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Abstrakt 

 

Titel: Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med svårläkta sår - En 

litteraturstudie. 

Bakgrund: Svårläkta sår är vanligt förekommande och sjuksköterskan spelar en 

nyckelroll i sårbehandlingen. Det finns ett växande behov av att öka kunskapen om 

svårläkta sår då det förekommer brister. Relationen mellan sjuksköterska och patient 

är viktigt för resultatet av behandlingen och även att ha ett helhetsperspektiv är en 

viktig del i vården av patienter med svårläkta sår.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med svårläkta 

sår. 

Metod: En litteraturstudie baserad på åtta artiklar med en kvalitativ ansats. Dessa 

granskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudkategorier och sju underkategorier; God 

vård under bristande omständigheter - kunskap, tidsbrist, prioriteringar och en 

utmanande arbetsmiljö. Utmaningar i patientmötet - den ofrånkomliga lukten och 

de överväldigande känslorna. Det professionella samspelet - en god patientrelation 

och kollegial samverkan. 

Konklusion: Att vårda patienter med svårläkta sår är påfrestande för 

sjuksköterskorna. Därför bör bättre prioriteringar, mer utbildning och ett bättre 

samspel eftersträvas. 

Nyckelord: Svårläkta sår, sjuksköterskor, erfarenheter, omvårdnad 

 



 

 
 

Abstract 

 

Title: Nurses’ experiences of caring for patients with slow healing wounds – A 

literature review. 

Background: Slow-healing wounds are common and the nurses play a key role in 

the treatment of these wounds. There is a growing need to increase the knowledge of 

slow-healing wounds when faults occur. An holistic approach to the patients is 

important to the outcome of the treatment. Another key part when it comes to caring 

for slow-healing wounds is the relationship between nurse and patient. 

Aim: To describe nurses' experiences of caring for patients with slow healing 

wounds. 

Methods: A literature study based on eight articles with a qualitative approach. 

These were reviewed, analyzed and compiled to a result. 

Results: The results are presented in three categories and seven subcategories; Good 

care in insufficient conditions - knowledge, lack of time, priorities and a challenging 

work environment. Challenges when meeting the patient - the unavoidable smell and 

overwhelming emotions. Professional interplay- a good patient relationship and 

peer interaction. 

Conclusion: It’s demanding for nurses to care for patients with slow-healing 

wounds. In order to deal with that problem, the measures should be, better priorities, 

more education and a more effective interplay. 

Keywords: Slow-healing wounds, nurses, experience, nursing 
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Bakgrund 

 

Sår är en inre patologisk process eller en skada utifrån som gör att hudens normala 

struktur och funktion förstörs (Ingebredsen & Storheim 2011, 363). Sår kan delas in i 

två undergrupper - akuta sår och svårläkta sår. De akuta definieras som plötsligt 

uppkomna men kortvariga sår. Definitionen av svårläkta sår är de sår som inte läkt 

inom 6 veckor (Lindholm 2014, 498). I svensk litteratur har man övergett begreppet 

kroniskt sår och övergått till svårläkt eller långsamt läkande sår (Lindholm 2012, 29). 

De svårläkta såren innefattar bensår, trycksår, fotsår hos personer med diabetes och 

maligna tumörsår (Gould et al. 2015).  

 

Den största andelen bensår uppstår på grund av venös insufficiens som orsakar ett 

kroniskt förhöjt ventryck. Andra typer av bensår orsakas av dålig arteriell 

genomblödning eller en blandning av de två tidigare nämnda (Lindholm 2012, 85). 

Bensår har en negativ inverkan på patienter och påverkar livskvaliteten med 

isolering, smärta (Hopman et al. 2016) och resulterar i ett ökat vårdberoende (SBU 

2014a, 39). Bensår har kommit att bli en av våra allvarliga folksjukdomar i Sverige 

(Socialstyrelsen 2014). Trycksår orsakas av tryck och leder till en lokal skada, ofta 

över benutskott (Sen et al. 2009). Fotsår förekommer oftast hos personer med 

diabetes och uppkommer till följd av neuropati eller perifer kärlsjukdom (Lindholm 

2014, 234). De maligna tumörsåren orsakas av primära hudtumörer, metastaser eller 

någon underliggande tumör. Det är vanligt att dessa sår luktar, vätskar, blöder och 

orsakar smärta för patienten. Det är inte heller ovanligt att just dessa sår sitter på 

bröst eller genitalier och kan då vara mycket generande för patienten (Lindholm 

2014, 265, 270-272). Alla de svårläkta såren har visat sig ha stor påverkan på 

människors livskvalitet (Gould et al. 2015). Målet med behandlingen av svårläkta sår 

är, förutom läkning, att minska bakterieförekomsten, minska smärtan och eventuell 

lukt med en förhoppning om att öka patienternas livskvalitet. Dessa sår skapar ett 

tydligt växande behov av god vård, dock saknas kunskap för att detta behov ska 

kunna tillgodoses (SBU 2014a, 25, 27). 

 

De svårläkta såren är vanligt förekommande, ca 1 % av den svenska befolkningen 

drabbas någon gång under livet och den största riskfaktorn för att drabbas av ett 

svårläkt sår är hög ålder (Socialstyrelsen 2014). Detta för att det med en stigande 
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ålder tar längre tid för sår att läka relaterat till den reducerade vävnadsmetabolismen 

(Ingebredsen & Storheim 2011, 372). Det har visat sig att förutom ålder även fysiska 

faktorer som bl.a. diabetes, övervikt, undernäring och nedsatt rörlighet påverkar ett 

sårs förmåga att läka. Att försöka behandla bakomliggande orsaker, om möjligt, kan 

därför spela en mycket stor roll i behandlingen av såret (EWMA 2008). Andra 

sjukdomar och olika komplicerade sår kan öka risken att utveckla ett svårläkt sår 

(Nazarko 2016). Det är ovanligt att svårläkta sår drabbar de som är frisk sedan 

tidigare. Själva såret ses sällan som ett hälsoproblem i sig utan ses ofta som en 

komplikation till en sjukdom. Trots att svårläkta sår drabbar väldigt många 

människor över världen är dessa sår ouppmärksammade och förtjänar att prioriteras 

mer (Sen et al. 2009). Svårläkta sår finns överallt inom sjukvården, på sjukhus, i 

primärvården, den kommunala vården, hemsjukvården, specialkliniker och i 

patienternas hem. Det är vanligt att det är en sjuksköterska eller en undersköterska 

som gör den första bedömningen av såret innan en läkare kontaktas (SBU 2014a, 54-

57). Många av de svårläkta såren återfinns i primärvården, där är det ofta 

distriktssjuksköterskan som har ett stort ansvar i behandlingen (SBU 2014a, 57). 

 

De svårläkta såren påverkar patientens livskvalitet och orsakar mycket smärta 

(Lindholm 2014, 175, 183; SBU 2014a, 39). Forskning visar på att personer som lever 

med ett svårläkt sår även ställs inför flera psykosociala problem, som ångest och 

depression, vilket kan leda till en negativ påverkan och ytterligare svårigheter till 

läkning (EWMA 2008). I en brittisk studie av Morgan och Moffatt (2008a) beskriver 

patienter, med svårläkta sår, att när sjuksköterskorna visar ett engagemang samt har 

kunskap och förståelse för patienten och deras sår så skapas en bättre relation. Flera 

av patienterna i studien beskrev en rädsla och osäkerhet som infann sig när de 

upplevde att sjuksköterskan saknade kunskap om sårbehandling. I sin studie dras 

slutsatsen att patienterna känner att de blir sedda som individer och att deras lidande 

kan lindras om relationen med vårdpersonalen är förtroendefull och hälsofrämjande. 

Detta beskrivs som viktigt under hela behandlingstiden oavsett hur utmanande den 

kan kännas för de inblandade. 

 

Van Hecke et al. (2011) beskriver i sin studie från Belgien att patienter med stor tillit 

till sjuksköterskan har bättre följsamhet till behandlingen av bensår. För att skapa 

tillit krävs det att sjuksköterskan ger patienten tid för både konsultationer, 
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omhändertagande och undersökningar. Vidare beskrivs att om patienten tillåts prata 

om det denne tycker är viktigt och får andra bekymmer som upplevs 

uppmärksammade kan göra att patienten följer behandlingsplanen bättre. 

Sjuksköterskor bör även vara medvetna om att det inte bara är patientrelaterade 

faktorer som spelar roll för hur bra patienten fullföljer sin behandling utan också 

relationen mellan sjuksköterska och patient. 

 

Att se hela patienten är en förutsättning för att kunna ge en vård med god kvalitet. 

Det handlar inte bara om de fysiska problemen patienten har utan även deras 

existentiella behov (Eriksson 2015, 7). Sjuksköterskan spelar en nyckelroll i 

sårbehandlingen och deras praktiska och teoretiska kunskap om just detta har en 

avgörande roll för behandlingsresultatet. Det är ofta sjuksköterskan som gör de 

observationer av såren som behandlingen kommer att baseras på (Zarchi et al. 2014). 

En rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2014a, 14) visar 

att det dock finns stora kunskapsluckor gällande betydelsen av vårdorganisationen 

kring patienter med svårläkta sår, t.ex. gällande utbildning, kommunikation, 

samordning och kontinuitet. I en finsk reviewartikel av Ylönen et al. (2013) framkom 

att sjuksköterskors kunskap om bensår, både fysiologiskt och behandlingsmässigt är 

bristande. Denna bristande kunskap kan leda till mer lidande för patienten och 

längre läkningstid vilket resulterar i en mer kostsam vård. Därför finns det behov av 

att öka kunskapen hos sjuksköterskan redan under utbildningen.  

 

Sjuksköterskans fyra olika ansvarsområden är: att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014, 3, 5). Dessa 

områden är sjuksköterskornas grundpelare i omvårdnadsarbetet. För behandlingen 

av sår spelar sjuksköterskorna en betydande roll och de kommer med största 

sannolikhet att möta svårläkta sår flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. Trots 

detta finns det brister på kunskap inom detta område. Det finns evidens på att dessa 

sår är ett stort problem även i andra länder än Sverige och visar på ett stort globalt 

problem. En osäkerhet kring omvårdnaden av patienter med dessa sår finns också 

tydligt beskrivet. Därför är det viktigt att öka förståelsen och få ta del av de 

erfarenheter som sjuksköterskor har av att arbeta med patienter som lever med 

svårläkta sår då förekomsten av dessa sår är mycket vanliga.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med svårläkta sår. 

 

Metod 

 

För att svara på syftet har en litteraturstudie genomförts. I denna litteraturstudie har 

kvalitativa studier använts då de, enligt Friberg (2012a, 121), beskriver bland annat 

människors erfarenheter, upplevelser och förväntningar. 

 

Sökmetoder  

Cinahl och PubMed är databaser som innehåller vetenskapliga artiklar i området 

omvårdnad (Karlsson 2012, 97). Därför har dessa databaser använts för inhämtning 

av artiklar till denna litteraturstudie. De sökord som använts är: Wound, wounds, 

ulcer, nurse, care, caring, slow-healing, hard-to-heal, pressure, leg, foot, malignant, 

chronic och experience. Se tabell 1, bilaga 1. 

 

I litteratursökningsprocessen har de booleska operatorerna AND och OR använts för 

att kunna koppla samman flera sökord (cf. Östlundh 2012, 69). Operatorn NOT 

avgränsar sökningen och risken för att missa relevant litteratur finns (Östlundh 2012, 

70), därför har denna operator inte använts. Även trunkering har använts då det 

hjälper till att inkludera material som innehåller ordens olika böjningsformer (cf. 

Östlundh 2012, 68). 

 

Begränsningar har använts i form av att artiklarna var på engelska samt peer 

reviewed. Manuella sökningar har också utförts då det, enligt Willman et al. (2016, 

79), gör att fler artiklar som är relevanta och svarar på syftet kan hittas. Dock har 

dessa sökningar endast resulterat i dubbletter. Dubbletter har även förekommit i 

sökningarna som genomförts i databaserna. 

 

Urval 

Artiklar har sökts var för sig och sedan diskuterats och jämförts i innehåll. Sedan har 

ett gemensamt urval gjorts av de lästa artiklarna, för att se om de svarar på syftet. 
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Inklusionskriterierna var studier utförda med sjuksköterskor och deras erfarenheter, 

oberoende av arbetsplats och eventuell vidareutbildning, för att inte missa relevanta 

artiklar för studiens syfte. Exklusionskriterier var artiklar om andra sår än de 

svårläkta såren. 

 

Rosén (2012, 436-437) har beskrivit hur urvalet kan göras i olika steg, dessa steg har 

legat till grund för urvalsprocessen i denna studie. Urvalsprocessen har gjort i 4 steg. 

I urval 1 lästes titlarna i sökresultaten och de som motsvarade syftet gick vidare till 

urval 2. Under urval 2 lästes artiklarnas abstrakt för att se om dessa fortfarande 

motsvarade syftet för studien. I urval 3 lästes artiklarna i sin helhet för att få en 

djupare förståelse för artiklarna och slutligen avgöra om de svarade på studiens syfte. 

Därefter gjordes en kvalitetsgranskning av de återstående artiklarna, där endast de av 

hög och medelhög kvalitet inkluderades i urval 4. Alla steg redovisas i en söktabell, se 

tabell 1, bilaga 1. 

 

Kvalitetsgranskningen har genomförts utifrån ett bedömningsprotokoll enligt 

Willman et al. (2011, 175-176), se bilaga 2. Förändringar i granskningsmallen har 

gjorts då detta enligt Willman et al. (2016, 106) ska göras utifrån varje enskild studie. 

Inför denna litteraturstudie valdes de frågor om patienter bort då detta inte stämmer 

överens med syftet av denna studie. För att bedöma kvalitetsnivån av artiklarna har 

artiklarna fått poäng som sedan räknats ihop och sedan räknats om i procent (cf . 

Willman et al. 2011, 108). Artiklar som fått <69% har definierats som låg kvalitet, 70-

84% som medelhög och 85-100% som hög kvalitet. Endast de artiklar som håller 

medelhög till hög kvalitet har använts i resultatet. De artiklar som ingår i resultatet 

presenteras i en artikeltabell, se tabell 2, bilaga 3. 

 

Analys 

Resultaten från de vetenskapliga artiklarna har analyserats enligt Friberg (2012b, 

127-129). Först lästes alla artiklar igenom flera gånger för att skapa en uppfattning 

om vad de handlade om och vad de kommit fram till för resultat. Efter det 

identifierades vilka erfarenheter som framkommit i varje artikels resultat och som 

svarade på syftet för denna litteraturstudie. Därefter sammanställdes dessa fynd i en 

schematisk översikt för att lättare få en bra överblick över det material som skulle 

analyseras. Efter det identifierades och diskuterades likheter och skillnader i de olika 
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artiklarnas resultat för att sedan, utifrån detta, kunna skapa underkategorier och 

kategorier. Analysen av resultatet har genomförts av författarna tillsammans då det, 

enligt Wallengren och Henricson (2012, 492), ökar trovärdigheten för studien. 

 

Forskningsetik 

Att ta vara på människors rättigheter och bemöta alla med respekt är tillsammans 

med människors grundläggande värde en del av forskningsetiken. En annan del är att 

behålla förtroendet från allmänheten när det gäller forskning och utbildning 

(Kjellström 2012, 71-73). Ett övervägande om risker och fördelar med forskningen 

ska alltid göras, fördelarna och betydelsen för vården måste alltid väga tyngre än 

riskerna med den planerade forskningen om forskningen inkluderar människor. Att 

delta i en studie måste vara frivilligt och få tillräckligt med information om studiens 

alla delar vilka fördelar studien kan ha och vilka risker det finns. Deltagarnas liv, 

hälsa, identitet, privatliv och integritet måste skyddas (Helsingforsdeklarationen 

2013). Grundat på detta har endast artiklar som godkänts av en etisk kommitté eller 

som gjort noggranna etiska överväganden analyserats till resultatet (cf. Forsberg & 

Wengström 2008, 59). Då det inte framgick tydligt i två av artiklarna om de var etiskt 

granskade eller inte har tidskrifternas ställningstagande i denna fråga undersökts (cf. 

Wallengren & Henricson 2012, 492-493). Det framkom tydligt att tidskrifterna inte 

publicerar artiklar som inte följer etiska riktlinjer därför har dessa valts att 

inkluderas.  
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Resultat 

 

Resultatet presenteras utifrån sju underkategorier respektive tre huvudkategorier, se 

tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt över underkategorier och huvudkategorier 

Underkategori Huvudkategori 

- Kunskap 

- Tidsbrist 

- Prioriteringar 

- Utmanande arbetsmiljö 

 

God vård trots bristande förutsättningar 

- Den ofrånkomliga lukten 

- De överväldigande känslorna 

 

Utmaningar i patientmötet 

- En god patientrelation 

- Kollegial samverkan 
Det professionella samspelet 

 

God vård trots bristande förutsättningar 

Denna kategori beskriver de erfarenheter sjuksköterskor har av att ge en god vård 

trots bristande förutsättningar. Det handlar om kunskap, tidsbrist, prioriteringar och 

hur det är att arbeta i en utmanande arbetsmiljö. 

 

Kunskap 

Det är viktigt att ha tillräckligt med kunskaper och färdigheter om svårläkta sår, 

oavsett omständigheter för att kunna utföra god vård. Detta stärker självförtroendet 

hos sjuksköterskor och ökar känslan av att ha kontroll över en situation (Eskilsson & 

Carlsson 2010; Lindahl et al. 2008). När sjuksköterskor möter patienter som lever 

med svårläkta sår upplever de dock en kunskapsbrist (Chamanga et al. 2014; Da Silva 

et al. 2014; Wilkes et al. 2003). I de ovan nämnda studierna lyfts bristande kunskap 

om omläggningsmaterial och tillvägagångssätt fram, även brister på rutiner, 

arbetsbeskrivningar och riktlinjer framkommer. Alla har dessutom inte möjlighet att 
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förbättra sina kunskaper inom sårbehandling, då det inte är standardiserat med 

övningar och information om t.ex. såromläggning (Chamanga et al. 2014). Trots att 

sjuksköterskors erfarenheter visar på en tydlig kunskapsbrist vid svårläkta sår så 

framkommer det, i en studie av Walsh och Gethin (2009), att sjuksköterskorna ändå 

upplevde att de hade tillräckliga baskunskaper om såren kunde behandlas 

komplikationsfritt. 

 

Kunskapsbristen och vården för patienter med svårläkta sår skulle kunna förbättras 

om fler specialister inom området fanns tillgängliga (Walsh & Gethin 2009). Detta 

skulle även kunna förbättras genom att ha tillgång till en enhet där det finns en 

utökad kompetens om sår och sårbehandling när behov av stöd och information finns 

(Da Silva et al. 2014). För att förbättra sina kunskaper och hantera kunskapsbristen 

vänder sig sjuksköterskor till kollegor inom sjukvården för att få hjälp och råd (Da 

Silva et al. 2014; Eskilsson & Carlsson 2010; Walsh & Gethin 2009; Wilkes et al. 

2003). Även tidigare erfarenheter värderas högt vid inhämtning av kunskap. Det vill 

säga att kollegor som arbetat länge och har mer erfarenhet av svårläkta sår anses vara 

en stor tillgång (Varga & Holloway 2014). Sjuksköterskorna upplever även att de kan 

få mycket bra information från företag som kommer till arbetsplatsen och visar upp 

och informerar om sina produkter. Att använda dator som informationskälla 

upplever vissa sjuksköterskor tar för lång tid trots goda datakunskaper (Walsh & 

Gethin 2009). 

 

Tidsbrist 

Att vårda patienter med svårläkta sår är något som tar mycket av sjuksköterskans tid 

(Alexander 2010; Chamanga et al. 2014; Eskilsson & Carlsson 2010; Walsh & Gethin 

2014; Wilkes et al. 2003). Dessvärre räcker ofta tiden inte till, för att 

sjuksköterskorna ska kunna utföra den vård de vill och anser att patienterna behöver 

(Chamanga et al. 2014; Eskilsson & Carlsson 2010; Wilkes et al. 2003). De upplever 

att de ofta har för många patienter att ansvara för och att de då inte hinner tillgodose 

alla behov patienten har, vilket leder till en stressad arbetssituation (Eskilsson & 

Carlsson 2010).  

 

Detta visar på brist på tid eller ofördelaktiga prioriteringar vilket kan leda till dålig 

kontinuitet i behandlingen och är ett hinder för att uppnå ett helhetsperspektiv av 
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patienten i behandlingen av de svårläkta såren (Chamanga et al. 2014; Wilkes et al. 

2003). Denna tidsbrist som uttrycks tros orsakas av hög arbetsbörda och många 

arbetsuppgifter (Chamanga et al. 2014; Eskilsson & Carlsson 2010). Några exempel 

på sätt att lösa tidsbristen är att finnas mer tillgänglig på telefon, be kollegor om hjälp 

eller att patientkontakten kortas ner (Eskilsson & Carlsson 2010). 

 

Prioriteringar 

Att kunna lägga mer tid på vården av patienten och inte bara behandlingen av såret 

anses, av sjuksköterskorna, vara viktigt (Eskilsson & Carlsson 2010; Wilkes et al. 

2003). Sjuksköterskor har dock erfarenheter av att detta inte är något som prioriteras 

av ledningen (Wilkes et al. 2003). När annat blev prioriterat högre än 

sårbehandlingen uttryckes känslor av frustration bland sjuksköterskorna (Varga & 

Holloway 2014). Genom erfarenheter lär sig sjuksköterskorna att prioritera och hitta 

lösningar på problem som uppstår (Eskilsson & Carlsson 2010). 

 

Utmanande arbetsmiljö 

Bristande utrymmen på vårdcentraler gör att många patienter med svårläkta sår blir 

behandlade i hemmet. Detta trots att det är mer tidskrävande än att behandla dem på 

vårdcentraler då vissa patienter bor avlägset. Dessa hembesök ansågs även vara svåra 

att hantera och mer ansträngande för sjuksköterskorna (Eskilsson & Carlsson 2010; 

Walsh & Gethin 2014). Att vårda patienter i hemmet är en utmaning både 

ergonomiskt och hygieniskt för sjuksköterskor (Eskilsson & Carlsson 2010). Exempel 

på dessa utmaningar är påfrestande arbetsställningar, ostädade bostäder och hem 

där rökning förekommer (Eskilsson & Carlsson 2010).  

 

Utmaningar i patientmötet 

Denna kategori beskriver de utmaningar sjuksköterskor ställs inför i patientmötet. 

Dessa utmaningar beskrivs genom ofrånkomliga lukter och överväldigande känslor. 

 

Den ofrånkomliga lukten 

Under behandlingen av svårläkta sår är utseendet och lukten något som påverkar 

sjuksköterskor mycket (Alexander 2010; Eskilsson & Carlsson 2010; Lindahl et al. 

2008; Wilkes et al. 2003). Sjuksköterskorna beskrev att de tycker att de svårläkta 
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såren ofta är förödande att titta på då de luktar, vätskar och ofta är väldigt 

smärtsamma för patienterna (Wilkes et al. 2003). 

 

För att kunna ge patienter med svårläkta sår god vård måste sjuksköterskan våga 

vara nära, när lukten blir för påtaglig, även om risken för att bli illamående finns. När 

såren blir för påfrestande kan det leda till att patienten får mindre tid och att 

sjuksköterskan prioriterar andra patienter och uppgifter högre (Lindahl et al. 2008). 

Sjuksköterskor beskrev att de ändrade sitt andningsmönster, i mötet med patienten, i 

hopp om att känna så lite lukt som möjligt (Alexander 2010). De anser att det är 

viktigt att inte visa för patienterna hur de känner inför såret (Eskilsson & Carlsson 

2010; Wilkes et al. 2003).  

 

Lukten kan dock hänga sig kvar i både kläder och på kroppen, olika tillvägagångssätt 

används av sjuksköterskorna för att försöka bli av med den (Alexander 2010; Lindahl 

et al. 2008). Några sätt som beskrevs var att förlägga patienter med sår som luktar till 

slutet av arbetspasset, tvätta och byta kläder ofta samt att tvätta av sig själv noga, 

även om detta inte alltid hjälper mot känslan av att vara smutsig. Om såren luktar, 

ser dåliga ut eller sitter på ett privat ställe, för patienten, upplever sjuksköterskorna 

att patienternas värdighet kan vara svårt att upprätthålla (Eskilsson & Carlsson 2010; 

Wilkes et al. 2003). 

 

De överväldigande känslorna 

Många känslor är inblandade när man vårdar patienter med svårläkta sår (Alexander 

2010; Eskilsson & Carlsson 2010; Lindahl et al. 2008; Varga & Holloway 2014; 

Wilkes et al. 2003). I ovan nämnda studier beskrivs känslor som frustration, 

medlidande, hjälplöshet, hopplöshet och ilska. De kan känna sig emotionellt 

utmattade. Även känslor av skuld nämns som kan uppstå om sårbehandlingen och 

vården av patienten inte hjälper.  

 

I studien av Lindahl et al. (2008) beskrev sjuksköterskorna att känslan av skuld 

kunde uppstå i situationer då de övergett patienten, för att lukten blivit för mycket, 

eller när sjuksköterskan inte visste hur en situation skulle hanteras. Skuld upplevs 

även om patienten blir utsatt för smärta och lidande av någon annan och 

sjuksköterskan inte kan göra något åt det. Som t.ex. när en läkare ska komma och 
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kolla på såret, smärtlindringen inte har börjat verka och patienten får lida under 

besöket. Om sjuksköterskorna däremot känner att de gör skillnad för patientens 

känner de sig lättade och tillfreds med sig själva (Eskilsson & Carlsson 2010; Varga & 

Holloway 2014). De kan även känna att de blir mer engagerade och stärkta i sin roll 

när de ser framsteg i den behandling de utför (Eskilsson & Carlsson 2010). 

 

Känslor som upplevts under patienters vårdtid sitter ofta kvar länge hos 

sjuksköterskorna, även efter vårdtidens slut (Alexander 2010; Varga & Holloway 

2014). Exempel på detta är minnen, ofta negativa, och detaljer om patienterna 

(Alexander 2010). Sjuksköterskor blir extra emotionellt påverkade om de känner en 

personlig koppling till patienten eller om barn finns i närheten under omvårdnaden 

(Alexander 2010; Wilkes et al. 2003). Ett exempel på detta är om patienten är 

jämngammal med sjuksköterskan eller en nära anhörig (Wilkes et al. 2003), vilket 

kan leda till en oro att själv bli drabbad (Alexander 2010). Sjuksköterskorna känner 

att mycket förväntas av dem och känner en stor press att alltid finnas till hands och 

hjälpa till då behovet av detta finns (Eskilsson & Carlsson 2010). 

 

Det professionella samspelet 

Denna kategori beskriver de erfarenheter sjuksköterskor har av det professionella 

samspelet. Både patientrelationen och vikten av en god kollegial samverkan. 

 

En god patientrelation 

En bra relation med patienten upplevs viktigt av sjuksköterskorna för att kunna 

utföra en god vård. Denna relation stärks genom att se personen bakom såret och vad 

denne behöver samt förstå hur patienten påverkas av sin livssituation (Eskilsson & 

Carlsson 2010; Lindahl et al. 2008; Varga & Holloway 2014; Wilkes et al. 2003). 

Sjuksköterskorna anser att patienterna och deras välbefinnande alltid ska komma i 

första hand och att de ska skyddas mot lidande (Eskilsson & Carlsson 2010; Lindahl 

et al. 2008; Wilkes et al. 2003). Ibland går inte lidandet att undvika, i dessa 

situationer får inte patienten överges (Lindahl et al. 2008).  

 

Sjuksköterskor strävar efter att aldrig behöva sätta patienterna i en obekväm 

situation (Eskilsson & Carlsson 2010; Wilkes et al. 2003). För att sjuksköterskorna 

ska orka i alla situationer behövs både distans och en samhörighet till patienten för 
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att skapa en bra relation. Detta skapas genom en balans mellan att vara personlig och 

privat (Eskilsson & Carlsson 2010; Lindahl et al. 2008). Sjuksköterskor beskrev att de 

upplevde att en ömsesidig tillit var betydelsefull vid hantering av svårläkta sår. Detta 

skapades genom att patienten kände ett förtroende för sjuksköterskornas förmåga att 

utföra de åtgärder som behövdes (Eskilsson & Carlsson 2010).  

 

Om en bra relation finns mellan patient och sjuksköterska underlättar det även 

förmedlingen av hopp, vilket är viktigt för att stärka patientens positiva tankar och 

bidra till en bättre sårläkning (Eskilsson & Carlsson 2010; Lindahl et al. 2008). I en 

relation kan det vara svårt att kombinera ärlighet och hopp då sanningen kan ta 

hoppet från patienten (Alexander 2010; Eskilsson & Carlsson 2010; Lindahl et al. 

2008). När patienterna är positiva och visar tacksamhet och uppskattning känner då 

sjuksköterskorna att deras arbete är betydelsefullt (Wilkes et al. 2003). 

 

Kollegial samverkan 

Många sjuksköterskor vill få stöd och hjälp från kollegor i sitt arbete med svårläkta 

sår. Dock förekommer brister i samarbetet mellan sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal (Da Silva et al. 2014; Eskilsson & Carlsson 2010; Walsh & Gethin 2009; 

Wilkes et al. 2003). Stöd i form av samtal och möjlighet att dela erfarenheter med 

kollegor beskrivs som nödvändigt för att kunna hantera tankar och minnen som 

uppstått i samband med dessa sår (Eskilsson & Carlsson 2010; Wilkes et al. 2003). 

Men även att få prata med någon under mer formella omständigheter ansågs vara till 

stor hjälp (Alexander 2010). 

 

Sjuksköterskor har erfarenheter av att läkarna inte visar något intresse för de 

svårläkta såren, detta gör att de känner att ett större ansvar hamnar på dem 

(Eskilsson & Carlsson 2010; Wilkes et al. 2003). Dessutom anser sjuksköterskorna 

att de själva har en högre kompetens inom detta område än vad läkarna har 

(Eskilsson & Carlsson 2010; Walsh & Gethin 2009). Ett gott samarbete med läkarna 

upplevs ändå finnas i situationer där det verkligen behövs (Walsh & Gethin 2009) 

och om läkarna ser att en sjuksköterska har erfarenhet av att hantera svårläkta sår 

upplever sjuksköterskorna att de får ett större inflytande och mer respekt (Eskilsson 

& Carlsson 2010).  
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Diskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med svårläkta sår. I studien framkom att kunskap, tidsbrist, prioriteringar 

och utmanande arbetsmiljö kan resultera i bristande förutsättningar för att ge en god 

vård. Ofrånkomlig lukt och överväldigande känslor beskrivs i resultatet som 

utmaningar i patientmötet. Det beskrivs även att en god patientrelation samt kollegial 

samverkan har betydelse för sjuksköterskan i det professionella samspelet. 

 

Resultatdiskussion 

God vård trots bristande förutsättningar 

Den kunskapsbrist som sjuksköterskor beskriver handlar både om praktiska 

färdigheter och riktlinjer för hur sårbehandlingen ska utföras. Dock varierar den 

mängd utbildning sjuksköterskor får om sårbehandling. Denna kunskapsbrist kan 

jämföras med en studie av Haram (2003) där majoriteten av sjuksköterskorna 

uppgav att de saknade kunskap inom sårbehandling och hur de lägger om ett sår. 

Även i en studie av Friman et al. (2010) beskriver sjuksköterskorna en brist på 

rutiner och riktlinjer för sårbehandling. De ansåg att denna brist påverkade 

kvaliteten på vården som gavs till patienterna. Enligt svensk sjuksköterskeförening 

(2014, 5) ska sjuksköterskan ta eget ansvar för att hålla sig kunskapsmässigt 

uppdaterad. I resultatet hämtade sjuksköterskorna mycket kunskap och stöd ifrån 

sina kollegor och tidigare erfarenheter. Dessa informationskällor beskrivs även i 

studier av Haram (2003) och Friman et al. (2013) som viktiga. I en studie av Friman 

et al. (2013) framkom att internet var, för sjuksköterskorna, den vanligaste källan för 

ny kunskap. Detta motsäger resultatet i den föreliggande litteraturstudien där 

sjuksköterskorna upplevde att internet var en allt för tidskrävande informationskälla. 

 

Det framgår inte tydligt i alla artiklar vilken typ av kunskap samt riktlinjer som 

efterfrågas. Att studierna är utförda i olika länder kan spela en avgörande roll då 

utbildningar och dess innehåll om sårbehandling kan variera. Om det skulle finnas 

standardiserade riktlinjer och utbildningar i alla länder är det rimligt att anta att 

kunskapen skulle kunna förbättras hos sjuksköterskorna och patienterna kan få en 

bättre vård. En slutsats som går att dra utifrån detta är att teamarbete är viktigt för 
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kunskapsutvecklingen då många sjuksköterskor beskriver att kollegorna är en viktig 

informationskälla. Dock bör både internet och kollegors kunskap kritiskt övervägas 

då dessa inte alltid är evidensbaserade. 

 

I resultatet belyser flera studier att sjuksköterskorna upplever att sår tar mycket tid 

och att de inte alltid har den tid de behöver. Detta stöds av en artikel av Friman et al. 

(2010) där sjuksköterskorna beskriver att sårbehandling är tidskrävande och behöver 

prioriteras högre. Då majoriteten av de inkluderade artiklarna i resultatet belyser 

detta problem är det rimligt att anta att denna tidsbrist kan leda till att de inte hinner 

utföra alla arbetsuppgifter som ingår i sitt ansvarsområde omvårdnad. Detta kan i sin 

tur leda till en försämrad vårdkvalitet och en stressig arbetssituation för 

sjuksköterskorna. 

 

Resultatet visar även på en utmanande arbetsmiljö för de sjuksköterskor som vårdar 

patienter med svårläkta sår. Detta uttrycktes genom ett behov av både bättre 

ergonomiska förutsättningar och hygieniska aspekter. I arbetsmiljölagen (SFS 

2016:961) står det att de arbetshygieniska faktorerna ska tillgodoses, dessa faktorer 

innefattar bland annat ljus och luft. Enligt arbetsmiljöverket har arbetsgivaren en 

skyldighet att främja goda ergonomiska förutsättningar på arbetsplatsen (AFS 

2012:2). I artiklarna framgick aldrig om dessa behov av förbättringar bara är något 

som sjuksköterskan har åsikter om, men inte tagit vidare till arbetsgivaren, eller om 

det nonchaleras av arbetsgivaren. Därför går det inte att säga om sjuksköterskan har 

tagit sin del av ansvar i att informera arbetsgivaren om dessa behov. En slutsats som 

kan dras är att detta är ett problem som måste åtgärdas. En aspekt att beakta är att 

den utmanande arbetsmiljön som beskrivs oftast är i patienternas hem. Detta kan 

utgöra ett hinder för att hitta optimala lösningar på problemet. 

 

I resultatet beskriver sjuksköterskor svårigheter med att utföra en god vård till följd 

av kunskapsbrist, tidsbrist, prioriteringar och en utmanande arbetsmiljö. Detta kan 

kopplas till kostnaderna för vården då de kan leda till längre vårdtider för 

patienterna, ökat resursbehov och en hög arbetsbelastning för sjuksköterskorna. SBU 

(2014a, 31) rapporterar att svårläkta sår medför betydande resursbehov och stora 

behandlingskostnader. Det beskrivs även att uppskattningsvis 2-4 procent av hela 

hälso- och sjukvårdsbudgeten gäller just de sårrelaterade kostnaderna. Den 
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genomsnittliga kostnaden för behandling och hantering av ett svårläkt sår, i Sverige 

år 2012, var ca 20500 sek/patient. Då uppgavs 87% av den totala kostnaden vara 

personalkostnader. Dessa behandlingskostnader går att minska om man, i sitt arbete, 

använder de mest gynnsamma behandlingsåtgärderna för att förkorta 

läkningsprocessen (Öien et al. 2016). De totala kostnaderna beräknas ändå öka 

relaterat till att befolkningen blir allt äldre och allt fler drabbas av diabetes (SBU 

2014a, 31). 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) står det att vården ska vara 

kostnadseffektiv. Utifrån resultatet går det inte att dra en slutsats om vården är 

kostnadseffektiv eller inte. Då de svårläkta såren är vanligt förekommande och utgör 

en stor del av sjukvårdens kostnader bör de bli mer prioriterade inom sjukvården och 

i samhället. Genom en ökad kunskap, tydligare riktlinjer och prioriteringar samt 

lägre arbetsbelastning skulle sjuksköterskorna kunna medverka till en mer 

kostnadseffektiv vård. 

 

Utmaningar i patientmötet 

Lukt framstår som en stor utmaning för sjuksköterskorna och beskrivs som 

ofrånkomlig. Illamående med känslor av att behöva kräkas kan uppstå. I resultatet 

framkommer även att många överväldigande känslor som frustration, hjälplöshet och 

medlidande är vanligt förekommande i vården av patienter med svårläkta sår. Detta 

är även något som rapporteras i en studie av Morgan och Moffatt (2008b) där 

sjuksköterskor uttryckte ett flertal av dessa känslor i samband med vården av dessa 

patienter. Leadbeater (2016) belyser vikten av att kunna hantera påfrestningar och 

svårigheter för att kunna möta patienterna med illaluktande sår på ett professionellt 

sätt. Dessa patienter är känsliga för både verbala och icke-verbala reaktioner från 

sjuksköterskan. Det kan jämföras med sjuksköterskorna, i den föreliggande 

litteraturstudien, som beskrev erfarenheter av att patienterna fick en bättre vård om 

de vågade vara nära och inte visade sina överväldigande känslor. Även i studien av 

Lindahl et al. (2010) framkommer att sjuksköterskorna vill arbeta för patientens 

bästa men att det försvåras av känslorna som uppkommer när sår luktar. De uttryckte 

att såren och lukten ibland blev för mycket att hantera och att de då kunde stänga 

patienterna ute och inte se till alla deras behov. Av detta kan slutsatsen dras att 

sjuksköterskor påverkas kraftigt av att arbeta under dessa utmaningar. Att under 
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arbetet vara utsatt för fysisk och psykisk påfrestning skulle, i längden, kunna påverka 

sjuksköterskors välmående då de hela tiden ska vara professionell i mötet med 

patienten. Dessa påfrestande utmaningar kan leda till en sämre vård för patienterna 

då sjuksköterskorna, för att försöka undvika påfrestningarna, prioriterar bort 

patienternas behov och bara ser till diagnosen. 

 

Det professionella samspelet 

I den föreliggande litteraturstudien beskrivs att sjuksköterskans relation till patienten 

är viktig för att kunna ge en god vård. Relationen stärks genom att ha en helhetssyn 

av patienten samt att ha en balans mellan att vara personlig och privat. Friman et al. 

(2010) skriver i sin studie att distriktssjuksköterskor anser att det är viktigt att ha en 

helhetssyn på patienten och dennes situation för att bättre kunna förstå hur såret 

påverkar patientens liv. Vidare beskriver hon att genom denna helhetssyn skapas ett 

förtroende från patienten och en starkare relation bildas. En annan viktig del som 

beskrivs av sjuksköterskorna är att patienten alltid ska komma i första hand och ska 

skyddas mot lidande. För att sjuksköterskorna ska känna sig betydelsefulla i sitt 

arbete spelar patienterna en betydande roll. Detta kan jämföras med den palliativa 

vården där sjuksköterskor, i en studie av Mok och Chiu (2004), vill undvika att 

orsaka lidande och gör allt för att visa att de bryr sig om patienten. Där beskrivs även 

att en starkare relation skapas genom att se till alla behov patienten har, inte bara de 

fysiska. Genom en god relation till patienten förbättras också vården och det är 

patienterna som gör sjuksköterskornas arbete betydelsefullt och ger motivation till 

fortsatt arbete för patienternas bästa. Genom dessa likheter är det rimligt att anta att 

detta samspel medför till en mer öppen relation mellan sjuksköterska och patient. 

Detta kan leda till att sjuksköterskan känner sig uppskattad och stärkt i sin roll 

samtidigt som patienterna upplever att deras behov, likväl fysiska som psykiska, tas 

omhand. Att även sjuksköterskor inom den palliativa vården och 

distriktssjuksköterskor anser att relationen mellan sjuksköterska och patient är viktig 

gör att det är rimligt att anta att detta även är åsikter som finns inom andra 

vårdområden. 

 

Resultatet i studien visar på att sjuksköterskor söker stöd från kollegor och vänner för 

att kunna hantera tankar och minnen som uppkommer i vården av patienter med 

svårläkta sår. Även stöd under mer formella omständigheter beskrevs vara till hjälp. 
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Inom intensivvård söker sjuksköterskor sig till kollegor för att få stöd om något 

jobbigt inträffat. En del sjuksköterskor upplever att det inte alltid är tillräckligt för att 

kunna bearbeta det inträffade ordentligt. Även om kollegor är ett väldigt bra stöd, 

finns risken att denne inte har den förståelse som önskas. Detta kan ha en negativ 

inverkan på bearbetningen av en jobbig situation (De Boer et al. 2013). 

Sjuksköterskorna i resultatet upplever att samarbetet med läkarna fungerar bra när 

det behövs trots att de visar ett ointresse för svårläkta sår och lägger stort ansvar på 

sjuksköterskorna. En reflektion utifrån detta är att behovet av stöd kan komma från 

den press som sjuksköterskorna känner då stort ansvar läggs på dem av ointresserade 

läkare. I en studie av Friman et al. (2010) lyfts betydelsen av ett interprofessionellt 

samarbete fram som viktigt för att sår ska bli behandlad på rätt sätt och med en bra 

kontinuitet. En slutsats av detta är att sammanhållning i arbetsgruppen är av stor vikt 

för sjuksköterskor eftersom de då känner att de gjort allt de kunnat för sin patient 

och fått stöd från kollegor i sitt tillvägagångssätt. Många sjuksköterskor får stöd ifrån 

sina kollegor, men uttrycker ett större behov. Behovet skulle kunna tillfredsställas 

genom att, när som helst på dygnet, kunna få det stöd som behövs samt större 

möjligheter till stödsamtal även utanför arbetet. Detta skulle vara genomförbart med 

hjälp av exempelvis en jourlinje där sjuksköterskor har möjlighet att prata om jobbiga 

situationer med någon som är insatt i vårdyrket. 

 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori 

Hendersons omvårdnadsteori handlar om de grundläggande principerna som finns i 

omvårdnaden av patienter och har förtydligats av andra författare genom 16 

antaganden (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, 118). Dessa antaganden diskuteras 

mot resultaten av denna litteraturstudie. Henderson beskriver sjuksköterskans 

ansvarsområde, att vårda patienter som är hjälplösa och sjuka och hjälpa dessa med 

både psykisk och fysiskt stöd. 14 grundläggande behov har identifierats av Henderson 

som innefattar både primära och sekundära behov (Wiklund Gustin & Lindwall 2012, 

111). 

 

Sjuksköterskans främsta uppgift, enligt Henderson, är att tillgodose patientens behov 

utifrån ett helhetsperspektiv. Det vill säga att se hela patienten och inte bara 

diagnosen. Då patienternas behov är individuella behöver sjuksköterskan mycket 

kunskap för att kunna se samt tillfredsställa dessa behov (Wiklund Gustin & Lindwall 
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2012, 118, 121 - 122). I resultatet framkom att sjuksköterskorna behöver kunskap och 

utbildning, prioriteringar och riktlinjer för att kunna tillgodose patienternas behov 

utifrån ett helhetsperspektiv. Det framkommer även att känslor och lukt kan vara en 

utmanande del i arbetet. Utifrån detta är det rimligt att anta att det helhetsperspektiv 

som Henderson beskriver kan vara svår att uppnå under de bristande förutsättningar 

och utmaningar som sjuksköterskor i denna studie beskriver i vården av patienter 

med svårläkta sår.  

 

Målet med omvårdnaden, enligt Henderson, är att patienten ska bli oberoende av 

hjälp från andra. Detta uppnås genom ett samspel mellan sjuksköterska och patient. 

Ett grundläggande behov som patienten har är att känna sig både fysiskt och psykiskt 

trygg. Henderson beskriver även att sjuksköterskan ska vara självständig i sitt arbete, 

samtidigt som ett gott samarbete med olika professioner är av stor vikt (Wiklund 

Gustin & Lindwall 2012, 119-121). Genom att sträva efter en god patientrelation med 

en helhetssyn, skydda dem från lidande och skapa trygghet är det rimligt att anta att 

detta mål försöker uppnås av sjuksköterskorna i denna studie. I resultatet uttrycks en 

vilja, av sjuksköterskorna, att kunna vara självständig i sitt arbete samtidigt som 

samarbetet bör förbättras. I relation till Hendersons teori kan en slutsats dras att 

möjligheter till vidareutbildning och kunskapsutveckling bör finnas för att 

sjuksköterskor ska kunna bli mer självständiga i sin yrkesroll. Detta då 

sjuksköterskornas ansvar ökar till följd av ett bristande samarbete mellan olika 

professioner. Tillsammans kan detta leda till ett starkare professionellt samspel med 

både patienter och kollegor. 

 

Metoddiskussion 

Resultatet på denna litteraturstudie är baserat på kvalitativa studier då de beskriver 

människors erfarenheter (cf. Friberg 2012a, 121; Olsson & Sörensen 2011, 106). I 

litteraturstudien har vetenskapliga artiklar till resultatet sökts i databaserna Cinahl 

och PubMed då dessa innehåller ett stort antal artiklar inom området hälsa och 

sjukvård (cf. Willman 2014, 79-80). Även databasen PsycInfo nyttjades i ett senare 

skede av sökprocessen dock hittades endast dubbletter. Svårigheter att hitta 

tillräckligt med artiklar till resultatet upplevdes inledningsvis. Detta hade kunnat 

lösas fortare om författarna sökt hjälp från bibliotekspersonal i ett inledande skede. 

Det hade kunnat resultera i ett bredare urval av artiklar och att mer tid hade kunnat 
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läggas på resterande delar i arbetsprocessen. Boolesk söklogik och trunkering 

användes (cf. Östlundh 2012, 68-69). Detta tror författarna har underlättat 

sökningarna och minskat risken för att missa artiklar som svarade på 

litteraturstudiens syfte. Enbart artiklar som fanns tillgängliga i fulltext via Umeå 

universitet användes, vilket man bör ha i åtanke då det kan finnas fler artiklar som 

motsvarar syftet med denna litteraturstudie.  

 

En svaghet med denna litteraturstudie är att endast åtta artiklar inkluderats i 

resultatet. Om studien innefattat ett större antal artiklar hade tillförlitligheten kunna 

stärkas då resultatet blivit mer omfattande. Trots det låga antalet artiklar har ändå 

resultatet svarat på studiens syfte. Överförbarheten kan påverkas bland annat av 

skillnader i olika länder, vårdförhållanden och sjukvårdssystem (SBU 2011). Då 

många av erfarenheterna är desamma trots att de inkluderade studierna är från olika 

länder, olika arbetsplatser och vårdsystem bör dessa faktorer inte påverka 

överförbarheten för denna studie.  

 

Kvalitetsgranskningen gjordes i enlighet med ett bedömningsprotokoll av Willman et 

al. (2011), se bilaga 3. Protokollet justerades för att passa det valda syftet och därför 

har frågor som rört patientinformation strukits. Författarna utformade ett 

poängsystem till kvalitetsgranskningen och omvandlade dessa poäng till procent för 

att sedan kunna bedöma om artiklarna höll hög kvalitet. Dock finns risken att 

poängsättningen blev felaktig (cf Willman et al. 2011, 108) då ett problem i 

kvalitetsgranskningen har varit att skapa en förståelse för vad de olika uttrycken i 

granskningsmallen syftar på. Då det är första gången en sådan mall använts av 

författarna kan detta ha gjort att kvalitén har skattats högre eller lägre än den borde. 

Genom att noggrant läsa artiklarna och diskutera har denna risk minimerats. En 

annan granskningsmall som övervägdes var en av SBU’s mallar för 

kvalitetsgranskning (2014b, bilaga 5). En skillnad i kvalitet kan ha uppstått om denna 

mall nyttjats då den tagit upp fler aspekter att beakta i artiklarna och bifogat 

kommentarer på vad som bör funderas på i granskningen av artiklarna. Författarna 

drar slutsatsen att resultatet inte hade påverkats om SBU’s mall använts. Detta 

eftersom att SBU’s mall fokuserar på patientupplevelser och det inte motsvarar syftet 

för denna litteraturstudie. 
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Analysen utfördes gemensamt då det enligt Wallengren och Henricson (2012, 492) 

ökar trovärdigheten. Detta kan jämföras med SBU (2014b, 103) där de skriver det 

motsatta, att analysen ska göras enskilt. Att analysera tillsammans har författarna 

sett som fördelaktigt då det möjliggjorde diskussioner när frågor uppstod under 

analysprocessens gång.  

 

Forskningsetisk diskussion 

I den föreliggande litteraturstudien skulle artiklarna som ingick i resultatet vara 

etiskt granskad eller haft noggranna etiska överväganden. Då det inte framgick tydligt 

i alla artiklar vände sig författarna till tidskriften. Detta är något som måste tas i 

beaktande då det föreligger en risk för feltolkning eftersom inte någon av författarna 

har engelska som modersmål (cf. Kjellström 2012, 86). Den begränsade 

språkkunskapen har varit en utmaning i bearbetningen av de engelska texterna. Risk 

för feltolkning av både tidskrifter och artiklar har försökt undvikas genom att läsa 

artiklarna flera gånger, använda svensk-engelskt lexikon och diskutera innehållet 

tillsammans. När oenigheter uppstått under arbetets gång har även dessa diskuterats 

och gemensamma lösningar har alltid hittats. 

 

Genom att reflektera över vilken betydelse förförståelsen har för det studerade 

området ökar studiens trovärdighet (Priebe & Landström 2012, 45-46). Detta har 

författarna av denna studie haft i åtanke under arbetets gång då båda varit i kontakt 

med svårläkta sår genom tidigare yrkeserfarenheter. Författarna har varit noga med 

att inte låta förförståelsen påverka resultatet av den föreliggande litteraturstudien 

genom att vara noga med att inte lägga in egna värderingar och tankar. Detta kan 

dock inte säkerställas då förförståelsen är något som finns med under hela 

arbetsprocessen (cf. SBU 2014b, 101). 

 

Konklusion 

Resultatet i litteraturstudien visar på erfarenheter sjuksköterskor har av att vårda 

patienter med svårläkta sår. Dessa erfarenheter beskrivs utifrån att ge en god vård 

trots bristande förutsättningar, utmaningar i patientmötet och det professionella 

samspelet. Med tydligare riktlinjer, mer utbildning, bättre teamarbete och goda 

relationer är det rimligt att anta att det helhetsperspektiv som, enligt Henderson, är 
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viktigt för en god vård kan förbättras. Tillsammans med en förbättrad arbetsmiljö 

kan detta underlätta arbetet och stärka sjuksköterskan i sin yrkesroll.  

 

Att vårda patienter med svårläkta sår är som beskrivet påfrestande och det hade varit 

intressant att göra fler studier på detta. En aspekt att studera är hur sjuksköterskorna 

påverkas i längden av dessa påfrestningar. Vidare hade det varit intressant att 

undersöka om erfarenheterna av att vårda patienter med svårläkta sår skiljer sig 

mellan kvinnliga och manliga sjuksköterskor. 
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Bilaga 1 

Tabell 1. Söktabell 

Datum Databas Sökord Filter Antal 
träffar 

Urval 1 
* 

Urval 2 
** 

Urval 3 
*** 

Urval 4 
**** 

2016-11-07 Cinahl experience* 
nurse (care 
OR treat*) 
(wound* OR 

ulcer*) 
(pressure OR 
leg OR foot OR 
malignant OR 
chronic OR 
hard-to-heal 
OR slow-
healing)  

English 
Peer 
reviewed 

236 21 13 8 6 

2016-11-12 Cinahl (ulcer OR 
wound) 
experience 
nurse caring 

English 
Peer 
reviewed 

43 10 7 3 
 

1 
 

2016-11-16 Pubmed hard-to-heal 
wounds nurs*  

English 16 
 

3 
 

1 1 
 

1 

Totalt antal artiklar (exklusive dubbletter) 8 

 
 
* Antal lästa abstrakt 

** Antal artiklar som lästs i helhet 

*** Antal kvalitetsgranskade artiklar 

**** Antal använda artiklar som ingår i resultatet 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 
Granskningsmall 
 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med  
kvalitativ metod  
(Willman et al. 2011, 175-176) 
 
Beskrivning av studien, t.ex. metodval………………………………………………. 

Tydlig avgränsning/problemformulering? □ Ja □ Nej □ Vet ej   

Patientkarakteristiska Antal …………………             

Ålder.………………… 

Man/Kvinna ……… 

 

Är kontexten presenterad?     □ Ja □ Nej □ Vet ej   

Etiskt resonemang?     □ Ja □ Nej □ Vet ej   

 

Urval  

- Relevant?       □ Ja □ Nej □ Vet ej    

- Strategiskt?      □ Ja □ Nej □ Vet ej   

 

Metod för  

- urvalförfarande tydligt beskrivet?   □ Ja □ Nej □ Vet ej   

- datainsamling tydligt beskrivet?    □ Ja □ Nej □ Vet ej   

- analys tydligt beskriven?     □ Ja □ Nej □ Vet ej   

 

Giltighet  

- Är resultatet logiskt, begripligt?   □ Ja □ Nej □ Vet ej   

- Råder datamättnad?      □ Ja □ Nej □ Vet ej   

- Råder analysmättnad?    □ Ja □ Nej □ Vet ej   

 

Kommunicerbarhet  

- Redovisas resultatet klart och tydligt? □ Ja □ Nej □ Vet ej   

- Redovisas resultatet i förhållande till en 

teoretisk referensram?    

□ Ja □ Nej □ Vet ej   

 

 

Genereras teori?      □ Ja □ Nej □ Vet ej   

 
Huvudfynd 
Vilket/ -n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
………………………………………………………………………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….    
 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

□ Hög      □ Medel      □ Låg 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Granskare (sign): ………………….   



 

 
 

Bilaga 3 

Tabell 2. Artikeltabell 

Författare
, År, Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit
et 

Alexander, 
S. J. 
 
2010, 
Australien 

An intense 
and 
unforgetta
ble 
experience
: the lived 
experience 
of 
malignant 
wounds 
from the 
perspective
s of 
patients, 
caregivers 
and nurses 

Att belysa 
skillnaderna i 
kunskap, 
genom att 
undersöka den 
levda 
erfarenheten 
av maligna sår 
från 
patienternas, 
anhörigvårdar
es och 
sjuksköterskor
nas 
perspektiv. 
 

14 sjuksköterskor, alla 
kvinnor, deltog i studien. Av 
dessa arbetade 6 på sjukhus 
och 8 som 
distriktssjuksköterskor. Även 
3 patienter, 2 kvinnor 1 man 
och 1 anhörigvårdare deltog. 
En av inklusionskriterierna 
var att deltagarna skulle 
vara engelsktalande. 
 
Studien undersöker även 
erfarenheter hos patienter 
och anhörigvårdare. Dessa 
resultat kommer inte att 
redovisas i litteraturstudien. 

Hermeneutisk fenomenologi 
Ostrukturerade, ljudinspelade 
intervjuer med öppna frågor. 
Anteckningar fördes under 
intervjuerna. 
 
En termisk analys gjordes och de 
kom fram till teman och 
underteman. 
 

Ett huvudtema presenterades “Maligna sår - en 
intensiv och oförglömlig upplevelse”. Fyra 
underteman identifierades; Dålig lukt, ett nytt 
sätt att leva, fortfarande utrymme för hopp och 
bestående minnen.  
 

Hög 

Chamanga, 
E. T., 
Christie, J., 
McKeown, 
E. 
 
2014, 
Storbritann
ien 

Communit
y nurses' 
experience
s of 
treating 
patients 
with leg 
ulcers 

Undersöka 
distriktsjukskö
terskors 
erfarenheter 
av att vårda 
patienter med 
bensår.  

5 undersköterskor och 4 
distriktssjuksköterskor 
deltog i studien. 
Inklutionskriterier för 
studien var att sköterskorna 
skulle arbeta med 
bensårspatienter som var 
över 18 år. 
 
De erfarenheter i resultatet 
som är undersköterskornas 
kommer inte att redovisas i 
litteraturstudien. 

En beskrivande kvalitativ ansats, 
enligt Sandelowski, har använts. 
Fokusgrupper användes och 
semistrukturerade intervjuer 
utfördes. 
 
En tematisk analys gjordes för att 
få fram teman och underteman. 
 

4 huvudteman presenterades. Generella 
erfarenheter, vårdpersonalens förståelse av 
bensårs påverkan på patienters liv, kunskaper 
om omläggning och personalbristen. 
 
Sjuksköterskor ansåg att bensår kräver mycket 
resurser och är en stor börda. De förstår att 
bensår påverkar patienters livskvalitet men har 
svårt att göra något åt det då både brist på 
teoretisk och praktisk kunskap samt tidsbrist 
identifierades. 
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Tabell 2. Artikeltabell 

Författare
, År, Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit
et 

Da Silva, 
M. H., 
Pinto de 
Jesus, M. 
C., 
Merighi, M. 
A. B., De 
Oliveira, D. 
M. 
 
2012, 
Brasilien 

Understan
d 
experience
s and 
expectatio
ns of 
nurses in 
the 
treatment 
of women 
with 
chronic 
venous 
ulcers. 

Att förstå 
sjuksköterska
ns 
erfarenheter 
och 
förväntningar i 
att vårda 
kvinnor med 
venösa 
bensår. 

7 sjuksköterskor som 
arbetar med venösa bensår 
inom primärvården deltog i 
studien. Alla var kvinnor 
mellan 35-50 år och hade 5-
20 års erfarenhet. 
Alla var vidareutbildade 
inom något område och 
hade gått kurser i 
sårbehandling. 
 
Studien undersöker även 
sjuksköterskornas 
förväntningar. Dessa 
kommer inte att användas i 
litteraturstudien.  

Kvalitativ studie som gjorts enligt 
Alfred Schütz sociala 
fenomenologi, vilken även låg till 
grund för analysen av resultatet. 
Inspelade semistrukturerade 
intervjuer med öppna frågor 
utfördes.  
 
Genom analysen organiserades 
och kategoriserades materialet 
för att identifiera och få en 
förståelse för sjuksköterskors 
erfarenheter. 

2 huvudteman presenterades; begränsad 
behandling och följsamhet till behandling. 
 
Sjuksköterskorna underströk behovet av en 
kontinuerlig vård, stöd vid egenvård och en 
standardisering av metoder för behandling av 
sår för att skapa en bättre livskvalitet för 
patienterna. 
 

Hög 

Eskilsson, 
C., 
Carlsson, 
G. 

 
2010, 
Sverige 

Feeling 
confident 
in 
burdensom

e yet 
enriching 
care: 
Communit
y nurses 
describe 
the care of 
patients 
with hard-
to-heal 
wounds 

Att beskriva 
hur 
distriktssjuksk
öterskor 

upplever 
fenomenet 
“vård av 
patienter med 
svårläkta sår”. 

7 sjuksköterskor, inom två 
distrikt, deltog i studien. De 
var 35-62 år, varav 5 
kvinnor och 2 män, alla 

sjuksköterskor, med 3-32 
års yrkeserfarenhet som 
hade arbetat inom 
hemsjukvård i 3-8 år.  
 
De skulle arbeta inom 
hemsjukvården, ha 
erfarenhet av behandling av 
patienter med svårläkta sår 
och att de var villiga att dela 
sina berättelser.  

En reflekterande livsvärdsmetod, 
enligt Dahlberg et.al., användes. 
Kvalitativa intervjuer med öppna 
frågor utfördes.  

Intervjuerna bandinspelades och 
varade 30-60 min. Ett exempel 
på fråga var, '' Vill du berätta om 
hur du upplever att ta hand om 
en patient med svårläkta sår? '' 
Även uppföljningsfrågor ställdes. 
Alla sju intervjuer gjordes i 
separata rum på sin arbetsplats. 
 
Intervjuerna genomgick en 
textanalys och analyserades 
enligt Dahlberg et al. 

4 teman presenterades. Ansvarstagande, visa 
respekt för hela människan, att vara självsäker 
för att skapa tillit och att se både tid och plats 
som viktiga delar. 

Resultaten visar en spänning mellan berikande 
och betungande omvårdnad. I spänningen 
försöker sjuksköterskorna hitta energi att nå 
harmoni i sitt arbete med svårläkta sår, genom 
reflektion, acceptans och avstånd.  
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Tabell 2. Artikeltabell 

Författare
, År, Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit
et 

Lindahl, E., 
Norberg, 
A., 
Söderberg, 
A. 
 
2008, 
Sverige 

The 
meaning of 
caring for 
people 
with 
malodorou
s exuding 
ulcers 

Att belysa 
betydelsen av 
att vårda 
patienter med 
illaluktande 
vätskande sår 

9 sjuksköterskor och 1 
undersköterska deltog i 
studien. 
Alla var kvinnor och dessa 
hade 2,5 – 23 års erfarenhet. 
 
Inklusionskriterierna var att 
erfarenhet av att vårda 
patienter med illaluktande och 
vätskande sår skulle finnas. 
Dessutom skulle de arbeta på 
sjukhus eller vårdcentral i 
Sverige. 

Hermeneutisk fenomenologi 
enligt Ricoeur användes. 
 
Narrativa intervjuer utfördes 
mellan 2002-2005. Varje 
intervju spelades in och varade 
30-69 min. Dessa 
transkriberades sedan 
ordagrant.  
 
För att analysera intervjuerna 
genomfördes en hermeneutisk 
fenomenologisk tolkning. 
 

Resultatet presenterades som 4 huvudteman 
och 12 underteman. Dessa huvudteman var: 
Mötet med såret, att möta sin egen 
försvarslöshet, att arbeta för att skydda sin 
egen försvarslöshet, att arbeta för att skydda 
patientens sårbarhet. 
 
De underteman som presenterades var: Att 
avslöja det som borde döljas, att förstå 
patienters sårbarhet, känna sig invaderad, 
känna sig hjälplös, känslan av skamsenhet, 
strävan efter kontroll, strävan efter att härda 
ut, sökandet efter en väg ut, strävan efter att 
skona patienter, tänja på gränser, ta obekväma 
beslut, samhörighet. 

Hög 

Varga, M. 
A., 
Holloway, 
S. L. 
 
2016, 
Kanada 

The lived 
experience 
of the 
wound 
care nurse 
in caring 
for patients 
with 
pressure 
ulcers 

Att belysa 
vilka 
erfarenheter 
sjuksköterskor 
som arbetar 
med 
sårbehandlng 
har, av att 
vårda 
patienter med 
trycksår. 
 
 

Urvalen gjordes 
ändamålsenligt 30 blev 
erbjudna att delta i studien. 5 
sjuksköterskor deltog varav 4 
var grundutbildade och en var 
vidareutbildad inom 
sårbehandling. De hade 
mellan 3 och 20 års 
erfarenhet av att arbeta med 
trycksår. 
 
Inklusionskriterier var att de 
ska ha arbetat regelbundet 
med trycksår i minst 3 år, att 
man ska se sig själv som en 
sårbehanlingssjuksköterska 
och att de kan prata och 
förstå engelska. 

Kvalitativ studie med 
Heideggers hermeneutiska 
fenomenologi. 
 
Semistrukturerade intervjuer 
gjordes mellan mars och juni 
2012. Dessa intervjuer varade i 
59 – 70 min. För att öka 
trovärdigheten antecknades 
icke-verbala beteenden och 
miljöomständigheter för att 
underlätta analysen. 
Intervjuerna analyserades 
sedan enligt IPA. 
 
 

8 huvudteman och 25 underteman 
presenterades i studien. Dessa huvudteman 
var: Utmaningen, meningen med allt, hantering 
och egenvård, att göra skillnad, kunskap och 
teknologi, att se vad som kan hända, holistisk 
omvårdnad och frustration. 
 
De underteman som presenterades var: 
Sjuksköterskans roll, miljön, mycket som 
händer på en gång, meningslösa sår, vad håller 
dig vaken om natten, hantering, 
verklighetskontroll, hjälp att göra skillnad, 
symptomlindring, välmående, hjälpa till 
överallt, tala ut, mer lärdom för att göra 
skillnad, sökande efter svar, specialistkunskap, 
mentorer, jag vet vad som kan hända, stärka 
människor, patientcentrerad vård, behandling 
och omvårdnad, attityder inom sårbehandling, 
att följa en plan, autonomi, konkurrerande 
prioriteringar och är det tillräckligt? 

Hög 
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Tabell 2. Artikeltabell 

Författare
, År, Land 

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalit
et 

Walsh, E. 
Gethin, G. 
 
2009, 
Irland 

The lived 
experience 
of 
community 
nurses 
treating 
clients with 
leg ulcers 

Att undersöka 
distriktsköters
kors 
personliga 
erfarenheter 
av att vårda 
patienter med 
bensår. 

7 sjuksköterskor med minst 3 
års erfarenhet som 
distriktsjuksköterska och som 
arbetar aktivt med bensår 
deltog i studien. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk ansats som 
använde ostrukturerade, 
inspelade intervjuer för att 
samla in data. För att öka 
trovärdigheten reflekterades 
attityder och graden av 
förståelse, av forskarna, i en 
dagbok. Analysen genomfördes 
med en struktur av Van 
Manen där forskarnas 

tankeprocess och av ord 

användes för att beskriva och 

diskutera resultaten. 

Två huvudteman presenteras: 
Informationssökning och utbildning inom 
sårbehandling samt tillgång till faciliteter. 
 
Dessa beskriver att sjuksköterskorna känner att 
de har tillräckligt med baskunskap om bensår, 
men att specialister inom området efterfrågas. 
Även brister på utrymmen och tillgångar för en 
bra vård beskrivs. 
 

Medel 

Wilkes, L. 
M. 
Boxer, E. 
White, K. 
 
2003, 
Australien 

The hidden 
side of 
nursing: 
why caring 
for patients 
with 
malignant 
malodorou
s wounds 
is so 
difficult 

Att utforska 
vad 
sjuksköterskor
, inom palliativ 
vård, har för 
erfarenheter 
att vårda 
patienter med 
maligna, ofta 
illaluktande 
sår. 

71 sjuksköterskor blev 
erbjudna att vara med i 
studien, 26 valde att delta. 
20 var vidareutbildad inom 
något område men alla hade 
mycket god erfarenhet av 
palliativ vård. 
Vissa jobbade på landsbygden 
och andra i en stad. 

Kvalitativ tvärsnittsstudie med 
semistrukturerade inspelade 
telefonintervjuer. Case-
scenarion tillsammans med 
fotografier av maligna sår 
faxades till deltagarna innan 
intervjuerna. Sedan fick 
sjuksköterskorna beskriva hur 
de påverkades av att behandla 
patienter med maligna sår. 
 
Intervjuerna transkriberades 
ordagrant och kodades efter 
teman relaterat till 
sjuksköterskornas erfarenheter, 
detta gjordes individuellt och 
avslutades med en 
innehållsanalys av koderna. 

Två teman identifierades: 
Stötta och kunna vidhålla patienten som en 
person samt den personliga utmaningen i att 
vårda. 
 
Dessa handlar om utmaningar i att vårda 
patienter med maligna sår både känslomässigt 
och fysiskt. T.ex. känslan av att vara otillräcklig 
både för patient och närstående, samt stress 
över krav, förväntningar och tidsbrist. 
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