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Sammanfattning 

Sårvård är central omvårdnadsuppgift i sjuksköterskans profession som kräver 

specifika kunskaper, förberedelser och tidsplanering vilket innebär behov av en rad 

olika resurser men även kostnader för hälso- och sjukvården.  Sjuksköterskans 

kunskap gällande prevention och sårvårdsbehandling utgör grunden för 

evidensbaserad sårvård med patientens personliga behov i fokus. Syftet var att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av sårvård, och genomfördes som en systematisk 

litteraturstudie där resultatet utgjordes av åtta kvalitativa och två kvantitativa 

vetenskapliga artiklar. I resultatet framkom fyra teman som belyser sjuksköterskors 

erfarenheter av sårvård; utmaningar; helhetssyn i sårvård; behov av kunskap och 

betydelsen av stöd. Konklusionen påvisar vikten av att se på patienten som har behov 

av sårvård ur ett helhetsperspektiv. Det handlar inte enbart om att behandla själva 

såret utan bemötandet utifrån helhetssyn, att se personen i den aktuella 

omvårdnadssituationen. Studien belyser även vikten av teamarbete och ett gott 

samarbete mellan olika professioner i sjukvården, vilket leder till att kontinuitet 

uppnås. Slutligen behövs det kontinuerlig sårvårdsutbildning till sjuksköterskor inom 

klinisk verksamhet men även fortsatt forskning som lyfter tillämplig av 

evidensbaserad prevention av sår samt effektstudier av sårbehandling.  
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Abstract 

Wound care is a central task of the nursing profession that requires specific 

knowledge, preparation and planning which means the needs of a variety of resources, 

but also the costs of health care. The nurse's knowledge regarding wound treatment, 

care, and prevention is the basis for evidence-based wound care with the patient's 

personal needs in mind. The aim was to highlight nurses' experiences of wound care, 

and carried out a systematic literature where the result had eight qualitative and two 

quantitative scientific articles. The results revealed four themes that highlight nurses' 

experiences of wound care; challenges; holistic approach to wound care; need for 

knowledge and the importance of support. The conclusion demonstrates the 

importance of ensuring the patient is in need of wound care from a holistic 

perspective. It is not just about treating the wound without seeing the human being in 

its entirety, and to respond to the patient in the current nursing situation. The study 

also highlights the importance of team work and good cooperation between different 

professionals in health care, which leads to continuity, is achieved. Finally, we need 

continuous wound care training for nurses in clinical practice but also continued 

research that highlights relevant evidence-based prevention of ulcers and efficacy 

studies of wound healing. 
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Inledning 

Sårbehandling är den äldsta och vanligaste omvårdnadsåtgärden i vårdarbetet och har 

varit problematisk för människor i alla tider (Lindholm, 2012). Sår orsakar sjuklighet 

samt negativ inverkan på patientens livskvalitet och strävan för bättre sårvård pågår 

hela tiden (Zarchi, Latif, Haugaard, Hjalager & Jemec 2014). Synen på sårvård utgår 

ifrån en helhetsbedömning där patienten är i fokus med betoning på patientens egna 

perspektiv av sin livssituation samt vårdandet (Eskilsson, & Carlsson, 2010). Det är 

därför viktigt att behandla såret för att kunna ge patienten möjlighet att leva ett gott 

liv trots lidandet som uppstår från såret (Alexander, 2010). Sårvård är en mycket 

tidskrävande uppgift för sjukvårdspersonal och även mycket kostsamma för samhället 

(Öien, Forssell, & Ragnarson Tennvall, 2015). Sjuksköterskor som ansvarar för 

patienter med komplexa sår behöver en viss nivå av kompetens och utbildning för att 

säkerställa optimal sårvård. I statistiska rapporter från SBU (2014) är det 50,000 – 

80,000 personer i Sverige som har bensår och var femte patient på akutsjukhus har 

trycksår. Sjuksköterskorna i Sverige har idag hand om patienternas 

omvårdnadsplanering och dokumentationen är därför viktig, att på ett korrekt sätt, 

skriva ned för kollegor och annan vårdpersonal. Därför används digitala bilder i 

sårjournaler vilket ger möjligheter för all personal att följa förloppet (Lindholm, 

2012). 

Bakgrund  

Sår, sårbehandling och sårläkning 

Sårvårdshistorik finns daterat år 3000 f.Kr. I historien beskrivs hur man använder 

växter och djur för sårläkning. Vissa av dessa material används även i nutid, till 

exempel fluglarver. Sårläkningsmetoder har utvecklats och kunskaperna inom sårvård 

är betydligt större idag än för några år sedan. Under de senaste 15-20 åren har 

sårbehandling med ren och steril rutin använts i sjukvården i Sverige (Lindholm, 

2012).  

Sår brukar delas in i akuta och svårläkta.  De akuta såren uppstår i samband med 

kirurgi och vid trauma. Hit räknas t ex. brännskador, skärskador, operationssår, 

sticksår och skavsår. Svårläkta sår är sår som inte läker inom sex veckor och beror på 

en bakomliggande orsaker t.ex. cirkulationsnedsättning eller infektion och sjukdom. 

Till de svårläkta såren räknas fotsår hos diabetiker, trycksår och bensår (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). 

För att på bästa sätt behandla ett sår behövs information om sårets storlek, 

lokalisering, utseende, mängden sekretion, lukt och eventuell smärta. Första 

prioritering är att behandla bakomliggande orsaker till såret till exempel fotsår på 

grund av diabetes (Eskilsson & Carlsson, 2010; Ericson & Ericson, 2012).  Sårodling 
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utförs på sår där misstanke om bakterietillväxt eller biofilm finns. Förband för att 

minska lukt finns i olika utföranden till exempel jod- kol, kol/silver, honungsförband 

eller silverförband (Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU, 2014). Det 

finns även sårförband som innehåller smärtlindring för samma ändamål, att lindra 

smärta (Ericson & Ericson, 2012). De vanligaste sårbehandlingarna som utförs är 

kompressionsbehandling, TNP- Topical Negativ Pressure, antibiotikabehandling och 

kirurgiskbehandling (SBU, 2014). Sjuksköterskors kunskaper gällande sårbehandling 

har stor betydelse för patientens välbefinnande. En skicklig sjuksköterska kan se 

patientens egenvärde och se patientens möjlighet till att vara delaktig i sin vård. För 

att uppföljning av sårbehandling ska vara genomförbar är det viktigt att dokumentera 

sårets initiala utgångspunkt. Dokumentationen ska finnas i en sårjournal där 

information om såret är av yttersta vikt vilket utgör förutsättningen för bra sårvård 

(Törnvall, Wahren, & Wilhelmsson, 2009). Genom att använda digitala bilder vid 

dokumentering av sår blir det lättare för sjuksköterskor att följa upp sårets utveckling 

(Quan, Lazarus, Kohli, BSN, Kapoor & Margolis, 2007). Enligt Lindholm (2012) är 

det patientansvarig sjuksköterska (PAS) som skall ansvara för dokumentation av 

patienternas sår. 

Sårläkning består av olika faser; först kommer inflammationsfasen, den börjar direkt 

när vävnaden skadas då det sker en blödning. Inflammationsfasen kvarstår vanligtvis i 

tre till fyra dagar efter skadans uppkomst, inflammationsfasen är alltid aktiv under 

större delen av sårläkningsförloppet vid svårläkta sår. Kännetecken är rodnad, 

värmeökning, smärta och svullnad. Nästa fas är nybildningsfasen som varar i cirka tre 

till fyra veckor i akuta sår och det är här det bildas nyvävnad. Blodkärlen som skadats 

byggs upp igen och sårets yta täcks med epitelceller. Tredje fasen är 

remodelleringsfasen (ombyggnadsfasen) denna fas startar en till tre veckor efter 

skadans uppkomst och kan pågå i flera år. Remodelleringsfasen innebär att det sker en 

mognad av de processer som påbörjats i inflammationsfasen, speciellt fibroblasternas 

arbete. Det finns många faktorer som kan påverka sårläkningsprocessen negativt 

oberoende av orsaker till exempel ischemi, nutrition och infektion beroende på att 

samspelet i läkningsprocessen störts vilket leder till vävnadsnedbrytning. Är 

vävnadsnedbrytningen större än nybildningen ökar såret i storlek (Järhult & 

Offenbartl, 2013). Sårläkningstiden har minskat från 146 dagar år 2009 till 53 dagar 

år 2014 (rikssar, 2016). 

Sårvård ur ett samhällsperspektiv 

I dagens samhälle när allt fler människor når en högre ålder är risken för kroniska 

sjukdomar och svårläkta sår större (Zarchi et al, 2014). Detta innebär att när antalet 

äldre ökar förväntas kostnaderna för svårläkta sår att öka. Det beräknas att varje djupt 

trycksår kostar cirka en miljon kronor och kostnaderna för bensårvård beräknas till 

cirka 964 miljoner kronor per år i Sverige. Enligt SBU, (2014) är sårrelaterade 
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kostnader inom I-länderna uppskattade till två- fyra procent av all hälso- och 

sjukvårdsbudget. Det uppskattas att 50-70 procent av sjuksköterskors arbetstid 

används till omläggning för patienter med svårläkta sår (Lindholm, 2012).  

Sårvård ur ett omvårdnadsperspektiv 

Behandling av sår skall alltid bygga på en helhetsbedömning av patientens 

möjligheter och resurser. Hippokrates uppmärksammade redan år 460-377 f.kr 

betydelsen av helhetssynen av patienten i (Lindholm, 2012 & Ericson & Ericson, 

2012) 

Till sjuksköterskors kompetensområde hör bland annat omvårdnad, vårdplanering, 

medicinska arbetsuppgifter, samordning av det löpande vårdarbetet, handledning samt 

att ge information till patienter och närstående (Zarchi et al, 2014). I omvårdnad krävs 

det att sjuksköterskor har ett bra förhållningssätt för att kunna utöva yrket på ett sätt 

som leder till personcentrerad vård, där fokus är helhetssynen på patienten (Broderick 

& Coffey, 2013).  

Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan ser till hela människan, att vården 

anpassas till patientens behov och resurser (Manley, Hills & Marriot, 2011).  

Det är en patient med ett sår, sjuksköterskan ska inte bara inrikta sig på sjukdom utan 

ska se patienten som en hel människa (Eskilsson, & Carlsson, 2010). Personcentrerad 

vård belyser vikten av att känna personen bakom patienten och som en människa med 

anledning, med vilja, med känslor och med behov för att engagera personen i sin vård 

och behandling. För att uppnå personcentrerad vård betonade sjuksköterskor deras 

relation och kommunikation till patienten och deras anhöriga. Vänlighet och 

tillmötesgående sågs som avgörande för att nå en förtroendefull relation mellan 

patienter och sjuksköterskor. Detta innebär att hitta tid till att lyssna och prata med 

patienten och deras anhöriga, att ge information och hjälpa till att lindra oro. Även om 

patienten är oförmögen att fatta beslut blir det viktigt att samarbeta tillsammans med 

anhöriga för att överväga vad som är bäst för patienten (Ross, Tod, & Clarke, 2014).  

Joyce Travelbees omvårdnadsteori uppmärksammar människan som individ, i 

lidande, i livsmening, i relation mellan sjuksköterskor och patienter samt 

kommunikation. Travelbee betonar att människan är unik som individ, lik men olik 

till andra personer och ser lidandet som en normal del i livet och en del av att vara 

människa. Travelbee säger att sjuksköterskors roll inte är att ge mening till individen 

utan att hjälpa individen att finna sin mening. Individen behöver hjälp med att finna 

mening i de förutsättningar som måste följas för att bevara hälsan. Individen behöver 

även hjälp med att acceptera sin sjukdom i syfte att kunna leva ett helt och rikt liv 

trots sjukdom. Travelbee poängterar att relationen mellan sjuksköterskor och patienter 

grundläggs i ett respektfullt möte, där sjuksköterskan visar empati, är lyhörd och 

beredd att tillsammans med patienten satsa på att behandling ska ge lindring. Ett av 
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sjuksköterskans viktigaste redskap enligt Travelbee är kommunikation. Genom att 

kommunicera gers möjlighet för sjuksköterskan att etablera en relation till den sjuke 

och uppnå målet för omvårdnaden (Kirkevold, 2000).  

Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar på behov av interprofessionell samverkan när 

evidensbaserad sårvård ska planeras. Därför är det angeläget att studera 

sjuksköterskors erfarenheter gällande sårvård för att få kunskap om omvårdnad av 

sårvård som kan säkerställa en god kvalitet där sårläkning förbättras och vårdtiden 

förkortas, samt där lidandet för patienterna minskar. 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av sårvård. 

Metod 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg & 

Wengström (2013) vilket innebär att identifiera, välja, värdera och analysera relevant 

forskning i det aktuella ämnet.  

Datainsamling 

Studien startades genom att en orienterad sökning gjordes för att få fram en 

övergripande syn på det valda området. Den orienterade sökningen begränsades till 

åren 2005-2016 och frambringade olika förslag på ord kring sår och sårvård. Vidare 

utfördes en strukturerad sökning, enligt Forsberg och Wengström (2013). Valda 

databaser var Cinahl som är relevant för omvårdnadsforskning, PubMed vilken 

inriktar sig på medicin- och omvårdnadsforskning och PsycInfo som täcker 

psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, (2013). Utifrån 

syftet som var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av sårvård valdes sökorden: 

sjuksköterska (nurse), erfarenhet (experience), sår (ulcer, wound), vård (care). 

Sökorden kombinerades med trunkering (*) för att få fram alla variationer på orden 

vilket utökade antalet artiklar som visades. Booleska operatorer AND användes för att 

begränsa sökningen och för att få ett resultat riktat mot syftet (Forsberg & 

Wengström, 2013; Friberg, 2006). Se Tabell 1. Flera artiklar återkommer i de tre 

databaserna, vilket innebär att sökorden är kvalificerade för fenomenet som 

studerades (Forsberg & Wengström, 2013; Friberg, 2006). Den kombinerade 

sökhistoriken återfinns i tabell 2. För att säkerställa att de artiklar som söktes var 

relevanta till syftet användes inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionkriterier 

var peer reviewed artiklar enligt Friberg, (2006) för att säkerställa att artiklarna 

genomgått en vetenskaplig granskning innan de publicerats. Artiklarna skulle vara 
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skrivna på engelska, inriktad mot människor, forskningsartiklar samt att abstrakt 

fanns tillgängligt, årtalen var 2005-2016 i denna studie för att kunna granska den 

senaste forskningen. Exklusionkriterier var de titlar och abstrakt som inte verkade 

svara mot syftet i denna studie och som inte belyste sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser. De artiklar som författades ur patientens perspektiv, erfarenheter och 

upplevelser samt sjuksköterskestudenters erfarenheter och upplevelser exkluderades. 

Booleska operatorer NOT och OR användes inte på grund av att de inte var relevanta 

till artikelsökningar med de sökord som användes, då sökorden kunde kombineras.   

Sökningar i databaserna 

CINAHL  

Första sökningen gjordes 2016-02-25 i databasen Cinahl, där användes Cinahl subject 

headings som söktes i fritext orden var Wound* AND Care* AND Nurse* AND 

Experience*. Peer reviewed, engelska, inriktad mot människor, forskningsartikel och 

årtalen var 2005- 2016. Sökningen gav sammanlagt 129 sökträffar. 129 titlar lästes för 

att se vilka artiklar som relaterade till syftet. Av de 129 titlarna valdes 45 artiklar då 

de verkade inrikta sig på sjuksköterskornas erfarenheter och upplevelser av sårvård 

vilket var syftet i denna studie och deras abstrakt lästes. Av de 45 artiklarna valdes 

fem till granskning och slutligen valdes tre till resultatartiklar då de svarade mot 

syftet. På grund av att sår kan betyda wound och ulcer på engelska gjordes en till 

sökning på Cinahl 2016-03-01där söktes Ulcer* AND Care* AND Nurse* AND 

Experience*. Några nya artiklar tillkommer i den andra sökningen som gav 91 

sökträffar samtliga titlar lästes. Av de 91 artiklarna lästes 15 abstrakt vilka 

motsvarade inklusionskriterierna. Tre artiklar granskades av de 15 och slutligen 

valdes en resultatartikel som svarade mot syftet.  

PubMed  

Tredje sökningen gjordes 2016-03-08 i databasen PubMed sökorden var Wound* 

AND Care* AND Nurse* AND Experience*. Nurse var det enda ordet som fanns som 

Medical Subject Headings [MeSH]. Sökorden söktes i fritext i kombination med den 

booleska operatorn AND. Begränsningar var abstrakt, årtalen 2005- 2016, människan 

och engelska. 284 sökträffar visades och samtliga titlar lästes. Av de 284 titlarna 

valdes 12 artiklar vilka verkade motsvara studiens syfte och deras abstrakt lästes. Av 

12 abstrakt valdes två artiklar till granskning och slutligen valdes två resultatartiklar 

då de svarade mot syftet. På grund av att sår kan betyda wound och ulcer på engelska 

gjordes även här en ytterligare sökning med orden Ulcer* AND Care* AND Nurse* 

AND Experience*. 123 sökträffar visades där samliga titlar lästes. Några dubbletter 

återkom. Av de 123 titlarna valdes sex artiklar och deras abstrakt lästes. Ingen av de 

sex artiklarna valdes till granskning på grund av att de inte motsvarade syftet i 

studien.  
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PsycInfo  

Sista sökningen gjordes 2016-03-25 i databasen PsycInfo med sökorden; Wound* 

AND Care* AND Nurse* AND Experience*. Begränsningar var abstrakt, Peer 

reviewed, årtalen 2005- 2016, människan och engelska. Sökorden ulcer, wound care 

och nurse experience fanns inte i Thesaurus därför söktes orden i fritext i kombination 

med den booleska operatorn AND. Sökningen gav 27 sökträffar och samtliga titlar 

lästes. Av de 27 artiklarna lästes fyra abstrakt då de verkade motsvara syftet, en 

artikel granskades och slutligen valdes en resultatartikel för att den svarade mot syftet 

i denna studie. Ulcer* AND Care* AND Nurse* AND Experience* söktes även på 

PyscInfo för att säkerställa att inte missa relevanta artiklar. 25 sökträffar visades där 

samtliga titlar lästes några dubbletter tillkom. Av de 25 titlarna valdes tre artiklar och 

deras abstrakt lästes. På grund av att ingen av de tre artiklarna motsvarade syftet 

valdes inga till granskning.  

Manuell sökning 

Tre artiklar söktes manuellt där två återfanns på Cinahl och en på Pubmed, tre 

abstrakt lästes och granskades och slutligen valdes tre resultatartiklar vilka svarade 

mot syftet. Enligt Forsberg & Wengström (2013) kan litteratursökning ske manuellt 

när en relevant artikel har hittas som motsvarar problemområdet i studien, från 

artikelns referenslista kan det finnas artiklar som berör ämnet. 

Artikelöversikt gjordes av alla valda artiklar för att kunna få en lättare överblick över 

vad som var relevant till syftet. Artiklarna granskades enskilt och sedan tillsammans 

enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för att få relevant information 

som knyts samman till studiens syfte. Bedömningsmallen diskuterades sinsemellan 

för att få fram bästa möjliga förståelse om artikeln för att slutligen ge en 

sammanhängande syn över den vetenskapliga kvalitén. Två av resultatartiklarna 

bedömdes grad II och inneha medelkvalitet och åtta artiklar bedömdes grad I och 

inneha högkvalitet enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 

Sammanfattning av urvalet  

Totalt gav sökningarna i de tre databaserna 682 artiklar, varav 88 abstrakt lästes (55 

dubbletter) och 33 artiklar delades upp och lästes vidare i sin helhet då de ansågs 

svara mot syftet utifrån abstrakten. Av dessa granskades sedan 14 av artiklarna efter 

bedömningsmallarna. Bortfallet på 4 artiklar grundades på att dessa till största del 

belyste patientens erfarenheter och inte sjuksköterskor. Efter den vetenskapliga 

granskningen inkluderades 10 artiklar som bedömdes i grad I eller II, varav 8 av dem 

var kvalitativa och 2 var kvantitativa. Resultatartiklarna går att finna i bilaga B. 
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Databearbetning 

Först diskuterades förförståelsen angående det valda ämnet tillsammans för att inte 

resultattolkningen skulle påverkas samt för att finna sökord till artikelsökningarna. 

Artikelöversikter, vilka översattes till svenska, gjordes av alla resultatartiklar och 

granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Resultatet/ slutsatsen 

i artiklarna lästes gemensamt ett flertal gånger och jämfördes för att identifiera 

likheter och olikheter. Därefter identifierades meningar och stycken som svarade mot 

studiens syfte, sedan gjordes korta sammanfattningar av alla resultat. Meningsenheter 

markerades och bearbetades, jämfördes och indelades i grupper utifrån innehållet. Ur 

grupperna framträdde fyra olika teman som kopplades till resultatet och blev rubriker; 

(1) Utmaningar, (2) Helhetssyn i sårvård (3) Sjuksköterskor upplever behov av 

kunskap och (4) Betydelsen av stöd.  

 

Forskningsetiska överväganden  

När en studie genomförs skall det godkännas av en etiskkommitté och etiska 

överväganden ska noggrant genomföras (Forsberg & Wengström, 2013). De etiska 

aspekter som bör beaktas vid genomförande av litteraturstudier bistås av; redovisning 

av alla artiklar som ingår i studien, presentation av alla resultat även de som inte 

stödjer en specifik åsikt eller hypotes samt att välja studier som blivit granskade av en 

etisk kommitté och fått tillstånd (Forsberg och Wengström, 2013). Det finns även ett 

konfidentialitets krav kring de personer som deltar i studien. Personuppgifterna 

förvaras så att de oberättigade inte kan ta del av dem (SFS 2003:460). Enligt 

Vetenskapsrådet (2002) bör tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas genom 

forskning, däremot bör hänsyn tas till att individernas integritet och identitet bevaras. 

Därför bör forskare, inför varje vetenskaplig studie, göra en vägning av värdet av det 

förväntade kunskapstillskottet mot möjliga risker i form av negativa konsekvenser för 

berörda deltagare i studien. De vetenskapliga artiklarna som använts i denna litteratur 

studie var godkända av etiska kommittén.  

Resultat 

Resultatartiklarna mynnade ut till fyra teman vilka beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser av sårvård. De fyra teman är utmaningar, helhetssyn i 

sårvård, sjuksköterskor upplever behov av kunskap och betydelsen av stöd. 
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Redovisning över innehållet i resultatartiklarna. 

 

Utmaningar 

Bristen på tid är ett hinder för god omvårdnad eftersom att ta hand om patienter med 

sår ledde till stress för sjuksköterskors arbete och till behovet av prioriteringar om 

vilka typer av sår patienter som ska prioriteras först (Friman, Klang & Ebbeskog, 

2011). Sjuksköterskor upplever att det är en utmaning när obehagliga känslor vid 

sårvården uppkommer. Samtidigt som det är ett försvar som hjälper till att skydda 

sjuksköterskorna från den överväldigande ångest och rädsla de känner vid vårdandet 

av patienter som lider akut (Morgan & Moffatt, 2008). Att se människor som lever i 

misär och är berövade av sin värdighet bidrar till känslan av hjälplöshet hos 

sjuksköterskor eftersom det inte finns något alternativ till att göra skillnad. 

Resultat Artiklar Utmaningar Helhetssyn i 

sårvård 

 

Sjuksköterskor 

upplever behov av 

kunskap  

 

Betydelsen 

av stöd 

 

Alexander, S.J. 

(2010) 

x    

Beeckman et al, 

(2010) 

  x  

Chaboyer & 

Gillespie (2014) 

 x   

Eskilsson & 

Carlsson (2010) 

x x  x 

Friman et al, 

(2011) 

x x x x 

Gillespie et al, 

(2013) 

  x  

Lindahl et al, 

(2008) 

x x x x 

Morgan & Moffat 

(2008). 

x x  x 

Silva et al, (2014)  x x x 

Varga &Holloway 

(2014). 

 x x  
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 På grund av detta kände sig sjuksköterskor otillräckliga, besegrade och ibland 

kränkta (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2008).  

 

Lukten är en annan sak som sjuksköterskor har uppmärksammat är det värsta med 

sårvård framför allt gäller det de maligna såren. Sjuksköterskor finner det utmanande 

att öka patienternas sociala kontakt genom att minska lukten, då det är på grund av 

den som lidandet för patienten infinner sig när såren avger odör (Alexander, 2010). 

Sjuksköterskors som deltar i Alexander, (2010) studie säger att se patientens 

kroppsdelar vittra sönder medans sjuksköterskan gör omläggningar var en traumatisk 

upplevelse. Sjuksköterskor upplevde också engagemang vid sidan av hopplöshet. 

Eskilsson & Carlsson (2010) menar att sjuksköterskor försöker hitta energi för att nå 

harmoni i sitt arbete genom reflektion, acceptans och avstånd, ändå kvarstår känslor 

av frustration och hopplöshet. Det framkom att sjuksköterskor upplevde känsla av 

misslyckande och fel i vårdandet när såret inte läkte. Sjuksköterskornas mål är att 

patienternas sår ska läka och när detta inte sker, uppstår skuldkänslor och deras ansvar 

blir ännu mer betungande (Eskilsson & Carlsson, 2010; Morgan & Moffatt, 2008).  

 

Helhetssyn i sårvård 

Det framkom att ta ansvar, att visa respekt för hela personen, att vara självsäker för att 

kunna visa självsäkerhet, och att se tid och plats i vården av patienter med sår som 

något viktigt (Eskilsson, & Carlsson, 2010). 

Sårvård skall alltid utgå ifrån att lindra lidande och ge omsorg till hela människan 

(Varga & Holloway, 2014). Det innebär att omsorgen inte enbart handlar om 

såromläggning utan det handlar om att ha förståelse för vad patienterna och deras 

anhöriga har gått igenom (Lindahl et al, 2008). Framgången för god sårvård förlitar 

sig på både patienternas vilja att delta i sin behandling och sjuksköterskors vilja att 

införliva det i sitt rutinarbete (Chaboyer & Gillespie, 2014). Erfarenhet visar att 

genom att låta patienterna vara delaktiga i sin vård läkte såren bättre, patienten 

upplevde en sort eufori när de hade följt sjuksköterskan ord och inneburit ett positivt 

resultat (Friman et al, 2011). 

Patienter som försökte hävda viss kontroll över sin vård sågs på något sätt som 

avvikande och bidragande till att deras sår fortfarande var oläkta. Sjuksköterskor 

skyllde på patienterna för deras underlåtenhet att få såren att läka (Morgan & Moffatt, 

2008). Lindahl et al, (2008) påpekade vikten av att kunna se hur patienterna hålls 

fångna av sina sårade kroppar, vilket gav upphov till känslor av medlidande hos 

sjuksköterskorna. Patientens säkerhet skall alltid prioriteras, vilket ingår i att skydda 

patienterna från ytterligare lidande. Att motivera och involvera patienten till sitt eget 

tillfrisknande är en del av sårbehandlingen (Friman et al, 2011). När patienterna 

motiverades och hade förtroende för sjuksköterskorna växte en känsla av ömsesidigt 

förtroende mellan sjuksköterska och patient fram. Detta ansågs ha stor betydelse vid 

vårdandet av patienter med svårläkta sår (Friman et al, 2011). För att förbättra 
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patientens livskvalitet ansåg Silva, Jesus, Merighi & Oliveira, (2014) att 

sjuksköterskor skulle motivera patienten till att vårda sig själva. Bristande motivation 

samt frustration hos patienten berodde främst på att såret återkommit. 

Behov av kunskap  

Sjuksköterskor med kandidatexamen visade signifikant högre kunskap än de utbildade 

sjuksköterskor utan kandidatexamn (Beeckman, Defloor, Schoonhoven, & 

Vanderwee, 2010). För att sjuksköterskor ska kunna utföra exakt och regelbunden 

sårbedömning krävs att de har god kunskap kring sårläkning för att säkerställa ett 

framsteg eller bristen på framsteg kring såret (Allen, Chaboyer, Gillespie, Morely & 

Nieuwenhoven, 2013; Holloway & Varga, 2014).  

Som sjuksköterska måste du kunna visa professionalitet gentemot patienten och 

anhöriga, med det menas att du får gå in i en roll, nästan som en skådespelare för att 

inte visa oproffessionalitet. Sjuksköterskor ska vara medvetna om vikten av att ha de 

kunskaper och färdigheter som behövs för att ge adekvat sårvård oavsett 

omständigheterna. Även om sjuksköterskor saknar kunskap och erfarenhet för att veta 

vad man ska göra skall sjuksköterskan inte avslöja svagheter och brister. 

Sjuksköterskor ska kunna visa självsäkerhet gentemot patienterna för att inte 

patienterna ska känna misstro till sjuksköterskan och hur de utför sina arbetsuppgifter 

(Lindahl et al, 2008).  

Enligt Silva et al, (2014) delegeras sårvårds arbete ibland till sjuksköterskor i teamet 

som saknar tillräckligt kunskap i utförandet. Gillespie et al, (2013) studie visade att 

även om sjuksköterskor har en god kännedom om sårläkningsprocesser, verkar det 

som om många inte använder dem eller de rekommenderade kliniska riktlinjerna 

avsedda för sårvård. Kunskapen kring vilka de bakomliggande orsakerna till sårets 

uppkomst beror på, är viktigt att ta hänsyn till (Friman et al, 2011).  

Betydelsen av stöd 

Sjuksköterskor nämner att stödet från ledningen för deras arbete med att sköta bensår 

är minimalt. När sjuksköterskor träffa patienter med svårläkta sår sökte de 

specialistrådgivning och samarbete med hudläkare vilket sjuksköterskor ansåg vara av 

vikt (Friman et al, 2011). Det framkom att samarbete mellan olika professioner 

behövs för att öka sårbehandlingskunskapen och förbättra patientens välmående 

samtidigt som att sänka kostnaderna för behandlingar (Friman et al, 2011; Lindahl et 

al, 2008). Brist på samarbete mellan annan vårdpersonal och sjuksköterskor samt 

behandlingsskillnader mellan olika yrkesgrupper var en begränsning för att ge 

patienterna med kroniska bensår god vård (Silva et al, 2014). 
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Eskilsson & Carlsson (2010) beskrev att sjuksköterskor upplevde likgiltiga läkare när 

det gäller vården av patienter med svårläkta sår, vilket kan resultera i att deras 

ansvarsområde ökade. Där det förekommer olika staffetläkare har sårvård försvårats 

eftersom de saknar kunskap om patientens sjukdomshistoria och kan inte följa upp 

patientens resultat. Detta gör att kontinuiteten bryts vilket innebär att 

sjuksköterskornas bedömning av patientens behandling är desto viktigare (Friman et 

al, 2011). Det visade sig att sjuksköterskor påverkas djupt av sorg när patienten med 

svårläkta sår riskerar en amputation. Sjuksköterskor blev medtagna av patientens 

svåra situation och för att klara av den, fann sjuksköterskor stöd genom att reflektera 

sina tankar med sina kollegor och att arbeta tillsammans (Eskilsson & Carlsson, 

2010). I en annan studie enligt Morgan & Moffatt, (2008) visade det sig att det finns 

brist för stöd till sjuksköterskor som har att göra med kontinuerliga stressade 

situationer. Detta leder till att patient och sjuksköterskerelationen drabbas i form av 

att till exempel sjuksköterskan och patienten skyller på varandra.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av databaser utgår ifrån studiens syfte. De valda databaserna var Cinahl, 

Pubmed och PsycInfo. Valet ansågs relevant och påvisade god trovärdighet i studien 

eftersom databaser med olika inriktningar ökar möjligheten att finna fler artiklar inom 

ämnesområdet (Henricson, 2012). Kvalitativa och kvantitativa artiklar användes i 

studien för att belysa syftet. Genom att använda båda metoderna kan studien både 

förstärkas och förbättras ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Användning av de två metoder är enligt Henricsson (2012) ett sätt att förstärka 

studiens trovärdighet och ge ökad kunskap eftersom metoden presenterar numerisk- 

och textdata. På grund av att förförståelsen diskuterades i början av studien innebar 

det att vi fick en övergripande syn på det valda området samt hjälp av varandra att 

hitta adekvata sökord som var passande till studiens syfte. Vår förförståelse angående 

sår var att vi båda ansåg det intressant med sår, och att vi båda har gjort 

omläggningar. Därefter gjordes en strukturerad sökning som vi anser styrka 

pålitligheten i studien. I den strukturerade sökningen användes samma sökord i de tre 

databaserna. Valda sökord beskrivs i Tabell 1. En svaghet som finns i studien är att 

översättningen från engelska till svenska kan ha skapat en missförståelse i läsningen 

av artiklarna, vilket kunnat leda till att artiklar som motsvarat syftet fallit bort. Ordet 

upplevelse kan sökas endast på engelskans experience, vilket på svenska också kan 

betyda erfarenhet. Därför valde vi att använda oss av erfarenheter och upplevelser i 

denna studie. Termen sår kan på engelska betyda både wound och ulcer och därför 

gjordes två sökningar på alla databaserna för att säkerställa att inte missa några 

relevanta artiklar. Detta anses vara en styrka. Alla sökord söktes med trunkering 

vilket var en fördel i artikel sökningarna eftersom det medförde bredare sökträffar.  
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För att få relevanta träffar användes begränsningar i alla databaserna (Friberg, 2012; 

Forsberg & Wengström, 2013). Begränsningarna var artiklar som var publicerade 

mellan åren 2005-2016, tillgängliga abstrakt skulle finnas, de skulle vara peer 

reviewed, forskningsartiklar, finnas på engelska samt att artiklarna var inriktade på 

människan. Inklusionskriterierna och exklusionskriterierna som valdes i studien 

bedöms relevanta då de inriktar sig på studiens syfte. Samtliga 10 artiklar 

inkluderades i studien. Två av artiklarna bedömdes grad II och inneha medelkvalitet 

och åtta artiklar bedömdes grad I och inneha högkvalitet. Åtta var kvalitativa artiklar 

och två var kvantitativa. Anledningen till att de flesta artiklar som valdes var 

kvalitativa är att de på ett mer ingående sätt beskriver syftet med denna studie utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av sårvård.  

Resultatartiklarnas ursprung kommer ifrån olika delar av världen som Australien (3), 

Belgien(1), Brasilien (1), Kanada (1), Sverige (3) & Stor Britannien (1). Detta kan 

vara en styrka i studien där överförbarheten påvisar en god kvalité vilket kan ge en 

översyn av helheten. Vi anser att en svaghet med studien är att alla länder har olika 

studielängd för att examineras som sjuksköterska. Ett exempel är Brasilien som har ett 

års utbildning för att bli specialiserad sjuksköterska (Neves & Mauro, 2000). De 

länderna med tre årig utbildning för att bli examninerade sjuksköterskor är Australien, 

Belgien, Stor Britannien och Sverige samt fyra år i Kanada och fem år i Brasilien 

(collageatlas, 2016). 

Resultatartiklarna var etiskt granskade vilket stärker artiklarnas vetenskapliga kvalité. 

Forsberg & Wengström (2013) menar att det är viktigt att studien har fått tillstånd 

från etiska kommittén och att noggranna etiska överväganden gjorts. Genom att denna 

litteraturstudie gjorts systematiskt samt där en trovärdighet, pålitlighet och 

överförbarhet diskuterats görs denna studie bekräftelsebar enligt skribenterna. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskor erfarenheter av sårvård. 

Sjuksköterskor upplever att tidsbrist är en av de större anledningarna till stress. 

Känslor av maktlöshet och otillräcklighet visade sig då sjuksköterskorna inte kunde 

ge den tid till patienten som behövdes. 

I studiens resultat framkommer det att patienter alltid ska vara i centrum i sin vård. 

(Broderick & Coffey, 2013; Friman et al, 2011; Manley et al, 2011). Personcentrerad 

vård till patienten är enligt Manley et al, (2011) svårt att uppmuntra och upprätthålla 

för sjuksköterskor. Det krävs att sjuksköterskor har särskilda kunskaper, färdigheter 

och arbetssätt och har en gemensam filosofi som praktiseras av vårdteamet. Genom 

att vårda hela patienten ger sjuksköterskan patienten motivation enligt Broderick & 

Coffey, (2013) till att förbättra sin utgångspunkt för egenvård. När patienten fått delta 
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i sin behandling och fått tillräckligt med information angående sjukdomen samt 

livsstil förändringar ökar samhörighet mellan sjuksköterskor och patienter.  Morgan & 

Mofatt, (2008) anser att patientens delaktighet i sin sårbehandling kan ge negativa 

konsekvenser kring sårläkningen till exmpel patientens klagan om att 

kompressionsbehandlingen är för stram. Detta gör att sjuksköterskan går emot sina 

kunskaper om kompressionsbehandling och lyssnar på patienten. Slutresultatet blir att 

sårläkningen tar längre tid. Enligt Joyce Trevelbee skall sjuksköterskan se till 

patientens bästa och involvera den i sin vård och genom det göra det till 

personcentreradvård. Vi anser att det är av ytterska vikt att göra patienten delaktig, 

men det kan motbevisa sitt syfte när patienten inte är aktiv i sin vård. 

Genom att få stöd från kollegor och annan vårdpersonal vid sårvård förbättras 

kunskapen samt omsorgen till patienter med sår. Att få stöd från ledningen kan även 

innebära enligt Zarchi et al, (2014) att chefer inte enbart tänker på kostnaden för 

material utan på patienterna i sin helhet och att deras sjuksköterskor skall känna sig 

stolta när de lämnar sitt arbete. Sjuksköterskor i Friman et al, (2011) studie upplevde 

brist för organisatoriskt stöd så som att bristande rutiner påverkar patienternas 

sårvård. Innes, MacPherson & McCabe, (2006) anser att organisatoriskt stöd kan 

effektivisera en arbetsplats till det bättre.   

Friman et al, (2011) säger att stöd från annan vårdpersonal kan påverka vården för 

patienten, eftersom annan vårdpersonal inte har kontinuerligt kontakt med patienten 

riskeras patientens sårläkning. Vilket gav känslan av att de ansvariga sjuksköterskorna 

har bättre kompetens. Detta påvisas genom att kontinuitet gör att sårläkningen 

fortskrider och sjuksköterskorna finner mening med sitt arbete (Morgan & Moffat 

2008; Friman et al, 2011; Zarchi et al, 2014; Lindahl et al, 2008; Silva et al, 2014). 

Kontinuitet gör att sårläkningskostnader minimeras på grund av att sårläkning 

förbättras och att patientsäkerthet uppnås.  

Enligt Lindholn, (2012) är det PAS som skall ansvara för uppföljning av 

dokumentation, vilket stämmer överrens med kommunernas hemsjukvård, men enligt 

våra erfarenheter på sjukhusen är det sårvårdssjuksköterskornas uppgift.  

Enligt Friman et al, (2011) är kontinuitet och bedömning av patienten i sin helhet  

visat sig vara en viktig aspekt för sårläkning. Brist på kontinuitet anses därmed bidra 

till svårigheter beträffande utvärdering och uppföljning av patienten och dess sår. Vi 

anser att det därför är bra med implementering av digitala bilder. Vilket gör att de 

som inte är ansvariga för dokumentationen kan bidra till en lättare översyn av 

sårjournalen. Enhetlig utbildning för sårvårdssjuksköterskor saknas vilket innebär att 

sårvård skiljer sig åt i landet (Alves, Eskes, Holloway, Legemate, Maaskant, Ubbink, 

Van Dijk & Vermeulen, 2014).  
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Vetenskapligt uppdateras sårvårds behandlingar och metoder ständigt, dock brister 

kunskapen när vetenskapen inte frambringas till de som ska utföra den (Friman et al, 

2011; Beeckman et al, 2010; Pancorbo-Hidalgo, Garcia-Fernandez, Lopez-Medina & 

Lopez-Ortega (2006). I Sverige finns det några föreningar inriktade på sårvård så som 

rikssår och sårsjuksköterskor i Sverige (SSiS) som håller i årliga konferenser för att 

sprida infromation kring sårvård. 

Konklusion  

I resultatet av denna studie framkommer det att god sårvård innebär se människan i 

sin helhet och bemöta patienten i den aktuella omvårdnadssituationen. Denna studie 

visar att sjuksköterskor behöver tillgång till fortsatt utbildning för att öka kunskapen 

samt minska kostnader som uppstår kring sårvård. Studien visar också vikten av 

teamarbete, ett gott samarbete mellan olika professioner i sjukvården, vilket gör att 

kontinuitet uppnås. 

Implikation 

 Det är sjuksköterskornas ansvar att uppdatera sig i evidensbaserad kunskap gällande 

sårvård, men tillgänglighet och möjlighet från arbetsgivare gör det lättare för 

sjuksköterskorna att fortbilda sig. Slutligen behövs det kontinuerlig 

sårvårdsutbildning till sjuksköterskor inom klinisk verksamhet men även fortsatt 

forskning som lyfter tillämplig av evidensbaserad prevention av sår samt effektstudier 

av sårbehandling. 
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Tabell 1 : Sökordsöversikt 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord Cinahl Pubmed PsycInfo 

Sår Wound* Wound* Wound* 

Sår  Ulcer* Ulcer* Ulcer* 

Sjuksköterska Nurse* Nurse*  Nurse* 

Erfarenhet Experience * Experience* Experience* 

Omsorg Care* Care* Care* 



BILAGA B  

I 

 

Datum 
Databas/Manuel

l sökning 

Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-02-25 Cinahl 

Wound* AND Care* AND 

Nurse* AND Experience*  

Limiters –Abstract; Published 

Date: 20050101-20161231;  

Peer Reviewed;  Research 

articles; Humans;  

Language: English  

Search modes - Boolean/Phrase  129 45 5 3 

2016-03-01 Cinahl 

Ulcer* AND Care* AND 

Nurse* AND experience* 

Limiters -   Abstract; Published 

Date: 20050101-20161231;  

Peer Reviewed;  Research 

articles; Humans;  

Language: English  

Search modes - Boolean/Phrase 91 15 3 1 

2016-03-08 Pubmed 

Wound* AND Care*AND 

Nurse* AND Experience*  

Limiters: Abstract; Published 

Date:  20050101-20161231; 

Humans;  Language: English 

Search modes – Boolean/phrase 284 12 2 2 

2016-03-08 Pubmed 

Ulcer* AND Care* AND 

Nurse* AND experience* 

Limiters -Abstract; Published 

Date: 20050101-20161231; 

Humans; Language: English  

Search modes - Boolean/Phrase 123 6 0 0 

2016-03-23 

Manuell 

Sökning från 

redan vald artikels 

referenslista   

Söktes båda på Cinahl och 

Pubmed.  3 3 3 3 

 

 

 

 

2016-03-25 

 

 

 

 

PsycINFO 

Wound* AND care* AND 

nurse* AND experience* 

Limiters: Peer reviewed 

Date: 20050101-20161231; 

Language: English 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2016-03-25 

 

 

 

PsycINFO 

Ulcer* AND care* AND nurse* 

AND experience* 

Limiters: Peer reviewed 

Date: 20050101-20161231 

Language: English 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

Tabell 1: Sökhistorik 

 



BILAGA C  

II 

 

 

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Alexander, S.J. (2010). An intense and unforgettable experience: the lived experience of 

malignant wounds from the perspectives of patients, caregivers and nurses. International Wound 

Journal, 7(6), 456–465. 

Land  

Databas 

Australia 

Cinahl 

Syfte Meningen med denna studie var att påvisa skillnaderna i kunskap, genom att undersöka den 

levda erfarenheten av maligna sår från patienternas, undersköterskornas och sjuksköterskornas 

perspektiv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Hermenutisk fenomenologisk 

Urval Tre patienter med svårläkta sår och 14 sjuksköterskor i åldrarna 39-50 från olika sjukhus. 

Datainsamling Ostrukturerade, öppna-stängda intervjuer. 

Dataanalys Data var analyserad med temakategorier med en hermeneutisk fenomenologisk metod. 

Bortfall Visas ej. 

Slutsats Fynden av denna studien visar på fyra teman: (1) illaluktande; (2) att leva i en ny värld; (3) 

fortfarande plats för hopp (4) varaktiga minnen. Trots att denna studiens tidigare fynd redan 

visade på att en av de värsta aspekterna med maligna sår var odören, var det signifikant att de 

andra tre teman var förbisedda i tidigare översyner av den psykosociala domänen.  

Resultatet visar det som redan finns beskrivet tidigare i existerande litteratur, att det är lukten 

från de maligna såren som är värst. Sjuksköterskor är också personligt påverkade av lukten från 

deras patienter. I denna studie beskrev de metoder de använde för att minska styrkan av lukten 

från såren. Resultaten visar på att psykosociala problem var allmänt förekommande bland dem 

som levde med maligna sår. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Grad 1: 81% enligt Carlsson & Eimans (2013) bedömningsmall. 



BILAGA C  

III 

 

 

Artikel 2 

Referens Beeckman, D., Defloor, T., Schoonhoven, L., & Vanderwee, K. (2010). Knowledge and attitudes 

of nurses on pressure ulcer prevention: A cross sectional multicenter study in Belgian hospitals. 

Worldviews on Evidence –Based Nursing, 3, 166-176. doi:10.1111/j.1741-6787.2011.00217.x 

Land  

Databas 

Belgium 

Cinahl 

 

Syfte Att studera kunskapen och attityden hos sjuksköterskor angående trycksårs prevention på sjukhus i 

Belgien och att utforska korrelationen mellan kunskap, attityd och användningen av adekvat 

prevention. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

En tvärsnitts multicentrerad studie. 

Urval  

Datainsamling Genomfördes slumpmässiga val av 14 sjukhus i Belgien, som representerar 207 avdelningar. Av 

den gruppen valdes 94 avdelningar slumpmässigt ut  (2105 patienter). Kliniska observationer 

genomfördes för att utvärdera utbredningen av trycksår samt prevention av trycksår. Från varje 

medverkande avdelning, slutförde minst fem slumpmässigt utvalda sjuksköterskor en bred 

validerad kunskap och attityds instrument. Sammanlagt deltog 553 sjuksköterskor. 

Dataanalys En logistisk regressions analys gjordes för att undersöka korrelationen mellan kunskap, attityd, 

extra utbildning om trycksårsprevention på vårdavdelning och närvarandet av en 

trycksårssjuksköterska på vårdavdelning. 

Bortfall Patienter yngre än 18 år exkluderades. 

Slutsats På Belgiska sjukhus visade det sig att sjuksköterskor hade dålig och otillräcklig kunskap om 

trycksårsprevention. Sjuksköterskors attityder mot trycksår var signifikant korrelerade med 

tillämpning av fullgod prevention. Kunskap var inte signifikant korrelerade med tillämpning av 

fullgod prevention. Lärare som både var inblandad i grundläggande sjuksköterskeutbildningen och 

i fortbildning, har en viktig roll i att utveckla metoder för att förbättra både kunskap och attityder 

till att förebygga trycksår. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad 1: 90%  enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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IV 

 

Artikel 3 

Referens Chaboyer, W., & Gillespie, B. (2014).  Understanding nurses’ views on a pressure ulcer 

prevention care bundle: a first step towards successful implementation. Journal of Clinical 

Nursing, 23, 3415–3423, doi: 10.1111/jocn.1258 

Land  

Databas 

Australia 

Pubmed 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors åsikter om barriärer och handledare till användningen av ett nyligen 

utarbetat patientcentrerad  trycksårs  förebyggande vård paket. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tvärsnittsstudie 

Urval En målmedvetna urval av vårdpersonal som arbetar på två enheter i på australiensiskt sjukhus 

intervjuades. 20 sjuksköterskor deltog, 15 registrerade och fem inskrivna. 

Datainsamling Korta, samtals intervjuer som varade 10-20 minuter genomfördes med deltagare i ett arbetsrum på 

sjukhuset. Intervjuerna var ljud-inspelade och transkriberades.  

Induktiv innehållsanalys användes för att analysera utskrifter. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades med hjälp av en induktiv metod för innehållsanalys. För att bekanta sig 

med data, lästes transkripten och lästes sedan om en andra gång, och anteckningar togs. Koder 

utvecklades ordagrant från uttalanden av deltagarna och därefter grupperades de i underkategorier 

och sedan kategorier. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Framgången för vård paketet förlitade sig på både patienternas vilja att delta och sjuksköterskor 

vilja att införliva det i sitt rutinarbete. Fem kategorier med motsvarande underkategorier framkom 

från analysen. De ökande medvetenheten om trycksårsprevention, metoder för att förebygga 

trycksår, främja ett aktivt patient delaktighet. Hinder för att använda ett förebyggande trycksår 

vård paket och möjliggöra integrationen av att förebygga trycksår rutin i vården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 83% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

V 

 

Artikel 4 

Referens Eskilsson, C., & Carlsson, G. (2010). Feeling confident in burdensome yet enriching care: 

Community nurses describe the care of patients with hard-to-heal wounds. International Journal 

Qualitative Stud Health Well-being 2010, 5: 5415 - DOI: 10.3402/qhw.v5i3.5415 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studie är att beskriva hur kommunala sjuksköterskor upplever vården av patienter med 

svårläkta sår.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Reflekterande livsvärldssfenomenologi. 

Urval Ett strategiskt urval med 7 sjuksköterskor deltog, 5 kvinnor och 2 män med 3-32 år erfarenhet.   

Datainsamling För att genomföra reflekterande livsvärlds forskning, valdes kvalitativa intervjuer i form av öppna 

dialoger. Intervjuerna genomfördes av den första författaren, var bandinspelade och varade 30-60 

minuter. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ordagrant och texten analyserades efter mening. Först lästes 

intervjuerna flera gånger för att få en känsla av helheten. Med detta i åtanke, flyttade vi till nästa 

steg (dvs den fenomenologiska delen). Sedan, karaktären av läsningen förändras och vi fokuserade 

på innebörden av delarna. Betydelsen av enheter var märkta och beskrivits. Analysen har präglats 

av en medvetenhet att inte införa mening från utsidan men tålmodigt vänta tills fenomenet 

presenterade sig och dess betydelse. Innebörden grupperades sedan genom en dynamisk process; 

en rörelse mellan det konkreta och det abstrakta, och genom att relatera likheter och skillnader i 

betydelse till varandra. 

Bortfall Ej Angivet 

Slutsats Erfarenheten av kommunalasjuksköterskor kännetecknas av en spänning mellan att uppfatta 

vården som berikande fast den ännu är betungande. Sjuksköterskor upplever engagemang vid 

sidan av hopplöshet. I denna spänning, försöker de hitta energi att nå harmoni i sitt arbete genom 

reflektion, acceptans och avstånd. Ibland hittar de strategier och verktyg för att hantera det som är 

betungande men har ändå känslor av frustration och hopplöshet kvar. Genomgående är, flera 

aspekter av vård visar att det är utmanande, engagerande och därmed berikande. Följande 

beståndsdelar belyser ytterligare innebörden av fenomenet och spänningen mellan berikande och 

betungande vård. Dessa är följande: '' Att ta ansvar, '' '' visa respekt för hela människan, '' '' vara 

säker på att kunna erbjuda förtroende, '' och '' 'Att  tid och plats är lika viktigt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 81 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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VI 

 

 

Artikel 5 

Referens Friman, A., Klang, B. & Ebbeskog, B. (2011). Wound care by district nurses at primary 

healthcare centres: a challenging task without authority or resources. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences (SCAND J CARING SCI), Sep2011; 25(3): 426-434. (9p) 

doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00839.x 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

 

Syfte Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskor erfarenheter av deras 

omvårdnadsåtgärder vid sårbehandling av patienter med olika typer av sår, på vårdcentraler 

och i hemtjänst för att öka förståelsen för denna typ av vård. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval Ett strategiskt urval med åtta distriktssköterskor från olika arbetsplatser deltagit. 

Datainsamling Data samlades genom intervju. Framställningen av intervju frågor användes en 

logiskordning, från det allmänna till det specifika.  Intervjuerna varade i cirka 60 minuter, 

och bandregistrerades och sedan transkriberades. 

Dataanalys Data transkriberades ordagrant och därefter används kvalitativ kontentdataanalys och tre 

forskare läste igenom transkriberingen för att identifiera ett sammanhang mellan 

berättelserna som resulterade i tre teman och nio underteman. 

Bortfall  Ej angivet 

Slutsats Resultatet av studien visade att distriktssjuksköterskor expertis av sårvård ökar när de 

arbetar självständigt.  Deras insatser förvärras av organisatoriska brister, såsom brist på 

auktoritet och de resurser som krävs för att utföra sina omvårdnadsåtgärder optimalt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 92 % enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

VII 

 

 

Artikel 6 

Referens Gillespie,B., Chaboyer,W., Allen,P., Morely,N,. & Nieuwenhoven, P. (2013). Wound care 

practices: a survey of acute care nurses. Journal of Clinical Nursing, 23, 2618–2627, doi: 

10.1111/jocn.12479.  

Land  

Databas 

Australia 

Pubmed 

Syfte Att beskriva självrapporterade sårvårds upplevelse av akutvårds sjuksköterskor som utövas i ett 

stort storstads sjukhus i Queensland, Australien. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Beskrivande tvärsnittsundersöknings design 

Urval Bekvämlighetsurval av 250 medicinska och kirurgiska sjuksköterskor som arbetar i en akut vård 

anläggning. Både registrerade och inskrivna sjuksköterskor som arbetar inom olika kliniska roller 

och används i antingen en heltid eller deltid kapacitet. 

Datainsamling 42-objekts enkät delades in i två sektioner och inkluderade fixerade val kategoriska frågor (ja / 

nej) och artiklar som använt en Likert bedömningsskala (Appendix S1). Enkäten prövades med 

fem ledande sjuksköterskor, varav två sårvårdsspecialister. De första 35 frågorna handlar om 

kunskap om sårläkningsprocesser, infektioner i operationsområdet, kirurgiska förbandsprodukter 

och kliniska riktlinjer avseende akuta sår. De återstående sju frågorna i nästa avsnitt omfattade 

allmän demografisk information för att framkalla ålder, år av omvårdnads erfarenhet, omvårdnads 

roll, utbildningsnivå och sjukhus avdelning. Undersökningspaketet delades ut på ett sätt som 

gjorde det säkert för svarande att fylla i enkäten privat och anonymt och genomfördes från 

augusti-september, 2012. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av Predictive Analysis Software Statistics, version 20 (IBM, 

Chicago, IL, USA) för Windows (tidigare SPSS). Beskrivande statistik användes för att beskriva 

provegenskaper och tillskriver undersökning objekt svar. Resultaten analyserades med absolut (n) 

och relativa (%) värden för kategoriska data, medan median och interkvartilt intervall (IQRs) 

användes för kontinuerliga data. Vissa undersökningar som retunerades saknade data för flera 

frågor; dock inkluderades alla undersökningar i analysen. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Undersökningen genomfördes med 120 akut sjuksköterskor med en svarsfrekvens på 48%. Nittio 

(756%) svarande rapporterade att "sår utseendet" var den viktigaste faktorn för att styra deras val 

av förbandsprodukt. Endast 6 (50%) svarande ansåg att kostnaden för en förbandsprodukt var 

"mycket viktig". Femtionio (504%) svarande rapporterade att de var "ovetande" om de nationella 

riktlinjer som gäller för sårbehandling, och endast 41 (347%) svarande rapporterade att deras 

kunskaper om sår produkter var "bra" eller "utmärkt". Majoriteten (n = 89, 754%) av de tillfrågade 

använde sjukhusets sårvårdsspecialistsjuksköterskor som den primära informationskällan när det 

gällde hanteringen av akuta sår. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 85%  enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Artikel 7 
 

 

Referens Lindahl, E., Norberg, A. & Söderberg, A. (2008). The meaning of caring for people with 

malodorous exuding ulcers. Journal of advanced nursing 62(2), 163-171. 

doi: 10.1111/j.1365-2648.2007.04551.x 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Att belysa betydelsen av att ta hand om personer med illaluktande vätskande sår.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk – hermeneutisk ansats 

 

Urval Ett snöbollsurval med 10 sjuksköterskor som deltog.   

Datainsamling Data insamlades genom intervju med öppna frågor. Intervjuerna varade i 30-69 minuter och var 

bandinspelade. Resultatet delades in i tre teman.  

Dataanalys Fenomenologisk- hermeneutisk tolkning, inspirerad av Ricoeur och förklarad av Lindseth och 

Norberg. Där författarna analyserar texten i 3 olika nivåer; helhet, strukturell analys och kritisk 

analys.  

Bortfall  Ej angivet. 

Slutsats Resultatet av denna studie visade att samarbete mellan olika professioner behövs för att öka 

kunskapen och förbättra patientens välmående samtidigt sänka kostnader för behandlingar.  

Sjuksköterskors fortbildning samt stöd från ledning och organisationer behövs regelbundet för att 

sprida kunskap om vårdandet av patienter med denna typ av sår. Teman skapades: Handskas med 

såret; när sjuksköterskor förklarade vad det innebar att vara dold och uppfatta patienternas 

sårbarhet. Möta sin egna försvarslöshet; när man känner sig angripen, hjälplös och skamsen. 

Kampen för att skydda den egna försvarslösheten uppnåddess genom att sträva efter att vara i 

kontroll, sträva efter att orka och att söka en väg ut. Kampen att skydda patienternas sårbarhet: 

handlade om att lindra patienternas lidande ytterligare genom att sträva efter att skona patienten, 

flytta gränser, fatta obekväma beslut och dela samhörighet. När de misslyckades med deras egna 

försvarslöshet och patienternas sårbarhet, riskerade sjuksköterskorna att uppleva känslan av 

förödelse. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I: 80% enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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Referens Morgan, PA., & Moffat, CJ. (2008). Non healing leg ulcers and the nurse–patient relationship. 

Part 2: the nurse’s perspective. International Wound Journal. Vol 5 (2), 332–339. 

Land  

Databas 

UK 

Cinahl 

Syfte Målet med denna studien var att undersöka kommunala sjuksköterskors uppfattning av patienter 

som de har identifierat med icke läkande sår och inte är överrens med behandlingsplanen. Ett 

specifikt fokus var att belysa hur kommunsjuksköterskorna tog beslut om dessa patienter i deras 

vårdteam. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Tvärsnittsstudie 

Urval 4 sjukskötersketeam ansvarade för patienterna som identifierades som icke läkande och icke 

överrens. Varje team bildade en fokusgrupp och intervjuades.  

Datainsamling Intervjuer 

Dataanalys Ljudbanden i varje fokusgrupp transkriberades ordagrant. All data från fokusgrupperma 

kontrollerades genom att lyssna på banden i jämförelse med de anteckningar som gjorts av andra 

moderatorer. Specifik notis gjordes när mer än en person talade, eller när meningar lämnades 

oavslutade. Transkriptioner jämfördes också med de skriftliga anteckningarna för att kontrollera 

noggrannhet, tonen, betoning och grupp dynamik. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Resultaten av denna studie tjänar som en påminnelse om att i centrum av ett framgångsrikt 

sjuksköterska och patient förhållande är utvecklingen av ett icke dömande partnerskap och en 

förståelse för att detta ibland kommer att verka omöjligt, ofta vara utmanande och alltid 

upplyftande. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 75%  enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 

Artikel 8 
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Artikel 9 

Referens Silva, MH. , Jesus, MCP., Merighi, MAB., & Oliveira, D. (2014). Limits and possibilities 

experienced by nurses in the treatment of women with chronic venous ulcers. doi: 

10.1590/S0080-623420140000600008 

Land  

Databas 

Brazil 

Cinahl 

Syfte För att förstå de erfarenheter och förväntningar sjuksköterskor har vid behandling av kvinnor 

med kroniska venösa sår. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Teoretiska och metodologiska ramen för social fenomenologi av Alfred Schütz. 

Urval semi-strukturerade intervjuer med sju sjuksköterskor som deltog.  

Datainsamling Uttalandena erhölls i januari 2012, med en inspelad intervju inklusive följande öppna frågor: Hur 

tar du hand om kvinnor med kroniska venösa sår? Berätta om dina förväntningar vid vård av 

kvinnor med kroniska venös sår. Vi ordnade och kategoriserade material, enligt den sociala 

fenomenologin av Alfred Schütz. I syfte att identifiera och förstå den allmänna innebörden av 

erfarenheterna från sjuksköterskor i samband med vård av kvinnor med CVU lästes varje 

påstående i sin helhet. Då betydande innehåll som extraherats från de uttalanden grupperades de 

för att skapa konkreta kategorier av erfarenhet - en objektiv sammanfattning av de olika 

betydelserna av de åtgärder som framkommit från erfarenheterna av deltagarna i studien. Senare,   

vi till diskussion av kategorierna ur den sociala fenomenologi teorin av Alfred Schütz och 

litteratur med anknytning till detta tema. 

Dataanalys Ja , 2 deltagare av 9 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Sjuksköterskan avslöjar svårigheter som kvinnan har med att utföra egenvård, de upplevda 

begränsningarna i behandlingen förankrad i motivation och värderingar och övertygelser hos 

kvinnor. Den visade på professionell frustration eftersom venösa bensår återkommer, brist på 

insatser, tvärvetenskapligt arbete och utbildning av vårdpersonal. Det fanns en förväntad 

anslutning till behandling av kvinnor, och det underströk behovet av fortsatt vård, stöd av 

egenvård och vedertagen praxis i behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 71%  enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

XI 

 

Artikel 10  

Referens Varga, MA., &Holloway, SL. (2014). The lived experience of the wound care nurse in caring for 

patients with pressure ulcers. International Wound Journal. doi: 10.1111/iwj.12279. 

Land  

Databas 

Canada 

Pubmed 

Syfte Syftet med studien var att belysa levda erfarenheten av sårvårds sjuksköterskan (CWCN) att ta 

hand om patienter med trycksår (PU) 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Hermeneutisk fenomenologisk design 

Urval 5 sårvård sjuksköterskor som har minst 3 års sårvårds erfarenhet. 

Datainsamling En målmedveten provtagningsstrategi användes för att välja informanter. Ett e-postmeddelande 

skickades till 30 potentiella informanter för att bjuda in dem till att delta. Semi-strukturerade 

intervjuer användes för att samla in uppgifter och en samtals guide ingick för att hjälpa forskaren 

erhålla information av betydelse. Alla intervjuer genomfördes av den primära forskaren mellan 

mars och juni 2012. 

Dataanalys IPA valdes för att hjälpa till i analysen (62). Detta tillvägagångssätt är anpassad till prospektering, 

beskrivning och tolkning av detaljerade erfarenheter som har betydelse för individer och erkänner 

forskaren som en aktiv bidragsgivare till djupare förståelse i analysen (63). Data undersöktes först 

genom att beskriva informantens värld sedan tolka dennes erfarenhet i förhållande till ett kulturellt, 

socialt och teoretiskt sammanhang (63) balansera en representation av tolkning och 

kontextualisering. Efter att ha läst transkripten flera gånger, och minst en gång medan du lyssnar 

på ljudinspelningen,  noterades i marginalen information som var av intresse, av varje utskrift och 

specifika teman tilldelades för att återspegla det väsentliga i texten. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats Analysen av de fem transkripten producerade åtta huvudteman med 25 tillhörande underteman. 

Teman av utmaning och frustration var dominerande i alla konversationer. 

Utmaningens roll omfattade en tudelning av tillfredsställelse mitt i PU komplikationer. En andra 

överordnad tema gav titeln " känslan av det hela". Informanterna kämpade för att sätta ihop någon 

mening i samband med PU utveckling och bristen på förebyggande åtgärder. Det tredje ordnade 

temat som anknyter till coping och egenvård. Att ta hand om patienter med PU tycktes ha en 

kvardröjande effekt på informanterna långt efter den vårdande upplevelsen. Tema 5 är kunskap 

och var ett starkt tema hos alla informanter. Patienterna med PU vinstmedel utmaningar i samband 

med behandlingen och situationen sågs som ett pussel som var svårt att lägga. Tema 6 präglade 

erfarenheter och minnen som utlöstes som svar på nuvarande hotande situationer. Informanterna 

lagrade minnen av dem som de hade omhändertagna och detta påverkade det akuta förebyggande 

vård de ges eftersom de lärt sig från det förflutna och förväntade lidande. Frustration var den sista 

tema identifieras inklusive attityder i sårvård, konsistens, självständighet, konkurrerande 

prioriteringar och undrar om "är detta tillräckligt?". Tema 7 identifierades i utskrifterna som 

informan avses deras fokus på tvärvetenskaplig, patientcentrerad vård med hänvisningar till bota 

och omsorg. Detta tema som anknyter till temat utmaning, eftersom informanterna var medveten 

om behovet av ytterligare tjänster samtidigt erkänner gränserna för härdning i dessa situationer. 

Frustration var den sista tema identifieras inklusive attityder i sårvård, konsistens, självständighet, 

konkurrerande prioriteringar och undrar om "är detta tillräckligt?”.  

Vetenskaplig 

kvalite 

Grad I 81%  enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall. 
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