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Sammanfattning 
Personen som drabbats av ett svårläkt sår kan uppleva ett fysiskt och psykiskt lidande. 
Detta kan utmärkas av smärta, lukt, begränsat socialt liv, stress, känsla av värdelöshet 
och hopplöshet. Något som kan öka välbefinnandet är delaktighet genom egenvård. 
Syftet med denna kvalitativa litteraturstudie var att belysa hur sjuksköterskan kan 
främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår. Litteraturstudien 
baserades på åtta vetenskapliga artiklar och resulterade i fem teman: Utbilda och ge 
rådgivning, Skapa en förtroendefull relation, Se patienten som kompetent, Möjliggöra 
emotionellt och praktiskt stöd och Använda praktiska hjälpmedel. Det framkom 
tydligt att sjuksköterskan behöver se hela personen för att möjliggöra en 
förtroendefull relation, något som främjar patientens delaktighet i den egna vården vid 
svårläkta sår. Vidare forskning angående olika svårläkta sår och kopplingen till 
delaktighet behövs för att sjuksköterskan ytterligare ska kunna främja delaktighet i 
den egna vården vid svårläkta sår. Sjuksköterskan i den kliniska verksamheten 
behöver prioritera och lyssna aktivt på patienten. Patienten behöver utbildas i bland 
annat hur egenvården kan genomföras. Sjuksköterskan behöver utbildning för att 
kunna lära ut detta på ett pedagogiskt vis. 
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Abstract 
People who are affected by a chronic wound can experience a physical and mental 
suffering. This can be characterized by pain, smell, limited social life, stress, feelings 
of worthlessness and hopelessness. Something that can enhance well-being is patient 
participation in self-care. The aim of this qualitative literature study was to illuminate 
how the nurse can promote patient participation in their own care in chronic wounds. 
The literature study was based on eight scientific articles and resulted in five themes: 
Educate and give counselling, Create a trusting relationship, See the patient as 
competent, Enable emotional and practical support and Use practical tools. It became 
clear that the nurse needs to see the whole person to enable a trusting relationship, 
which promotes patient participation in self-care. More research about various chronic 
wounds and the link to patient participation is needed so the nurse can further 
promote patient participation in the own care in chronic wounds. The nurse in the 
clinical activity needs to prioritize and listen actively to the patient. The patient needs 
to be educated in, for instance, how self-care can be carried out. The nurse needs 
education to teach this in a pedagogic way. 
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Inledning 
Det lever omkring 25 000 personer av Sveriges befolkning med svårläkta sår, vilket 
innebär en stor ekonomisk kostnad för hälso- och sjukvården (RiksSår, 2016). I de 
industrialiserade länderna beräknas två till fyra procent av budgeten gå till sårvård, en 
siffra som förväntas stiga (RiksSår, 2016). Personer med svårläkta sår kan uppleva 
smärta, försämrad livskvalité och ha en känsla av hopplöshet när såret inte läker 
(Ebbeskog & Ekman, 2001). Det ligger inom sjuksköterskans ansvarsområde att 
lindra lidande och främja hälsa (International Council of Nurses, 2012), detta kan 
möjliggöras genom att patienten görs delaktig genom egenvård (Orem, 2001).   
 

Patientdelaktigheten i egenvårdsaktiviteter, så som fysisk aktivitet och 
kompressionsbehandling, vid svårläkta sår har visats vara bristfällig (Seppänen, 
2007). Sjuksköterskor har en tendens att inta en allt för aktiv roll utan att först 
undersöka patientens önskemål angående delaktighet (Florin, Ehrenberg & Ehnfors, 
2006). En ökad kunskap om hur sjuksköterskan kan främja patientens delaktighet i 
den egna vården vid svårläkta sår skulle kunna leda till att sjuksköterskan ger 
patienten möjlighet att inta en mer aktiv roll i den egna vården.  
 

Bakgrund   
Svårläkta sår  
Ett svårläkt sår innebär att läkningen inte utvecklas som förväntat och det blir en 
störning i sårläkningsprocessen (Doughty & Sparks-Delfriese, 2007). Ett sår 
genomgår vanligtvis en sårläkningsprocess med inflammationsfasen, 
nybildningsfasen och mognadsfasen (Doughty & Sparks-Delfriese, 2007). Det 
svårläkta såret behöver genomgå en sekundärläkning, vilket innebär att 
granulationsvävnad bildar nya blodkärl innan området fylls av epitelceller (Lindholm, 
2012). Typiska kännetecken hos svårläkta sår är avsaknad av frisk 
granulationsvävnad, kraftig sekretion, förekomst av biofilm, fibrinbildning, infektion, 
ofullständig blodtillförsel och långsam eller avstannad re-epitelisering (Grey, Enoch 
& Harding, 2006). Svårläkta sår har alltid en bakomliggande skada eller sjukdom och 
kan orsakas av tryck, venös insufficiens eller arteriellt av sviktande perifer cirkulation 
(Lindholm, 2012). Svårläkta sår kan även vara fotsår hos personer med diabetes och 
kan då uppkomma vid en icke-kontrollerad blodsockernivå som lett till neuropati eller 
ischemi. Ytterligare ett svårläkt sår kan vara maligna tumörsår som kan orsakas av en 
underliggande tumör eller en primär hudtumör (Lindholm, 2012).   
  

Orsaker till att det svårläkta såret tar tid på sig att läka eller inte läker alls kan bero på 
ett flertal olika läkningshämmande faktorer (Grey et al., 2006). Rökning, hög ålder, 
inaktivitet och immunosuppressiva läkemedel är faktorer som påverkar 
läkningsprocessen negativt (Grey et al., 2006). Även stress har visat sig fördröja 
sårläkningen (Kiecolt-Glaser, Marucha, Malarkey, Mercado & Glaser, 1995; 
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Lindholm, 2012). En näringsrik kost däremot påverkar läkningen positivt (Neiva, 
Steigenga, Al-Shammari & Wang, 2003).   
  

Något som kan vara tydligt för personen som drabbats av ett svårläkt sår är smärta 
(Ebbeskog & Ekman, 2001; Hopkins, Dealey, Bale, Defloor & Worboys, 2006). 
Smärta från venösa bensår kan uppta hela personens känslor och tankeverksamhet, 
dag som natt (Ebbeskog & Ekman, 2001). Smärta och lukt på grund av trycksår kan 
leda till att personen begränsar det sociala livet (Hopkins et al., 2006). Vissa patienter 
upplever det illaluktande vätskande såret som en återkommande stress (Lindahl, 
Nordberg & Söderberg, 2007). En långsam eller utebliven läkningsprocess kan skapa 
känslor av hopplöshet och påverka självbilden (Ebbeskog & Ekman, 2001). En känsla 
av värdelöshet kan uppkomma då personen jämför med hur livet var innan såret 
uppkom (Hopkins et al., 2006).  
  

Delaktighet          
Delaktighet kan beskrivas som ett interpersonellt fenomen (Sahlsten, Larsson, 
Lindencrona & Plos, 2005). Det innebär en växelverkan som bygger på samspel och 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient (Sahlsten et al., 2005), en relation 
som karaktäriseras av respekt och förtroende (Tutton, 2005). Målet med förtroendet är 
att undersöka vilka behov och vilka resurser patienten har, det behöver ske ett utbyte 
av information och kunskap för att patienten ska kunna bli aktiv i den egna vården 
(Sahlsten et al., 2005; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2008). Genom att lyssna, 
vara närvarande och ta in de signaler som patienten sänder ut kan sjuksköterskan 
uppfatta det patienten förmedlar både verbalt och icke verbalt (Sahlsten et al., 2005; 
Tutton, 2005).  
  

Delaktighet kan upplevas när patienten ses som en hel person och fokus inte endast är 
på sjukdomen (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Sjuksköterskan har en viktig roll i att 
inte endast se och vårda det svårläkta såret utan hela personen (Lindahl et al., 2007). I 
Sverige är det lagstiftat att patienten skall göras delaktig i hälso- och sjukvården (SFS 
2014:821). Patientens delaktighet i den egna vården kan innebära en minskad oro och 
frustration, men också en ökad självständighet och förbättrade möjligheter att hantera 
sjukdomssituationen (Larsson, Sahlsten, Sjöström, Lindencrona & Plos, 2007). 
Sjuksköterskan behöver aktivt ta tillvara på patientens önskemål för att öka patientens 
delaktighet i det kliniska beslutsfattandet (Florin et al., 2006). Individuellt anpassad 
information till patienten är en viktig faktor som leder till ökad delaktighet (Eldh et 
al., 2006; Tambuyzer, Pieters & Van Audenhove, 2014). Patientens förståelse för det 
svårläkta såret och dess behandling kan möjliggöra en delaktighet där patienten aktivt 
kan ta ansvar i den egna vården (Lindholm, 2012).   
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Delaktighet genom egenvård  

En strategi för att göra patienten delaktig i den egna vården är att sjuksköterskan 
främjar patientens egenvårdskapacitet genom att generera ansvar, fokusera på målet, 
utmana och uppmuntra (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Begreppet 
egenvård definierar omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem (2001) som aktiviteter 
den enskilda personen utför när livssituationen förändras för att främja det fortsatta 
livet, integriteten, hälsan och välbefinnandet. Vidare beskrivs egenvård som en 
kontroll över yttre och inre faktorer, något som behöver läras genom interaktion och 
meningsfullt utbyte med andra människor (Orem, 2001). Utföraren av egenvården, 
patienten, benämns av Orem som "self-careagent". När en person blir sjuk uppstår ett 
behov av stöttning i egenvården, sjuksköterskan benämns då som "dependent-
careagent" (Orem, 2001). Egenvårdskapacitet är något som Orem (2001) belyser är 
viktigt för sjuksköterskan att undersöka hos patienten. Nedsatt hälsa är ett tillstånd 
som gör att engagemanget i egenvården kan avta, avsaknad av kunskap och gamla 
vanor kan också bidra. Dessutom kan patienten till viss del aktivt välja att antingen 
vara delaktig eller avstå från vissa egenvårdsaktiviteter (Orem, 2001). Orem har 
identifierat fem strategier som sjuksköterskan kan använda i rollen som "dependent-
careagent": agera för den andre, guida och leda, stötta, tillhandahålla en miljö som 
bidrar till personlig utveckling samt undervisa (Orem, 2001).    
  

Det har visat sig att patienter med svårläkta sår tenderar att inte vara aktiva i 
egenvården, endast cirka 13 procent av patienterna genomför daglig fysisk träning 
under 15 minuter enligt rekommendationer från sjukvården (Seppänen, 2007). 
Orsaken till att inte vara aktiv i egenvården kan vara brist på förståelse och kunskap 
kring vikten av den fysiska aktiviteten och hur den ska utföras (Seppänen, 
2007). Andra orsaker till varför patienten inte är delaktig i egenvården vid svårläkta 
sår kan vara ekonomi, arbete, fritidsaktiviteter eller smärta och obehag orsakat av 
kompressionsbehandling (da Silva, de Jesus, Merighi, de Oliveira, Santos & Vicente, 
2012). 
  

Vid svårläkta sår behöver sjuksköterskan göra en bedömning och en utvärdering av 
hur den enskilda patienten påverkas av såret samt av möjligheten att göra patienten 
delaktig genom egenvård (Lindholm, 2012). Detta utförs eftersom patienten genom 
att vara aktiv i sårvården kan motverka vissa faktorer som är läkningshämmande. Den 
egenvård som är aktuell vid svårläkta sår beror på vilken typ av sår det är, det skulle 
exempelvis kunna vara användning av kompressionsstrumpor vid bensår och 
glukoskontroll vid diabetessår (Lindholm, 2012). Vissa egenvårdsaktiviteter kan vara 
aktuella oavsett sårtyp så som rökstopp, fysisk aktivitet och en näringsrik kost 
(Lindholm, 2012).  
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Problemformulering  

Svårläkta sår innebär fysiskt och psykiskt lidande. Genom att göra patienten delaktig i 
sårvården kan välbefinnandet öka och det ligger under sjuksköterskans ansvar att 
möjliggöra denna delaktighet. Det behövs en ökad kunskap om hur sjuksköterskan 
kan främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår, vilket kan leda 
till att patienten ges möjlighet att inta en mer aktiv roll.  
  

Syfte  
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan främja patientens delaktighet i den egna 
vården vid svårläkta sår.   
  

Metod  
Design  
En litteraturstudie med kvalitativ ansats har genomförts enligt Forsberg och 
Wengström (2016) med stöd av Östlundh (2012) och Henricson (2014). Kvalitativ 
forskning strävar efter att förstå eller förklara specifika fenomen. Genom att utgå från 
ett teoretiskt ramverk kan data struktureras och analyseras (Forsberg & Wengström, 
2016).   
  

Datainsamling   
En inledande ostrukturerad sökning gjordes i olika databaser för att kartlägga 
ämnesområdet (Östlundh, 2012). Därefter utfördes den egentliga strukturerade 
sökningen (Östlundh, 2012) som gjordes i databaserna Cumulative Index of Nursing 
and Allied Health (CINAHL) och Public Medline (PubMed), eftersom dessa två 
databaser är relevanta då de innehåller forskning inom omvårdnadsvetenskap 
(Forsberg & Wengström, 2016). Inklusionskriterier och exklusionskriterier 
fastställdes enligt Forsberg och Wengströms (2016) rekommendationer. 
Resultatartiklarna till litteraturstudien skulle vara publicerade de senaste tio åren för 
att finna aktuell forskning och vara skrivna på engelska. Vidare skulle 
resultatartiklarna vara Research Article och Peer Reviewed, detta för att hålla 
vetenskaplig kvalité (Wallengren & Henricson, 2014). Exlusionskriteriet var   
prevention då det inte var relevant för litteraturstudiens syfte.   
  

Lämpliga sökord identifierades utifrån syftet. Sökorden som sedan användes var 
svårläkta sår, omvårdnad, delaktighet, egenvård, ben-/fot-/trycksår, tumörsår, 
diabetessår samt sårvård. Sökorden översattes till engelskans chronic wounds, 
nursing, participation, self care, skin ulcer, fungating wounds, diabetic ulcer och 
wound care. Skin ulcer är ett begrepp som inkluderar trycksår, bensår och fotsår. 
Dessa tre typer av sår är representativa för svårläkta sår, därför användes detta sökord. 
Sökorden redovisas i bilaga A, tabell 1. När sökord så som främja, sjuksköterska och 
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delaktighet vilka skulle kunna bidra till att besvara syftet hade inkluderats i sökningen 
genererades inga träffar. Därför valdes det att istället ta hänsyn till dessa tre ord vid 
läsning under urvalsprocessen. I litteraturstudiens sökprocess togs det kontakt med 
bibliotekarie vid Högskolan i Halmstad, vilket bidrog med kunskap om hur sökorden 
kunde användas och kombineras på lämpliga sätt (Forsberg & Wengström, 2016). De 
booleska operatorerna AND och OR användes i sökningarna för att kombinera 
sökord. Detta för att säkerställa att sökningarna genererade träffar som skulle kunna 
svara på syftet (Forsberg & Wengström, 2016). Sökhistoriken presenteras i bilaga B, 
tabell 2. Vid sökningarna lästes samtliga titlar och abstrakt som berörde ämnet. 
Vetenskapliga artiklar som ej var tillgängliga i fulltext online, däremot relevanta 
utifrån syftet beställdes från biblioteket vid Högskolan i Halmstad. Sökningar som 
inte resulterade i granskade artiklar redovisas inte. 
  

Artikelsökning i CINAHL  
I CINAHL genomfördes sökningar med fritext samt major headings (MH). Sökorden 
som användes var chronic wounds, skin ulcer, self care, participation och wound 
care. Genom att använda skin ulcer som major heading och inkludera explode (+), de 
underordnade termerna, omfattades förutom artiklar om tryck-, ben-, och fotsår även 
andra svårläkta sår bland annat diabetes- och tumörsår. Den första sökningen med 
sökorden MH chronic wounds AND MH wound care AND participation genererade 
tre träffar, samtliga titlar lästes igenom. En artikel valdes ut då den svarade på 
litteraturstudiens syfte. I nästa sökning kombinerades MH self care AND MH skin 
ulcer+. Detta gav 74 träffar, tre artiklar bedömdes svara på litteraturstudiens syfte och 
valdes ut. Totalt valdes fyra artiklar ut från CINAHL.  
  

Artikelsökning i PubMed  

I PubMed genomfördes en sökning med hjälp av mesh-termer och fritext. Sökorden 
som användes var mesh-termen skin ulcer samt i fritext de svårläkta sår som ej 
inkluderats: diabetic ulcer och fungating wounds. Dessa tre sökord kombinerades 
genom att använda den booleska operatorn OR. Sökorden nursing och self care 
användes i samma sökning med fritext. Dessa kombinerades med den booleska 
operatorn AND. Hela sökningen blev "skin ulcer" [MeSH Terms] OR diabetic ulcer 
OR fungating wounds AND self care AND nursing. Det resulterade i 146 träffar, av 
dessa valdes fyra artiklar ut som svarade på litteraturstudiens syfte.  
 

Manuell sökning 
Genom en manuell sökning, då innehållsförteckningar i tidskrifter inom det valda 
ämnesområdet läses igenom, kan ytterligare artiklar finnas (Forsberg & Wengström, 
2016; Östlundh, 2012). En resultatartikel som svarade på litteraturstudiens syfte 
hittades på detta vis i en sårtidskrift.  
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Kvalitetsgranskning  
Valda artiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall, där värderades bland annat repeterbarhet i metodbeskrivning, urval, 
resultatbeskrivning och huruvida studiens frågeställning besvarades. 
Kvalitetsgranskning som resulterade i grad I och grad II bedömdes hålla tillräckligt 
god vetenskaplig kvalité att artiklarna kunde inkluderas i resultatredovisningen. 
Artiklar med grad III bedömdes ej hålla tillräckligt god vetenskaplig kvalité. Det var 
nio artiklar som kvalitetsgranskades, fyra artiklar uppnådde grad I och fem artiklar 
uppnådde grad II. Det uppdagades att en av artiklarna, grad II, som granskades vid en 
närmre läsning inte svarade på syftet och därför exkluderades den. Totalt genererade 
sökningarna och kvalitetsgranskningarna åtta resultatartiklar, av dessa använde tre 
kvantitativ metod, fyra kvalitativ metod och en mixad metod.  
 

Databearbetning   
Databearbetningen inleddes med att totalt åtta resultatartiklar lästes noggrant flera 
gånger, både enskilt och därefter tillsammans för att få en djupare förståelse av 
innehållet i artiklarna (Wallengren & Henricson, 2014). Varje resultatartikel 
sammanställdes i en artikelöversikt som Forsberg och Wengström (2016) belyser är 
av vikt. I artikelöversikterna sammanställdes årtalet för utgivande, ursprungsland, 
syfte, metod, bortfall, slutsats och vetenskaplig kvalité vilket redovisas i bilaga C, 
tabell 3. Vidare undersöktes vissa delar i resultatartiklarna som svarade på 
litteraturstudiens syfte genom att identifiera likheter och skillnader. Detta 
sammanfördes i ett dokument. Därefter diskuterades och analyserades likheter och 
skillnader till en helhet. Slutligen kategoriserades fem olika teman, detta utifrån en 
tolkning av artiklarna resultat (Forsberg & Wengström, 2016).    
 

Forskningsetiska överväganden  
I all vetenskaplig forskning är det betydelsefullt med en god etik (Forsberg & 
Wengström, 2016). Helsingforsdeklarationen har fastställt vikten av att forskning på 
människor skall genomföras med respekt och på ett sätt som skyddar deltagarnas 
hälsa, integritet och värdighet (World Medical Association, 2013). 
Helsingforsdeklarationen framhåller vidare att syftet bakom forskningen skall vara att 
göra gott och minimera lidande, därmed krävs det uppsikt av kompetent 
sjukvårdspersonal vid forskning på patienter. Informerat samtycke skall tas hänsyn till 
innan forskningen påbörjas (World Medical Association, 2013).   
   

En forskningsetisk kommitté skall, oberoende till forskaren, beakta lagar och regler i 
det land där forskningen bedrivs samt ta hänsyn till rådande internationella riktlinjer i 
bedömningen av vetenskapliga studier (World Medical Association, 2013). Vid 
litteraturstudier är det av vikt att enbart välja studier som blivit godkända av en etisk 
kommitté eller där noggranna etiska överväganden har gjorts (Forsberg & 
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Wengström, 2016). Sju av åtta resultatartiklar uppger att studien har fått tillstånd från 
en etisk kommitté, den åttonde artikeln nämner ej huruvida forskningen är etiskt 
godkänd eller inte. Denna artikel är dock publicerad i en tidskrift som enbart 
publicerar artiklar som uppfyller vissa etiska krav, detta bedömdes vara tillräckligt för 
att artikeln skulle inkluderas i litteraturstudiens resultat. Vidare bör ett etiskt 
förhållningssätt impliceras i en litteraturstudie vid bland annat urval och 
resultatredovisning (Forsberg & Wengström, 2016). Det som presenteras skall inte 
vara fabricerat, sakna källhänvisning eller på något vis vara förvrängt (Forsberg & 
Wengström, 2016). Litteraturstudien har haft som avsikt att utgå ifrån detta etiska 
förhållningssätt genom att föra en gemensam diskussion så att resultatartiklarna 
återges så korrekt som möjligt. 
 

Resultat  
Resultatartiklarna handlar om olika typer av svårläkta sår men har i denna 
litteraturstudie sammanfattats till den gemensamma benämningen svårläkta sår.  
Resultatartiklarna mynnade ut i fem teman vilka belyste hur sjuksköterskan kunde 
främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår. De teman som 
utvecklades var: Utbilda och ge rådgivning, Skapa en förtroendefull relation, Se 
patienten som kompetent, Möjliggöra emotionellt och praktiskt stöd och Använda 
praktiska hjälpmedel.   
  

Utbilda och ge rådgivning 

Utbildning till patienten kunde vara en möjlighet för sjuksköterskan att främja 
patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår, det framkom att patienter 
som utbildades av sjuksköterska i högre grad utför egenvårdsaktiviteter (Adib-
Hajbaghery & Alinaqipoor, 2012; Heinen, Borm, van der Vleuten, Evers, Oostendorp 
& van Achterberg, 2012; Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee & Defloors, 
2011a; Van Hecke, Verhaeghe, Grypdonck, Beele & Defloor, 2011b). Utbildning som 
resulterade i ökad egenvårdsaktivitet omfattade bland annat information om svårläkta 
sår och dess konsekvenser (Adib-Hajbaghery & Alinaqipoor, 2012; Heinen et al., 
2012; Van Hecke et al., 2011b).  
  

Patienter hade efter att de erhållit utbildning och livsstilsrådgivning utfört fysisk 
aktivitet mer frekvent än tidigare, ett större antal patienter genomförde exempelvis 
benövningar (Heinen et. al, 2012; Van Hecke et al., 2011a; Van Hecke et al., 2011b). 
Heinen et al. (2012) uppgav att patienter som erhållit utbildning var efter 18 månader 
i större utsträckning delaktiga i den egna vården genom att de gick kortare 
promenader. Ett liknande resultat återfann Adib-Hajbaghery och Alinaqipoor (2012) 
där det framkom att den patientgrupp som genomgick en interaktiv utbildning 
bestående av bland annat föreläsning med Powerpoint, rollspel och egenvårdsträning 
genomförde i högre grad egenvårdsaktiviteter efter tre månader än den gruppen som 
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endast fick en timmes föreläsning. Van Hecke et al. (2011a) genomförde både 
utbildning och rådgivning om bland annat livsstil. Patienterna uppgav att de efter tre 
månader hade fått en ökad kunskap om varför egenvård var viktigt vid svårläkta sår 
och hur den kunde genomföras (Van Hecke et al., 2011a). Patienterna som erhållit 
utbildning alternativt rådgivning hade en minskning av det svårläkta såret efter tre 
månader, ett statistiskt signifikant samband fastställdes (Adib-Hajbaghery & 
Alinaqipoor, 2012; Van Hecke et al., 2011a).   
 

En strategi som sjuksköterskan rekommenderade för patienten vid rådgivningen var 
att utföra benövningar på fasta tider eller att utföra dem i samband med vardagliga 
aktiviteter exempelvis under diskning och nyheterna, patienterna beskrev att detta 
fungerade som en påminnelse (Van Hecke et al., 2011b). Tillsammans med 
sjuksköterskan kunde patienten utveckla strategier och mål för att underlätta 
egenvården (Heinen et al., 2012; Van Hecke et al., 2011b). McNichol, McKay, 
Milligan, Bennett, Hulme och Joy (2015), som utvecklade en prototyp för att 
undersöka hur patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår kunde öka 
med hjälp av datateknik, fick fram att patienter önskade rådgivning där personliga 
egenvårdsmål formulerades.  
 

Utbildning om svårläkta sår var något som både patienter och vårdpersonal lyfte fram 
som viktigt för att främja delaktighet i den egna vården (McNichol et al., 2015). 
Utbildning och rådgivning ledde till en ökad förståelse för vikten av egenvården vid 
svårläkta sår samt ett ökat välbefinnande (Van Hecke et al., 2011b). Kunskap ledde 
till att patienter enklare kunde hantera det obehag som kunde uppstå vid svårläkta sår 
och på så vis kunde delaktigheten i egenvården öka (Van Hecke et al., 2011a). Genom 
att tillhandahålla utbildning om bland annat kost, motion och vila som utgår ifrån 
patientens specifika svårläkta sår kunde vårdpersonalen engagera patienten och 
därigenom främja delaktigheten (McNichol et al., 2015).  McNichol et al. (2015) fick 
fram att patienter hade en önskan om att relevant personlig information fanns 
tillgängligt, det ledde till att patienter kunde leva sitt liv mer självständigt och 
därigenom kunde vårdpersonal öka patientens delaktighet genom egenvården.  
 
Skapa en förtroendefull relation 

Genom att skapa en förtroendefull relation kunde sjuksköterskan överlåta patienten att 
självständigt utföra egenvård (Bedin, Busanello, Sehnem, Da Silva & Poll, 2014; Van 
Hecke et al., 2011a). Patienter uppgav att det var betydelsefullt med en förtroendefull 
relation för att främja delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår (Da Silva, Budó, 
Schimith, Torres, Durgante, Rizzatti & Simons, 2014; Van Hecke et al., 2011b). Även 
sjuksköterskor betonade vikten av en förtroendefull relation. Genom att 
sjuksköterskan såg hela personen kunde det möjliggöra en förtroendefull relation och 
att patienten blev mer delaktig i den egna vården vid det svårläkta såret (Bedin et al., 
2014). Van Hecke et al. (2011b) fick fram att patienter upplevde ett förtroende när det 
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var regelbundna möten med en och samma sjuksköterska. En förtroendefull relation 
kunde enligt patienter byggas upp då sjuksköterskan lade ner tid på att aktivt lyssna 
på patienten, tog såret på allvar och uppmärksammade andra problem som exempelvis 
smärta (Van Hecke et al., 2011b). Bedin et al. (2014) beskrev att sjuksköterskor ansåg 
att ett bra tillvägagångssätt för att främja delaktighet i patientens egna vård vid 
svårläkta sår var att skapa en förtroendefull relation med patientens närstående. 
Sjuksköterskorna förklarade att skapa denna förtroendefulla relation med patientens 
närstående kunde resultera i att det gavs motivation till patienten att utföra egenvård 
vid svårläkta sår (Bedin et al., 2014).  
  
Se patienten som kompetent   
Genom att sjuksköterskan såg patienten som kompetent, någon som självständigt 
klarade av att utföra egenvård, kunde delaktigheten främjas i den egna vården vid 
svårläkta sår (Da Silva et al., 2014; Van Hecke et al., 2011a). Det fanns patienter med 
stark integritet som självständigt ville sköta lindning vid kompressionsbehandling, 
genom att sjuksköterskan stärkte patienten i detta kunde egenvården öka (Da Silva et 
al., 2014; Van Hecke et al, 2011a). Van Hecke et al. (2011b) fick fram att patienterna 
ansåg att det var värdefullt att sjuksköterskan undersökte patientens personliga 
resurser för att få reda på i vilken utsträckning patienten kunde vara delaktig i den 
egna vården vid svårläkta sår. Da Silva et al. (2014) fick fram att patienter med 
närstående som hade levt med svårläkta sår kunde använda tidigare erfarenheter i den 
egna vården.  
 

Möjliggöra emotionellt och praktiskt stöd  
Delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår kunde främjas genom att möjliggöra 
stöd (Bedin et al., 2014; Da Silva et al., 2014; Van Hecke et al., 2011a; 
Van Hecke et al., 2011b; Wang et al., 2016). Det var betydelsefullt att sjuksköterskan 
såg patienten i sitt sammanhang för att ge emotionellt och praktiskt stöd (Bedin et al., 
2014; Van Hecke et al., 2011b). Det var av vikt att sjuksköterskan tog hänsyn till 
patientens situation även utöver det svårläkta såret, vilket kunde stödja 
sjuksköterskans förståelse för hur tillvägagångssättet skulle utformas för att främja 
delaktighet i den egna vården genom emotionellt stöd (Bedin et al., 2014). Ett antal 
patienter uppgav ett undvikande av delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår 
exempelvis undvikande av promenader och fysiska övningar (Van Hecke et al. 
2011b). Detta på grund av rädsla för att ramla då patienterna hade tidigare 
erfarenheter av det (Van Hecke et al. 2011b). Sjuksköterskor uppgav att patienter 
kunde behöva emotionellt stöd eftersom känslor kunde vara orsaken till att patienten 
inte följde de egenvårdsråd som gavs (Bedin et al., 2014). Emotionellt stöd kunde ges 
genom att sjuksköterskan använde fotografier där patienter fick möjlighet att följa det 
egna svårläkta såret vilket kunde främja delaktigheten i den egna vården (Wang, 
Anderson, Jones & Evans, 2016). Wang et al. (2016) beskrev hur patienternas 
fotografier av det egna svårläkta såret bidrog till att skapa sinnesro.  
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Genom att sjuksköterskan involverade närstående för att möjliggöra emotionellt och 
praktiskt stöd kunde det främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta 
sår (Bedin et al., 2014; Da Silva et al., 2014; Van Hecke et al., 2011a; Van Hecke et 
al., 2011b). Da Silva et al. (2014) belyste att det sociala nätverket fyllde en viktig 
funktion i egenvården för patienter med svårläkta sår genom att emotionellt stöd gavs. 
Ett emotionellt stöd kunde stärka och motivera patienten, att involvera patientens 
närstående var därför en strategi som sjuksköterskor kunde använda sig av för att 
skapa delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår (Bedin et al., 2014). Emotionellt 
stöd från närstående, att ha någon som hjälpte och tröstade, underlättade möjligheten 
att vara delaktig i den egna vården (Da Silva et al., 2014). En del patienter kunde 
finna detta stöd i andliga sammanhang, exempelvis genom kyrkobesök (Bedin et al., 
2014).  
  

Da Silva et al. (2014) visade att närstående ofta gav praktiskt stöd i egenvårdsmoment 
så som vid omläggning eller genom att införskaffa material. Genom att 
sjuksköterskan involverade närstående kunde stöd möjliggöras, vilket främjade 
delaktigheten (Da Silva et al., 2014). Närstående påminde patienten om egenvården 
vilket kunde vara en bidragande faktor till att patienten utförde egenvården (Van 
Hecke et al., 2011b). Van Hecke et al. (2011a) fick fram att patienter, som hade 
personer i sin närhet och som befann sig i en liknande situation, beskrev att träning 
som egenvårdsaktivitet vid svårläkta sår kunde utföras tillsammans med någon annan 
vilket kunde innebära ett praktiskt stöd. Genom att närstående hjälpte till med 
vardagssysslor skapades utrymme för patienten att vila och tid frigjordes då patienten 
kunde genomföra egenvård vid svårläkta sår (Da Silva et al., 2014).   
 

Använda praktiska hjälpmedel  
Patienter utryckte att när vårdpersonal involverade praktiska hjälpmedel i patientens 
egna vård ledde detta till en ökad delaktighet vid svårläkta sår (McNichol et al., 2015; 
Van Hecke et al., 2011a; Van Hecke et al., 2011b; Wang et al., 2016). Patienterna 
beskrev att egenvård i form av träning kunde vara både svårt och smärtsamt, därför 
fanns en uttalad önskan om praktiska hjälpmedel som skulle kunna underlätta 
utövandet och registreringen av träningen (McNichol et al., 2015). Van Hecke et al. 
(2011b) fick fram att patienter uppgav träningskort med bilder på övningar och 
stegräknare som exempel på praktiska hjälpmedel för att öka delaktigheten i den egna 
vården vid svårläkta sår. Ett praktiskt hjälpmedel som sjuksköterskan använde för att 
öka patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår var fotografier (Wang et 
al., 2016). Majoriteten av patienterna uppgav att fotografier av det egna svårläkta 
såret skulle kunna främja delaktigheten i egenvården, detta oberoende av huruvida 
såret satt på ett för patienten synligt ställe eller inte, eftersom det möjliggjorde för 
patienten att följa läkningsprocessen (Wang et al., 2016). När det gällde delaktighet i 
egenvård vid svårläkta sår i form av användandet av kompressionsplagg kunde vissa 
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praktiska hjälpmedel underlätta själva på- och avtagningen, detta var något som skulle 
kunna öka patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår (Van Hecke et 
al., 2011a).    
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Wallengren och Henricson (2014) beskriver värdet av att diskutera begreppen 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet för att god vetenskaplig 
kvalité ska uppfyllas. Litteraturstudiens sökningar är gjorda i databaserna CINAHL 
och PubMed med forskning inom omvårdnadsvetenskap för att hitta relevanta 
resultatartiklar utifrån litteraturstudiens syfte, detta är något som ökar trovärdigheten 
(Henricson, 2014). Genom att använda inklusionskriterier och exklusionskriterier 
ökar litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2014). 
Resultatartiklarna är Peer Reviewed och Research Article vilket ökar litteraturstudiens 
trovärdighet då detta höjer den vetenskapliga kvalitén (Wallengren & Henricson, 
2014).   
   

Forsberg och Wengström (2016) belyser vikten av att ta hjälp av lärosätets 
bibliotekarie för att få tips angående sökningar i databaser. Det genomfördes i 
samband med den egentliga strukturerade sökningen och trovärdigheten ökar då bra 
databassökningar med lämpliga ord utfördes. Sökordet delaktighet är svårt att 
översätta till engelska då participation även betyder deltagande, vilket har en annan 
innebörd än delaktighet. Få eller inga träffar i sökningen uppkom när sökorden 
främja, sjuksköterska och delaktighet användes för att de kunde bidra till att besvara 
litteraturstudiens syfte. Det kan ses som en svaghet, däremot valdes dessa sökord att 
tas hänsyn till under urvalsprocessen av resultatartiklarnas innehåll.  
 
I den egentliga strukturerade sökningen användes sökordet skin ulcer vilket 
inkluderade trycksår, bensår och fotsår. Dessa tre typer av sår är representativa för 
svårläkta sår. Detta kan anses vara en styrka då det sammanlagt blev 220 träffar och 
sex resultatartiklar då ämnesordet skin ulcer användes i databaserna CINAHL och 
PubMed. Genom att använda ämnesordet skin ulcer i databasen CINAHL gick det att 
inkludera explode (+), de underordnade termerna, vilka då fångade in de svårläkta 
såren diabetessår och tumörsår. Den här funktionen fungerade inte i databasen 
PubMed vilket gjorde det problematiskt i sökningarna då diabetessår och tumörsår 
inte inkluderades. Därför gjordes sökningen i databasen PubMed även med 
ämnesorden diabetic ulcer och fungating wounds, vilka kombinerades med den 
booleska operatorn OR, för att få fram andra svårläkta sår som inte inkluderades i 
ämnesordet skin ulcer.    
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Det framkom att litteraturstudiens syfte kring främjandet av delaktighet i den egna 
vården vid svårläkta var ett relativt outforskat område. Litteraturstudien fokuserade på 
svårläkta sår, resultatartiklarna innefattade däremot till största delen venösa bensår. 
Det kan vara en svaghet då de bakomliggande orsakerna till olika typer av svårläkta 
sår skiljer sig, vilket kan leda till att skillnader uppkommer i hur delaktighet kan 
främjas. Följden av det här är att ytterligare forskning behövs över hur främjande av 
delaktighet i den egna vården kan utföras vid olika svårläkta sår.  
 

Det är betydelsefullt att ha i åtanke att kvalitetsgranskningen, som resulterade i fyra 
artiklar av grad I och fyra artiklar av grad II, var en tolkning av två personers 
uppfattningar utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Det ökar 
litteraturstudiens trovärdighet när kvalitetsgranskningen utfördes först enskilt och 
sedan gemensamt för att jämföra med varandra (Henricson, 2014). Sju av åtta 
resultatartiklar uppgav att studien hade fått tillstånd från en etisk kommitté, den 
åttonde resultatartikeln var publicerad i en tidskrift som enbart publicerade 
vetenskapliga artiklar som uppfyllde vissa etiska krav. Det faktum att alla 
resultatartiklarna utgick från studier med informerat samtycke stärker den 
vetenskapliga kvaliteten (Wallengren & Henricson, 2014).   
   

Resultatartiklarna som valdes ut kom ifrån Belgien (2), Brasilien (2), Canada (1), Iran 
(1), Nederländerna (1) och Storbritannien (1). Inga resultatartiklar var från Sverige i 
de sökningarna som gjordes. Det kan vara en styrka att litteraturstudien utgick ifrån 
flera olika världsdelar, då det har funnits likheter i resultatet mellan de olika länderna. 
Det är möjligt att dessa länders sjukvård skiljer sig åt men då det framkommit likheter 
som sträckte sig över nationsgränserna i resultatartiklarna, är det tänkbart att även det 
kan vara överförbart till den svenska sjukvården. Två resultatartiklar i litteraturstudien 
var genomförda av samma forskningsgrupp i Belgien. Detta är något som skulle 
kunna påverka litteraturstudiens trovärdighet, däremot har dessa två resultatartiklar 
gjorts utifrån olika infallsvinklar och använde olika vetenskapliga metoder vilket 
ledde till att båda valdes att användas. Något som stärker en litteraturstudie enligt 
Forsberg och Wengström (2016) är att använda både kvalitativa och kvantitativa 
studier. I litteraturstudiens resultatartiklar ingick fyra kvalitativa artiklar, tre 
kvantitativa artiklar samt en artikel med mixad metod. Syftet med litteraturstudien 
kunde besvaras oavsett vilken metod resultatartiklarna hade använt. Resultatartiklarna 
som använt kvalitativ metod fick fram patienter och sjuksköterskors uppfattningar 
samt önskemål kring delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår. 
Resultatartiklarna som använt kvantitativ metod visade exempelvis på hur patienterna 
genomförde egenvårdsaktiviteter innan en intervention bestående av utbildning och 
rådgivning genomfördes i jämförelse med resultaten efteråt.   
   
Databearbetningen utfördes genom att enskilt läsa noggrant igenom varje 
resultatartikel och därefter tillsammans gå igenom innehållet i artiklarna. 
Trovärdigheten ökar om det är fler än en person som genomför analysarbetet av 
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resultatartiklarna (Wallengren & Henricson, 2014). Något som kan påverka 
pålitligheten i litteraturstudien är att samtliga resultatartiklar var skrivna på det 
engelska språket och därför kunde eventuella felaktigheter i översättningen till 
svenska ha uppstått. Trovärdigheten och pålitligheten stärks när handledare och 
kurskamrater har reflekterat samt uttalat sig om resultatbeskrivningen (Wallengren & 
Henricson, 2014).   
 

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskan kan främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår 
på fler olika sätt. Sjuksköterskan kan genom utbildning, rådgivning och information 
främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår (Adib-Hajbaghery & 
Alinaqipoor, 2012; Heinen et al., 2012; Van Hecke et al., 2011a; Van Hecke et al., 
2011b). Patientens delaktighet i egenvården vid svårläkta sår genomförs i högre 
omfattning efter tre månader (Adib-Hajbaghery & Alinaqipoor, 2012; Van Hecke et 
al., 2011a) respektive 18 månader efter att erhållit utbildning (Heinen et al., 2012). 
Även Sahlsten et al. (2005) samt Sahlsten et al. (2008) får fram att sjuksköterskan 
behöver ge patienten utbildning för att kunna främja delaktighet. Morgan och Moffatt 
(2008a) undersöker vad som inte främjar delaktighet i den egna vården vid svårläkta 
sår. Det framkommer att patienter med svårläkta sår saknar kunskap om bland annat 
den patofysiologiska processen bakom såret och därför är patienterna inte delaktiga i 
den egna vården (Morgan & Moffatt, 2008a). Detta är något som också Orem (2001) 
belyser att avsaknad av kunskap är en av anledningarna till varför engagemanget i 
egenvården saknas. Det kan ses som att sjuksköterskan genom utbildning och 
rådgivning kan främja delaktighet vid svårläkta sår även på lång sikt. Utbildningen 
om bland annat patofysiologi kan förstås som en viktig faktor för huruvida patienten 
utför egenvård eller inte.  
 

Utbildning och rådgivning från sjuksköterska leder till förståelse hos patienten över 
varför egenvård är bra vilket ökar delaktigheten (Van Hecke et al., 2011a; Van Hecke 
et al., 2011b). Även Lindholm (2012) beskriver att förståelse för det svårläkta såret 
kan leda till att patienten aktivt tar ansvar för egenvården. Det är sjuksköterskans 
uppgift att skapa denna delaktighet (Lindholm, 2012). Det finns även en etisk aspekt i 
detta, sjuksköterskan har ett personligt yrkesansvar där lärandet ständigt fortlöper för 
att hålla den egna kunskapen levande (International Council of Nurses, 2012). 
Morgan och Moffatt (2008a) belyser att patienter med svårläkta sår upplever att 
sjuksköterskor kan besitta en kunskapsbrist i ämnet, patienterna vittnar om att de vid 
upprepade tillfällen utbildar sjuksköterskan i hur benet skall lindas. Det kan förstås 
som att sjuksköterskan har en viktig funktion som utbildare för att främja 
delaktigheten vid svårläkta sår. För att sjuksköterskan ska kunna utbilda patienter 
behöver sjuksköterskan själv besitta kunskap om svårläkta sår och egenvård. 
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Det visar sig att en förtroendefull relation mellan patient och sjuksköterska kan främja 
patientens delaktighet i den egna vården (Bedin et al., 2014; Van Hecke et al., 2011a). 
En viktig komponent för att bygga upp den förtroendefulla relationen är att 
sjuksköterskan inte enbart fokuserar på det svårläkta såret utan på hela personen, detta 
genom att lyssna på patienten och uppmärksamma andra problem så som smärta (Van 
Hecke et al., 2011b). Detta stämmer väl överens med vad Eldh et al. (2006) beskriver 
hur patienterna upplever delaktighet när fokus ligger på hela personen. I Patientlagen 
(SFS:2014:821) nämns det att patienten ska få vara delaktig i den egna vården utifrån 
förutsättningar och önskemål. Svensk sjuksköterskeförening (2016) belyser vikten av 
personcentrerad vård där en betydelsefull del av den förtroendefulla relationen är att 
sjuksköterskan lyssnar på patienten, relationen behöver skapas av ömsesidighet. 
Sjuksköterskan besitter kunskap om vård, behandling och rehabilitering medan 
patienten vet hur det är att leva med sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Sjuksköterskan behöver lägga ner tid på att aktivt lyssna så att patienten är i centrum, 
vilket då kan leda till att vården blir personcentrerad. Detta kan förstås som att 
sjuksköterskan har ett stort ansvar att bygga upp den förtroendefulla relationen med 
patienten för att kunna möjliggöra främjande av patientens delaktighet i den egna 
vården vid svårläkta sår.  
 

Sjuksköterskan kan genom att se patienten som kompetent främja delaktigheten i den 
egna vården vid svårläkta sår (Da Silva, et al., 2014; Van Hecke et al., 2011a; Van 
Hecke et al., 2011b). Da Silva et al. (2014) och Van Hecke et al. (2011a) betonar hur 
vissa patienter eftersträvar självständighet för att det gör dem delaktiga i egenvården 
vid svårläkta sår. Genom att sjuksköterskan tar tillvara på patientens kompetens och 
egna resurser kan patientens delaktighet i egenvårdsaktiviteter främjas (Sahlsten et al., 
2005; Sahlsten et al., 2008; Sahlsten et al., 2009). Orem (2001) beskriver vikten av att 
sjuksköterskan undersöker patientens egenvårdskapacitet. Ett sätt för sjuksköterskan 
att göra detta är att använda NANDA International (2014) omvårdnadsdiagnos vid 
namn Potential för ökad egenvård. Detta definieras som "ett sätt att utföra 
egenvårdsaktiviteter för att tillgodose hälsorelaterade mål, vilket kan stärkas 
ytterligare" (NANDA International, 2014, s.310). Sjuksköterskan behöver då vara 
lyhörd om patienten uttrycker en önskan om förbättrad egenvård, ökad kunskap om 
egenvårdsstrategier eller ökat oberoende (NANDA International, 2014). Detta tyder 
på att sjuksköterskan har ett värdefullt uppdrag, genom att patientens 
egenvårdskapacitet undersöks skapas möjligheter för varje individuell person att vara 
delaktig i den egna vården vid svårläkta sår utifrån dennes förmåga och behov.  
 

Det är betydelsefullt att sjuksköterskan ser patienten i ett helhetsperspektiv för att 
kunna möjliggöra det emotionella och praktiska stödet som patienten behöver för att 
vara delaktig i den egna vården vid svårläkta sår (Bedin, et al., 2014; Van Hecke et 
al., 2011b). Känslor kan vara orsaken till att patienten inte följer de råd om egenvård 
som ges, patienten kan alltså vara i behov av ett emotionellt stöd (Bedin, et al., 2014; 
Van Hecke et al., 2011b). Sjuksköterskan kan genom att använda fotografier av det 
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svårläkta såret utgöra ett emotionellt stöd för patienten, detta ger patienterna sinnesro 
(Wang, et al., 2016). Även Orem (2001) framhäver vikten av att sjuksköterskan 
möjliggör ett praktiskt och emotionellt stöd för att främja patientens egenvård, vilket 
kan stärka patienten. Dock så visar Morgan och Moffatt (2008b) att det finns 
sjuksköterskor som ifrågasätter den egna kompetensen inom detta område, de 
hänvisar patienten i stället vidare till exempelvis psykologer. Det finns även 
sjuksköterskor som menar att den rådande stressiga arbetsmiljö och det påfrestande i 
att vårda ett sår som inte läker, detta försvårar möjligheten att utgöra ett emotionellt 
stöd (Morgan & Moffatt, 2008b). Utifrån denna aspekt kan det vara intressant att 
sjuksköterskan kan använda till synes enkla saker, såsom fotografier, för att 
möjliggöra ett emotionellt stöd. Detta är något som sjuksköterskor i så fall kan 
använda för att främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår.  
 

Närstående kan fylla en viktig funktion som emotionellt och praktiskt stöd för 
patienten i egenvården (Bedin, et al., 2014; Da Silva, et al., 2014), därför är det av 
värde att sjuksköterskan aktivt involverar patientens närstående för att främja 
delaktigheten (Bedin, et al., 2014). Närstående kan stärka och motivera patienten till 
egenvård (Bedin, et al., 2014), närstående kan också utgöra ett praktiskt stöd i de 
olika momenten (Da Silva, et al., 2014; Van Hecke et al., 2011b). Hopkins et al. 
(2006) belyser vissa svårigheter med stöd från närstående relaterat till vad ett svårläkt 
sår innebär för den drabbade, bland annat smärta och stark lukt, vilket kan resultera i 
att patienten begränsar det sociala livet. Hjelm, Nyberg och Apelqvist (2002) nämner 
att det kan finnas vissa könsskillnader, män är mer benägna att få stöd i egenvården 
från andra exempelvis partner eller vårdpersonal jämfört med kvinnor. Någon sådan 
här könsskillnad kan inte utläsas av litteraturstudiens resultat. Patienten i ett 
helhetsperspektiv kan förstås som att eventuella skillnader mellan könen är något som 
sjuksköterskan behöver vara medveten om, vid främjandet av patientens delaktighet i 
den egna vården vid svårläkta sår, genom att möjliggöra stöd. Sjuksköterskan behöver 
undersöka patientens sociala resurser, där igenom kan delaktighet främjas men även 
isolering kan motverkas. 
  

Vårdpersonalen kan underlätta delaktigheten vid svårläkta sår genom att involvera 
praktiska hjälpmedel i patientens vård (McNichol et al., 2015; Van Hecke et al., 
2011a; Van Hecke et al., 2011b; Wang, et al., 2016). Det kan vara träningskort med 
bilder på övningar, stegräknare (Van Hecke et al., 2011b), fotografier (Wang, et al., 
2016) eller hjälpmedel för att ta på och av kompressionsplagg (Van Hecke et al, 
2011a). Detta kan ställas i relation till Orem (2001) som menar att nedsatt hälsa och 
gamla vanor kan leda till att delaktighet i egenvård minskar. Egenvård är i grunden 
något som personen utövar för välbefinnande, sjuksköterskan kan främja detta genom 
att guida och leda (Orem, 2001). Sjuksköterskan kan guida och leda med hjälp av 
praktiska hjälpmedel, bryta gamla vanor och på så vis främja delaktigheten och öka 
patientens livskvalité. Praktiska hjälpmedel är på så vis ett användbart verktyg i hur 
sjuksköterskan kan främja delaktigheten i den egna vården vid svårläkta sår. 
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Konklusion 

De åtta artiklar som tas upp i resultatet belyser hur sjuksköterskan kan främja 
patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår. Resultatet visar att 
utbildning och rådgivning till patienten om svårläkta sår, dess konsekvenser och 
egenvårdsaktiviteter kan leda till ökad delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår 
även på lång sikt. För att sjuksköterskan ska kunna främja patientens delaktighet är en 
förtroendefull relation viktig där hela personen ses och inte endast det svårläkta såret. 
Genom att aktivt lyssna på patienten kan sjuksköterskan ta in hela personen, även 
personliga resurser kan undersökas. Sjuksköterskan främjar delaktighet genom att se 
patienten som kompetent vilket kan leda till att patienten intar en självständighet och 
aktiv roll i vårdsituationen. Emotionellt och praktiskt stöd kan möjliggöras av 
sjuksköterskan för att främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta 
sår. Detta kan genomföras genom att sjuksköterskan intar ett helhetsperspektiv men 
också involverar närstående. Praktiska hjälpmedel som kan underlätta patientens 
delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår är något sjuksköterskan kan 
använda.     
 

Implikation 
I sjuksköterskans ansvarsområde ingår omvårdnaden vid svårläkta sår och att skapa 
möjlighet till delaktighet för patienten, detta är något som behöver uppmärksammas i 
sjuksköterskeutbildningen. Omvårdnadsmiljön bör vara stressfri för att möjliggöra att 
den förtroendefulla relationen ska kunna uppstå. Sjuksköterskan behöver dock vara 
medveten om att en hög arbetsbelastning är något som kan vara svårt att förändra av 
en ensam sjuksköterska. I de situationer då det är knappt om tid behöver 
sjuksköterskan prioritera att vara närvarande och lyssna aktivt, ett värdefullt utbyte 
kan då ske i den förtroendefulla relationen vilket främjar patientens delaktighet i den 
egna vården vid svårläkta sår.  
 
Sjuksköterskan skulle kunna ge patienten regelbunden utbildning och rådgivning om 
bland annat hur egenvården kan utföras. Det kan vara viktigt inom hälso- och 
sjukvården att ta fram egenvårdsmaterial exempelvis broschyrer och 
färdiga Powerpoint om det specifika svårläkta såret. Sjuksköterskan behöver själv 
utbildas för att pedagogiskt kunna lära ut. Forskningen kring hur sjuksköterskan kan 
främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta sår är ett relativt 
outforskat område, därför är mer forskning önskvärt. Vidare forskning om 
olika svårläkta sårtyper kopplat till patientens delaktighet skulle kunna fördjupa 
förståelsen för hur sjuksköterskan kan gå tillväga för att göra den unika patienten 
aktiv i den egna vården. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 Sökord CINAHL  PubMed  

Svårläkta sår Wounds, Chronic (MH)  

Bensår, fotsår, trycksår 
inklusive diabetessår och 
tumörsår 

Skin Ulcer+ (MH och 
explode)  

Bensår, fotsår och 
trycksår 

 Skin Ulcer (MeSH-term) 

Diabetessår  Diabetic ulcer (fritext) 

Tumörsår  Fungating wounds (fritext) 

Delaktighet Participation (fritext)  

Egenvård Self Care (MH) Self Care (fritext) 

Omvårdnad  Nursing (fritext) 

Sårvård Wound Care (MH)  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 
 

 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitets-
granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-02-17 CINAHL 

(MH "Wounds, Chronic”) AND 
(MH "Wound Care") AND 
participation 
 
Limits: Published Date: 20080101-
20171231; English Language; Peer 
Reviewed; Research Article   3 2 1 1 

2017-02-27 CINAHL 

(MH "Self Care") AND (MH "Skin 
Ulcer+")  
 
Limits: Published Date: 20080101-
20171231; English Language; Peer 
Reviewed; Research Article 74 54 3 2 

2017-02-27 PubMed 

"skin ulcer" [MeSH Terms] OR 
diabetic ulcer OR fungating 
wounds AND self care AND 
nursing 
 
Limits: 10 years 146 131 4 4 

Totalt   223 187 8 7 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Adib-Hajbaghery, M., Alinaqipoor, T. (2012). Comparing the Effects of Two Teaching 
Methods on Healing of Diabetic Foot Ulcer. J Caring Sci., 26(1), 17–24. 
doi:10.5681/jcs.2012.003. 

Land  
Databas 

Iran. 
PubMed. 

Syfte Att jämföra effekterna av olika typer av patientutbildning om fotvård med andelen läkta 
diabetiska fotsår. 

Metod:  
Design 

 
En matchad kontrollerad studie, tre grupper följdes under fyra veckor. Två 
interventionsgrupper genomgick utbildning medan den tredje gruppen var en 
kontrollgrupp. Interventionsgruppen A hade utbildning som bestod av en timmes 
föreläsning, interventionsgrupp B fick en mer interaktiv utbildning. 

Urval 45 patienter utan tidigare erfarenhet av fotvårdsutbildning med diabetiskt fotsår valdes ut 
från Shahid Beheshti sjukhus och diabetescentrum Golabchi poliklinik i Kashan. 

Datainsamling Data samlades in vid ett första möte där en sårbedömning och fotografering gjordes utav 
diabetessåret. Frågeformulär, en checklista för sår samt en checklista för patientens 
egenvårdsaktiviteter användes regelbundet och jämfördes efter tre månader. 
Fotografering av diabetessåret användes även i slutet av datainsamlingen.   

Dataanalys SPSS. För att undersöka statistiskt signifikanta skillnader användes Student’s t-test, 
ANOVA, ANCOVA, chi-square och the Fisher exact test. 

Bortfall 4 %. 

Slutsats Egenvård genomfördes i högre grad av de patienter som genomgått den interaktiva 
sjuksköterskeledda utbildningen med bland annat rollspel, PowerPoint samt träning i 
egenvård än den grupp som enbart fått föreläsning. Ett signifikant samband visades 
mellan patienterna som varit med i den interaktiva utbildningen med egenvård och 
läkningen av diabetessåret.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I – 96%. 
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Artikel 2 

 

 

 

 

 

 

Referens Bedin, LF., Busanello, J., Sehnem, GD., Da Silva, FM., & Poll, MA. (2014). Strategies to 
promote self-esteem, autonomy and self-care practices for people with chronic wounds. 
Revista Gaucha De Enfermagem, 35(3), 61-67. doi:10.1590/1983-1447.2014.03.43581 

Land  
Databas 

Brasilien. 
PubMed. 

Syfte Att identifiera sjuksköterskors strategier i primärvården till att främja självkänsla, 
autonomi och egenvårdsmetoder för patienter med svårläkta sår.  

Metod:  
Design 

 
Fokusgrupp användes vilket är en kvalitativ forskningsmetod. Åtta sjuksköterskor ingick 
i fokusgruppen under 2012.  

Urval Åtta sjuksköterskor som arbetade på vårdcentraler i en kommun i södra Brasilien. 
Sjuksköterskor hade deltagit i en vidareutbildning för sårvård. 

Datainsamling Fokusgruppen träffades under tre tillfällen och de hölls av en medlare och en icke-
deltagande observatör. En ämnesguide användes med frågor om tänkbara strategier för att 
främja självkänsla, autonomi och egenvård för patienter med svårläkta sår. 

Dataanalys Tematisk analys genomfördes och fyra kategorier uppkom: Omvårdnadsperspektiv 
utifrån kompressionsbehandling, Stöttning: familj och social påverkan, Tvärvetenskapligt 
arbete samt Autonomi och sjuksköterskor. 

Bortfall Ej angivit. 

Slutsats Sjuksköterskorna i studien belyste vikten av att se hela personen och dennes behov utöver 
det svårläkta såret för att kunna främja delaktighet i den egna vården. En förtroendefull 
relation behövdes skapas mellan sjuksköterska och patient, att motivera patienterna 
visades även vara ett sätt för sjuksköterskan att kunna främja egenvård. Patienten kunde 
behöva stöd för att bli delaktig i den egna vården vid svårläkta sår. Detta stöd kunde 
komma från olika håll, från sjuksköterska, närstående eller från religionen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II – 79 %. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

Referens Da Silva, DC., Budó, Mde L., Schimith, MD., Torres, Gde V., Durgante, VL., Rizzatti, 
Sde J., & Simons, BS. (2014). Influence of social networks on the therapeutic itineraries 
of people with venous ulcer. Revista Gaucha De Enfermagem, 35(3), 90–96. 
doi:10.1590/1983-1447.2014.03.45072 

Land  
Databas 

Brasilien. 
CINAHL.  

Syfte Att identifiera inflytandet av sociala nätverk i behandlingen av venösa sår. 

Metod:  
Design 

 
Kvalitativ intervjustudie.  

Urval 14 patienter med diagnosen venösa sår, ålder över 18 år, fick behandling på den öppna 
enheten för angiologi på ett sjukhus i Rio Grande Do Sul. De venösa sårens varaktighet 
var mellan 6 månader och 25 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer genomfördes under 2013.  

Dataanalys Innehållsanalys som formade tre kategorier: Min familj oroas med mig, Jag får hjälp av 
vänner och Jag gör det själv. 

Bortfall Ej angivit.  

Slutsats I studien framkom det att sjuksköterskor skall rådas till att skapa en förtroendefull 
relation med patienten och även ta hänsyn till patientens sociala nätverk för att kunna 
främja delaktighet i den egna vården. Sjuksköterskor undervisade det sociala nätverket 
om relevant information kring det venösa såret, detta för att stöd till delaktighet i den 
egna vården skulle kunna möjliggöras för patienten. Det sociala nätverket kunde även ha 
egna erfarenheter om venösa sår vilket ledde till att råd lämnades över till patienten. Det 
framkom att patienterna ibland utför omvårdnadsåtgärder själv på grund av en stark 
integritet, genom att sjuksköterskan såg och stärkte patienten som kompetent kunde 
egenvården främjas.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II - 75 % 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

Referens Heinen, M., Borm, G., van der Vleuten, C., Evers, A., Oostendorp, R., & van Achterberg, 
T. (2012). The Lively Legs self-management programme increased physical activity and 
reduced wound days in leg ulcer patients: Results from a randomized controlled trial. 
International Journal Of Nursing Studies, 49(2), 151–161. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2011.09.005. 

Land  
Databas 

Nederländerna. 
CINAHL. 

Syfte Att undersöka effektiviteten av rådgivningsprogrammet The Lively Legs för att främja 
användandet av kompressionsterapi och fysisk träning vid bensår samt dess effekter på 
återfall.   

Metod:  
Design 

 
Kvantitativ randomiserad kontrollerad studie. Interventionsgruppen genomgick två till 
sex sjuksköterskeledda sessioner, vilka innefattade bland annat utbildning, motiverande 
samtal och utformning av personliga mål med egenvården. Kontrollgruppen fick vanlig 
vård. 

Urval Patienter med bensår erbjöds att delta vid elva polikliniker för dermatologi. Det var 184 
patienter med i studien, 92 patienter i interventionsgruppen och 92 patienter i 
kontrollgruppen. Det var 68 % av patienterna som hade venösa, arteriella eller mixade 
venösarteriella bensår vid studiens början och övriga var patienter med nyligen 
läkta bensår. Mediantiden på bensårets varaktighet vid studiens början var tre till fyra 
månader. 

Datainsamling Frågeformulär vid start, 6, 12 och 18 månader angående kompressionsbehandling, fysisk 
aktivitet och sårbedömning.  

Dataanalys Generaliserad linjär mix modell. Kaplan-Meier skattning efter 18 månaders uppföljning 
av såren. 

Bortfall Efter 18 månader hade 26 % fallit bort. 

Slutsats Studien visade ett resultat där det program som interventionsgruppen fick av 
sjuksköterskan ledde till ökad egenvård i form av fysisk aktivitet genom dagliga 
promenader och benövningar jämfört med kontrollgruppen. Patienterna hade i och med 
de sjuksköterskeledda sessionerna fått möjlighet att utveckla strategier och egenvårdsmål, 
vilket underlättade delaktigheten i den egna vården vid svårläkta sår.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I – 91%. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens McNichol, E., McKay, A., Milligan, C., Bennett, K., Hulme, R., & Joy, H. (2015). A 
patient-led approach to product innovation in patient education and wound management. 
EWMA Journal, 15(1), 47–51.  

Land  
Databas 

Storbritannien. 
CINAHL. 

Syfte Att undersöka de möjliga fördelarna med utökad patientdelaktighet genom identifiering 
av behov och lösning för att förstå sårvårdsmiljön. 

Metod:  
Design 

 
Aktionsforskning som bestod av tre delar – att kartlägga problemet, generera förslag på 
lösningar och testa lösningarna. Prototyper för programvara med bland annat egenvård 
för svårläkta sår utvecklades.  

Urval 47 äldre patienter med erfarenheten av att leva med svårläkt sår samt vårdpersonal. 

Datainsamling Med hjälp av workshops och intervjuer där både patienter och vårdpersonal deltog. Olika 
koncept av programvara vars syfte var att utbilda patienter i egenvård vid svårläkta sår 
diskuterades. Därigenom kunde behov som patienten har identifieras och möjliga 
lösningar undersökas.   

Dataanalys Feedback från workshops användes för att välja det slutliga konceptet för 
vidareutvecklingen av programvaran. Fokusområde som identifierades var frågor som var 
viktiga för patienterna att kunna utföra egenvård vid svårläkta sår. 

Bortfall Ej angivit.  

Slutsats Utbildning och information om sårvård inklusive egenvårdsaktiviteter var något som 
både vårdpersonal och patienter ansåg vara viktigt. Detta kunde främja delaktighet och 
självständighet i den egna vården vid svårläkta sår. Patienterna i studien kände ett behov 
för lättillgänglig personlig rådgivning, information och stöd för att underlätta 
delaktigheten i egenvården. Även praktiska hjälpmedel kunde underlätta och därmed öka 
delaktigheten i den egna vården.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II – 72 % 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

Referens Van Hecke, A., Grypdonck, M., Beele, H., Vanderwee, K., & Defloor, T. (2011a). 
Adherence to leg ulcer lifestyle advice: qualitative and quantitative outcomes associated 
with a nurse-led intervention. Journal Of Clinical Nursing, 20(3/4), 429–443. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03546.x. 

Land  
Databas 

Belgien. 
PubMed. 

Syfte Att undersöka upplevda förändringar efter en sjuksköterskeledd livsstilsintervention vid 
bensår.  

Metod:  
Design 

 
Mixad metod. Kvalitativ bedömningsmetod samt pre-post-testdesign. Interventionen 
bestod av tre delar. Del ett var att låta patienten berätta sin historia om hur det var att leva 
med bensår, detta för att sjuksköterskan skulle få en ökad förståelse. Del två bestod av 
utbildning om livsstil vid bensår, del tre sattes personlig målsättning för egenvård av 
patienten tillsammans med sjuksköteterskan.  

Urval 26 patienter med venösa bensår och kompressionsbehandling som inte helt utförde den 
egenvård som sjuksköterskan hade föreslagit. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och deltagande observation hölls i öppenvården där 
patienten uppmanades att berätta om sina erfarenheter. Kvantitativ data om såret, bära 
kompression, aktivitetsnivå och smärta samlades in vid tre tillfällen. Data samlades in 
mellan september 2008 och juli 2009. 

Dataanalys Kvalitativ induktiv innehållsanalys samt QSR N6, koder och fyra kategorier skapades: 
kognitiva förändringar, beteendeförändringar, känslomässiga förändringar och fysiska 
förändringar.  Kvantitativ data analyserades med SPSS 15.0 och Wilcoxon signed-rank 
test. 

Bortfall 21 %. 

Slutsats Efter genomförd intervention med utbildning ökade kunskapen om hur patienten kan vara 
delaktig i egenvården, även kunskapen om varför dessa egenvårdsaktiviteter var bra 
ökade. Utbildning och relationen med sjuksköterskan ledde till att patienterna mer 
medvetet följde de livsstilsråd som gavs. De aktiviteter som var lättare att tillämpa i 
vardagen genomfördes mer frekvent. Vissa patienter fick hjälp av sjuksköterskan att 
utveckla kreativa strategier för att göra övningarna till en vana och minska obehag. Det 
visade sig att fler patienter utförde fysisk aktivitet genom benövningar efter tre månader. 
De patienter som lärde sig att linda på och av kompressionslindan uppgav att de återfick 
självständighet, en självständighet som patienterna beskrev som en bidragande orsak till 
fortsatt utförande av egenvård. Ett signifikant samband fastställdes mellan utbildning och 
sårläkning.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I – 94% enligt kvalitativ granskning, 83% enligt kvantitativ granskning.  



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

Referens Van Hecke, A., Verhaeghe, S., Grypdonck, M., Beele, H., & Defloor, T. (2011b). 
Processes underlying adherence to leg ulcer treatment: a qualitative field study. 
International Journal Of Nursing Studies, 48(2), 145–155. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2010.07.001.  

Land  
Databas 

Belgien. 
PubMed.  

Syfte Att undersöka processer som ligger bakom beteendemönster hos patienter med bensår 
som erhållit livsstilsråd. 

Metod:  
Design 

 
Kvalitativ fältstudie. Intervention genomfördes under tre månader med både utbildning 
och rådgivning om bland annat svårläkta sår och dess konsekvenser samt om livsstil.  

Urval 26 patienter med venösa bensår, sårets varaktighet medelvärdet 25,5 veckor.   

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor samt deltagande observation. Frågorna 
handlade om patientens och sjuksköterskans relation, delaktighet, samarbete med 
närstående.  

Dataanalys Tematisk analys med hjälp av QSR N6. De två teman som identifierades var tillit och 
andra beteende faktorer.  

Bortfall 8 %.  

Slutsats Studien belyste vikten av att sjuksköterskan bygger upp en förtroendefull relation med 
patienten genom att se hela personen. Denna tilltro skapades genom det interpersonella 
mötet med en och samma sjuksköterska. Det ledde till att patienten följde livsstilsråd 
exempelvis benövningar och promenader som gavs av sjuksköterskan för att patienten 
kunde bli delaktig i egenvården. Genom att sjuksköterskan motiverade patienten ledde 
det till att patienten med större sannolikhet följde råden även på längre sikt. Även 
utbildning och rådgivning kunde främja delaktigheten vid svårläkta sår och öka 
välbefinnandet. Tillsammans med sjuksköterskan kunde användbara egenvårdsstrategier 
utformas. Det var av vikt att sjuksköterskan undersökte patientens personliga resurser och 
tidigare erfarenheter. Sjuksköterskan kunde även involvera patientens närstående eller 
praktiska hjälpmedel för att främja patientens delaktighet i den egna vården vid svårläkta 
sår.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I - 98%. 



 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Wang, S. C., Anderson, J. A., Jones, D. V., & Evans, R. (2016). Patient perception of 
wound photography. International Wound Journal, 13(3), 326–330. 
doi:10.1111/iwj.12293. 

Land  
Databas 

Canada. 
Manuell sökning utifrån sårvårdstidskrifter.   

Syfte Att undersöka hur fotografisk dokumentation påverkar patientens förståelse av och 
delaktighet i sin egen sårvård.   

Metod:  
Design 

 
Kvantitativ metod med användning av frågeformulär. Frågorna formulerades genom en 
6-gradig skala från "starkt emot" till "instämmer".  

Urval 71 patienter besvarade frågeformuläret. Alla patienter som besökt kliniken the Wound 
Care Centreat Women’s College Hospital i Canada under dagarna av studien erbjöds att 
delta. 62 % av patienterna hade fotsår och 24 % bensår. Medelvärdet på sårets 
varaktighet var 3,3 år.  

Datainsamling Frågeformuläret omfattade frågor om patienterna övervakade sina sår och om fotografisk 
dokumentation skulle motivera patienterna till delaktighet i den egna vården vid svårläkta 
sår.  

Dataanalys Uppgifterna som framkom ur frågeformulären analyserades med hjälp av chi-square test. 

Bortfall Ej angivit. 

Slutsats Under studiens gång kom det fram att två grupper skulle jämföras, en grupp kunde se 
sina sår på egen hand och en grupp behövde hjälp av sjuksköterskan eller spegel för att se 
sina sår. Resultatet visade att mer än 50 % av patienterna uppgav att främjande av 
delaktighet i den egna vården kunde utföras genom fotografisk dokumentation av de 
svårläkta sår. Båda grupperna ansåg att fotografisk dokumentation kunde vara en bra 
hjälp till att se sina sår och utvecklingen av dessa. Patientgruppen som hade svårt att se 
sina sår förklarade en känsla av förlust av kontroll, däremot uppgav de att med hjälp av 
fotografisk dokumentation skulle de ha möjlighet att kunna få en förståelse för hur såret 
såg ut och hur det läkte. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II – 74 % 
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