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Sammanfattning   

Bakgrund: Om dokumentationen av sår och sårvård sker på olika ställen i 

journalen kan detta påverka hur och vad patienten får för behandling. Patient-

säkerheten riskeras och patienten riskerar bli felbehandlad vid bristfällig eller 

felaktig dokumentation.  

Syfte: Att belysa sårvårdsdokumentationens utförande i primärvården Reg-

ion Kronoberg, utifrån distriktssköterskans ansvar och kompetens.  

Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade inter-

vjuer. Datainsamlingen analyserades utifrån en deduktiv innehållsanalys en-

ligt Elo & Kyngäs (2007). En matris utformades efter de utvalda kategorierna 

från den teoretiska referensramen.    

Resultat: Analysen resulterade i tre stycken huvudkategorier utefter den 

valda teoretiska referensramen; Evidensbaserat förhållningssätt, Informatik 

och Förbättringskunskap & Kvalitetsutveckling. Studien visar att det finns 

skillnader i hur sårvård dokumenteras i Region Kronoberg. Det som fram-

kommer i resultatet är att de distriktssköterskor som inte arbetar med sår-

vårdsplanerna idag är intresserade av att börja med dem i framtiden med en 

förhoppning om att vissa delar i sårvårsplanen går att ändra. Det var också 

tydligt att de distriktssköterskor som dokumenterade i sjuksköterskemallen i 

löpande text upplevde att det inte fanns någon direkt struktur, utan det doku-

menterades efter vad var och en tyckte var viktigt.  

Slutsats: Den här studien bidrar med ökad kunskap kring distriktssköterskors 

erfarenhet av att dokumentera sårvård i primärvården. Alla var positiva till   

att arbeta enligt riktlinjerna men det behövdes förbättring av nuvarande sår-

vårdsplan för att det skulle kunna fungera som ett bra arbetsredskap.    

  

Nyckelord: Sårvårdsdokumentation, distriktssköterska, primärvård, kommu-

nikation  

 



 

Summary  

Background: If the documentation of wounds and wound care takes place at 

different places in the medical record, this can affect how and what the pa-

tient receives for treatment. Patient safety is at risk and the patient is at risk 

of being wrongly treated in the event of inadequate or incorrect documenta-

tion.  

Aim: To illustrate the implementation of the wound care documentation in 

primary care, based on the district nurse's responsibility and competence in 

Kronoberg`s Region.  

Method: A qualitative design with individual semi-structured interviews was 

used. The data was analyzed using content analysis with a deductive 

approach according to Elo & Kyngäs (2007). A matrix was developed from 

the chosen theoretical framework based on the district nurse´s competence 

description.  

Results: The analysis resulted in three main categories: An evidence-based 

approach, Informatics and Enhancement knowledge & quality development.

The study shows that there are differences in how wound care is documented 

in Kronoberg`s region.  

What emerges in the result is that the district nurses who do not work with 

the wound care plans today are interested in using them in the future 

provided certain part of them will be changed. The result showed that the 

district nurses who documented in the nurse template in running text felt that 

there was no direct structure, but it was documented according to what each 

thought was important.  

Conclusion: The study contributed to increased knowledge of district nurses'

experience of documenting wound care within primary care. District nurses 

was positive about working in accordance with guidelines. However, im-

provement of the current wound care plan was required in order for it to 

function as a good work tool.   



 

Keywords: wound care documentation, district nurse, primary care, commu-

nication.    
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1 Inledning  

 Enligt författarnas erfarenhet från primärvården kan sårdokumentationen se 

väldigt olika ut, utifrån vart och hur dokumentationen görs samt hur diagnos-

sättning görs. Detta kan i sin tur leda till att patienten får ett längre sårförlopp 

och att dennes lidande också ökar. Dokumentationen av sår och sårvård kan 

ske på olika ställen i journalen och detta kan därför påverka hur och vad pati-

enten får för behandling. Om dokumentationen är bristfällig eller felaktig så 

äventyras patientsäkerheten genom att patienten då kan bli felbehandlad. Ge-

nom att bli medveten om problemet kring dokumentation kan distriktsskö-

terskan åtgärda detta genom att arbeta evidensbaserat och på så vis säkra pa-

tientsäkerheten. I arbetet kommer benämningen distriktssköterska användas. 

I litteraturen används däremot oftare benämningen sjuksköterska. Benäm-

ningen distriktssköterska har valts för att bedömningen att sjuksköterskans 

kompetens och ansvar är densamma för distriktssköterskan. Då detta arbete 

handlar om sårvårdsdokumentation på vårdcentraler så väljer vi att använda 

oss av distriktssköterska istället för sjuksköterska. När det i studien skrivs 

sjuksköterskemallen så menas den dokumentationsstruktur i journalsystemet 

som sjuksköterskor/distriktssköterskor skriver sin dokumentation i.  

  

2 Bakgrund   

Ett världsomfattande problem för hälso- och sjukvården är svårläkta sår. Un-

gefär två till fyra procent av den industrialiserade världens hälso- och sjuk-

vårdskostnader är kopplade till sår (Statens beredning för medicinsk utvärde-

ring [SBU], 2014). De sår som innefattar svårläkta sår är de som ej läker på 6 

veckor (Lindholm, 2018). Enligt Rikssår (2019) orsakar de svårläkta såren 

avsevärda resursbehov och kostnader för hälso- och sjukvården. Brist på 

struktur för att i ett tidigt skede sätta diagnos, ge adekvat behandling samt ha 

uppföljning genererar kostnadskrävande vård. Det är därför av stor vikt att 
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vården av dessa patienter är systematisk och strukturerad för att vara effektiv. 

Att såren får en diagnos satt av en läkare är en av de viktigaste åtgärderna för 

att få till en resultatrik behandling. Inte bara såren är en stor kostnad 

för hälso- och sjukvården, utan även patienten blir drabbad. Hen blir begrän-

sad relaterat till sina omläggningar, kan drabbas av lidande, utanförskap och 

en reducerad livskvalitèt (Lindholm, 2018). I en studie av Ebbeskog, Lind-

holm & Öhman (1996) om ben- och fotsår nämns att en stor del av omvård-

nadspersonalen var osäkra på sårets egentliga bakomliggande orsaker. Orsa-

kerna till såren måste fastställas för att kunna använda sig av adekvat be-

handling. Studien visade även att gammaldags och icke-rekommenderade 

omläggningsmaterial användes i stor utsträckning.  

Sårvård är en av de mest tidskrävande uppgifterna i distriktssköterskans ar-

bete. Det är också distriktssköterskan som gör den första bedömningen av sår 

och arbetar självständigt vad det gäller den lokala behandlingen. En studie av 

Friman, Klang & Ebbeskog (2010) visar att ca 40 % av såren inte är medi-

cinskt diagnostiserade. I Austin, Caress & Luker:s (2000) studie framkom-

mer vikten av att sjuksköterskorna har en klar diagnos för att de ska kunna ge 

rätt sårbehandling. Att varje sår bör ha en korrekt diagnos.   

 Det saknas också riktlinjer för sårbehandling vilket leder till att patienterna 

inte får den behandling de bör få. Tidigare studier har visat att det finns ett 

behov av att arbeta i team runt sårvården. Teamarbete har visat sig leda till 

minskad förekomst av sår och även en ökad effektivitet av sårbehandlingen 

(Friman et al, 2010). Varje år sker ett antal fel i vården som bidrar till att pa-

tienter blir felbehandlade eller i värsta fall att patienten dör. Det beror ofta på 

att det missas något i informationen mellan olika vårdare. Det visas tydligt 

genom synergi-ärenden inom kategorin Dokumentation och informations-

överföring (Björvell, 2011).  
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2.1 Evidensbaserad omvårdnad   

Distriktssköterskan arbetar evidensbaserat genom sin vilja att göra gott efter 

de vetenskapliga bevis som finns för vården (Willman, Bahtsevani, Nilsson 

& Sandström, 2016). Att arbeta evidensbaserat är också att garantera patien-

ten vård genom rätt kompetens och med garanti att hälso- och sjukvårdens 

resurser används på rätt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Att uppnå 

sårläkning på kortast möjliga tid med så få omläggningar som möjligt, är må-

let för sårbehandling. Detta ska ske med en metod som bibehåller eller för-

bättrar livskvaliteten och även förhindrar recidiv (Friman, 2012). Enligt Reg-

ion Kronobergs riktlinjer, sedan 1 september 2017, skall sår dokumenteras i 

journalen under individuell vårdplan; Vårdplan sårbehandling. Det är inte 

tillåtet att dokumentera sår i rapportblad, epikris eller kronologisk journal 

utan skall hänvisas till Vårdplan sårbehandling under sökordet Sår. Definit-

ionen för de sår som skall dokumenteras är de sår som behöver uppfölj-

ning. Det enda undantag som finns är sår där endast stygn behöver tas vid ett 

tillfälle där det inte behövs någon vidare uppföljning. Dessa skall ej doku-

menteras i Vårdplan sårbehandling.  

De patienter som har flera sår skall dokumenteras under samma ”Vårdplan 

sårbehandling” med en vårdplan för varje sår. Om såren är belägna på 

samma extremitet och behandlas lika, så kan det användas samma vårdplan 

för dessa sår. Syftet med Vårdplan sårbehandling är att öka patientsäker-

heten. Om det dokumenteras i löpande text i sjuksköterskemallen så beskrivs 

såret från grunden varje gång. Detta skapar en dokumentation som är svår att 

överblicka vilket innebär en patientsäkerhetsrisk (Region Kronoberg, 2019).  

Region Kronoberg har en sårmottagning där två sjuksköterskor arbetar med 

rådgivning och patienter som blivit remitterade till dem på grund av kompli-

cerade sår. Att ha en särskild mottagning för sår är att rekommendera enligt 

Lindholm (2012).   
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2.2 Lagar och riktlinjer   

Legitimerade distriktssköterskor och annan legitimerad vårdpersonal har 

skyldighet att dokumentera i patientjournalen enligt patientdatalagen. Det 

som dokumenteras skall vara av god kvalitet och genomtänkt med patientsä-

kerhet samt gynna kostnadseffektivitet. Detta är krav som även tillämpas i 

standardvårdplan (Edlund & Forsberg, 2013).  

Patientjournalen är även till för patienten att söka information i om sin egen 

vård (Svensk Författningssamling [SFS], 2008). Det är dock skillnader mel-

lan regionerna hur mycket information patienten kan se i journalen om in-

formationen söks via 1177.se (1177 Vårdguiden, 2018).   

Det fokus som har blivit på att vården ska vara evidensbaserad har medfört 

att det har utvecklats kliniska riktlinjer som är evidensbaserade. Riktlinjerna 

skall i första hand vara vetenskapligt beprövade men om det ej finns inom 

området så skall det vara kliniskt beprövade metoder som används. Kliniska 

riktlinjer kan utformas på olika sätt men kommer vanligtvis från Socialstyrel-

sen eller från regionalt lokal nivå eller på avdelning eller mottagning (Will-

man et al, 2016).  

Standardvårdplaner gör att arbetet/omvårdnaden utförs på samma sätt oavsett 

vilken sjuksköterska som utför dem vilket då gör att all vårdpersonal följer 

vetenskapligt beprövade metoder. Detta skapar en säkerhet för patienten och 

för distriktssköterskan och minskar risken för felbehandling (Björvell, 2011). 

Patientsäkerhetslagen innebär att vårdgivaren har ansvar för patientens säker-

het (Edlund & Forsberg, 2013). Lindholm (2018) skriver att enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen ska det i patientjournalen stå dokumenterat om den in-

formation som ges till patienten.   
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2.3 Sårvårdsdokumentation   

Enligt Vårdhandboken (2018) skall helheten dokumenteras och inte enbart 

såret. Detta innebär att distriktssköterskan skall kunna bedöma och dokumen-

tera patientens situation och tillstånd samt dennes förutsättningar. Detta be-

kräftar även Lindholm (2012). Det är viktigt att det är tydligt var alla som är 

delaktiga i patientens vård skall dokumentera. Ofta skriver vårdpersonalen 

för mycket eller för litet. Anledningen till varför det överdokumenteras kan 

bero på att många distriktssköterskor tänker att det som inte är dokumenteras, 

ej heller är utfört (Björvell, 2011). Lindholm (2018) menar också att persona-

len behöver få rätt förutsättningar och stöd för att dokumentera rätt. Ett pro-

blem på många arbetsplatser är att utbildning i dokumentation ges enbart till 

en eller två distriktssköterskor på en enhet och sedan är tanken att de ska ut-

bilda sina kollegor. Detta fungerar oftast inte utan det som behövs är att alla 

skall gå utbildningen inom en viss tid för att alla ska kunna ha samma kun-

skap och på så vis kunna dokumentera likvärdigt (Björvell, 2011).  

Sårvårdsdokumentationen är viktig för att kunna följa sårläkningens framsteg 

och är en central del i den moderna distriktssköterskeutövningen. Den har 

också en betydande del i kommunikationen mellan kollegor och olika pro-

fessioner (Greatrex-White & Moxey, 2013).   

Vårdhandboken (2018) ger följande förslag på dokumentation av sår:  

Det ska dokumenteras om såret är venöst eller arteriellt alternativt operat-

ionssår eller traumatiskt sår. Det är även viktigt att dokumentera vart såret 

finns på kroppen och varför det har uppkommit. Har patienten någon bak-

grundshistoria som kan vara en riskfaktor som till exempel diabetes eller 

anemi eller har patienten svårigheter att äta som leder till malnutrition så 

skall detta dokumenteras. Det är bra att ta reda på om patienten har några al-

lergier mot förband innan omläggning för att minska risken för hudpåverkan 

på grund av det. Genom att noggrant dokumentera sårets status vid varje om-

läggning så kan en uppföljning av såret göras på ett bra sätt. Att dokumentera 
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sårets storlek och fotografera såret och då samtidigt ha en pappers linjal för 

att kunna få med storleken på såret är ett bra sätt att dokumentera, det förtyd-

ligar det som skrivs i journaltext. Sårets status dokumenteras genom att 

skriva om sårsekretion, nekroser och om det finns fibrin i såret. Sårkanterna 

är viktiga att dokumentera men även om det finns granulation och epi-

telialisering. Distriktssköterskan skall kunna observera om det finns klåda el-

ler infektion eller eksem alternativt ödem kring huden runt såret. Om patien-

ten har sårsmärta så bör detta skattas på en analog skala samt vart smärtan 

finns i såret och om patienten har läkemedel för detta så bör även detta utvär-

deras. Lukt från såret skall också dokumenteras och om såret har blivit för-

bättrat eller om det är försämrat eller det är oförändrat (Vårdhandboken, 

2018). Även Lindholm (2018) uppger att såret bör fotograferas och då minst 

en gång per månad. Foto ger upplysning om sårets utseende och dess föränd-

ring under tid och sårets läkningsförlopp kan följas.  

  

2.4 Distriktssköterskans ansvar och kompetens   

I distriktssköterskans kompetensbeskrivning är det angivet att det är viktigt 

att arbeta evidensbaserat samt att hen skall kunna reflektera, beskriva och 

analysera situationer där hen finner väg för nya idéer som genomförs och se-

nare utvärderas. Distriktssköterskan skall kunna möta patienter i alla åldrar 

med olika hälsotillstånd. Genom att vara medveten om sin självuppfattning, 

självkänsla kan patienten känna en trygghet (Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige, 2008). Enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) så är di-

striktssköterskans ansvar att genom sin kompetens arbeta hälsofrämjande i 

sitt möte med patienten. Att stödja, förebygga, hjälpa och råda samt behandla 

patienten och dennes familj genom livets alla faser utifrån psykisk, fysisk 

och kulturell och social samt existentiell sjukdom och hälsa är några av ar-

betsuppgifterna.  
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Distriktssköterskan har ansvar för omvårdnad och för förebyggande av upp-

komst av sår och komplikationer. Genom att systematiskt samla information 

om patienten så framkommer upplysningar om tillstånd, önskemål, behov 

och om dennes problem och vad patienten har för resurser. Distriktssköters-

kan kan då samordna sitt arbete kring patientens omvårdnad och göra en bra 

omvårdnadsbedömning där omvårdnadsdiagnoser kan identifieras. Omvård-

nadsdiagnosen innefattar bedömningen som distriktssköterskan gjort angå-

ende patientens sammanställda omvårdnadsproblem. De omvårdnadsåtgärder 

som görs baseras utifrån vad patienten har för omvårdnadsdiagnos (Lind-

holm, 2012).   

Många distriktssköterskor tycker det är svårt att ställa omvårdnadsdiagnoser 

då dessa förändras hela tiden. Utvärdering krävs kontinuerligt. Ofta kan det 

vara svårt att veta vad som är orsak och verkan. Det har framkommit att 

många distriktssköterskor ägnar mycket tid till att ställa omvårdnadsdiagno-

ser (Edlund & Forsberg, 2013).  

När omvårdnadsdiagnoser ska formuleras är P(R)ES den vanligast förekom-

mande formen att använda sig av. Den är en så kallad tre-stegs-formulering, 

det vill säga att omvårdnadsdiagnosen formuleras i en mening utifrån tre de-

lar. Dessa tre delar är problem (P(R)), etiologi (E) och symtom (S). Björ-

vell (2011) rekommenderar att P(R)ES används tillsammans med klassifikat-

ionssystemet NANDA (North American Nursing Diagnosis Assoscition) In-

ternational. NANDA-I är förformulerade och klassificerade omvårdnadsdia-

gnoser. När P(R)ES och NANDA-I kombineras så byts S-delen i P(R)ES ut 

till en förformulerad omvårdnadsdiagnos enligt NANDA-I (Björvell, 2011).  

Vid det första mötet skall samtalet med patienten leda till att distriktssköters-

kan får en uppfattning om patientens livsvärld. Detta för att kunna förstå vad 

patienten upplever och hur dennes sår påverkar livskvalitèn. Genom att få en 

inblick i patientens liv kan distriktssköterskan få kunskap om hur hen på 

bästa sätt kan hjälpa patienten. Därefter skall en kontroll av såret göras och 
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en bedömning av det vilket innebär att distriktssköterskan tittar på utseen-

det, sekretion och om det finns någon lukt och smärta (Lindholm, 

2012). Lindholm, 2012 skriver vidare att beroende på vart såret sitter gör di-

striktssköterskan olika bedömningar, till exempel om det gäller bensår så 

skall även benet undersökas gällande ödem, artophie blache eller eksem, 

smärta eller lipdermaskleros. Om patienten lider av trycksår skall även pro-

blematik med avlastning och prevention bedömas. Sårvård är ett område som 

växer snabbt och distriktssköterskan behöver uppdatera sina kunskaper konti-

nuerligt. I primärvården finns det ett behov av att ha specialistutbildad sårex-

pertsjuksköterska på varje enhet.  

  

2.5 Teoretisk referensram  

Som teoretisk utgångspunkt och referensram till denna studie har författarna 

valt att utgå från Distriktssköterskans kompetensbeskrivning. I kompetensbe-

skrivningen ingår delarna Etiskt förhållningssätt, Personcentrerat förhåll-

ningssätt, Samverkan i team, Evidensbaserat förhållningssätt, Förbättrings-

kunskap och kvalitetsutveckling, Säker vård och Informatik. Studien har ut-

formats utifrån de utvalda begreppen Evidensbaserat förhållningssätt, För-

bättringskunskap och kvalitetsutveckling samt Informatik (Svensk sjukskö-

terskeförening, 2019).  

  

2.5.1 Evidensbaserat förhållningssätt  

Distriktssköterskans ansvar är att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfa-

renhet och att alltid ha ett reflekterande förhållningssätt i det som görs. Hen 

ska kritiskt utvärdera en situation, identifiera och bedöma värdet av nya me-

toder inom området omvårdnad samt implementera och utvärdera. Distrikts-

sköterskan ska bedriva vård som är grundad i kunskap och vara ändamålsen-

lig för att nå bästa möjliga vårdresultat och ska även aktivt arbeta för att 

hälso- och sjukvårdens resurser används så effektivt som möjligt. Genom att 
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deltaga i och leda forskning medverkar distriktssköterskan till utvecklingen 

av evidensbaserad omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  

 

2.5.2 Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling  

I distriktssköterskans ansvar ingår att bedriva kvalitetsutveckling och förbätt-

ringsarbete inom områden som ingår i distriktssköterskans profession. Ett 

viktigt redskap för distriktssköterskan när hen ska bedöma värdet av nya rön 

inom omvårdnad, utvärdera förändrade riktlinjer eller omorganisationer är att 

ha ett granskande förhållningssätt. Att alltid utvärdera sitt eget arbete ingår 

som en byggsten i distriktssköterskan profession (Svensk sjuksköterskeföre-

ning, 2019).  

 

2.5.3 Informatik  

Distriktssköterskan ska även vara hemmastadd i dokumentation gällande om-

vårdnad, informationsöverföring mellan vårdgivare samt diverse verktyg 

inom e-Hälsa. Distriktssköterskan ska bidra till progress av verktyg inom e-

Hälsa som främjar kontinuitet, ökar eller upprätthåller patientsäkerheten samt 

gynnar förhållandet mellan patienten och distriktssköterskan (Svensk sjuk-

sköterskeförening, 2019).  

3 Problemformulering  

Distriktssjuksköterskor som arbetar i primärvården kommer dagligen i kon-

takt med sårvård (Lindholm, 2012). Dokumentationen är en viktig byggsten i 

den långa vårdprocessen och sårvården. Om dokumentationen är bristfällig 

eller felaktig så äventyras patientsäkerheten genom att patienten då kan bli 

felbehandlad (Björvell, 2011). Enligt Svensk författningssamling; En patient-

journals innehåll §6 (2008) så ska journalen innefatta de upplysningar som 

behövs för att patienten ska få bästa möjliga vård. Detta innebär att distrikts-

sköterskan har skyldighet att föra patientjournal eftersom det bidrar till att 
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patienten får en god och säker vård. Även Distriktssköterskeföreningen i 

Sverige (2008), betonar att distriktssköterskans arbete ska utföras i enlighet 

med gällande författningar och riktlinjer och skall arbeta evidensbaserat så 

att patientsäkerheten kan upprätthållas. Utifrån denna problematik fångades 

författarnas intresse av att undersöka hur distriktssköterskor i primärvården 

arbetar med dokumentation kring sårvård. Studien har belyst vad sårvårds-

dokumentationen innehåller och vart i journalen det dokumenteras samt vilka 

förbättringar som skulle behövas.  

   

4 Syfte  

Syftet med studien var att belysa sårvårdsdokumentationens utförande i pri-

märvården Region Kronoberg, utifrån distriktssköterskans ansvar och kom-

petens.   

  

5 Metod 

5.1   Design  

 En kvalitativ ansats användes för att undersöka syftet med studien. Den kva-

litativa metoden undersöker människors upplevda erfarenheter och kunskap 

(Henricson, 2017). Den är holistisk genom att den syftar till en förståelse av 

helheten (Polit & Beck, 2017). Urvalet var strategiskt för att få fram så 

mycket data som möjligt. Datainsamling skedde med semistrukturerade in-

tervjuer och materialet analyserades sedan med en deduktiv innehållsanalys 

enligt Elo & Kyngäs (2007) utifrån den teoretiska referensramens begrepp: 

Evidensbaserad vård, Informatik och Förbättringskunskap & kvalitetsut-

veckling.  
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5.2    Urval  

Inklusionskriterierna var utbildade distriktssköterskor i Region Kronoberg 

med erfarenhet av sårvård och dokumentation. De skulle komma i kontakt 

med sårvård varje vecka. Distriktssköterskor vid privata vårdcentraler inklu-

derades, då även dessa arbetade i journalsystemet Cambio Cosmic samt att 

det fanns ett samarbete med Region Kronoberg enligt regionens riktlinjer. In-

formanterna hade arbetslivserfarenhet mellan tre och tjugo år som färdig di-

striktssköterska. De hade olika lång erfarenhet av arbete på vårdcentral samt 

hur bekanta de var med de riktlinjer som fanns kring sårvårdsdokumentation 

samt journalsystemet i Region Kronoberg.   

Exklusionskriterierna var de som ej var utbildade distriktssköterskor samt de 

distriktssköterskor som enbart arbetade inom ett visst område som ej hade 

sårvård som arbetsuppgift.   

Genomförande:  

Informationsbrev skickades ut till sju vårdcentraler i Region Kronoberg. En 

kontakt togs med respektive ansvarig verksamhetschef via brev på de vård-

centraler som inkluderades. I brevet fanns informationsbrev om studien (Bi-

laga 1), samt brev till informanten om studien, hur intervjuerna skulle gå till 

väga och deras rättigheter. Det fanns ett önskemål om att avdelningschefen 

skulle tillfråga de distriktssköterskor som hen tyckte var lämpliga för att del-

taga i studien. Kontakt togs med hälften av avdelningscheferna på vårdcen-

tralerna för att påminna om svar.   

Av totalt sju vårdcentraler svarade fyra vårdcentraler att de hade möjlighet 

att ställa upp. Övriga tre vårdcentraler tackade nej på grund av tidsbrist. Av 

de fyra vårdcentraler som tackade ja valdes ett varierat antal informanter från 

varje vårdcentral. Från dessa fyra vårdcentraler blev det sammanlagda antalet 

informanter nio stycken. Några av informanterna arbetade på samma vård-
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central. Det var viktigt att informanterna hade erfarenhet av sårvårdsdoku-

mentation för att kunna ha en uppfattning om hur den fungerar och var det 

används på vårdcentral idag. De distriktssköterskor som blev utvalda och 

önskade delta fick ett informationsbrev (Bilaga 2), samt ett samtyckesformu-

lär (Bilaga 3). Samtyckesformuläret baserades på tre kriterier; att de skulle få 

information om studien, att de var autonoma och kunde själva fatta beslutet 

om de ville deltaga eller inte samt de själva hade en vilja att delta i studien 

och vara medvetna om att de när som helst fick avbryta sin medverkan. De 

skrev på samtyckesformuläret innan intervjun påbörjades.  

Kontakt via telefon togs även med ansvarig chefsläkare i Region Kronoberg 

för att få tillstånd att nämna att studien genomfördes i Region Kronoberg, 

vilket godkändes.   

  

5.3    Datainsamling  

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer utifrån en inter-

vjuguide med specifika områden tillhörande sårvård och dokumentation. I 

den kvalitativa metoden med intervjuer så finns det möjlighet att vara flexi-

bel och lätt kunna följa informanten (Henricsson, 2017). Intervjuguiden (Bi-

laga 4) användes som ett stöd och frågorna behövde inte ställas i en viss ord-

ning, därför fanns det utrymme att följa informantens svar och ställa följdfrå-

gor på det som uppkom (Patel & Davidsson, 2011).   

Henricson (2017) menar att frågorna inte bör vara alltför strukturerade då det 

kan förstöra interaktionen i intervjusituationen. Inför intervjuerna förberedde 

sig författarna genom att läsa på intervjuguiden och fundera igenom om det 

var något som behövde ändras. Den lästes igenom ett flertal gånger för att 

memoreras, då den inte skulle få för mycket fokus under intervjun samt för 

att säkerhetsställa att rätt frågor ställdes. Genom att vara påläst inom området 

och intervjuguiden så minimeras riskerna att det framkommer felaktig in-

formation eller ingen information alls (Henricsson, 2017).   
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En provintervju gjordes för att testa hur frågorna och upplägget fungerade. 

Efter provintervjun, transkriberades texten ordagrant och därefter lästes ige-

nom. Då utfallet svarade mot syftet användes ursprungliga intervjuguiden vid 

alla intervjuer. De följdfrågor som ställdes var efter hur informanten svarade 

vilket därför var olika för varje intervju. Provintervjun togs med i resultatet. 

Författarna medverkade tillsammans vid 4 intervjuer. Resterande intervjuer 

delades upp mellan författarna och gjordes enskilt. Intervjuerna tog mellan 

13- 26 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in med hjälp av en ned-

laddad app på två mobiltelefoner som var lösenordskyddade. Detta gav då 

möjlighet för båda författarna att lyssna på intervjuerna flertalet gånger vilket 

var rekommenderat samt för att säkerhetsställa att det fanns en backup om 

någon av mobilerna skulle sluta fungera (Trost, 2010).   

  

Informanterna intervjuades på arbetsplatsen efter deras önskemål. Avsatt in-

tervjutid under arbetstid hade godkänts av respektive avdelningschef. Förfat-

tarna försökte motivera informanten att prata fritt om sin erfarenhet och kun-

skap inom de olika områden som var beskrivna i intervjuguiden och beskriva 

denna med egna ord. Detta skulle då säkerhetsställa att intervjun innehöll den 

information som krävdes för att få ett bra resultat. (Polit & Beck, 2017). 

Båda författarna medverkade vid 4 intervjuer. Resterande intervjuer delades 

upp mellan författarna. Intervjuerna tog mellan 13- 26 minuter att genom-

föra. Varje intervju transkriberades direkt efteråt och förvaras i lösenords-

skyddad dator. Intervjuerna fördelades mellan författarna inför transkribe-

ringen så att en av dem fick transkribera 4 intervjuer och den andra fem inter-

vjuer.  

Intervjun transkriberades genom att författarna först lyssnade på intervjun 

och sedan skrev ner den ordagrant på dator. Under transkriberingen gavs 

även möjlighet att lyssna noggrant flertalet gånger, vilket gjorde att intervju-

aren kunde få en annan förståelse för intervjun än om den hade transkriberats 

av utomstående person. Efter att intervjuerna hade lyssnats på ett antal 
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gånger raderades de från mobiltelefonerna. Därefter fortsatte arbetet med att 

läsa intervjuerna och försöka förstå vad informanterna berättade om. Förfat-

tarna har då diskuterat emellan sig vad var och en har kommit fram till i varje 

intervju och uppfattningen om vad informanten ville berätta om sin erfaren-

het. Varje intervju fick sitt unika nummer för att följa konfidentialitetskra-

vet så att ingen medverkande kan identifieras (Henricson, 2017).  

  

5.4    Dataanalys  

Deduktiv innehållsanalys valdes enligt Elo & Kyngäs (2007) för att analysera 

materialet. Den påbörjades genom att utveckla en matris med kategorier. Ka-

tegorierna valdes från teoretiska referensramens begrepp: Evidensbaserat för-

hållningssätt, Informatik och Förbättringskunskap & Kvalitetsutveckling då 

dessa upplevdes som de svarade mot innehållet i intervjuerna. Dessa klipptes 

ut var för sig och lades ut på ett bord för att få en bättre överblick. Materialet 

lästes sedan igenom för att få ytterligare förståelse för innehållet. De me-

ningsenheter som kodades in under kategorierna kondenserades och lades 

under respektive kategori. Därefter framkom underrubriker som koderna 

kunde delades in i ytterligare för att få en bättre översikt. Det fanns det några 

meningsenheter som ej passade in eller behövdes förtydligas. Det skapades 

då ny underkategori efter innehållet i den kondenserade meningsenheten när 

den svarade mot syftet. Det material som ej stämmer överens med underru-

briker kan istället sättas in under egen rubrik genom ett induktivt koncept vid 

dessa tillfällen (Elo & Kyngäs, 2007). Materialet analyserades på en mani-

festnivå, vilket innebär att innehållet i meningsenheterna beskrevs mycket 

textnära (Elo & Kyngäs, 2007)  

I analysprocessen har författarna gemensamt satt alla koder och lagt in ko-

derna under kategorierna och underkategorierna (Bilaga 5). Analysprocessen 

har försökts beskrivas så noggrant som möjligt för att läsarna skall förstå hur 

processen har gått till (Elo & Kyngäs, 2007).   



 

15 
 

  

5.5 Förförståelse   

Förförståelse innebär att författarna hade en förståelse av fenomenet redan 

innan studien påbörjades. Detta kan sedan inverka på resultatet. Genom att 

ha en förförståelse så kan människan förstå vad det är texten handlar om. Om 

det ej finns någon förförståelse så blir det svårt att förstå innebörden. Det är 

därför en fördel om båda författarna läser texterna för att sedan jämföra vad 

var och en kom fram till (Nielsen & Granskär, 2017).  

Det fanns en förförståelse av fenomenet då en av författarna hade erfarenhet 

från sårvårdsdokumentation inom pimärvården sedan tidigare, den andra för-

fattaren hade ingen erfarenhet av sårvårdsdokumentation inom primärvård. 

Svårigheterna med att det dokumenterades på olika ställen i journalen var ett 

känt problem. Författarna har försökt ställa sig utanför sina egna förförstå-

else och tittat på analysenheterna med ett nytt perspektiv och har försökt åsi-

dosatt egna upplevelser och erfarenheter.  

  

5.6 Forskningsetiska överväganden  

Studien har följt de forskningsetiska överväganden som krävs för studier där 

människor är inkluderade enligt Helsingforsdeklarationen (World Medi-

cal Assosication, 2013). En etisk egengranskning, enligt Etikkommittèn Syd-

ost, har genomförts av författarna. Ingen vidare etisk granskning krävdes. De 

fyra övergripande etikreglerna är: informationskravet, samtyckeskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utifrån informationskravet upplystes 

deltagarna i studien, om studien och dess syfte via ett skriftligt informations-

brev (Bilaga 2). Deltagarna lämnade ett påskrivet samtyckesformulär (Bilaga 

3). Utifrån samtyckeskravet fick deltagaren förståelse för att det var valfritt 

att deltaga i studien och när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att 
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tala om varför. Enligt konfidentialitetskravet avidentifierades deltagarna. De-

ras uppgifter och personuppgifter förvarades oåtkomligt för andra icke behö-

riga genom att lagras på datorer som var lösenordsskyddade där enbart för-

fattarna hade tillgång till dessa datorer. Vid godkänd och publicerad studie 

raderas allt material från datorerna. Enligt nyttjandekravet har de insamlade 

uppgifterna endast använts för detta specifika forskningsändamål (Veten-

skapsrådet, 2017).  

Studiens nytta och eventuell risk för de medverkande informanterna ska 

vägas mot varandra. Utifrån de forskningsetiska principerna så ansågs risken 

för de medverkande låg. Nyttan med studien är att belysa hur dokumentat-

ionen i primärvården, Region Kronoberg utförs. Genom ökad kunskap så ges 

distriktsköterskorna möjlighet att öka patientsäkerheten genom att alla doku-

menterar lika och enligt riktlinjerna.  

  

6 Resultat  

Resultatet presenteras utifrån teoretiska referensramen och de tre valda be-

greppen: Evidensbaserat förhållningssätt, Informatik samt Förbättringskun-

skap & kvalitetsutveckling. Utvalda citat förekommer i texten för att förtyd-

liga det som framkommer i resultatet. Citaten har avidentifierats och försetts 

med siffror beroende på intervjuföljd.  

  

7 Evidensbaserat förhållningssätt   

Distriktssköterskorna i primärvården arbetar med dokumentation av sår på 

tre olika sätt. Det första är att använda sig av sårvårdsplanen; Vårdplan sår-

behandling, det andra är att dokumentera i sjuksköterskemallen och det tredje 

och sista alternativet är att dokumentera i båda. Ungefär hälften av informan-
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terna arbetade med sårvårdsplanen och den andra hälften med sjuksköterske-

mallen för primärvården. På en vårdcentral hade sjuksköterskemallen föränd-

rats något genom att det fanns frastext som stöd vid sårvårdsdokumentat-

ionen i mallen.  

  

“För då skriver vi ju en kort notis och sen enter så kommer det ju 

upp sårbädd och så finns det olika alternativ där man kan välja så 

det har vi börjat dokumentera lite annorlunda kring såren, att det inte 

är lika mycket bara löpande text och vad man själv tycker utan för-

söka använda lite mer så här med granulation, nekros, fibrin att vi 

försöker mer specificera vad det är vi ser i såren” (5).   

  

På vårdcentralen har frastext uppkommit för att dokumentationen skulle bli 

likvärdig och att alla skulle dokumentera lika.   

  

7.1 Systematiskt samla information  

För att samla information om patienten och dess sår så läste alla distriktsskö-

terskor i tidigare journalanteckningar. På de vårdcentraler där sårvårdsplanen 

används läste distriktssköterskorna både i sårvårdsplanen och i kronologisk 

journal. Alla distriktssköterskor kände sig säkra på att de hittade den inform-

ationen som behövdes oavsett vart informationen fanns dokumenterad, men 

uttryckte att det ibland tog mer eller mindre tid att hitta informationen. En 

enhet uttryckte dock en oro över att kollegorna inte skulle hitta informat-

ionen. Detta för att en del av distriktssköterskorna dokumenterade i sårvårds-

plan medan övriga distriktssköterskor/sjuksköterskor på arbetsplatsen doku-

menterade i sjuksköterskemallen. Flera av distriktssköterskorna upplevde 

inte att det skulle göra någon skillnad för patienten vart dokumentationen 

skedde.   
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“Man gör ju samma saker ändå alltså, för att få såret att läka”  (1).  

  

Ett fåtal av informanterna ansåg att det inte var patientsäkert att dokumentera 

på olika ställen. Att dokumentera i sårvårdsplanen upplevdes som mer över-

skådligt och lättare att hitta information i.   

  

  

7.2 Diagnos av sår  

Informanterna uttryckte vikten av att såren fick en diagnos och att alla sår 

bör få en diagnos, då detta ansågs ha en stor betydelse för sårläkningen.   

Detta beskrevs som;  

  

 “//om det inte finns en diagnos spelar det ingen roll vilket förband som an-

vänds” (1).   

  

På mindre än hälften av vårdcentralerna fick såren alltid en diagnos, men det 

tog olika lång tid innan diagnosen sattes. På resterande vårdcentraler var det 

väldigt olika om och när ett sår fick en diagnos. Distriktssköterskorna upp-

levde att stödet från läkarna var dåligt och att även frånvaro av fasta läkare 

påverkade om ett sår fick en diagnos eller inte.  

  

“Man ska ju arbeta tillsammans med en läkare och få en diagnos. Det är inte 

alltid det fungerar jättebra…” (6).  
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8 Informatik  

8.1 Dokumentation av omvårdnad  

I Primärvården så måste varje besök dokumenteras genom att göra en be-

söksanteckning där anledningen till besöket står, en diagnoskod och vidare 

planering. Detta upplevde de flesta distriktssköterskor som att det blev 

dubbeldokumentation när de även var tvungna att dokumentera i sårvårdspla-

nen. Alla distriktssköterskorna dokumenterade de akuta såren i sjuksköters-

kemallen för Primärvården i löpande text. Hälften av informanterna använde 

sårvårdsplanen till de sår som var svårläkta.  Den andra hälften av distrikts-

sköterskorna använde sjuksköterskemallen för Primärvården till alla sår och 

då även de svårläkta. Definitionen av ett svårläkt sår, där sårvårdsplan öpp-

nats, var olika på olika vårdcentraler. På en vårdcentral räknades ett sår som 

svårläkt när det inte hade läkt på sex veckor. På en annan vårdcentral räkna-

des patientens sår som svårläkt efter två till tre veckor. Någon annan infor-

mant svarade att det berodde på vilken typ av sår det var. Om det var en pati-

ent som hade haft sår tidigare eller med någon grundsjukdom som kunde på-

verka sårläkningen så påbörjades alltid en sårvårdsplan. Gemensamt för alla 

de distriktssköterskor som arbetade i sårvårdsplanen var att de alltid öppnade 

en plan om de hade en känsla av att det kunde bli ett svårläkt sår.   

Flera informanter lade ner mycket tid på att dokumentera i sårvårdsplanen 

vid första besöket och genom att då dokumentera noggrant utgjorde det en 

tidsvinst vid nästa besök med patienten. Sårvårdsplanen beskrev då allt som 

behövdes vid behandlingen av såret och att distriktssköterskan därefter upp-

daterade beskrivningen av såret när hen dokumenterade.  

Det första besöket med patienten och upprättandet av sårvårdsplanen besk-

revs bland annat så här:  
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“när den väl är gjord och det liksom...man bedömer att det ska vara den här 

omläggningen så det ju liksom...så slipper man ju den dubbeldokumentat-

ionen” (8).  

  

Av de informanter som enbart dokumenterade i sjuksköterskemallen så upp-

gav de flesta att de upplevde en viss dubbeldokumentation. Att det dokumen-

terades samma information vid varje besök.   

De flesta informanterna ansåg att det var svårt att kunna utvärdera såret oav-

sett om dokumentationen gjordes i sjuksköterskemallen eller i sårvårdspla-

nen. Om distriktssköterskan beskrev en observation som hen gjort och doku-

menterat det i sårvårdsplanen så försvann den texten om exempelvis omlägg-

ningen förändrades. Om dokumentationen gjordes i sjuksköterskemallen så 

kunde det vara krångligt att hitta äldre information. Det kunde bli mycket 

scrollande fram och tillbaka. Även olikheter i hur kollegorna beskrev ett sår 

samt olikhet i hur de dokumenterade sårstatus framkom. Vad det gällde 

dokumentationen av råd och anvisningar som gavs så uppgav större delen av 

informanterna att den informationen på ett eller annat sätt alltid dokumente-

rades. Dessa råd och anvisningar dokumenteras i sjuksköterskemallen. Van-

ligast var att skriva en sammanfattning av de råd och anvisningar som angi-

vits. Ett sätt var också att inte skriva något i fritext utan att bara använda sig 

av funktionen med färdig text: Muntlig information, Skriftlig information, 

som klickas över till löpande text. Någon informant uppgav att det mest blev 

muntlig information som inte dokumenterades i journalen.   

  

8.2 Kommunikation mellan vårdgivare  

En av fördelarna som fanns med att använda sårvårdsplanen var att alla som 

arbetade med patienten kunde se vad som stod dokumenterat i den. Både 

sjukhuset och hemsjukvården kunde gå in och läsa i sårvårdsplanen. Om pa-
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tienten fick behandling på sjukhuset så hade de möjlighet att fortsätta doku-

mentera i sårvårdsplanen men det var inte så ofta som det gjordes. Flera in-

formanter berättade om att patienten kom tillbaka från sin sjukhusvistelse till 

dem med helt annat förband än det som var ordinerat och dokumenterat i sår-

vårdsplanen. Kommunikationen mellan olika vårdgivare fungerade inte opti-

malt på det sättet.   

  

8.3 Verktyg inom e-hälsa  

Av de distriktssköterskor som använde sårvårdsplanen tyckte de att det var 

ett mycket bra sätt att dokumentera sår. Alla de informanter som dokumente-

rade i den tyckte att det var bra med de stödorden som fanns med i sårvårds-

planen och att det blev lättare att komma ihåg allt som skulle dokumenteras 

kring såret/såren. Det gjorde att arbetet blev mer tydligt och dokumentat-

ionen följde de sökord som fanns. Det var en fördel att använda sårvårdspla-

nen vid första besöket för det blev mer strukturerat då. Då mätte de såret och 

tog kort samt beskrev såret i sårvårdsplanen.   

Någon informant uttryckte det så här;  

  

“Det är ju jättebra med en sårvårdsplan, det måste ju finnas i princip...an-

nars går det ju inte att jobba” (6).  

  

Att arbeta med en vårdplan medverkade till att helhetssynen av patienten för-

bättrades och att arbetet blev mer strukturerat.   

Det fanns en tydlig ordination och en plan för hur och när utvärdering skulle 

ske. Om patienten fick gå till olika distriktssköterskor så kunde dessa enkelt 

följa samma ordination och på så sätt fanns det möjlighet att utvärdera be-

handlingen. Att det dokumenterades råd och anvisningar i journalen var posi-

tivt utifrån att patienten då själv kunde gå in och läsa via Vårdguiden 1177 

för att uppdatera sig på vad distriktssköterskan sagt.   
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8.4 Sjuksköterskemallen  

De distriktssköterskor som inte använde sig av sårvårdsplanen var positivt in-

ställda till att börja använda den. De hoppades på att det skulle bli mindre 

dubbeldokumentation med hjälp av sårvårdplanen och att det kunde bli en 

tidsvinst genom att enbart dokumentera på det sättet och med hjälp av stödor-

den. Sårvårdsplanen kunde också bli en hjälp till att få en bättre översikt över 

helhetsbilden av patienten. En vårdcentral hade tidigare använt sig av sår-

vårdsplanen men hade svårigheter med att hitta information och dokumentera 

i den. De återgick därför till att enbart dokumentera i sjuksköterskemallen 

enligt önskemål från arbetsplatsen. En del av distriktssköterskorna som en-

bart dokumenterade i sjuksköterskemallen uttryckte att det dokumenterades 

olika. Såren beskrevs väldigt olika och i vissa fall fåordigt och det var svårt 

att få en detaljerad beskrivning av såret och dess status. Det var svårt att hitta 

information i journalen.   

  

“Man rullar på i journalen och det är 100 olika anteckningar och så måste 

man ju gå tillbaka jättelångt för att hitta.” (5).  

  

8.5 Fotodokumentation  

Att dokumentera såret med hjälp av fotografering användes på alla medver-

kande vårdcentraler. Dock fanns det skillnad mellan de olika informanterna 

hur ofta det gjordes. De informanter som använde sårvårdsplan var mer 

strukturerade i fotodokumentationen. Flera av informanterna talade om att 

det borde göras mer kontinuerligt än vad det görs idag. På en vårdcentral 

hade de som riktlinje att fotografera svårläkta sår efter fyra veckor. Alla di-

striktssköterskor tyckte det var viktigt med fotodokumentation och att med 

hjälp av ett foto fick de en bättre uppfattning om hur såret sett ut tidigare till-

sammans med den dokumenterade beskrivningen av såret i journalen. En 
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vårdcentral använde fotodokumentation vid uppstart av sårvårdsplan men det 

kunde sedan variera när nästa fotodokumentation gjordes beroende på hur 

sårläkningen framskred.   

  

9 Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling 

9.1 Utveckling av dokumentation och önskade åtgärder  

Hos de distriktssköterskor som arbetade med sårvårdsplanen fanns ett önske-

mål om att förbättra planen genom att förenkla och förtydliga den. Ett av 

dessa önskemål uttrycktes så här:  

  

“om det hade funnits mer förvalda ord...hur såret ser ut, att man bara klick-

ade över det. Det var ju ett önskemål som vore bättre än att skriva förhand” 

(7).  

  

Det menas är då att det hade varit önskvärt att få fler frastexter med förvalda 

ord som beskrev såret och som kan klickas över i dokumentationstexten. Det 

fanns de informanter som hade arbetat med sårvårdsplan på andra arbetsplat-

ser inom andra regioner och de hade då förslag som ovan för att förbättra sår-

vårdsplanen.   

Tiden för dokumentation hade behövt vara längre vid vissa besök där 

det var mer komplicerade omläggningar eller när det behövdes göra någon 

undersökning. Distriktssköterskorna ansåg att det var ett problem att det inte 

gick att dokumentera ankelindex i sårvårdsplanen. Det dokumenterades istäl-

let i sjuksköterskemallen och därför blev det två ställen att leta efter inform-

ation på. Det fanns en önskan om att sårvårsplanen och sjuksköterskemallens 

besöksanteckning skulle vara ihopkopplade så att det inte behöver dokument-
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eras på två ställen. Sårvårdsplanen upplevdes även som svårarbetad och rö-

rig. Om patienten hade flera större sår och på olika ställen så var det svårt att 

dokumentera dessa.   

Det var svårt att beskriva sårets utseende och därför blev det svårt att doku-

mentera så det blev tydligt för kollegorna. Det upplevdes som svårt att hitta 

tidigare status, att gå tillbaka i sårvårdplanen för att se vad som hade hänt vid 

ett tidigare tillfälle om varför och hur förändringar i behandlingen hade 

gjorts. Om sårvårdsplanen inte användes på ett tag så var det svårt att komma 

ihåg hur den fungerade. Utbildning i sårvårdsplanen upplevdes vara bristfäl-

lig. De flesta hade fått lära sig den själva eller från varandra eller så hade de 

använt den på tidigare arbetsplatser. Att få utbildning i hur det ska dokumen-

teras i sårvårdsplanen var ett önskemål från flera av de distriktssköterskor 

som inte använde sig av sårvårdsplanen i dagsläget. De kände att om de fick 

tid till att verkligen lära sig hur den fungerade så skulle det vara möjligt att 

införa den på arbetsplatsen. De flesta informanter var överens om att alla på 

arbetsplatsen måste bestämma sig tillsammans för att det är i sårvårdspla-

nerna som såren skall dokumenteras, så att alla gör lika.  

  

9.2 Hållbar utveckling av hälso- och sjukvården  

De flesta informanterna hade 30 minuter till förfogande att behandla och 

lägga om och dokumentera såret samt ge information till patienten och svara 

på dennes eventuella frågor. Lite mer än hälften av distriktssköterskorna upp-

levde att det är alldeles för kort tid för att kunna hinna med alla arbetsmo-

ment. Flera informanter berättade att de fick lämna dokumentationen till ett 

senare tillfälle under dagen när det gavs möjlighet. Ibland så fick doku-

mentationen vänta tills dagen efter.   
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“Nej det är inte alltid tillräckligt med tid för dokumentation. Det får då vänta 

tills slutet av dagen men då kan det ju vara svårt att komma ihåg exakt hur 

det var ”(2).  

  

Det var ingen skillnad mellan de distriktssköterskor som dokumenterade i 

sårvårdsplanen och de som dokumenterade i sjuksköterskemallen när det 

gällde bristande tid för besöket och upplevelsen av tidsbrist till att dokumen-

tera. Tiden för dokumentation hade behövt vara längre vid vissa besök där 

det är mer komplicerade omläggningar eller när det behövs göras någon 

undersökning.  

 

10 Diskussion  
 

10.1 Metoddiskussion   

Den valda kvalitativa ansatsen valdes för att författarna ville undersöka di-

striktssköterskans erfarenheter genom att använda sig av intervjuer. Det finns 

då en möjlighet att se informantens reaktion och kunna förklara de fråge-

tecken som eventuellt kan uppkomma under intervjun. Att välja intervjuer 

som datainsamlingsmetod var för att kunna få möjligheten att ställa följdfrå-

gor på det som framkom under samtalen. Nackdelen med semistrukturerade 

intervjuer är att det är tidkrävande genom att det kräver mycket planering och 

transkriberingen tar långtid. Det är dock en stor fördel att författarna kunde 

transkribera materialet och på så vis få bättre förståelse för det som framkom. 

En semistrukturerad intervjuguide valdes för att kunna följa informantens 

svar och på så sätt också få så uttömmande svar som möjligt. Att möjliggöra 

intervjuerna i en känd miljö för distriktssköterskan kan eventuellt gjort att 

hen kände sig mer trygg och säker. En nackdel med att göra intervjuer på in-

formantens arbetsplats kan medföra stress över att tiden kanske inverkar på 
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deras arbete eller att bli störd av någon kollega. Att välja deduktiv innehålls-

analys för att analysera materialet var det val som kändes mest lämpligt då 

resultatet av intervjuerna speglade teoretiska referensramens utvalda be-

grepp. Urvalet i kvalitativa studier är det viktigt att hitta personer som har er-

farenhet av det som skall undersökas och hellre att det blir ett fåtal med 

mycket erfarenhet än att använda sig av många med liten erfarenhet (Hen-

ricsson, 2017). Urvalet som gjordes i denna studie var distriktssköterskor i 

Region Kronoberg som hade erfarenhet av sårvård och dokumentation av 

detta varje vecka. Det blev totalt nio deltagande som kom i kontakt med sår-

vård varje vecka och på så vis också dokumenterade sårvård kontinuerligt 

och var väl insatta i respektive dokumentationssystem. Hade många fler in-

formanter valts så hade det kunnat göra att materialet hade blivit för omfat-

tande för att analysera och därmed hade eventuell viktiga detaljer förlorats 

(Trost, 2010). Fördelen med att be avdelningscheferna om att finna lämpliga 

informanter var att rätt person skulle kunna hittas på ett enkelt sätt. Nackde-

len med detta sätt kan vara att distriktssköterskorna då känner sig tvingade att 

delta på grund av att chefen tillfrågat dem.   

Analysmetoden som användes var deduktiv innehållsanalys. Det som fram-

kom i intervjuerna stämde överens med innehållet i begreppen i teoretiska re-

ferensramen. En fördel med deduktiv innehållsanalys är att det redan finns en 

teori eller färdiga begrepp att analysera materialet mot(Henricson, 2017). 

Nackdelen med analysen kan dock vara att meningsenheterna då blir mer 

styrda och kanske missar en del värdefullt innehåll eller att det hade kanske 

hade passat bättre in om exempelvis induktiv analys hade gjorts istället. Det 

fanns vissa svårigheter med att komma igång med analysen då det inte fanns 

några tydliga instruktioner på hur det skulle gå till. Om resultatet hade valts 

att analyseras efter några andra begrepp istället för den teoretiska referensra-

men så hade eventuellt resultatet presenterats på ett annat sätt och under 

andra kategorier men då den valda teoretiska referensramen och de utvalda 

begreppen beskrev det innehåll som framkom i resultatet så var den lämplig.   



 

27 
 

 Att använda citat från informanterna i resultatet var för att förtydliga det 

som framkom i intervjuerna och för att ge trovärdighet åt resultatet (Elo, 

2007). Bekräftelsebarhet kan definieras om analysprocessen är välbeskriven 

(Henricson, 2017). Ställningstaganden som har gjorts under analysens gång 

har försökts beskrivas på ett noggrant sätt. I analysen framkom det manifesta 

innehållet. Det som framkom beskrevs också textnära i analysen. Alla inter-

vjuer gjorde inte författarna tillsammans. Detta kan ha påverkat resultatet, då 

stödet mellan intervjuarna kan förbättra intervjun genom att det då kunde 

ställas följdfrågor på ett annat sätt än om det enbart är en som intervjuar. 

Även förståelsen och informationen som framkom under intervjuerna kunde 

vidgas genom stödet från varandra (Trost, 2010). De intervjuer där förfat-

tarna deltog fanns det en möjlighet att påminna varandra om förförståelsen 

om den skulle bli tydlig i följdfrågorna. Att enbart en person intervjuade 

vissa gånger kan även ha varit fördel då informanten kunde känna sig mer 

trygg och mindre pressad än om det hade varit två som intervjuade. Om båda 

hade varit med vid alla intervjuer så hade eventuellt materialet blivit mer om-

fattande då författarna hade olika erfarenhet av fenomenet. Att visa på hur 

förförståelsen kan ha påverkat arbetet ökar pålitligheten i arbetet. Metoden 

har försökt beskrivas så detaljerat som möjligt så studien skall kunna göras 

om och få samma resultat. Om samma frågor ställs och intervjuaren skulle 

vara påläst om problematiken och intervjuerna spelas in på liknande om 

samma antal informanter har samma variation av erfarenhet så skulle resulta-

tet kunna bli liknande om fenomenet fortfarande existerar, att det dokument-

eras på olika ställen i journalen (Trost, 2010).  

Att dokumentera i omvårdnadsplan gör att distriktssköterskan kan få en 

strukturerat arbetsredskap och samtidigt arbeta efter ett evidensbaserat ar-

betssätt. Detta kan vara överförbart på flertalet andra omvårdnadsområden 

som bland annat malnutrition.  
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10.2 Resultatdiskussion   

 10.2.1 Evidensbaserad vård  

Syftet med denna studie var att belysa sårvårdsdokumentationens utförande i 

primärvården Region Kronoberg, utifrån distriktssköterskans ansvar och 

kompetens. Det som framkommer i studien är att vårdcentralerna dokumen-

terar på olika sätt i journalsystemet. Av de distriktssköterskor som intervjua-

des dokumenterade ungefär hälften i sårvårdsplanen och den andra hälften i 

sjuksköterskemallen för primärvården. De olika sätten att dokumentera 

gjorde att det var varierad information som kunde utläsas beroende på var det 

dokumenterades. Distriktssköterskorna som använde sårvårdsplanen hade en 

tydlig struktur om vad de skulle dokumentera och vilken information de be-

hövde om patienten och dennes sår. De distriktssköterskor som enbart an-

vände sjuksköterskemallen i löpande text upplevde att det inte fanns någon 

direkt struktur, utan det dokumenterades efter vad var och en tyckte var vik-

tigt. Olika distriktssköterskor tänker på olika sätt vilket då även kan påverka 

behandling och dokumentation. Det som är viktigt för en, kanske inte känns 

lika viktigt för någon annan. Genom att arbeta med en strukturerad vårdplan 

så kan viktiga delar av sårvården medvetandegöras för att kunna utföra en 

patientsäker behandling. Detta kan leda till ett gott resultat i sårläkningspro-

cessen. Distriktssköterskan ska ha ett evidensbaserat förhållningssätt, vilket 

innebär att hen ska vårda efter de evidens som finns för sårvården och hålla 

sin yrkeskompetens uppdaterad. Detta innebär även att hen ska kunna kritiskt 

analysera och beskriva det som framkommer i mötet med patienten (Di-

striktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Alla distriktssköterskor ansåg att 

en sårvårdsdiagnos var viktigt för patienten och dess sårläkning. Att få en di-

agnos ställd var inte alltid enkelt. Det var brist på doktorer och brist på tider 

till doktorerna som påverkade när patienten kunde få en diagnos. Det fanns 

oftast ingen särskild doktor att vända sig till för diagnossättning. En snabb 
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och tidigt diagnostik är avgörande för hur lång sårläkningstiden blir. Att ti-

digt analysera patientens situation och få en diagnos att arbeta efter kan med-

föra att sårläkningstiden minskar och på så vis även kostnader för vårdresur-

ser och material för omläggning(Lindholm, 2018). Ett av målen med sårvård 

är att såret ska läkas på så kort tid som möjlig och att det ska vara så få om-

läggningar som möjligt samt se till att patientens livskvalitet förbättras (Fri-

man, 2012). Omvårdnadsdiagnos är en viktig del i distriktssköterskans arbete 

med patienten. Det skapar en helhet och ökar delaktigheten i omvårdnaden. 

Detta förbättrar samarbetet mellan patient och distriktssköterska genom att 

hen får beskriva problem och hjälpbehov som påverkar det dagliga livet (Ax-

elsson, Björvell, Mattiasson & Randers, 2005). Att arbeta evidensbaserat kan 

ge patienten en garanti att den får rätt behandling (Svensk sjuksköterskeföre-

ning, 2011). Alla distriktssköterskor, oavsett om sårvårdsplanen eller sjuk-

sköterskemallen användes, trodde inte att det hade någon betydelse för pati-

enten vart sårvården dokumenterades. De menade att resultatet ändå blir det 

samma för patienten. Björvell (2011) menar att om dokumentationen inte 

sker på samma ställen i journalen kan detta leda till att information om pati-

enten missas. Detta leder till brist i patientsäkerheten.   

  

10.2.2 Informatik   

Vårdplanen är ett bra redskap för att skapa struktur över vad som skall under-

sökas och dokumenteras oavsett vem som behandlar patienten. Sjuksköters-

kemallen ger större utrymme för egna beskrivningar vilket påverkar doku-

mentationen av såren och vad som uppfattas som viktigt att dokumentera. Då 

det inte finns någon särskild struktur är det stor risk att information missas i 

dokumentationen. Patienten ska känna förtroende och trygghet till distrikts-

sköterskan med tilliten till att den får den vård och behandling som den behö-

ver och att detta dokumenteras. Att arbeta enligt vetenskap och beprövad er-

farenhet skapar en patientsäker vård. All personal ska vara medvetna om hur, 
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vad och varför åtgärderna görs (Björvell, 2011). I region Kronoberg ska sår-

vårdsbehandlingen dokumenteras i sårvårdsplanen. Sjuksköterskemallen 

skall endast användas till de sår som är akuta och förväntas läka fort alterna-

tivt stygnborttagning (Region Kronoberg, 2019).   

Distriktssköterskan ska kunna ge patienten en jämlik vård. Eftersom sårvår-

den dokumenteras olika på olika vårdcentraler så är frågan om patienten får 

en jämlikvård oavsett vilken vårdcentral hen väljer. De som arbetade med 

sårvårdsplaner upplevde en bättre struktur både i arbetet och i dokumentat-

ionen. Det gör att det är mindre risk att glömma bort att utföra en undersök-

ning, åtgärd eller utvärdering. I sjuksköterskemallen var inte uttalat vilket 

sökord som såret skulle dokumenteras under och beskrivningen av såret vari-

erade beroende på vilken distriktssköterska som dokumenterade. Några di-

striktssköterskor talade även om bristande dokumentation. Detta kan göra att 

patientsäkerheten äventyras och att de svårläkta sår som uppstått blir svårbe-

handlade och en större kostnad för samhället. Frastexten i sjuksköterskemal-

len upplevdes som en förbättring i sårvårdsdokumentationen jämfört med ti-

digare.   

  

Informatik är idag viktig för att distriktssköterskan ska kunna hantera olika 

verktyg inom e-hälsa. Verktygen är en viktig del i kommunikationen och 

samarbetet mellan olika vårdgivare. Genom att använda sig av sårvårdsplan 

så har exempelvis slutenvården möjlighet att fortsätta behandla patientens sår 

efter den ordination som redan finns. Detta är också en viktig del i att kunna 

utvärdera aktuell behandling. Vid de tillfällen när en sårvårdspatient hade va-

rit inneliggande på sjukhus och kom tillbaka till primärvården för fortsatt 

omläggning, visade det sig att annat förband hade använts under sjukhusvis-

telsen än det som var ordinerat enligt sårvårdsplanen. Det fanns därför en 

misstanke om att slutenvården inte använder sig av vårdplanerna och inte 

heller läser i dem när patienten är inneliggande på sjukhus. Detta gör att sår-

behandlingsordination inte följs och att det i slutänden kan påverka resultatet 
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för patienten. Det blir också svårare att utvärdera behandlingen om ordinat-

ionen inte följs och om omläggningen förändras men inte dokumenteras i 

sårvårdsplanen eller i sjuksköterskemallen. Det finns då ingen möjlighet för 

distriktssköterskan att ta del av varför sårbehandlingen har ändrats och där-

med finns inte heller möjligheten att utvärdera.   

E-hälsan innebär även att patienten kan läsa sin egen journal på 1177 och på 

så vis också vara delaktig i sin behandling (Björvell, 2011). När det doku-

menterats i journalen har även patienten tillgång att läsa detta på Vårdguiden 

1177. Här kan hen ta del av vad distriktssköterskan informerade om eller 

vilka anvisningar som gavs. Att ha möjligheten att kunna läsa sin egen jour-

nal kan även göra att patienten känner sig mer delaktig i sin vård och kan 

också lättare följa sårets utveckling även skriftligt. Enligt SFS (2008) är pati-

entjournalen även en källa för patienten att söka information i. Det är olika 

för olika regioner vad och hur mycket patienten kan läsa i sin journal på nät-

baserade 1177.   

Fotodokumentationen var något mer ostrukturerat hos de som dokumente-

rade i sjuksköterskemallen jämfört med de som dokumenterade i sårvårdspla-

nen. Det blev således mycket tydligt att sårvårdsplanen underlättade doku-

mentationen för de distriktssköterskor som använde sig av den. De som inte 

använde den hade svårare att dokumentera om såret, men även svårare att 

komma ihåg att exempelvis mäta såret eller beskriva alla delar som borde 

vara med i sårvårdsdokumentationen. På en vårdcentral fanns det tydliga lo-

kala riktlinjer för hur såret skulle dokumenteras och även när fotodoku-

mentation skulle göras. Lindholm (2018) påpekar vikten av att fotografera 

såret regelbundet då det kan säga mycket om förändring i sårets utseende. 

För patienten kan det även vara stimulerande att få följa utvecklingen av sår-

läkningen.  
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10.2.3 Förbättringskunskap och kvalitetsutveckling   

Att upprätthålla sin kompetens och utveckla vården är något som distrikts-

sköterskan ska eftersträva i sitt arbete. Det innebär att hen utvärderar det ar-

bete utförs och reflekterar över hur det kan förbättras och utvecklas vidare. 

Det som framkom i föreliggande studie var att flera upplevde att det var tids-

brist för dokumentationen. Det hände att dokumentationen fick göras vid en 

senare tidpunkt under dagen och det inte fanns möjlighet då så fick det doku-

menteras nästkommande dag. De svårigheter som uppkom då var att komma 

ihåg allt som skulle dokumenteras. Det kan finnas många anledningar till 

varför tidsbrist för dokumentation uppstår. Planeringen för hur lång tid en 

omläggning tar kan bli längre än det var tänkt från början. Distriktssköters-

kan även blir störd i dokumentationen om någon kollega behöver rådfråga 

något eller blir avbruten med ett telefonsamtal. Det är tid som till viss del går 

att styra över med lite planering av patientens besök och inventering om hur 

miljön fungerar. En miljö med mycket ljud och med många avbrott kan göra 

att distriktssköterskan tappar fokus över det som skall dokumenteras (Björ-

vell, 2011).  

Björvell (2011) beskriver vidare de problem som framkom i resultatet om 

bristande dokumentation med för lite utbildning och att det ofta dokumente-

ras för lite eller för mycket. Även att det blir dubbeldokumentation ibland, 

vilket kan påverka patientsäkerheten när personal inte vet vart de ska hitta in-

formation om patienten.   

Det som framkommer i föreliggande studie är att de flesta distriktssköterskor 

känner sig osäkra på dokumentationen i sårvårdplanen. Ingen hade fått någon 

direkt utbildning i just sårvårdsplaner utan lärt sig det på arbetsplatsen. De 

flesta önskade att de skulle få tid till att lära sig använda sårvårdsplanen. Det 

fanns en osäkerhet över hur de kunde gå tillbaka och titta på tidigare vårdpla-

ner. För att alla skall börja arbeta med vårdplanerna krävs att all personal på 

arbetsplatsen utbildas vid samma tillfälle. Detta gör att alla ska får samma 

förutsättningar och för att undvika att utbildningsansvaret läggs på en eller 
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två personer på arbetsplatsen (Björvell, 2011). Flera distriktssköterskor hade 

olika förslag på hur sårvårdsplanen skulle kunna implementeras på arbets-

platsen. Några talade om att det skulle finnas ett gemensamt beslut om att 

alla ska arbeta i sårvårdsplanen. Medan några talade om att det inte fungerar 

att tala om för medarbetare hur de skall arbeta. Dessa svårigheter kan mot-

verkas genom att alla på arbetsplatsen får samma utbildning inom en viss tid 

(Björvell, 2017). Det är bra att undersöka vilka möjligheter men även hinder 

som finns på arbetsplatsen för att införa en ny arbetsmetod. Vid införandet av 

sårvårdsplaner som ett gemensamt dokumentationssätt är det viktigt att förut-

sättningar finns som stärker användandet till exempel datasupport, doku-

mentationssupport. Det kan också vara bra att diskutera särskilda hinder eller 

rädslor som personalen upplever och hur de kan lösas (Willman et al, 

2016).  De distriktssköterskor som använde sjuksköterskemallen var nöjda 

med det. De kunde dock ändå tänka sig att använda sårvårdsplanen i framti-

den om de fick tid till att lära sig den ordentligt. Det framkom att justeringar i 

den nuvarande sårvårdsplanen var önskvärda så att den på något sätt var 

ihopkopplad med övriga journalen för att på så vis undvika dubbeldoku-

mentation. Den dubbeldokumentation som gjordes var att de dokumenterade 

i sårvårdsplanen och sedan även i sjuksköterskemallen för att skriva i Kon-

taktorsak, Diagnos och Åtgärdskod. Det skrivs även under sökordet “Sår” i 

sjuksköterskemallen med hänvisning till sårvårdsplanen. Det negativa med 

att enbart dokumentera i sårvårdsplanen är att patienten inte kan utläsa 

någonting om sin sårbehandling på 1177 då sårvårdsplanerna inte finns till-

gängliga att läsas där.   

Det är viktigt att alla vet vad som ska dokumenteras och var i journalen det 

skall ske.  
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11 Konklusion   

Sårvården i Primärvården i Region Kronoberg dokumenteras på olika ställen 

i journalen och på olika sätt. Hälften av informanterna dokumenterar i sår-

vårdsplanerna och resterande dokumenterar i sjuksköterskemallen för Pri-

märvården. Att dokumentera på olika ställen påverkar patientsäkerheten. 

Detta genom att information om sårbehandlingen då finns på olika ställen i 

journalen och därför riskerar patienten att bli felbehandlad. Distriktssköters-

korna ställde sig positiva till att använda sårvårdsplanen om den om det gavs 

tillfälle till utbildning i den samt om den förbättrades i sin struktur.  

Genom att ta del av denna studie så kan det ske förbättringar i sårvårdspla-

nerna som kan göra att patienten får en säker vård och distriktssköterskan får 

bra förutsättningar att kunna dokumentera på ett säkert sätt och därmed ut-

föra säker vård till patienter som är i behov av sårvård. Alla kan också bli 

medvetna om vart det ska dokumenteras och på så sätt hitta rätt information 

och rätt ordination.   

  

  

12 Kliniska implikationer   

Studien visar att det finns skillnader i hur sårvård dokumenteras i Region 

Kronoberg. Genom ökad kunskap om hur det skall dokumenteras kring sår-

vård kan det öka patientsäkerheten och att alla arbetar lika, vilket gör att 

inget glöms bort. Alla patienter har då möjlighet att få lika vård oavsett vart 

hen söker vård. Ökad kunskap om hur det ska dokumenteras kring såren och 

förbättrade dokumentationsredskap som fler frastexter och även möjlighet till 

att ha förvalda specifika ord för att beskriva såren så att alla dokumenterar 

lika. Att dokumentera exempelvis ankelindex och diagnos, så att all inform-

ation runt sårvården finns samlad på ett och samma ställe, skulle kunna göra 
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att fler distriktssköterskor använder sig av sårvårdsplanen istället för sjukskö-

terskemallen som det görs idag.   

  

13 Förslag till framtida forskning  

Den aktuella studien har väckt frågan om och hur patienten faktiskt påverkas 

av att dokumentationen ser så olika ut på olika vårdinstanser. Ett förslag till 

framtida forskning skulle vara att undersöka hur patienten och dess behand-

ling faktiskt påverkas av att distriktsköterskorna dokumenterar olika. Att un-

dersöka om det blir lika vård på lika villkor.  

Distriktssköterskorna i studien uttrycker att patienten ej påverkas, för att be-

handlingen ändå är den samma. De har dock en oro för att information mis-

sas då det dokumenterar olika.   
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Bilaga 1 

Till verksamhetschef 

på vårdcentral 

 

---------------------------- 

     

 

Förfrågan angående genomförande av D-uppsats: 

Sårvårdsdokumentation inom primärvården- utifrån distriktssköterskans 

ansvar och kompetens. 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Linneuniversitetet som studerar till distriktssköterskor. 

Vi skall skriva en D-uppsats som kommer att handla om sårvårdsdoku-

mentation. Anledningen till att vi kontaktar er är på grund av att vi önskar att 

komma i kontakt med distriktssköterskor som arbetar med sårvård. I detta 

brev så informerar vi om vad studien kommer att handla om.   

 

Sårvård är, oavsett vilken typ av sår det handlar om, en stor del av distrikts-

sköterskans arbete och dokumentationen av den kan ofta vara svår och ta 

mycket tid. Vi vill därför undersöka hur distriktssköterskor i Region Krono-

berg upplever dokumentationen kring sårvård och hur de dokumenterar. 

 

Syftet med studien är att belysa hur behandlingen av sår dokumenteras inom 

primärvården, utifrån distriktssjuksköterskans ansvar och kompetens. 

 

Anledningen till detta brev är att vi gärna vill ha deltagare i studien. Vi söker 

efter distriktssköterskor som har erfarenhet av sårvård och dokumentation 



 

42 
 

mer än två gånger per vecka samt har erfarenhet av att arbeta i primärvår-

den.  Vi har valt att göra undersökningen i Region Kronoberg och vårdcen-

tralerna i Växjö Kommun. 

 

Vi kommer att göra en intervjustudie med deltagaren. Den kommer att ta ca 

40-60 min. Intervjun kommer att spelas in via diktafon för att kunna analyse-

ras ordagrant efter intervjun avslut. Deltagaren kommer att få tala fritt om 

sina upplevelser av sårvård och dokumentation. Vi kommer även att ställa 

vissa frågor genom en intervjuguide. 

 

Vi kan inte se några risker med att vara med i studien. 

 

Fördelen med deltagande i studien är att det kan bidra till att få svar på de 

frågetecken som finns i samband med dokumentation samt vilka svårigheter 

som uppkommer i dokumentationen av sår. 

 

Deltagaren i intervjun kommer att vara helt anonym med undantaget av för-

fattarna och handledaren till uppsatsen. Deltagarens identitet kommer att avi-

dentifieras så att ingen får tillgång till deltagaren. Data (deltagarens upplevel-

ser av dokumentation) som framkommer under intervjun kommer att kodas 

och ej kunna utläsas av någon annan än författarna och handledaren till stu-

dien. Data kommer att skrivas ut ord för ord för att författarna ej skall kunna 

missuppfatta något i materialet samt för att få en så noggrann studie som 

möjligt. Efter att intervjun har skrivits ut ordagrant så kommer vi att korta 

ned materialet genom att ta ut meningar ur texten som sedan kommer efter 

att ha ytterligare bearbetats, tas med i resultatet. 

 

Studien kommer att presenteras i form av en D-uppsats på avancerad nivå vid 

Linnéuniversitetet. 
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Deltagandet i studien är helt frivilligt och deltagaren kan närsomhelst helst 

avbryta sin medverkan utan någon förklararing. 

 

Vi skulle vara tacksamma om du som chef kan tillfråga tänkbara informanter 

om vi kan få kontakta dem med en förfrågan om att deltaga i studien. 

 

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga:  

Cecilia Glaadh-Zetterqvist tel. 0763-902007 cg222qn@student.lnu.se och 

Ulrika Kennemar tel. 0768-670305 uk222bf@student.lnu.se 

Handledare: Kristina Schildmeijer 

 

Vi ansöker härmed om att få genomföra den ovan beskrivna studien vid 

Vårdcentral ……. Vänligen lämna besked till ansvariga via mejl: 

cg222qn@student.lnu.se senast 20190912. 

Växjö 20190904 

----------------------------   ---------------------------- 

Studentens signatur   Studentens signatur 

----------------------------   ---------------------------- 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

----------------------------    

Mailadress handledare    

Uppsatsskrivare: 

Cecilia Glaadh-Zetterqvist, cg222qn@student.lnu.se 

Ulrika Kennemar, uk222bf@student.lnu.se  

mailto:cg222qn@student.lnu.se
mailto:uk222bf@student.lnu.se
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Bilaga 2 

 

Informationsbrev 

 

Förfrågan angående medverkan i intervjustudie: 

Sårvårdsdokumentation inom primärvården- utifrån distriktssköterskans 

ansvar och kompetens. 

 

Hej! 

Vi är två studenter på Linnèuniversitetet som studerar till distriktssköterskor. 

Vi skall skriva en D-uppsats som kommer att handla om sårvårdsdoku-

mentation. Anledningen till att vi kontaktar er är på grund av att vi önskar att 

komma i kontakt med distriktssköterskor som arbetar med sårvård och som 

vill deltaga i denna studie. I detta brev så informerar vi om studien.  

   

Sårvård är en stor del av distriktssköterskans arbete och dokumentationen av 

den kan ofta vara svår och ta mycket tid. Vi vill därför undersöka hur di-

striktssköterskor i Region Kronoberg upplever dokumentationen kring sår-

vård och hur de dokumenterar. 

 

Syftet med studien är att belysa hur behandlingen av sår dokumenteras inom 

primärvården, utifrån distriktssjuksköterskans ansvar och kompetens. 

 

Vi har fått tillåtelse av din chef att tillfråga dig om du vill medverka i denna in-

tervjustudie. Intervjun tar ca 40- 60 minuter att genomföra och genomförs på 

plats du väljer själv. Intervjun kommer att spelas in och materialet kommer 

att användas i studien. Delar av intervjun kan citeras och användas i det fär-

diga arbetet. 



 

45 
 

 

Deltagaren i intervjun kommer att vara helt anonym med undantaget av för-

fattarna och handledaren till uppsatsen. Deltagarens identitet kommer att avi-

dentifieras så att ingen får tillgång till deltagaren. Data (deltagarens upplevel-

ser av dokumentation) som framkommer under intervjun kommer att kodas 

och ej kunna utläsas av någon annan än författarna och handledaren till stu-

dien. Data kommer att skrivas ut ord för ord för att författarna ej skall kunna 

missuppfatta något i materialet samt för att få en så noggrann studie som 

möjligt. Efter att intervjun har skrivits ut ordagrant så kommer vi att korta 

ned materialet genom att ta ut meningar ur texten som sedan kommer efter 

att ha ytterligare bearbetats, tas med i resultatet. Förvaring av data sker på ett 

säkert vis och konfidentialitet ges dig som deltagare. 

 

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring 

avbryta intervjun eller avbryta deltagande i studien. Detta kommer inte på-

verka resultatet i studien.  

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå vid 

Linnèuniversitetet. Vid intresse av att ta del av studien så kommer en kopia 

skickas ut till dig som deltagare.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av nedanstående ansvariga:  

Cecilia Glaadh-Zetterqvist tel. 0763-902007 cg222qn@student.lnu.se och 

Ulrika Kennemar tel. 0768-670305 uk222bf@student.lnu.se 

 

Handledare: Kristina Schildmeijer 

 

Växjö 201909dd 
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----------------------------   ---------------------------- 

Studentens signatur   Studentens signatur 

 

 

----------------------------   ---------------------------- 

Namnförtydligande   Namnförtydligande

      

----------------------------    

Mailadress handledare  

 

Var vänlig meddela önskan om deltagande av studien senast den 2019???? 

till ansvariga: 

Cecilia Glaadh-Zetterqvist tel. 0763-902007 cg222qn@student.lnu.se 

eller  

Ulrika Kennemar tel. 0768-670305 uk222bf@student.lnu.se 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:cg222qn@student.lnu.se
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Bilaga 3 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av informationen om studien; Sårvårdsdokumenation 

inom primärvården- utifrån distriktssköterskans ansvar och kompetens. 

Jag har fått tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtyckt till 

deltagande. 

Jag har även fått information om att deltagandet är frivilligt och att jag när 

som helst kan avbryta min medverkan utan att ange orsak. 

 

Informerat samtycke  

Jag ger härmed mitt samtycke till att medverka i studien. 

 

…………………………………………………………………... 

Datum /Ort 

 

…………………………………………………………………… 

Signatur (Namnförtydligande)  

 

Uppsatsskrivare 

……………………….   ………………………. 

Underskrift uppsatsskrivare   Underskrift uppsatsskrivare 

 

……………………….   ………………………. 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Cecilia Glaadh-Zetterqvist, cg222qn@student.lnu.se 

Ulrika Kennemar, uk222bf@student.lnu.se 

 

mailto:uk222bf@student.lnu.se
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Bilaga 4 

 

Intervjuguide 

 

• Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

• Hur ofta kommer du i kontakt med sårvård per vecka? 

• Hur dokumenterar du sårvård?  

• Vilka fördelar/nackdelar med att använda sårvårdplan? 

• Berätta vad du tycker är viktigt i samband med sårvårds- 

dokumentaion 

• Finns det något du saknar i dokumentationen? Vad? 

• Diagnossätts alla sår? Av vem? Om nej; Varför inte 

• Om du fick göra något annorlunda från idag, vad skulle det vara? 

• Har du några förslag till hur man kan förbättra sårvårdsdokumentat-

ionen 
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Bilaga 5 

Huvudkategori Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori 

Evidensbaserat 

förhållningssätt 
”Har en viss oro 

av att de inte ska 

läsa på det stället 

eftersom vi gör 

på olika sätt.”(5) 

Att dokumentat-

ionen sker på 

olika ställen är 

ett problem 

Otydlig 

doku-

mentat-

ions- 

struktur 

Systematiskt 

samla informat-

ion 

”Det spelar ju 

ingen roll vart 

man dokumente-

rar, om det är i 

plan eller nån-

stans…just med 

dokumentat-

ionen…den på-

verkar ju inte 

själva behand-

lingen så..”(1) 

Patienten får 

samma vård 

oavsett vart 

dokumentat-

ionen sker.  

Tillgänglig 

informat-

ion 

”Jag tänker att 

det måste vara en 

fördel att få veta 

eller att man får 

en diagnos, för 

sårläkningen”(4) 

Det har bety-

delse för sårläk-

ningen om pati-

enten får en dia-

gnos på sitt sår 

Diagnos 

leder till 

förbättrad 

sårläkning 

Diagnos 

”Man kan nog bli 

bättre på att få 

till en doktor får 

titta på det tidi-

gare….man 

kopplar i dem ef-

ter ett tag, att nu 

läker inte såret, 

kan nog bli bättre 

på att få in en di-

agnos tidi-

gare.”(1) 

När såret inte 

har läkt efter en 

tid så konsulte-

ras läkare, fast 

det skulle be-

höva göras tidi-

gare 

Tidigare 

diagnos-

sättning att 

föredra 

Informatik ”Och man skri-

ver ju om det 

gamla då så. Vi 

såg det som ett 

jätteproblem att 

vi ligger här och 

gör en massa ex-

tra grejer som vi 

inte behöver 

hålla på med.”(5) 

Det blir en 

dubbeldoku-

mentation då det 

skrivs samma 

saker varje gång 

Dubbel- 

doku-

mentation 

Dokumentation 

av omvårdnad 

”Det är ju en bra 

sak att..ja...an-

vända sårvårds-

planen..att det 

Tydlighet att an-

vända sårvårds-

planen och lätt 

Tydlig 

doku-

mentation 
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liksom står tyd-

ligt nedskrivet 

ordinationen 

eehh att den är 

läsbar för alla 

eehh… kanske 

mer en plan hur 

utvärderingen 

ska gå till när 

den ska ske och 

så. Eehh och 

att…om patien-

ten träffar 

flera…att man 

ändå försöker 
följa samma or-

dination så att det 

blir så att man 

faktiskt kan ut-

värdera”(7) 

att följa ordinat-

ionen 

”Alltså tanken 

var ju från början 

att det ska vara 

bra samarbete 

med slutenvården 

och primärvård, 

att dom ska 

kunna öppna upp 

den här sårvårds-

planen och vi 

också, och se vad 

det var omlagt 

med senast. Det 

funkar inte alltid, 

känner vi. Att vi 

kanske inte heller 

alltid har skrivit 

och dom kanske 

inte heller alltid 

har skrivit…vi 

skulle nog be-

höva jobba på det 

på båda håll.” (7) 

Kommunikat-

ionen mellan 

vårdinstanserna 

kunde fungera 

bättre. 

Bättre 

kommuni-

kation 

Kommunikation 

mellan vårdgi-

vare 

 

”Det är ju jätte-

bra tycker jag, 

för vi kan ju ha 

den tillsammans 

med andra en-

heter på sjukhu-

set, vi kan läsa 

den, hemsjukvår-

den tror jag kan 

läsa den. Det är 

Alla som är in-

volverade i pati-

entens sårvård 

kan läsa sår-

vårdsplanen. 

Samman-

hållen 

journalfö-

ring 
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ju en jättefördel 

att vi kan…för vi 

har ju patienter 

som går hos sår-

sköterskan på la-

sarettet ju.” (6) 

”Det blir mer 

strukturerat och 

vi har en helhets-

syn kan jag 

känna mer än in-

nan.”(5) 

Struktur när sår-

vårdsplanen an-

vänds 

Sårvårds-

plan 

Verktyg inom e-

hälsa 

”Om man ger 

några råd till pa-

tienten så kan 

dom..ibland går 

de själva in och 

läser på 1177 och 

då är det bra om 

den informat-

ionen står igen så 

de kan få läsa det 

igen.” (5) 

Patienten kan 

själv läsa på 

1177 

1177 

”Det rullar på i 

journalen och det 

är 100 olika an-

teckningar och så 

måste man gå jät-

telångt tillbaka 

för att hitta”(5) 

Svårt att hitta i 

anteckningarna 

Otydlighet Sjuksköterske-

mallen 

”//så skrev man 

under sår och så 

skrev man lik-

som också i lö-

pande text hur 

såret såg ut och 

väldigt olika”(6) 

Tidigare skrev 

alla i sjukskö-

terskemallen 

och alla beskrev 

såren olika 

Ostruktu-

rerat 

”För att kunna 

följa såret så är 

det ju bra att ha 

ett foto…med 

måttstock och 

datum och pati-

ent personnum-

mer och så..det 

kan ju vara nå-

gon annan som 

lägger om det. 

Det är lättare att 

kunna följa ut-

vecklingen av så-

ret så då ju.”(1) 

Bra med foto-

dokumentation 

då det underlät-

tar uppföljning 

Fotografe-

ring 

Fotodoku-

mentation 
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Förbättrings- 

kunskap och kva-

litetsutveckling 

 

”Ja det är ju att vi 

behöver 

bli…alltså…den 

behöver vara lät-

tare så att många 

kan använda den. 

Den behöver ut-

vecklas. Och 

man kan säga att 

den behöver vara 

mer lätthanter-

lig.”(6) 

Sårvårdsplanen 

behöver utveck-

las och bli mer 

lätthanterlig 

Sårvårds-

plan 

Kvalitetsut-

veckling och 

förbättringsar-

bete 

”Kanske att...ee-

ehhhh….nu har 

vi ju inte många 

patienter som vi 

samvårdar med 

sjukhuset 

så…men där 

kanske det behö-

ver bli liksom lite 

bättre samarbete 

eller att man fak-

tiskt följer pla-

nerna som 

finns.”(8) 

Förbättrat sam-

arbete med sjuk-

huset och att 

följa de uppstar-

tade sårvårds-

planer som finns 

Bättre 

samarbete 

 “Det är lite olika. 

Oftast finns det 

en tidsbrist och 

dokumentationen 

får då göras i ef-

terhand under da-

gen när det pas-

sar eller om det 

inte hinns med så 

får det vänta tills 

nästa dag”(7) 

Tidsbrist leder 

till att doku-

mentationen får 

vänta 

Stress Hållbar utveckl-

ing av hälso- 

och sjukvården 

”Ibland kan man 

bara kopiera en 

del och 

ändra…men om 

man ska ta det 

från början då 

kanske man inte 

har tillräckligt 

med tid för 

det….att doku-

mentera. Då får 

man sno från nå-

gon annan tid 

och spara det 

då.”(2) 

Ibland går doku-

mentationen 

snabbt, men 

ibland får man 

ta det när tid 

finns 

Stress 

 


