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Sjuksköterskors erfarenheter av sårbehandling med silverförband 
 

Abstrakt 

 

Bakgrund: Silverförband har under en längre tid använts som antibakteriell 

lokalbehandling vid sår. En rad studier pekar på positiva effekter av silverförband. 

Emellertid har en granskning av Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering konstaterat att det finns för få studier av kvalitet för att med säkerhet 

fastslå att silverförbandets evidens. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 

av sårbehandling med silverförband. Metod: Studien utfördes genom kvalitativa 

intervjuer av sammanlagt 8 sjuksköterskor på ett sjukhus på Island. Deltagarna var 

verksamma inom tre olika avdelningar där sårbehandling med silverförband 

förekom. Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Resultat: 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av situationer då silverförband var en lämplig 

behandlingsåtgärd. Betydelsen av hur olika åtgärder samspelade i läkningsprocessen 

framgick även. Samtliga sjuksköterskor hade erfarenhet av positiva effekter relaterat 

till patientens livskvalitet, såsom reducerad lukt och sårsekretion. Sjuksköterskorna 

upplevde inga svårigheter med att bedöma om silverförband var en lämplig åtgärd. 

Kommunikation inom vårdteamet och tidigare erfarenheter av behandlingen var 

viktigt vid beslutsfattande av att använda silverförband. Slutsats: Silverförband kan 

ha en betydelsefull roll vid förebyggning och behandling av infekterade sår. Det kan 

öka patientens livskvalitet genom att reducera lukt och sekret från såret. 

Sjuksköterskorna tillämpade beprövad erfarenhet vid val av silverförband för ett sår. 

Helhetsbehandlingen är däremot avgörande för patienten vid sårvård.  

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, erfarenheter, sårbehandling, silverförband 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nurses’ experience of wound care treatment with silver dressings 
 

Abstract 

 

Background: Silver dressings have been used for a long period of time for local 

anti-bacterial treatment for wounds. Studies have shown positive effects of using 

silver dressings. However, according to a survey by Swedish Agency for Health 

Technology Assessment and Assessment of Social Services it has been concluded that 

there are not enough studies of standard to establish evidence for silver dressings. 

Aim: To describe nurses’ experience of wound care treatment with silver dressings. 

Method: The study was conducted through qualitative interviews with a total of 8 

nurses at a hospital in Iceland. The participants were working in three different 

departments where the use of silver dressing in wound treatment occured. 

Qualitative content analysis was used to analyse the interviews. Results: The nurses 

described experiences connected to situations in which silver dressings where a 

suitable step of action in wound care. It was evident that a combination of 

measurements was important in the wound healing process. All nurses had positive 

experiences related to quality of life for the patient, for instance reduced odour and 

wound secretion. The nurses did not find it difficult to decide whether or not to use 

silver dressings. Communication within the patient care team and previous 

experience of the treatment contributed to decision making. Conclusion: Silver 

dressings may have an important role in preventing and treating infected wounds. It 

may increase patient quality of life by reducing smell and secretion. The nurses used 

proven experience in choosing silver dressing for a wound. However, holistic nursing 

approach is crucial in wound care treatment.  
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1 Bakgrund 

1.1 Omvårdnad och behandling vid sår 

I likhet med alla behandlingar inom vården borde sårbehandling präglas av ett 

personcentrerat perspektiv. Det är viktigt att ha fokus på hela personen och beakta 

alla aspekter med påverkan på läkningsprocessen (Lindholm et al. 2016). En 

bedömning av såret utförs initialt, exempelvis orsak, lokalisation och utseende. Olika 

läkningshämmande faktorer kartläggs även, till exempel livsstilsrelaterade faktorer 

såsom rökning, inaktivitet och stress. Personen bör bli införstådd i faktorer som 

påverkar läkningsprocessen för att kunna bli delaktig i sin egen vård och kunna 

förändra eventuella levnadsvanor. Nutritionen är av stor betydelse vid sårbehandling. 

Behovet av protein ökar exempelvis, då sårytan läcker albumin. Utifrån personens 

individuella situation skapas en omvårdnadsplan och åtgärder sätts in. Det är viktigt 

med kontinuerlig dokumentation av sårläkningsprocessen och insatta åtgärder 

(Lindholm 2012, 44-46, 319-340, 427-450). 

 

Debridering är också viktigt vilket innebär att såret rensas upp från nekrotisk vävnad, 

eftersom det kan öka biobördan och hindra läkningen. En central del i sårvård är 

sårrengöring och valet av förband. Förbandet bör vara optimalt för sårets egenskaper 

för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för sårläkning. (Doughty 2005, 217-

230). En viktig aspekt i omvårdnaden vid sår är att öka personens livskvalitet. 

Adekvat smärtlindrig kan exempelvis underlätta personens vardag. Studier har också 

visat att psykosociala faktorer har en inverkan på läkningsprocessen. Det är viktigt att 

visa förståelse för personens situation och ge stöd. Såret kan innebära rädslor, 

exempelvis över kosmetiska resultat av brännskador eller för amputation på grund av 

ett bensår. Personen kan även få störd sömn och nedsatt rörlighet, vilket påverkar 

livskvaliteten negativt (Lindholm 2012, 427-450).  

1.2 Infekterade sår 

Ett sår som blir infekterat tar längre tid att läka. Upptäckten av antibiotika, 1928, var 

omvälvande för den moderna vården. Olyckligtvis står vi nu inför utmaningar 

gällande resistensutvecklingen som resulterar i att människor idag dör av infektioner 

som kunde botas för 10 år sedan. Aeroba och anaeoroba bakterier finns i de flesta sår. 
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Såret behöver därmot inte vara infekterat. Infektion kan uppstå vid exempelvis hög 

biobörda kombinerat med att personens immunförsvar blir försvagat. Likaså 

nekroser och nedsatt perfusion kan ge ökad risk för infektioner. Tecken på infektion 

kan variera beroende på typ av sår. Gemensamt brukar däremot vara ökad smärta, 

ökad värme, rodnad, svullnad, sårsekretion, dålig lukt, abscess, fördröjd sårläkning 

och feber. Systemisk infektion kännetecknas av exempelvis feber, takykardi och 

takypné. Infekterade sår medför i sin tur ökat lidande för patienten i och med 

förlängd vårdtid, smärta och oro (Lindholm 2012, 17, 287-314). 

1.3 Behandling med silverförband 

I vården används lokala antimikrobiella förband i syfte att minska biobördan i såret, 

förebygga infektion men även för att behandla avgränsad infektion. Vissa lokal 

antiseptiska förband innehåller exempelvis silverjoner eller silvernitrat. Silver har 

använts mot bakterier under en lång tid, framförallt vid brännskador. Numera har 

det bevisats att silvret har effekt på en mängd olika bakterier, förebygger infektioner 

och även antibiotikaanvändningen. Dessutom har silvret antiinflammatoriska 

effekter. I dagsläget finns en rad olika silverförband att välja mellan. Användningen 

ska ske under begränsad tid, utifrån tydliga indikationer och avslutas när såret visar 

tecken på förbättring av infektionen (Lindholm 2012, 294-296, 306-309, 385-386). 

Studier pekar även på fördelaktiga effekter av silver vid förebyggning och behandling 

av urinvägsinfektioner i samband med kateter i urinblåsan (Gentry och Cope 2005, 

51-54).  

 

En rapport från SBU tar däremot upp frågeställningar gällande silverförbandets 

effekter vid behandling, kostnadseffektivitet, antibakteriell effekt och om det finns en 

risk för resistensutveckling hos bakterier mot silver och antibiotika. Resultatet visar 

att det inte finns tillräckligt med evidens för att styrka att silverförband ska vara 

effektivare än förband utan silver. Slutsatsen från SBU är att det behövs mer 

kontrollerade studier av kvalitet för att besvara samtliga frågeställningar i rapporten 

(Ek, Lindgren och Melhus 2010, 1-13). Kostnadseffektivitet innebär ett mått på 

hälsoeffekter av olika resurser och behandlingar inom vården (Ferraz-Nunes, 

Karlberg och Bergström 2007, 80). Emellertid kommenterar Lindholm (2012, 309) 

SBU rapporten med att ”silverförband inte primärt används med syfte att påskynda 

sårläkningen, utan att för en period minska bakterietillväxten i sår”. 
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I en studie av Sütterlin (2015) påträffades bakterier med silverresistensgener i sår 

som behandlats med silverpreparat. Det konstaterades även att en sådan 

genförändring kan bidra till utveckling av resistensgener mot antibiotika. Silver 

räknas dessutom som en biocid vilket innebär att det kan vara skadligt för levande 

organismer. En rapport från Naturvårdsverket menar däremot att det krävs höga 

halter av silver för skadlig inverkan på människors hälsa (Tjus 2014, 135-147). 

1.4 Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med sår 

I en intervjustudie har både sjuksköterskors och patienternas upplevelser av maligna 

tumörsår beskrivits. Maligna tumörsår är en form av ovanliga, svårläkta sår som kan 

utvecklas i samband med en tumör. Såren karakteriseras av stora mängder sårvätska 

och dålig lukt. Studien betonar vikten av att sjukvårdspersonal har en helhetsyn i 

behandlingen. Det krävs inte enbart kunskaper om sårets fysiska aspekter utan även 

den psykosociala påverkan det har för patienten. Först då kan en verkligt holistisk 

vård ges i syfte att öka patientens livskvalitet (Alexander 2010) Likaså modellen för 

omvårdnad, framtagen av Umeå universitet, framhåller att sjuksköterskan bör 

tillämpa ett personcentrerat perspektiv genom att inte enbart se den fysiska kroppen 

utan även personens upplevelse av sin egna kropp, utifrån biologiska, psykologiska, 

sociala och existentiella aspekter (Institutionen för omvårdnad 2015). 

 

I resultatet av studien beskrev patienterna hur deras liv blev styrt efter sårets behov. 

Sjuksköterskorna beskrev i sin tur upplevelsen som emotionellt uttömmande. Dålig 

lukt från såret visade sig vara den värsta aspekten. En patient beskrev hur hon hade 

upplevt svår smärta tidigare men att den motbjudande lukten som kom ut från såret 

var värre. Även sjuksköterskorna upplevde dålig lukt som ett av de största 

omvårdnadsproblemen men även hur det påverkade hur sjuksköterskorna andades i 

mötet patienten, hur lukten fanns kvar på deras kläder och hur de ibland sparade 

patienten med illaluktande sår till sist. Patienterna beskrev även hur såret resulterade 

i upplevelser av skam, genans, frustration, ilska, rädsla, oro och depression. Vissa 

sjuksköterskor hade traumatiska upplevelser av att lägga om såren då kroppsdelar 

hade ramlat av. Dessutom upplevde sjuksköterskorna att svåra samtal med 

patienterna var stressande. Sjuksköterskorna beskrev hur de upplevde hopplöshet, 

hjälplöshet, frustration, otillräcklighet, sorg, skuld och ilska då de kände att de inte 

lyckades vårda patienten i den mån de ville. 
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1.5 Patienternas upplevelse av sårbehandling 

En person med ett svårläkt sår, exempelvis ett kroniskt sår på grund av 

bakomliggande sjukdomar såsom diabetes eller venös insufficiens får oftast en 

försvårad livssituation. Kroniska sår läker sämre och har dessutom lättare för att bli 

infekterade, vilket i sin tur försvårar läkningsprocessen. Ständiga omläggningar, 

smärta och rörelseproblematik kan ge personen minskad livskvalitet. 

Såromläggningen anses vara ett av de mest smärtsamma momenten vid 

sårbehandling. Förbanden kan ibland fastna i såren och speciellt utsatta blir de 

personer med skör hud såsom äldre (Reevell, Anders och Morgan 2016).  

 

I en studie av Beitz och Goldberg (2005) har personers erfarenheter av att leva med 

kroniska sår beskrivits. Resultatet delades in i olika teman som beskrev hur 

patienterna hade erfarenheter av att; leva med smärta, förlora rörligheten, få vård, 

kämpa med kronisk sjukdom, leva och åldras, få förändrade sömnvanor, få 

förändrade matvanor, förklara sårorsaker, läkning och återhämtning, anpassning och 

oanpassning, hantering av sårbehandlingar. Slutsatsen av studien är att 

sjuksköterskor ska utvärdera sårsmärta frekvent och ge smärtlindring genom olika 

metoder. Ett samarbete med sjukgymnast bör även finnas för att öka patientens 

rörlighet. Tydliga förklaringar till behandlingar ska även ges till patienten. 

Sömnbesvären kan minskas genom avslappningsövningar och meditation. 

Framförallt bör sjuksköterskor vara uppdaterade i kunskaper om hur psykiska 

aspekter av kroniska sår kan påverka patientens anpassningsförmåga. 

 

En annan studie har undersökt patienternas erfarenheter, uppfattning och förståelse 

av antimikrobiella förband, samt vad de förväntade sig av behandlingen. Studien 

inkluderade patienter med erfarenhet av olika sår och antimikrobiella förband. 

Sammanfattningsvis hade deltagarna positiva attityder gentemot antimikrobiella 

förband. Patienterna upplevde däremot frustration på grund av inkonsekvent 

tillgänglighet av antimikrobiella förband och vissa uppfattade kostnad som en 

obefogad grund för restriktionen. Slutsatsen av studien var att vårdpersonal saknar 

tydliga riktlinjer för användning av antimikrobiella förband vilket resulterar i 

inkonsikvens och större börda för patienten (Kelly, Fearns och Heller-Murphy 2016). 
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2 Problemformulering 
Vid tecken på sårinfektion är det viktigt att agera snabbt. Sjuksköterskor bör ha 

kunskap om indikationer på när ett sår bör behandlas med silverförband men även 

kontraindikationer på när det inte bör användas. Problemet är att tecken på infektion 

kan variera beroende på typ av sår. Dessutom ligger det i sjuksköterskans ansvar att 

fördela resurser och handskas med medicinska produkter utifrån ett 

kostnadseffektivt perspektiv. Val av förband ska därför vägas mot effekter. Valet av 

förband ska även vara bekvämt för patienten för att ge ökad livskvalitet. Dessutom 

ska behandlingar inom vården grundas i evidensbaserad kunskap. Problemet med att 

avgöra evidensen för att använda silver i dagsläget är att det är svårt att göra studier 

med hög kvalitet på sår (Hermans 2007, 166-173).  

 

De bristande vetenskapliga beläggen kan medföra svårigheter för sjuksköterskor att 

ta ställning till om de bör välja förband med silver. Frågan om kostnadseffektivitet 

kan också påverka sjuksköterskornas förbandsval. Möjligtvis kan indikationer och 

kontraindikationer för silverförband utgöra ett hinder vid beslut av användning. I 

dagsläget finns det dessutom få studier angående sjuksköterskors erfarenheter av att 

använda silverförband. Även om sjuksköterskor har använt silverförband under en 

lång tid finns det inte många studier som ger en bild av sjuksköterskornas perspektiv 

av att behandla patienter med silverförband. Exempelvis vad sjuksköterskorna har 

för erfarenheter av silverförbandens effekter på patientens livskvalitet vid 

sårbehandling. Därmed kan det vara av betydelse att redogöra för sjuksköterskornas 

erfarenheter av att använda silverförband i sårbehandling. Det kan bidra ytterligare 

perspektiv i diskussionen kring använding av silverförband eftersom det ger en 

inblick i erfarenheter hos personer med ett patientnära arbete som också utför 

kontinuerliga uppföljningar av resultaten. 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

sårbehandling med silverförband. 
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3 Metod 

3.1 Intervju 

Metoden för datainsamling bestod av semistrukturerade intervjuer med isländska 

sjuksköterskor. Individuella intervjuer genomfördes på engelska för att skapa ett 

underlag för att beskriva de isländska sjuksköterskornas erfarenheter av 

sårbehandling med silverförband. Semistruktureringen av intervjuerna innebar att 

frågorna kunde tolkas utifrån den enskilde sjuksköterskans perspektiv. 

Intervjufrågorna var organiserade utifrån övergripande teman och frågeställningar 

gällande syftet (Bilaga 1). Dessutom anpassades frågorna efter informanternas svar. 

Frågorna ställdes exempelvis inte alltid i samma ordningsföljd och följdfrågorna 

varierade utifrån svaren. Följaktligen var det en lägre grad av standardisering i 

samtliga intervjuer (Patel och Davidsson 2011, 81-86).  

 

Alla intervjuer genomfördes på det aktuella sjukhuset på Island under 

sjuksköterskornas arbetspass och under en period av en och en halv vecka. Enligt 

Olsson och Sörensen (2010, 134) är det viktigt med en lugn miljö för intervjun. 

Därmed ägde intervjuerna rum i enskilda rum där informanten kunde tala ostört. 

Varje intervju spelades in med en diktafon och varade mellan 10-15 min. 

3.2 Deltagare 

För att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av sårbehandling med silverförband 

valdes isländska sjuksköterskor som arbetade på sjukhus inom områden där 

sårbehandling är vanligt förekommande. Sjuksköterskor valdes till informanter 

eftersom det ingår i sjuksköterskans profession att tillgodose omvårdnadsbehov för 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor 2012, 1). Det främsta inklusionskriteriet för studien var 

sjuksköterskor med erfarenhet av sårbehandling med silverförband. 

Exklusionskriteret gällde sjuksköterskor som inte förstod eller talade engelska. 

 

Deltagarna i studien var mellan 32-56 år. Längden på yrkeslivserfarenhet som 

sjuksköterska varierade från tre och ett halvt år till 26 år. Sammanlagt 8 

sjuksköterskor intervjuades. Fem av de intervjuade sjuksköterskorna arbetade på 

sjukhusets kirurgavdelning. Två sjuksköterskor arbetade på sjukhusets 

sårmottagning och en sjuksköterska arbetade på medicinavdelningen. 
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3.3 Procedur 

Rekryteringen av informanter inleddes med att en isländsk sjuksköterska på 

sårmottagningen på det aktuella sjukhuset kontaktades via mejl. Svaret blev att de 

ofta använde silverförband och att hon gärna ställde upp på en intervju. Därefter 

utfördes den första intervjun. Sjuksköterskan hjälpte därefter till att rekrytera fler 

informanter genom att ta kontakt med kirurgavdelningen på sjukhuset. 

Kirurgavdelningen besöktes samma dag och ytterligare intervjuer bokades in under 

den kommande veckan. Sammanlagt fem intervjuer genomfördes med sjuksköterskor 

som arbetade på kirurgavdelningen. En av sjuksköterskorna förmedlade i sin tur 

kontakt med medicinavdelningen där den sjunde sjuksköterskan intervjuades. 

Slutligen intervjuades ytterligare en sjuksköterska som arbetade på sårmottagningen. 

 

Brev med information om studiens syfte och metod skrevs ut och gavs till samtliga 

informanter innan intervjuerna (Bilaga 2). Avdelningcheferna förseddes med ett 

liknande informationsbrev innan intervjuerna (Bilaga 3). Dessutom fick 

avdelningscheferna skriva under ett dokument för att tillåta studiens genomförande 

(Bilaga 4). Det insamlade ljudmaterialet transkriberades. Det betyder att 

berättelserna skrevs ned ordagrant. Transkriberingen innfattade även pauser, 

hummanden och skratt. Utgångspunkten var att skapa ett textunderlag för 

analysbearbetning utan missförstånd eller avvikelser från ljudmaterialet. 

Transkribering genomfördes samma dag som respektive intervju (Olsson och 

Sörensen 2011, 160-187). 

3.4 Analys 

De nedskrivna intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Det innebär 

att texternas gemensamma innehåll organiseras i kategorier (Bell 2000, 97, 171). På 

grund av omfattande insamlat textmaterial kategoriserades textinnehållet i flera 

omgångar. Först kodades innehållet. Koderna med samma betydelse placerades i 

subkategorier. Avslutningsvis organiserades subkategorierna i fyra övergripande 

kategorier. För att ta fram koder ur intervjuerna delades texterna först in i 

meningsenheter, utifrån samma innehåll och innebörd. Meningsenheterna 

kondenserades sedan genom att sålla bort onödiga ord men i avsikt att samtidigt 

behålla betydelsen. De kondenserade meningsenheterna reducerades i sin tur till 

koder bestående av ett antal sammanfattande ord som speglade innehållet i 
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meningsenheterna. På så vis kortades texten ned utan att förlora sin innebörd 

(Olsson och Sörensen 2011, 160-187). Meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter och koder skrevs på engelska då det transkriberade materielet var 

nedskrivet på engelska. I resultatredovisningen har författaren valt att skriva 

brödtext på svenska men behålla de engelska citaten. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess med meningsenheter, kondenserade 

meningsenheter och koder. 

 

Meningsenheter Kondenserade 

meningsenheter 

Koder 

…I would say if they’re 

like, if they could get 

infected, it’s good to use 

the silver… 

If they are likely to get 

infected, it is good to use 

silver 

Silver is used in risk of 

infection 

…I think maybe that… she 

doesn’t take up the 

nutrition she need to heal 

so its difficult… 

I think she may not take 

up all the nutrition to heal 

Nutrition is important for 

wound healing 

But I think and I know 

that if there is secretes 

present, then it has an 

effect. 

If there is secrete, it has an 

effect 

Has an effect on secrete 

…we didn’t use the silver 

before when the patient 

was on antibiotic 

treatment, and when we 

stopped with antibiotics it 

was obvious that we 

should like treat it with 

silver because of the 

possibility of infecting 

again… 

We didn’t use silver when 

the patient was on 

antibiotics but when the 

antibiotic treatment 

stopped it was obvious to 

use silver to prevent 

another infection. 

Obvious to use silver to 

prevent infection 
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3.5 Forskningsetik 

Tillvägagångssättet för studien var grundat i etiska principer och lagar gällande 

studier som involverar människor. En av grundprinciperna var att ingen deltagare 

skulle ta skada av att medverkan, varken fysiskt eller psykist 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). Studien utfördes med hänsyn till deltagarnas 

integritet och autonomi. Således fick sjuksköterskorna information om studiens 

bakgrund, syfte, metod och vad deltagandet innebar. Informationen gavs både 

skriftligt och muntligt innan intervjerna. Informanterna fick själva bestämma 

villkoren för sin medverkan och samycke gavs muntligt. Likaså fick varje 

avdelningschef ett informationsblad och fick även skriva under ett godkännande. Stor 

vikt lades på att informationen skulle vara begriplig. I det här fallet var det i 

synnerhet viktigt på grund av att informationen gavs på engelska istället för på 

isländska. Avsikten var att sjuksköterskor och avdelningschefer skulle vara 

införstådda i vad deltagandet innebar för att på så vis kunna ta ett välgrundat 

ställningstagande till medverkan (jmf. Lag om etikprövning som avser människor, 

SFS 2003:460, 16-17 §). 

 

Informanterna skyddas genom konfidentialitet och sekretess. Det insamlade 

ljudmaterialet, transkribering och analys förvarades i författarens dator utan 

ankytning till den enskildes personuppgifter och utan åtkomst av obehöriga. 

Innehållet i rapporten är även utformat på ett sätt att ingen ska kunna koppla 

sjuksköterskorna till den insamlade datan (jfr. Personuppgiftslagen, SFS 1998:204 19 

§). För att få tillstånd till att utföra en studie involverande människor behövs det 

göras en forskningsetisk bedömning för att avgöra huruvida medverkan i studien kan 

vara oetisk eller skadlig. Bedömningen görs av en etikprövningsnämnd (Lag om 

etikprövning som avser människor, SFS 2003:460, 6 §). Inför den här studien 

bedömdes ingen etisk prövning vara nödvändig då studentarbeten normalt inte ska 

behöva granskas etiskt. 

4 Resultat 
Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av olika användningsområden för 

sårbehandling med silverförband, exempelvis när det var lämpligt och när det var 

mindre lämpligt. Samtliga sjuksköterskor skildrade positiva erfarenheter av 
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silverförband som behandlingmetod, men som en sjuksköterska uttryckte sig ”I think 

it’s a good choice if you choose it carefully and use it when you should”. Det fanns 

specifika indikationer att förhålla sig till vid användning av silverförband. 

 

Utifrån analysen av intervjuerna sammanställdes fyra övergripande kategorier för att 

beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av sårbehandling med silverförband: Att 

utgå från indikationer vid användning, En kombination av åtgärder, Positiva 

erfarenheter relaterat till patientens livskvalitet och Lätt att bedöma när 

silverförband ska användas. 

 

Tabell 2. Översikt Kategorier och Subkategorier 

 

Kategori Subkategori 

Att utgå från indikationer vid 

användning 

I samband med infektion och 

infektionsrisk 

Speciella tillstånd 

En kombination av åtgärder Olika faktorer samspelar I 

läkningsprocessen 

Rekommendationer till patienten kring 

egenvård 

Positiva erfarenheter relaterat till 

patientens livskvalitet 

Reducerar dålig lukt och sårsekret 

Skonsam behandlingsmetod 

Förefaller minska infektion och stödja 

läkningsprocessen 

Lätt att bedöma när silverförband ska 

användas 

Kommunikation och råd vid bedömning 

Baserat på observationer och tidigare 

erfarenheter 

 

4.1 Att utgå från indikationer vid användning 

Den första kategorin beskriver sjuksköterskornas erfarenheter av i vilka situationer 

de brukar använda silverförband i behandling av sår. Aquacel Ag var det förband som 

sjuksköterskorna främst hade erfarenhet av att arbeta med. Här bör det även 
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poängteras att när sjuksköterskorna beskrev ”Ag” så talade de om Aquacel Ag, alltså 

silverförband. Här beskrivs även i vilka sammanhang silverförband inte användes. 

4.1.1 I samband med infektion och infektionsrisk 

Alla sjuksköterskor som deltog i intervjuerna hade erfarenhet av att behandla sår 

med silverförband i ett förebyggande syfte. De flesta uttryckte även att det främsta 

användningsområdet bestod i att förebygga infektion i såret. Det kunde exempelvis 

röra sig om sår beläget på ställen med högre risk för att bli infekterat. 

 

“…not necessarily put it on if the signs are already there, but maybe if you see that 

it’s around some areas that you know it’s possible would get infected or a big 

possibility, then I would use it…” 

 

Silverförband användes också som behandlingsmetod vid lindrigare sårinfektioner 

eller vid misstanke om sårinfektion. Sjuksköterskorna beskrev att silverförband då 

var lämplig som lokalbehandling. Utmärkande indikationer var exempelvis sekretion, 

rodnad och dålig lukt från såret.  

 

“it’s mainly associated to redness and non-function wounds, if I can say so…” 
 

Vidare beskrev sjuksköterskorna i vilka sammanhang antibiotika var lämpligt och 

mindre lämpligt vid misstänkt infektion. Tydliga tecken på infektion såsom feber och 

smärta var en indikation på antibiotikabehandling. 

 

“Fever, pain and then see clear signs of infection, you would give them antibiotics, 

but if the signs are not so clear…” 

 

“…if there is infection and the patient doesn’t have fever and doesn’t have more pain 

in the wound, we don’t always give antibiotics then… then we maybe use silver.” 

4.1.2 Speciella tillstånd 

Sjuksköterskorna var noga med att poängtera att silverförband aldrig används i 

samband med att patienten behandlades med antibiotika. En kombination av 

antibiotikabehandling och silverförband betraktades som en onödig åtgärd. 



12 
 

Anledningen var att patienten redan fick antibiotika mot infektionen och därför inte 

behövde lokalbehandling med silverförband. 

 

“…if the patient is on antibiotics, then you don’t need it cause he’s getting it 

intravenous already, so he doesn’t need it locally.” 

 

Silverförband användes inte heller utan tecken på infektion eller risk för infektion. 

Även det ansågs vara onödigt. I de fallen användes istället vanliga förband utan silver. 

En sjuksköterska beskrev även de fall där silverförbanden hade upphört som 

behandlingsmetod. Det gällde sår som inte visade några skillnader med 

silverförband. Anledningen var att det därmed inte var en kostnadseffektiv metod. 

 

“…there are some wounds that we cannot see any difference and then we stop using 

it, because it’s expensive.” 

 

Sjuksköterskorna beskrev att silverförband kunde användas till alla slags sår i syfte 

att förebygga eller bekämpa en infektion. Däremot uttrycktes det vara vanligare vid 

brännskador och kroniska sår. Sjuksköterskorna på kirurgavdelningen poängterade 

att kirurgiska sår med infektion vanligtvis behandlades med antibiotika. 

 

“I used Ag a lot when I was at the burn institute and uhm but we don’t use it a lot 

here because we don’t have a lot of wounds that need Aquacel Ag cause we usually 

just have regular surgical wounds but… and the wounds that we get infected are 

really infected so people have to be here for like six weeks on antibiotics 

intravenous, because they have a hip or knee replacement or something…” 

 

Sjuksköterskorna på sårmottagningn menade dessutom att det fanns undantag vid 

diabetes sår. Vid ett infekterat sår hos en person med diabetes startades behandling 

med antibiotika tidigare. 

 

“we can use it with all wounds, but if the patient is diabetic you would start 

antibiotics ehm… sooner” 
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4.2 En kombination av åtgärder 

Under intervjuerna framhävde sjuksköterskorna erfarenheter av betydelsen av ett 

helhetsperspektiv vid sårbehandling samt att olika åtgärder interagerade i 

läkningsprocessen. 

4.2.1 Olika faktorer samspelar i läkningsprocessen 

Många av sjuksköterskorna betonade vikten av ett helhetsperspektiv vid 

sårbehandling, oavsett vilket förband som användes. 

 

“Like in diabetes feet’s if there is a suspicion that… it does not really matter what 

you use, it’s the same result, it’s the all over treatment that’s important.” 

 

Sjuksköterskorna framhävde även att vid de tillfällen då såret läkt effektivt i 

behandling med silverförband var det på grund av en kombination av åtgärder.  

 

“…it seemed to have a bit of effect, I believe it was both because how we changed the 

wound, how we treated it and because we used the silver.” 

 

Likaså beskrev sjuksköterskorna olika samverkande faktorer när såret inte läkte 

effektivt. Det var främst fall av svårläkta sår där andra omständigheter påverkade 

läkningsprocessen. En sjuksköterska visade exempelvis bilder på ett sår som en 

patient haft i flera månader och där flera metoder hade använts, inklusive 

silverförband. Ingenting hade dessvärre resulterat i någon större effekt. Såret blev 

emellertid mindre men läkningen var långdragen.  

 

“we have been using everything, yeah it takes…a time and then we used ehm 

negative pressure and honey and… it’s, it is shrinking, but it takes a lot of time.” 

 

Patienten hade genomgått en bukoperation och fått delar av tarmen borttagna. 

Sjuksköterskan menade då på att patienten troligtvis hade nedsatt läkningsförmåga i 

och med ett sämre näringsupptag. Det visar i sin tur på hur viktigt det är med att 

beakta helhetsbehandlingen och alla faktorer som påverkar personens 

läkningsförmåga. 
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“I think maybe, that… she doesn’t take up the nutrition she need to heal, so its 

difficult” 

4.2.2 Rekommendationer till patienten kring egenvård av såret 

Det ansågs även vara en viktig faktor att informera och stödja patienten i egenvård av 

såret. En sjuksköterska förklarade hur rekommendationerna var anpassade efter, 

exempelvis venösa bensår. Patienten blev då informerad om fotvård, vila och att 

placera fötterna i högläge. 

 

“it depends on the wounds, if we have patients with ehm wounds caused by ehm 

venous leg ulcers… then we have to tell people to take good care of their feet and to 

rest, and don’t stay up long, lay down and put feet higher than the heart” 

 

4.3 Positiva erfarenheter relaterat till patientens livskvalitet 

Samtliga sjuksköterskor hade erfarenhet av positiva effekter av silverförband för 

patientens livskvalitet.  

4.3.1 Reducerar dålig lukt och sårsekret 

Alla intervjuade sjuksköterskor hade erfarenhet av att silverförband minskade dålig 

lukt från såret som behandlades. 

 

“…then we used silver because of… it’s just so unclean these wounds, and so much 

fluid that comes out of it, and also there is an odour, and silver is very good on the 

odour, and that silver has an known effect.” 
 

Dessutom hade många av sjusköterskorna erfarenhet av att behandling av sår med 

silverförband med positiva effekter på sårsekretionen. Sjuksköterskorna var även 

eniga i att silverförbanden hade en effektiv absorptionsförmåga. 

 

“…at first we used vac treatment…then after that we used, yes, very often use silver 

bandages, when in this case it’s very often much secretion, very much of the fluid 

that comes out of these wounds, in that case it has had a good effect, we think.” 

 

“so I cannot say if it caused less fluid or more fluid, but ehm, it was effective because 

ehm because the fluid did go into the bandage and not into the wound itself” 



15 
 

 

Sjuksköterskorna var dessutom eniga i att sårbehandling med silverförband hade 

positiva effekter på patientens livskvalitet när det gällde lukt och sekretion. 

 

“…I think it’s just positive for the patient, just because of infectious wounds and the 

odour and all that, I think it helps…” 

 

Det var dessvärre svårt att avgöra om patienten själv kan ha upplevt att 

silverförbanden ökade deras livskvalitet. En del sjuksköterskor bekräftade att det 

förmodligen gjorde det men att patienten i vissa fall kanske inte var medveten om 

någon större grad av förändring. En sjuksköterska förmodade att patienterna kanske 

uppfattade minskad lukt från såret men att de oftast inte märkte någon skillnad.  

 

“maybe with the smell, they can tell if they find less smell but usually they don’t 

know the difference…” 

 

Andra sjuksköterskor menade på att det var individuellt huruvida personen upplevde 

någon skillnad i livskvalitet i behandling med silverförband. Personer som är mer 

klara märkte förmodligen förändringar till en större grad.  

 

“we tried it with the smell and we found a difference, it decreases smell, or odour, 

and for those patients that are well awake and are aware of their wounds, I think 

then they notice and for some patients the smell and the yekiness of the wound 

bothers them, so if we can choose the appropriate methods to help them I think 

that’s a huge quality” 

 

“Well…hehe in some cases yes, but usually… the patients are rather old so they don’t 

have the same sense as a younger person would to observe the progress in the 

wound themselves, so it’s ehm… but I think it makes a difference for them.” 

4.3.2 Skonsam behandlingsmetod 

Gemensamt i intervjuerna var att silverförband var bekväma för patienten. 

Sjuksköterskorna menade på att förbanden är mjuka och passar bra till att fylla djupa 

sår. Generellt sätt upplevde inte sjuksköterskorna att förbanden var smärtsamma för 

patienten vid avlägsnande. Majoriteten av sjuksköterskorna hade aldrig haft 



16 
 

erfarenhet av att silverförbanden hade fastnat i såret och orsakat smärta för patienten 

vid förbandsbyte och rengöring. 

 

“I have never seen them stick to wounds or, that’s because it jellied, I don’t know the 

word for it, but I have never experienced any patient when we cleaned it up with 

any more pain or anxiety or anything for that” 

 

“I think they are really good for deep wounds to fill out with gauze when you need 

to, cause it doesn’t stick to the wound and..” 

 

En av sjuksköterskorna hade erfarenhet av att Aquacel Ag ibland kunde vara svåra att 

avlägsna och tvätta bort men att det inte upplevdes som något större problem. En 

annan sjuksköterska hade tidigare upplevt att det hade varit svårt att avlägsna hela 

förbandet ur sår. Däremot hade det handlat om en äldre design av Aquacel Ag. 

Sjuksköterskan påpekade att förbanden var bättre nu för tiden eftersom det hade en 

annan form som gjorde att förbandet höll ihop bättre. Det upplevdes därför vara 

lättare att avlägsna hela förbandet ur såret. 

 

“the Aquacel silver bandages but I mean they… sometimes get difficult to take out or 

clean after, but I don’t think it has been a problem” 

 

“…so that it sticks together, so you always know that you are taking the whole gauze 

out of the wound, cause if you have a deep wound you wouldn’t want to leave the 

gauze there” 

4.3.3 Förefaller minska infektion och stödja läkningsprocessen 

Sjuksköterskorna var eniga i att silverförband var en effektiv behandling för 

infekterade sår. I många fall berättade de om flera patienter vars sårinfektioner läkte 

med hjälp av silverförband. Det framgick att silverförbanden verkade antiseptisk och 

lokalt. För patienten hade det resulterat i kortare vårdtid och uteblivet behov av 

antibiotika. Minskning av lukt från såret ansågs också påvisa en antibakteriell effekt. 

 

“…we did uhm a swipe of the wound and sent to the uhm to see how many bacterias 

there were, and she still had like a lot of bacterias, but she was not infected, so that 



17 
 

was like perfect to use silver to hold the bacteria like as low as possible and she was 

able to go home, not needing any antibiotics.” 

 

“…especially the smell, and that says too that it has an effect on the bacteria.” 
 

“…recently we had like a deep wound which was infected actually, and she had, we 

didn’t use the silver until after the treatment stopped with intravenous antibiotics, 

but after that when she was not using any intravenous antibiotics, ehm we started 

using Aquacel Ag which was nice and it was like just the antibiotic effects right on 

the wound.” 
 

“I show you some photos… this is a diabetic wound, ehm… and he has twice ehm, 

he’s got twice infected so he had to take antibiotics, but when the antibiotics, ehm 

were finished we used silver dressing on it, and it, its ehm… it’s in good process” 

 

En av sjuksköterskorna var i synnerhet entusiatisk över silverförbandets effekter. 

Hon berättade om en anhörig till en patient på avdelningen hade somnat med en 

vetekudde (inte på sjukhuset) och fått ett brännsår som blev infekterat. 

Sjuksköterskan hade då tagit initiativet att lägga om med silverförband och menade 

på att såret hade läkt efter en dag. 

 

“…the accident had been some days ago and she was always feeling not good and it 

was not healing, but after one day with silver bandage it was much better.” 
 

Likaså i de här fallen var det svårt för sjuksköterskorna att uppskatta om patienten 

hade märkt av effekterna av silverförband såsom de själva gjorde. Sjuksköterskorna 

menade på att patienten kanske inte var medveten om just kopplingen till 

silverförbanden. 

 

“I’m not sure the patient realize, you have to have ehm, I remember one patient that 

ehm saw the difference… ehm he had… ehm, went to appendix surgery and didn’t 

heal and then we gave the ehm, put silver dressing on it and ehm… it healed right 

away, and he was very… very happy with it, and he saw the difference but he was a 

doctor himself hehehe then he realized how well silver can work” 
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4.4 Lätt att bedöma när silverförband ska användas 

Förvånansvärt nog visade det sig att sjuksköterskorna inte hade någon erfarenhet av 

svårigheter att bedöma när silverförband ska användas. I vissa fall sågs det som en 

självklarhet att välja silverförband till ett sår. 

 

“I don’t feel like it’s difficult, uhm, we didn’t use the silver before when the patient 

was on antibiotic treatment, and when we stopped with antibiotics it was obvious 

that we should like treat it with silver because of the possibility of infecting again…” 

4.4.1 Kommunikation och råd vid bedömning 

Sjuksköterskorna menade på att de kommunicerade sinsemellan eller med läkarna 

vid bedömning om silverförband skulle användas. En sjuksköterska tyckte däremot 

att det kunde vara lite svårt att bedöma om silverförband skulle användas. Hon hade 

däremot varit på ett seminarium angående silverförband, vilket hade underlättat i att 

veta när silverförband var lämpligt och när det var mindre lämpligt. 

 

“…it’s just a dialogue, you know, that maybe I say that I recommend that we try this 

and they say ok” 

 

“Yes a bit, I think it’s a bit, and we have often, we have discussed, should we use it or 

shouldn’t we use it, but I went at a seminar last year and that helped me decide 

when I should use it and when I shouldn’t” 

 

Några av sjuksköterskorna upplevde också att det var effektivt att ha en 

sårmottagning på sjukhuset. Sjuksköterskorna kunde samtala med och rådfråga 

sårmottagningen. Det upplevdes som stödjande vid bedömning av åtgärder för 

sårbehandling. Ibland kunde sjusköterskorna från sårmottagningen även sätta upp 

en plan och omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskorna kunde följa. 

Sårmottagningen behandlade även vissa sår på egen hand. 

 

“…and here we have nurses who take care of most of the wounds and we always get 

advice from them, and it’s good to have someone that you can talk to about it.” 

 

“it has been different though these last… these last ehm…well after the wound, ehm… 

the wound ward came to place, because then they come and, to the ward and they 
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put up the program that you have to follow and also change themselves, so that’s 

been more effective” 

4.4.2 Baserat på observationer och tidigare erfarenheter 

Utifrån tidigare positiva erfarenheter valde sjuksköterskorna att tro på silvrets 

inflytande. Således var det inte heller svårt för sjuksköterskorna att välja att använda 

silverförband.  

 

“…due to the impact that silver has on the wounds, that you choose to believe it, or 

sort of, that the silver is helping in infectious wounds so it’s not difficult to choose 

it...” 

 

“…for the infectious wounds… then I prefer to use them because I also believe they 

decrease odour…” 
 

Användningen av silverförband baserades även på observationer av såret och 

läkningsprocessen, för att se om det gav resultat. 

 

“… its used a little bit on a feeling, and what we see…” 
 

“…we try it for some times, and we see if there is any effect by using it.” 

5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av sårbehandling 

med silverförband. Resultatet visade på fyra kategorier som beskrev 

sjuksköterskornas erfarenheter gällande syftet: Att utgå från indikationer vid 

användning, En kombination av åtgärder, Positiva erfarenheter relaterat till 

patientens livskvalitet samt Lätt att bedöma när silverförband ska användas. 

5.1.1 Att utgå från indikationer för användning 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av silverförband i syfte att förebygga infektion 

och behandla lindrigare infektioner. Indikationer var lukt, rodnad, sårsekret och 

smärta. Hamton (2010) menar på att det är viktigt att sjuksköterskor vet när 
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silverförband är lämpliga att använda. Det är betydelsefullt att kunna urskilja tecken 

på kolonisation i såret och klinisk infektion. Kolonisation kännetecknas av lukt, 

rodnad, sekret och ibland smärta. Klinisk infektion är istället en tyngre bakteriell 

börda med tecken som lukt, sårsekret, smärta och feber. Enligt artikeln är 

silverförband lämpade för kolonisation och kritisk kolonisation. Orsaken är att 

antibiotika inte alltid kan nå bakterierna på sårytan och bryta igenom bakteriernas 

skyddande barriär, såkallade biofilm. Antibiotika ska istället användas vid klinisk 

infektion. 

 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att silverförband kunde användas till alla 

typer av sår. Det var däremot vanligare vid brännskador och kroniska sår. En artikel 

angående antibakteriella förband och kroniska sår påpekar att en av faktorerna till 

förlängd läkningsprocess är bakteriell kolonisation eller infektion. Artikeln menar 

därför att det är lämligt att använda silverförband i behandling av kroniska sår. Det 

poängteras däremot att identifikation av sårinfektion kan vara problematiskt. 

Anledningen är att en del personer med kroniska sår inte visar tydliga tecken på 

infektion såsom rodnad och smärta. Det kan exempelvis röra sig om diabetes sår 

(Ousey och Mcltosh 2009). Detta stämmer överens med resultatet från intervjuerna 

av sjuksköterskorna då det framgår att antibotika användes tidigare vid tecken på 

infektion av diabetes sår. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna slutade använda silverförband om det inte gav 

resultat, med tanke på kostnadseffektivitet. I en enkätstudie med sjuksköterskor 

redogörs vikten av att sjuksköterskor gör en korrekt bedömning vid val av 

silverförband i korrelation till kostandseffektivitet. Studien menar på att 

silverförband endast ska användas vid kritisk kolonisering eller infektion och inte 

utan tecken på infektion (Hughes 2016.). I ytterligare en artikel diskuteras betydelsen 

av att sjuksköterskor använder silverförband med hänsyn till kostnadseffektivitet. 

Artikeln menar på att sjuksköterskor har ett ansvar över hur silverprodukter används 

och distribueras och därmed har ett ansvar över kostnaderna (Brown 2006). Således 

överenstämmer även det med resultatet i den här intervjustudien. 

5.1.2 En kombination av åtgärder 

Studien visade på att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att helhetsbehandlingen 

var avgörande vid sårbehandling. Vid intervjuerna menade sjuksköterskorna att flera 
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faktorer samspelade i läkningsprocessen, inte enbart förbandsval. Därmed kunde inte 

erfarenheter av silverförbandens effekter vid sårläkningen urskiljas specifikt, 

eftersom andra omständigheter spelade in. Nutritionen bedömdes vara viktig. I likhet 

med resultatet framhåller Hughes (2016) att olika faktorer påverkar infektionsrisken 

och sårläkningen. Det kan exempelvis röra sig om personens immunförsvar.  

 

Dessutom beskriver Cornforth (2013) betydelsen av ett helhetsperspektiv vid 

sårbehandling. I likhet med de isländska sjuksköterskorna betonas vikten av adekvat 

näringstillförsel. De isländska sjuksköterskorna i denna studie gav inte några djupare 

beskrivningar av erfarenheter av helhetsbehandlingen. Anledningen var att fokus låg 

på silverförband vid intervjuerna. Författaren valde däremot att inkludera det som en 

aspekt i resultatet, eftersom det var en gemensam erfarenhet av sårbehandling med 

silverförband och på grund en betydande aspekt som sjuksköterskorna framhöll. 

 

Sjuksköterskorna i den här studien nämnde egenvård som en del i sårbehandlingen 

där patienten fick information om vad personen själv kunde göra. Enligt teorin om 

personcentrerad omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan skapar en god relation 

till patienten och lyssnar på patientens unika behov. Personcentrerad vård 

poängterar dessutom vikten av att patienten får information och blir delaktig i sin 

egen vård. Även patientens kunskap kring egenvård blir därmed en betydande aspekt 

i personcentrerad vård då det ökar patientens delaktighet (Svensk 

sjuksköterskeförening 2016). 

5.1.3 Positiva erfarenheter relaterat till patientens livskvalitet 

Sjusköterskorna hade huvudsakligen erfarenhet av silverförbandets effekt på lukt och 

sekret från såret. Sjuksköterskorna menade på att det formodligen bidrog till ökad 

livskvalitet för patienten. Däremot framhöll de att det var individuellt i vilken grad 

patienten märkte någon skillnad i livskvalitet. Detta synsätt överensstämmer med 

teorin om personcentrerad vård då det är viktigt att sjuksköterskan har en förståelse 

för personens unika upplevelse av sin situation. Grundat på en god relation till 

patienten ska sjuksköterskan kunna arbeta utifrån personens egna perspektiv och 

behov för att på så vis främja hälsa, i den meningen det innebär för den specifica 

personen. En person kanske upplever lukten som det största problemet medan en 

annan patient behöver mer hjälp med den psykiska påfrestningen. Sjuksköterskan 
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ska däremot inte enbart fokusera på patientens negativa upplevelser utan även kunna 

uppmuntra personens styrkor (Smith-Trudeau 2016). 

 

Resultatet i studien överenstämmer med resultatet från en studie (Jørgensen et al. 

2005) där effekten av silverförband jämfördes med vanliga förband vid kritiskt 

koloniserade venösa bensår. Sjukvårdspersonalen fick frågor om deras subjektiva 

bedömning. Resultatet visade att förbanden som innehöll silver gav en signifikant 

reducerad lukt till skillnad från förband utan silver. Likaså patienter fick utvärdera 

sin livskvalitet genom att besvara frågor angående lukt, välmående och bekvämlighet 

av förbanden. Även patienterna upplevde minskad lukt med silverförband. Vidare 

menar studien att det är viktigt att förbanden har en effektiv absorptionsförmåga, då 

det minskar risken för uppluckring av huden omkring såret. Sjukvårdspersonalen 

värderade även att silverförbanden hade högre absorption än förbanden utan silver 

(Jørgensen et al. 2005). 

 

Utifrån resultatet av denna studie framkom det att sjuksköterskorna inte hade någon 

erfarenhet av att patienterna upplevde någon större smärta vid förbandsbyte och 

rengöring vid sårbehandling med silverförband. Alla sjuksköterskor, förutom en, 

saknade erfarenhet av att silverförbanden fastnade i såret och orsakade smärta. 

Emellertid menade sjuksköterskan att den nya sortens Aquacel Ag var enklare att 

avlägsna helt ur såret. En studie av Kammerlander och Eberlein (2002) visade att 

sjuksköterskor bedömde förbandsbyte och rengöring av såret som den mest 

smärtsamma omvårdnadsåtgärden utifrån patientperspektivet. Sjuksköterskorna 

bedömde även det faktum att förbandet inte fastnar i såret att vara en avgörande 

betydelse för patientens smärtupplevelse vid förbandsbyte. 
 

En annan studie utvärderade silverförbandet Durafiber Ag. Silverförbandet var enkelt 

att avlägsna från såret och i 96-8% av fallen höll sig intakt vid avlägsnande och 

därmed gick att få bort i ett stycke. Resultatet visade även på minskad sårsekret. 

Dessutom menade studien att patienternas smärtupplevelse minskade med 

användningen av silverförbandet. (Forlee, Rossington och Searle 2014.). Även i en 

studie av Flowers et al. (2007) bedömde sjuksköterskor silverförband vara enkla att 

avlägsna. 
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5.1.4 Inga svårigheter att bedöma när silverförband ska användas 

Sjuksköterskorna hade inte någon erfarenhet av svårigheter med att bedöma om 

silverförband skulle användas. Många såg det som en självklarhet och deras 

bedömning baserades på sårets egenskaper. Det framkom även att sjuksköterskorna 

diskuterade med varandra och läkare. Dessutom underlättade rådgivning från 

specialiserade sårsjuksköterskor. En sjuksköterska menade dessutom på att ökad 

kunskap om silverförband hade förenklat hennes bedömning.  

 

Däremot menar Hampton (2010) att det kan vara svårt för sjuksköterskor att välja 

lämpligt antibakteriellt förband. Vidare menar Hampton att det är nödvändigt att 

sjuksköterskor bedömer såret noggrant innan förband väljs. Förbandet bör väljas 

utifrån sårets egenskaper. Exempelvis ska ett absorberande förband användas vid 

kraftig sårsekret. I likhet med resultatet menar artikeln att det är viktigt att 

sjuksköterskorna diskuterar val av förband sinsemellan. Likaså beskriver Edwards 

(2005) att det kan vara svårt för sjuksköterskor att bedöma om de ska använda 

silverförband. Slutsatsen redogör att fler bevis för silverförbandens effekter krävs för 

att underlätta sjuksköterskornas beslutsfattande. Även Brown (2006) tar upp 

problematiken kring indikationer för användning. Det beskrivs exempelvis hur 

tecken på kritisk kolonisation och klinisk infektion tenderar att likna varandra. Det 

kan utgöra ett problem vid bedömning av att använda silverförband. Det kan därmed 

konstateras att resultatet av studien inte överensstämmer med dessa studier då 

sjuksköterskorna inte hade erfarenheter av svårigheter med att bedöma när 

silverförband skulle användas. 

5.2 Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes med isländska sjuksköterskor för att kunna skapa en beskrivande bild av 

deras erfarenheter av silverförband. 

5.2.1 Urval 

Antalet informanter blev 8 sjuksköterskor. Kvale och Brinkmann (2009, 129) menar 

att det inte finns något bestämt svar på hur många informanter som behövs för att 

besvara en studies syfte. Ett tillvägagångssätt kan däremot vara att avsluta 

datainsamlingen när de tilläggande intervjuerna inte bidrar med ny kunskap. 

Eftersom varje intervju skrevs ut direkt av författaren så blev det tydligt vid 7:de och 
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8:de intervjun att datainsamlingen blev mättad och inget nytt tillfördes. Enligt Patel 

och Davidson (2011, 108-109) kan det vara svårt att uppnå generalisering av 

resultatet vid kvalitativa studier då urvalet av försökspersoner sällan sker 

systematiskt. Däremot är det inte omöjligt att resultatet av förståelsen av ett visst 

fenomen kan överföras till liknande situationer. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009, 160) kan det faktum att intervjuer genomförs 

över kulturella gränser utgöra svårigheter. Det beror på att intervjupersonerna 

kanske tolkar språkbruk annorlunda. Däremot är det osannolikt att sådana kulturella 

skillnader påverkade den här studien i någon större grad. Intervjuaren försökte vara 

så tydlig som möjligt i frågorna. Om något blev tvetydligt, vilket det ibland gjorde, 

klargjordes det alltid, genom exempelvis frågor eller upprepningar för att bekräfta att 

det skett en ömsesidig förståelse. Dessvärre kan det faktum att sjuksköterskorna fick 

berätta om sina erfarenheter på engelska till viss del hämmat beskrivningarna. En 

sjuksköterska använde sig däremot av bilder på sår, i datorn, för att visa 

sårläkningsprocessen vid användning av silverförband. 

5.2.2 Datainsamling 

En frågeguide med öppna frågor utformades innan intervjuerna. Intervjuaren höll sig 

till frågeguiden men ställde följdfrågor anpassade efter svaren. En negativ aspekt var 

däremot att följfrågorna ibland tenderade att bli ledande. Exempelvis när en 

sjuksköterska beskrev en erfarenhet av att silverförbandet reducerade sårsekret på en 

patient. En spontan följdfråga blev då ”Did you notice an effect on the wound smell as 

well?”. Möjligtvis kan det minska tillförlitligheten av resultaten till en viss grad (Kvale 

och Brinkman 2009, 186). 

 

En viktig aspekt i att skapa validitet i en kvalitativ studie är att skapa trovärdiga 

beskrivningar utifrån insamlat intervjumaterial (Patel och Davidson 2011, 106-107). 

Intervjuaren genomförde intervjuerna med ett gott bemötande, uppmärksamt 

lyssnande och respekt för sjuksköterskorna. På så vis skapades ett gott intervjuklimat 

och sjuksköterskorna verkade bekväma och engagerade i att berätta om sina 

erfarenheter. Därmed skapades ett innehållsrikt intervjumaterial vilket var viktigt för 

resultatet. Intervjuaren rundade även av intervjuerna genom att göra en kort 

sammanfattning av vad sjuksköterskan hade berättat. Genom en kort 

sammanfattning har informanten tillfälle att ge återkoppling, vilket är viktigt, menar 
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Kvale och Brinkman (2009, 144-145). Inspelning av intervjuerna gav intervjuaren 

tillgång till fullt fokus på sjuksköterskans berättelse. Dessuom bidrog det till att 

ingenting missades vid analysen. Ljudinspelare var därmed ett värdefullt redskap för 

datainsamlingen (Kvale och Brinkman 2009, 194-195). 

5.2.3 Kvalitativ innehållsanalys 

De transkriberade intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Texterna 

delades in i meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder. Syftet var att 

beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av sårbehandling med silverförband. Patel 

och Davidson (2011, 108) menar att det är viktigt med rikliga beskrivningar vid 

presentation av resultatet för att läsaren ska kunna skapa sig en egen synpunkt av 

trovärdigheten. Därmed gavs flera citat och beskrivningar kopplat till kategorierna. 

Författaren hade ingen tidigare erfarenhet av kvalitativ innehållsanalys. Emellertid 

har författaren försökt följa metoden noggrant och fick en viss hjälp av handledaren. 

5.3 Forskningsetisk diskussion 

I enlighet med principen ”göra gott och inte skada” övervägde författaren eventuella 

risker för att intervjupersonerna skulle påverkas negativt av att delta. Det bedömdes 

vara låga risker med att sjusköterskorna skulle lida av att berätta om sina 

erfarenheter av silverförband. Emellertid var intervjuaren uppmärksam på om 

eventuella frågor var känsliga för informanten (Kvale och Brinkman 2009, 77-90). 

 

Patel och Davidson (2011, 73-75) rekommenderar att ge deltagarna information i 

flera steg. Varje sjuksköterska förseddes därmed med skriftlig och muntlig 

information innan studien. Informationen innehöll en beskrivning av studiens syfte 

och genomförande. De fick även information om att medverkan var frivillig, att de 

inte behövde besvara alla frågor och att de fick avsluta intervjun när de ville. 

Dessutom gavs information om konfidentialitet. Därefter fick sjuksköterskorna ge ett 

muntligt samtycke till att medverka. Likaså avdelningscheferna fick information men 

fick skriva under ett dokument för att godkänna studiens genomförande. Om studien 

hade gjorts om hade kanske även sjuksköterskorna fått ge ett skriftligt samtycke till 

sitt deltagande. Enligt Kvale och Brinkman fungerar en skriftlig överenskommelse 

både som ett skydd för forskaren och deltagaren (2009, 87). 
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5.5 Betydelse för omvårdnad 

Sjuksköterskans främsta ansvarsområde är omvårdnad. Omvårdnaden som 

genomförs i yrkesutövningen ska i sin tur grundas i vetenskap och beprövad 

erfarenhet. I dagsläget finns studier som visar på silverförbandens effekter vid 

sårbehandling, både antibakteriella effekter och positiva effekter på patientens 

livskvalitet. Däremot anser SBU (Ek, Lindgren och Melhus 2010, 1-13) att dessa 

studier är av otillräcklig kvalitet för att skapa ett evidensunderlag. Däremot bör 

sjuksköterskor även tillämpa kunskap utifrån beprövad erfarenhet. Utifrån resultatet 

av denna studie var det uppenbart att sjuksköterskorna använde sig av beprövad 

erfarenhet vid sårbehandling med silverförband. Sjusköterskorna valde att använda 

silverförband baserat på tidigare positiva erfarenheter av effekter. 

 

Enligt svensk sjuksköterskeförening ska sjuksköterskans arbete även genomsyras av 

en helhetssyn (Svensk sjuksköterskeförening 2009). SSF beskriver även innebörden 

av personcentrerad vård i sjuksköterskans arbete (Svensk sjuksköterskeförening 

2016). Sjuksköterskan ska kunna tillgodose alla behov såsom psykiska, sociala och 

existentiella och inte enbart de fysiska behoven. Vid sårbehandling bör därmed inte 

fokus enbart kretsa kring såret och de medicinska aspekterna utan även patientens 

unika upplevelse av sin situation. Resultatet av studien visade att sjuksköterskorna 

hade erfarenhet av att patienterna uppfattade sin situation individuellt. Alla patienter 

kanske inte upplevde sårlukten som det största problemet för sitt välbefinnande. Det 

är därav betydelsefullt att sjuksköterskan skapar en god relation till patienten för att 

bilda sig en uppfattning om personens individuella upplevelse och behov och på så 

vis utföra en god omvårdnad. 

 

Enligt omvårdnadsmodellen (Institutionen för omvårdnad 2015) är relationen mellan 

patient och vårdare grundläggande för en god omvårdnad. Likaså är samverkan 

mellan relation och uppgift avgörande. Med uppgift menas exempelvis en 

sårbehandling. Relationen mellan sjuksköterskan och patienten kan påverkas av hur 

uppgiften hanteras. Patienten befinner sig nämligen i en beroendesituation. En 

behandling som upplevs negativt kan medföra en sämre relation och patienten kan få 

minskat förtroende för sjuksköterskan. Resultatet av den här studien visade att 

sjuksköterskorna inte hade erfarenhet av att behandling med silverförband upplevdes 

som negativt för patienten. Dessutom är det viktigt med en god relation till patienten 
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för att kunna planera och genomföra adekvata och individanpassade 

omvårdnadsåtgärder. En god relation kan främja patientens delaktighet i 

behandlingen genom både aktiva val och egenvård (Socialstyrelsen 2011).  

5.6 Slutsats 

Utifrån resultatet av intervjuerna är det tydligt att sjuksköterskorna hade postitiva 

erfarenheter av silverförband, relaterat till patienternas livskvalitet. De hade 

erfarenhet av att silverförbanden reducerade dålig lukt och absorberade sårsekret. 

Ingen av sjuksköterskorna hade någon erfarenhet av att sårrengöring och byte av 

silverförband skulle vara smärtsamt för patienten. Det framgick även att 

sjusköterskorna hade erfarenhet av indikationer och kontraindikationer för 

användning av silverförband. Sjuksköterskorna saknade däremot erfarenhet av 

situationer då det upplevdes vara svårt att bedöma om silverförband skulle användas. 

Beslutsfattande om förbandsval var grundat i observationer av såret och tidigare 

erfarenheter. Kommunikation och rådgivning från sårsjuksköterskor spelade också in 

i behandlingen. Sjuksköterskorna betonade även vikten av helhetsbehandlingen vid 

sårvård.  

 

Därmed kan det konstateras att silverförband kan ha en betydelse i behandling av 

infekterade sår. Silverförbanden kan öka patientens livskvalitet genom att reducera 

lukt och sårsekret. I vissa fall kan silverförbanden förebygga större kolonisation och 

infektion och därmed också användning av antibiotika. Preventiva metoder anses 

vara av högt värde gällande att minska sjukvårdskostnader och samtidigt öka hälsan 

(Ferraz-Nunes, Karlberg och Bergström 2007, 175). Silverförband används för att 

förebygga infektion och skulle därmed kunna innebära kostnadseffektivitet på lång 

sikt, förutsatt att det används utifrån korrekta indikationer. 

 

Trots att SBU (Ek et al. 2010) inte kunde finna evidens för silverförband har denna 

sårbehandlingsmetod funnits och finns inom internationell hälso- och sjukvård. I 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) fastslås att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. I detta fall får det väl anses att 

silverförband kan härledas till beprövad erfarenhet. Emellertid är en viktig slutsats av 

studien att den totala omvårdnaden och behandlingen är avgörande vid sårvård, 

oavsett förbandsval. 
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Interview guide 
 
Introduction: 
The interviewer explains the purpose of the study and how the interview will be 
carried out. 
 
Questions: 
 

• How old are you? 
• How long have you been working as a nurse? At this department? 

 
• Tell me about your experiences with working with silver bandages in wound 

treatment? How does it work? When is it used, in what situations? Which 
wounds? What are the indications? 

 
• Have you chosen a silver bandage for a wound? And why?  

 
• Has it ever been difficult to decide whether or not to treat a wound with silver 

bandages? 
 

• Could you tell me about a specific case where silver bandages have been a good 
treatment for a patient? Why did it work? 

 
• Have you had any experience with using silver bandages on patient when it did 

not give good results? Why did it not work in that case? 
 

• Did the patient experience any difference in daily life with silver bandages? 
Did it increase qualities of life for the patient? Was it comfortable or not, and 
why? 

 
• What’s your experiences of silver bandages from a nursing perspective? 

 
 
Supplementary questions: 
 

• Could you tell me about that situation? 
• Could you explain more? 

 
Conclusion: 
 
To finish in suitable manner the interviewer will ask if the person has anything to 
add. The interviewer gives a short summery of what the person said so that the 
person can supplement on his or her answer.  
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  Umeå university 
  Department of nursing 
  Nursing programme 
   
 
 

Study on nurses experience of silver bandages 
This is an invitation to nurses who work with wound care to take part in a study 
about silver bandages. The purpose of this letter is to give information about the 
study and methods. 
 
Silver bandages are used as an anti-bacterial agent in wound care today, for example 
Aquacel Ag. However, inquires have shown that there is a lack of studies on silver 
bandages in wound treatment, both in positive and negative aspects. The purpose of 
this study is to describe nurses’ experiences of working with silver bandages. This will 
result in my bachelor thesis at the nursing programme at Umeå University in 
Sweden. I am currently in my last year. Participation in the study will be anonymous 
and personal information will not be included in the thesis.  
 
Data collections will be in form of individual interviews with nurses who work in 
wound care. During the interview you will be able to describe how it is to work with 
silver bandages in wound treatment. The interview will be about 10-15 minutes long. 
In order to not miss anything the interview will be recorded. If you do not want to 
answer a question during the interview, you will not have to. It would be really nice if 
you had time to share you’re experiences in working with silver bandages. My 
bachelor thesis will be finished 5 January 2017. You will be receiving a copy of the 
thesis, if you are interested. If you have any questions, feel free to contact me. I will 
be staying in Akureyri, for four weeks, 21 November until 18 December, and will be 
carrying out the interviews during this period. You will be able to decide when and 
where you can to do an interview.  
 
Thank you and kind regards from Sofia Wedin 
 
Sofia Wedin, nursing student at Umeå University 
E-mail: wedin.sofia@gmail.com 
Tel: +46 736842774 
 
Supervisor: Björn Nygren, department of nursing, Umeå University 
E-mail: bjorn.nygren@umu.se 
Tel: +46 737050315 
 
International coordinator/Alþjóðafulltrúi: Rúnar Gunnarsson 
University of Akureyri/ Háskólinn á Akureyri 
E-mail: international@unak.is 
Tel: +354 4608035 
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  Umeå university 
  Department of nursing 
  Nursing programme 
 
 

Study on nurses experience of silver bandages 
The purpose of this letter is to ask the head of the department, of permission to 
interview nurses in a study on silver bandages. The purpose is also to give 
information about the study. 
 
Silver bandages are used as an anti-bacterial agent in wound care today, for example 
Aquacel Ag. However, inquires have shown that there is a lack of studies on silver 
bandages in wound treatment, both in positive and negative aspects. The purpose of 
this study is to describe nurses’ experiences of working with silver bandages – a 
qualitative study. This will result in my bachelor thesis at the nursing programme at 
Umeå University in Sweden. I am currently in my last year of the nursing 
programme. Participation in the study will be anonymous and personal information 
will not be included in the thesis.  
 
Data collections will be in form of individual interviews with a few nurses who work 
with wound care at your department. During the interview the nurses will be able to 
describe how it is to work with silver bandages in wound treatment. The interview 
will be about 10-15 minutes long. In order to not miss anything the interview will be 
recorded. It would be really nice if I could get your permission to do interviews with 
some nurses at your department, if they want to participate. My bachelor thesis will 
be finished 5 January 2017. You will be receiving a copy of the thesis, if you are 
interested. If you have any questions, feel free to contact me. I will be staying in 
Akureyri, for four weeks, 21 November until 18 December, and will be carrying out 
the interviews during this period.  
 
Thank you and kind regards from Sofia Wedin 
 
Sofia Wedin, nursing student at Umeå University 
E-mail: wedin.sofia@gmail.com 
Tel: +46 736842774 
 
Supervisor: Björn Nygren, department of nursing, Umeå University 
E-mail: bjorn.nygren@umu.se 
Tel: +46 737050315 
 
International coordinator/Alþjóðafulltrúi: Rúnar Gunnarsson 
University of Akureyri/ Háskólinn á Akureyri 
E-mail: international@unak.is 
Tel: +354 4608035 
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  Umeå university 
  Department of nursing 
  Nursing programme 
 
 

Permission from the head of department 
 

I approve the study “Nurses Experience of Wound Treatment with Silver 
Bandages – a Qualitative Study”. I have also read the letter of 
information about methods of the study. 
 
 
 
 
 
 
------------------------------                                ------------------------------ 
First and last name                                         Department 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------                                ------------------------------  
Date                                                                     Hospital 
  
 
 
 
 
 
 
 


