
 
 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap Avancerad nivå 

Examensarbete Magister, 15 hp 

Höstterminen 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distriktssköterskorna och de venösa bensåren: åtgärder, 

information och evidens 

The district nurses and the venous leg ulcers: interventions, information and 

evidence 

Författare: Katarina Helisten och Anna Lissel 

 

  



 

 

 
 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Svårläkta sår är ett stort problem som ökar både globalt och nationellt. Enligt 

Statens beredning för medicinsk utvärderings (SBU) rapport finns det i Sverige stora 

regionala skillnader i handläggning och behandling av bensår. Det kan resultera i att patienter 

inte får likvärdig behandling med ett ökat lidande som följd. 

Syfte: Att beskriva vad primärvårdsanställda distriktssköterskor i ett landsting i 

Mellansverige anser är de viktigaste åtgärderna vid omvårdnad av venösa bensår. 

 

Metod: En kvantitativ deskriptiv studie genomfördes bland 71 distriktssköterskor från 20 

vårdcentraler i landstinget. Datainsamling genomfördes med hjälp av webbaserad enkät. 

Resultat: De tre omvårdnadsåtgärder distriktssköterskorna ansåg som viktigast var 

kompression, sårbehandling och egenvård. De huvudsakliga informationsskällorna var 

vårdriktlinjer, utbildning och råd från specialist. Majoriteten av deltagarna ansåg sig alltid 

arbeta evidensbaserat.  

Slutsats: Studien visar att distriktssköterskorna i landstingets primärvård i stort sett delar 

uppfattning om vilka omvårdnadsåtgärder som är viktigast samt hur information inhämtas. 

Resultatet indikerar att patienter med venösa bensår som vårdas i landstingets primärvård kan 

få likvärdig vård som förefaller vara grundad i evidens. Ytterligare studier krävs dock för att 

styrka dessa antaganden. 

Nyckelord: Distriktssköterska; Evidensbaserad omvårdnad; Omvårdnadsåtgärder; Sårvård; 

Venösa bensår 

 

 

  



 

 

 
 

ABSTRACT 

Background: Slow-healing wounds are a major increasing problem both globally and 

nationally. According to a recent SBU report, there are significant regional differences in the 

management and treatment of leg ulcers in Sweden. This can result in patients not receiving 

equal treatment with an increased suffering as a consequence.  

Objective: To describe which nursing interventions the primary care district nurses in one 

county council in middle Sweden consider are the most important in the care of venous leg 

ulcers.  

Method: A quantitative descriptive study was conducted among 71 district nurses from 20 

medical centers in county council. Data collection was performed using a web-based survey.  

Results: The three nursing interventions district nurses considered to be most important were; 

compression therapy, wound care and self-care. The main sources for information were 

guidelines for wound treatment, education and specialist’s advice. The majority of the 

participants considered themselves to always operate evidence-based. 

Conclusion: This study shows that the primary care district nurses in the county council over 

all shares the idea of what the important nursing interventions are and that they gather their 

information through the same sources. The results indicate that patients with venous leg ulcers 

who are treated in primary care in the county council might receive equivalent care which is 

grounded in evidence, but further research is needed to confirm these assumptions.   

Keywords: Community Health Nursing; Nursing practice, Evidence-Based; Nursing 

intervention; Venous ulcer; Wound care  
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1. INLEDNING 

Svårläkta sår innefattar bensår, fotsår och trycksår. Ett svårläkt bensår definieras som ett sår 

under knäleden som inte läkt inom sex veckor (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014).  Denna typ av sår är ett stort problem som ökar både globalt och nationellt. I 

Sverige förekommer venösa bensår framför allt i den äldre befolkningen (SBU, 2014).  

Sårförekomsten i den här patientgruppen beräknas att öka i takt med en stigande livslängd i 

befolkningen (Holsen & Ingebretsen, 2012). Utvecklingen påverkar både hälso- och 

sjukvården och samhället eftersom svårläkta sår innebär betydande kostnader och är 

resurskrävande. För patienten påverkar det livskvaliteten med ökat lidande genom smärta, 

inskränkningar i fysisk aktivitet och ett ökat vårdbehov (SBU, 2014). 

 

Enligt SBUs rapport (2014) finns stora regionala skillnader i handläggning och behandling av 

bensår. I studien av Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi & Suhonen (2014) framkom det att 

sjuksköterskor har brister i att arbeta evidensbaserat. T ex. identifierades kunskapsluckor hos 

sjuksköterskor gällande bedömning av sår, fysiologi/läkningsprocess, lokala 

omvårdnadsåtgärder, omläggningsmaterial och kompressionsbehandling. Detta kan resultera i 

att patienter inte får optimal omvårdnad och behandling. Det finns därmed behov av ökad 

kunskap om venösa bensår bland sjuksköterskor med både grund- och påbyggnadsutbildning. 

 

2. BAKGRUND 

2.1. Bensår 

I Sverige beräknas att 2 % av befolkningen har eller har haft bensår och venösa bensår 

representerar 1 % av såren. Kostnaden för bensår beräknades år 2013 till 2,5 miljarder kronor 

i Sverige, vilket motsvarade ca 1 % av hälso-och sjukvårdens totala kostnad. Kostnaderna 

beräknas dessutom öka i takt med att antal äldre ökar. Utgifterna utgörs bl. a. av 

personalkrävande omvårdnadstid och kringkostnader för sårbehandlingen (SBU, 2014). 

 

Bensår är alltid ett symtom på en bakomliggande sjukdom som kräver utredning och 

diagnostik (Holsen & Ingebretsen, 2012). Huvudsakliga orsaker är venös insufficiens, arteriell 

insufficiens eller en kombination av både venös och arteriell insufficiens (Lindholm, 2012). 

Venös insufficiens är vanligast och utgör ca 50-60 % av alla bensår (SBU, 2014). 

 

2.2. Venösa bensår  

Venösa bensår orsakas till stor del av venös insufficiens med skadade klaffar i blodkärlens 

vensystem. Skadan kan finnas både i ytliga och/eller djupa vener samt i perforanterna 

(förbindelsekärlen mellan det ytliga och djupa vensystemet) (Lindholm, 2012). Klaffskadorna 

kan leda till ett ökat backflöde och ökat tryck av blodcirkulationen i benen (SBU, 2014). 

Ventrycket kan resultera i ödem med bensvullnad, åderbråck samt hudförändringar som till 

exempel eksem och sår (Holsen & Ingebretsen, 2012; SBU, 2014).  

 

Vid kraftig övervikt, hos personer med nedsatt rörlighet eller hjärtsvikt kan det venösa trycket 

öka utan klaffskador och ge ett så kallat hydrostatiskt tryck. Bensår uppkommer då vanligen 

efter yttre trauma (Lindholm, 2012). Andra riskfaktorer för att utveckla venösa bensår kan 

vara: ärftlighet, genomgången djup venös ventrombos (DVT), många graviditeter (De Araújo, 

Yoshida, Abbade & Deffune, 2013; Regmi & Regmi 2012), kirurgisk åtgärd i underbenet 

(Regmi & Regmi, 2012), ålder, kön (upp till 45 år är kvinnor överrepresenterade, därefter är 

männen mest representerade), etnicitet (lätt överrepresentation bland den kaukasiska 

befolkningen) samt diabetes mellitus (De Araújo et al., 2013). 
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Venösa sår är vanligen ytliga eller medeldjupa med ojämna sårkanter och är främst 

lokaliserade ovan maleolerna. Sårytan har ofta en gulsmetig beläggning, kallat fibrin, som 

består av döda celler. En röd granulationsvävnad (nybildning av blodkärl) kan även ses på 

vissa ställen. Såren avger ibland kraftig sekretion som i vissa fall kan vara illaluktande. 

Sekretionen kan leda till uppluckrade sårkanter (Lindholm, 2012). Omkringliggande hud kan 

vara inflammerad och hyperpigmenterad på grund av läckage av röda blodkroppar (Holsen & 

Ingebretsen, 2012). Torr och fjällande hud förekommer också på grund av dålig 

näringstillförsel till huden (Lindholm, 2012). 

 

2.3. Sårläkningsprocessen 

Sårläkningsprocessen delas in i tre faser; Inflammationsfasen, Nybildningsfasen och 

Mognadsfasen (Lindholm, 2012). Inflammationsfasen pågår i cirka 3-4 dagar men vid 

svårläkta sår är den aktiv under nästan hela sårläkningsförloppet. Den har symtom som 

rodnad, värmeökning, smärta och svullnad. Under inflammationsfasen uppstår en 

fibrinbeläggning på sårytan som i största möjliga mån bör avlägsnas eftersom den utgör en 

infektionsrisk (Holsen & Ingebretsen, 2012; Regmi & Regmi, 2012). Fibrinet har emellertid 

en viktig del i sårläkningsprocessen då det avger tillväxtfaktoreror och fagocyterar bakterier i 

samband med upplösning. Av den anledningen är det betydelsefullt att försöka lösa upp 

beläggningen på biologisk väg istället för att avlägsna den kirurgiskt. Nybildningsfasen i varar 

3-4 veckor. Under fasen repareras vävnad som förlorats eller skadats och bildar nya 

epitelceller och blodkärl. Mognadsfasen startar 1-3 veckor efter skadetillfället och kan pågå i 

flera år. I den här fasen mognar de processer som redan startat under inflammationsfasen. När 

såret är helt läkt återfår huden endast 80 % av den ursprungliga hållfastheten (Lindholm, 

2012). 

 

2.4. Patientens upplevelse av att leva med venösa bensår 

Bensår inverkar negativt på patientens fysiska-, psykiska och sociala funktion. Många 

patienter med bensår har en betydligt sämre livskvalitet jämfört med andra människor 

(Persoon, Heinen, van der Vleuten, de Rooij, van de Kerkhof  & van Achterberg, 2004) och 

upplever ofta ett lidande som inverkar på deras vardag och sociala liv (SBU, 2014). Symtom 

som smärta, sårläckage, lukt, frustration, dålig självkänsla (Maddox, 2012), känslor av förlust 

av makt och kontroll, hjälplöshet och hopplöshet förekommer (Persoon et al., 2004). Många 

patienter har en lång sårhistoria och är pessimistiska till att sårläkning överhuvudtaget 

kommer att ske (Persoon et al., 2004) och känslor med depression, ångest och frustration är 

vanligt förekommande i denna grupp (Regmi & Regmi, 2012). 

 

Klinisk erfarenhet och forskning visar att smärtupplevelsen är det största problemet för 

patienten (Holsen & Ingebretsen, 2012; Persoon et al., 2004). Smärtan i sig kan leda till 

inskränkningar och påverka fysiska aktiviteter, sömnen och det dagliga livet (Maddox, 2012). 

Därtill kan rädsla för att få smärta, sårläckage och lukt leda till begränsningar i det sociala 

umgänget (Holsen & Ingebretsen, 2012) och oförmåga att arbeta får ofta ekonomiska 

konsekvenser för patienten (Regmi & Regmi, 2012). Sårproblem i kombination med 

omfattande bandagering är begränsande för patientens mobilisering. Detta kan bidra till 

minskad motivation och följsamhet till behandlingen (Maddox, 2012).  

 

2.5. Distriktssköterskans roll 

Distriktsläkaren bär det huvudsakliga ansvaret för diagnostisering och ordination av 

behandling och läkemedel (Lindholm, Tammelin & Häggström, 2013; SBU, 2014) men det är 

ofta sjuksköterskan som gör en första bedömning av såret (SBU, 2014). I sjuksköterskans 

uppgifter ingår omvårdnadsarbete med förebyggande arbete för att undvika sårkomplikationer 
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eller utveckling av nya sår samt val av förbandsmaterial och lämplig 

kompressionsbehandling. Arbetet ska utföras evidensbaserat dvs. enligt vetenskap och 

beprövad erfarenhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

 

Vissa sjuksköterskor engagerar sig känslomässigt i behandlingen av patienter med venösa 

bensår och gläder sig när behandlingen är framgångsrik men får ibland uppleva att de önskade 

resultaten inte uppnås. Svårläkta sårs långa läkningsprocess kan leda till frustration hos hälso-

och sjukvårdspersonal. Det kan uppstå en känsla av otillräcklighet hos sjukvårdspersonal som 

i vissa fall resultera i att de helst undviker patienter med svårläkta sår (SBU, 2014).  

 

Trots att huvudansvaret åligger distriktsläkaren (Lindholm et al., 2013; SBU, 2014) upplever 

sjuksköterskorna att behandlingen många gånger överlåts åt dem och att läkarna inte alltid 

visar intresse för denna patientgrupp (SBU, 2014). Många sjuksköterskor känner att de saknar 

tillräckligt med kunskap om sårbehandling och att de är osäkra i olika situationer. 

Osäkerheten är främst kopplad till behandling, bedömning av eventuella problem som kan 

uppstå, sårläkningsprodukter och sårorsak (Haram, Ribu, & Rustøen, 2003).  

 

2.6. Omvårdnadsåtgärder  

Behandlingen av venösa bensår styrs huvudsakligen av den primära sjukdomsorsaken 

(Lindholm, 2012; Lindholm et al., 2013). En korrekt utförd diagnostisering och bedömning är 

därför grundläggande för hur det venösa bensåret skall behandlas (Lindholm, 2012; Regmi & 

Regmi, 2012; SBU, 2014). En helhetssyn av patienten är av stor vikt genom hela 

sårläkningsförloppet där såväl fysiska, psykiska och sociala faktorer skall beaktas (Maddox, 

2012; Regmi & Regmi, 2012). 

 

2.6.1. Kompressionsbehandling 

Den mest hämmande faktorn för effektiv sårläkning är sannolikt ödem (Lindholm, 2012; 

Lindholm et al., 2013; SBU, 2014) och därför utgör kompression grunden vid behandling av 

venösa bensår (Holsen & Ingebretsen, 2012; Regmi & Regmi, 2012; SBU, 2014). 

Kompressionsbehandlingen minskar svullnaden och underlättar sårläkning genom att 

effektivisera vadmuskelns pumpförmåga, öka den venösa funktionen och reducera det venösa 

trycket (Regmi & Regmi, 2012).  

 

Kompressionsbehandlingen kan ske med hjälp av Intermittent Pneumatisk Kompression (IPN) 

även kallat ”pumpstövel”, kompressionsbandagering eller med hjälp av kompressionsstrumpa. 

Det sistnämnda används vid läkta sår för att förhindra recidiv (Lindholm, 2012). Forskning 

tyder på att bästa resultat för sårläkning uppnås med hjälp av graderad 

kompressionsbandagering (Regmi & Regmi, 2012; World Union of Wound Healing Societies 

[WUWHS], 2008). Detta innebär att det högsta trycket är fördelat till ankeln och minskar 

gradvis uppåt knät (WUWHS, 2008). Vilken sorts kompressionsbehandling som är aktuell 

bestäms med hänsyn till patientens perifera arteriella cirkulation, sårdiagnos, behandling, 

omläggningsfrekvens och aktivitetsnivå (Holsen & Ingebretsen, 2012). Mätning av patientens 

ankelbrachialtryck görs med doppler för att utesluta arteriell påverkan (Duffy & Martin, 

2011).  

 

Felaktig kompressionsbehandling, som t ex. felaktig diagnos eller dåligt utförd lindning, kan 

leda till ischemi i vävnaden. Detta kan öka smärta, reducera sårläkning och avskräcka 

patienten från fortsatt behandling (Regmi & Regmi, 2012). Av den anledningen är det av 

betydelse att benen lindas av en person med nödvändig kunskap (Lindholm et al., 2013; 
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WUWHS, 2008; Ylönen et al, 2014) om de olika bandagen/strumpmodellerna, deras 

egenskaper och dess effekt (WUWHS, 2008).  

 

För att förhindra recidiv bör patienten fortsätta med kompression även efter sårläkning, då i 

form av individuellt utmätta strumpor (WUWHS, 2008). Patienten behöver därför få 

fortgående stöd och nödvändiga hjälpmedel för att maximera följsamheten. Andra faktorer 

som är av betydelse för följsamheten är patientens kunskapsnivå, självtillit samt förekomst av 

eventuell depression (Finlayson, Edwards & Courtney, 2010). 

 

Patienter kan ha svårt att fullfölja behandlingen på grund av att bandagen upplevs som tjocka, 

klumpiga, varma och begränsar valet av skor (Regmi & Regmi, 2012). Ett sätt att förbättra 

följsamheten till kompressionsbehandlingen är att låta patienten vara delaktig i urvalet av typ 

av kompression för att lättare passa in i deras livsstil (Regmi & Regmi, 2012; WUWHS, 2008). 

För effektiv ödembehandling krävs att patienten är aktiv och motiverad att fullfölja 

behandlingen. För att kunna göra patienten delaktig krävs det utbildning och tillräcklig tid. 

Kompressionsbehandlingen kan upplevas som behaglig av vissa patienten då den kan minska 

känslan av tyngd i benen (Lindholm, 2012).  

 

2.6.2. Sårbehandling 

Det finns en stor mängd olika förband och sårbehandlingsmedel som lämpar sig för olika 

sårtyper (Lindholm, 2012; Regmi & Regmi, 2012; SBU, 2014). Det är därför viktigt att 

sjuksköterskan har kunskap om förbandens olika egenskaper (Holsen & Ingebretsen, 2012) 

eftersom fel val av förband kan orsaka stor skada som fördröjer sårläkningsprocessen 

(Lindholm, 2012). Vilken typ som ordineras baseras på sårets status och inte på den 

underliggande diagnosen (Regmi & Regmi, 2012; SBU, 2014). Val av material bör även 

göras med hänsyn till patientkomfort, acceptans samt kostnadseffektivitet (Regmi & Regmi, 

2012).  

 

Sårytan skall rengöras från exudat, bakterier och nekrotisk vävnad. Den vanligaste metoden är 

rengöring med kroppstempererat kranvatten eller NaCl 9mg/ml (Holsen & Ingebretsen, 2012). 

Fibrinbeläggningar kan enklas lösas upp med hjälp av ett tätslutande förband (Lindholm, 

2012). Även larvterapi används i vissa fall för att rensa upp död vävnad i såret (Regmi & 

Regmi, 2012). 

 

Den huvudsakliga sårbehandlingen går ut på att skonsamt bevara fukten i såret (Holsen & 

Ingebretsen, 2012; Lindholm, 2012; Regmi & Regmi, 2012). Tättslutande och 

fuktighetsbevarande förband rensar upp såret och död vävnad stöts bort (Lindholm, 2012). En 

torr såryta ökar risken för vävnadsskada och infektion (Holsen & Ingebretsen, 2012). Det är 

även viktigt att inte ha för täta förbandsbyten eftersom detta leder till att såret kyls ned och 

skadar läkningsprocessen (Lindholm, 2012).   

 

Epitelvävnaden, som bland annat bildas från sårets kanter, är viktig för att göra sårläkning 

möjlig. Det är därför av vikt att förhindra uppluckring av sårkanterna. Genom att förhindra att 

sårkanterna blir uppblötta undviks celldöd och sårläkning underlättas. Barriärfilm som är 

ogenomtränglig för vätska kan användas för att skydda sårkanterna (Holsen & Ingebretsen, 

2012).  

 

Att hantera kraftig sårsekretion, hantera dålig lukt samt behandla hypergranulation är också 

viktiga delar i sårbehandlingen som skall beaktas vid val av förband (Lindholm, 2012).  
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2.6.3. Smärtlindring 

Enligt Maddox (2012) har studier visat att smärta är ett av det huvudsakliga symtomen som 

negativt inverkar på patientens livskvalitet och sårläkning. Smärta är ett återkommande 

problem, både i den akuta och den kroniska fasen av venösa bensår. Trots detta upplever 

många patienter att deras smärta inte behandlas adekvat av läkare och sjuksköterskor. 

Regelbunden bedömning av smärta hos patienten med hjälp av systematiska 

bedömningsinstrument samt att utvärdera interventionerna är viktigt. Sjuksköterskans 

färdigheter och kunskaper är grundläggande för att uppnå fullgod smärtlindring. Vid 

osäkerhet bör smärtspecialist konsulteras. Val av förband kan också minimera smärta och 

obehag. Regmi och Regmi (2012) menar att kompressionsbehandling i vissa fall kan avhjälpa 

smärta genom att minska ödem och ge stöd åt benet. Fysisk aktivitet samt att lägga upp benen 

ovanför hjärthöjd kan också vara smärtlindrande. Analgetika bör förskrivas vid behov.  

 

2.6.4. Egenvård 

2.6.4.1. Högläge  

Patienter rekommenderas att regelbundet ligga med fötterna höjda ovan hjärtnivå (De Araújo 

et al., 2013; Holsen & Ingebretsen, 2012; Regmi & Regmi, 2012). Helst bör fötterna vara i 

högläge 2-5 timmar dagligen (Holsen & Ingebretsen, 2012). Detta är en ofta förbisedd men 

enkel åtgärd som underlättar det venösa återflödet, vilket minskar både ödem och smärta 

(Regmi & Regmi, 2012). Nattetid kan fotändan på patienten säng höjas med hjälp av klossar 

eller liknande (Holsen & Ingebretsen, 2012). 

 

2.6.4.2. Nutrition 

En god nutritionsstatus är grundläggande för att förbättra sårläkningsprocessen och kan 

motverka komplikationer. Näringsämnen som proteiner, vitaminer och mineraler spelar en 

viktig roll i tillväxten och reparationen av den mänskliga vävnaden. Ett standardiserat 

bedömningsinstrument kan vara till god hjälp för att genomföra en näringsbedömning (Regmi 

& Regmi, 2012).  

 

2.6.4.3. Fysisk aktivitet/Rökstopp  

En genomgång av patientens livsstil är viktig vid alla typer av bensår. Rådgivning och stöd 

bör tillämpas vid behov för t ex. rökavvänjning och fysisk aktivitet (SBU, 2014). Fysisk 

aktivitet med övningar som underlättar och aktiverar vadmuskelpumpens förmåga 

rekommenderas (Regmi & Regmi, 2012).   

  

2.6.4.4. God hudregim 

Regelbunden tvättning av benen är viktig för att avlägsna torr, överflödig hud och gamla 

inlagringar av mjukgörande medel (Coley, 2009). Mjukgörande medel skall appliceras på det 

tvättade benet för att återfukta huden samt återställa hudens barriärfunktion. Vanliga 

hudbesvär i samband med venösa bensår är eksem och kontaktallergi som kan behandlas med 

steroider grupp I-III (Lindholm, 2012). Regelbunden användning av mjukgörande kan ibland 

minska behovet av steroidbehandling (Coley, 2009). 

 

2.6.5. Övrig behandling 

Till övriga, icke omvårdnadsrelaterade åtgärder, hör t.ex. åderbråcksoperationer (SBU, 2014), 

hudtransplantation och medicinska åtgärder för att minska ödem (Lindholm, 2012) eller att 

behandla infektioner (SBU, 2014). 
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2.7. Kvalitetssäkring och riktlinjer 

Idag finns inga tillförlitliga data som visar hur svensk praxis ser ut i behandlingen av svårläkta 

sår eller hur den är organiserad. Handläggningen varierar stort mellan olika regioner och styrs 

av kunskap, erfarenhet, lokala traditioner, inköp av omläggningsmaterial och ekonomi. Det 

finns idag inga nationella riktlinjer för utredning, behandling, prevention och dokumentation 

trots att det finns ett tydligt behov (SBU, 2014). 

 

Rikssår är ett nationellt kvalitetsregister för svårläkta ben, fot och trycksår (Öien & Weller, 

2014). Registret utvecklades för att försäkra att patientgruppen får rätt diagnos och 

behandling. Det ger en överblick över läkningstid, livsstilsfaktorers betydelse, riskfaktorer 

samt används för att försäkra att adekvat antibiotikabehandling och smärtlindring ges.  

Registrets nationella täckningsgrad varierar (SBU, 2014; Öien & Weller, 2014) men 

representativa data finns från ett antal geografiska områden och större hudkliniker (SBU, 

2014). Resultat från registret har visat en signifikant minskning av läkningstid och 

sjukvårdskostnader (Öien, 2009; Öien & Weller 2014). Detta tyder på att Rikssår har 

potentialen att förbättra kvalitén på vården, säkra att rätt diagnos och behandling ges samt att 

så småningom förbättra de landsomfattande hälsoresultaten (Öien, 2009).  

På lokal nivå finns Sårvårdsboken (http://www.orebroll.se/uso/svbok) som innehåller 

generella sårvårdsriktlinjer för landstinget. Dessutom finns sårvårdskortet med 

rekommenderade såromläggningsmaterial som arbetats fram av Sårgruppen och 

Läkemedelskommittén i landstinget. På nationella nivå finns vårdhandboken 

(http://www.vardhandboken.se/) som utger sig vara nationell riktlinje. 

 

2.8. Omvårdnadsteoretisk referensram 

Lidande är ett grundbegrepp inom hälso-och sjukvården och att lindra ett mänskligt lidande är 

vårdares överordnade uppgift. Ett lidande är en subjektiv helhetsupplevelse av att möta något 

ont med orsaker som kan vara både synliga eller dolda. Det är en fysisk, emotionell eller 

existentiell/andlig upplevelse med oro, ångest eller smärta. Lidandet är mångfaldigt och kan 

dessutom innebära; sorg, förlust, smärta och/eller obehag, kontrollförlust, hopplöshet, 

oförmåga till anpassning, rastlöshet, brist på lugn, isolering, ensamhet och depression. Ett 

ökat lidande, ett så kallat vårdlidande, uppkommer när vården oavsiktligt ökar en persons 

lidande. Det kan uppstå när det blir ett glapp mellan patienternas behov och förväntan och den 

attityd med vilken vården erbjöds (Wiklund Gustin, & Bergbom, 2012).   

 

I mötet med en lidande patient är vårdarens hantering av sitt medlidande en viktig uppgift 

eftersom medlidandet kan påverka vårdares egen sårbarhet och leda till en distansering och 

ytlig attityd. Ökad kunskap om medlidande och innebörden i begreppet lidande är därför 

väsentligt för att kunna mildra ett lidande. Ytterligare en förutsättning för att kunna ge 

lindring till en patient är att lära sig känna igen ett lidande hos en annan person. 

Tillvägagångssättet kan vara att fråga patienten, lyssna uppmärksamt på berättelser, klagande, 

läsa av suckar och kroppsspråk. Utifrån det ska vårdpersonal utföra de vårdande handlingar 

som kan tänkas lindra och underlätta för patienten (Wiklund Gustin, & Bergbom, 2012). 

 

Genom en holistisk inställning till människan med dess hälsa och lidande kan vårdare 

underlätta för patienter att omvandla sitt lidande. Att få berätta och bearbeta kan leda till att 

lidandet förändras, lindras och ge människan nya perspektiv på livet. En väg till förändring är 

om vårdaren förmår att se lidandet och värna om patientens värde och värdighet. Smärta är en 

av de mest uppenbara orsakerna till lidande inom hälso-och sjukvården, därför behövs 

kunskap om detta och om hur lindring uppnås (Wiklund Gustin, & Bergbom, 2012). 
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2.9. Problemformulering 

Venösa bensår är vanligt förekommande i Sverige och de flesta personer med venösa bensår 

vårdas inom primärvården. Mycket av distriktssköterskan arbetstid ägnas därför åt behandling 

av svårläkta sår (SBU, 2014). Enligt hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763, 2 §) är 

sjuksköterskor skyldiga att bedriva sitt arbete enligt vetenskap och beprövad erfarenhet (HSL, 

SFS1998:531, kap. 2, 1 §) och ge en god hälsa och vård på lika villkor till alla i befolkningen 

(HSL, SFS 1982:763, 2 §). Det har emellertid påvisats stora regionala skillnader gällande 

handläggning och lokal behandling av bensår beroende på sjukvårdspersonalens utbildning, 

kompetens, erfarenhet, lokala traditioner och upphandling av omläggningsmaterial (SBU, 

2014). Det kan innebära att distriktssköterskor inte arbetar evidensbaserat och att patienter 

inte får likvärdig behandling vilket kan resultera i ett ökat lidande för patienten. Mot bakgrund 

av SBU:s rapport (2014) finns ett behov av att beskriva hur behandling och omvårdnad av 

venösa bensår ser ut i ett landsting i Mellansverige. Studiens fokus är att beskriva vilka 

omvårdnadsåtgärder som distriktssköterskor prioriterar samt huruvida de är evidensbaserade 

eller inte.  

 

3. SYFTE 

Att beskriva vad primärvårdsanställda distriktssköterskor i ett landsting i Mellansverige anser 

är de viktigaste åtgärderna vid omvårdnad av venösa bensår. 

 

3.1. Frågeställningar 

- Vilka tre omvårdnadsåtgärder anser distriktssköterskor vara viktigast? 

- Hur inhämtas information om venösa bensår? 

- Anser distriktssköterskorna att de arbetar evidensbaserat? 

 

4. METOD 

4.1. Design 

En kvantitativ deskriptiv enkätstudie (Polit & Beck, 2012).  

 

4.2. Urval 

En totalundersökning genomfördes (Ejlertsson, 2012) och samtliga 29 vårdcentraler i 

landstinget tillfrågades om deltagande i studien. Inklusionskriterier för deltagare var 

distriktssköterskeutbildning samt tjänst inom primärvården i landstinget. Ett informationsbrev 

skickades till verksamhetschefer på respektive vårdcentral. De tillfrågades om godkännande 

att kontakta vårdcentralens distriktssköterskor samt att bifoga kontaktuppgifter till dessa. För 

att ytterligare öka chefernas svarsfrekvens skickades två påminnelser och de som inte hade 

svarat efter sista påminnelsen kontaktades via telefon (Polit & Beck, 2012). Totalt tillfrågades 

29 verksamhetschefer på olika vårdcentraler om deltagande i studien och 20 lämnade sitt 

godkännande. Två verksamhetschefer avböjde deltagande på grund av tidsbrist. En 

vårdcentral inkluderades inte då samtycke gavs efter svarsperiodens slut. Från resterande 

verksamhetschefer uteblev svar. (Se figur 1).  
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Figur 1. Från antal samtycke till antal resultat 

 

Efter verksamhetschefen lämnat samtycke skickades enkäterna ut till distriktssköterskorna via 

e-post. För att godkänna sitt deltagande krävdes att distriktssköterskorna tagit del av 

informationen i enkäten samt fyllt i och returnerat svaren.  

 

Av totalt 117 tillfrågade distriktssköterskor inkluderades 71 (62.3 %). Tre av deltagarna var 

män, resterande kvinnor. Tabell 1 visar demografisk data. Fördelningen av deltagare 

vårdcentralsvis finns i Bilaga 1. Studiens totala bortfall var 43 distriktssköterskor; det var 38 

som inte besvarade enkäten, 2 avbröt deltagande och 3 angav fel e-postadress. Tre deltagare 

exkluderades då de inte uppfyllde utbildningskravet i studiens inklusionskriterier. Det externa 

bortfallet beräknas till ca 70 distriktssköterskor enligt uppgift fån de nio vårdcentraler som 

inte deltog.  
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Tabell 1. Gruppfördelning Ålder/År                       

 Antal Procent Median Min Max   

 (n=71) (%)                                                                                                                         

 

Ålder   53,00 30 66 

30-36 6 8,5  

37-42 11 15,5 

43-48 10 14,1 

49-54 13 18,3 

55-60 22 31,0 

61-66 9 12,7 

 

År i yrket   10,00 1 40 

1-2 7 9,9 

3-5 14 19,7 

6-10 16 22,5 

11-20 20 28,2 

21-30 12 16,9 

31-40 2 2,8 

 

Sårerfarenhet   24,50 1 45 

1-2 2 2,8  

3-5 3 4,2 

6-10 6 8,5 

11-20 19 26,8 

21-30 23 32,4 

31-45 17 23,9 

Ej angivit 1 1,4 

_________________________________________________________________ 

        

4.3. Datainsamling 

En webbaserad enkät utformades innehållande 8 frågor (Bilaga 2) distribuerades via e-post. 

Enkäten innehöll en variation av öppna och slutna frågor. De frågor som utgjorde basen för 

resultatet var öppna för att ge en rikare återspegling av ämnet (Polit & Beck, 2012).   

 

Det webb-baserade undersökningsprogrammet SurveyMonkey 

(https://sv.surveymonkey.com/) användes vid enkäthanteringen. Programmet finns beskrivet 

som ett sätt att via e-post administrera enkätfrågor i Polit och Beck (2012). 

För att validera frågeinstrumentet genomfördes en pilotstudie (Gunnarsson & Billhult, 2012; 

Polit & Beck, 2012) där en första version av enkäten sändes ut till fyra utbildade 

sjuksköterskor. Avsikten var att testa instrumentet (Ejlertsson, 2014; Polit & Beck, 2012), ta 

reda på om frågorna tolkas likvärdigt, om svarsalternativ saknades eller om frågorna var 

felkonstruerade (Ejlertsson, 2014). Deltagarna i pilotstudien fyllde i enkäten och återkopplade 

sedan sina åsikter till studieansvariga muntligen. Justeringar gjordes och den slutliga 

versionen skickades ut till 117 distriktssköterskor.   

 

Deltagarna ombads att besvara enkäten inom en vecka, ett fåtal fick dock kortare tid på sig 

eftersom verksamhetschefen lämnat samtycket efter att datainsamlingen hade påbörjats. 

Sammanlagt skickades två påminnelser ut till deltagarna, dag fyra samt sista dagen. Till de 

deltagare som tillkommit senare skickades påminnelserna ut med kortare intervall.  

 

4.4. Dataanalys  

De öppna frågorna kvantifierades med hjälp av en summativ innehållsanalys (Hsieh & 

Shannon, 2005). Texten lästes för att identifiera och räkna återkommande ord. Varje nytt ord 

noterades. Orden bearbetades för att utvinna eventuella synonymer som kunde paras ihop. De 

slutgiltiga orden bildade subkategorier. Subkategorierna grupperades efter område till olika 

huvudkategorier. De som uppgivit flertalet svar inom samma huvudkategori har räknats en 
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gång inom den huvudkategorin. Samtliga frågor, både öppna och slutna, kodades och 

bearbetades med hjälp av statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 22 (Armonk, NY, USA).  

Data utgörs av både nominal- och ordinalskala. Frekvenstabeller arbetades fram för att 

tydliggöra och beskriva data. Korstabeller gjordes för att jämföra olika variabler med varandra 

(Polit & Beck, 2012), t ex. år i yrket.  

 

4.5. Etiskt övervägande 

Arbetet genomfördes enligt etikprövningsnämndens (Centrala etikprövningsnämnden, 2012) 

skrivna vägledning. Deltagarna i studien informerades om att deltagandet var frivilligt och att 

de när som helst kunde avbryta deltagandet. Deltagarna erhöll skriftlig information om 

studiens syfte, genomförande och deltagarna garanterades att svar hanterades konfidentiellt. 

Informerat samtycke från studiedeltagare har inhämtats enligt Vetenskapsrådets (2011) 

riktlinjer.  

 

Konfidentialitet har säkerställts genom att deltagarnas kontaktuppgifter och data endast 

hanterats av studieansvariga. Data har hanterats på ett säkert sätt och materialet har 

avidentifierats med hjälp av koder (Vetenskapsrådet, 2003). Utan dessa åtgärder hade det 

funnits en risk för att deltagarnas uppgifter kunnat härledas till person och vårdcentral vilket 

kan upplevas som en integritetskränkning. Studiens nytta är att den kan ge en översikt om hur 

omvårdnaden av venösa bensår ser ut i landstinget idag. Detta kan i förlängningen leda till att 

eventuella brister uppmärksammas och åtgärdas, vilket kan underlätta arbetet för 

distriktssköterskan och minska lidandet för patienten.  

 

Vid framställning av enkätfrågorna har nyttan mot risk avvägts för at minimera obehag för 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2003). Etisk granskning av enkätens frågor har genomförts av 

studieansvariga samt av deltagare i pilotstudien. Enligt Ejlertsson (2014) ska enkäter 

utvärderas för att upptäcka eventuella frågor som kan frambringa känslor av obehag hos 

deltagarna.  

 

5. RESULTAT 

Resultatet baseras på 71 distriktssköterskors enkätsvar sammanslagna i kategorier. Resultatet 

presenteras utifrån studiens syfte och frågeställningar. Följande kategorier under 

omvårdnadsåtgärder framkom: Egenvård (subkategorier; nutrition, fysisk aktivitet, högläge, 

hudregim och rökstopp), helhetssyn, hygien, information/delaktighet, kompression, 

sårbehandling (subkategorier; omläggningsmaterial, omläggningsfrekvens, 

rengöring/upprensning, kontinuitet), smärtlindring och annat.  

Följande kategorier under Information framkom: Vårdriktlinjer (subkategorier; lokala och 

nationella), utbildning, specialist, litteratur (subkategorier; böcker och artiklar/tidskrifter), 

kollegor, internet, företagsinformation och erfarenhet.  

 

5.1. Tre viktigaste omvårdnadsåtgärderna  

Alla distriktssköterskorna angav inte tre svar och vissa av svaren ingick i samma 

huvudkategori. Totalt erhölls 180 svar. De tre omvårdnadsåtgärderna som 

distriktssköterskorna nämnde flest gånger var: kompression (n=65, 36.1%), sårbehandling 

(n=55, 30.6 %) och egenvård (n=19, 10.6 %). Övriga var information/delaktighet (n=13, 

7.2%), annat (n=9, 5.0%), hygien (n=8, 4.4%), smärtlindring (n=6, 3.3%) och helhetssyn 

(n=5, 2.8%). Se figur 1. 
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Figur 1. Omvårdnadsåtgärder 

 

Vissa av distriktssköterskorna hade valt kombinationer av flera subkategorier och dessa 

räknades som en inom huvudkategorin. Totalt erhölls 55 svar under huvudkategori 

sårbehandling. Subkategorierna under sårbehandling omfattade sammanlagt 62 svar som 

utgjordes av omläggningsmaterial (n=34), omläggningsfrekvens (n=8), rengöring/upprensning 

(n=7) samt kontinuitet (n=13).  

 

Under huvudkategori egenvård erhölls 19 svar. Även här valdes flera kombinationer av 

subkategorier. Totalt erhölls 23 svar inom subkategorierna nutrition (n=13), fysisk aktivitet 

(n=5), högläge (n=3), hudregim (n=1) och rökstopp (n=1). Under kategori annat (n=9) finns 

de svar som inte är omvårdnads-relaterade, t ex. behandling av grundsjukdom etc.  

 

Resultatet visade att distriktsköterskor med få år inom yrket (1-2 år, n=7) angav samma antal 

svar inom omvårdnadsåtgärderna sårbehandling (n=6) och kompression (n=6) medan det 

därefter skedde en succesiv ökning av antal svar inom kompression i samband med stigande 

antal yrkesår. I gruppen med flera år i yrket (21-30 år, n= 12) hade kompression (n=12) 

dubbelt så många svar som sårbehandling (n=6). 

  

5.2. Huvudsakliga informationskällor 

Totalt erhölls 133 svar. De informationskällor som angavs mest var: Vårdriktlinjer (n=35, 

26,3%), utbildning (n=26, 19,5%) och specialist (n=19, 14,3%). Övriga var litteratur (n=17, 

12.8%), erfarenhet (n=11, 8.3%), internet (n=9, 6.8%), kollegor (n=9, 6.8%) och 

företagsinformation (n=7, 5.3%). Se figur 2. 
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Figur 2. Informationskälla 

 

Vissa av distriktssköterskorna valde flera kombinationer av subkategorier eller endast 

huvudkategorin. Under huvudkategori vårdriktlinjer erhölls totalt 35 svar. Inom 

subkategorierna lokala (n= 29) och nationella (n=3) riktlinjer, erhölls totalt 32 svar. Exempel 

på lokala riktlinjer var landstingets sårvårdsbok samt vårdcentralernas egna rutiner. 

Vårdhandboken nämndes som nationell riktlinje. Under huvudkategori litteratur erhölls totalt 

17 svar. Inom subkategorierna, totalt 12 svar, fanns böcker (n=6) och artiklar/tidskrifter (n=6). 

Kategorin företagsinformation avser den information som sårvårdsföretag presenterar för 

olika arbetsplatser i syfte att lära ut hur deras produkter skall användas. Bland de som angav 

utbildning som informationskälla förekom fortbildning i form av sårvårdsdagar, kurser och 

utbildning. 

 

Att ta hjälp av en specialist, t.ex. sårvårdsansvarig, läkare eller hudkliniken, ökade med 

stigande sårerfarenhet. Ingen (n=0, 0 %) i grupperna från 1-10 års sårerfarenhet (n=11) angav 

att de tog hjälp av specialist. I gruppen 11-20 års sårerfarenhet (n=19) hade fyra personer 

(21.1%) angett specialist, 21-30 års sårerfarenhet (n=23) hade nio personer (39.1%) angett 

specialist och i gruppen 31-45 års sårerfarenhet (n=17) hade fem personer (29.4%) angett att 

de tog hjälp av specialist.  

 

Vid jämförelse av informationskällor i förhållande till ålder framkom att de yngsta 

distriktssköterskorna i åldersgruppen 30-36 år (n=6) år använde sig i större utsträckning av 

internet (n=3, 50 %) än de övriga åldersgrupperna. Samma åldersgrupp använde sig även av 

företagsinformation (n=2, 33.3%) i större utsträckning än de övriga grupperna.  

 

För samtliga mest nämnda omvårdnadsåtgärderna var vårdriktlinjer den huvudsakliga 

informationskällan. Vårdriktlinjer uppgavs som informationskälla av 33 personer som angav 

kompression som viktigaste omvårdnadsåtgärd (50.8%), av 27 som angav sårbehandling 

(49.1%) samt av 12 personer som angav egenvård (63.2%). 

 

5.3. Evidensbaserat arbete 

Sextiotvå (87,3%) av alla deltagare angav att de ansåg sig arbeta evidensbaserat. En person 

(1,4 %) tyckte sig inte arbeta evidensbaserat medan åtta personer (11,3%) angav att de 

arbetade evidensbaserat ibland.  
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Bland de distriktssköterskor som uppgav sig alltid arbeta evidensbaserat (n=62) hämtade 31 

(50 %) av dem sin information från olika vårdriktlinjer. Även de som uppgav sig arbeta 

evidensbaserat ibland (n=8) angav vårdriktlinjer som en viktig informationskälla (n=4, 50 %). 

Den personen som inte ansåg sig arbeta evidensbaserat hämtade sin information från 

specialist och litteratur.  

 

Totalt erhöll de tre mest angivna omvårdnadsåtgärderna 139 svar. Av de distriktssköterskor 

som ansåg sig arbeta evidensbaserat (n=62) nämnde 57 (91.9%) kompression som en av de 

viktigaste omvårdnadsåtgärderna, därefter följde sårbehandling (n = 48, 77.4%) och egenvård 

(n= 14, 22.6%). De som angav att det arbetade evidensbaserat ibland (n=8) hade även de 

angivit kompression (n=7, 87.5%), sårbehandling (n=6, 75 %) och egenvård (n=5, 62.5%) 

som viktigaste omvårdnadsåtgärderna. Den person som inte ansåg sig arbeta evidensbaserat 

hade angivit kompression, sårbehandling och annat som viktigaste åtgärderna.  

 

Det distriktssköterskorna upplevde kunde hindra dem från att arbeta evidensbaserat var: 

tidsbrist, dålig kontinuitet med många personer inblandade i sårbehandlingen, svårighet att få 

en klar diagnos, den evidensbaserade vården passade inte alla patienter och behövde därför 

anpassas, rutiner på arbetsplatsen saknades samt mer utbildning efterlystes. 

 

5.4. Övriga kommentarer 

Flertalet kommentarer handlade om kunskapsbrist och en önskan om mer utbildning. Några 

distriktssköterskor upplevde att för lite tid gavs för att kunna utföra god omvårdnad och 

inhämta nya kunskaper. Att se till helheten, och inte bara se det som ”förbandsbyte”, var 

också en viktig aspekt. Någon tyckte även att sårvård har dålig status inom yrket i jämförelse 

med t ex. astma och diabetes. Nätverk för sårvårdsansvariga distriktssköterskor saknades och 

bättre klinikövergripande samarbete önskades. Att informera och göra patienten delaktig 

ansågs också vara viktigt. 

 

5.5. Syntes 

Resultatet visade att distriktssköterskorna ansåg att kompression, sårbehandling och egenvård 

var de viktigaste omvårdnadsåtgärderna gällande venösa bensår. De hämtade huvudsakligen 

sin information från vårdriktlinjer, framför allt lokala riktlinjer. Majoriteten av deltagarna 

ansåg sig alltid arbeta evidensbaserat.  

 

6. DISKUSSION 

6.1. Metoddiskussion 

En kvantitativ studiedesign ansågs vara relevant i förhållande till studiens syfte eftersom 

designen är en bra metod för att beskriva/kartlägga ett fenomen och samband mellan de olika 

variablerna (Billhult & Gunnarson, 2012). En kvalitativ studiedesign med intervju som metod 

hade genererat en mer djupgående information, men dessa studier genomförs på ett litet antal 

deltagare (Polit & Beck, 2012). En kvantitativ studie ansågs därför som adekvat då den ger 

möjligheten att nå ut till en större population vilket är av vikt för studiens syfte. 

 

Målet var att göra en totalundersökning. Eftersom vissa vårdcentraler inte medverkade var 

detta inte möjligt. Exakt hur många distriktssköterskor som inte fick möjlighet att delta går 

inte att klargöra då landstingskansliets personalenhet inte kunde redovisa tjänstledigheter, 

föräldraledigheter osv. Efter kontaktat med de nio vårdcentraler som inte finns representerade 

i studien framkom att det kan röra sig om ca 70 distriktssköterskor. 
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För att begränsa studiens omfång och undersöka en population på samma utbildningsnivå 

exkluderades sjuksköterskor och undersköterskor. Eftersom det är många sjuksköterskor och 

undersköterskor som deltar i sårvård kan detta innebära att en mängd värdefull information 

uteblivit från studiens resultat. Ett antal enkätsvar från sjuksköterskor fick exkluderas vilket 

tyder på att vissa verksamhetschefer kan ha misstolkat inklusionskriterierna. Ett sätt att 

undvika svar från fel personer hade varit att förtydliga inklusions- och exklusionskriterierna i 

informationsbrevet till verksamhetscheferna.  

 

Studiens svarsfrekvens var 62 %. Vid en svarsfrekvens över 65 % så är risken för bias relativt 

liten men en lägre svarsfrekvens är vanligast (Polit & Beck, 2012). Utifrån detta kan studiens 

svarsfrekvens ändå anses relativt god. Ett sätt att öka svarsfrekvensen hade varit att 

personligen besöka vårdcentralerna för inhämtning av data. Möjligheten att nå ut till hela 

populationen hade då varit liten med tanke på studiens tidsbegränsning.  

  

Studiens bortfall på 38 % kan bero på flera faktorer. Vidareförmedling av kontaktuppgifter 

kan ha inneburit en extra arbetsbelastning för verksamhetscheferna. Följden av detta kan vara 

att vissa vårdcentraler inte finns representerade i studien. Ur ett etiskt perspektiv kan 

distriktssköterskorna ha uppfattat frågorna som känsliga och medfört en upplevelse av att bli 

granskad. Tidsbrist i arbetet, kort svarsperiod, sjukdom eller semester kan även ha bidragit till 

minskad svarsfrekvens. Konsekvensen av bortfallet gör möjligheten till generalisering 

begränsad och säkra slutsatser går inte att göra utifrån resultatet. Studiens styrka är en stor 

geografisk spridning med flertalet representerade vårdcentraler vilket ger en god översikt som 

grund för vidare studier. 

 

6.1.1 Datainsamling och analys 

Enkät som insamlingsmetod ansågs vara lämpligast eftersom det ger möjlighet nå ut till en 

större population med större geografisk spridning, deltagarna har större anonymitet och risken 

för intevjuarbias minskar (Ejlertsson, 2014; Polit & Beck, 2012). Enkäten utformades 

elektroniskt för att vara lättillgänglig, tidseffektiv och enkel att returnera. Nackdelen med 

enkät som metod kan vara att det inte finns utrymme för kompletterande frågor (Ejlertsson, 

2014) och att den lätt kan ignoreras bland övrig e-post. Utrymme för övriga kommentarer 

fanns dock i enkäten.  

 

Enkätfrågorna genererade entydiga svar vilket kan tyda på att deltagarna har uppfattat 

frågorna så som studieansvariga avsåg vilket styrker instrumentets validitet. Eftersom svaren 

var entydiga styrker detta även instrumentets reliabilitet. God reliabilitet innebär att 

instrumentet ska visa samma resultat vid varje ny mätning om förutsättningarna är desamma, 

för vilket välformulerade frågor är nödvändigt.  Ett sätt att öka studiens tillförlitlighet hade 

varit att använda en enkät med färdigkonstruerade frågor som använts av tidigare forskare och 

som genomgått psykometriskt test (Polit & Beck, 2012). Det fanns ingen färdigkonstruerad 

mall som passade syftet och därför konstruerades egna frågor. Dock rekommenderas att 

enkäten testas för reliabilitet och validitet om enkäten skall användas i andra studier (Polit & 

Beck, 2012).  

 

Öppna frågor i enkäten ansågs vara lämpligast i förhållande till syftet eftersom frågorna ger 

svarande frihet till spontanitet och detaljrikedom, medan slutna frågor kan leda till viktiga 

faktorer som kan förbises (Polit & Beck, 2012). En svårighet var att vissa var mer generella 

medan andra var mer specifika, vilket komplicerade kategoriseringen och analysförfarandet. 

Enligt Polit och Beck (2012) är analysen av öppna frågor svårare och mer tidskrävande än 

slutna. Risken finns att svaren inte tolkades korrekt enligt distriktssköterskornas avsikt 
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eftersom vissa ord inte var kopplade till ett sammanhang men analysförfarandet styrks av att 

det tolkats av två personer.  

 

Hsieh och Shannons (2005) analysmetod ansågs lämplig för att analysera de kortfattade 

enkätsvaren. Den kvalitativa datan kvantifierades för att tydliggöra mönster som inte alltid 

framgår när forskare förlitar sig till sina intryck (Polit & Beck, 2012).  

Kodning av materialet och inmatning i SPSS var tidskrävande och fick göras ett antal gånger. 

För att säkerställa kodningen kontrollerades huvudkategorier och subkategorier kontinuerligt 

mot rådata vilket har styrkt analysförfarandet. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

6.2.1 Omvårdnadsåtgärder 

Kompression var den omvårdnadsåtgärd som flest distriktssköterskor angav. Forskningen 

stödjer att kompression bör vara den grundläggande behandlingen av venösa bensår (Holsen 

& Ingebretsen, 2012; Regmi & Regmi, 2012; SBU, 2014). Det kan tyda på att 

distriktssköterskorna i den här studien är medvetna om vilken sorts åtgärd som är viktigast för 

att möjliggöra läkningen av venösa bensår vilket skiljer sig från en nyligen publicerad studie 

där distriktssköterskorna var osäkra på när det var aktuellt med kompression (Ylönen et al., 

2014). Det resulterade i att vissa patienter inte fick nödvändig kompressionsbehandling trots 

förekomst av venösa bensår, vilket kan öka patientens lidande.   

 

Sårbehandling ansågs vara viktig bland distriktssköterskorna. Sårbehandlingens betydelse 

styrks i Regmi och Regmis (2012) studie som visar att sårbehandling tillsammans med 

utredning av orsak och kompressionsbehandling bidrar till att uppnå optimal behandling för 

venösa bensår. Distriktssköterskorna i studien ansåg att val av omläggningsmaterial var den 

viktigaste sårbehandlingsåtgärden. En anledning till detta kan vara att de är medvetna om att 

val av rätt förband kan minska smärta och obehag (Regmi & Regmi, 2012) vilket minskar 

patientens lidande. Regmi och Regmi (2012) menar att förbandsval kan vara en stor utmaning 

när det inte finns något vetenskapligt bevis i skillnad och effekt av olika förband. Det kan 

innebära att distriktssköterskorna ägnar mycket tid och ansträngning åt förbandsval.  

 

Egenvård prioriterades högre av de distriktssköterskor som hade mer än 11 års sårerfarenhet. 

Liknande tendenser har visats i Van Hecke, Grypdonk, Beele, De Baquer och Defloors (2009) 

studie där det framgick att råd om egenvård ges i större utsträckning av de sjuksköterskor som 

anser sig ha goda kunskaper och färdigheter i bensårsvård. Den egenvårdsåtgärd som 

distriktssköterskorna i den aktuella studien ansåg vara viktigast var nutrition. Detta kan bero 

på att distriktssköterskorna är medvetna om att dålig nutritionsstatus kan fördröja sårläkning 

(Finlayson, Edwards & Courtney, 2011; Regmi & Regmi, 2012).  

 

Smärtlindring, information/delaktighet, hygien och helhetssyn var inte lika prioriterade av 

distriktssköterskorna. Trots att studier visar att smärtlindringen är inadekvat och 

underbehandlad (Persoon et al., 2004; Van Hecke et al., 2009), att information och delaktighet 

är viktig för att uppnå patient compliance och en helhetsbedömning av patienten kan förbättra 

patientens livskvalitet (Maddox, 2012). En helhetsbedömning är en förutsättning för att lindra 

lidande (Wiklund Gustin & Bergbom (2012). Att smärtlindring inte prioriterades kan bero på 

brister i kunskaper hos distriktssköterskan om sambandet mellan smärta och lidande. Det 

finns dessutom många patienter som lider i det tysta av sin smärta i tron om att det är något 

som ”hör till” (Van Hecke et al., 2009). Dessa patienter kan då uppfattas av den okunniga som 

en icke-lidande patient. Det är då viktigt att distriktssköterskan har goda kunskaper om 

begreppet lidande och är aktiv i sitt sökande efter smärttecken.  
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6.2.2. Informationskällor 

Den huvudsakliga informationsskällan var vårdriktlinjer som dominerades av de lokala 

riktlinjerna. En tänkbar orsak till de lokala riktlinjernas genomslagskraft kan vara den tidigare 

aktiva sårvårdgruppen inom landstinget med representanter från olika kliniker och 

vårdcentraler. Endast ett fåtal distriktssköterskor nämnde nationella riktlinjer. Orsaken till 

detta kan vara brist på nationella riktlinjer, dåliga kunskaper om den som finns 

(Vårdhandboken), samt att de lokala riktlinjerna har haft större inflytande.  

 

Utbildning angavs av deltagarna som en källa till information vilket enligt Maddox (2012) är 

viktigt för att kunna behandla ett sår adekvat. Alla deltagarna i studien hade dock inte 

specificerat vilken form av utbildning som avsågs eller vem som ansvarat för utbildningen. 

Det kan vara ett problem då det är vanligt att produktföretag står för olika 

sårvårdsutbildningar vilket leder till icke-objektiv information (Friman, Wahlberg, Mattiasson 

& Ebbeskog, 2014).  

 

Studien visade att distriktsköterskor med flera års sårerfarenhet tog hjälp av specialister i 

större utsträckning än de med mindre erfarenhet. Orsaken kan vara att deras långa 

sårvårdserfarenhet ger en självsäkerhet och tillit till deras egen förmåga. Detta styrks av 

Friman, Klang och Ebbeskogs (2011) studie som visade att erfarna distriktssköterskor anser 

sig ha bättre kunskap om sårvård än allmänläkarna och därför värdesätter specialisthjälp 

högre. Även andra studier har visat att specialistråd är värdefulla och uppskattas eftersom de 

innehar uppdaterade evidensbaserade kunskaper (Maddox, 2012).  

 

Att ta hjälp av kollegor är troligen ett snabbt och smidigt sätt att inhämta information. Det var 

därför förvånande att så få distriktssköterskor uppgav att de tog hjälp av sina medarbetare. I 

motsats till detta visar studier (Friman et al., 2014; Haram et al., 2003) att kollegor utgör en av 

de största informationskällorna. Friman et al. (2011) studie visar dessutom att kollegial hjälp 

är speciellt vanligt vid svårläkta sår.  

 

Ytterligare ett sätt att inhämta information var internet och litteratur. De som flitigast använde 

sig av internet var de yngre distriktsköterskorna, vilket inte var särskilt överraskande eftersom 

de har vuxit upp i ett IT-samhälle. Några av distriktssköterskorna hade angivit litteratur som 

informationskälla utan att specificera vilket typ de menar. Detta gör det svårt att värdera 

vilken kvalitet och evidens den är baserad på.  

 

6.2.3. Evidens 

Förvånansvärt var att en mycket hög andel av distriktssköterskorna (87,3 %) ansåg sig arbeta 

evidensbaserat. Framför allt eftersom tidigare studier har påtalat brister i evidensen gällande 

sjuksköterskors/distriktssköterskornas arbete med venösa bensår (Haram et al., 2003; 

Lorimer, Harrison, Graham, Friedberg & Davies, 2003; Ribu, Haram & Rustøen, 2003; 

Ylönen et al., 2014). Det är däremot inte möjligt att dra några säkra slutsatser om de som 

anser sig arbeta evidensbaserat gör det i praktiken. Det går inte heller att klargöra vilken 

vetenskaplig kvalité deras uppgivna informationskällor har utan att en mer djupgående studie 

genomförs.  

 

Att distriktssköterskorna framgångsrikt har lyckats inringa tre viktiga omvårdnadsåtgärder 

tyder ändå på att arbetet utförts evidensbaserat. Att majoriteten av dem dessutom använde 

vårdriktlinjer som informationskälla styrker att arbetet förmodligen har sin bas i vetenskap 

och beprövad erfarenhet. Anmärkningsvärt var att samtliga av deltagarna har angivit relevanta 

omvårdnadsåtgärder utifrån den evidens som framkom i studiens bakgrund (Coley, 2009; De 
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Araújo et al., 2013; Duffy & Martin, 2011; Finlayson, Edwards & Courtney, 2010; Holsen & 

Ingebretsen, 2012; Lindholm, 2012; Lindholm et al., 2013; Maddox, 2012; Regmi & Regmi, 

2012; SBU, 2014; WUWHS, 2008; Ylönen et al., 2014).  Om detta är orsakat av 

distriktssköterskornas önskan att ange ”rätt” svar eller om det är baserat på deras verkliga 

praktiska åtgärder går inte att avgöra. En observationsstudie hade gett möjligheten att 

undersöka deras faktiska åtgärder, men även där föreligger risken för att åtgärderna baseras på 

önskan att ”göra rätt”. Eftersom enkät som metod är mer anonym än en intervju eller 

observationsstudie kan risken för den typen av problem anses vara mindre i den aktuella 

studien.   

 

Sårvårdsutbildning önskades av några deltagare i studien vilket stöds av tidigare forskning 

(Lorimer et al., 2003; Ylönen et al., 2014). En anledning till efterfrågan av ökad utbildning 

kan vara bristande sårvårdskunskaper (Haram et al., 2003). Många studier har dessutom 

påtalat behovet av utbildning för att förbättra omvårdnaden (Field, 2004; Haram et al., 2003; 

Lorimer et al., 2003; Ribu et al., 2003; Ylönen et al., 2014). En studie av Friman et al. (2014) 

visade att distriktssköterskor upplevde att möjligheten till utbildning försvårades pga. brist på 

stöd från ledningen och dålig ekonomi.  

 

Bristen på tid för att kunna genomföra god omvårdnad samt för att kunna ta del av ny 

forskning och information påtalades av distriktssköterskorna vilket är samstämmigt med en 

studie av Friman et al. (2011). Även de anmärkte brist på rutiner och gemensamma 

arbetsbeskrivningar, uppgav önskemål om att underlätta samarbete med t ex. hudspecialist 

samt såg bristen på kontinuitet som ett problem i vården.  

 

Att det saknas riksövergripande riktlinjer för behandling av venösa bensår (Friman, Klang & 

Ebbeskog, 2010; Friman et al., 2011; SBU, 2014) kan utgöra ett problem eftersom 

distriktssköterskor ska arbeta enligt gällande författningar och riktlinjer 

(Distriktssköterskeföreningen, 2005). Att riktlinjer ofta saknas på arbetsplatser gör att rutiner 

för samarbete mellan distriktssköterska och allmänläkare är bristfällig vilket kan ge negativa 

konsekvenser och ett ökat lidande för patienten (Friman et al., 2011). Majoriteten av 

deltagarna i denna studie hämtade information från lokala riktlinjer. Dessa är sannolikt 

grundade i evidens, men det är svårt att avgöra om alla vårdcentraler har liknande riktlinjer. 

Det kan resultera i att patienter får olika vård beroende på vilken vårdcentral de är listade till. 

Antalet deltagare i studien var få och varierade kraftigt mellan olika vårdcentraler där av går 

det inte att dra slutsatser om enskilda vårdcentraler.  

 

Att studien har genererat relativt entydiga svar från distriktssköterskorna styrker resultatets 

tillförlitlighet. Reservationer görs dock för att resultatet kunnat se annorlunda ut om slutna 

frågor hade använts samt om fördelningen mellan män och kvinnor hade varit likvärdig.  

Oklart är hur många av de distriktssköterskor som inte medverkat är män. Kvinnorna är 

troligtvis överrepresenterade bland distriktssköterskorna i landstinget, vilket ändå gör att 

resultatet ger en representativ bild av studiepopulationen. 

 

7. SLUTSATS 

Studien visar att distriktssköterskorna inom landstingets primärvård i stort sett delar samma 

uppfattning om vilka omvårdnadsåtgärder som är viktigast: Kompression, sårbehandling och 

egenvård. Den övervägande största källan till information var vårdriktlinjer, framför allt 

lokala riktlinjer. Detta tyder på att lokala traditioner har en stark genomslagskraft i regionen. 

Resultatet indikerar att patienter med venösa bensår som vårdas inom landstingets primärvård 
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får likvärdig vård som förefaller vara grundad i evidens. Ytterligare studier krävs dock för att 

styrka dessa antaganden. 

 

7.1. Kliniska implikationer 

Studien kan leda till en ökad medvetenhet hos distriktssköterskor om hur de har förvärvat sina 

kunskaper samt öka deras kritiska inställning till olika informationskällor. En ökad 

medvetenhet hos distriktssköterskorna kan leda till ett mer evidensbaserat arbete i 

omvårdnaden av venösa bensår och därmed ett minskat lidande för patienten.  

 

7.2. Fortsatt forskning 

Resultatet är endast en kartläggning över vilka omvårdnadsåtgärder som prioriteras samt vilka 

huvudsakliga informationsskällor som används. För att styrka studiens resultat bör fler och 

mer djupgående studier göras för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén i de lokala 

riktlinjerna samt för att klargöra vilka omvårdnadsåtgärder som faktiskt genomförs i det 

praktiska arbetet. Brist på gemensamma riktlinjer visar ett behov av fortsatt 

omvårdnadsforskning, både nationellt och internationellt, för att patienter med venösa bensår 

ska erhålla bästa möjliga omvårdnad.  
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BILAGA 1. 
 

 
 

FÖRDELNING AV DELTAGARE FRÅN VÅRDCENTRALERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vårdcentral förfrågningar 
 

svar bortfall (exkluderats) 

1 7 5 2  

2 5 2 3  

3 3 2 1  

4 10 2 8  

5 7 (8) 7 0 1 ssk 

6 5 2 3  

7 3 1 2  

8 7 4 3  

9 10 6 4  

10 2 0 2  

11 3 2 1  

12 6 6 0  

13 9 6 3( varav  
1 avreg.) 

 

14 11 (13) 8 3 2 ssk 

15 5 5 0  

16 1 1 0  

17 5 3 2  

18 6 6 0  

19 4 1 3  

20 5 4 1  

Totalt 114 (117) 73 41 3 



BILAGA 2. 
 

 
 

ENKÄT 

Besvara frågorna genom att bocka i den ruta framför det svarsalternativ som stämmer överens 

med dig. På frågor utan svarsalternativ skriver du ditt svar i angivet kommentarsfält. När du är 

färdig, tryck på ”klar” längst ner på sidan för att skicka enkäten. 

1. Jag har tagit del av den skriftliga bifogade informationen om studien och är väl införstådd 

med denna:  Ja □ Nej □ 

2. Kön: Man □ Kvinna □ Annat □ 

3. Ange din ålder i år: ___________  

4. Ange antal år som distriktssköterska:___________    

5. Ange antal års erfarenhet av arbete med sårvård (Inkludera även år som t ex. 

undersköterska och sjuksköterska):___________ 

6. Vilka tre omvårdnadsåtgärder anser du är viktigast för god läkning av venösa bensår? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Vilken är din huvudsakliga källa till information angående omvårdnadsåtgärder av venösa 

bensår?_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8 a. Anser du att du arbetar evidensbaserat (dvs. enligt vetenskap och beprövad erfarenhet)?

 Ja □ Nej □ Ibland □  

b. Om svar ”Nej” eller ”Ibland”, vad upplever du hindrar dig från att arbeta evidensbaserat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Övriga kommentarer:________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 


