en statistiskt
signifikant skillnad (p=.019) i arbetslivserfarenheten hos respondenterna mellan
sjuksköterskor och distriktssköterskor, distriktssköterskorna hade längre
arbetslivserfarenhet än sjuksköterskorna. En statistik signifikant skillnad (p=.022)
påträffades även mellan sjuksköterskor och distriktssköterskor gällande tillgodosedd
kunskap via kollegor. Sjuksköterskor tillgodosåg mera sin kunskap via kollegor än
distriktssköterskor. Mellan primärvården och kommunal hemsjukvård fanns det en
statistik signifikant skillnad (p=.033) gällande tillgodosedd kunskap via
arbetslivserfarenhet. Inom kommunal hemsjukvård tillgodosåg sjuksköterskor och
distriktssköterskor sin kunskap genom arbetslivserfarenhet mer i jämförelse till
primärvården. En person hade fått sin kunskap om sårvård genom utbildning på
högskola (tabell 2).
Tabell 2 Tillgodosedd kunskap angående svårläkta sår. Totalt n=46
Erhållit kunskap
SSK*
DSK*
PRV*
HSV*
Total = n
% (n)
% (n)
p-värde
% (n)
% (n)
p-värde
% (n)
Sjuksköterska
utbildningen
50 (9)
50 (9)
ns
50 (9)
50 (9)
ns
39,1 (18)
Distriktssköterska
utbildningen
0 (0)
100 (16)
ns
56,2 (9)
43,8 (7)
ns
34,8 (16)
Utbildning genom
högskola
0 (0)
100 (1)
ns
100 (1)
0 (0)
ns
2,2 (1)
Genom vetenskapliga
artiklar
50 (5)
50 (5)
ns
40 (4)
60 (6)
ns
21,7 (10)
Utbildning på
arbetsplatsen
45,2 (14) 54,8 (17)
ns
41,9 (13)
58,1 (18)
ns
67,4 (31)
Genom kollegor
53,5 (23)
46,5 (20)
.022
46,5 (20)
53,5 (23)
ns
93,5 (43)
Arbetslivserfarenhet
48,8 (20) 51,2 (21)
.019
39 (16)
61 (25)
.033
89,1 (41)
Annat
50 (1)
50 (1)
ns
50 (1)
50 (1)
ns
4,4 (2)
SSK* = sjuksköterska, DSK* = distriktssköterska, PRV* = primärvården samt HSV*= kommunal
hemsjukvård.

Respondenterna fick besvara hur de ser på sin egen kunskap. Över hälften 52,2 %
(n=24) ansåg sig ha bra kunskaper om svårläkta sår. De ansåg sig ha bra kunskaper om
läkningsprocessen (n=26) och läkningshämmande faktorer (n=28). Respondenterna
ansåg sig även ha tillräckliga kunskaper om sårbedömning (n=27) samt hade de har bra
kunskaper om omläggningsmaterial (n=24). Det fanns en statistisk signifikant skillnad
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(p=.02) mellan hur sjuksköterskor och distriktssköterskor ser på sin kunskap om
läkningsprocessen. Distriktssköterskorna ansåg i större grad att de hade bra kunskaper
om läkningsprocessen. Majoriteten som instämde att de hade tillräckliga kunskaper för
en korrekt sårbedömning var distriktssköterskor. Det framgick en statistisk signifikant
skillnad (p=.015) mellan hur sjuksköterskor och distriktssköterskor anser att de har
tillräckliga kunskaper för en korrekt sårbedömning (tabell 3).
Tabell 3 Respondenternas kunskaper angående sårvård. Totalt n= 46/45
Distriktssköterska
Sjuksköterska
Yrkeskategori
% (n)
% (n)
Svårläkta sår
Svårläkta sår
Frågeställning kunskap om:
Instämmer helt/till stor del
58,3 (14)
41,7 (10)
Instämmer till viss del/inte alls
40,9 (9)
59,1 (13)
Läkningsprocessen
Läkningsprocessen
Frågeställning kunskap om:
Instämmer helt/till stor del
69,2 (18)
30,8 (8)
Instämmer till viss del/inte alls
25 (5)
75 (15)
Läkningshämmade
Läkningshämmade
faktorer
faktorer
Frågeställning kunskap om:
Instämmer helt/till stor del
57,1 (16)
42,9 (12)
Instämmer till viss del/inte alls
35,3 (6)
64,7 (11)
Sårbedömning
Sårbedömning
Frågeställning kunskap om:
Instämmer helt/till stor del
63 (17)
37 (10)
Instämmer till viss del/inte alls
31,6 (6)
68,4 (13)
Omläggningsmaterial Omläggningsmaterial
Frågeställning kunskap om:
Instämmer helt/till stor del
58,3 (14)
41,7 (10)
Instämmer till viss del/inte alls
40,9 (9)
59,1 (13)

Totalt
p-värde
ns
ns
.02
ns

ns
ns
.015
ns
ns
ns

n=46
52,2 (24)
47,8 (22)
n=46
56,5 (26)
43,5 (20)
n=45
62,2 (28)
37,8 (17)
n=46
58,7 (27)
41,3 (19)
n=46
52,2 (24)
47,8 (22)

På frågan hur ofta respondenterna erbjöds fortbildning i sårvård vid svårläkta sår på
deras arbetsplats svarade totalt 46 personer. Här hade respondenterna en möjlighet att
ange flera alternativ. Det var 54,3 % (n=25) som angav att de erbjöds fortbildning färre
än en gång per år. Resultatet visade att 30,4 % (n=14) av de svarande önskade mer
fortbildning om sår och sårvård på sin arbetsplats (figur 1).

Aldrig
Färre än en gång/år
En till två gånger/år
Flera gånger/år
Finns inget behov
Önskar mer fortbildning

10,9 % (5)
54.3% (25)
15,2 % (7)
2,2 % (1)
0 % (0)
30,4% (14)

Figur 1. Hur ofta respondenterna erbjuds fortbildning. % (n)

9.3 Handhavandet av patienter med svårläkta sår
Av respondenterna svarade 55,6 % (n=25) att inte fanns riktlinjer och rutiner gällande
sårvård på arbetsplatsen och 88 % (n=22) saknade dessa rutiner. De respondenterna som
arbetar efter en individuell sårvårdsplan var 56,5 % (n=26) och en stor andel, 84 %
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(n=21), ansåg att det vara ett bra komplement. Den största anledningen till varför
individuell sårvårdplan inte används var enligt 55 % (n=11) av respondenterna att det
inte fanns någon på deras patienter med svårläkta sår. Över hälften (n=29) av
respondenterna uppgav att deras patienter med svårläkta sår inte fått en
bedömning/diagnos så att en korrekt sårbehandling säkerställs. Det var ingen signifikant
skillnad mellan yrkeskategorierna, arbetsplatserna eller län.
Vid handhavandet av patienter med svårläkta sår angav 95,6 % (n=44) av respondenterna
att de främst arbetar aktivt med kompressionsbehandling, 78,3 % (n=36) med
smärtlindring och 71,7 % (n=33) med nutrition. Respondenterna kunde ange flera
områden som de aktivt arbetar med. Det framgick en statistisk signifikant skillnad mellan
kommunal hemsjukvård och primärvård gällande förekomsten att arbeta med
livsstilshälsa (p=.02) och smärtlindring (p=.02) (tabell 4). Det var jämt fördelat mellan
respondenterna i hur enkelt de anser det är att prioritera vilka områden de aktivt ska
arbeta med. Majoriteten ansågs sig använda sig av ett personcentrerat synsätt vid
handhavandet av patienter med svårläkta sår.
Tabell 4 Åtgärdsområden som respondenterna aktivt arbetade med. Totalt n=46
Åtgärdsområde
PRV*
HSV*
% (n)
% (n)
p-värde
Kompression
45,4 (20)
54,6 (24)
ns
Nutrition
30,3 (10)
69,7 (23)
ns
Mobilisering
43,8 (7)
56,2 (9)
ns
Livsstilshälsa
75 (9)
25 (3)
.02
Infektion
44,8 (13)
55,2 (16)
ns
Bakomliggande sjukdom
44 (11)
56 (14)
ns
Smärtlindring
36,1 (13)
63,9 (23)
.02
Psykosociala
20 (1)
80 (4)
ns
PRV* = primärvården och HSV*= kommunal hemsjukvård.

Totalt = n
% (n)
95,6 (44)
71,7 (33)
34,8 (16)
26,1 (12)
63 (29)
54.4 (25)
78,3 (36)
10,9 (5)

9.4 Tvärprofessionell samverkan
Av respondenterna uppgav 84,4 % (n=38) att det finns en såransvarig på deras
arbetsplats och 81,1% (n=30) instämde att de fick bra råd och hjälp av den såransvarige.
På de arbetsplaster där såransvarig saknades, uppgav samtliga att det skulle underlätta
om denna resurs fanns på plats. Det var ingen statistik signifikant skillnad mellan
yrkeskategorierna, arbetsplatserna eller län. Det framgick en statistisk signifikant
skillnad mellan kommunal hemsjukvård och primärvård i förekomsten att ta hjälp av
arbetsterapeut (p=.04) och extern kompetens (p=.02) (tabell 5). Det framgick även
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statistisk signifikant skillnad mellan de olika länen i förekomsten att ta hjälp av
fysioterapeut (p=.003) och undersköterska (p=.03).
Tabell 5 Tvärprofessionell samverkan. Totalt n=46
Annan
Kommunal
profession
hemsjukvård
Primärvården
% (n)
% (n)
Undersköterska
71,4 (5)
28,6 (2)
Läkare
51,5 (17)
48,5 (16)
Diabetessköterska
64,3 (9)
35,7 (5)
Fysioterapeut
85,7 (6)
14,3 (1)
Arbetsterapeut
87,5 (7)
12,5 (1)
Dietist
72,7 (8)
27,3 (3)
Extern kompetens
63,2 (24)
36,2 (14)

p-värde
ns
ns
ns
ns
.04
ns
.02

Totalt = n
% (n)
15,2 (7)
71,7 (33)
30,4 (14)
15,2 (7)
17,4 (8)
23,9 (11)
82,6 (38)

De respondenter som angav att de tar hjälp av extern kompetens inom sårvård fick ange
vilken typ. Det var 63 % (n=29) som använder sig av sårteam på sjukhus. Mellan
kommunal hemsjukvård och primärvård fanns en statistisk signifikant skillnad i
användandet av sårteam (p=.01). Där det framgick att kommunal hemsjukvård använde
sig mera av sårteam än primärvården.
9.5 Innehållsanalys av de öppna frågorna
Följande är resultatet av innehållsanalys av respondenternas svar på två öppna frågor.
Respondenterna fick lämna egna kommentarer om vad som fungerar bra respektive
mindre bra i samarbetet med annan kompetens/profession. Deras kommentarer belyser
både styrkor och brister i samarbetet. Frågan “vad fungerar bra i samarbetet med annan
kompetens/profession?” fick 22 svar. Frågan “vad fungerar mindre bra i samarbetet med
annan kompetens/profession?” besvarades av 11 respondenter.
9.5.1 Behandlingar och ordinationer
Det upplevs positivt att en annan kompetens/profession tillhandahåller ordinationer och
att en egna fokus läggs på utförandet av sårbehandlingen. Nackdelen kan vara om ens
åsikter på hur såromläggningen ska utföras skiljer sig åt mellan
kompetenserna/professionerna. När primärvårdens resurser tar slut gällande behandling
av patienter med svårläkta sår uppfattas andra kompetenser/professioner som en
värdefull resurs. De åtgärder som andra kompetenser/professioner kan tillgodose är
hudtransplantationer, kärlrensning, kompressionsbehandlingar, cirkulationsutredningar
eller utprovning av nya omläggningsmaterial.
”Experthjälp. De står för ordinationen och vi för utförandet.”
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9.5.2 Personcentrerad vård och miljö
Det framgick att sårsköterskans ordinationer upplevs som standardlösningar. Samarbetet
kan brista då den andra kompetensen/professionen ger upp om patienten inte fullföljde
de råd som angetts. Vid råd till patienten måste individens egna vilja tas hänsyn till och
beakta de olika förutsättningarna i hemmiljö respektive sjukhusmiljö. Om patienten
upplevs ha svårt att ta sig till sjukinrättning togs liten hänsyn till av annan profession
och hembesök saknades.
9.5.3 Samarbete och tillgängligheten
Kommentarerna som kom fram angående samarbete med annan kompetens/profession
var att respondenterna ansåg att samarbetet fungerade bra och de får en god hjälp. Den
andra kompetensen/professionen uppfattades som en expert hjälp som kan ge en annan
synvinkel på sårbehandlingen. Respondenterna kunde fråga om råd och fick förslag och
tips när sårbehandlingen inte längre fungerar. God uppföljning och snabb återkoppling,
samt att det inte alltid behövdes en remiss upplevdes bra i samarbetet. Samarbetet med
läkare kunde upplevas som bristande, tidskrävande att få en remiss utfärdad.
Väntetiderna till annan profession upplevdes som korta och tillgängligheten god. Det
fanns även de som uppgav brister i tillgängligheten och svårigheter att samordna
teamträffar. Många upplevde att de fick bra råd och stöd och ny kunskap förmedlades.
Respondenterna ansåg att samarbete skulle kunna utnyttjas mera och att det skulle
finnas tydligare rutiner.
”Ibland svårt att få en remiss till sårteamet från husläkaren”
9.5.4 Kunskaper och kompetens
Respondenterna ansåg att de andra kompetenserna/professionerna besitter en bra och
bred kunskap. De hade mer kunskap om sår och var villiga att delge sin kunskap. Den
kompetenserna/profession som upplevdes ha bristande kunskaper om sårvård var
läkaren, konsultation kan på grund av det uteslutas.
”Doktorerna går ej att fråga då de inte har kompetens om sår.”
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10 Diskussion
10.1 Resultatdiskussion
10.1.1 Kompetensutveckling
De vanligaste sätten att tillgodose sig kunskap om svårläkta sår är genom kunskapsbyte
mellan kollegor, arbetslivserfarenhet och fortbildningstillfälle på arbetsplatsen.
Vanligen erbjuds fortbildning i sårvård mer sällan än en gång per år och många
sjuksköterskor och distriktssköterskor önskar fler utbildningstillfällen. Enligt
föreliggande studie erbjöds över hälften av respondenterna fortbildning i sårvård vid
svårläkta sår färre än en gång per år. Majoriteten av respondenterna i föreliggande
studie angav kollegor, arbetslivserfarenhet och fortbildningstillfälle som kunskapskälla
angående svårläkta sår. Tidigare studier har kommit fram till att ökad kunskap om
sårvård främst erhålls genom arbetslivserfarenhet och kunskapsbyte mellan kollegor
(Schaarup et al., 2017; Johansen & Fagerström, 2010; Friman, 2017). Adams &
Whrittingham (2016) framhåller att genom internetutbildningar och kunskapsbyte från
sjuksköterskestudenter bidrar till ökad kunskap inom sårvård. Enbart 39,1% (n=18) av
respondenterna uppgav att de erhållit kunskap gällande svårläkta sår under
sjuksköterskeutbildningen och 34,8% (n=16) under distriktssköterskeutbildningen
(Adams & Whrittingham, 2016). Maylor (2011) framhäver vikten av kunskap i arbetet
kring patienter med svårläkta sår men att sjuksköterskeutbildningen trots det innefattar
en ytterst liten grad av teoretisk kunskap i sårvård. Enligt Benner (1993) är det
kombinationen av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som utvecklar
sjuksköterskan i hennes yrkesroll. Den teoretiska kunskapen bidrar till förklaringar till
bakomliggande faktorer till varför kroppen fungerar som den gör, exempel vad som kan
orsaka fördröjd sårläkning (Benner, 1993). Troligen bidrar den grundläggande
sjuksköterskeutbildningen till en låg kunskapsnivå samt kritiskt tänkande kring sårvård
(Maylor, 2011). Sjuksköterskeutbildningen verkar kunna ge olika grader av kunskap
inom sårvård. En viktig kompetenshöjning efter genomförd utbildning både till
sjuksköterska och distriktssköterska är genom ”nedärvd” kunskap från mer erfarna
kollegor med längre arbetslivserfarenhet. Genom att efter utförd grundutbildning
alternativt specialistutbildning erhålla kunskap från erfarna kollegor kan både den
teoretiska och praktiska kunskapen öka. Benner (1993) menar att genom att vara med
om olika patientfall erhålls unika kliniska erfarenheter. Den praktiska kunskapen erhålls
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genom att lära i samband med utförandet av olika moment, som exempelvis
såromläggningar (Benner, 1993). I föreliggande studie framkommer brister i
fortbildningstillfällen, vilket är en viktigt faktor för ökad kunskap. Genom ökad
kompetens inom sårvård kan förekomsten av svårläkta sår minskas och sårläkningstiden
förkortas (van Anholt et al., 2010; Begido Gonzaga de Faria et la., 2016; Sprakes &
Tyrer, 2010). En jämförande studie i mängden och kvaliteten av utbildning angående
svårläkta sår i sjuksköterskeutbildningar respektive distriktssköterskeutbildningar skulle
vara av intresse. Eftersom flertalet inte erhåller kunskap om sårvård i sin
grundutbildning respektive specialistutbildning blir kunskapsbyte mellan kollegor och
fortbildning via arbetsplatsen en viktig del för kompetenshöjning angående svårläkta
sår.
10.1.2 Kunskapsskillnader mellan sjuksköterska och distriktssköterska
Distriktssköterskor graderar sina kunskaper om läkningsprocessen av svårläkta sår och
kunskap för att utföra korrekt sårbedömning högre än sjuksköterskor. Föreliggande
studie visar att av de respondenterna som instämmer helt eller till stor del på att de har
bra kunskaper om läkningsprocessen är de flesta distriktssköterskor. Av de respondenter
som instämmer helt eller till stor del på att de har tillräckligt goda kunskaper för en
korrekt sårbedömning var mer än hälften distriktssköterskor. I föreliggande studien
framgick även en signifikant skillnad i arbetslivserfarenheten mellan sjuksköterskor och
distriktssköterskor. Att de som graderar sin kunskap högre utgörs av en större andel
distriktssköterskor skulle kunna förklaras genom att deras arbetslivserfarenhet är längre
än sjuksköterskorna. Begido Gonzaga de Faria et al. (2016) kom i sin studie fram till ett
samband mellan kort arbetslivserfarenhet och bristande kunskaper om sårvård. Kelly &
Isted (2011) menar däremot att lång arbetslivserfarenhet nödvändigtvis inte behöver
betyda hög kunskap om sårvård, i vilken omfattning man arbetar patientnära har också
en stor betydelse. Distriktssköterskornas högre skattade kunskaper kan även förklaras
genom Benners teori “från novis till expert”. En sjuksköterska som befinner sig i det
femte och sista stadiet “expert” har en stor mängd erfarenheter i bagaget som lett till
ökad kunskap och fördjupad förståelse (Benner, 1993). Distriktssköterskorna i
föreliggande studie hade en längre arbetslivserfarenhet och befanns sig troligtvis i det
sista stadiet av Benners kunskapsteori. Vidare studie på hur arbetslivserfarenheter
påverkar graden av kunskap om sårvård hade varit av intresse eller om det finns
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samband mellan graden av patientnära arbete och hög kunskap om sårvård.
Specialistutbildning med inriktning distriktssköterska kan leda till högre grad av
kunskap om sårvård men det kan även påverkas av sjuksköterskans arbetslivserfarenhet
oberoende av vidareutbildning eller ej.
10.1.3 Läkningshämmande faktorer
Enligt föreliggande studie arbetade över hälften av respondenterna aktivt med
livsstilsfaktorer i handhavandet av patienter med svårläkta sår inom primärvården. Av
de respondenter i föreliggande studie, som angav att de aktivt arbetar med smärtlindring
i handhavandet av patienter med svårläkta sår arbetade över hälften inom
hemsjukvården. Inom primärvården arbetar man i större utsträckning med
livsstilsfaktorer och mindre med smärtlindring jämfört med kommunala hemsjukvården.
Enligt Johansen & Fagerström (2012) blir de patienter som omfattas av hemsjukvården
allt sämre och kräver allt mer avancerad sjukvård, det kan förklara större förekomst av
smärtlindring inom hemsjukvården än primärvården. Det kan även förklara att det inte
är lika vanligt att arbeta med livsstilsfaktorer inom hemsjukvården, eftersom den
patientgrupp befinner sig i ett sämre tillstånd. En studie om hur primärvården respektive
hemsjukvården arbetar med läkningshämmande faktorer skulle vara av vikt, eftersom de
arbetar på olika sätt gällande patienter med svårläkta sår.
10.1.4 Tvärprofessionellt samverkan
Inom kommunal hemsjukvård finns ett större samarbete med arbetsterapeut kring
patienter med svårläkta sår än vad det gör inom primärvården. Det finns skillnader
mellan olika län i hur samverkan med undersköterskor och fysioterapeuter ser ut.
Föreliggande studie visar att majoriteten av respondenterna som angav att de tar hjälp
av arbetsterapeuter arbetar inom kommunal hemsjukvård. Merparten av respondenterna
som angav att de tar hjälp av undersköterskor och fysioterapeuter arbetar i det ena länet.
Det kan finnas skillnad i tillgången till olika professioner beroende på län och
arbetsplats. Om önskad profession inte kan tillhandahållas inom den egna arbetsplatsen
eller egna länet kan patienten riskera att inte få tillgång till den vårdnivå som krävs
(Abrahamyan et. al, 2014). Beroende på definition av ansvarsfördelning mellan olika
professioner och olika rutiner ser samarbetet och det tvärprofessionella teamet runt
patienter med svårläkta sår olika ut (Worsley et al,. 2017). Troligen har man olika
tillgång till andra professioner mellan hemsjukvården och primärvården, samt mellan
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olika län. Olikheterna i samarbetet med annan profession kan även vara avhängigt av
rutiner och riktlinjer på olika arbetsplatser. Enligt Benner (1993) styrs sjuksköterskor
under det första stadiet, från novis till expert, framför allt av regler och riktlinjer. Vilket
förklarar vikten av väl utformade och vedertagna rutiner och riktlinjer, eftersom det kan
finnas varierande grad av kunskaper hos vårdpersonalen som handhar patienter med
svårläkta sår. Genom tvärprofessionell samverkan kring patienter med svårläkta sår
främjas helhetssynen. Benner (1993) beskriver i sin kunskapsteori att det är först i det
fjärde stadiet som sjuksköterskan har förmåga att tillämpa helhetssyn. Det kan innebära
att sjuksköterskor som befinner sig i de tre första stadierna inte tar hjälp av andra
professioner i så stor utsträckning (Benner, 1993). Det kan också finnas ointresse eller
okunskap hos andra professioner om vilken viktig del de har i vården kring patienter
med svårläkta sår. Morsley et al. (2017) beskriver att fysioterapeuter trott deras viktiga
roll och höga kunskap om förebyggandet av trycksår ofta rankar vikten av deras roll
inom sårvårdsteam som låg i jämförelse med sjuksköterskor. En systematisk
beskrivande och identifierande studie av kommunala multidisciplinära sårvårdsteam
utförd i Kanada visar skillnader i tillgänglighet, väntetider, diagnostik, kapacitet och
behandlingsmetoder. En liknande studie över hela Sverige hade varit intressant.
Ytterligare forskning behövs för att identifiera en optimal modell för tvärprofessionellt
sårvårdsteam och dess struktur och vilken effekt de har på patientutfallet (Abrahamyan
et al,. 2014). Hur distriktssköterskor och sjuksköterskor samarbetar med andra
professioner i handhavande av patienter med svårläkta sår ser olika ut mellan län och
mellan hemsjukvård och primärvård. Vidare studie om hur ett samarbete på bästa sätt
bör utformas saknas i dagsläget.
10.2 Metoddiskussion
10.2.1 Enkäten
Författarna gjorde ett pilottest med 5 respondenter. Pilottestet syftade till att få fram
eventuella brister i frågornas utformning och att testa så att författarna fick svar på det
som avsågs studeras. På detta sätt kunde enkätens validitet stärkas. I utformning av egen
enkät är det viktigt att varje fråga tänks igenom noggrant för att se till så att den svarar
till syftet, detta för att stärka studiens validitet (Ejlertson, 2014). Enkäten var ett
mätinstrument som var avsett att mäta distriktssköterskans och sjuksköterskans
kunskaper om och handhavandet av svårläkta sår. För att stärka studiens reliabilitet är
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det viktigt att mätinstrumentet som används håller en hög grad av mätsäkerhet. Ett sätt
för att kontrollera mätsäkerheten i en enkät är genom ett pilottest (Henricson, 2017).
Dock framgick det viss grad av bias, i form av systematiska fel i studien, framför allt
bortfall i form av att respondenterna besvarade en del frågor på ett felaktigt sätt. En del
frågor i enkäten bestod av följdfrågor som skulle besvaras utifrån respondentens svar på
huvudfrågan. Detta missades av en del respondenter och båda följdfrågorna besvarades
alternativ besvarades inte alls. Den frågan som mest var ett felaktig svar på "om det
skulle underlätta om denna resurs (såransvarig) fanns på din arbetsplats". Det fanns
även några enstaka frågor som lämnades obesvarade som kan ha påverkat resultatet.
Dessa felaktiga svar och obesvarade frågor blev senare bortfall i datainsamlingen. På de
öppna frågorna fanns en brist genom att dessa var otydliga. Författarna använde sig av
begreppet kompetens, som kan vara en felaktig benämning, vilket kan påverka
trovärdigheten negativt. Det var enbart ett fåtal respondenter som besvarade de öppna
frågorna men författarna ansåg att de utgjorde fynd som gav svar på frågeställningen
“hur ser det tvärprofessionella samarbetet ut runt patienten med svårläkta sår?”.
Syftet var att enkäten skulle besvaras av så många respondenter så att svaren skulle
kunna generaliseras samt undersöka det som ska undersökas (Kristensson, 2014). Egen
enkät utarbetades för att ingen färdigkonstruerad enkät fanns som kunde svara på
författarnas syfte. Genom att författarna utformade en egen enkät kunde de styra
utformningen och antalet frågor. Nackdelen med egna frågor kan vara att de kan
misstolkas samt svåra att sammanställa och tolka (Henricson, 2017).
Enkätens bristfällighet kan beror på bristande tydlighet i enkäten eller genom tekniska
problem. Det tekniska problem som kan ha uppstått kunde inte påverkas. Om
respondenterna hade markerat ett svar så kunde inte det svaret återkallas. Att enkäten
hade vissa bristfälliga frågor kan ha med att göra att författarna har inte gjort en enkät
förut. Vissa frågor kunde förtydligats och på den öppna frågan kunde kompetens bytts
ut mot profession. Profession var nog mera rätt benämning för att få reda på vem
respondenterna samarbetade med. Sammanfattningsvis kunde författarna gjort ett större
förarbete gällande utformningen av enkäten.
10.2.2 Kommunikation
Författarna började med att tillfråga verksamhetscheferna på enheterna om medverkan i
studien. Detta gjordes via telefon samt personligt möte. Sedan lämnades det ett
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informationsbrev för ett skriftligt godkännande, som antigen skickades till dem eller
lämnades personligen. Informationen till respondenterna skedde i samband med att
enkäten skickades ut via mejl genom verksamhetscheferna. Tyvärr uppstod det
bekymmer i och med en del verksamhetschefer inte var tillgängliga. Detta löstes genom
att skicka mejlet via läkarsekreterarna på enheten. Det skickades ut två mejl. Det första
med information hur studien skulle ske och att författarna önskar veta antalet på
deltagarna. Det andra mejlet skickade med en länk till enkäten som respondenterna
kunde besvara via webben. En elektronisk enkät för datainsamling har både fördelar och
nackdelar. En av fördelarna är att den har låga utgifter genom saknad av porto och
tryckning av enkäten. Den blir även arbetssparande genom att svaren lagras automatiskt
i en databas (Jacobsen. 2017), och kan kodas direkt när svaren registrerats. Alla
respondeter får exakt samma frågor, som är en fördel för undersökningen (Lind, 2014).
Nästa starka sida är komplexiteten, som innebär att respondenten leds in på olika spår
utan att det begärs något arbete från denne (Jacobsen. 2017). Svagheten kan vara att
bortfallet blir stort med en elektronisk undersökningar och detta kan beror på all den
mejl som en person kan få på en dag. Författarna går även miste om en dialog med
respondenterna (Jacobsen. 2017). Efter någon vecka skickades det ut en påminnelse till
respondenterna via verksamhetscheferna samt läkarsekreterarna. Att skicka en
påminnelse blir respondenterna påminda om att de inte har svarat på enkäten. Bara en
påminnelse skickades och detta för att inte respondenterna ska uppleva tjat och
påtryckningar (Jacobsen. 2017).
10.2.3 Urval
Enkäten skickades ut till 115 respondenter, men det var mindre än hälften som
besvarade den. Författarna valde ett bekvämlighetsurval, genom att välja ut arbetsplatser
som låg geografiskt nära för ett personligt möte och genom tidigare kontakt. Genom ett
bekvämlighetsurval kan författarna rekrytera från olika enheter på olika ställen med en
viss yrkeskategori. Detta kan minska risken för skev fördelning (Kristensson, 2014).
Det handlar om att bestämma vilka enheter ur en population som kan besvara enkäten
(Henricson, 2017). För ett generaliserbart resultat krävs en tillräcklig stor grupp av
respondenter. Enligt Patel & Davidson (2011) behövs minst 40 deltagare för ett
meningsfullt och tillförlitligt resultat. Studien hade totalt 46 respondenter vilket är
tillräckligt, dock hade ett större antal respondenter ökat resultatets generaliserbarhet.
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Studien hade en jämn fördelning av distriktssköterskor och sjuksköterskor, jämn
fördelning mellan yrkesverksamma inom primärvård och kommunal hemsjukvård, samt
stor spridning i åldrar. På detta sätt anser författarna att urvalsgruppen gav en rättvis
representation av den populationen som studien ämnar studera. Resultatet anses
generaliserbart för sjuksköterskor och distriktssköterskor yrkesverksamma inom svensk
primärvård respektive kommunal hemsjukvård. Den låga svarsfrekvensen kan ha berott
på att flera studenter har skickat ut enkäter till samma geografiska områden samt att
respondenterna hade en stressig arbetsmiljö för tillfälligt. Sammanfattningsvis skulle
författarna har gjort en större geografisk urval.
11 Slutsatser
Sjuksköterskor och distriktssköterskor har olika uppfattningar om kvalité och kvantitet
av utbildning i sårvård vid svårläkta sår i sjuksköterskeutbildningen respektive
distriktssköterskeutbildningen. För en högre kompetens inom sårvård anses
kunskapsutbyte mellan kollegor och fortbildning via arbetsgivaren som en bidragande
faktor. Specialistutbildning behöver inte per automatik bidra med fördjupad kunskap i
sårvård utan sjuksköterskan/distriktssköterskans arbetslivserfarenhet spelar en stor roll.
Vilka läkningshämmande faktorer och bakomliggande sjukdomstillstånd som aktivt
arbetas med i handhavandet av patienter med svårläkta sår skiljer sig mellan primärvård
och hemsjukvård. Även det tvärprofessionella samarbetet skiljer sig åt mellan
primärvård och hemsjukvård men även mellan olika län. Forskning i hur ett
tvärprofessionellt sårvårdsteam bör utformas är i dagsläget bristfällig.
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Bilaga 1 Informationsbrev samt enkäten

Linnéuniversitetet
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Informationsbrev om "Distriktssköterskors och
sjuksköterskors kunskaper och hanhavande i sårvård med
svårläkta sår"
Du kommer härmed att tillfrågas om medverkan i denna forskningsstudie.
Denna enkät utgör grunden för Amanda Appelkvists och Anette Sjögrens
magisterarbete i utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram - inriktning
distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Denna studie riktar sig
mot distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom primärvården samt inom
den kommunala hemsjukvården. Syftet är att undersöka distriktssköterskans
handhavande och kompetens gällande svårläkta sår.
Vi har varit i kontakt med din verksamhetschef/områdeschef och fått ett skriftligt
samtycke till att lämna ut vår enkät till Dig. Genom att Du lämnar svar på enkäten ger
Du samtidigt Ditt samtycke till att medverka i vår forskningsstudie. Du svara på enkäten
via mail och Ditt svar kommer att skickas tillbaka automatiskt.
Din medverkan är frivillig och Du behöver inte lämna svar på enkäten om Du inte vill.
Om Du väljer att inte delta kommer detta att inte få några negativa konsekvenser och
Du behöver inte motivera varför.
Enkäten kommer att besvaras anonymt och kommer inte kunna kopplas till någon
enskild individ. Under det att studien pågår kommer enkäterna att förvaras så att ingen
har tillgång till enkäten mer än författarna. Magisteruppsatsen kommer när den är klar
publiceras på DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet. Ytterligare upplysningar lämnas
av nedanstående ansvariga
Enkäten tar ca. 10-15 minuter att besvara. Frågorna besvaras genom att kryssa x i den
rutan vid det svar som passar bäst in på Dig. Endast ett svarsalternativ om inget annat
anges. Vissa frågor är obligatoriska. I enkäten används begreppet svårläkta sår vilket
innebär sår som tar längre tid att läka än 6 veckor.
Amanda Appelkvist
Anette Sjögren

aapdh09@student.lnu.se
as22ph@student.lnu.se

I

Linnéuniversitetet
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

1. Vilket år är du född?
________________
2. Vilket kön har du?
________________
3. Vilken yrkeskategori tillhör du?
 Distriktssköterska
 Sjuksköterska
4. Vilken är din arbetsplats?
 Primärvården
 Kommunal hemsjukvård
5. Vilket län arbetar du i?
 Kalmar län
 Kronobergs län
6.





Hur länge har du varit färdig sjuksköterska?
0-5 år
6-10 år
11-15 år
16 och mer.

7.





Om du är distriktssköterska, hur länge har du varit färdigutbildad?
0-5 år
6-10 år
11-15 år
16 och mer

8. Handhar du patienter med svårläkta sår i ditt dagliga arbete?
 Ja
 Nej
Om du svarat NEJ ber vi dig skrolla ner och så tackar vi för din
medverkan. Om du svarat JA ber vi dig fortsätta svara på vår enkät.

II

9. På vilket sätt har du främst tillgodosett dig kunskap angående sårvård vid
svårläkta sår? Om möjligt markera flera alternativ.
 Sjuksköterskeutbildningen
 Distriktssköterskeutbildningen
 Sårvårds utbildningar med högskolepoäng
 Sökte kunskapen genom att läsa vetenskapliga artiklar om sårvård
 Deltog i fortbilningstillfällen om sårvård på arbetsplatsen
 Genom kollegor
 Arbetslivserfarenhet
 Annat
10. Om svaret är "Annat" på fråga 9, hur har du tillgodosett din kunskap?
_______________________________________________________________
11. Anser du att du har bra kunskap om svårläkta sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
12. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om läkningsprocessen vid svårläkta
sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
13. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om läkningshämnade faktorer vid
svårläkta sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt

III

14. Anser du att dina kunskaper är tillräckliga för att göra en korrekt sårbedömning?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
15. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om olika omläggningsmaterial vid
behandlingen av svårläkta sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
16. Hur ofta erbjuds det fortbilning i sårvård vid svårläkta sår på din arbetsplats?
Om möjligt markera flera alternativ.
 Aldrig
 Färre än en gång om året
 En gång om året
 Flera gånger om året
 Är inte i behov av fortbilning
 Önskar att arbetsplatsen erbjuder mer utbildning.
17. Finns det riktlinjer och rutiner gällande sårvård vid svårläkta sår på din
arbetsplats?
 Ja (fortsätt till fråga 18)
 Nej (fortsätt till fråga 19)
18. Använder du dig av dessa riktlinjer och rutiner vid svårläkta sår?
 Ja
 Nej
19. Anser du att du saknar dessa riktlinjer och rutiner?
 Ja
 Nej
20. Arbetar du efter en individuell sårvårdsplan vid utförandet av sårvård vid
svårläkta sår?
 Ja (fortsätt till fråga 21)
 Nej (fortsätt till fråga 22)

IV

21. Anser du att sårvårdsplanen är ett bra komplement när du utför sårvård vid
svårtläkta sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
22. Varför arbetar du inte efter sårvårdplanen?
 Har ingen kunskap om sårvårdsplanen, därför använder jag den inte.
 Visste inte att de finns en sårvårdplan att tillgå
 Finns ingen sårvårdsplan på de patienter som jag träffar
 Annan anledning
23. Om du svarat " Annan anledning", vilken är anledningen?
_______________________________________________________________
24. Anser du att patienter med svårläkta sår får en bedömning/diagnos så att korrekt
sårbehandling säkerställs?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
25. Vilka typer av svårläkta sår behandlar du mest?
 Bensår
 Trycksår
 Fotsår/ Diabetesfotsår
 Cancersår
26. Vilka områden arbetar du aktivt med då du handhar patienter med svårläkta sår?
Om möjligt markera flera alternativ.
 Kompressionsbehandling
 Mobilisering
 Nutrition
 Livsstilshälsa som till exempel rökstopp
 Sårrelaterade infektioner
 Bakomliggande sjukdomar som till exempel diabetes och cirkulationssjukdomar
 Smärtlindring
 Psykosociala faktorer som stress, oro och ångest
 Inga specifika områden
 Annat
V

27. Anser du att det är enkelt att prioritera vilka områden du aktivt ska arbeta med i
handhavandet med svårläkta sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
28. Använder du dig av ett personcentrerat synsätt när du handhar en patient med ett
svårläkt sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
 Vet inte/har ingen åsikt
29. Finns det någon sårvårdsansvarig din arbetsplats?
 Ja (fortsätt till fråga 30)
 Nej (fortsätt till fråga 31)
30. Upplever du att du har möjlighet att fråga den sårvårdsansvariga om råd/hjälp
när du handhar patienter med svårläkta sår?
 Instämmer helt
 Instämmer till stor del
 Instämmer till viss del
 Instämmer inte alls
31. Skulle det underlätta om denna resurs fanns på din arbetsplats?
 Ja
 Nej
 Ingen uppfattning
32. Använder du dig av någon annan kompetens då du handar patienter med
svårtläkta sår? Om möjligt markera flera alternativ
 Undersköterska
 Läkare
 Diabetessköterskan
 Fysioterapeut
 Arbetsterapeut
 Dietist
 Extern sårvårds kompetens
 Använder mig ej av annan kompetens
 Annat
VI

33. Om du ej använder dig av annan kompetens, av vilken anledning?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
34. Om du svarat "Annat", vilken annan kompetens använder du?
________________________________________________________________
35. Om du svarat är "Extern sårvårdskompetens " på fråga 32, vilka har du kontakt
med? Om möjligt markera flera alternativ
 Sårteam på sjukhuset
 Sårcentrum
 Sårsjuksköterska
 Annat
36. Vad är det som fungerar bra i samarbetet med annan kompetens?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
37. Vad är det som fungerar mindre bra i samarbetet med annan kompetens?
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Tack för Din medverkan.

VII

Bilaga 2 Informationsbrev till verksamhetschef/områdeschef

Linnéuniversitetet
Institutionen för hälso- och vårdvetenskap

Informationsbrev till verksamhetschef/områdeschef om
"Distriktssköterskors och sjuksköterskors kunskaper och
hanhavande i sårvård med svårläkta sår".
Du tillfrågas härmed om ett skriftligt samtycke till att vi får lämna ut enkäter till
distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården respektive den kommunala
hemsjukvården i er kommun som ett underlag för vår forskningsstudie.
Denna enkät utgör grunden för Amanda Appelkvists och Anette Sjögrens
magisterarbete i utbildningen Specialistsjuksköterskeprogram - inriktning
distriktssköterska vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö. Denna studie riktar sig
mot distriktssköterskor och sjuksköterskor som arbetar inom primärvården samt inom
den kommunala hemsjukvården. Syftet är att undersöka hur distriktsköterskans
handhavande och kompetens påverkar sårläkningen hos patienter med svårläkta sår.
Efter ditt skriftliga samtycke kommer vi ta kontakt en vecka innan starten av
examensarbetet för att kunna bestämma tid för information och utlämning av enkäter.
Att delta i vår studie är frivilligt och det blir inga negativa konsekvenser av att inte
medverka.
Enkäten kommer att besvaras anonymt och kommer inte kunna kopplas till någon
enskild individ. Under det att studien pågår kommer enkäterna att förvaras så att ingen
har tillgång till enkäten mer än författarna. Magisteruppsatsen kommer när den är klar
publiceras på DiVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.
Vid ytterligare upplysningar var vänlig att kontakta.
Student
Amanda Appelkvist
aapdh09@student.lnu.se

Student
Anette Sjögren
as22ph@student.lnu.se

_________________
Underskrift

____________________
Underskrift

Handledare
Mikael Rask

Skriftligt samtycke av verksamhetschef/områdeschef
____________________
Arbetsplats
_____________________
Datum/ort

___________________
Mailadress
____________________
Underskrift
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___________________
Namnförtydligande

Bilaga 3 Etisk egengranskning
Ja

1

2

3
4

5

6
7
8

9

10

12

Avser undersökningen att behandla känsliga
personuppgifter (dvs. behandla personuppgifter
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska
åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller
sexualliv).
Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på
deltagarna (även sådant som inte avviker från
rutinerna men som är ett led i studien)?
Är syftet med undersökningen att fysiskt eller
psykiskt påverka deltagarna (t.ex. behandling av
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att
påverka?
Används biologiskt material som kan härledas till en
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov )?
Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper
såsom barn, person med demenssjukdom eller
psykisk funktions-nedsättning, personer i uppenbar
beroendeställning såsom patienter eller studenter
som är direkt beroende av försöksledaren)?
Avses vetenskaplig publicering såsom vid konferens
eller i vetenskaplig tidskrift efter studiens
genomförande.
Kommer personregister upprättas (där data kan
kopplas till fysisk person) och anmälas till
registeransvarig person (PUL- ansvarig).
Syftet och metoden är väl avvägt gällande risk-nytta
samt anpassat till nivån på studien.
I den skriftliga informationen beskrivs projektet så
att deltagarna förstår dess syfte och uppläggning
(inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. antal
besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla
detaljer som kan påverka beslut om medverkan klart
framgår. (För studier med minderåriga krävs
vårdnadshavares godkännande t ex vid enkäter i
skolklasser.)
Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår
tydligt i den skriftliga informationen till patient eller
forskningsperson. Vidare framgår tydligt att
deltagare när som helst och utan angivande av skäl
kan avbryta försöket utan att detta påverkar
forskningspersonens omhändertagande eller
behandling eller, om studenter, betyg etc.
Det finns resurser för genomförande av projektet
och ansvariga för studien är namngivna (student och
handledare)
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