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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskan skall ansvara för en god och evidensbaserad 

omvårdnad, samverka med andra professioner och ha ett fortlöpande ansvar 

för patienten. Att utföra sårvård i hemmet kan innebära olika stressorer som 

att vara gäst i någons hem och att arbeta ensam. Syfte: Syftet var att beskriva 

hur sjuksköterskors erfar att vårda personer med bensår i hemmet. Metod: 

Litteraturstudie. Databaser som användes var PubMed, Cinahl, Psycinfo och 

Medline. Sju artiklar valdes efter granskning och samanställdes i teman och 

kategorier med likheter och skillnader. Resultat: Tre kategorier 

identifierades och åtta subkategorier. Samarbete; Att få stöd från olika 

professioner, Att delegera sårvård. Bedömning; Erfarenhet eller ny kunskap, 

Att känna ansvar för patienterna, Relationen till patienterna, Att möta 

patienternas behov. Organisation; Riktlinjer och rutiner, Sjuksköterskors 

arbetsmiljö. Slutsats: För att öka känslan av mening och sammanhang hos 

sjuksköterskor behöver de få möjlighet till ökad kunskap om sår och ett ökat 

stöd från ledningen. 

Nyckelord 

Sårvård, Erfarenhet, Vård i hemmet, Sjuksköterskor. 

Tack 

Tack till min handledare som har guidat och återkopplat med värdefulla 

kommentar.  
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1 Inledning 

I hemsjukvård ställs sjuksköterskor inför olika utmaningar och förväntas ha 

kunskap inom området sårvård, samt ha ansvar för dokumentation och 

omvårdnad. Författaren har egen erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvård 

där brister kunde identifieras, så som avsaknad av sårvårdsplan och 

fastställande av diagnos, därav intresse av att undersöka området ytterligare.  

2 Bakgrund 

2.1 Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL,  
HSL är den centrala lagen för hälso- och sjukvården. Det är en ramlag med 

övergripande mål och riktlinjer. HSL skall inte styra verksamheten i detalj då 

kommunala huvudmän skall kunna, med viss frihet, utforma verksamheten 

efter regionala behov. Enligt HSL skal vården medicinskt förebygga, 

behandla och utreda sjukdom och skada. Vården skall ha god kvalitet, 

tillgodose patienters behov av kontinuitet och säkerhet, samt hålla god 

hygienisk standard och bygga på patienters självbestämmande. Ledning inom 

hälso- och sjukvård ansvarar för att vården är organiserad så att den är 

kostnadseffektiv (Socialstyrelsen, 2019). 

2.2 Andelen äldre ökar – en utmaning för vården 
Till följd av att andelen äldre i befolkningen ökar, finns även ett ökat behov 

av vård i hemmet (Maurits, Veer, Hoek, & Francke, 2015). Från 2020 fram 

till 2050 beräknas andelen av befolkningen som är över 80 år att fördubblas i 

förhållande till hur det varit under 1900-talet. Denna patientgrupp förväntas 

vara mera krävande patienter. Eftersom de har levt under god 

levnadsstandard under uppbyggandet av välfärden i Sverige, förväntas de att 

ställa högre krav på vården, vilket innebär att vården kräver ökade resurser. 

Hälso- och sjukvården behöver anpassa sig till förändringarna och det är av 

vikt att tillvarata personalens kompetens (Ehrenberg & Wallin, 2009). 
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Efterfrågan på sjuksköterskor är idag större än antalet som utexamineras, till 

viss del beroende på att pensionsavgångarna är större än tidigare. De 

kommande åren kommer efterfrågan på sjuksköterskor att öka ytterligare, 

samtidigt som andelen äldre ökar (Börjesson, 2018). 

Sjuksköterskor slutar arbeta inom vården då de inte känner att deras 

kompetens tas tillvara. En annan anledning till detta kan vara att 

organisationer inom hälsa och sjukvård är toppstyrda (Karlsson, 2019).  

2.3 Hemsjukvård 
Hemsjukvård i Sverige innefattas av Hälso- och sjukvårdslagen, patienter 

som inte kan ta sig till vårdcentral har rätt till hemsjukvård. Vården ges av 

sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och delegerad personal. Det 

finns olika typerna av hemsjukvård. Enklare hemsjukvård kan innefatta 

läkemedelsadministration, såromläggning, katetervård och provtagning. 

Basal hemsjukvård utförs av sjuksköterska och baspersonal med tillgång till 

läkare under dagtid. Vården är då mera sammansatt och innefattar både 

medicinska och omvårdnadsmässiga bedömningar, löpande utvärderingar 

och behandling. Åtgärder av läkare ansvarar primärvården för. Avancerad 

hemsjukvård har tillgång till både läkare och sjuksköterskor dygnet runt. 

Avancerad hemsjukvård är oftast landstingsledd (Socialstyrelsen, 2014).  

2.4 Att vårda i hemmet 
Att förmedla omvårdnad i hemmet innebär att vara gäst i någon annans hem 

vilket påverkar förutsättningarna för sjuksköterska och patient (Ehrenberg & 

Wallin, 2009). I hemsjukvård besöker sjuksköterskan patienten oftast ensam 

vilket gör att sjuksköterskan inte har någon annan att stödja sig mot 

(Noguchi-Watanabe, Yamamoto-Mitani, & Takai. 2016). Hemmet uppfattas 

av många som det mest privata. Det är en miljö som innefattar patientens 

familj, närstående och personliga föremål. Att ta emot vård i hemmet innebär 

att livssituationen påverkas och att ett stort ansvar för den egna hälsan vilar 

på patienten själv (Ehrenberg & Wallin, 2009).  Att vårda i hemmet innebär 
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att sjuksköterskan får information om patienten i form av vetskap om 

intressen, livshistoria och vanor. Detta ger en expertkunskap om patienten 

och på så sätt finns förutsättningar för en god omvårdnad (Ehrenberg & 

Wallin, 2009). Det finns även en annan sorts expertkunskap där 

sjuksköterskan utför åtgärder för patienten istället för i samråd med 

patienten. För att uppnå en medicinskt säker vård som är patientanpassad bör 

båda dimensionerna av expertkunskap innefattas (Ehrenberg & Wallin, 

2009).  

2.5 Sårvård 
Sårvård är en del av sjuksköterskans ansvarsområden och 10 till 20 procent 

av distriktsjuksköterskors tid tas i anspråk av sårvård (Öien, Håkansson & 

Ovhed, 2000). 

Målet för sårbehandling skall vara att underlätta sårläkning, det kan även 

vara delmål som att reducera sekretion eller lukt. Målen skall diskuteras med 

patienten och även dokumenteras (Vårdhandboken, 2016). Hur 

behandlingsplanen skall utformas påverkas av vad som är viktigt för 

patienten. Detta kan vara att lindra smärta, minska lukt eller ökad möjlighet 

till aktivitet (Hansson, 2010). 

Till följd av bristande kunskap och erfarenhet är sårvården i Sverige inte 

alltid evidensbaserad. Den följer inte alltid gällande riktlinjer och kunskaper 

om olika förband är inte alltid optimal (Sterner, 2019).  

2.5.1 Olika typer av sår 

Sår delas in i två kategorier. Det ena är Vulnus vilket är sår utan 

vävnadsdefekt och är primärläkande sår, så som traumatiska sår eller 

operationssår. Sårkanterna är jämna och kan sutureras samman. Ulcus är sår 

med vävnadsdefekt och är sekundärläkande. Dessa behöver fyllas med något 

för att kunna läka. Denna typ av sår kan vara bensår, diabetessår eller 

trycksår (Region Örebro län, 2018).  
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2.6 Sjuksköterskans roll 
Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det sjuksköterskan som ansvarar för 

att patienterna får en god och evidensbaserad omvårdnad. Vidare förväntas 

sjuksköterskan agera som spindeln i nätet och kunna samverka med andra 

professioner, ansvara för vårdmiljön och ha ett fortlöpande ansvar över 

patienternas välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010). Utöver 

omvårdnaden ansvarar sjuksköterskan för sårvård, val av material, 

kompressionsbehandling och dokumentation. Detta behöver kompletteras 

med kunskap om nutrition, infektionstillstånd, sömn, smärtbehandling och 

sociala situationer (Vårdhandboken, 2016). Anamnes skall tas gällande 

tidigare sår och behandling, läkemedel, allergier, sjukdomar så som 

kärlsjukdomar eller diabetes (Hansson, 2010). Detta skall dokumenteras, 

även sårets storlek, utseende, hudförändringar och smärtanamnes (Hansson, 

2010).  

Sjuksköterskan bör ha ett holistiskt synsätt, att se hela patienten och inte bara 

såret som ett avgränsat fenomen (Vårdhandboken, 2018). Vid vård på 

sjukhus sker förändringar ofta snabbt i patienternas tillstånd, medans 

förhållanden inte är de samma i hemsjukvården. Sjuksköterskorna kan bli 

osäkra då små eller inga förbättringar sker vilket kan resultera i att de tvivlar 

på sin omvårdnadsförmåga (Noguchi-Watanabe, et al., 2016). 

För sjuksköterskan innebär det att vårda i hemmet att de ställs ensamma i 

många svåra bedömningar (Ehrenberg & Wallin, 2009; Noguchi-Watanabe, 

et al., 2016). Detta kan resultera i stress vilket kan vara både moralisk och 

psykologisk om de inte kan utföra det situationen kräver (Jameton, 1993) 

vilket kan bero på bristande resurser, tidsbrist eller att inte vara delaktig i 

besluten av patientens behandling (Silén, 2011). Inom vården kan olika 

känslor som sårbarhet, konflikter och stress uppstå, dessa upplevs och 

hanteras olika av olika personer (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011).  
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2.6.1 Samarbete med andra professioner 
För att snabbt kunna upprätta en sårvårdsplan skall orsaken utredas. Läkaren 

är ansvarig för utredning och behandling och ett nära samarbete mellan 

behandlande sjuksköterska och läkare ska därför eftersträvas (Hansson, 

2010). Andra yrkeskategorier sjuksköterskor samarbetar med utöver läkare är 

dermatologer, fysioterapeuter, dietister och undersköterskor (Friman, Klang, 

& Ebbeskog, 2010). Av det totala antalet sår, både på vårdcentral och i 

hemsjukvård, var 48 procent diagnostiserade av läkare. I fem procent av 

fallen var både läkare och sjuksköterska inblandade. Sex procent var 

diagnosticerade av annan specialist. I tre procent av fallen visste inte 

sjuksköterskan vad orsaken till såren var. Läkare satte lika många diagnoser 

på vårdcentral som i hemsjukvård. Sjuksköterskor satte fler diagnoser inom 

hemsjukvården än på vårdcentral (Friman, et al., 2010). 

2.6.2 Patienters erfarenheter 

Sjuksköterskor upplevdes stressade vid såromläggning. De fokuserade enbart 

på att få såret omlagt vilket skapade brist på tillit och förtroende och 

patienterna inte kände sig sedda. Vissa patienter försvarade sjuksköterskorna 

med att det var ekonomiska nedskärningar och hög arbetsbörda. De berättade 

att några sjuksköterskor inte följde hygienrutiner och att det var många olika 

personer som skötte deras sår. De upplevde att vissa sjuksköterskor var 

okunniga vilket ledde till att de kände sig oroliga när omläggningsmetod 

ändrades. Patienterna upplevde situationer när de inte var delaktiga och att de 

då undertryckte sin smärta och undrade varför såren inte läkte. Viktigt var att 

få information om syftet med förbandet och hur de kunde använda 

smärtlindrande läkemedel. Vissa gav förslag till sjuksköterskorna men dessa 

togs inte tillvara. Flera patienter upplevde att de inte fick tillräckligt med 

smärtlindring (Ebbeskog & Emami, 2005).  

När patienterna upplevde sjuksköterskorna som kunniga hade dessa tagit sig 

tid att samtala, givit råd och lyssnat på önskemål. De var oroliga att 

såromläggningen skulle orsaka obehag och önskade möta sjuksköterskor som 
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var empatiska, kunniga och intresserade. När sjuksköterskorna berättade hur 

såret utvecklades skapade detta en känsla av delaktighet och gemensamt 

ansvar för sårläkning. Diskussion upplevdes som omtanke från 

sjuksköterskan och ett tecken på kunnighet. Kontinuitet med personal var 

positivt då tillit kunde skapas (Ebbeskog & Emami, 2005). 

2.7 Erfarenhet och kunskap 
Ordet erfarenhet innefattar både verksamhet eller iakttagelse som bygger på 

både färdigheter och kunskap. Filosofiskt sett syftar begreppet erfarenhet ofta 

till en upprepad tillämpning, vilket står i kontras till kunskap som erhålls 

genom språklig eller teoretisk inlärning (NE, u.å.). I denna studie kommer 

begreppen erfarenhet och kunskap att skiljas åt utifrån denna filosofiska 

tolkning. 

3 Teoretisk referensram: KASAM 

Antonovsky (1987) studerade kvinnor som hade överlevt 

koncentrationsläger. Vissa av dessa kvinnor upplevde att de hade god hälsa 

trots de fruktansvärda förhållanden och händelser de utsatts för. Förklaringen 

var att en individs hälsa beror på känslan av sammanhang och om individen 

har resurser för att hantera stressorer (Antonovsky, 1987). 

KASAM innefattar tre olika delkomponenter, begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet innebär att individen kan förutse och strukturera 

olika händelser för att göra dem begripliga. Struktur och regelbundenhet ökar 

känslan av välmående. Hanterbarhet kräver att individen har de resurser som 

krävs för att hantera händelser denne ställs inför och inte upplever sig som 

hjälplös. Meningsfullhet kommer från att individen ser en mening med olika 

händelser och utmaningar samt att dessa är värda att engagera sig i 

(Antonovsky, 1987). I sjuksköterskans arbete ingår att försöka skapa mening 

i de olika känslor som arbetet kan innebära. Inom vården kan olika känslor 
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som sårbarhet, konflikter och stress uppstå, dessa upplevs och hanteras olika 

av olika personer (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011)  

Desto högre andel av KASAM´s delfaktorer en person upplever sig ha, har 

en direkt koppling till vilken grad av hälsa och välmående en person 

upplever, vilket resulterar i förmågan att hantera stressorer. Stressorer 

definieras som krav där det inte finns någon lösning att direkt tillgå. 

Beroende på hur hög KASAM en person har svarar de olika på olika 

stressorer. En person som har hög KASAM ser oftare en stressor som en 

utmaning och har en högre förmåga att hantera svåra situationer. Denna 

förmåga till hanterbarhet liknas vid motståndsresurser. Individens 

motståndsresurser utvecklas från födseln och med åldern utifrån de 

livserfarenheter en person har (Antonovky, 1987). 

I hemsjukvården ställs sjuksköterskan inför stressorer som ensamarbete 

(Ehrenberg & Wallin, 2009; Noguchi-Watanabe, et al., 2016), tidsbrist och 

bristande resurser (Silén, 2011) vilket motiverar val av teoretisk referensram. 

4  Problemformulering 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar inom hemsjukvård då de förväntas ha 

kunskap om sår, sårläkning och behandling. Sårvård upptar en stor del av 

arbetstiden. De ska dokumentera åtgärder och planerade mål, ha kännedom 

om olika förband, kunna se tecken på infektion och ha kunskap om nutrition. 

De ska även ha ett nära samarbete med andra professioner. Patienter 

beskriver att sjuksköterskor i hemsjukvården är stressade och ibland inte är 

engagerade, medans andra tar sig tid att prata vilket ger en trygghet och 

tecken på ansvar. Moralisk stress, bristande rutiner och att vara gäst i någon 

annans hem är utmaningar som sjuksköterskor ställs inför i hemsjukvården 

vilket kan ge upphov till olika stressorer som maktlöshet och stress. Detta 

kan påverka förutsättningarna för sårvård och hur sjuksköterskan upplever att 

utföra sårvård i hemmet. För att sjuksköterskor skall kunna hantera stressorer 
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bör de uppleva en hög känsla av sammanhang. Om de inte upplever KASAM 

kan detta leda till att de väljer att inte arbeta inom hemsjukvård.  

5 Syfte  

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor erfar att vårda personer med sår i 

hemmet. 

6 Metod  

Författaren har valt att göra en allmän litteraturöversikt (Friberg, 2012) för 

att skapa en översikt inom valt område.  

6.1 Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var vård av patienter med sår i hemmet och 

sjuksköterskors erfarenheter. Ingen urskiljning gjordes mellan 

grundutbildade och vidareutbildade sjuksköterskor. Valda avgränsningar var 

årtal 2009-2019, artiklar som var Peer Review granskade, utförda i Europa, 

artiklar med fulltext och med kvalitativ metod. 

6.2 Datainsamling 
Genom Linnéuniversitetets ämnesguide valdes databaser som var lämpliga 

för hälso- och vårdvetenskap. De databaser som användes var Cinahl, 

PubMed, Medline och PsycINFO. Inledningsvis gjorde författaren några 

provsökningar för att säkerställa att det fanns ett tillräckligt underlag av 

artiklar vilket är rekommenderat (Friberg, 2012). Provsökningar gjordes 

inledningsvis med åren 2013-2019 vilket genererade ett lågt antal träffar. 

Provsökning gjordes med åren 2009-2019 där antalet träffar tydde på att 

underlaget var tillräckligt. Vid sökningar provade sig författaren fram för att 

hitta relevanta sökord. Genom att kombinera sökord stärks resultatet 

(Henricson, 2012). Genom att använda sig av AND avgränsades antalet 

träffar, OR utvidgade antalet träffar (Henricson, 2012). Efter sista söksteget 

lästes samtliga titlar i alla databaserna. Artiklar som berörde sjuksköterskor 
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och vård i hemmet, eller sjuksköterskor och sår lästes abstract. Artiklar som 

kunde besvara syftet lästes i fulltext, varvid flera relevanta artiklar kunde 

väljas (Henricsson, 2012). Tolv artiklar erhölls genom sökningar på 

databaserna varav fem var dubbletter, sju unika artiklar valdes till 

granskning. 

6.2.1 Artikelsökning i PubMed 

Vid sökning i databasen PubMed användes MeSH Termen Home Health 

Nursing OR fritextsökningen home care. Genom trunkering av 

fritextsökningen nurs expanderades sökningen. Därefter lades ytterligare 

fritextsökningar till med AND Wound care AND experiences or perceptions 

or attitudes or views or feelings, vid detta steg erhölls 1644 träffar efter 

avgränsning till de senaste tio åren. Sökningen avgränsades ytterligare 

genom tillägg av fritextsökning Europe, detta resulterade i 245 träffar. Tre 

artiklar valdes till granskning från PubMed, se bilaga 1.  

6.2.2 Artikelsökning i Cinahl 

I Cinahl valdes trunkering  av fritextsökningen wound* OR ulcer* genom 

AND kombinerades dessa med ämnesorden (MH "Practical Nurses") OR 

(MH "Nurse Attitudes") OR fritextsökning "Nurse" AND ämnesorden (MH 

"Home Health Care+") OR (MH "Community Health Nursing+") AND (MH 

"Fieldwork") OR (MH "Job Experience") OR fritextsökningen "experience" 

OR attitudes or perceptions or opinions or thoughts or feelings or beliefs. 

Efter avgränsning till senaste tio åren, English Language och Peer Reviewed 

resulterade detta i 42 träffar. Från Cinahl valdes fem artiklar till granskning. 

Se bilaga 1. 

6.2.3 Artikelsökning Psycinfo 

Vid sökning i Psycinfo användes ämnesorden från Thesaurus ("Wounds") 

AND ("Nurses") i kombination med fritextsökning experience. Efter 

avgränsningarna Peer reviewed och från år 2009 erhölls 9 träffar. Tre 
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relevanta artiklar (Henricsson, 2012) kunde väljas till granskning. Se bilaga 

1. 

6.2.4 Artikelsökning i Medline 

Vid sökning i Medline användes fritextsökningarna homecare or home care 

or home health or homehealth AND nurse or nurses or nursing AND Ulcer 

OR wound care or wound healing or wound management AND experiences 

or perceptions or attitudes or views. Efter avgränsning till Peer review och 

åren 2009-2019 erhölls 20 träffar. En relevant artikel kunde väljas till 

granskning. Se bilaga 1. 

6.3 Kvalitetsgranskning 
Med hjälp av Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall granskades de 

artiklar som ansågs kunna besvara studiens syfte, se bilaga 2. 

Granskningsmallen behövde inte modifieras för att kunna användas för 

granskning. Artiklarna granskades och poängsattes utifrån 19 stycken 

kriterier som vardera gav 0–3 poäng. Maxpoäng var 45 poäng. I de fall som 

artiklarna uppnått 60% av maxpoäng bedömdes var klass 3/låg kvalitet, de 

artiklar som uppnått 70% av maxpoäng eller mer bedömdes vara klass 

2/medel kvalitet, artiklar som uppnått 80% eller mer bedömdes vara klass 

1/hög kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Artiklar av medelhög och hög 

kvalitet inkluderades i studien. Efter granskning inkluderades samtliga 7 

artiklar till studien och återfinns i artikelmatrisen, se bilaga 3. 

6.4 Dataanalys  
Analysen gjordes genom en beskrivande sammanställning där studiernas 

resultat bryts ned till delar och bildar en ny helhet. Artiklarna lästes noggrant 

i sin helhet och författaren identifierade olika mönster, likheter och skillnader 

i de valda artiklarna. Dessa samanställdes till kategorier och slutligen olika 

teman i sista steget (Friberg, 2012).  

6.5 Etiskt ställningstagande 
Författaren har tagit ett etiskt ställningstagande genom att inte förvränga 
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resultat, vara sanningsenlig samt använda teorier och metoder som är förenligt 

med studiens syfte. För att inte påverka resultatet bör rimliga analyser göras, 

samt reflektion över egna värderingar och tankar (Henricson, 2012), liksom att 

ha ett kritiskt förhållningssätt för att inte selektivt välja artiklar som stödjer en 

personlig ståndpunkt (Friberg, 2012).  

7 Resultat 

Resultatet beskriver hur sjuksköterskors erfar att vårda personer med sår i 

hemmet och presenteras utifrån 8 kategorier och 3 teman, se tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av teman och tillhörande kategorier.  

Samarbete  Att få stöd från olika professioner  

 Att delegera sårvård 

Bedömning   Erfarenhet eller ny kunskap 

 Att känna ansvar för patienterna 

 Relationen till patienterna 

 Att möta patienternas behov 

Organisation  Riktlinjer och rutiner 

 Sjuksköterskors arbetsmiljö 

7.1 Samarbete 

7.1.1 Att få stöd från olika professioner  

Sjuksköterskorna såg sin roll som viktig och poängterade samarbete med 

läkare för att kunna utföra god sårvård (Eskilsson, & Carlsson, 2010), men 

det saknades kontinuitet med fasta läkare (Eskilsson, 2010). 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade gott samarbete med läkare när det 

behövdes (Walsh & Gethin, 2009), men de upplevde att de bedömde såren 

självständigt utan läkare (Friman, Klang, & Ebbeskog, 2011). Både läkare 
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och sjuksköterskor ansåg att sjuksköterskor var mera kunniga inom sårvård 

och litade på deras omdöme (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al.,2011; 

Walsh & Gethin, 2009). 

Det saknades intresse för sår från läkare ansåg sjuksköterskorna (Eskilsson & 

Carlsson, 2010; Friman et al.,2011). De uppgav även att läkarna inte hade 

tillräcklig kunskap för att kunna ge råd om sårvård och att de bedömde såren 

endast genom medicinsk kunskap (Friman et al., 2011). Samarbete med 

läkare var därför inte uppskattat av alla sjuksköterskorna (Friman et al., 

2011). De kontaktade läkare endast vid behov av remittering eller infektion 

(Walsh & Gethin, 2009). Ibland remitterades patienterna direkt till en 

specialist inom sårvård utan föregående kontakt med läkare, vilket kunde 

korta väntetiden för patienterna (Friman et al., 2011). Det var även svårt att 

få läkare att göra hembesök för bedömning av sår vilket resulterade i få 

sårdiagnoser (Lagerin, Hylander, & Törnkvist, 2017). 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade gott samarbete med andra professioner 

för sårläkning som dietister och fysioterapeuter (Annersten Gershater, 

Pilhammar, & Alm Roijer, 2013). Det var dock dålig tillgång till dietister, 

sjuksköterskorna fick då be läkaren skriva ordination på näringstillskott 

(Friman et al., 2011).  

Att kunna vända sig till en särskilt kunnig personal inom sårvård för 

rådgivning var mycket uppskattat (Lagerin et al., 2017; Friman et al., 2011; 

Schaarup, Pape-Haugaard, Jensen, Laursen,  Bermark, & Hejlesen, 2017). 

Detta gjorde de när de träffade patienter med svårläkta sår (Lagerin et al., 

2017; Friman et al., 2011). Dermatologer var uppskattade av alla 

sjuksköterskorna för rådgivning inom sårvård (Friman et al., 2011).  

7.1.2 Att delegera sårvård  

Sjuksköterskorna ville själva utföra sårvården istället för att delegera den 

eftersom de ansåg att kontinuitet var grunden för sårvården och 
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behandlingsmetoden (Friman et al., 2011). De var oroliga att såret skulle bli 

sämre om de själva inte utförde sårvården (Eskilsson & Carlsson, 2010; 

Friman et al., 2011). Att delegera uppgifter var dock avgörande för att 

försäkra sig om att såret var omlagt (Friman et al., 2011). Även om det var 

hemtjänsten som skötte om såret var det sjuksköterskan som var ansvarig 

(Annersten Gershater et al., 2013; Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et 

al.,2011; Tapiwa Chamanga, 2014). 

Dagliga förbandsbyten och sårvård delegerades till hemtjänstpersonal 

(Annersten et al., 2013; Lagerin et al., 2017). De hjälpte till att boka tider för 

fotvård (Annersten et al., 2013) och att ta på stödstrumpor (Lagerin et al., 

2017). Delegerad personal var uppskattade men det var sjuksköterskan som 

var ansvarig för omvårdnadsplan och rapportering till läkare (Friman et al., 

2011). Viss hemtjänstpersonal hade inte grundläggande utbildning, medan 

andra hade gymnasiekompetens och sjuksköterskorna la mycket tid på 

utbildning av personal inför delegering (Annersten Gershater et al., 2013). 

God kommunikation var viktigt för att planera och delegera arbete, att 

upprätta omvårdnadsplaner och återrapportering var grundläggande 

(Annersten Gershater et al., 2013; Friman et al., 2011; Tapiwa Chamanga, 

2014) 

7.2 Bedömning 

7.2.1 Erfarenhet eller ny kunskap 

Sjuksköterskorna använde sig av erfarenhet vid bedömning av sår (Annersten 

Gershater et al., 2013; Friman et al.,2011; Schaarup et al., 2017; Walsh & 

Gethin, 2009). De såg andra sjuksköterskor som en tillgång för att diskutera 

sårvård med (Lagerin et al., 2017; Walsh & Gethin, 2009) och en 

specialistutbildad kollega inom sårvård var därför högt värderad (Schaarup et 

al., 2017; Walsh & Gethin, 2009). 
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Det var viktigt att ha en tidigare erfarenhet av sårvård innan de började inom 

hemsjukvård då det förväntades av dem (Schaarup et al., 2017). För många 

sjuksköterskor låg deras utbildning långt bakåt i tiden (Annersten Gershater 

et al., 2013) och de ansåg att det var svårt att hålla sig uppdaterad med ny 

kunskap (Lagerin et al., 2017), därför föredrog de sin egen erfarenhet då de 

ansåg den vara beprövad (Walsh & Gethin, 2009). Det gav dem även en 

känsla av solid kunskap (Schaarup et al., 2017). 

Ny kunskap hämtades från sökningar på internet, vetenskapliga databaser, 

litteratur inom omvårdnad och dagstidningar (Annersten Gershater et al., 

2013), samt litteratur om sårvård och föreläsningar (Lagerin et al., 2017) 

eller från återförsäljare av sårvårdsmaterial (Lagerin et al., 2017; Walsh & 

Gethin, 2009). Att söka på databaser var inte vanligt (Schaarup et al., 2017), 

men tillgång till dator ökade möjligheten att söka information på internet om 

sårvård (Walsh & Gethin, 2009). Detta sågs som en fördel att göra (Schaarup 

et al., 2017). Sökning efter ny kunskap skedde endast när sjuksköterskorna 

blev medvetna om att de saknade kunskap om en specifik fråga (Schaarup et 

al., 2017). Några hade fått gå kurser för att få bredare kunskap (Schaarupet 

al., 2017; Tapiwa Chamanga, 2014). De som hade fått gå på utbildning 

tyckte att det var gynnsamt för kunskapen (Walsh & Gethin, 2009 Att det 

fanns många olika förband att välja på kunde vara förvirrande (Lagerin et al., 

2017). 

Alla kollegor hade inte samma nivå av kunskap om sårvård (Schaarup et al., 

2017; Tapiwa Chamanga, 2014) och nyanställda behövde lära sig genom att 

se och fråga, på så vis bildade de sig ett professionellt förhållningssätt 

(Schaarup et al., 2017). 

7.2.2 Att känna ansvar för patienterna 

Sjuksköterskorna kände sig ansvariga för patienternas och deras sårvård 

(Annersten et al., 2013; Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011; 

Tapiwa Chamanga, 2014) och ansåg att de borde få större ansvar för sårvård, 
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inklusive beslutsfattande (Friman et al., 2011). De ville ha mera utbildning 

inom sårvård för att göra sig helt självständiga (Friman et al., 2011). Deras 

känsla av ansvar ökade i de fallen läkarna saknade kunskap (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). 

Sjuksköterskorna vägde in riskerna för att patienterna skulle få trycksår 

under en eventuell sjukhusvistelse innan de kontaktade läkare (Annersten 

Gershater et al., 2013).  

Sjuksköterskorna kände sig ansvariga för att se till att patienterna hade god 

metabol status för att undvika trycksår (Annersten Gershater et al., 2013). 

Att remittera patienter till ortopediska skotillverkare undveks då det orsakade 

fler besök till sjukhus för patienten och administrativt arbete för 

sjuksköterskan (Annersten Gershater et al., 2013). 

Sjuksköterskorna kände sig ansvariga för att lindra smärta och de försökte att 

inte skapa smärta vid sårvård (Eskilsson & Carlsson, 2010). Känslan av 

ansvar ökade om såren inte läkte (Eskilsson & Carlsson, 2010).  

7.2.3 Relationen till patienterna 

De upplevde känslor som misslyckande, hopplöshet och förtvivlan då de 

ville lindra patienternas lidande när såren inte läkte och om patienterna inte 

följde rekommendationer kände de frustration (Eskilsson & Carlsson, 2010; 

Lagerin et al., 2017). Om patienterna riskerade amputation uppstod en 

sorgeprocess som även påverkade sjuksköterskan som upplevde det 

betungande (Eskilsson & Carlsson, 2010).  

De upplevde att patienterna ville ha sin egen sjuksköterska då de kunde vara 

deras enda sociala kontakt (Eskilsson & Carlsson, 2010; Tapiwa Chamanga, 

2014) och att patienterna ibland inte ville att såret skulle läka (Lagerin et al., 

2017). De blev dränerade på energi när relationen blev för nära till patienten 

(Eskilsson & Carlsson, 2010) och när de kände press från patienterna blev 

resultatet att de distanserade de sig för att hantera pressen (Eskilsson & 
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Carlsson, 2010). De försökte hitta sina egna begränsningar och att balansera 

mellan närhet och distans (Eskilsson & Carlsson, 2010). Genom erfarenhet 

blev sjuksköterskorna bättre på att hantera känslor som otillräcklighet 

(Eskilsson & Carlsson, 2010).  

7.2.4 Att möta patienternas behov  
Genom erfarenheter blev sjuksköterskorna bättre på att ha en holistisk 

helhetssyn (Eskilsson & Carlsson, 2010). De såg hela patienten och hur såret 

påverkade patientens livssituation (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman, 

Klang, & Ebbeskog, 2011; Tapiwa Chamanga, 2014), men tidsbrist gjorde 

ibland att de inte kunde utföra en holistisk bedömning (Tapiwa Chamanga, 

2014). 

Det var viktigt att involvera patienterna i omvårdnaden, att ha en positiv 

attityd och att upprätta en sårvårdsplan som var acceptabel (Friman et al., 

2011). Genom att kunna förklara läkningsprocessen för patienterna blev de 

delaktiga i sin omvårdnad. (Friman et al., 2011; Lagerin et al., 2017). Detta 

ökade förtroendet för sjuksköterskan, vilket i sin tur ökade sjuksköterskans 

självförtroende (Friman et al., 2011). 

Patienterna kunde bli upprörda om förbanden hindrade deras rörlighet 

(Lagerin et al., 2017), eller om såren vätskade mycket (Lagerin et al., 2017). 

Material och andra skor kunde även vara ekonomiskt ansträngande för 

patienterna (Lagerin et al., 2017).  

7.3 Organisation 

7.3.1 Riktlinjer och rutiner 

Sjuksköterskorna ansåg att det saknades riktlinjer och rutiner för sårvård 

(Friman et al., 2011) och för att beställa material (Lagerin et al., 2017). 

Det kunde vara svårt att följa riktlinjer till följd av patienternas ålder, 

multisjuklighet, undernäring och dålig cirkulation vilket ökade risken för 

långdragen sårläkning (Lagerin et al., 2017). Många patienter i 
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hemsjukvården var i slutet av sina liv och god livskvalitet var 

sjuksköterskornas huvudprioritering (Annersten Gershater et al., 2013). 

Ibland fick de kompromissa för att tillmötesgå patienternas önskan (Lagerin 

et al., 2017). Riktlinjer kunde endast följas i den utsträckning patienterna var 

motiverade att följa dem (Lagerin et a., 2017). 

Oklara rutiner gjorde att det ibland inte fanns någon omvårdnadsplan 

(Lagerin et al., 2017; Tapiwa Chamanga, 2014) och bristfälliga 

omvårdnadsplaner utgjorde en risk för långdragen sårläkning (Tapiwa 

Chamanga, 2014). Alla sjuksköterskor följde heller inte omvårdnadsplanen 

och gjorde istället egna val av material (Lagerin et al., 2017; Tapiwa 

Chamanga, 2014). 

Ibland saknades utskrivningsplan för patienter från sjukhuset och 

sjuksköterskorna kunde lägga mycket tid på efterforskningar om vad som 

gjorts under sjukhusvistelsen (Annersten et al., 2013). Olika 

dokumentationssystem för hemtjänst och sjukvårdspersonal var inte 

gynnande då patientens helhetssituation kunde var komplex (Annersten 

Gershater et al., 2013). 

Bristande rutiner för hänvisning vid frånvaro vilket försenade 

läkarbedömning och ökade lidande för patienten (Friman et al., 2011). Det 

var svårt att följa riktlinjer då nödvändig diagnos uteblev (Lagerin et al., 

2017).  

De upplevde att det var brist på stöd från ledning för utbildning inom sårvård 

(Annersten Gershater et al., 2013; Tapiwa Chamanga, 2014) och det var svårt 

att få ledning att lyssna på förbättringsförslag. Sårvård prioriterades inte 

(Lagerin et al., 2017) och förebyggande arbete för trycksår utvärderades inte 

(Annersten Gershater et al., 2013). 

Den informationen om sårvård som de fick vid nyanställning upplevde de var 

oanvändbar då den var allt för generell och ej användbar i specifika 
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situationer (Schaarup et al., 2017). Gemensamma rutiner ansågs vara viktigt 

för nyanställda (Friman et al., 2011). 

7.3.2  Sjuksköterskors arbetsmiljö  

Sjuksköterskorna tvingades ibland att acceptera dålig belysning, dåliga 

arbetsställningar, rökig och ohygienisk miljö (Eskilsson & Carlsson, 2010; 

Lagerin, Hylander, & Törnkvist, 2017). De saknade även nödvändig 

utrustning som doppler, kompressionsmaterial eller sårvårdsmaterial och de 

hade heller inte tillgång till patienternas journal i hemmet (Lagerin et al., 

2017). 

Det var tidskrävande att vårda i hemmet (Eskilsson & Carlsson, 2010; 

Friman et al.,2011; Tapiwa Chamanga, 2014;  Walsh & Gethin, 2009) och 

för att uppleva vårdrelationen givande var tid och plats viktig (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). Sårvård tog mycket tid, krävde stort ansvar och borde 

prioriteras högre (Friman, et al., 2011). Tidsbristen var ett hinder för god 

omvårdnad (Friman et al., 2011; Tapiwa Chamanga, 2014).  

När patienterna hade större behov än sjuksköterskorna kunde tillgodose 

(Eskilsson & Carlsson, 2010) och arbetsbelastning var omfattande blev de 

ibland resultatfokuserade (Tapiwa Chamanga, 2014).  

Nedskärning på personal och stora geografiska områden resulterade i stress 

för sjuksköterskorna (Friman et al., 2011; Tapiwa Chamanga, 2014). Dålig 

arbetsmiljö påverkade mötet negativt och de kände sig lättade när de kunde 

gå (Eskilsson & Carlsson, 2010).  

Arbetsbelastningen gjorde ibland att sjuksköterskor inte kunde delta i 

planeringen vid utskrivning av patienter från sjukhus (Annersten Gershater et 

al., 2013). 

För att använda tiden effektivt använde sig sjuksköterskorna av journalen för 

att upprätta omvårdnadsplaner och sätta upp mål, på så vis kunde de undvika 

onödiga besök (Lagerin et al., 2017).  
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Att hålla sig uppdaterad med nya produkter var något som de upplevde vara 

tidskrävande (Lagerin et al., 2017). 

8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 
Vald metod för studien är relevant då den används för att skapa en överblick 

av ett visst område (Friberg, 2012) vilket stärker resultatet. En svaghet kan 

vara att denna studie är gjord av en person och detta kan betyda att 

trovärdigheten i studien minskar då det inte funnits någon att diskutera med 

(Willman, Stoltz & Bahtsevain, 2011).  

Inledande sökningar visade ett stort utbud av artiklar inom området. Efter 

noggrannare läsning visade det sig att ämnet tidigare är dåligt undersökt och 

det fanns svårigheter med att finna artiklar till resultatet vilket tyder på att 

området behöver utforskas ytterligare. Trotts ett stort antal sökningar där 

olika sökord prövades med varandra kunde inte flera artiklar erhållas. 

Samma artiklar var ofta återkommande. Genom att grundligt undersöka 

tillgänglig forskning stärks studiens resultat (Friberg, 2012). Författaren har 

använt sig av två metodböcker för att få en djupare förståelse av processens 

olika delar vilket bör vara en styrka för metoden. 

8.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Författaren valde att inkludera endast artiklar med fulltext. Möjligen kan 

detta ha försvagat resultatet då artiklar eventuellt kan ha missats. 

Att endast kvalitativa artiklar valdes kan ha försvagat resultatet. Författaren 

gjorde bedömningen att påverkan var liten då sjuksköterskors erfarenheter 

eftersträvades. Kvantitativa resultat kan vara svåra att tolka i meningsenheter 

(Henricson, 2012). Att utesluta kvantitativa studier skulle därför även kunna 

stärka studiens resultat.  
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Att artiklar från europeiska länder inkluderades är en styrka då resultatet av 

studien kan vara överförbart för nordiska eller svenska förhållanden, men 

även en svaghet då det är svårt att säkerställa om förutsättningarna är de 

samma. Att det inte har tagits hänsyn till eventuella skillnader mellan 

grundutbildade och vidareutbildade sjuksköterskor kan ha påverkat resultatet 

då vidareutbildade sjuksköterskor kan ha en annan inställning till kunskap.  

8.1.2 Sökning  
Flera provsökningar gjordes inledningsvis för att författaren skulle kunna 

hitta relevanta sökord utifrån studiens syfte. Dessa användes sedan i fyra 

olika databaser. Flera databaser användes då det var svårt att hitta relevanta 

artiklar. Trots detta erhölls endast sju artiklar då sökningarna resulterade i 

flera dubbletter.  

Då det fanns svårigheter att finna relevanta artiklar som svarade på studiens 

syfte under de senaste 10 åren, provades att utöka till de senaste 15 åren 

vilket gjorde liten skillnad vilket tyder på att området är dåligt utforskat. 

Genom att kombinera olika sökord erhölls artiklar som kunde besvara 

studiens syfte (Henricson, 2012). Olika sökord användes på olika databaser 

då de inte använder samma indexord. Genom att prova sig fram erhölls de 

sökord som gav flest relevanta träffar på respektive databas (Henricson, 

2012) vilket styrker resultatet. 

Vid sökning i Pubmed var antalet träffar efter avgränsningar till år 

fortfarande högt varför författaren i denna databas valde att använda sökordet 

Europe som avgränsning vilket inte gjordes i övriga databaser. Detta kan 

innebära att relevanta artiklar missats. I övriga databaser var antalet träffar 

hanterbart och författaren kunde välja artiklar utförda inom Europa, detta 

stärker resultatet då det innebär att artiklar som inte angett Europa i text har 

kunnat väljas. 
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Att författaren har valt att använda sig av databasen Medline och Pubmed 

berodde på en inledande okunskap om att dessa båda var baserade på samma 

databas. Detta kan vara en försvagande faktor men även en styrka då olika 

sökvägar har provats och att en artikel kunde väljas från Medline. 

8.1.3 Granskning 

Carlsson och Eiman (2003) granskningsmall ansågs vara relevant då den 

hade tydlig struktur samt att granskningsmallen hade väsentliga frågor. 

Styrkan är att endast artiklar med medelhög samt hög kvalité användes. Alla 

artiklar som valdes till granskning kunde inkluderas i studien. Hög kvalitet 

stärker studiens resultat för överförbarhet. Att artiklar av medelhög kvalitet 

valts kan dock sänka överförbarheten. 

8.1.4 Analys  

Sammanställandet av meningsenheter skedde i flera steg då författaren läste 

artiklarna i sin helhet flera gånger innan olika kategorier kunde urskiljas. 

Efter urskiljandet av ämnen med likande innehåll sammanställdes dessa i 

olika kategorier. I sista steget samanställdes dessa i nuvarande teman där 

flera kategorier kunde innefattas i samma tema. På detta sätt erhölls ett mera 

beskrivande resultat vilket stärker resultatet. Genom att i flera steg analysera 

texten styrks resultatet. (Friberg, 2012). Det fanns svårigheter att urskilja 

olika kategorier och att sammanställa dessa i olika teman som ensam 

författare då det inte fanns någon mer att diskutera med. Detta kan ha orsakat 

brister i analysen vilket kan försvaga resultatet. 

8.1.5 Etik 

Genom att inte förvränga eller ändra resultatet har författaren följt det etiska 

ställningstagandet i detta arbetet. I vissa fall har författaren ändrat uttryck för 

att tydliggöra kopplingen till sårvård. Detta ses inte ha påverkat resultatet 

negativt utan stärkt förståelsen av resultatet. 
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8.1.6 Överförbarhet 

Försiktighet bör beaktas vid överförbarhet då det inte går att säkerställa 

liknande förhållanden inom de olika länder som ingår i studien. Resultatet 

bör däremot kunna användas som en grundförståelse för de utmaningar 

sjuksköterskor ställs inför när de möter patienter med sår i hemmet. 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Bedömning 

Resultatet tyder på att det finns olika kunskapsnivå inom sårvård bland 

sjuksköterskor och att det är svårt att hitta information. Welsh (2018) 

undersökte omfattningen av aktuell evidensbaserad sårvård. Det man fann 

var att det saknades utbildning (Welsh, 2018). Bristande kunskap kan bidra 

till att minska hanterbarheten i omvårdnaden då struktur saknas, att förlita sig 

på erfarenhet är ett sätt att begripliggöra olika situationer (Antonovsky, 

1987).  

Resultatet visar att sjuksköterskorna efterfrågar utbildning för att bli mera 

självständiga i sitt beslutsfattande vilket skulle kunna öka deras autonomi. 

Enligt Eskilsson (2008) upplevs en ökad trygghet genom en ökad kunskap 

(Eskilsson, 2008). Detta kan kopplas samman med en hög känsla av 

KASAM (Antonovsky, 1987) vilket talar för att sjuksköterskornas önskemål 

bör tas på allvar för att förhindra att de lämnar yrket till följd av stressorer. 

Detta kan kopplas samman med det som Maurits, Veer, der Hoek och 

Francke (2015) skriver, att sjuksköterskor inom hemsjukvård som upplevde 

en större autonomi inom sitt arbete hade mindre tendens att lämna vården då 

detta gjorde att de kände större engagemang i arbetet (Maurits, et al., 2015). 

Att tillmötesgå önskan om ökad utbildning kan då öka känslan av autonomi, 

ökad trygghet och därmed även hanterbarheten av sårvården och ökad 

KASAM. 

Tidigare erfarenheter är grunden i utvecklingen av KASAM (Antonovsky, 

1987) och erfarenhet är en tillgång när sjuksköterskan skall omsätta sin 
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kunskap om sårvård i patientens hem. Frögli, Rudman, Lövgren och 

Gustavsson (2019) menar att förmågan att klara av att utföra arbetsuppgifter 

var den starkaste kopplingen till om nyutbildade sjuksköterskor skulle 

drabbas av utbrändhet det första året som yrkesverksam (Frögli, Rudman, 

Lövgren & Gustavsson, 2019). Att förlita sig på tidigare erfarenheter skulle 

därför kunna vara ett sätt för sjuksköterskorna att göra sårvården mera 

hanterbar. 

8.2.2 Organisation 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde stressorer som att de hade 

begränsat med tid och omfattande arbetsbelastning vilket resulterade i att de 

ibland fokuserade på resultat och distanserade sig från krävande patienter. 

Detta kan vara ett sätt att göra situationen mera hanterbar. Enligt Eskilsson 

(2008) kan stress ta sig olika uttryck hos sjuksköterskor inom hemsjukvård 

då de uttrycker att de ständigt är på väg och att de inte känner sig närvarande 

i mötet (Eskilsson, 2008). Sjuksköterskorna upplevde inte heller att de fick 

stöd från organisationen och att det saknades rutiner. Avsaknad av rutiner 

inom sårvård skapade osäkerhet hos nya sjuksköterskor vilket är en form av 

stressor och minskar känslan av KASAM. Bristande rutiner resulterar även i 

att sårdiagnoser uteblir, vilket påverkar förutsättning för att en sårvårdsplan 

upprättas (Hansson, 2010). Då vården enligt HSL även skall utreda sjukdom 

(Socialstyrelsen, 2019) kan frågan ställas om detta verkligen efterlevs när 

sårdiagnos uteblir? Det är ledningen inom hälso- och sjukvård som är 

ansvariga för utformandet av verksamheten (Socialstyrelsen, 2019) och 

sjuksköterskorna anser att det saknas stöd. 

8.3 Slutsats 
Erfarenhet tycktes vara den viktigaste faktorn för att sjuksköterskor ska 

uppleva säkerhet vid sårvård i patientens hem och bäst kunna hantera svåra 

situationer. För att öka känslan av KASAM i arbetet är de beroende av flera 

faktorer. Dels utbildning inom sårvård för att öka känslan av säkerhet och 
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minska upplevelsen av hjälplöshet. Sjuksköterskor vill få utbildning för att 

bli mera självständiga vid bedömning och beslutsfattande av patienternas 

vård. Samarbetet med läkare är bristfälligt och att diagnoser uteblir. 

Sjuksköterskornas önskan om utbildning kan därför anses relevant och bör 

tillmötesgås för att öka känslan av KASAM. Ökat stöd och resurser från 

organisationen ökar sjuksköterskors trygghet vilket kan ses som graden av 

hanterbarhet och ökar chanserna till att de stannar längre på samma 

arbetsplats. Då det är svårt att rekrytera sjuksköterskor idag och situationen 

kommer bli även sämre i framtiden finns det ett värde i att göra yrket mera 

attraktivt.  

8.4 Förslag på vårdvetenskapliga åtgärder inom sårvård 
Då sjuksköterskor efterfrågar utbildning och ser värdet av att tillgodogöra sig 

ny kunskap bör organisationen tillse att det finns tillgänglighet till den 

senaste forskningen. Detta skulle kunna vara att prenumerera på 

vetenskapliga tidskrifter inom sårvård eller att öka möjligheten att söka på 

databaser. Alternativt skulle det kunna utses en person som är ansvarig på 

arbetsplatsen för att söka nya artiklar inom sårvård och göra dessa 

tillgängliga för kollegor. Rutiner inom sårvård bör upprättas för att klargöra 

ansvarsområden och därmed kunna underlätta kontakt med läkare. Att 

förenkla kontaktvägar med läkare skulle då kunna resultera i fler 

sårdiagnoser. Genom att öka kunskapen om sårvård hos sjuksköterskor och 

att ställa korrekt sårdiagnos kan lidandet minska för patienten och bidra till 

en snabbare sårläkning. 

8.5 Förslag på fortsatt forskning 
Fortsatt forskning skulle kunna undersöka betydelsen av kunskapsutveckling 

för att öka sjuksköterskors känsla av sammanhang. Intressant skulle även 

vara att veta om det är just tidigare erfarenhet som är det avgörande för 

KASAM eller om kunskap i form av utbildning inom sårvård kan spela 

samma roll.  
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För att öka följsamheten till HSL (Socialstyrelsen, 2019) skulle det även 

kunna finnas vinster i att undersöka hur fler diagnoser inom sår skulle kunna 

sättas. 
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https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/D43A968A0FCB4C65PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
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S8 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Wounds") AND 

MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Nurses") AND experience 

 
 

PsycINFO Peer reviewed:  Peer 

reviewed 

10   

S7 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Wounds") AND 

MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Nurses") AND experience 
 

 

PsycINFO  10   

S6 experience 
 

 

PsycINFO  569,493   

S3 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Nurses") 
 

 

PsycINFO  30,435   

S2 MAINSUBJECT.EXACT.EXPLODE("Wounds") 
 

 

PsycINFO  1,300   

 

 

 

 Medline den 4 december 
2019 
 

     

 
# 

Query  Limiters/Expanders Last Run Via Results Granskade Valda 

       

S8 S1 AND S2 AND S5 AND S6 Limiters - Scholarly (Peer Reviewed) Journals; Date of 

Publication: 20090101-20191231 

Search modes - Boolean/Phrase 

Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

20 1 1 

S7 S1 AND S2 AND S5 AND S6 Search modes - Boolean/Phrase Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

153   

https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/5EAD44E6BB1C4677PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/5EAD44E6BB1C4677PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/5EAD44E6BB1C4677PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/894A7D8B36CE46D2PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/894A7D8B36CE46D2PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/894A7D8B36CE46D2PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/15FFA926DDE149FBPQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/15FFA926DDE149FBPQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/505207302455444BPQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/505207302455444BPQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/D59A91333024BD2PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
https://search-proquest-com.proxy.lnu.se/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/D59A91333024BD2PQ/None?site=psycinfo&t:ac=RecentSearches
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Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

S6 experiences or perceptions or attitudes 

or views 

Search modes - Boolean/Phrase Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

1,742,634   

S5 S3 OR S4 Search modes - Boolean/Phrase Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

303,142   

S4 ulcer Search modes - Boolean/Phrase Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

179,810   

S3 wound care or wound healing or wound 

management 

Search modes - Boolean/Phrase Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

137,233   

S2 nurse or nurses or nursing Search modes - Boolean/Phrase Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

814,963   

S1 homecare or home care or home health 

or homehealth 

Search modes - Boolean/Phrase Interface - EBSCOhost Research 

Databases 

75,349   
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Search Screen - Advanced 

Search 

Database - MEDLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2.  

Granskningsmall, Kvalitativ metod 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion 

 

Saknas 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Välskriven 

Syfte 

 

Ej angivet 
 

Otydligt 
 

Medel 
 

Tydligt 

Metod 
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Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 
 

Knapphändig 
 

Medel 
 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 
 

Låg 
 

Medel 
 

God 

Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % < 5 % 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 

    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

 

Saknas 
 

Otydlig 
 

Medel 
 

Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

 

Ej acceptabel 
 

Låg 
 

Medel 
 

God 

Diskussion 

    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och felkällor 

 

Saknas 
 

Låg 
 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 

    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 
 

Låg 
 

Medel 
 

God 
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Total poäng (max 45 p) p p p p 

 

 

Grad I 80%  Grad II 70% Grad III 60%  

p 

% 

Grad 

 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
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N
r 

Författa
re, (år). 
Land 

Desi
gn 

Titel 
Tidsskrift 

Syfte Population Metod Resultat Kvalit
et 

 Walsh E, 
& 
Gethin 
G. 
(2009). 
Irland. 

Kval. The lived experience of community nurses treating clients with leg 
ulcers. British Journal of Community Nursing, 14, S24-9. Retrieved 
from 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=1
05436069&site=ehost-live 

Att undersöka 
uppfattningar hos 
sjuksköterskor 
som vårdade 
patienter med 
kroniska bensår. 

Sju 
kommunsjuksköt
erskor 

Ostrukturerad 
intervjustudie 

Sjuksköterskor 
värderar 
erfarenhet och 
kollegors 
erfarenheter 
högst vid vård av 
kroniska sår. 

Mede
l 

 Tapiwa 
Chaman
ga, E. 
(2014). 
UK. 

Kval. Community nurses’ experiences of treating patients with leg 
ulcers. Journal of Community Nursing, 28(6), 27–34. Retrieved from 
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=1
07810691&site=ehost-live 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
sårvård och syn på 
patienters behov. 

Nio 
sjuksköterskor 
som arbetade 
tillsammans. 

Fokusgrupper 
med semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Sjuksköterskor 
saknar tid och 
kunskap för vård 
av bensår. 

Mede
l 

 Friman, 
A., 
Klang, 
B., & 
Ebbesko
g, B. 
(2011). 
Sverige. 

Kval. Wound care by district nurses at primary healthcare centres: a 
challenging task without authority or resources. Scandinavian Journal 
of Caring Sciences, 25(3), 426–434. doi.org/10.1111/j.1471-
6712.2010.00839.x 
 

Att beskriva 
distriktssjuksköter
skors upplevelser 
av sina 
omvårdnadsåtgär
der vid behandling 
av patienter med 
olika sår på 
primära 
vårdcentraler och 
i hemsjukvården 
 

Åtta 
distriktssjuksköte
rskor. 

Kvalitativ, 
beskrivande 
design med 
kvalitativa 
intervjuer. 

Ambitionerna 
från 
distriktssjuksköt
erskor att 
tillhandahålla 
expert sårvård 
vid självständigt 
arbete 
förvärrades av 
organisatoriska 
brister. 

Hög 

 Annerst
en 
Gershat
er, M., 
Pilham
mar, E., 
& Alm 

Kval. Prevention of foot ulcers in patients with diabetes in home nursing: a 
qualitative interview study. European Diabetes Nursing, 10(2), 52–57. 
doi.org/10.1002/edn.227 

Att utforska 
sjuksköterskors 
professionella 
arbete med 
förebyggande av 
diabetesfotsår i. 
 

15 sjuksköterskor 
som arbetar 
aktivt i 
hemsjukvård. 
 

Kvalitativa 
intervjuer. 

Sjuksköterskorna 
arbetar genom 
ledarskap, 
samordning, 
utbildning och 
utvärdering. De 
har medicinskt 

Hög 

https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00839.x
https://doi.org/10.1111/j.1471-6712.2010.00839.x
https://doi.org/10.1002/edn.227
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Roijer, 
C. 
(2013). 
Sverige. 

ansvar för 
omvårdnad men 
utan de formella 
verktygen för att 
utföra detta fullt 
ut. 

 Eskilsso
n, C., & 
Karlsson
, G. 
(2010). 
Sverige. 

Kval. Feeling confident in burdensome yet enriching care: Community 
nurses describe the care of patients with hard-to-heal wounds. 
International Journal of Qualitative Studies on Health & Well-Being, 
5(3), 1–9. doi.org/10.3402/qhw.v5i3.5415 
 

Beskriva hur 
kommunsjuksköte
rskor upplevelser 
av att behandla 
patienter med 
svårläkta sår 

Sju 
sjuksköterskor i 
hemsjukvård som 
behandlar 
patienter med 
svårläkta sår 

Kvalitativa 
intervjuer 
med 
reflekterande 
livsvärldsforsk
ning. 

En spänning 
mellan 
berikande och 
betungande vård 
 

Mede
l 

 Lagerin, 
A., 
Hylande
r, I., & 
Törnkvis
t, L. 
(2017). 
Sverige. 

Kval. District nurses’ experiences of caring for leg ulcers in accordance with 
clinical guidelines: a grounded theory study. International Journal of 
Qualitative Studies on Health & Well-Being, 12(1), N.PAG. 
doi.org/10.1080/17482631.2017.1355213  
 

Att undersöka 
distriktssköterskor
s upplevelser av 
att ta hand om 
bensår i enlighet 
med kliniska 
riktlinjer. 
Resultaten 
beskriver hur  

30 
sjuksköterskor, 
Sju primära 
vårdcentraler i 
Stockholm, 
Sverige. 

Sju kvalitativa 
gruppintervju
er 
genomfördes. 

Distriktssjuksköt
erskor strävar 
efter att följa 
kliniska riktlinjer 
och förbli 
motiverade trots 
långvarig 
sårbehandling 
och känslor av 
hopplöshet. 

Hög 

 Schaaru
p C, 
Pape-
Haugaar
d L, 
Jensen 
MH, 
Laursen 
AC, 
Bermark 
S, 
Hejlesen 
OK. 
(2017). 

Kval. Probing community nurses’ professional basis: a situational case study 
in diabetic foot ulcer treatment. British Journal of Community Nursing. 
22. 46-52. doi:10.12968/bjcn.2017.22.Sup3.S46. 

Klargöra 
kommunsjuksköte
rskors 
professionella 
förutsättningar för 
att behandla 
diabetesrelaterad
e bensår. 

4 sjuksköterskor 
inom distriktet 
med erfarenhet 
av avancerad 
nivå av sårvård  

Semi 
strukturerade 
intervjuer 
med 
intervjuguide. 

 Hög 

https://doi.org/10.3402/qhw.v5i3.5415
https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1355213%20Dubblett
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Danmar
k 



 

1(1) 

 

 


