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ABSTRAKT 

 

Titel: Omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att vårda patienter 

med sår. 

Bakgrund: Sår är ett stort och komplext område och kunskapen har ökat sista 

decennierna vilket ställer nya krav på personalen. Genom att beskriva 

omvårdnadspersonalens erfarenheter kan utmaningar och problem synliggöras och 

detta kan ge möjligheter till att förbättra situationen för alla inblandade.  

Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att 

vårda patienter med sår. 

Metod: En litteraturstudie innehållandes 8 artiklar med kvalitativ 

ansats. Artiklarna granskades, analyserades och sammanställdes. 

Resultat: Helhetssyn och engagemang i patienten, inte bara såret, samt rätt kunskap 

och kompetens främjar hälsa hos patienter med sår. Bristande kunskaper, resurser 

och tid är stora utmaningar i vården av patienter med sår. Vårdteamet och stöttande 

kollegor spelar en viktig roll i att upprätthålla kvaliteten och stärka personalens tro 

på sig själva. Vårdmiljöns tillgångar och begränsningar påverkar upplevelsen av 

arbetet med patienterna och bidrar till utmaningar i yrkesutövningen.  

Konklusion: Arbetet med sår och patienter med sår är berikande men också 

utmanande. Mer forskning på metoder och verktyg som kan underlätta 

sårbehandling i hemmet behövs. Det behövs en samordnad syn på prevention och 

behandling av patienter med sår.  

Nyckelord: omvårdnad, erfarenhet, sjuksköterska, sår, sårvård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Title: Nurses’ experience of wound care and the care of patients with wounds. 

Background: Wounds is a large and complex field and the knowledge has increased, 

creating new demands on staff. By capturing nurses’ experiences, challenges and 

obstacles may be identified, rectified and improve the situation for everyone involved.  

Aim: To describe nurse’s experiences of wound care and caring for patients with 

wounds. 

Methods: A literature study was conducted based on 8 qualitative articles. The 

articles were reviewed, analysed and compiled. 

Results: Holism and dedication to the patient, rather than the wound alone, 

together with relevant knowledge, promotes health in patients. The patient care team 

as well as supporting colleagues play an important role in quality maintenance and 

improved self-efficacy in the staff. The place of care with its environmental assets and 

limitations influence the staff and their perceptions of their work and contribute to 

the challenges they face. 

Conclusion: Working with wounds and patients with wounds is described as 

enriching but challenging. Further research is needed to enable better wound care in 

the home environment. A coordinated perspective on the prevention and treatment of 

patients with wounds is much needed. 

Keywords: nurs*, experience, care, wound, ulcer 
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Bakgrund 

”Sjuksköterskan ansvarar för omvårdnad, prevention av sår och 

sårkomplikationer, sårbehandling, val av lämpliga sårförband samt eventuell 

kompressionsbehandling och för att detta dokumenteras i patientjournalen” 

(Lindholm, Tammelin & Häggström, 2016). 

Ovanstående citat är hämtat ur Vårdhandboken och förtydligar sjuksköterskans 

ansvarsdel i vården av patienter med sår av olika slag. Det kan konstateras att sår är 

ett stort och komplext område som rymmer exempelvis skrubbsår, akuta sår, 

traumatiska sår, maligna tumörsår, trycksår och bensår (Lindholm 2013, 29-30). Det 

har hänt otroligt mycket inom sårbehandling sedan 80-talet och bland annat har 

urvalet av omläggningsmaterial ökat exponentiellt (Casey, 2012) till exempel 

tättslutande – Ocklusiva förband som slog igenom under 1980-talet och ledde till ett 

paradigmskifte från torr sårbehandling till fuktig. Förståelsen för hur komplicerad 

sårläkningsprocessen faktiskt är har ökat i snabb takt under de senaste tjugo åren 

(Lindholm 2013, 30-31) och detta ställer förstås högre krav på personalen som 

arbetar med sårbehandling. 

Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor har 

sjuksköterskan ansvar för att hålla sig uppdaterad om kunskapsläget och arbeta för 

att implementera riktlinjer i praktiken (2014). I en tillsynsrapport som utfördes av 

Socialstyrelsen 2013 framkom att de vanligaste bakomliggande orsakerna till 

vårdrelaterade skador är bristande rutiner och riktlinjer, brister i information och 

kommunikation samt otillräckliga kunskaper och kompetens hos vårdpersonalen 

(Socialstyrelsen, 2013). Det konstateras vidare i Lindholm (2013, 449) att det råder 

ett ointresse från läkarnas sida angående sårbehandling samt att de systematiska 

litteraturöversikter som finns tillgängliga inom området för sår och sårbehandling är 

bristande och framhåller främst att mer forskning behövs. Även Flanagan (2005) för 

ett liknande resonemang angående forskningen och tillägger att den baserar sig i för 

stor utsträckning på expertutlåtanden snarare än kontrollerade studier. Kravet på 

sjuksköterskorna att hålla sig uppdaterad om kunskapsläget är mycket svårt att svara 

mot om kunskapskällorna brister i tillförlitlighet och tydlighet.  

Flera studier presenterar brister i kunskap och kompetens hos hälso- och 

sjukvårdspersonal (Kelly & Isted, 2011, Ylönen et al., 2013, Hughes, 2016). Kelly & 
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Isteds studie visar att sjuksköterskor klassificerade trycksår rätt endast till 56%. Brist 

på erfarenhet, kunskap om hudens anatomi och brister i förståelsen för hur 

klassifikationssystemet av trycksår skulle tillämpas i praktiken tycktes vara orsaken 

till att kompetensen brast (2011). I Ylönen et al. framkommer att sjuksköterskors 

kunskap i vård av bensår, visar på brister i bland annat bedömning, dokumentation, 

rengöring, hygien, val av material, omläggningsintervall, smärtbedömning och 

förståelsen av etiologin bakom bensårens uppkomst (2013). En undersökning av 

Hughes (2016)  angående hälso- och sjukvårdspersonals bedömning av infektion i sår 

visar att majoriteten av deltagarna visserligen visste vilka symtom som indikerade 

infektion och vad som karaktäriserade ett infekterat sår, dock framkom bristande 

kunskap om sårrengöring och kunskap om vad, förutom bakteriekolonisation som 

skapar en infektionsrespons. Enligt en rapport angående svårläkta sår från Statens 

Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU], presenteras att det finns 

brister i allt ifrån rutiner och brukandet av nationella riktlinjer till brister i 

dokumentation och informationsöverföring mellan öppen- och slutenvård. Det 

framhålls också att en av anledningarna till den varierande kvaliteten i vården av 

patienter med trycksår tycks bero på spridd kompetensnivå och hur personaltätheten 

ser ut (2014a).  

Personen med såret 

Sår orsakar stort lidande för patienter och de leder till minskad livskvalitet och 

välmående (Hjelm, 2003).  Flera studier har gjorts för att ta reda på hur patienter 

med sår upplever sin hälsa och livskvalitet. I en studie av Hopkins (2004) 

framkommer att patienter med svårläkta bensår kände sig mycket begränsade av sina 

sår. De var väldigt självmedvetna när de var bland andra människor och rädda för att 

det skulle lukta eller att förbanden skulle vätska igenom och avslöja dem. Dessa 

upplevelser speglas även i en studie av Walche (1995). Vidare framkommer i Hopkins 

studie att patienterna begränsas av antalet omläggningar, dessa dagar kunde de inte 

planera in någonting annat eftersom de inte visste vilken tid distriktssjuksköterskan 

skulle komma. Patienterna framhöll vidare vikten av kontinuitet och möjligheten att 

bygga  relationer med distriktssjuksköterskorna (2004). I Hjelm et al. beskrivs att ett 

holistiskt perspektiv är en nödvändighet för att såret faktiskt ska läka. Hur utförliga 

och korrekta vårdplanerna än är så måste patientens mentala hälsa och välmående ha 

en naturlig plats i sårbehandlingen om framgång ska uppnås (2003).  
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Utifrån den inledande litteratursökningen tycks det som att brister och otydlighet 

angående sårbehandling finns inom många olika sorters verksamheter. Förutom 

förlängt lidande för patienten och en ojämlik vård beräknas också kostnaderna för 

sår- och sårrelaterade utgifter röra sig mellan 2-4 procent av den totala budgeten för 

hälso- och sjukvård inom den industrialiserade världen. Kostnaderna beräknas 

dessutom stiga med en äldre befolkning som växer sig allt större (SBU, 2014a ). Det 

finns med andra ord många olika faktorer som indikerar att det finns mycket att tjäna 

på att förbättra dessa omständigheter. Ämnet känns lika aktuellt idag som någonsin 

utifrån den samlade bilden. Kunskap om omvårdnadspersonalens och framförallt 

sjuksköterskors erfarenheter är viktigt att lyfta för att få en förståelse för deras 

erfarenheter och perspektiv. Genom att beskriva omvårdnadspersonalens 

erfarenheter kan utmaningar och problem synliggöras och detta kan ge möjligheter 

till att förbättra situationen för alla inblandade; patienten, anhöriga, de enskilda 

vårdarna och vårdteamet.  

Syftet med denna studie är därför att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter 

av sårbehandling och att vårda patienter med sår. 

Metod 

Då syftet med studien är att beskriva erfarenheter har kvalitativa studier 

sammanställts. Kvalitativa studier används för att få en utökad förståelse för hur en 

människa erfar och upplever ett fenomen och passar därför syftet väl (jmf Forsberg & 

Wengström 2013, 54-55). Litteraturöversikter syftar till att skapa sig en uppfattning 

om rådande kunskapsläge inom valt ämne- eller verksamhetsområde (Friberg 2012, 

133).  

Definitioner 

I denna litteraturstudie har omvårdnadspersonal använts för att symbolisera 

sjuksköterskor, undersköterskor, specialistsjuksköterskor och vårdbiträden. Samtliga 

yrkeskategorier arbetar med omvårdnad och i flera av studierna har deltagarna varit 

av blandade yrkeskategorier. I de artiklar där det tydligt framgår i resultatet vilken 

yrkesgrupp som uttalat sig återges detta i princip genomgående. I de artiklar eller 

delar av artiklarna där det inte har framgått har istället omvårdnadspersonal eller 

deltagare använts som begrepp. 
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Sökmetoder 

Databaserna Cinahl, PubMed, Scopus och Academic Search Elite har använts för att 

söka efter kvalitativa artiklar. Dessa databaser valdes för att de alla innefattar 

omvårdnadsforskning. Cinahl och Pubmed valdes eftersom de har ett omfattande 

utbud av vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsforskning (Willman et al. 2016, 80-

81). Academic Search Elite som är en allmän akademisk databas (Umeå 

universitetsbibliotek, uå) har använts som komplement då det enligt Willman et al. är 

nödvändigt att söka i flera databaser för att nå en tillräckligt omfattande sökning 

(2016, 79). Scopus har använts för att spåra referenser och för att få en uppfattning 

om hur pass ny forskning som är möjligt att hitta inom ämnesområdet. Initialt 

gjordes en bred sökning i både böcker, på webben och i flera databaser för att få en 

känsla för hur forskningsläget ser ut (Östlundh 2012, 59) Därefter genomfördes 

systematiska sökningar som från början begränsades till artiklar publicerade mellan 

2010-2016. Dock genererade inte detta tillräckligt med material, begränsningen fick 

utökas till åren 2000-2016. Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna 

skulle vara peer- reviewed, att resultaten skulle svara mot studiens syfte samt att de 

skulle vara av kvalitativ design. Exklusionskriterierna var artiklar på andra språk än 

engelska, kvantitativa artiklar samt artiklar äldre än 16 år. Sökorden valdes utifrån 

omvårdnadspersonalens upplevelser och erfarenheter av sår och att vårda patienter 

med olika typer av sår. Sökorden nurs*, experience, care, wound, ulcer, wound care, 

ulcer care, har använts i flera olika kombinationer med booleska operatorer som AND 

och OR. Nurs användes med trunkering (*) för att samtliga variationer av ordet skulle 

komma med (Forsberg & Wengström 2013, 82). Mesh-termer testades men visade sig 

svåra att tillämpa inom området då exempelvis mesh-termen ”wounds and injuries” 

inrymde alldeles för breda definitioner av sår. I Willman et al. framhålls även att 

manuella sökningar i artiklars listor med referenser och sökningar i tidskrifter bör 

genomföras som ett komplement till databassökningen. Denna rekommendation har 

följts (2016, 79) och en studie hittades på detta sätt. 

Urval 

Urvalet har genomförts i fyra steg och dessa presenteras översiktligt i tabellen i bilaga 

1. I den första sorteringen valdes artiklar utifrån relevanta titlar och abstracts lästes 

igenom. De som inte ansågs relevanta för ämnesområde och syfte sorterades bort. I 

steg tre lästes artiklarna i sin helhet. Sista sorteringen behandlades genom en 
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systematisk kvalitetsgranskning för att säkerställa att de artiklar som i slutändan 

valdes att använda var av tillräckligt god vetenskaplig kvalitet för att anses som 

lämpligt studiematerial. Kvalitetsgranskningen baserades på en mall hämtad från 

Olsson och Sörensen (2011, 285) bilaga 2. Mallen har anpassats för att passa 

granskningen av artiklar i denna studie. Kriteriet för patienter uteslöts och 

totalpoängen korrigerades då denna studies syfte är riktat mot 

omvårdnadspersonalen (jfr. Willman et al., 2016, 106). Artiklarna som godkändes i 

granskningen graderades och presenteras i en översiktstabell i bilaga 3. I så stor 

utsträckning som möjligt har artiklar av grad I och II valts, en artikel av grad III 

behölls då den handlar om grundutbildade sjuksköterskor och detta bidrog till en 

bättre spridning av olika yrkeskategorier. 2 artiklar uppfyllde ej kriterierna för grad 

III och valdes bort. 

 

Analys 

Analysprocessen genomfördes så som den beskrivs av Friberg (2012, 127-129). Båda 

författarna läste igenom artiklarna flera gånger, sedan diskuterades gängse 

författares uppfattning av materialet och en gemensam bild formulerades. Resultaten 

från varje studie sammanfattades och presenteras i en schematisk översikt i bilaga 2. 

Fokus för analys var studiernas resultatdelar och dessa lästes av båda författarna och  

omvårdnadspersonalens erfarenheter markerades och diskuterades. Utifrån likheter 

och skillnader formulerades tre huvudkategorier med varierande antal 

underkategorier. Dessa presenteras översiktligt i tabell 1. 

Forskningsetik  

Forsberg & Wengström framhåller att endast studier som godkänts av en etisk 

kommitté eller där artikelförfattarna utfört etiska överväganden ska inkluderas i en 

litteraturstudie (2013, 69-71). Denna rekommendation har följts och uppfylls i 

samtliga artiklar. Vidare framhålls att det är av etisk vikt att presentera allt i 

resultatet som både bekräftar och/eller motsäger hypotesen. Detta har vi eftersträvat 

i denna litteraturstudie. Vi har kontinuerligt diskuterat etiska aspekter genom hela 

processen och ämnat, utifrån bästa förmåga, respektera materialet och återge det 

sanningsenligt. 
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Resultat 

Nedan presenteras översiktligt analysens huvud- respektive underkategorier. I 

löpande text presenteras kategorierna i sin helhet. Huvudkategorierna har 

strukturerats utifrån vad som kan betraktas som kärnan i omvårdnad (jmf 

Institutionen för omvårdnad, 2015); mötet mellan patient och vårdare och 

främjandet av hälsa liksom dess utmaningar samt omgivande faktorer som kan 

påverka omvårdnadspersonalens erfarenheter av sårbehandling och att vårda 

patienter med sår. 

Tabell 1. 

Huvudkategorier Underkategorier 

 

Det hälsofrämjande i vården av 

patienter med  sår 

 

 

 

Helhetssyn och patientens egenvård 

Att finnas där för patienten, inte bara 

såret  

Rollen som advokat för patienten 

 

Det utmanande i vården av patienter 

med sår 

 

 

 
 

 

Behov av men bristande förkunskaper 

Patientens förutsättningar och 

bristande delaktighet 

Känslan av skam och otillräcklighet 

Balansen i relationen 

 

Det organisatoriska stödet och 
omgivningsfaktorer 

Tid och resurser 

Strukturella och organisatoriska 

faktorer 

Vårdteamets betydelse  

Vårdmiljöns betydelse 
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Det hälsofrämjande i vården av patienter med sår 

Omvårdnadspersonalens roll i att stärka det friska hos patienter framträder tydligt i 

flera av studierna. Omvårdnadspersonalen beskriver vikten av en helhetssyn, att inge 

och bevara hopp och att ta sitt ansvar för patienterna. 

Helhetssyn och patientens egenvård 

Sjuksköterskorna framhåller helhetstänket som avgörande för att kunna leverera 

professionell vård och för att såret ska läka. Med mer erfarenhet som sjuksköterska 

stärks förmågan att kunna se helheten (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman. Klang & 

Ebbeskog, 2011). Distriktssjuksköterskorna framhåller att det är viktigt att motivera 

patienten till egenvård, förklara hur allt går till och hur såret läker. Att göra patienten 

delaktig i sin egen vård framhålls som extra viktigt vid svårläkta sår (Friman et al., 

2011). Det anses viktigt att ta hänsyn till patientens egen uppfattning om sin sjukdom 

för att kunna individanpassa vården (Friman et al., 2011) Förutom ett gott 

allmäntillstånd och ren, torr hud framhåller även sjuksköterskorna att patientens 

psykiska välmående och deras förmåga och vilja till att delta i sin egen vård ses som 

viktiga skyddande faktorer (Eskilsson & Carlsson, 2010) När patienten är nöjd och 

upplever välmående främjas sårläkningen (Eskilsson & Carlsson, 2010). 

Sårsjuksköterskorna understryker att patientcentrerad vård och multidisciplinär vård 

blir extra viktigt när det inte går att bota patienten (Varga & Holloway, 2016)  

Att finnas där för patienten, inte bara såret 

Att vara närvarande, ärlig och visa en vilja att veta mer om patienten bortom såren 

skapar gemenskap och relationen mellan vårdare och patient stärks (Lindahl, 

Norberg & Söderberg, 2008; Varga & Holloway, 2016). Det framhålls också som 

viktigt, för patientens känsla av trygghet, att verka självsäker inför patienten trots att 

du inte är det och trots att du saknar kunskapen (Lindahl et al., 2008). 

Omvårdnadspersonalens uppgift beskrivs även som att skydda patientens sårbarhet 

genom att skapa trygghet, kontinuitet och respektera patienten. Att göra patienterna 

delaktiga, inge hopp (Lindahl et al., 2008; Friman et al., 2011) och stärka 

motivationen genom att själv ha en positiv attityd (Friman et al., 2011). Man måste 

balansera ärlighet med att bevara hopp hos patienten, tala sanning men dölja delar 

för att inte ta ifrån patienten hopp (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2008).  
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Att finnas där för patienten, inte bara såret kan också innebära att söka efter mer 

information om en patient genom att till exempel ta kontakt med andra 

vårdinstanser. Detta ses som ett personligt initiativ och är inte en självklarhet. Endast 

de mest engagerade i personalen tar sådana initiativ (Athlin, Idvall, Jernfelt & 

Johansson, 2010). Distriktssjuksköterskorna beskriver att de ibland går över huvudet 

på allmänläkaren och själva tar kontakt med en dermatolog för att snabbare kunna 

hjälpa patienten och detta kan ses som att ta ansvar utöver det som förväntas 

(Friman et al., 2011). Omvårdnadspersonalen prioriterar att bygga förtroende hos 

patienterna till den grad att de till exempel kunde besöka en patient oftare än 

indikerat eller erbjuda tillgänglighet via telefon för att bevisa sitt engagemang och går 

utanför ramarna på ett kreativt sätt för att förbättra situationen för sina patienter 

(Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2008). 

Rollen som advokat för patienten 

Sjuksköterskorna upplever att patienterna litar på dem, anförtror sig och förväntar 

sig att såret ska läka med deras hjälp (Eskilsson & Carlsson, 2010). Sjuksköterskorna 

anser sig ha en viktig roll som advokater för patienternas behov. De beskriver att 

sårbehandling tar mycket tid i anspråk och innebär ett stort ansvarstagande från 

deras sida (Friman et al., 2011), men att vårda patienter med trycksår beskrivs också 

som belönande och givande och patienterna stannar i tankarna långt efter 

vårdtillfället. Sårsjuksköterskorna beskriver att de ibland kan vakna mitt i natten av 

att de får en idé om hur de ska ta sig vidare i behandlingen av en patient (Varga & 

Holloway, 2016). Deltagarna i en av studierna beskriver också hur vissa patienter 

bokar om tiden för behandling, för att få just deras sjuksköterska. Kontinuiteten 

beskrivs som avgörande för trygghet och förtroende i relationen (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). Rollen som advokat kan även komma till yttryck i form av att skydda 

patienterna från andra kollegor, till exempel läkare som inte delar uppfattning om 

behandling eller kollegor som reagerar öppet negativt på patientens sår (Lindahl et 

al., 2008). 

Det utmanande i att vårda patienter med sår 

Det är mycket man behöver kunna för att ge bra vård och det är utmanande att känna 

att man inte kan eller räcker till. Att möta lidande och kunna balansera relationen 

med patienten är utmanande. I vilken utsträckning man kan påverka patienterna och 
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göra dem delaktiga råder delade meningar om. Att patienten själv av olika 

anledningar påverkar behandlingsresultatet råder stor enighet om. 

Behov av men bristande förkunskaper 

Att ha kunskap om rutiner för hygien, hur man byter förband, ha kunskap om 

patientens livsberättelse och att kunna lämna tankarna på patienten när man åker 

hem främjar känslan av kontroll hos personalen (Lindahl et al., 2008). Kontroll över 

situationen förknippas starkt med känslan av säkerhet och sårutbildning anses öka 

känslan av säkerhet och engagemang (Eskilsson & Carlsson, 2010). Medvetenheten 

om vad som är nödvändig kunskap och vilka färdigheter man bör besitta för att 

kunna leverera bra vård framhålls som viktigt, (Lindahl et al., 2008; Athlin et al., 

2010) men sjuksköterskorna i Walsh och Gethins studie anser inte att 

grundutbildningen förbereder en i tillräcklig utsträckning angående bland annat vård 

av bensår. De beskriver att de i nuläget anser sig ha god kunskap om okomplicerad 

bensårsbehandling men anledningen till detta var de kurser de fått genomgå samt 

erfarenheten de ackumulerat (2009).  

Vidare beskrivs skillnader mellan teoretisk kunskap och klinisk praxis av 

sjuksköterskorna i Athlin et al. Av många olika anledningar tillämpas inte kunskapen 

i praktiken, exempelvis bedömdes inte erytem som trycksår och dokumenterades 

därför inte (2010). Sjuksköterskorna i Morgan och Moffatts studie beskriver att de 

inte har förutsättningarna för att ta hand om den känslomässiga delen i patientens 

vård. De anser att de är där för att läka såret och inte för att vara psykolog (2008). 

Även sårsjuksköterskorna beskriver att de inte alltid förstår anledningen bakom en 

intervention, varför man gör som man gör (Varga & Holloway, 2016). 

Distriktssjuksköterskorna i studien av Friman et al. upplever sig vara bättre på 

sårbehandling än allmänläkarna och de anser sig ha en bredd i kunskap och 

erfarenhet eftersom de alla varit yrkesverksamma länge och vårdat patienter både i 

hemmet och på hälsocentraler (2011). 

Patientens förutsättningar och bristande delaktighet  

Andra faktorer som anses utmanande i vården av patienter med sår är när patienten 

avböjer behandling eller om patienten lider av annan/andra samtidiga 

sjukdomstillstånd. Försvårande förutsättningar kan vara fysiska och påverka 

cirkulation och läkningsförmåga såväl som psykiska och påverka deras 
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förutsättningar att exempelvis förstå situationen (Athlin et al., 2010). Även när 

patienten rör/förändrar omläggningsmaterialet, misslyckas med att gå ner i vikt eller 

inte deltar i de rekommenderade hälsoprogrammen anses sårläkningen påverkas 

negativt och patienterna upplevs som utmanande att ta hand om (Morgan & Moffatt, 

2008). Bristande följsamhet till personalens ordinationer anses bidra till att såret 

inte läker (Morgan & Moffatt, 2008; Athlin et al., 2010). Omvårdnadspersonalen i en 

av studierna upplever att patienter inte tar informerade beslut om sin vård och 

upplevs därför besvärliga och avvikande när de vill engagera sig i sin vård. 

Patienterna blir därmed också stämplade som icke-följsamma i dokumentationen 

eller vid rapporter och detta gör att ny personal går in till patienten med en förväntan 

om att det ska bli problem (Morgan & Moffatt, 2008). 

Känslan av skam och otillräcklighet 

Vissa sår kan lukta väldigt illa och omvårdnadspersonalen i Lindahl et al. beskriver 

att det är utmanande att se människor berövade sin värdighet och bevittna deras 

önskan och försök att dölja såret. Man prioriterar andra arbetsuppgifter och andra 

patienter för att skjuta upp det jobbiga mötet med patienten (2008). När man väl är 

hos patienten så distanserar man sig genom att, bland annat, enbart fokusera på såret 

och undvika att involvera sig i personen. I förlängningen leder detta till att de inte 

känner att de gör sitt jobb (Varga & Holloway, 2016; Lindahl et al., 2008; Eskilsson & 

Carlsson, 2010).  

Omvårdnadspersonalen påverkas mycket av patienternas sorg över sår som inte läker 

och de upplever själv känslor av misslyckande, skam och hopplöshet (Eskilsson & 

Carlsson, 2010; Morgan & Moffatt, 2008; Tapiwa Chamanga, 2014; Lindahl et al., 

2008). Trycksår ses även som meningslösa sår som är möjliga att undvika och det 

väcker skamkänslor hos personalen när ett trycksår uppkommit (Varga & Holloway, 

2016). Sjuksköterskorna är medvetna om att upplevelsen av att trycksår är ovanligt 

kan ha att göra med att de inte är tillräckligt observanta. Detta kan leda till en 

försummelse och brist på behandling som sedan väcker känslor av skam (Athlin et al., 

2010). 

Vidare är det utmanande och påfrestande att vara delaktig i smärtsamma 

behandlingar som patienter och anhöriga har svårt att förstå, att behöva ta svåra 

beslut när patienter och anhörigas åsikter går isär och att inte kunna hålla löften på 



12 
 

grund av förändrade omständigheter (Lindahl et al., 2008). Med erfarenhet beskriver 

många deltagare att det är lättare att hantera känslor av otillräcklighet. Man inser 

sina egna begränsningar och patientens, att man inte kan tvinga en patient mot sin 

vilja (Morgan & Moffatt, 2008; Eskilsson & Carlsson, 2010). 

Sjukskötersketeamen känner sig ibland underminerade av specialistsjuksköterskan, i 

synnerhet då patienter ibland efterfrågade just dennes rekommendation, det tolkades 

som en misstro från patienternas sida (Morgan & Moffatt, 2008). När 

sjuksköterskorna inte upplever att de kan ge patienterna den vård som behövs 

upplever de lättnad när patienterna åker in till sjukhusen, ett andrum från känslan av 

att misslyckas (Morgan & Moffatt, 2008).  

Balansen i relationen  

I relation med patienten beskriver sjuksköterskorna i Eskilsson och Carlsson att det 

är utmanande att finna balans mellan närhet och distans till patienten, vara personlig 

utan att bli privat. Relationer med patienter som blir för nära dränerar personalen på 

energi och de måste dra gränsen någonstans. Enligt sjuksköterskorna förväntar sig 

patienterna långt mer än vad som faktiskt är deras ansvar (2010). Sjuksköterskorna 

beskriver att patienterna förväntar sig exklusiv rätt till dem (Friman et al., 2011) och 

har svårt att släppa taget om kontakten när behandlingen är färdig (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). Vissa deltagare beskriver att det är enkelt att finna balansen i 

relationen eftersom de lärt sig av erfarenhet, medan andra finner det utmanande att 

släppa taget när de går hem (Eskilsson & Carlsson, 2010; Varga & Holloway, 2016).  

Omvårdnadspersonalen vill kunna vara kompetenta utan att förlora sig själv 

professionellt eller personligen (Lindahl et al., 2008). Det finns en rädsla för att bli 

överväldigad av vårdandets känslomässiga prövningar, speciellt när man följer 

patienterna under flera decennier (Morgan & Moffatt, 2008). Det beskrivs som 

utmanande att inte veta vad man ska säga eller hur man bäst bemöter patienten. Det 

viktigaste beskrivs som att våga vara där, att hålla ut för patientens skull trots svåra 

omständigheter. Att visa patienten att oavsett om såret luktar eller är nära privata 

delar på kroppen så är det okej (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2008). 

För att kunna hålla ut för patientens skull och komma förbi känslor av avsmak och 

vanmakt i vården av illaluktande sår hjälper det enligt omvårdnadspersonalen att 

försöka se saker ur patientens perspektiv (Lindahl et al, 2008).  
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Att tillse att patienten upplever behandlingen så smärtfri som möjligt beskrivs vara 

både för patientens och för sjuksköterskans skull. Man vill skydda patienten från 

smärta och skydda sig själv från att se patienten lida (Eskilsson & Carlsson, 2010). 

Omvårdnadspersonalen upplever patienter med illaluktande sår som mycket utsatta 

vid förbandsbyten och beskriver att patienterna noga iakttar deras reaktioner under 

omläggningar (Lindahl et al., 2008).  

Det organisatoriska stödet och omgivande faktorer 

Litteraturstudien visar att en organisation med tydliga riktlinjer, fungerande 

kommunikation och tillräckligt med tid och resurser är viktiga för att 

omvårdnadspersonalen ska kunna utföra sitt arbete. Vårdteamets och vårdmiljöns 

inverkan på möjligheterna att kunna utföra ett bra jobb framkommer tydligt. 

Tid och resurser  

Erfarenhet av tidsbrist relaterat till vård av patienter med sår framkommer i flera 

studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Tapiwa Chamanga, 2014;  Athlin et al., 2010; 

Friman et al., 2011) och flertalet sjuksköterskor beskriver tidsbristen som stressande 

(Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011). Nedskärningar i personal leder till 

större arbetsbelastning och mindre tid med patienterna (Friman et al., 2011) och 

anses bland annat leda till att holistiska patientbedömningar inte hinns med och att 

delegeringar sker på grund av tidsbristen (Tapiwa Chamanga, 2014; Friman et al., 

2011; Athlin et al., 2010). När resurser inte räcker till för att möta behoven hos 

patienterna upplever personalen frustration (Morgan & Moffatt, 2008). 

Sjuksköterskorna delegerar i praktiken det mesta ansvaret till undersköterskan på 

grund av tidsbristen och involverar sig först när försämring sker (Athlin et al., 2010). 

Personalen som får delegeringarna upplever dessutom att de inte alltid har 

kompetens för att utföra åtgärden och undersköterskorna anser att tillgången till 

praktisk träning försämrats drastiskt (Tapiwa Chamanga, 2014). Tidsbrist påverkar 

även i vilken utsträckning man har möjlighet att uppdatera sig om ny forskning då 

det inte finns tid att sitta vid datorn för annat än dokumentation om patienterna 

(Walsh & Gethin, 2009).  

Strukturella och organisatoriska faktorer  

Effektiv kommunikation beskrivs som grunden för samarbete och samordning av 

sårbehandlingen. Vårdplaner och regelbundna rapporter anses viktiga för att 
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kommunikationen ska fungera (Friman et al., 2011; Athlin et al., 2010).  Samarbete 

och kommunikation framhålls ha särskilt stor vikt vid framförallt 

överflyttningar/övertagande av patienter (Athlin et al., 2010). Högsta möjliga 

kontinuitet av personal och kontinuitet i behandlingsmetod framhålls som avgörande 

för att förhindra försämring av såret (Friman et al., 2011; Eskilsson & Carlsson, 2010) 

men kontinuitet anses som mycket svårt att upprätthålla med många 

korttidsanställda, exempelvis hyrsjuksköterskor (Athlin et al., 2010). Fastställda 

rutiner och riktlinjer anses extra viktiga för nyanställda (Athlin et al., 2010) och brist 

av dessa samt bristande arbetsbeskrivningar gällande sårbehandling anses resultera i 

oklarheter kring vad som ska göras och vem som har ansvar för vad och detta 

påverkar vårdkvaliteten (Friman et al, 2011; Tapiwa Chamanga, 2014). Rutiner för 

trycksårsprevention anses förekomma i större utsträckning i kommunal vård där 

fokus ligger mer på basal omvårdnad. När patienter vårdas i hemmet är anhöriga 

många gånger delaktiga i det förebyggande arbetet vilket anses minska risken för 

trycksår. Visserligen kan kortare sjukhusbesök innebära en utökad mängd 

mobilisering som minskar risken för trycksår, men längre sjukhusvistelser beskrivs 

medföra högre risk relaterat till patientens försämrade allmäntillstånd samt 

personalens fokus på det medicinska snarare än omvårdnad (Athlin et al., 2010).  

Vidare beskriver sjuksköterskorna i Athlin et al. det problematiska i att olika 

myndigheter styr verksamheterna inom sluten- och öppenvård och detta anses 

försvåra kommunikationen. Risken är stor att ingen tar ansvar för patienten vid 

överflyttning mellan vårdinstanserna då det råder förvirring kring ansvarsfördelning 

(2010). Arbetsfördelningen mellan olika professioner tycks också vara oklar. I Athlin 

et als. studie anser sjuksköterskorna att läkaren har bestämmanderätten och det 

övergripande ansvaret för sårbehandling (2010) Sjuksköterskorna anser sig ha ansvar 

för prevention, riskbedömning och tillsyn av undersköterskorna, medan 

undersköterskorna ansvarar för att utföra många sårbehandlingar (Athlin et al., 

2010) framförallt i hemmet (Friman et al., 2011). Distriktssjuksköterskorna menar att 

det övergripande ansvaret i princip ligger på dem men upplever begränsningar sitt 

yrkesutövande då de istället för att kunna kommunicera med specialister 

självständigt måste invänta återkoppling från allmänläkaren. Detta leder även till 

längre väntetider för patienterna (Friman et al., 2011). Sjuksköterskorna i Eskilsson 

och Carlssons studie beskriver att läkarnas ointresse resulterar i att ett större ansvar 

än vad som är bekvämt läggs på dem (2010).  
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Vårdteamets betydelse 

Självsäkerheten beskrivs öka när sjuksköterskorna har möjlighet att samarbeta med 

läkare och har deras stöd och vägledning (Eskilson & Carlsson, 2010). När 

sjuksköterskorna har erfarenhet av sårbehandling  upplever de att de blir bemötta 

med förtroende av läkarna och deras bedömningar blir tagna på allvar (Eskilsson & 

Carlsson, 2010). En av de största kunskapsresurserna anses vara möjligheten att 

konsultera kollegor i samma yrkeskategori, speciellt vid svårläkta sår. Att för övrigt 

kunna konsultera dermatologläkare eller specialistsjuksköterskor ses mycket 

uppskattat på (Friman et al, 2011; Walsh & Gethin, 2009; Morgan & Moffatt, 2008). 

Flera sjuksköterskor upplever att läkarna är ointresserade av sårbehandling 

(Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011) och att deras kunskap om sår brister 

(Friman et al., 2011; Athlin et al., 2010; Walsh & Gethin 2009). 

Omvårdnadspersonalen upplever hjälplöshet när de inte får stöd av till exempel 

läkarna eller kollegorna i sina interventioner, inte blir lyssnad på, respekterade eller 

tagna på allvar. Att måsta acceptera dåliga beslut och ordinationer leder till att de 

känner sig otillräckliga, besegrade och stundtals kränkta. De tappar orken att kämpa 

för en bättre vård när de inte får gehör (Lindahl et al., 2008). En studie visar ändå på 

att samarbetet kan fungera bra trots läkarens bristande sårkunskaper (Walsh & 

Gethin 2009). Flera av sjuksköterskorna i Eskilsson och Carlssons studie beskriver 

att ointresset och okunskapen hos läkarna angående sårbehandling på ett vis stärker 

sjuksköterskornas tro på sin egen kunskap och kompetens (2010).  

Sjuksköterskor delegerar mycket av sårbehandlingen till undersköterskor, ofta som 

en konsekvens av tidsbrist. Samarbetet kan fungera väl när undersköterskan har 

kompetens att återge korrekt information till sjuksköterskan, men kan även innebära 

att informationen som ges är irrelevant eller otydlig (Athlin et al., 2010). Flera 

sjuksköterskor upplever att det är svårt att lämna över sårbehandlingen till andra. 

Om tid fanns skulle de föredra att vårda patienten själv för att upprätthålla 

kontinuitet och minska risken att såren försämras (Eskilsson and Carlsson, 2010; 

Friman et al., 2011) samtidigt beskriver de risker med att begära att själva inspektera 

såren då undersköterskor kan känna sig trampade på tårna (Athlin et al., 2010). 

Vidare upplever sjuksköterskorna att undersköterskorna har ett behov av stöd från 

dem, i synnerhet gällande den preventiva vården av trycksår. Undersköterskorna 

känner dock inte att sjuksköterskorna tar detta ansvar på grund av bristande intresse 
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för preventionsarbete (Athlin et al., 2010). Vårdbiträdena och assistenterna anser att 

sjuksköterskorna och distriktssjuksköterskorna inte stöttar eller guidar dem 

tillräckligt. De upplever att sjuksköterskorna inte är överens om hur patientens 

behandling ska se ut och upplever sig dåligt informerade om patientens diagnos och 

behandlingsplaner (Tapiwa Chamanga, 2014). 

Vårdmiljöns betydelse 

Resultatet visar vidare att vårdmiljön är av betydelse för omvårdnadspersonalens 

erfarenheter av sårbehandling och att vårda patienter med sår. 

Distriktssjuksköterskorna i Friman et al. beskriver att brist på behandlingsrum och 

rätt utrustning gör att patienterna får vänta onödigt länge (2011). I en av studierna 

beskrivs att bristen på yta och utrustning på kliniken gör att de flesta omläggningar 

av bensår görs i patienternas hem. Detta konsumerar mer tid och ibland är 

patienternas hem svåra att ta sig till ute i mer glesbebyggda områden (Walsh & 

Gethin, 2009). Tiden spenderad med patienten i dennes hem kan däremot också ses 

som positivt då helhetssynen stärks när man har tid att bygga en relation i den 

naturliga hemmiljön (Eskilsson & Carlsson, 2010). 

Sjuksköterskor och distriktssjuksköterskor beskriver i två av studierna att det är 

tungt att vårda patienter i deras hem på grund av de ergonomiska förutsättningarna 

med obekväma arbetsställningar, dålig belysning och att miljön kan vara rökig 

(Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011) och smutsig (Eskilsson & Carlsson, 

2010; Friman et al., 2011; Lindahl et al., 2008). Mötet mellan patient och vårdare 

riskerar att påverkas negativt på grund av miljön, personalen vill bara ta sig därifrån 

då de känner sig smutsiga i oren miljö och de beskriver en lättnadskänsla när besöket 

äntligen är över (Eskilsson & Carlsson, 2010). Omvårdnadspersonalen beskriver även 

upplevelsen av att det inte gör någon skillnad att man gör rent såret eftersom det 

kommer att bli smutsigt direkt igen (Lindahl et al., 2008).  

Vidare beskriver sjuksköterskorna utmaningen med att förvara material till 

sårbehandlingen i patienternas hem. Det kunde vara smutsigt eller försvunnet vid 

nästa besök. En av sjuksköterskorna beskriver att hon upptäckte att hinken hon tagit 

med sig till en patient, för att kunna rengöra hans sår, vid nästa besök användes av 

patientens syster för att mata djuren (Walsh & Gethin, 2009). Den geografiska 

placeringen av kliniker beskrivs också som problematisk då tillgången till dietister, 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter begränsas (Friman et al., 2011).  
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Diskussion 

Litteraturstudiens syfte var ett beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av 

sårbehandling och att vårda patienter med sår. Huvudkategorierna blev som följer: 

Det hälsofrämjande i vården av patienter med sår, det utmanande i vården av 

patienter med sår samt det organisatoriska stödet och omgivningsfaktorer.  

Resultatdiskussion  

Huvudkategorin, det hälsofrämjande i vården av patienter med sår, visar på vikten av 

en helhetssyn i sitt arbete, vilken kompetens och kunskap som behövs för att stärka 

det friska hos patienten och belyser rollen omvårdnadspersonalen har som advokat 

för patienterna.  

Denna huvudkategori handlar, enligt vår tolkning, om personcentrerad vård. 

Edvardsson (2015) beskriver definitionen och problematiserar konceptet 

personcentrerad vård. Personcentrerad vård kan förklaras som ett sätt att se på 

patienten som den person som faktiskt existerar bakom etiketten patient. Det handlar 

om det relationella mellan vårdare och vårdtagare. En jag-och-du-relation istället för 

en jag-och-det-relation. Helhetssyn genomsyrar perspektivet och genom att se 

personen förstärks de etiska kraven på vårdaren att verka för personens rätt till 

självbestämmande, bevara värdighet hos personen och respektera och stärka 

densamma. I modellen för omvårdnad som tagits fram på Umeå universitet, betonas 

vikten av att ha ett personcentrerat synsätt där man ser hela personen och hens 

behov och vilja och syn på sin hälsa och kropp. Genom personcentrerad vård kan 

omvårdnadspersonal förstå hur patienten ser på sina kroppar och forma 

omvårdnaden utefter den (2015). 

Förutom adekvat kunskap om såret och patientens fysiska mående framkom vilka 

faktorer som ansågs påverka omvårdnadspersonalens förmåga att stärka det friska 

hos patienterna och göra dem delaktiga i sin vård. Dessa beskrevs bland annat som 

förmågan till helhetstänkande, en vilja att göra patienten delaktig, bygga förtroende 

genom engagemang, öppenhet, kommunikation och nyfikenhet. Detta 

överensstämmer på många vis med Sahlstens et al. (2005) studie som visar att 

sjuksköterskorna bland annat framhåller kommunikation genom aktivt lyssnande, ett 

samspel med patienten som bygger på bekräftande, att våga och att bjuda in samt 

bekräftande förhållningsätt som viktiga faktorer för att delaktiggöra patienten.  



18 
 

I huvudkategorin, det utmanande i vården av patienter med sår, framkommer vikten 

av rätt förkunskaper och bristen därav. Det framkommer också erfarenheter 

angående patientens förutsättningar och delaktighet i form av samsjuklighet eller 

följsamhet kontra icke-följsamhet till behandling. Känsla av skam och otillräcklighet 

som upplevs av omvårdnadspersonalen i sitt arbete framkommer också tydligt och 

likaså utmaningen i att finna balansen mellan personlig och privat i relation med 

patienterna.  

Vissa känner sig trygga i sin kunskap och kompetens och efterfrågar snarare mer 

handlingsfrihet än mer utbildning. Det är frustrerande att ha kompetensen men 

hindras i sitt utförande. Detta kan illustreras med hjälp av Benners ”Dreyfusmodell 

för förvärvande av omvårdnadsrelaterade färdigheter.” (1993, 32-50). 

Dreyfusmodellen utgår från att individen genomgår fem olika stadier i utvecklingen 

av en färdighet: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert (Benner 

1993, 32). Vid de tre första stadierna krävs mycket vägledning, struktur och stöd 

medan de två sista stadierna karaktäriseras av förvärvandet av en helhetssyn och i det 

sista stadiet, experten, är inte regler, riktlinjer och principer något man är beroende 

av för att fatta beslut eller uppfatta en situations prioriteringsbehov.  

Benner applicerade denna modell på hur sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 

förvärvar sina färdigheter inom omvårdnad och beskriver vidare att 

sjuksköterskor/specialistsjuksköterskor på expertstadiet som i för stor utsträckning 

tvingas följa regler och föreskrifter eller formella bestämmelser hämmas i sitt 

yrkesutövande och presterar sämre (1993, 48-49). Distriktssjuksköterskorna i Friman 

et al. uttryckte frustration över att de hämmades i deras arbete av att behöva gå via 

läkaren för att konsultera en specialist. En möjlig anledning till denna frustration kan 

antas vara att dessa distriktssjuksköterskor befinner sig på expertstadiet och skulle 

behöva mer frihet i sitt yrkesutövande. I motsats till detta tycks det som att många av 

de andra sjuksköterskorna och övrig omvårdnadspersonal erfarit brister i sina 

förkunskaper och fortsatta brister i stöd från sin omgivning i att få utveckla sin 

kunskap och kompetens.   

Det framkom olika åsikter kring patienternas delaktighet i sin vård. Patientens vilja 

till delaktighet sågs av vissa som påfrestande och utmanande, personalen upplevde 

att patienterna inte kunde ta informerade beslut om sin vård och därmed upplevdes 

patienter som besvärliga om de hade åsikter om vården. Av andra var oviljan till 
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delaktighet snarare det som ansågs utmanande, till exempel när patienterna avböjer 

vård eller inte följer ordinationer. En av tre delar i Orems omvårdnadsteori om 

egenvårdsbalans är teorin om omvårdnadssystem (Wiklund Gustin & Lindvall 2012, 

166-177). Den handlar om sjuksköterskans kompetens i att identifiera var det brister i 

patientens förmåga att ta hand om sig själv - egenvårdskapacitet, i relation till de 

egenvårdskrav - behov som patienten utifrån sin situation har. Därefter ska 

sjuksköterskan upprätta en plan för omvårdnaden som syftar till att patienten ska 

kunna behålla eller bli återställd i sin förmåga till egenvård. Detta ska ske i samråd 

med både patient och närstående i så stor utsträckning som möjligt. Utifrån denna 

teori bör patientens delaktighet ses som något påverkbart och eftersträvansvärt och 

vidare står det i Patientlagen (2014:821) i kap. 5 § 1-3 om patientens och närståendes 

rätt till delaktighet i vården.  

Delaktighet är vidare en viktig förutsättning inom ramen för personcentrerad vård 

(jmf Edvardsson, 2015) där det relationella prioriteras, samt bland annat 

autonomiprincipen inom Modell för omvårdnad som beskriver patientens rätt till 

egenbestämmande (2015). Det kan argumenteras för att sjuksköterskorna i Morgan 

och Moffats studie (2008) färdighetsmässigt ligger någonstans i de tre första 

stadierna, novis, avancerad nybörjare, kompetent, beskrivna av Benner (1993, 37-47), 

där förmågan att se förbi sak och se person inte är lika utvecklad som i skicklig- och 

expertstadiet. Detta kan även ställas i ljus av Modell för omvårdnad där balansen 

mellan uppgift och relation beskrivs. Dessa två går ej att separera, de är båda 

närvarande i omvårdnaden. Vilken del som prioriteras bestäms utifrån både inre- och 

yttre faktorer (2015), där en faktor i detta sammanhang kan antas vara vårdarnas inre 

faktorer i form av färdighet och kompetens eller kanske snarare bristen därav, de blir 

mer uppgiftsfokuserade än relationsfokuserade. 

Många faktorer bidrog till omvårdnadspersonalens känsla av skam och 

otillräcklighet. Det utmanande i att måsta vara så nära lidande och inte kunna göra så 

mycket, en känsla av maktlöshet. Katie Erikssons beskriver i sin Caricativa vårdteori 

att patienten behöver en vårdare som kan dela lidandet. Hon beskriver vikten av att 

bekräfta patientens lidande och våga vara närvarande så att patienten kan finna kraft 

att kämpa (Wiklund Gustin & Lindvall 2012, 74-84). En reflektion utifrån detta är att 

omvårdnadspersonal bör påminna sig själva och varandra om detta faktum, som även 
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framkommer i denna litteraturstudie, att det viktigaste är att våga vara där. Ingen 

kan göra allt, men alla kan göra något. 

Huvudkategorin, det organisatoriska stödet och omgivningsfaktorer, visar att bristen 

på tid och resurser påverkar personalen i stor utsträckning och i förlängningen även 

patienterna.  Vikten av att kunna rådfråga och ta stöd i sitt team och i sin omgivning 

framträder tydligt. Tydlighet i rutiner, riktlinjer och arbetsbeskrivningar anses vara 

en avgörande förutsättning för att kunna leverera bra vård och för att känna sig trygg 

i utförandet av arbetet.  

Som tidigare beskrivits är det av vikt att skapa en jag-och-du- relation för att kunna 

se personen bakom patienten och kunna bedriva personcentrerad vård (Edvardsson, 

2015). Det framkommer dock tydligt i denna litteraturstudie att 

omvårdnadspersonalen i flera fall är stressad och inte hinner göra allt de önskar för 

patienten. Detta kan kopplas till fenomenet samvetsstress (jmf. Glasberg et al., 2007, 

Saarnio et al., 2012, Glasberg et al., 2008). Att veta vad som är moraliskt rätt att göra 

i en situation och sedan förhindras att utföra åtgärden på grund av hur till exempel 

organisation och struktur är utformad, hur ekonomin ser ut samt bristande 

samarbete och stöd hos kollegor, skapar det närliggande begreppet moralisk stress. 

Försöker ingen att påverka situationen i en bättre riktning så kan den moraliska 

stressen leda till ilska, frustration och förbittring. Den kan även leda till skam, skuld, 

hjälplöshet, självanklagelser, kraftlöshet, minskat egenvärde, ångest och depression 

(McCarthy & Gastmans, 2015). Samvetsstressen och den moraliska stressen, att inte 

kunna följa sin moraliska kompass kan även kopplas till utbrändhet (Glasberg et al., 

2007, Juthberg et al., 2007). Det kan antas att brist på organisatoriskt stöd och 

stödjande omgivningsfaktorer, tillsammans med utmaningarna i vården av patienter 

med sår kan leda till samvetsstress och i förlängningen till utbrändhet.  

I Vetenskapliga kunskapsluckor inom omvårdnad av Leksell (2013) beskrivs att den 

erfarenhetsbaserade kunskapen behöver utforskas ytterligare genom berättande 

metoder. Denna litteraturöversikt kan sägas bekräfta detta, i varje fall inom 

ämnesområdet sår och sårbehandling, utifrån det skrala utbudet av just kvalitativa 

artiklar som ämnar beskriva eller belysa erfarenheter. Denna litteraturöversikt kan 

tjäna som ytterligare en bekräftelse på vikten av forskning inom omvårdnad och att ta 

tillvara på alla aktörers perspektiv i den vårdande relationen. Den visar på stora 

utmaningar i arbetet med patienter med sår och dessa skulle behöva utforskas 



21 
 

ytterligare och i större omfattning. Enligt vår uppfattning är det av betydelse att ta 

reda på hur just personalen upplever sitt arbete och beskriver sina erfarenheter då 

det råder brist på bland annat sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i dagsläget 

(SCB, 2016). För att patienterna ska få en säker vård och för att sjuksköterskor och 

undersköterskor ska orka fortsätta med sitt arbete måste vi lyssna på dem och lära 

oss av vad de identifierar som hinder och utmaningar så att vi kan göra något åt dessa 

och förbättra vården för alla. 

Metoddiskussion 

Utifrån att denna litteraturstudie ämnade beskriva erfarenheter lämpade sig valet av 

kvalitativa artiklar. Som Friberg beskriver det är målet för kvalitativa studier att bidra 

med större och bättre förståelse och detta är något som vi upplever att vi uppnått 

(2012, 121). Litteraturstudien ger en samlad bild och en utökad förståelse för 

omvårdnadspersonalens erfarenheter i att vårda patienter med sår.  

Omfattande sökningar efter lämpligt studiematerial genomfördes och vi fann att 

utbudet av artiklar var skralt och att titlar och syftesformuleringar många gånger var 

missvisande och detta gjorde att vi läst igenom stora mängder av artiklar i sin helhet. 

Detta var tidskrävande och försvårade visserligen arbetet men bidrog samtidigt till att 

vi mot slutet av processen kände oss säkra på att vi verkligen gjort vårt yttersta för att 

finna allt material som fanns inom området. Uttömmande variationer av sökord och 

databaser  resulterade i elva artiklar som svarade mot syftet.  Överväganden gjordes 

om huruvida vi borde utöka urvalet till att inbegripa kvantitativa artiklar också 

eftersom detta skulle möjliggöra ett större underlag för analys. Flera sökningar 

genomfördes och några potentiella träffar som vid första anblick verkade passande 

undersöktes närmare men det framkom emellertid att de inte svarade mot syftet. På 

grund av en redan pressad tidsram valde vi att gå vidare med de kvalitativa 

artiklarna. Bristen på material är dock en faktor som påverkar kvaliteten. Forskning 

är att betrakta som en färskvara och allra helst ska studier inte vara äldre än tre till 

fem år enligt Forsberg och Wengström (2013, 119). Samtidigt belyser detta behovet av 

att mer forskning behöver genomföras inom sårbehandling. Det faktum att vi 

behövde utöka till så mycket som sexton år för att finna tillräckligt med material 

indikerar ett synnerligen stort behov inom ämnesområdet.  

Det visade sig svårt att finna material om endast sjuksköterskor och syftet vidgades 

därför till omvårdnadspersonal. Detta behöver i sig inte vara något negativt då det ger 
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en bredare bild av erfarenheter från olika yrkeskategorier som alla är inblandade i 

olika delar av vården av patienter med sår. Av de elva artiklarna tog sig endast sju 

genom kvalitetsgranskningen med nivå I eller II. Fyra av artiklarna nådde endast nivå 

III eller lägre och alla utom en av dessa uteslöts för att upprätthålla kvaliteten på 

materialet. Den av artiklarna som endast nådde upp till nivå III inkluderades ändå 

eftersom den handlar om grundutbildade sjuksköterskor och detta ansågs bidra till 

en bättre spridning av olika yrkeskategorier. Det knappa antalet samt kvalitetsnivån 

på en av studierna kan ses som en svaghet (Henricson 2012, 472) men återigen visar 

detta på det skrala utbudet av forskning inom området.  

Av åtta artiklar är fyra från Sverige, tre från Storbritannien och en från Irland. 

Överförbarheten kan påverkas av att det råder kulturella skillnader mellan länderna 

(SBU 2014b), däremot delar länderna många likheter också då alla räknas till 

Västvärlden med mer eller mindre liknande värderingar politiskt och religiöst. De har 

alla en växande andel äldre i befolkningen med stort behov av vård samt att de vid 

studiernas genomförande var medlemmar i Europeiska Unionen. Dessa faktorer 

stärker enligt oss ändå överförbarheten till viss mån. 

Av samtliga deltagare i artiklarna var en övervägande majoritet kvinnor, detta gick att 

utläsa främst av hänvisningar som ”hon” och ”hennes” snarare än av tydliggörande 

från författarnas sida. Endast en artikel nämnde könsfördelningen i redovisningen av 

deltagare men detta diskuterades aldrig i någon vidare utsträckning. Detta kan ställas 

mot att det i Sverige enligt Statistiska Centralbyråns [SCB] senaste sammanställning 

av vanligaste yrken redovisas att undersköterskor är den största yrkesgruppen med så 

mycket som 93 % kvinnor (2014). Dessutom visar siffror från mätningar genomförda 

2007 att nio av tio sjuksköterskor var kvinnor (SCB, 2010). Denna markanta 

dominans av kvinnor inom yrket gör att förutsättningarna för att hitta män inom 

yrkeskategorierna är väldigt dåliga. Detta skulle enligt oss kunna vara en av 

anledningarna till att ingen av författarna till artiklarna adresserar eller 

problematiserar ämnet. Etnicitetstillhörighet redovisas i en av artiklarna men 

diskuteras inte i någon vidare utsträckning.  

Vi som författare till denna litteraturstudie har mycket mera erfarenhet av att vara 

konsumenter snarare än producenter till litteraturstudier och läsare bör göras 

medvetna om våra begränsade färdigheter inom detta område (Henriksson 2012, 

472).  
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Forskningsetisk diskussion 

Genom hela processen av denna litteraturstudie har vi diskuterat etiska aspekter 

kring våra val och resonemang. Vi ämnade ge en så rättvis och sanningsenlig bild som 

möjligt utifrån vårt syfte och lät oss inte styras av vad vi önskade finna för resultat. 

Det överensstämmer med god forskningsetik att inte utesluta forskningsresultat som 

går emot ens egna åsikter (Forsberg & Wengström 2013, 69-70). Alla artiklar utom en 

har genomgått granskning av etiska kommittéer i respektive land och i den artikel där 

detta inte framgick kontrollerades tidskriftens etiska rekommendationer och krav där 

det framkom att tidskriften är medlem i en etisk kommitté.  

Vi som författat denna litteraturöversikt studerar för närvarande till sjuksköterskor 

och vår egen erfarenhet inom vårdyrket bidrar till vår förförståelse inom ämnet. 

Enligt Olsson och Sörensen ses det som ett tecken på kvalitet att redovisa sin 

förförståelse som varit relevant för studien (2011). Vår erfarenhet av sårbehandling är 

att vi båda mött en osäkerhet hos omvårdnadspersonal kring hur man bäst behandlar 

sår. Detta är något vi diskuterat kontinuerligt genom hela arbetet för att motverka att 

materialet skulle påverkas av våra egna åsikter och erfarenheter, men som i all 

kvalitativ forskning är forskaren en del av det som studeras precis som Forsberg och 

Wengström beskriver (2013, 54-55) och det är viktigt att vara medveten om detta och 

verka för en så neutral hållning som möjligt. Under processens gång har flera 

utomstående personer kritiskt granskat arbetet, i synnerhet resultatbeskrivningen. 

Dels vår handledare som själv forskar, andra studenter i samma kurs samt en annan 

erfaren student som skrivit flera uppsatser har granskat arbetet och detta anses av 

Henricson öka trovärdigheten av studien (2012, 474).  

Konklusion 

Arbetet med sår är berikande men också utmanande. Omvårdnadspersonalen 

framhåller sin roll i att stärka det friska hos patienten genom att arbeta 

personcentrerat och utifrån en helhetssyn på människan. De utsätts för prövande 

omvårdnadssituationer och behöver stöd gällande kunskap om sår och för att hantera 

svåra etiska situationer, ett stöd som inte alltid finns. Tidsbrist, ökad 

arbetsbelastning och brister i organisation stressar omvårdnadspersonalen och vid 

bristande erfarenhet i yrket förekommer en ökad känsla av otillräcklighet. Det finns 

många utmaningar i arbetet med patienter med sår och dessa skulle behöva utforskas 

ytterligare. Mer forskning på metoder och verktyg som kan underlätta sårbehandling 
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i hemmet behövs. Det behövs en samordnad syn på prevention och behandling av 

patienter med sår, mer utbildning för omvårdnadspersonalen inom sårbehandling 

och kanske framförallt mer klinisk träning. 
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Bilaga 1 

 
 

Bilaga 1. Söktabell 

Datum Databas Sökord Filter Antal 

sökträffar 

Urval 1 

Antal lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Antal lästa 

artiklar 

Urval 3 

Kvalitets-

granskade 

Urval 4 

Använda 

artiklar 

2016-
11-07 

Cinahl Nurs* AND 

”wound care” AND 

experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska, 

Peer Reviewed 

216 22 6 4 4 

2016-
11-07 

Cinahl Nurs* AND ulcer 

AND experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska, 

Peer Reviewed 

209 20 8 5 4 

2016-
11-08 

Cinahl Nurs* AND ulcer 

AND care AND 

experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska, 

Peer Reviewed 

170 16 4 4 4 

2016-
11-08 

Cinahl Nurs*(TI) AND 

wound(TI) AND 

care AND 

experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska, 

Peer Reviewed 

25 6 4 3 2 

Datum Databas Sökord Filter Antal 

sökträffar 

Urval 1 

Antal lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Antal lästa 

artiklar 

Urval 3 

Kvalitets-

granskade 

Urval 4 

Använda 

artiklar 

7 Pubmed Nurs* AND 

”wound care” AND 

experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska. 

135 10 3 2 2 

6 Pubmed Nurs* AND ulcer 

AND experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska. 

217 16 3 3 3 

2016-
11-11 

Pubmed Nurs* AND ulcer 

AND care AND 

experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska 

162 18 3 3 3 

Datum Databas Sökord Filter Antal 

sökträffar 

Urval 1 

Antal lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Antal lästa 

artiklar 

Urval 3 

Kvalitets-

granskade 

Urval 4 

Använda 

artiklar 

2016-
11-07 

Academi

c search 

elite 

Nurs* AND 

”wound care” AND 

experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska, 

Peer Reviewed 

161 15 5 4 3 
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Datum Databas Sökord Filter Antal 

sökträffar 

Urval 1 

Antal lästa 

abstrakt 

Urval 2 

Antal lästa 

artiklar 

Urval 3 

Kvalitets-

granskade 

Urval 4 

Använda 

artiklar 

2016-
11-07 

Academi

c search 

elite 

Nurs* AND ulcer 

AND experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska, 

Peer Reviewed 

201 14 2 2 2 

2016-
11-07 

Academi

c search 

elite 

Nurs*(TI) AND 

wound(TI) AND 

care AND 

experience 

2000-01-01 och 

framåt. Engelska, 

Peer Reviewed 

44 5 3 2 2 

2016-
11-11 

Manuell sekundärsökning 10 10 1 1 1 

Totalt – med dubbletter 21 

Totalt – utan dubbletter 7 



Bilaga 2 

 
 

Bilaga 2. Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

POÄNGSÄTTNING 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, 

metod, resultat= 

3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat 

till frågan 

Ej angivet Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet 

möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, 

beskrivning, 

representativitet) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

Bortfall 

 

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

Bortfall med 

betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på 

analysmetod 

Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställningen 

besvarad 

Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, 

tabeller etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av 

resultat (citat, kod, 

teorier etc) 

Ej 

acceptabel 

Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning saknas otydlig medel tydlig 

Diskussion av 

egenkritik och 

felkällor 

saknas låg god  
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Baserad på Olsson och Sörensen (2011, 285) 

 

Anknytning till 

tidigare forskning 

saknas låg medel god 

Slutsatser     

Överensstämmelse 

med 

resultat(resultatets 

huvudpunkter 

belyses) 

Slutsats 

saknas 

låg medel god 

Ogrundade 

slutsatser 

finns saknas   

Poäng 45p     

     

Grad I: 80%     

Grad II: 70%     

Grad III: 60%     
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

2008 

Lindahl, E; 

Norberg, A; 

Söderberg, A 

Sverige 

 

 

 

 

The meaning 

of caring for 

people with 

malodorous 

exuding 

ulcers 

 

 

 

Belysa 

innebörden av 

att vårda 

personer med 

illaluktande, 

vätskande sår. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9st sjuksköterskor och 1 

undersköterska. 

Inklusionkriterier: 

Erfarenhet av 

illaluktande, vätskande 

sår samt anställning på 

sjukhus eller inom 

primärvården. Urvalet 

gjordes m h a 

huvudsjuksköterskor vid 

2 universitetssjukhus-

kliniker, 1 hälsocentral 

samt  den första 

författarens kollegor 

som föreslog erfarna 

och skickliga 

sjuksköterskor. Även 

sjuksköterskor med 

mindre erfarenhet 

inkluderades senare när 

författarna insåg att de 

behövdes för att bredda 

perspektivet gällande 

svårigheter i vårdandet. 

 

En 

fenomenolog

isk- 

hermenutisk 

ansats 

användes. 

Upplevelsen av komma nära 

patienten och de utmanande 

känslorna av närhet. 

Upplevelsen av att möta sin egen 

försvarslöshet och känna sig utsatt, 

hjälplös och känna skam. 

Önskan att skydda patienten genom 

att lindra ytterligare lidande, ta 

obekväma beslut, flytta gränser för 

vad som vanligen är okej, att mötas 

på nivå över det som handlar om 

såret.  

Grad I 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

2009 

Walsh, E; 

Gethin, G 

Irland 

The lived 

experience 

of 

community 

nurses 

treating 

clients with 

leg ulcers. 

Att få en 

förståelse för 

öppenvårdssjuks

köterskornas 

(community 

nurses) 

erfarenheter av 

att behandla 

patienter med 

bensår. Detta 

görs för att 

kunna utveckla 

tjänster som ger 

bra bensårsvård. 

 

 

 

 

6 st folkhälso-

sjuksköterskor och 1 

allmänsjuksköterska 

valdes ut. Alla hade 

minst 3 års erfarenhet 

inom öppenvård samt 

att de alla nu arbetade 

med kroniska bensår. 

Ostrukturera

de 

intervjuer. 

Intervjuaren 

avbryter inte 

men guidar. 

Analyseras 

fenomeno-

logiskt. 

Sjuksköterskorna upplevde sig bra på 

lättare sår. Fick mycket info och 

utbildning om sår från 

företagssponsrade utbildningsdagar. 

Kollegor viktigast för lärande. 

Använde inte internet så mycket för 

lärande. Läkare kan inte så mycket 

om sårbehandling. 

Dåliga vårdlokaler och svårt att vårda 

hemmavid. 

Grad 

III 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

2010 

Athlin, E; 

Idvall, E; 

Jernfält, M; 

Johansson, I 

Sverige 

Factors of 

importance 

to the 

development 

of pressure 

ulcers in the 

care 

trajectory: 

perceptions 

of hospital 

and 

community 

care nurses 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor, 

som jobbar inom 

sjukhus eller 

öppenvård, ser 

på faktorer som 

bidrar till 

utvecklingen av 

trycksår eller 

läkning av 

trycksår. 

30 sjuksköterskor, 29 

kvinnor och 1 man, från 

två sjukhus samt 

öppenvårdsavdelningar i 

intilliggande områden i 

västra och östra delen 

av Sverige. 

Inklusionskriterier: 5 

års erfarenhet av yrket. 

Erfarenhet av patienter 

med trycksår sista 6 

månaderna. 

Huvudsjuksköterskor 

från sjukhuset och 

medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor inom 

öppenvården valde ut 

möjligt kandidater 

utifrån kriterierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuguid

e formades 

utifrån en 

litteraturöver

sikt samt 

författarnas 

egna 

erfarenheter 

som 

sjukskötersk

or.  

Kvalitativ 

innehållsanal

ys användes 

för analys av 

intervjuerna. 

 

3 huvudkategorier. Faktorer kopplat 

till patienten, till vårdpersonalen samt 

vårdstrukturen. Sjukhus och 

öppenvårdssjuksköterskorna 

uppfattade för det mesta faktorerna 

på samma sätt. 

Grad I 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

2010 

Eskilsson, C 

& Carlsson, 

G 

Sverige 

 

 

Feeling 

confident in 

burdensome 

yet enriching 

care: 

Community 

nurses 

describe the 

care of 

patients with 

hard-to-

healwounds 

Beskriva hur 

sjuksköterskor  

upplevelse av att 

vårda patienter 

med svårläkta 

sår. 

7st sjuksköterskor inom 

hemsjukvård från 2 

distrikt. 

Sjuksköterskornas 

chefer valde deltagarna 

utifrån ålder, kön, år i 

yrket samt år som 

sjuksköterska inom 

hemsjukvården. 

Metoden 

reflective 

lifeworld 

research 

användes, 

Kvalitativa 

intervjuer 

med öppna 

frågor. 

Sjuksköterskorna upplevde vården 

som en spänning mellan att uppleva 

vården som berikande och tyngande. 

Flera delar belyser meningen av 

fenomenet och spänningen mellan 

berikande och tyngande vård. 

1.Att ta ansvar- Känner ansvar för 

patienten och känner att patienten 

har förtroende, men får lite stöd från 

läkare. När de misslyckas med att 

läka sår känner de 

skuld/hopplöshet/förtvivlan. Pratar 

med kollegor för att lätta skuld. 

Känner sig frustrerade om patienten 

inte följer ordinerad behandling. SSK 

är inte nöjda med den vård de ger 

pga för många patienter. De 

upplevde dedikation samtidigt som 

hopplöshet. 

2. Visa respekt för hela personen. 

3. Vara förtroendeingivande för att 

kunna ge förtroende- Viktigt med att 

känna säker på sig själv och detta 

ökar med ökad kunskap, kompetens 

och erfarenhet. 

4.Tid och plats är viktigt-SSK kan 

uppleva det tyngande att jobba i 

någons hem pga hygien, följsamhet 

till behandling samt ergonomisk 

arbetsställning. Även tidsstress 

upplevdes jobbigt. 

 

 

Grad I 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

2010 

Friman, A; 

Klang, B; 

Ebbeskog, B. 

Sverige 

Wound care 

by district 

nurses at 

primary 

healthcare 

centres: a 

challenging 

task without 

authority or 

resources 

Att beskriva hur 

distriktssjuksköte

rskor upplever 

den vård de 

levererar inom 

sårbehandling. 

Åtta 

distriktssjuksköterskor 

från fyra hälsocentraler 

inom både privat och 

offentlig sektor belägna 

i olika områden i 

Stockholm och dess 

närområden 

En kvalitativ 

deskriptiv 

design. 

Intervjustudi

e. 

Tre teman och nio sub-teman 

identifierades. Bland annat upplevde 

deltagarna att de kände sig ansvariga 

för sårbehandlingen och att de kände 

sig säkra i den egna 

bedömningsförmågan. De aspirerar 

till att göra holistiska bedömningar 

och bevara kontinuitet i både kontakt 

med patienten och i behandlingen. 

Vårdplaner för sårbehandling och 

överrapportering ansågs viktigt vid 

samarbete med annan personal. De 

ville själva kunna remittera patienter 

till specialister. Det tredje temat 

inkluderade fyra subteman som 

belyste svårigheter som var 

associerade med otydlig organisation. 

Begränsningar i miljö och i material, 

ergonomisk arbetmiljö, hygien och 

tid. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

2014 

Tapiwa 

Chamanga, 

E. T. 

Storbritannie

n. 

 

 

 

 

 

Community 

nurses' 

experiences 

of 

treating 

patients with 

leg ulcers 

 

Att utforska 

sjuksköterskors 

syn på det 

dagliga livet och 

behov hos 

personer med 

bensår samt att 

utforska 

sjuksköterskors 

logiska 

grund/motivering 

för behandling 

och 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

personer med 

bensår. 

 

9 utvalda 

sjuksköterskor som alla 

jobbade inom en och 

samma kommunala 

vårdgivare. Urvalet var 

riktat för att författaren 

ansåg att dessa 

deltagare uppfyllde 

kriterierna gällande 

erfarenhet och 

färdigheter för att 

kunna besvara 

forskningsfrågorna. 

 

En kvalitativ 

deskriptiv 

studie. 

Fokusgruppe

r och 

semistruktur

erade 

intervjuer. 

 

 

Bensår stod för en signifikant del av 

arbetsbördan och kostnaderna var 

ansenliga. Det fanns brist på kunskap 

och praktiska färdigheter gällande 

bensårsbehandling. Tidsbrist ansågs 

vara stor bidragande anledning till att 

man inte hann med bedömningar och 

upprätta vårdplaner och detta ledde 

till bristfällig kommunikation. 

Sjuksköterskorna upplevde även att 

det inte fanns tid att utföra 

patientcentrerad vård. 

 

Grad 

II 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 

År 

Författare 

Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit

et 

2016 

Varga, M-A; 

Holloway, S-

L. 

Canada & 

Storbritannie

n 

The lived 

experience 

of the wound 

care nurse in 

caring for 

patients with 

pressure 

ulcers. 

Att redogöra för 

/belysa den 

levda 

erfarenheten av 

sårsjukskötersko

r som vårdar 

patienter med 

trycksår. 

Ett riktat urval av 

sårsjuksköterskor från 

Alberta. 30 tillfrågade, 5 

deltog. 

En 

kvalitativ,des

kriptiv, 

tolkande 

studie. 

Djupintervju

er. 

Åtta teman och tjugofem subteman 

identifierades. 1. Challenge, 2. 

Making sense of it all, 3. Coping and 

Self Care. 4. Advocate of 

mine/making a difference, 5. 

Knowledge and technology, 6. We 

have seen what can happen. 7. 

Holistic caring. 8. Frustration.  

Sårsjuksköterskorna upplevde en 

krävande och givande/berikande roll i 

omvårdnaden.  
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