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Sammanfattning 

Bakgrund: Prevalensen för sår förväntas öka i takt med att en större del av befolkningen blir 

äldre. Sår orsakar lidande för patienter genom smärta och nedsatt rörlighet, vilket leder till 

begränsningar i vardagen. Kompetensbeskrivningar, lagar och etiska koder visar att sårvård är 

sjuksköterskors ansvar. Trots det finns en bristande kunskap, undermålig utbildning och ett 

ointresse för evidens. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av sårvård. Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk 

sökning, baserad på tio studier. Studierna analyserades och sammanställdes utifrån integrerad 

analys. Resultat: Fem kategorier och tio underrubriker formulerades. De kategorier som 

framkom var: Det professionella ansvaret för sårvården, Vikten av en fungerande 

organisation, Patienten i centrum, En utmanade arbetsmiljö och Vikten av kompetens. Sårvård 

beskrevs som sjuksköterskors ansvar och krävde ett holistiskt förhållningssätt med ett 

välfungerande team. Det försvårades av tidsbrist, organisatoriska faktorer, bristande kunskap, 

ritualistiska arbetssätt och miljöfaktorer. Slutsats: Sårvård är ett stort område vilket innebär att 

många faktorer kan ha en inverkan på omvårdnadskvalitén. Personcentrerad vård visade sig ha 

en central roll i sårvårdsarbetet. Sjuksköterskors ansvarsroll försvåras genom orimliga 

förväntningar, tidsbrist, bristande stöd från teamet och undermålig utbildning. 

 
Nyckelord: Erfarenheter, evidensbaserad vård, personcentrerad vård, sjuksköterskor, sårvård. 
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1 Inledning 

Sårvård är omfattande och kan förekomma inom samtliga vårdinstanser och yrkesgrupper. 

Därmed finns ett behov av att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av sårvård för att 

analysera kunskapsläget och därmed identifiera behovet av förbättringsarbeten. Författarna till 

arbetet har upplevt en brist på information i både utbildning och praktik gällande sårvård och 

det har därmed väckt ett intresse för att ytterligare uppdatera sina kunskaper. Studien är 

dessutom viktig ur ett patientperspektiv då sår orsakar lidande och begränsningar i deras 

vardag: 

They probe and it hurts. They clean it out and get that dead skin and it really hurts (….) It 

changes your whole life because you can’t get out of bed (….) I don’t feel like I have quality 

(of life) right now … (….) I was helpless. Stand me up, I collapse. (Beitz & Goldenberg, 

2005, s. 56) 

2 Bakgrund 

2.1 Sår 
Sår innefattar ett flertal olika tillstånd och begreppen skiljer till viss del mellan svenska och 

engelska, Se även Figur 1. I en litteraturöversikt undersöktes prevalens och incidens av 

svårläkta sår i ett flertal länder, den vanligaste förekomsten av sår var trycksår, diabetessår, 

venösa sår och arteriella sår (Graves & Zheng, 2014). En studie av Gottrup (2014) uppskattade 

att en till två procent av befolkning boende i i-länder någon gång kommer drabbas av svårläkta 

sår. Wicke et al. (2009) visade att prevalensen kommer öka i takt med att en större del av 

populationen blir äldre, då det finns ett negativt samband mellan sårläkningsprocessen och 

ålder. 
 
 

Figur 1. Figuren innehåller förtydligande av skillnader mellan olika sårtyper på svenska och engelska. 

Sårvård kan utgöra en stor del av sjuksköterskans arbete, vilket Lindholm (2012) tydliggör då 

en distriktssköterskas besökstid uppskattas till 50 - 70 procent upptas av sårvård av svårläkta 

sår. Många sår läker naturligt av sig självt medan andra sår som inte läker alls. I de fallen 

handlar omvårdnaden till stor del om att lindra symtom och förebygga komplikationer av såret, 

för att på så vis ge patienten en så god livskvalité som möjligt (ibid.). En tidigare studie visade 

att svårläkta sår medförde många komplikationer, bland annat: Infektion, cellulit, infektiös 

venös dermatit, gangrän, blödning och i värsta fall amputation för att förhindra spridning av 

infektion (Kloth, 2009). 

2.2 Patienters upplevelser av sår 
I en studie av Beitz och Goldenberg (2005) beskrevs patienters levda erfarenhet av ett svårläkt 

sår. Gemensamma erfarenheter som framträdde var svårigheter att leva med smärta och förlust 

av rörlighet. Det framkom att patienterna hade känt sig oförstådda av vården och de upplevde 
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att vårdgivare avsade sig ansvaret för sårvården. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna 

valde behandlingsalternativ utan att inkludera dem i beslutet, vilket försvårade möjligheten till 

delaktighet. Såren orsakade förändringar av livsnödvändiga rutiner såsom sömnvanor och 

matvanor. Dessutom tog sjuksköterskor inte hänsyn till patientens smärtupplevelse, patienten 

beskrev sårvården som värre än själva såret (ibid.). I en annan studie ansåg deltagarna att de 

hade fått minskat självförtroende för att utföra vardagliga sysslor samt att upprätthålla sociala 

relationer och fritidsaktiviteter på grund av den sårrelaterade smärtan. Förändringarna i deras 

liv hade manifesterat en känsla av förlust av sin egna identitet vilket resulterade i att de 

avskärmat sig allt mer från sin omgivning (Mudge, Meaume, Woo, Sibbald & Price, 2008). 

Enligt Lindholm (2012) hade en tredjedel av patienterna i en undersökning inte någon 

kännedom om den underliggande orsaken till sina sår. Endast 60 procent av patienterna hade 

mottagit någon slags patientinformation och enbart en femtedel hade fått skriftlig information. 

Därav hade hälften av patienterna ingen kännedom om vad som kunde göras för att förbättra 

läkningsprocessen. Av de som medverkade i studien ansåg 64 procent att de fått otillräckligt 

med information, främst gällande bakomliggande faktorer till orsaken av sårets uppkomst. De 

saknade även ytterligare information om hur de själva kunde bidra i sårläkningen, aktuell 

smärtlindring samt prevention av recidiv (ibid.). 

2.3 Brister inom sårvård 
I en systematisk litteraturöversikt av Welsh (2017) återfanns en brist på evidens inom 

omvårdnad generellt, och specifikt inom sårvård. I studien framkom det att det huvudsakligen 

berodde på bristen på empirisk forskning. Scala, Price och Day (2016) påvisade i en 

systematisk litteraturöversikt som undersökte sjuksköterskors engagemang i vetenskaplig 

forskning att det fanns ett bristande intresse i att tillämpa evidens, specifikt i praktiken. 

Deltagarna i Goudy-Egger och Dunn (2018) visade efter en utbildning, en statistiskt signifikant 

förbättring i förmågan att bedöma samt behandla svårläkta sår utifrån evidensbaserad kunskap. 

Welsh (2017) ansåg att det finns otillräcklig utbildning i sårvård på alla nivåer. 

2.4 Sjuksköterskans ansvar 
Svensk sjuksköterskeförening (2017) har utformat en kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor. I beskrivningen beaktas högskoleförordningens nationella examenskrav för 

sjuksköterskeexamen samt det europeiska yrkeskvalifikationsdirektivet. I 

kompetensbeskrivningen framgår att legitimerade sjuksköterskor ansvarar för och leder 

omvårdnadsarbetet. De ska självständigt kunna ansvara för att bedöma, diagnostisera, 

genomföra och utvärdera omvårdnaden. Vid behov av kompletterande kompetens har de ansvar 

för att konsultera andra i teamet. Sjuksköterskor ansvarar även för att hålla sig à jour med 

kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet samt att dela nya kunskaper med kollegor. De ska 

kunna söka och kritiskt värdera vetenskaplig litteratur, utveckla vårdmiljön för att möjliggöra 

tillämpningen, och dessutom aktivt tillämpa evidens i verksamheten (ibid.). 

Sjuksköterskors yrkesutövande regleras av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 

som i § 1, kap. 3 fastställer att vård ska ges på lika villkor. Sjukvård skall även ges i enlighet 

med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) för att bland annat förebygga vårdskador, vilket 

definieras som psykisk eller fysisk skada, sjukdom eller dödsfall, till följd av inadekvat 

behandling (SFS 2010:659, kap. 1, 5 §). Hälso- och sjukvårdspersonalens arbete ska dessutom 

ske utifrån en grund i vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §). 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod utformades för sjuksköterskor år 1953 (ICN, 

2012). Syftet är att koden ska fungera som en handledning i etiska ställningstaganden, för att 

uppnå och utveckla god omvårdnad. I vården har varje sjuksköterska ett etiskt ansvar att korrekt 
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bemöta, bedöma, bestämma och behandla patienter. Ställningstaganden innefattar bland annat 

att bevara patienters integritet, uppvisa respekt och inkludera patienter till delaktighet i 

omvårdnaden (ibid.). “Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (ICN, 2012, s. 3). Enligt ICN:s etiska 

kod ska sjuksköterskor förespråka jämlikhet kring uppdelning av resurser och tillgång till 

sjukvård samt att ge hälsofrämjande vård för att åtgärda människors hälsobehov. De ansvarar 

för att ständigt utveckla sina yrkeskompetenser och att påvisa förmågan att bedöma om 

kompetensen hos medarbetare och sig själv är tillräcklig vid överlåtelse av beslutsrätt. När 

teknik och ny forskning tillämpas i vården är det sjuksköterskors ansvar att patientsäker vård 

bedrivs. Att färdigställa och använda riktlinjer inom omvårdnad är ett ansvar som tillhör 

professionen samt att aktivt uppdatera sin kunskap till att bedriva evidensbaserat arbete med 

forskningsbaserad professionell kunskap. När medarbetare hotar individers, närståendes eller 

allmänhetens hälsa har sjuksköterskor till skyldighet att på ett adekvat sätt vidta åtgärder (ibid.). 

2.5 Problemformulering 
Sår orsakar lidande för patienter genom smärta och nedsatt rörlighet, vilket leder till 

begränsningar i vardagen. Bristen på information försvårar patienters möjlighet till delaktighet 

och följsamhet till behandling. I vården finns bristande tillämpning av evidensbaserade 

åtgärder vilket kan bero på såväl bristande kunskap, undermålig utbildning som ett ointresse 

att tillämpa evidens i sårvården. Trots att lagar, kompetensbeskrivningar och sjuksköterskans 

etiska kod redogör för att det ska ligga till grund för sjuksköterskans arbete. Det är därför viktigt 

att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av sårvården för att möjliggöra förbättring inom 

information, behandling, delaktighet och följsamhet gällande sårvården. 

3 Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av sårvård. 

4 Metod 

4.1 Design 
Studien var en litteraturstudie med deskriptiv design och litteraturen söktes fram genom 

systematiska sökningar som grundade sig på sökning, granskning och sammanställning av 

tidigare forskning inom det valda området (Kristensson, 2014). Polit och Beck (2016) har 

arbetat fram ett flödesschema som användes till litteraturstudien för att skapa struktur för 

tillvägagångssättet i processen. Se även Figur 2. 
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Figur 2. Figuren föreställer flödesschemat över litteraturstudiens 9 steg (Polit & Beck, 2016). 

4.2 Datainsamling 
4.2.1 Sökstrategi 
Sökningen av studier genomfördes via en systematisk sökning i två databaser som ansågs 

relevanta för ämnesområdet; CINAHL och MEDLINE. Sökorden hämtades ur syftets 

meningsbärande ord; sjuksköterskors, erfarenheter och sårvård. Synonymer identifierades och 

därefter översattes orden till engelska ämnesord för MEDLINE med hjälp av Svensk MeSH. 

Ämnesord till CINAHL söktes fram via “suggested terms”-sökning direkt i databasen. För att 

bredda sökresultatet kompletterades ämnesorden med fritextsökning och trunkering 

(Kristensson, 2014). 

Begränsningarna som användes vid sökningarna var English language och studier publicerade 

mellan åren 2008 – 2018. I CINAHL valdes även begränsningen peer-reviewed. Sökningar 

utfördes separat på varje sökord och därefter genomfördes blocksökningar i respektive databas. 

Se även Tabell 1. I blocksökning söktes synonymerna och de relaterade ämnesorden med den 

booleska operatorn OR för att därefter kombinera OR-sökningarna med operatorn AND 

(Kristensson, 2014). 

Tabell 1. Sökord för respektive sökblock och databas. 
 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 

CINAHL Nurs* 

(MH ”Nurses”) 

(MH "Health Personnel") 

(MH "Nursing Staff, 

Hospital") 

(MH "Attitude") 

(MH "Perception") 

(MH "Nurse Attitudes") 

experience* 

perception* 

attitude* 

(MH "wound care") 

"wound care". 
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MEDLINE Nurs* 

(MH ”Nurses”) 

(MH "Health Personnel") 

(MH "Nursing Staff") 

(MH "Nursing Staff, 

Hospital") 

(MH "Attitude of 

Health Personnel") 

(MH "Attitude") 

(MH "Perception") 

experienc* 

perception* 

attitude* 

"wound care" 

*= Fritextsökning med trunkering 

4.2.2 Urval 
Tio studier valdes till studien. Inklusionskriterier var vetenskapliga studier som beskriver 

sjuksköterskors erfarenheter av sårvård samt primärkällor i form av studier med kvalitativ 

ansats. Exklusionskriterier för studien var litteraturöversikter, studier som beskriver patienters 

perspektiv samt andra professioners erfarenheter av sårvård. 

Efter att sökningarna var slutförda i databaserna valdes studier ut baserat på innehåll som 

svarade till syftet i litteraturstudien. Urvalet skedde i tre steg för respektive databas 

(Kristensson, 2014; Polit & beck, 2016). I steg 1 och 2 genomfördes urvalet först individuellt 

och därefter diskuterades urvalet av båda författarna: 

Steg 1: Samtliga studier titlar lästes och bedömdes i förhållande till relevans mot syftet. I 

CINAHL valdes 38 studier och 20 studier valdes i MEDLINE. 

Steg 2: Abstrakten lästes i de studier som valdes ut i steg 1. I CINAHL valdes 18 studier ut och 

i MEDLINE valdes sex studier ut. Av samtliga 24 studier kunde fem dubbletter konstateras 

och därmed exkluderas. 

Steg 3: De kvarstående studiernas lästes i sin helhet. Urvalet resulterade i sju studier från 

CINAHL och två studier från MEDLINE. Se även Bilaga 1, Sökmatris. Ytterligare en studie 

inkluderades till litteraturstudien via en manuell sökning. Sökningen skedde i form av 

snowballing där de valda studiernas referenser genomsöktes för att hitta ytterligare relevant 

litteratur (Kristensson, 2014). 

4.3 Granskning 
En kritisk granskning genomfördes på de tio utvalda studierna. Enligt Kristensson (2014) ska 

litteraturen som inkluderas i en litteraturstudie genomgå en fördjupad granskning för att 

verifiera litteraturens kvalitet och trovärdighet. Kristensson (2014) har modifierat och utformat 

frågor som kan tillämpas vid bedömning av kvalitativa studier. Frågorna användes för att 

värdera studiernas kvalitét i: syfte, metod, resultat och diskussion. Litteraturstudiens syfte 

involverade sjuksköterskors erfarenheter vilket kräver noggrann granskning gällande de valda 

studiernas deltagare, datainsamlingsmetoder samt tillvägagångssättet vid bearbetning av 

insamlade data. Studierna granskades individuellt utifrån frågeformuläret varpå granskningen 

sedan gemensamt diskuterades och jämfördes. Efter noggrann granskning och värdering av 

trovärdigheten i studierna konstaterades att samtliga studier hade tillräckligt god kvalité för att 

inkluderas i studien (ibid). 

4.4 Bearbetning och analys 
Efter att studierna granskats analyserades data och sammanställdes utifrån en integrerad analys. 

Analysmetoden innebar att samtliga studier först lästes individuellt för att identifiera likheter 

och skillnader i resultaten som svarade på litteraturstudiens syfte. Därefter sammanställdes 

bedömningarna för att tillsammans utse relevant material till resultatet (Kristensson, 2014). 
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Utifrån de likheter som fanns formulerades sedan kategorier och underrubriker. Därefter 

samlades likvärdiga data under rubriksnivåerna för att på så vis få ett överskådligt resultat 

(ibid.). De kategorier som framkom var: Det professionella ansvaret för sårvården, Vikten av 

en fungerande organisation, Patienten i centrum, En utmanande arbetsmiljö och Vikten av 

kompetens. Se även Tabell 2. 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460, 2 §) fastslår att 

studier som utförts inom högskoleutbildning inte kräver en etisk prövning. Kristensson (2014) 

beskriver att ingen etisk formell prövning erfordras av uppsatser på grundnivå men menar att 

de ändå bör föra ett etiskt resonemang. Det avser inte bara empiriska studier utan även 

litteraturstudier (ibid.). Av de tio studier som inkluderades i litteraturstudien hade åtta studier 

granskats av en etisk kommitté och godkänts. För de som inte redovisade ett etiskt 

godkännande kontrollerades respektive tidskrifts regelverk gällande etikprövning och båda 

tidskrifter hade etiskt godkännande som publikationskrav. Även om alla studier inte redovisade 

ett etiskt godkännande förde samtliga studier ett etiskt resonemang. 

Litteraturstudien har ett etiskt ställningstagande genom kravet på en godkänd granskning av 

inkluderade studier, med avseende på de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Studiernas metod granskades utifrån följande frågeställning: 

● Informationskravet: Hade studiedeltagarna delgivits information om deltagarnas 

funktion i studien, att medverkandet var frivilligt samt rätten att avbryta sitt deltagande? 

● Samtyckeskravet: Hade forskaren inhämtat uppgiftslämnarens och undersökningens 

deltagares samtycke? Hade de medverkande självständigt fått bestämma tidsperioden 

av medverkandet och under vilka förutsättningar de har deltagit? Fanns det möjlighet 

till att avbryta sin medverkan utan negativ påföljd? Hade deltagarnas beslut om att delta 

eller avbryta sin medverkan påverkats av forskaren? Fanns ett beroendeförhållande 

mellan forskaren och deltagarna? 

● Konfidentialitetskravet: Hade känsliga uppgifter avidentifierats och lagrats på ett sådant 

vis att deltagare ej kunde identifieras? 

● Nyttjandekravet: Hade forskarna säkerställt att insamlade data ej använts för icke- 

vetenskapliga ändamål? Hade forskarna beaktat att inte insamlade data har använts för 

att påverka den enskilde deltagaren? 

5 Resultat 

Den systematiska sökningen resulterade i tio vetenskapliga studier med kvalitativ ansats som 

besvarade syftet. Studierna var utförda i Danmark (n=1), Sverige (n=4), Irland (n=1), Kanada 

(n=1), Storbritannien (n=1), USA (n=1) och i en studie presenterades inte var den utfördes. 

Totalt 49 sjuksköterskor och 26 distriktssjuksköterskor deltog i studierna, varav fyra var män. 

I resultatet görs ingen distinktion mellan varken kön eller sjuksköterskor och 

distriktsjuksköteror. De som medverkade i studierna hade varierande yrkeserfarenheter, 

utbildningar och åldrar. Nedan presenteras resultatet av den genomförda analysen av studiernas 

resultat som genererade fem kategorier och tio underkategorier. Se även Tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av resultatets kategorier och underrubriker. 
 

Kategorier Underrubriker 

Det professionella ansvaret för sårvården - Ansvar för patienter 

- Samarbete med läkare 

Vikten av en fungerande organisation - Riktlinjer, arbetsbeskrivningar och 

rutiner 

- Vikten av teamarbete 

Patienten i centrum - Ett holistiskt synsätt 

- Relationen till patienten 

En utmanande arbetsmiljö - Brister i den fysiska miljön 

- Brist på tid 

Vikten av kompetens - Att förnya och bibehålla kunskaper 

- Att arbeta intuitivt 

 

5.1 Det professionella ansvaret för sårvården 
5.1.1 Ansvar för patienter 
Sjuksköterskor beskrev att sårvård innebar att ta ansvar för patienten vilket var tidskrävande 

och de önskade att de kunde lägga mer tid inom området. De ansåg att kontinuitet i 

patientkontakt och behandling var en grundsten inom sårvård. Sjuksköterskor förstod att de 

inte var oersättliga men oroade sig för att sår skulle försämras på grund av bristande kontinuitet 

och föredrog därför att själva ansvara för såret (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman, Klang & 

Ebbeskog, 2011). 

Sjuksköterskor beskrev att ansvaret innefattade vilja att lindra smärta, inge hopp och att föra 

patientens talan. Det förutsatte en ömsesidig tillit mellan patienter och sjuksköterskor 

(Eskilsson & Carlsson, 2013). De uttryckte svårigheter i beslutsfattningar när patienter och 

anhörigas viljor stod i konflikt med varandra. Det ansågs svårt att hålla löften på grund av att 

sårläkningen var svår att förutse (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2008). 

Sårvården var inte alltid överensstämmande med patienters förväntningar på behandling vilket 

resulterade i att sjuksköterskor fick finna alternativa lösningar. Ansvarskänslan förstärktes av 

att patienter trodde sig ha fri tillgång till sin personliga sjuksköterska och förväntade sig 

självständigt välja tidpunkt för vårdbesöken (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 2011). 

Sjuksköterskor uttryckte att patienterna hade höga krav på dem och förväntade sig att de skulle 

tillgodose patienters alla behov, allt från rollen som närstående till vårdare (Eskilsson & 

Carlsson, 2013). De ansåg att ansvaret för val av behandlingsmetod gav en känsla av 

hjälplöshet, då de beskrev en otillräcklig kompetens i att utföra sårvård (Schaarup et al., 2017). 

De beskrev att först när alla tänkbara åtgärder utförts kunde känslan av ansvar för patienter 

släppas (Sylvia & Jones, 2010). 

När sår inte läkte trots att sjuksköterskor utfört allt i sin makt beskrevs en känsla av skuld, 

maktlöshet, hopplöshet och förtvivlan (Eskilsson & Carlsson, 2013; Lindahl et al., 2008). 

Känslorna resulterade i att de distanserade sig från patienterna för att kunna hantera den erfarna 

pressen (Eskilsson & Carlsson, 2013). I sådana situationer måste sjuksköterskor ha insikt om 

att de inte alltid kan bota utan då istället fokusera på att lindra lidandet (Sylvia & Jones, 2010). 

De hade erfarenhet av att sår snabbt försämrats på grund av att många vårdgivare med 
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otillräcklig kompetens hade varit inblandade i sårvården (Eskilsson & Carlsson, 2013). När ett 

sår inte läkte var det deras högsta prioritet att ta kontroll och själva träffa patienten, vilket fick 

dem att känna trygghet (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 2011). 

Erfarenheten var att sårvård kunde innebära smärtsamma behandlingsmoment för patienter 

men sjuksköterskor ansåg att patienter och anhöriga inte alltid var införstådda i att en 

behandling var viktig trots att den var smärtsam. Att skydda patienter och beakta deras 

sårbarhet var en prioritet för att lindra lidande och att undvika ytterligare lidande. 

Sjuksköterskor ansåg att de behövde skydda patienten från kollegor som inte delade 

uppfattningen om behandlingsalternativet (Eskilsson & Carlsson, 2013; Lindahl et al., 2008) 

5.1.2 Samarbete med läkare 
Sjuksköterskor uttryckte brist på stöd och intresse från läkare inom sårvården som frustrerande 

och irriterande (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 2011; Sylvia & Jones, 2010). 

Bristerna stärkte dem i sin profession och det hjälpte dem att inse sin egna kompetens i 

jämförelse med läkarnas (Eskilsson & Carlsson, 2013). En allmän uppfattning var att deras 

kunskaper utgjorde grunden för sårvården (Friman et al., 2011). De menade att läkare lämnade 

över ansvaret för sårvården till sjuksköterskor (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 

2011; Walsh & Gethin, 2009). Om sjuksköterskor hade erfarenhet inom sårvård ansåg de att 

läkarna visade tillit och tog deras bedömningar på allvar (Eskilsson & Carlsson, 2013). 

Sjuksköterskor ansåg att de hade mer erfarenhet och kunskap i sårvård än läkarna och därmed 

saknades möjligheten att diskutera fall med läkare för att kunna utbyta kunskaper och 

erfarenheter (Friman et al., 2011). En anledning till att de tog ett större ansvar för sårvården 

var tillfälliga läkare, vilka ansågs ha låg insikt i patienthistorik och sällan var kvar på 

avdelningen vid uppföljning. Sjuksköterskor uppgav att sårvård ordinerad av läkare ibland var 

motsägelsefull i förhållande till riktlinjer och etik, och ibland sågs behandlingen till och med 

som skadlig för patienten vilket skapade spänningar inom personalen. I de här situationerna 

hamnade sjuksköterskor i en svår position, eftersom patienterna hade ett större förtroende för 

läkaren och förväntade sig att sjuksköterskor skulle följa läkarens direktiv. Det ansågs vara ett 

problem att det inte fanns insikt om att sjuksköterskors kunskaper kan vara i nivå med läkarens 

eller högre (Woo et al., 2017). 

5.2 Vikten av en fungerande organisation 
5.2.1 Riktlinjer, arbetsbeskrivningar och rutiner 
Sjuksköterskor beskrev brister i organisationen vilket påverkade sårvården. Det ansågs finnas 

bristande riktlinjer, arbetsbeskrivningar och rutiner för att säkerställa adekvat omvårdnad 

(Friman et al., 2011; Grothier, 2018; Schaarup et al., 2017). När evidensbaserade riktlinjer 

fanns, men inte kunde implementeras på grund av bristande resurser, så beskrevs det 

frustrerande och hämmande för sjuksköterskor (Grothier, 2018). Rutiner fanns för att uppdatera 

sjuksköterskors kunskap inom sårvård, men brister i implementeringen ledde till att syftet i 

rutinen gick förlorad. De uppgav att kunskapen inom sårvård skiljde på nationell nivå och 

önskade därmed nationella riktlinjer för att kunna tillhandahålla likvärdig vård (Schaarup et 

al., 2017). 

5.2.2 Vikten av teamarbete 
Att samråda med kollegor värdesattes högt bland sjuksköterskor inom sårvård (Eskilsson & 

Carlsson, 2013; Friman et al., 2014; Grothier, 2018; Schaarup et al., 2017; Walsh & Gethin, 

2009). Effektiv kommunikation sågs som en förutsättning för samarbete och koordination 

inom sårvård. Att förbereda en sårvårdsplan och ständigt rapportera bedömning av såren var 

en viktig del av kommunikationen (Friman et al., 2011). Sjuksköterskor drog nytta av varandras 
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kompetens och erfarenhet genom att rådfråga kollegor och specialister vid behov, vilket gav 

ökad sårvårdskunskap hos sjuksköterskor (Friman et al., 2011; Grothier, 2018; Schaarup et al., 

2017; Walsh & Gethin, 2009). De önskade att en specialist alltid borde ingå i teamet men när 

det inte fanns konsulterades kollegor på dermatologiska enheter (Friman et al., 2011; Friman 

et al., 2014; Schaarup et al., 2017; Woo et al., 2017). En specialist inom teamet skulle minska 

behovet av att remittera patienter till andra mottagningar (Walsh & Gethin, 2009). 

Den gemensamma sårvårdskompetensen beskrevs som omfattande och evidensbaserad 

(Schaarup et al., 2017). Ovana sjuksköterskor uttryckte ett behov av ytterligare personal vid 

omläggningar. För att kunna fokusera på det praktiska i omläggningar önskade de att annan 

personal skulle föra patientsamtalet för att avlasta och underlätta arbetet (Lindahl et al., 2008). 

Sårvård innebar att ta del av sorg, lidande och smärta, i sådana situationerna utgjorde kollegor 

ett emotionellt stöd (Eskilsson & Carlsson, 2013). 

5.3 Patienten i centrum 
5.3.1 Ett holistiskt synsätt 
Enligt sjuksköterskor innefattar omvårdnadsarbetet i sårvård att se hela patienten (Eskilsson & 

Carlsson, 2013; Friman et al., 2011; Lindahl et al., 2008; Sylvia & Jones, 2010; Woo et al., 

2017). Genom att känna patienten och hens livssituationen beskrev sjuksköterskor en känsla 

av kontroll (Lindahl et al., 2008). Deras förmåga att se patientens situation samt sårets påverkan 

på patientens liv och välmående var en förutsättning för att kunna ge en professionell vård 

(Friman et al., 2011). Sjuksköterskor ansåg att hela patientens liv påverkades och såret blir en 

angelägenhet för personens livssituation (Lindahl et al., 2008). Förmågan att se helheten ansågs 

vara nödvändigt för att kunna bedöma och behandla patienters olika symtom (Friman et al., 

2011). De beskrev att vid såromläggningar skulle patienters sinnesstämning, kroppsspråk och 

känslouttryck beaktas (Eskilsson & Carlsson, 2013). 

Genom att de hade ett systematiskt och holistiskt angrepp tog sjuksköterskor hänsyn till 

samsjuklighet och psykosociala faktorer. Genom erfarenhet av sårvård och att möta patienten 

i deras egna hem stärktes det holistiska arbetssättet (Eskilsson & Carlsson, 2013). 

Sjuksköterskor uppgav att sårläkningen inte bara påverkades av fysiska faktorer utan även 

emotionella och intellektuella faktorer (Sylvia & Jones, 2010). 

Sjuksköterskor uttryckte ett ökat självförtroende och ömsesidig tillit genom att involvera 

patienter och etablera förtroende i behandlingen (Friman et al., 2011; Lindahl et al., 2008). Att 

involvera patienten innebar att utbilda patienter, vårdgivare och anhöriga samt ta hänsyn till 

deras livsstil och anpassa vården så den motsvarar patientens förväntningar (Grothier, 2018; 

Lindahl et al., 2008). De ansåg att hemmiljö, brist på psykosociala stöd och utbildning utgjorde 

barriärer för att uppnå följsamhet (Eskilsson & Carlsson, 2013; Tapiwa Chamanga, 2014; Woo 

et al., 2017). Att ha en positiv attityd och att inge hopp sågs som förutsättningar för att uppnå 

delaktighet, välmående och sårläkning (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 2011). 

Sjuksköterskor menade att det var viktigt att vara närvarande, ärlig, uppmärksamma 

förbättring, kommunicera och se patienten bakom såret för att inge hopp (Lindahl et al., 2008). 

5.3.2 Relationen till patienten 
Inom sårvården kan en relation bortom såret utvecklas när patienter tillåter närhet och uttrycker 

en önskan om att sjuksköterskor ska vara närvarande (Eskilsson & Carlsson, 2013; Lindahl et 

al., 2008). Sjuksköterskor ansåg att gränsdragningar i sin relation till patienten var viktigt. Det 

handlade om att finna den osynliga balansen mellan närhet och distans. Genom erfarenhet hade 

de lärt sig behärska balansen, vilket innebar att vara personlig men inte privat. Om en relation 

blev privat beskrev sjuksköterskor den som energidränerande (Eskilsson & Carlsson, 2013). 
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Sjuksköterskor beskrev att genom att vara öppen, tillgänglig och humoristisk möjliggjordes 

utvecklingen av relationen, i form av ökad trygghet och tillit hos patienter (Eskilsson & 

Carlsson, 2013; Lindahl et al., 2008). De beskrev att patienters behov hade högre prioritet än 

sjuksköterskors känslor. Det återspeglades i att sjuksköterskor alltid skulle ställa upp på 

patienter, trots oenigheter kring behandling, missnöjda anhöriga, sårets lukt och kontaminering 

(Lindahl et al., 2008). Genom att sätta sig in i patienters perspektiv och skapa en relation 

beskrev sjuksköterskor motivation, mod och energi (Lindahl et al., 2008; Sylvia & Jones, 

2010). 

5.4 En utmanande arbetsmiljö 
5.4.1 Brister i den fysiska miljön 
Sjuksköterskor ansåg att sårvård i hemmet var tidskrävande, försvårade dokumentation, 

tillhandahållande av information och utbildning av patienter (Eskilsson & Carlsson, 2013; 

Tapiwa Chamanga, 2014; Walsh & Gethin, 2009). Andra faktorer som sågs som hinder för 

sårvård i hemmet var bristande ergonomi, utrustning, belysning, hygien samt att utrymmet 

ansågs begränsat (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 2011; Grothier, 2018). Att utföra 

sårvård ansågs suboptimalt på grund av hygieniska skäl (Friman et al., 2011; Walsh & Gethin, 

2009). Sjuksköterskor beskrev att hemmiljöer som rökiga och smutsiga samt att husdjur ökade 

risken för sårinfektion vilket gjorde omläggningar meningslösa och försvårade möjligheten att 

arbeta evidensbaserat (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 2011; Grothier, 2018; 

Lindahl et al., 2008). Det resulterade i att de ansåg hela besöket som påfrestande och de 

uttryckte en lättnad när arbetet var klart och de fick åka därifrån (Eskilsson & Carlsson, 2013). 

Bristande tillgång till lokaler på mottagningarna beskrevs som ett hinder för att kunna utföra 

vårdarbetet. Att behöva samsas om rum resulterade i omständlig planering och ledde till en 

ineffektiv arbetssituation samt medförde onödiga väntetider för både patienter och 

sjuksköterskor (Friman et al., 2011; Walsh & Gethin, 2009). Sjuksköterskor fann en brist på 

utrustning till utförandet av sårvård samt att utrustningen underhölls och fungerade dåligt 

(Friman et al., 2011). Ett annat problem på arbetsplatsen var brist på tillgång till internet, till 

följd av det fick de åka ca 1 mil för att läsa sina mejl (Walsh & Gethin, 2009). 

5.4.2 Brist på tid 
Sjuksköterskor uttryckte tidsbrist till följd av ökad arbetsbelastning vilket påverkade 

omvårdnaden av patienter. Tidsbristen utgjorde ett hinder för att utföra god holistisk 

omvårdnad vilket ledde till att sjuksköterskor endast utförde isolerade åtgärder (Eskilsson & 

Carlsson, 2013; Friman et al., 2011; Grothier, 2018). De ansåg att bristen på tid gjorde att de 

hade svårt att koncentrera sig på patienten som var närvarande medan vissa kände stress först 

när patientmötet var över (Eskilsson & Carlsson, 2013). För att hantera tidsbristen valde de att 

prioritera och delegera det praktiska sårvårdsarbetet till undersköterskor även om 

sjuksköterskor fortfarande ansvarade för bedömningen av såren och sårbehandlingen (Friman 

et al., 2011). De uttryckte ett behov av att alltid finnas till hands för patienterna och hanterade 

det genom att ge patienten möjlighet till telefonkontakt med sjuksköterskan eller att återuppta 

samtalet vid nästa besökstillfälle (Eskilsson & Carlsson, 2013). 

En annan följd av tidsbristen var hinder i sjuksköterskors möjlighet att förnya sin kunskap, 

såsom möjlighet att delta i kurser och utbildningar (Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman, 

Wahlberg, Mattiasson & Ebbeskog, 2014; Grothier, 2018). Orsaken var dels på grund av 

ekonomiska skäl men också att det inte fanns tillräckligt med personal för att ersätta bortfallet 

i personalstyrkan (Friman et al., 2014). Sjuksköterskor uppgav att de inte hade tid att uppdatera 

sina kunskaper på arbetstid och de beskrev att kunskapssökande inte blir av på fritiden 

(Grothier, 2018; Walsh & Gethin, 2009). 
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5.5 Vikten av kompetens 
5.5.1 Att förnya och bibehålla kunskaper 
Sårvård beskrevs som ett stort område vilket krävde en hög kunskapsnivå och regelbunden 

träning (Friman et al., 2014). Sjuksköterskor ansåg att erfarenhet och regelbundet arbete var en 

viktig faktor inom sårvården som ledde till ökad trygghet, kunskap och praktisk självsäkerhet 

(Eskilsson & Carlsson, 2013; Friman et al., 2011, 2014; Grothier, 2018; Schaarup et al., 2017; 

Sylvia & Jones, 2010; Walsh & Gethin, 2009). 

Sjuksköterskor ansåg att det var ett självständigt ansvar och nödvändigt att förnya och 

underhålla sina kunskaper inom sårvård (Friman et al., 2014; Grothier, 2018; Schaarup et al., 

2017). De vanligaste kunskapskällorna som användes för att hitta aktuell information var via 

böcker, internet, sjukskötersketidningar och medicinska tidningsartiklar. Kunskapen ansågs 

stärka sjuksköterskor i sin profession och möjliggjorde god omvårdnad (Friman et al.,2014). 

Nyexaminerade rekommenderas att fråga efter råd, observera och delta i peer-to-peer training 

för att etablera och bekanta sig inom sin profession (Schaarup et al., 2017). 

Kunskap från databaser och internet nyttjades sällan men sågs som fördelaktigt i förhållande 

till kollegors verbala information (Schaarup et al., 2017). Sjuksköterskor sökte inte regelbundet 

information för att styrka deras tillvägagångssätt utan tog endast del av forskning vid behov 

(Grothier, 2018). De ansåg att var viktigt att bibehålla ett förtroendeingivande arbetssätt även 

om de hade bristande kunskap och erfarenhet (Lindahl et al., 2008). Erfarenhet stärkte 

självförtroendet vilket var en förutsättning för att inge förtroende hos patienten och hantera 

känslor av otillräcklighet (Eskilsson & Carlsson, 2013). 

Ett annat tillvägagångssätt att uppdatera sina kunskaper var att delta i utbildning (Eskilsson & 

Carlsson, 2013; Grothier, 2018; Schaarup et al., 2017; Walsh & Gethin, 2009). Möjligheten till 

utbildning gjorde att sjuksköterskor kände sig mer hängivna och kunniga i sin profession 

(Walsh & Gethin, 2009). De fick information via företags produktpresentationer vilket ansågs 

ge både praktiska och teoretiska sårvårdskunskaper (Friman et al., 2014; Walsh & Gethin, 

2009). Erfarenhet av sårvård ansågs vara en förutsättning för att kritiskt och objektivt kunna 

bedöma information. Sjuksköterskor värdesatte opartisk information men beskrev en brist på 

tillgången av den informationen (Friman et al., 2014). Arbete med olika förband och 

företagspresentationer ansågs ge den praktiska erfarenhet som låg till grund för kommande 

förbandsval och var en förutsättning för att kunna bedöma försäljares presentationer av 

sårvårdsförband (ibid.). 

Erfarenhet av sårläkningsprocessens komplexitet ansågs öka sjuksköterskors kunskaper och att 

förstå sårläkningsprocessen. Det ansågs vara vitalt för att kunna besluta om en passande åtgärd. 

Det hjälpte dem att känna igen specifika symptom för att kunna identifiera sårtypen och 

bakomliggande orsaker (Friman et al., 2014). Erfarenhet ansågs leda till en säkerhet i 

bedömning av såret (Friman et al., 2011). 

5.5.2 Att arbeta intuitivt 
Sjuksköterskor beskrev en vilja av att bedriva vård av hög kvalité och utan att skada. De 

använde sig av erfarenhet, kunskap och evidens men också intuition (Grothier, 2018; Sylvia & 

Jones, 2010). De beskrev att intuition handlade om att gå på magkänsla och att arbeta utanför 

den vetenskapliga evidensens ramar i beslutsfattningarna. Det innebar att utföra åtgärder som 

kunde fungera men inte fanns i bestämda direktiv (Lindahl et al., 2008; Sylvia & Jones, 2010). 

En utmaning med arbetssättet var att det ansågs svårare att validera. Att arbeta intuitivt ansågs 

vara en färdighet som uppkom från förståelsen av sårläkningsprocessen och hur den påverkade 

människan (Sylvia & Jones, 2010). 
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Sjuksköterskor menade att det handlar om att vara kreativ och individanpassad i sina lösningar 

i sårvårdsarbetet. Ibland behövde de gå över gränser i sårvårdsarbetet för att beakta ett etiskt 

ställningstagande. Det kunde innebära ett behandlingsalternativ som var oacceptabelt för andra 

patienter (Lindahl et al., 2008). Sjuksköterskor använde sig av ett ritualistiskt arbetssätt, det 

vill säga att de agerade utan reflektion och utifrån vanemönster. De menade att det gjordes på 

grund av ekonomiska skäl samt vid favorisering av förband (Friman et al., 2014). 

5.6 Resultatsammanfattning 
Inom sårvård fanns en brist på riktlinjer, arbetsbeskrivningar, rutiner, tid och även en brist på 

utrustning och tillgång till lokaler på vårdenheter. Tidsbrist förhindrade möjligheten för 

sjuksköterskor att genomföra en god omvårdnad och uppdatera sina sårvårdskunskaper. Det 

var ett självständigt ansvar och nödvändigt att förnya och underhålla sina kunskaper inom 

sårvård. När egen kunskap inte räckte till rådfrågades kollegor och specialister, dock beskrevs 

ett ointresse från läkare vilket ökade känslan av ansvar. Sjuksköterskor ansåg att de hade 

huvudansvaret för sårvården och patienters förväntningar stärkte ansvarsvarsbördan. Sårvård 

krävde ett holistiskt förhållningssätt vilket innebar förståelsen av att sårläkning påverkas av 

fysiska, emotionella och intellektuella faktorer. De ansåg att gränsdragningar i relationen till 

patienter var viktigt vilket handlade om att finna den osynliga gränsen mellan att vara privat 

och personlig. Erfarenhet beskrevs som en förutsättning för att utföra sårvård och att arbeta 

intuitivt ansågs vara en färdighet som uppkom från förståelsen av sårläkningsprocessen. En 

negativ följd av intuitivt arbete ansågs vara ritualistiska metoder. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Artikelsökningarna genomfördes i två databaser. Då fler dubbletter påträffades vid andra 

databassökningen ansågs tillräckligt material vara insamlat. Det stöds av Kristensson (2014) 

som beskriver att en litteraturstudie inte inkluderar all tillgänglig vetenskaplig litteratur. 

Databassökningarna kompletterades dessutom med manuella sökningar i form av snowballing, 

vilket Kristensson (2014) menar kan vara fördelaktigt vid ytterligare material. 

Söktermer och nyckelbegrepp ska vara sensitiva och motsvara syftet. Det är dessutom viktigt 

att identifiera närliggande begrepp och synonymer (Kristensson, 2014). Det kan tänkas att det 

fanns fler synonymer och nyckelbegrepp än de som inkluderades i den slutgiltiga sökningen, 

vilket hade kunnat ge fler träffar. Det ansågs dock att ytterligare synonymer ökade risken för 

att ämnesorden skulle tappa koppling till syftet. 

Begränsningar i tidsintervall ska bedömas utifrån lämplighet relaterat till studiens syfte 

(Kristensson, 2014). Insamlat material bör vara så aktuellt som möjligt men en för kort 

tidsintervall kan minska träffresultatet (ibid.). Därmed ansågs att ett kortare tidsintervall kunnat 

resulterat i att färre studier kunde inkluderas vilket kunde minska resultatets djup och bredd. I 

litteraturstudien begränsades tidsintervallet till tio år med motiveringen att längre intervall 

kunde ge fler träffar men med risk för inaktuellt innehåll, och kortare intervall hade kunnat gett 

aktuellare forskning fast färre studier. Begränsningar i språk bör göras i förhållande till de språk 

som författarna behärskar (ibid.). Därmed begränsades sökningarna till engelska vilket innebär 

att relevanta studier på andra språk kan ha exkluderats. 

Trovärdigheten stärks av att välja studier med samma metodologiska ansats (Henricson, 2017). 

I litteraturstudien begränsades därmed de inkluderade studier till kvalitativ ansats vilket är 

fördelaktigt då litteraturstudien syftar till att förstå och återspegla upplevelser (Friberg, 2012). 

Undantaget var Grothier (2018) som använde en mixad metod vilken innehåller både en 
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kvantitativ och kvalitativ del. I litteraturstudiens resultat behandlades enbart den kvalitativa 

delen. 

Kristensson (2014) menar att urval av sökträffar bör genomföras av varje enskild författare. 

Därefter jämförs respektive författares urval för att gemensamt ta ställning till om studierna 

ska inkluderas eller exkluderas. På så vis ökar säkerheten i att alla relevanta studier inkluderas 

och därmed ökar resultatets kvalité och trovärdighet (Henricson, 2017). 

Kvalitetsgranskningen genomfördes individuellt och sedan gemensamt vilket stärker 

litteraturstudiens kvalité och trovärdighet (Henricsson, 2017). Studier som inkluderas i 

litteraturstudier bör ha ett etiskt ställningstagande (Kristensson, 2014). I litteraturstudien 

ställdes kravet att samtliga inkluderade studier skulle ha ett etiskt godkännande. Då två studier 

ej redovisade etiskt godkännande men respektive tidskrift hade det som krav gjordes 

bedömningen att de trots allt hade ett etiskt godkännande. 

Studiernas resultat analyserades enskilt innan de diskuterades och sammanställdes i 

litteraturstudiens resultat. Triangulering innebär att analys sker av två eller fler personer. På så 

vis färgas inte resultatet i samma utsträckning av individens förförståelse. Studier som 

analyseras av flera författare stärker verifierbarheten och tillförlitligheten (Kristensson, 2014; 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2010). Ett etiskt 

ställningstagande som ytterligare kan minska risken för ett missvisande resultat var att 

inkludera allt material som svarade mot syftet, även när det inte var överensstämmande med 

författarnas förförståelse. I studierna Woo et al. (2017) och Tapiwa Chamanga (2014) 

inkluderades även patienter och andra professioner som deltagare. Studierna inkluderades 

relaterat till att författarna kunde urskilja sjuksköterskors utsagor från de övriga deltagarna. 

SBU (2017) beskriver att sociokulturella skillnader mellan länder påverkar överförbarheten. 

Eftersom huvudparten av de valda studierna genomfördes i Europa bör överförbarheten till 

andra europeiska länder var rimlig. Om databassökningarna hade gett träffar med ett större 

geografiskt omfång hade litteraturstudiens globala överförbarhet ökat (Henricson, 2017; 

Kristensson, 2014). 

6.2 Resultatdiskussion 
Litteraturstudien visade att brister i organisation försvårade implementeringen av 

evidensbaserad sårvård. De organisatoriska bristerna med avseende på riktlinjer, 

arbetsbeskrivningar och rutiner stöds av Dugdall och Watson (2009) som fann brist på 

evidensbaserade riktlinjer i organisationer. Emellertid visade andra studier att evidensbaserade 

riktlinjer och lokala föreskrifter fanns. De menade istället att sjuksköterskor ej tillämpade dem 

eller saknade kännedom om dem (Welsh, 2017; Gonzaga de Faria et al., 2016; Ferreira, Rigotti 

et al., 2014; Gillespie, Chaboyer, Allen, Morely & Nieuwenhoven, 2014). 

Tillgång till evidens ansågs i litteraturstudien förhindras av ekonomiska skäl vilket bekräftades 

av Welsh (2017) som visade att den låga tillämpningen av evidens berodde på bristande 

finansiering och support. Flera källor visade att evidensbaserad kunskap inte enbart kan 

tillhandahållas av organisationen utan även informella källor kan och bör tillämpas (Dugdall 

& Watson, 2009; Ferreira et al., 2014; Gillespie et al., 2014; Gonzaga de Faria et al., 2016; 

McCluskey & McCarthy, 2012; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det återspeglades i 

litteraturstudien genom uppfattningen att kollegor utgjorde en omfattande och evidensbaserad 

kunskapskälla inom sårvård. 

McCluskey och McCarthy (2012) menade att informella källor var fördelaktiga för 

sjuksköterskors kompetensutveckling inom sårvård. I litteraturstudien framgick det att utöver 

evidensbaserad kunskap var beprövad erfarenhet och intuition en faktor för sjuksköterskors 
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praktiska sårvårdskunskaper. I samband med ett intuitivt arbetssätt förekom även ritualistiska 

åtgärder vilket de menade berodde på tidsbrist och favorisering av förband. Welsh (2017) 

visade emellertid att repetitiva arbetssättet var en negativ följd av informella kunskapskällor. 

Gillespie et al. (2014) visade på förekomsten av ett traditionellt och ritualistiskt arbetssätt, 

vilket i synnerhet syntes vid valet av förband. Förbandsvalen grundade sig i oreflekterade val 

som saknade understöd av evidens vilket försvårade motiveringen av behandlingen. Ett 

liknande resonemang fördes i litteraturstudien där sjuksköterskor menade att intuitivt arbetssätt 

försvårade valideringen. Samtidigt visades att intuition var en viktig komponent i sårvården 

men risken var att sjuksköterskor fastnade i ett repetitivt handlande som saknar reflektion. 

Dugdall och Watson (2009) bekräftade intuition som en del av sårvården och visade att 

negativa följder såsom ritualism uppkom på grund av bristande evidens. 

Rogers (1978) introducerade den personcentrerade teorin som innebär förståelsen av 

interpersonell interaktion. Värme, empati och genuinitet utmärktes som viktiga komponenter 

för att utveckla en relation och hjälpa patienter med ett autentiskt förhållningssätt. 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskor har en god förståelse för interpersonell interaktion. 

Sjuksköterskor i litteraturstudien använde sig återkommande av uttryck som kan kopplas till 

begreppen värme, empati och genuinitet. I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) framgår 

att det tillhör sjuksköterskors ansvar att värna om integritet, uppvisa respekt och bemöta 

patienter på ett adekvat sätt. Ur Rogers teori myntades senare begreppet personcentrerad vård 

vilket syftar till att förskjuta fokus från sjukdomstillståndet och istället sätta personen i centrum 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014; McCormack, 2004). 

McCormack (2004) beskrev att personcentrerad vård bygger på fyra aspekter: Den sociala 

relationen, den sociala livsvärlden, miljöförhållanden och medvetenhet om egna värderingar. I 

litteraturstudien framkom det att sjuksköterskor var medvetna om både vikten och svårigheten 

i utvecklingen av relationen till patienter. Att utveckla en relation kunde vara påfrestande 

relaterat till patienters höga förväntningar på sjuksköterskors sociala ansvar. Litteraturstudien 

visade dessutom en medvetenhet om att sjuksköterskor behöver ta hänsyn till patientens sociala 

livsvärld. Det gjordes genom att skydda patienter från negativ inverkan från omgivningen men 

också genom att inkludera anhöriga i beslut. Den tredje aspekten i personcentrerad vård, 

miljöförhållanden, handlar om att sjuksköterskor måste se möjligheter och hinder i den miljö 

där vården bedrivs. I litteraturstudien påvisades det genom att sjuksköterskor uttryckte att 

sårvård i patienters hem var fördelaktigt i bedrivandet av ett holistiskt arbetssätt genom ökad 

insikt i patienters livsvärld. I litteraturstudien framkom även en medvetenhet om att 

sjuksköterskors egna värderingar måste åsidosättas för att kunna tillgodose patienters behov. 

Enligt McCabe och Timmins (2015) finns olika uppfattningar i svårighetsgraden av att 

implementera ett personcentrerat förhållningssätt. En utmaning anses vara att negligera sina 

egna åsikter och känslor vilket även synliggjordes i litteraturstudien genom att sjuksköterskor 

visade att kollegors värderingar utgjorde ett hot mot patienters sårbarhet och integritet. 

Dessutom beskrev de att patienter och anhöriga kunde vara ett bekymmer när de inte var 

införstådda i en behandlings verkan, vilket tyder på en omedvetenhet om hur sjuksköterskors 

egna värderingar påverkar samspelet. McCabe och Timmins (2015) menar att förutfattade 

meningar försvårar det personcentrerade förhållningssättet och beaktandet av patienters 

individuella behov. Dessutom visade Beitz och Goldenberg (2005) att ett sådant agerande 

gjorde att patienter upplevde sig sakna möjlighet till delaktighet. 

Litteraturstudien visade att ett samarbete mellan kollegor var viktigt för att kunna ge patienter 

en personcentrerad vård. Det åskådliggjordes av att sjuksköterskor sökte hjälp och emotionellt 

stöd hos kollegor, dels för att kunna behärska sina känslor men också för att få stöd när 

kombinationen av patienters behov och praktiska moment beskrevs överväldigande. Vikten av 
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samarbete bekräftas av Wright och Brajtman (2011) som beskrev att ett kollaborativt arbete 

var ett krav för att kunna bedriva personcentrerad vård. Fortsättningsvis ansåg de att brister i 

ett kollaborativt arbete kan stå för 70 % av alla felbehandlingar (ibid.). I litteraturstudien fanns 

tecken på det, dels genom att sjuksköterskor uttryckte en bristande förmåga till samarbete och 

stöd av läkare och dels genom att behandlingar som initierats utan samstämmighet i personalen 

kunde utgöra en fara för patienter. När kollegor utgör en fara för patienters säkerhet är det en 

skyldighet att vidta adekvata åtgärder (ICN, 2012; SFS, 2010:659). Att kommunicera 

kollaborativt anses vara en enskild ansvarsskyldighet (McCabe och Timmins, 2015; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). I litteraturstudien framgick det att sjuksköterskor hade insikt i 

att kommunikation förbättrade samverkan och koordination. 

I litteraturstudien framkom att sjuksköterskors erfarenheter av sårvårdsarbete visade en 

otydlighet i ansvarsfördelningen. Ansvarsrollen som är tilldelad sjuksköterskor motarbetades 

av bristande stöd, tidsbrist, undermålig utbildning och orimliga förväntningar. På så vis 

försvårades deras förmåga att leda omvårdnadsarbetet och deras auktoritet underminerades. 

Milton (2008) hävdade att sjuksköterskor ständigt måste rättfärdiga sina handlingar och 

Hancock (1997) menade dessutom att de inte erhöll den auktoritet som krävdes för att betraktas 

som verkligt ansvarsskyldiga. Därmed blir det svårt att uppnå de krav om ansvar i 

omvårdnadsarbetet som ställs på sjuksköterskor (Milton, 2008; Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). I en studie av Goudy-Egger och Dunn (2018) svarade 71.4% av sjuksköterskorna (n=20) 

att de upplevde sig otillräckligt förberedda att hantera patienter med svårläkta sår vilket styrker 

förekomsten och omfattningen av undermålig sårvårdsutbildning i litteraturstudien. 

Sjuksköterskor står inför en svår utmaning, det vill säga att förändra den nuvarande hierarkiska 

och samhälleliga struktur som exkluderar dem från beslutsfattanden. McCabe och Timmins 

(2015) bekräftar strukturen och menar att sjuksköterskors ansvarstagande är ouppnåeligt så 

länge de inte är delaktiga i policyskapande processer. I litteraturstudien fanns tecken på 

hierarkiska värderingar av vårdpersonals auktoritet då sjuksköterskor förväntades följa läkares 

direktiv utan invändningar. McCabe och Timmins (2015) visar ändå att det sker en positiv 

utveckling i sjuksköterskors politiska kravbildande och att den hierarkiska strukturen reduceras 

vilket leder till en mer jämställd personalstyrka. Det är märkbart att sjuksköterskor har lägre 

auktoritet i jämförelse med läkare vilket kan grundas i en traditionell syn på genus. En studie 

av Warshawski, Barnoy och Kagan (2017) visade att kvinnor var överrepresenterade inom 

sjuksköterskeprofessionen och män inom läkarprofessionen. Dessutom visade studien att 

läkare ansågs ha en signifikant större makt och ett högre värde inom organisationen. Läkare 

står enligt den traditionella medicinska modellen högst upp i hierarkin över beslutsfattande 

(ibid.). Det faktum att läkare är överordnade sjuksköterskor, i kombination med 

könsfördelningen mellan professioner, visar att kvinnor i viss utsträckning är underordnade 

männen inom vården. Det är nämnvärt att poängtera det faktum att de inkluderade studierna är 

genomförda i i-länder. Därmed kanske de hierarkiska och patriarkala strukturerna som syns i 

resultatet ej är jämförbara med övriga världen där starkare hierarki, tradition och maktstruktur 

kan råda. 

7 Slutsats 

Sårvård är ett stort område vilket innebär att många faktorer kan ha en inverkan på 

sårvårdskvalitén. Brister i implementeringen av evidens försvårar sårvårdsarbetet. Erfarenhet 

ger sjuksköterskor möjlighet att komplettera evidensbaserad sårvård med ett intuitivt arbetssätt. 

Risken är att ett ritualistiskt vanemönster utvecklas där sjuksköterskor saknar reflektion i sitt 

agerande. Personcentrerad vård visade sig ha en central roll i sårvårdsarbetet. Den är beroende 

av ett flertal aspekter såsom organisatoriska, kollaborativa och personliga faktorer. 
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Sjuksköterskors ansvarsroll försvåras genom orimliga förväntningar, tidsbrist, bristande stöd 

från teamet och undermålig utbildning. 

8 Klinisk nytta och fortsatt forskning 

Litteraturstudien kan användas som underlag för att granska organisatoriska styrkor och brister. 

Därmed kan behov av förbättringsarbeten inom organisationen synliggöras. Resultatet i studien 

kan motivera organisationer inom vårdsektorn att öka personalens sårvårdskunskaper och 

kollaborativa förmåga genom exempelvis utbildningar och kurser. Litteraturstudien kan 

förbättra sjuksköterskors förståelse för vad som krävs för att arbeta personcentrerat och därmed 

ge patienter ett holistiskt och högkvalitativt omhändertagande. Resultatet kan även utgöra en 

nytta för högskolor och universitet genom en ökad förståelse för behovet av ytterligare 

sårvårdsutbildning. 

Sårvård är stort ett område som berörs av många faktorer och därmed bör fortsatt forskning 

med fördel genomföras på en fragmentarisk nivå. Genom forskning på varje enskild komponent 

ökar möjligheten att ge ett överskådligt resultat och därmed mer konkret kunna belysa 

förbättringsområden. 
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Bilaga 1 – Sökmatris 
 

MEDLINE – 2018 -11-15 

# SÖKORD ANTAL 
TRÄFFAR 

LÄSTA 
TITLAR 

LÄSTA 
ABSTRAKT 

LÄSTA 
FULLTEXT 

VALDA ARTIKLAR, 
(+ DUBBLETTER) 

S1 Nurs* 787,395 
    

S2 (MH ”Nurses”) 36,626 
    

S3 (MH ”Health Personnel”) 35,073 
    

S4 (MH "Nursing Staff") 20,440 
    

S5 (MH "Nursing Staff, 
Hospital") 

42,983 
    

S6 (MH "Attitude") 44,797 
    

S7 (MH "Attitude of Health 
Personnel") 

112,733 
    

S8 (MH "Perception") 30,582 
    

S9 experienc* 991,336 
    

S10 attitude* 388,443 
    

S11 perception* 394,041 
    

S12 "wound care" 7,461 
    

S13 S1 OR S2 OR S3 OR 
S4 OR S5 

814,994 
    

S14 S6 OR S7 OR S8 OR 
S9 OR S10 OR S11 

1,614,473 
    

S15 S12 AND S13 AND S14 429 
    

S16 S12 AND S13 AND S14 

(L1) 
404 

    

S17 S12 AND S13 AND S14 

(L2) 
269 269 20 6 2 (+ 3) 

(L1) = English. (L2) = Limitation, English, 2008 – 2018. 



 

CINAHL – 2018-11-13 

# SÖKORD ANTAL 
TRÄFFAR 

LÄSTA 
TITLAR 

LÄSTA 
ABSTRAKT 

LÄSTA 
FULLTEXT 

VALDA ARTIKLAR, 
(+ DUBBLETTER) 

S1 (MH "Nurses") 57,003 
    

S2 nurs* 809,054 
    

S3 (MH "Health Personnel") 31,036 
    

S4 (MH "Nursing Staff, 
Hospital") 

 

17,458 
    

S5 S1 OR S2 OR S3 OR 
S4 

 

834,032 
    

S6 (MH "Attitude") 14,514 
    

S7 (MH "Nurse Attitudes") 25,869 
    

S8 (MH "Perception") 25,954 
    

S9 Perception* 126,475 
    

S10 attitude* 269,758 
    

S11 experienc* 351,532 
    

S12 (MH "Job Experience") 8,943 
    

S13 (MH "Life Experiences") 19,475 
    

S14 S6 OR S7 OR S8 OR 
S9 OR S10 OR S11 OR 
S12 OR S13 

 
634,392 

    

S15 (MH "Wound Care") 15,024 
    

S16 "Wound Care" 18,427 
    

S17 S15 OR S16 18,427 
    

S18 S5 AND S14 AND S17 675 
    

S19 S5 AND S14 AND S17 
(L1) 

607 
    

S20 S5 AND S14 AND S17 

(L2) 

 

529 
    

S21 S5 AND S14 AND S17 

(L3) 

 

342 
 

342 
 

38 
 

18 
 

7 (+ 2) 

(L1) = Limitation, Peer-reviewed. (L2) = Limitation, Peer-reviewed, English. (L3) = Limitation, Peer-reviewed, 

English, 2008 – 2018. 



 

 
 

Bilaga 2 – Artikelmatris 
 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 

land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Eskilsson, C., & 

Carlsson, G. (2013). 

Feeling confident in 

burdensome yet 

enriching care: 

Community nurses 

describe the care of 

patients with hard-to- 

heal wounds. 

International Journal 

of Qualitative Studies 

on Health & Well- 

Being, 5(3), 1-9. doi: 

10.3402/qhw.v5i3.541 

5 

 

Land: Sverige 

The aim of 

our study 

is to 

describe 

how 

communit 

y nurses 

experience 

the care of 

patients 

with hard- 

to-heal 

wounds. 

Metod: Kvalitativ 

Design: Interpretativ 

design. 

Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor som arbetat 

inom hemsjukvården med 

erfarenhet av svårläkta sår 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Urval, ev. bortfall: Ej 

specificerat. 

Studiegrupp: Sju 

sjuksköterskor mellan 

åldrarna 35–62 år, fem 

kvinnor och två män. 

Erfarenhet varierar från 3– 

32 och 3–8 år inom 

hemsjukvården. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk analys. 

Styrkor: 

Information om 

informanternas ålder, kön 

och erfarenheter 

framgick. 

Inklusionskriterier 

redovisades. Citat från 

informanterna 

redovisades. 

Intervjuernas tidsomfång 

framgick. 

Svagheter: 

Analysmetod 

presenterades otydligt i 

studien. Inga 

exklusionskriterier 

framgick. Förförståelse 

och författarens relation 

till informanterna 

redovisas ej. 

Sjuksköterskor beskrev att erfarenhet hjälpte 

dem hantera känslor av otillräcklighet. 

 

Erfarenhet gav dom ökad självsäkerhet vilket 

hjälpte dem inge förtroende hos patienter. 

 

Hemmiljöer försvårade att arbeta 

evidensbaserat. 

 

Följsamhet försämrades i hemmiljöer. 

Kollegor var ett emotionellt stöd. 

Balansen i att vara personlig men inte privat 

gentemot patienter var viktig. 

Att vara privat ansågs vara energikrävande. 

 

Sjuksköterskor beskrev ett ansvar för sår och 

förtvivlan när sår inte läkte. 

 

Hemmiljöer stärkte de holistiska synsättet. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Friman, A., Klang, B., & 

Ebbeskog, B. (2011). 

Wound care by district 

nurses at primary 

healthcare centres: a 

challenging task without 

authority or resources. 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences, 25(3), 

426-434. doi: 

10.1111/j.1471- 

6712.2010.00839.x 

 

Land: Sverige 

The aim of this 

study was therefore 

to describe district 

nurses experiences 

of their nursing 

actions when 

treating patients 

with different kinds 

of wounds at 

primary healthcare 

centres and in the 

home care in order 

to increase 

understanding of 

this kind of care. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Urval, ev. bortfall: Åtta 

distriktssjuksköterskor. 

Studiegrupp: Åtta 

distriktssjuksköterskor inom 

primärvården. Informanternas 

medelålder var 53 år. De hade 

arbetat som sjuksköterskor i 

genomsnitt 24,5 år. I genomsnitt 

hade deltagarna arbetat som 

distriktssjuksköterskor i 8,25 år. 

Tre hade specialträning inom 

sårvård. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer med intervjuguide. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys 

Styrkor: 

Intervjuernas ungefärliga 

längd uppskattas vara 60 

minuter vilket ger mer 

möjlighet för mättnad i 

datainsamlingen. Citat 

från informanter 

presenteras i resultatet. 

Information kring 

informanternas 

erfarenheter och åldrar 

framgick. Förförståelse 

och författarens nära 

relation till ämnet 

redovisas. informanter 

rekryterades från 4 olika 

vårdenheter. Intervjuguide 

användes vid 

intervjutillfällena. 

Svagheter: 

Inklusions- och 

exklusionskriterier 

redovisades ej 

Sjuksköterskor uttryckte 

att erfarenhet ledde till 

säkerhet i bedömningar. 

 

Utrustning till sårvård var 

bristfällig både i hemmet 

och på vårdenheten. 

 

De beskrev en bristande 

tillgång till lokaler. 

 

Ansvarsfördelningen var 

otydlig och försämrade 

sårvården. 

 

Sjuksköterskor önskade 

större ansvar för 

sårvården. 

 

Kollegor värderades högt 

som kunskapskälla. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Friman, A., Wahlberg, A- 

C., Mattiasson, A-C., & 

Ebbeskog, B. (2014). 

District nurses’ 

knowledge development 

in wound management: 

ongoing learning without 

organizational support. 

Primary Health Care 

Research & Development, 

15(4), 386-395. doi: 

10.1017/S1463423613000 

303 

 

Land: Sverige 

The aim of this study was 

to describe district nurses’ 

(DNs’) experiences of 

their knowledge 

development in wound 

management when 

treating patients with 

different types of wounds 

at healthcare centers. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Deskriptiv 

design. 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Urval, ev. bortfall: 16 

distriktssjuksköterskor. 

Studiegrupp: Två män 

och 14 kvinnor deltog. 

Åtta informanter hade 

genomfört en sårvårds 

utbildning. Samtliga var 

distriktssjuksköterskor. 

Informanterna hade i 

genomsnitt 5,5 års 

yrkeserfarenhet som 

distriktssjuksköterskor 

och 24,5 års erfarenhet 

som sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer. 

Analysmetod: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

Information om 

informanternas kön och 

yrkeserfarenheter. 

Intervjuernas tidsomfång 

framgick. Informanterna 

citeras. Informanter från 8 

olika vårdenheter. 

Intervjuguide användes. 

Svagheter: 

Inklusionskriterier 

framgår ej. Förförståelse 

och författarens relation 

till informanterna 

redovisas ej. 

Sjuksköterskor ansåg att 

ett ritualistiskt arbetssätt 

utformats relaterat till 

favorisering av förband 

och bristande resurser. 

 

De beskrev att erfarenhet 

hjälpte dem i 

sårvårdsarbetet. 

 

De beskrev vikten av att 

förnya sina kunskaper. 

 

De gav förslag på vad som 

kan förbättra sårvården. 

 

Kollegor var till hjälp i 

sårvård. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Grothier, L. (2018). What 

are the challenges for 

community nurses in 

implementing evidence- 

based wound care 

practice? (part 1). Wounds 

UK, 14(4), 18-23. 

 

Land: Storbritannien 

 

 

Grothier, L. (2018). What 

are the challenges for 

community nurses in 

implementing evidence- 

based wound care 

practice? (part 2). Wounds 

UK, 14(5), 34-39. 

 

Land: Storbritannien 

The aim of the study was 

to identify if community 

nurses caring for patients 

with wounds experience 

challenges in the 

implementation of 

evidence-based practice 

(EBP) and the use of 

evidence-based clinical 

decisionmaking tools. 

Metod: Kvantitativ och 

kvalitativ 

Design: Deskriptiv 

design. 

Del 2 - Kvalitativ: 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Urval, ev. bortfall: Sju 

sjuksköterskor 

rekryterades, ett bortfall. 

Studiegrupp: Sex 

sjuksköterskor 

informanter ingick i 

studien. Ålder och kön 

framgick inte. 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerad intervju 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: 

Citat från de medverkande 

fanns med i studien. 

Kvantitativ förstudie som 

underlag till 

intervjufrågor. Validiteten 

kan ha stärkts av 

ordagrann transkribering 

och medverkan av två 

kodare. 

Svagheter: 

Inklusionskritererna och 

exklusionskriterierna 

presenteras otydligt i 

studien. Ett lågt antal 

deltagare inom ett 

specifikt geografiskt 

område. Förförståelsen 

hos författaren framgick 

inte. Författare och 

deltagarna är kollegor. 

Information om 

deltagarnas befintliga 

erfarenheter, ålder och 

kön redovisas inte. 

Sjuksköterskor beskrev 

det frustrerande att det 

fanns bristande resurser 

för att kunna utföra 

evidensbaserad sårvård. 

 

Tidsbrist försvårade 

omvårdnadsarbetet och 

möjlighet att underhålla 

sina kunskaper. 

 

Kollegor var en källa för 

att söka råd, ventilera och 

utbyta kunskaper. 

Kollegor med särskild 

utbildning värderades 

högst. Erfarenhet var 

viktigt i sårvården. 

 

Följsamhet, utbildning 

och inkludering av 

patienter var viktigt. 

 

Hemmiljöer försvårade 

sårvårdsarbetet. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Lindahl, E., Norberg A., 

& Söderberg, A. (2008). 

The meaning of caring for 

people with malodorous 

exuding ulcers. Journal of 

Advanced Nursing, 62(2), 

163-171. doi: 

10.1111/j.1365- 

2648.2007.04551.x 

 

Land: Sverige 

The aim of the study 

was to illuminate the 

meaning of caring for 

people with 

malodorous exuding 

ulcers. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Interpretativ 

design. 

Inklusionskriterier: 

Erfarenhet av att vårda 

patienter med illaluktande, 

vätskande sår. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval. 

Urval, ev. bortfall: Tio 

sjuksköterskor. 

Studiegrupp: Nio 

registrerade sjuksköterskor 

och en sjuksköterskestudent. 

Alla informanter var 

kvinnor med en 

yrkeserfarenhet mellan 2,5 - 

35 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

tolkningsanalys 

Styrkor: 

Intervjuernas längd var tydligt 

beskrivet. Inklusionskriterierna 

framgick i studien. Information 

om informanternas erfarenhet 

och kön. 

Svagheter: Exklusionskriterier 

framgick inte. Endast kvinnor 

deltog i studien som kan ge ett 

begränsat resultat. Långt 

tidsintervall (Intervjuer från 

2002 - 2005). Förförståelse och 

författarens relation till 

informanterna redovisas ej. 

Sjuksköterskor ansåg att 

det ingick att vara 

kreativ i sårvårdarbetet. 

 

De beskrev att de var 

viktigt att inge 

förtroende. 

 

Hemmiljöer försvårade 

omvårdnaden. 

 

Att involvera och se 

hela patienten var 

viktigt. 

 

Sjuksköterskor beskrev 

att ansvaret innefattade 

svårigheter. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Schaarup, C., Pape- 

Haugaard, L., Jensen, M. 

H., Laursen, A. C., 

Bermark, S., Hejlesen, O. 

K. (2017). Probing 

community nurses’ 

professional basis: a 

situational case study in 

diabetic foot ulcer 

treatment. British Journal 

of Community Nursing. 

Mark Allen Holdings 

Limited 2017 Supplyment 

3(v.22), 46-52. doi: 

10.12968/bjcn.2017.22.Su 

p3.S46 

Land: Danmark 

The aim of the study 

is to elucidate 

community nurses’ 

professional basis for 

treating diabetic foot 

ulcers. 

Metod: Kvalitativ 

Design: Deskriptiv 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Urval, ev. bortfall: Fyra 

sjuksköterskor. 

Studiegrupp: De fyra 

deltagarnas medelålder var 

43 år och samtliga var 

kvinnor. Genomsnittlig 

arbetslivserfarenhet 14,5 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju. 

Analysmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: 

Intervjuguide användes och 

redovisades i studien. Citat på 

både originalspråk och 

engelska. Författares 

förförståelse tydligt redovisad. 

Svagheter: 

Endast fyra deltagare, därmed 

risk för omättat resultat. Inga 

exklusionskriterier eller 

inklusionskriterier framgick. 

Författarens relation till 

informanterna framgick inte. 

Sjuksköterskor ansågs 

sig vara oförberedda för 

utförandet av sårvård. 

 

De uttryckte en 

hjälplöshet gällande 

ansvaret att välja 

behandlingsmetod. 

 

Riktlinjer och 

information om sårvård 

saknades. 

 

Att ta hjälp från 

kollegor har ökade deras 

kunskaper. 

 

Förnyelse av kunskap 

var ett eget ansvar. 

 

Erfarenhet var en grund 

inom sårvården. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Sylvia, CJ., & Jones, V. 

(2010). The Lived 

Experience of the Wound, 

Ostomy, and Continence 

Nurse in Wound Care. 

Journal of Wound, 

Ostomy & Continence 

Nursing, 37(3), 265-271. 

doi: 

10.1097/WON.0b013e318 

1d8c275 

Land: USA 

The purpose of this 

qualitative research 

study was to explore 

the meaning of being 

a wound, ostomy, and 

continence (WOC) 

nurse engaged in 

wound care practice. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Interterprativ 

design. 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: Ej 

specificerat. 

Urval, ev. bortfall: 6 st. 

sjuksköterskor. 

Studiegrupp: 

Informanternas 

genomsnittsålder var 53,5 år 

och samtliga var kvinnor. I 

genomsnitt har 

informanterna arbetat i nio 

år med sår, stomi och 

inkontinens. Fem har 

genomgått ett 

masterprogram. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella intervjuer. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk 

tolkningsanalys. 

Styrkor: 

Information om informanternas 

kön, ålder och erfarenhet 

framgick. Självgranskning av 

förförståelse innan intervjuer. 

Citat från informanterna 

redovisades i studien. 

Svagheter: 

Inga exklusionskriterier eller 

inklusionskriterier redovisades. 

Endast kvinnor har deltagit 

vilket kan ge ett begränsat 

resultat. Författarens relation 

till informanterna framgår ej. 

Sjuksköterskor beskrev 

ett intuitivt arbetssätt 

som en färdighet. 

 

De uttryckte ett nära 

band till patienter. 

 

Samtliga faktorer som 

kan påverka läkningen 

bör ses över. 

 

Sjuksköterskor ansåg att 

läkare hade bristande 

insikt i deras arbete. 

 

De beskrev att ansvaret 

kunde släppas när de 

utfört allt i sin makt. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Tapiwa Chamanga, E. 

(2014). Community 

nurses' experiences of 

treating patients with leg 

ulcers. Journal of 

Community Nursing, 

28(6), 27-34. 

 

Land: Framgår ej 

The study aims were: 

To explore 

community nurses' 

views of the daily 

lives and needs 

of people with leg 

ulcers. 

To explore 

community nurses' 

rationales for 

treatment and 

experiences of caring 

for people 

with leg ulcers. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Urval, ev. bortfall: Nio 

sjuksköterskor. 

Studiegrupp: Två 

distriktssjuksköterskor, två 

sjuksköterskor och fem 

hälsovårdsarbetare. 

Datainsamlingsmetod: 

En fokusgrupp och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: 

Tematisk analys. 

Styrkor: 

Citat från informanterna fanns 

presenterat i studien. 

Intervjuguide användes vid 

intervjutillfällena. 

 

Svagheter: 

Inga tydliga exklusionskriterier 

eller inklusionskriterer 

redovisades. Ingen information 

om personalen och 

sjuksköterskornas erfarenheter, 

kön och ålder framgick. 

Författarens förförståelse och 

relation till informanterna 

redovisas ej. 

Sjuksköterskor ansåg 

hemmiljöer som ett 

hinder i sårvården. 

 

De beskrev svårigheter 

att få tillgång till 

information och 

utbildning. 

 

Vården i hemmet ansågs 

tidskrävande relaterat 

till bristen på struktur. 

 

Sjuksköterskor menade 

att hemmiljöer 

påverkade följsamheten 

negativt. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Walsh, E., & Gethin, G. 

(2009). The lived 

experience of community 

nurses treating clients 

with leg ulcers. British 

Journal of Community 

Nursing, Sep2009 

Supplement(14), 24-29. 

 
Land: Irland 

The study aims to 

gain an understanding 

of community nurses’ 

personal experience 

of treating clients 

with leg ulcers; this is 

necessary to develop 

leg ulcer services 

which are effective, 

efficient and client- 

centred. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Urvalsförfarande: Ej 

specificerat. 

Urval, ev. bortfall: Sju st. 

Studiegrupp: De sju 

informanter hade minst tre 

års erfarenhet inom yrket 

och verksam erfarenhet av 

bensår. 

Datainsamlingsmetod: 

Ostrukturerad intervju. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk 

tolkningsanalys. 

Styrkor: 

Citat från informanter. 

Svagheter: 

Syftet är inte tydligt 

presenterat. Inklusionskriterier 

och exklusionskriterier 

beskrevs ej. Presentationen av 

datainsamling, urval och 

analysmetod var vagt 

beskrivet. Knapp information 

om informanterna. 

Förförståelse och författarens 

relation till informanterna 

redovisas ej. 

Sjuksköterskor beskrev 

erfarenhet som viktigt 

inom sårvård. 

 

De beskrev en bristande 

tillgång till internet och 

lokaler på arbetsplatsen. 

 

Hemmiljöer försvårade 

arbetet. 

 

Sjuksköterskor önskade 

tillgång till en specialist 

inom sårvård. 

 

De ansåg att kollegor 

var till hjälp och 

värdesattes högt. 

 

Sjuksköterskor ansåg att 

läkare lämnade över 

ansvaret till 

sjuksköterskor. 



 

 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr. och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Woo, K-Y., Wong, J., 

Rice, K., Coelho, S., 

Teague, L. & Krahn, M. 

(2017). Patients' and 

clinicians' experiences of 

wound care in Canada. 

Journal of Wound Care, 

2017Supplement7 (26), 4- 

13. doi: 

10.12968/jowc.2017.26.Su 

p7.S4 

 

 
Land: Kanada 

This descriptive 

qualitative study 

sought to explore 

patients´ and 

clinicians´ 

perceptions and 

experiences with the 

provision of wound 

care by home care 

nurses alone or by 

multidisciplinary 

wound care teams. 

Metod: Kvalitativ 

Design: Deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Ej 

specificerat. 

Exklusionskriterier: Icke- 

engelsktalande. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Urval, ev. bortfall: 16 

patienter, 12 personal varav 

sex sjuksköterskor. 

Studiegrupp: Ej 

specificerat. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju. 

Analysmetod: Tematisk 

analys 

Styrkor: 

Citat från informanterna fanns 

presenterat i studien. 

Exklusionskriterier framgick. 

Intervjuguide användes vid 

intervjutillfällena. 

Svagheter: 

Ingen information om 

personalen och 

sjuksköterskornas erfarenheter, 

kön och ålder framgick. 

Inklusionskriterier redovisades 

ej i studien. Författarens 

förförståelse och relation till 

informanterna redovisas ej. 

Sjuksköterskor 

redogjorde vad som 

försvårade följsamhet i 

vårdandet. 

 

De uttryckte bristande 

insikt från patienter 

gällande deras 

kompetens. 

 

Sjuksköterskor beskrev 

att det är viktigt att 

beakta hela patienten. 

 

De ansåg att läkares 

behandlingar kunde vara 

skadliga för patienter. 

 


