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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad 

som underlättade och hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom 

primärvården.  

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade intervjuer genomfördes 

med åtta distriktssköterskor. Samtliga arbetade på hälsocentraler i södra 

Hälsingland. Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Som teoretisk referensram användes PARIHS modellen.  

Huvudresultat: I studien framkom olika faktorer som underlättar respektive 

hindrar distriktssköterskor inom primärvården att arbeta efter en rutin för ben- och 

fotsår. Det som underlättade var ett välfungerande teamarbete på arbetsplatsen, att 

rutinen var anpassad så att den var lätt att arbeta efter och att den fanns lättillgänglig 

i datasystemet, specifik kunskap om sårvård och ett engagemang för patienten och 

för ämnet sårvård samt att patienten behöver stöd och utbildning för att kunna 

medverka i vården. Det som hindrade var bristande förståelse och engagemang från 

chef och kollegor, svårigheter att motivera patienterna till att medverka till 

behandling samt att journalsystemet inte var anpassat efter ben- och fotsårsrutinen.   

Slutsats: I studien framkom olika faktorer som underlättade och hindrade 

distriktssköterskor att använda sig av evidensbaserad vård av ben- och fotsår i det 

dagliga arbetet.  Det som påverkade distriktssköterskornas användning av rutinen 

var i störst utsträckning faktorer i omgivningen. För att underlätta för 

distriktssköterskor att kunna arbeta enligt evidensbaserad sårvård måste 

ansträngningar göras för att undanröja hinder. PARIHS modellen kan användas som 

stödjande verktyg före, under och efter implementeringsprocessen. 

Nyckelord: Distriktssköterskor, kvalitativ metod, ben- och fotsår, sårvårdsrutin, 

primärvård, PARIHS modellen, underlättande och hindrande faktorer.  



 

 

 

Abstract 

Purpose: The purpose of the study was to describe district nurses' experiences of 

the facilitating and preventative factors that influence the use of evidence-based 

wound care in primary healthcare. 

Method: A qualitative interview study with semi-structured interviews was 

conducted with eight district nurses. All worked at health centers in southern 

Hälsingland. The interviews were transcribed and analyzed by qualitative content 

analysis. As a theoretical reference frame, the PARIHS model was used. 

Main outcome: The study revealed different factors that facilitate or prevent district 

nurses in primary healthcare to work for a routine for leg and foot ulcers. What 

facilitated was a well-functioning team work at the workplace, that the routine was 

adapted so that it was easy to work after and was easily accessible in the computer 

system, specific knowledge about wound care and commitment to the patient and 

on the subject of wound care and that the patient needs support and education to be 

able to participate in healthcare. What was prevented was insufficient understanding 

and commitment from the boss and colleagues, difficulty in motivating patients to 

participate in treatment and that the journal system was not adapted to the leg and 

foot routine. 

Conclusion: The study identified various factors which facilitated and prevented 

district nurses from using evidence-based care of leg and foot ulcers in their daily 

work. What influenced the use of the routine by district nurses was to the greatest 

extent factors in the environment. In order to facilitate district nurses to work 

according to evidence-based wound care, efforts must be made to eliminate 

obstacles. The PARIHS model can be used as a supporting tool before, during and 

after the implementation process. 

Key words: District nurses, qualitative method, leg and foot ulcers, guidelines, 

primary care, PARIHS model, facilitating and preventative factors 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 

Bakgrund .................................................................................................................. 1 
Omvårdnad av personer med ben- och fotsår .............................................. 1 
Sårvårdsrutin ...................................................................................................... 2 

Svårläkta ben- och fotsår ................................................................................. 2 

God sårvård ........................................................................................................ 3 

Teoretisk referensram ....................................................................................... 4 
Problemformulering ........................................................................................... 5 
Syfte ..................................................................................................................... 5 

Metod ....................................................................................................................... 6 
Design ................................................................................................................. 6 
Undersökningsgrupp ......................................................................................... 6 

Datainsamlingsmetod ....................................................................................... 6 
Tillvägagångssätt ............................................................................................... 7 

Analys .................................................................................................................. 7 
Forskningsetiska överväganden ..................................................................... 8 

Resultat ..................................................................................................................... 9 
Underlättande faktorer .................................................................................... 11 

Välfungerande teamarbete ............................................................................ 11 

Lättillgänglig och anpassad rutin ............................................................... 13 

Kunskap och engagemang ........................................................................ 14 

Stöd och utbildning till patienten ............................................................... 14 

Hindrande faktorer ........................................................................................... 15 

Bristande förståelse och engagemang .................................................... 15 
Svårt att motivera patienten ....................................................................... 17 

Journalsystemet är inte anpassat ............................................................. 18 
Diskussion .............................................................................................................. 19 

Sammanfattning av huvudresultaten ............................................................ 19 

Resultatdiskussion .......................................................................................... 19 

Evidens ......................................................................................................... 19 

Kontextens kultur ......................................................................................... 21 

Kontextens ledarskap ................................................................................. 23 
Facilitering .................................................................................................... 24 

Metoddiskussion .............................................................................................. 24 

Slutsats .............................................................. Error! Bookmark not defined. 

Studiens kliniska betydelse ............................. Error! Bookmark not defined. 
Förslag till vidare forskning ............................. Error! Bookmark not defined. 

Referenser .............................................................................................................. 29 

 

 

 

Bilaga 1: Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor  

Bilaga 2: Informationsmail till distriktssköterskorna 

Bilaga 3: Intervjuguide 



 

1 

 

Bakgrund 

Följande studie beskriver distriktssköterskors erfarenhet av evidensbaserad 

omvårdnad relaterat till ben- och fotsår. Svårläkta sår är ett stort globalt problem för 

hälso- och sjukvården. Både förekomst och kostnader beräknas stiga eftersom 

antalet äldre och antalet personer med diabetes ökar (SBU, 2014b). Hanteringen av 

sårvård upptar en betydande del av distriktssköterskans arbete, således är detta ett 

viktigt ämne att undersöka.  

 

Syftet med evidensbaserad vård är att säkerställa att patienten får vård enligt bästa 

tillgängliga kunskap samt att se till att hälso- och sjukvårdens resurser används på 

ett effektivt sätt. Evidensbaserad vård beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening 

som både ett förhållningssätt och en process. Distriktssköterskan måste ha ett 

förhållningssätt där strävan är att använda bästa tillgängliga vetenskapliga kunskap 

i sitt arbete men även kritiskt ifrågasätta, systematiskt söka, granska, tillämpa och 

utvärdera de forskningsresultat som finns (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Distriktssköterskans arbete ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och 

utföras i enlighet med gällande författningar och riktlinjer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).   Inom hälso- och sjukvården förekommer en 

betydande skillnad mellan rekommendationer för evidensbaserad vård och den 

faktiska kliniska vården (Grimshaw et al., 2004; Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Sjuksköterskor är ålagda att arbeta evidensbaserat utifrån den mest aktuella 

forskningen men trots detta går överföringen av forskning till klinisk praxis sakta. 

Den är även oförutsägbar och inkonsekvent. Det kan ta årtionden innan forskning 

skapar förbättringar i patientvården. Kliniska riktlinjer kan vara en bro genom att 

konkretisera forskning och skapa rekommendationer till klinisk praxis (Gifford et 

al., 2011). Implementering av riktlinjer kan hjälpa till att minska den skillnaden för 

att förbättra hälso- och sjukvården (Gifford et al., 2013; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Omvårdnad av personer med ben- och fotsår 

SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, publicerade 2014 en rapport som 

beskriver kunskapsläget kring svårläkta sår hos äldre människor. I den framkom att 

det som styr omvårdnaden av ben- och fotsår är utbildning, kompetens, erfarenhet 
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och lokala traditioner men också regionala upphandlingar av omläggningsmaterial 

och förbrukningsartiklar. Regelverk kring tillgång till tekniska hjälpmedel varierar 

också. Vetenskapligt tillförlitliga och oberoende studier saknas ofta för 

omläggningsmaterial. Man hävdar också att det finns stora kunskapsluckor gällande 

vårdorganisationens betydelse för patienterna som har svårläkta ben- och fotsår. Det 

gäller till exempel betydelsen av specialistmottagningar, utbildning, 

kommunikation, samordning och kontinuitet. Det finns i dagsläget ingen nationell 

helhetsbeskrivning av hur vården av patienter med svårläkta sår är organiserad. Om 

patienten träffar många sjuksköterskor finns det risk att ingen har helhetsbilden och 

ansvaret. Kontinuiteten i behandlingen är betydelsefull för sårläkning (SBU, 

2014b).  

 

Sårvårdsrutin 

Handläggning och lokalbehandling av bensår visar stora variationer regionalt i 

Sverige. Historiskt sett har distriktssköterskan inom primärvården haft 

huvudansvaret för behandling av personer med svårläkta sår. Idag vårdas de inom 

hela hälso- och sjukvårdens system inklusive kommunens särskilda boende och i 

hemmet (SBU, 2014b). Inom region Gävleborg finns en fastställd rutin för vård och 

behandling av ben- och fotsår inom division primärvård. Syftet med den är att 

klargöra ansvarsfördelning och rutiner vid hälsocentralerna. I rutinen beskrivs 

vårdenhetschefens, läkarens och sjuksköterskans ansvar och roller. Arbetsflödet 

beskrivs detaljerat: vad anamnes och status ska innehålla, att sjuksköterskan ska 

välja lämpligt omläggningsmaterial, vad som ska dokumenteras, åtgärder vid 

utebliven förbättring, vad som ska ingå i första läkarbesöket och vad sjuksköterskan 

ska göra efter läkarbesöket. Det redogörs för hur implementeringen ska gå till.  

Länkar med patientinformation och fakta om registrering i nationella 

kvalitetsregister finns även med. I dokumentet poängteras att patienten ska 

omhändertas utifrån ett helhetsperspektiv (Region Gävleborg, 2016). 

 

Svårläkta ben- och fotsår 

Svårläkta sår innefattar ben- och fotsår hos personer med eller utan diabetes samt 

trycksår. Risken för uppkomst av dessa sår ökar med stigande ålder (SBU, 2014b). 

Svårläkta ben- och fotsår definieras som ett sår nedanför knäet som inte läker inom 
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sex veckor (Vårdhandboken, 2016; Sönnergren & Faergemann, 2015) och där den 

bakomliggande orsaken oftast är venös insufficiens (Sönnergren & Faergemann, 

2015). Bensår är en av våra folksjukdomar, där det beräknas att en procent av 

befolkningen någon gång drabbas (Ylönen, Stolt, Leino-Kilpi, & Suhonen, 2013; 

Socialstyrelsen, 2009). I Sverige beräknas cirka 40 000 personer lida av bensår 

(Socialstyrelsen, 2009). Kostnaderna för vård av svårläkta sår nedanför knäled 

beräknades i Sverige uppgå till 2,5 miljarder år 2013 (SBU, 2014b). Många patienter 

med svårläkta sår rapporterar nedsatt livskvalitet med smärta, sömnsvårigheter och 

oro (Socialstyrelsen, 2009). De upplever sin situation som mycket svår och kan 

känna sig fångade i en nedbrytande process. Sjuksköterskor upplever maktlöshet, 

att det är svårt och krävande att vårda dessa patienter (Lindahl, 2008). 

 

God sårvård 

När ett venöst bensår uppstår ska omvårdnad baseras på en fullständig bedömning, 

fortlöpande utvärdering och behandling som även inkluderar grundorsakerna, samt 

kontroll av faktorer som påverkar läkning och användandet av lämpliga förband 

(Wound, Ostomy and Continence Nurses Society (WOCN), 2011). God omvårdnad 

av venösa bensår inkluderar patientens behov för uppnå så bra livskvalitet som 

möjligt för patienten. Sårens komplexitet har stor påverkan på läkandeprocessen och 

de faktorer som inkluderas kan kategoriseras i fyra nyckelgrupper: patientrelaterade 

faktorer, sårrelaterade faktorer, kunskap och skicklighet hos hälso- och 

sjukvårdspersonal, resurser och behandlingsrelaterade faktorer. Genom att förstå 

interaktionen av dessa faktorer och dess påverkan på läkning kan olika verksamheter 

inom hälso- och sjukvård utveckla effektiva och lämpliga strategier för att förbättra 

sårvården. (European Wound Management Association (EWMA), 2008)  

 

Behandling och omvårdnad av venösa bensår ska baseras på god kunskap om 

patientens livsstil, sårets uppkomst och läkning. Denna kunskap inkluderar de 

bakomliggande orsakerna av venösa bensår, dess korrekta bedömning, fysiologiska 

komponenter gällande läkning och användandet av förband och 

kompressionslindning. Kunskap om fysiologi och bakomliggande orsaker till 

venösa bensår har visat sig vara bristfälligt bland sjuksköterskor. Bristen på denna 

kunskap påverkar sjuksköterskors förmåga att välja lämpliga behandlingar och 
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resulterar i otillräckligt användande av evidens, rutiner och riktlinjer. Omvårdnad 

av patienter med venösa bensår utförs således inte alltid enligt evidensbaserad 

kunskap. Sjuksköterskor bör ha kunskap om riktlinjer och rekommendationer som 

baseras på vetenskap. Om sjuksköterskor inte utför sårvård enligt evidensbaserad 

kunskap leder det till ökat lidande för patienterna, smärta, obehag och försenad 

läkning. Från ett organisatoriskt perspektiv blir försenad läkning en ökad kostnad 

för hälso- och sjukvården. Sjuksköterskors brist på kunskap om den evidensbaserade 

sårvården och behandling av patienter med venösa bensår behöver förbättras. Det 

finns internationella (EWMA, 2005; EWMA 2008; EWMA, 2016; WOCN, 2011) 

och nationella (SBU, 2014b) evidensbaserade riktlinjer angående venösa ben- och 

fotsår, så sjuksköterskor bör ha förmågan att tillgodose sig vetenskapliga upptäckter 

och rekommendationer. Utvecklingen av dessa förmågor, inkluderande utbildning 

och stödjande funktioner, borde prioriteras av sjuksköterskor och deras chefer 

(Ylönen et al., 2013). 

 

Teoretisk referensram 

För att tillämpa evidensbaserad vård såsom en sårvårdsrutin i det kliniska 

vårdarbetet måste förutsättningar för det finnas. PARISH (Promoting Action on 

Research Implementation in Health Services) är ett teoretiskt ramverk som 

beskriver hur evidensbaserad kunskap på bästa sätt kan implementeras i klinisk 

praktik (Kihlgren, Engström, & Johansson, 2009). Modellen kan användas om ett 

hjälpmedel vid implementering men också för att förstå vilka faktorer som är 

betydande vid implementering och hur de inbördes påverkar varandra (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  PARIHS modellen bygger på tre grundläggande 

faktorer: evidens, kontext och facilitering. 

 Evidens- handlar om forskning, klinisk erfarenhet, patientens erfarenhet och 

lokala data. 

 Kontext- handlar om organisationen där implementeringen ska ske. Om dess 

kultur, ledarskap och utvärderingsmekanismer. 

 Facilitering- handlar om processen att underlätta implementering. Det görs 

genom att en person tar på sig rollen som faciliterare och har som funktion 

att stödja och hjälpa i processen.  
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För att implementeringen ska lyckas måste det råda klarhet i vetenskapens innebörd, 

kontextens egenskaper samt vilken typ av facilitering som krävs för en framgångsrik 

förändringsprocess. En utvärdering visar att den mest lyckade implementeringen 

sker när evidens är väl underbyggd samt matchar professionens uppfattning och 

patientens inställning.  Kontexten måste även vara förändringsbenägen och har en 

välvillig kultur, starkt ledarskap, samt ett lämpligt system för utvärdering och 

återkoppling (Rycroft-Malone, 2004; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

PARISH-modellen tar hänsyn till att ett förändringsarbete är en komplicerad process 

när det ska övergå i en evidensbaserad vård (Kihlgren, Engström, & Johansson, 

2009).  

 

Problemformulering 

Historiskt sett har distriktssköterskan inom primärvården haft huvudansvaret för 

behandling av svårläkta ben- och fotsår och även idag upptar det en stor del av hens 

arbete. Svårläkta ben- och fotsår är ett stort problem på flera nivåer. Främst för den 

drabbade personen med lidande i form av nedsatt livskvalitet men även för hälso- 

och sjukvården då behandlingen tar betydande resurser och innebär höga kostnader 

(SBU, 2014b). Forskningsresultat behöver omvandlas till kliniskt användbart 

material såsom kliniska riktlinjer och vårdprogram för att de ska bli lättare att 

använda (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Implementering av riktlinjer kan 

hjälpa till att minska skillnaden mellan forskning och klinisk praxis och på så sätt 

förbättra hälso- och sjukvården (Gifford et al., 2013). Det behövs fler specifika 

studier för att identifiera vad som underlättar och hindrar följsamhet till kliniska 

riktlinjer för att hantera ben- och fotsår (European Wound Management Association, 

2016).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som 

underlättade och hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom 

primärvården.  
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Metod  

Design 

Studien var en kvalitativ intervjustudie som analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys, vilket innebar en djupgående analys för att öka förståelsen omkring 

ett valt ämne (Friberg, 2012).  

 

Undersökningsgrupp  

Distriktssköterskor på sammanlagt sex av de sju regionala hälsocentralerna som 

tillhörde verksamheten södra Hälsingland inkluderades i studien, författarna valde 

att exkludera sin egen arbetsplats. Dessa hälsocentraler valdes ut på grund av den 

geografiska lättillgängligheten, för att författarnas arbetsplats ingick i södra 

Hälsinglands verksamhetsområde samt för att det var ett överkomligt antal inom det 

uppsatta tidsperspektivet. Inklusionskriteriet för deltagande i intervjustudien var att 

de skulle vara vidareutbildade till distriktssköterskor och arbetat kontinuerligt med 

sårvård under minst ett år, så att de erhållit erfarenheter angående vad som 

underlättade samt hindrade evidensbaserad vård av ben- och fotsår. Sammanlagt 13 

distriktssköterskor uppfyllde dessa kriterier och samtliga blev tillfrågade att delta i 

studien. Av de tillfrågade gav åtta distriktssköterskor, från sammanlagt fem av de 

sex tillfrågade hälsocentralerna, sitt samtycke att delta. Informanterna hade mellan 

2 – 33 års erfarenhet som distriktssköterska. Urvalet av deltagare utfördes enligt 

bekvämlighetsurval (Henricson, 2017). Yrkeskategorin distriktssköterska valdes på 

grund av att det var den specifika kompetensen och erfarenheten angående 

omvårdnad av ben- och fotsår som författarna var intresserad av att undersöka. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer utfördes individuellt med hjälp av en intervjuguide 

som författarna utformade utifrån studiens syfte. Semistrukturerade intervjuer 

innebar att det ställdes öppna frågor och ordningen av frågorna  anpassades efter vad 

som kom upp i intervjun vilket gav en flexibel intervjukonversation (Henricson, 

2017). Intervjufrågorna och upplägget testades i en provintervju med en kollega från 

författarnas arbetsplats.   
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Tillvägagångssätt  

Verksamhetschefen för verksamheten primärvård södra Hälsingland kontaktades 

via mail och gav sitt samtycke till studien. Sedan tillfrågades respektive 

vårdenhetschef via mail och de gav sitt tillstånd till att utföra intervjuerna på 

arbetstid och de valde ut samtliga distriktssköterskor på enheten som motsvarade 

inklusionskriterierna. Skriftligt samtyckte inhämtades från samtliga 

vårdenhetschefer. I denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval som innebar att alla 

tillgängliga personer från ett specifikt sammanhang tillfrågades (Kristensson, 2017).  

Ett informationsmail angående studien, med intresseförfrågan samt tydlig 

information att deltagandet kunde avbrytas när som helst skickades till de 

inkluderade distriktssköterskorna (se bilaga 2). De som accepterade förfrågan, gav 

således sitt samtycke till studien. Deltagarna garanterades konfidentialitet genom att 

banden kodades, avidentifierades och till slut raderades efter genomförd analys. Vid 

uteblivna svar skickades flera påminnelser först via mail, om det trots det fortfarande 

var uteblivna svar så tog författarna kontakt med vårdenhetschefen på berörd 

hälsocentral för att erhålla direktnummer till berörd distriktssköterska.  Sedan 

kontaktade författarna de berörda deltagarna via telefon för att fråga om de ville 

delta i studien. Deltagarna som samtyckte till studien kontaktades via mail för att 

boka tid och plats för intervju med en av författarna. De distriktssköterskor som 

efterfrågade intervjufrågorna fick information om huvudfrågorna via mail, detta 

gjorde författarna i samråd med handledaren. Intervjuerna utfördes på deltagarnas 

arbetsplatser, enligt deras önskemål. Intervjuerna spelades in på diktafoner och det 

tog mellan 30-60 minuter att genomföra per informant.  

 

Analys 

Intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades utifrån syftet (Graneheim 

& Lundman, 2004). Kvalitativ innehållsanalys användes för att granska och tolka 

materialet för att uppnå en innehållsrik och bred beskrivning (SBU, 2014a). 

Kvalitativa studier fokuserar på en persons upplevelser av något och är ett objektivt, 

systematiskt sökande och bearbetning av materialet (Henricson, 2017). Analysen 

utfördes genom att båda författarna först lyssnade igenom alla intervjuerna 

tillsammans. Därefter delades intervjuerna upp för att transkribera dessa ordagrant. 

Texten som framkom efter transkriberingen lästes igenom noggrant, var och en för 
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sig, för att hitta meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter var citat som 

relaterade till varandra genom innehållet. Processen där meningarna sedan kortades 

ner men att kärnan i texten ändå behölls kallas för kondensering (Graneheim & 

Lundman, 2004). Sedan bildades koder, som sammanfattade innehållet för att belysa 

ett speciellt ämne (Kristensson, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). De koder som 

innehöll likheter sorterades sedan in i sammanlagt 29 underkategorier som sedan 

mynnade ut i sju kategorier som är kärnan i kvalitativ innehållsanalys (Graneheim 

& Lundman, 2004; Henricson, 2017; Kristensson, 2017;). När kategorierna skulle 

utformas så sorterade författarna, tillsammans med handledaren, gemensamt 

materialet på ett strukturerat sätt för att hitta mönster samt utforska likheter och 

skillnader (Kristensson, 2017). Resultatet redovisades genom att kategorierna 

delades upp i underlättande och hindrande faktorer. Författarna hade de tre 

grundläggande faktorerna i PARIHS modellen: evidens, facilitering och kontext, i 

tanken under analysprocessen och valde att integrera den i resultatdiskussionen där 

den kunde diskuteras på ett friare sätt (Rycroft-Malone, 2004).   Inga 

meningsbärande enheter uteslöts för att det saknades lämplig kategori. Med hjälp av 

detta kunde slutsatser sedan utformas för att ge nya insikter i ämnet (SBU, 2014a).  

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 
Kondensering Kod PARIHS- 

faktorer 

Underkategori Kategori 

“när man kör 

fast med någon 

och sen kan det 

ju vara såhär att 

man kan 

konferera med 

någon kollega 

så kanske den 

ser en liten 

annan väg eller 

någon annan 

in…så att man 

tänker ja vi gör 

såhär” 

Krävs att man 

tar hjälp av 

kollegor för 

att kunna 

arbeta enligt 

rutinen 

Samarbeta 

och ta hjälp 

av kollegor 

underlättar  

Kontext Underlättar 

med god 

kommunikation 

Välfungerande 

teamarbete 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) gäller 

den inte studentarbeten som utförs på grund- eller avancerad nivå på högskola. I 

åtanke bör ändå alltid de fyra forskningsetiska kraven finnas, vilka är 

informationskravet, krav på samtycke, krav på konfidentialitet och krav på 

deltagarens säkerhet (SSN, 2003). I studien tog författarna hänsyn till dessa krav på 
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följande sätt: Informationskravet innebär att alla som berördes av studien fick 

information om dess syfte. Samtyckeskravet innebar att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas när som helst utan att uppge någon anledning. 

Konfidentialitetskravet och krav på deltagarnas säkerhet innebar att materialet 

kodades och avidentifierades samt att ingen annan än forskarna och deras 

handledare skulle ha tillgång till det insamlade materialet. Hänsyn togs även till 

dessa krav genom att allt intervjumaterial raderades när studien är slutförd. 

Personuppgiftslagen (1998:204) styr hur data hanterar, syftet med den lagen är att 

skydda människors integritet genom att behandla personuppgifter på korrekt sätt. 

Resultatet av den etiska egengranskningen av studentprojekt som involverade 

människor visade att arbetet inte hade något forskningsetiskt problem och därför 

behövdes ingen ansökan om forskningsetiskt tillstånd (bilaga 1). Det krävdes 

tillstånd från de berörda enheterna och de personer som skulle ingå i studier 

(Henricson, 2017). Informationsbrevet som deltagarna erhöll via mail följde 

Högskolan Dalarnas mall för informationsbrev (bilaga 2). Deltagarna fick i detta 

brev förfrågan om deltagande samt information om studien och dess syfte. I 

samband med intervjuerna fick de även denna information muntligt. När deltagarna 

accepterade att medverka i studien så visade de sitt samtycke.  

 

Resultat 

Innehållsanalysen gav 29 underkategorier som bildade sju kategorier varav fyra 

hörde till underlättande faktorer och tre till hindrande faktorer. Resultatet delades 

sedan i två delar, underlättande respektive hindrande faktorer. Se tabell två nedan. 

 

 

 

 

Tabell 2: Underkategorier och kategorier  

Underkategorier Kategorier  

Underlättar att teamet är insatt 

i rutinen och arbetar mot 

samma mål  

Välfungerande team 

 

 

 

Underlättande 

faktorer 
Underlättar med god 

kommunikation mellan DSK-

kollegor 
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Underlättar med stöd från 

chefen 

Starkt ledarskap underlättar 

Bra kontinuitet underlättar 

En DSK som är ansvarig för 

sårvård underlättar 

Teamarbete med läkaren ger 

nödvändig kunskap 

Kontinuitet i läkarsamarbete 

underlättar 

Avsatt tid för och utbildning 

underlättar implementering 

Underlättar om rutinen är 

lättillgänglig 

Lättillgänglig och anpassad 

rutin 
Underlättar om rutinen är 

lättläst, gärna i punktform 

Underlättar om rutinen 

sammanfattas likt en 

checklista 

Underlättar om rutinen 

överensstämmer med klinisk 

praxis 

Strukturerat arbetssätt 

underlättar att rutinen följs 

Att hålla sin kunskap 

uppdaterad underlättar 

Kunskap och engagemang  

Specifik kunskap om sårvård 

underlättar att rutinen följs 

Intresse och engagemang för 

sårvård underlättar 

Underlättar om DSK ger stöd 

och hopp till patienten 

Stöd och utbildning till 

patienten 
Patientens medverkan 

förbättras genom 

patientutbildning så att 

rutinen kan följas 

Försvårar att chefen inte 

förstår hur mycket tid sårvård 

tar 

Bristande förståelse och 

engagemang 

Hindrande faktorer 

Bristande engagemang hos 

läkaren hindrar 

Kollegor saknar förståelse för 

tidsåtgång av sårvård 

Otillräckligt med tid avsatt för 

varje patientbesök är ett 

hinder 

Ingen tid avsatt för 

implementering hindrar 

Bristande information under 

introduktion av DSK hindrar 

Svårigheter att motivera 

patienten till 

kompressionsbehandling  

Svårt att motivera patienten 

Hindrar att patienten inte vill 

medverka till behandling 

enligt rutinen 

Bristande innehåll i rutinen 

försvårar 

Journalsystemet inte anpassat 
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Hindrar att journalsystemet är 

bristfälligt och inte anpassat 

efter rutinen 

 

Underlättande faktorer 

Välfungerande teamarbete   

När det gäller teamarbete med andra yrkeskategorier uppgav distriktsköterskorna att 

det underlättar mycket om alla i teamet är insatta i sårvårdsrutinen och arbetar mot 

samma mål. God kommunikation ansågs även viktigt och att alla är lättillgängliga 

och kan ta hjälp av varandra för att lösa problem. En distriktsköterska uttryckte sig 

så här om samarbetet med kollegorna: 

”ja det krävs ju av dom att de också är insatt i rutinen som finns och sedan att de 

är, vad säger man, att de har någon känsla för det här också, att de verkligen, de 

kan också bidra med sin del i det här för det är ju verkligen så att det är, det krävs 

många bitar för att få de här såren att läka” (Distriktssköterska 5). 

 

En distriktssköterska beskrev att teamarbete tillsammans med läkare gav kunskaper 

som är nödvändiga för att kunna arbeta efter sårvårdsrutinen, hon berättar: 

”ja och det ger ju väldigt mycket då när man liksom kan fråga och de kan 

berätta…ja när man jobbar i lag va…i team liksom, då kan man fråga om man gör 

fel och man kan göra ankel armindex och så kan man kanske be doktorn, gör det du 

också så att jag ser att jag gjorde rätt. Då blir det ju liksom...stärks man ju om man 

har gjort rätt” (Distriktssköterska 3). 

Distriktssköterskorna sa att de behövde känna att närmsta chef stöttade dem. Det 

underlättar om chefen visar att sårvård prioriteras på så sätt att de får boka av den 

tid som krävs i sina tidböcker på mottagningen. En distriktssköterska efterlyste ett 

starkare ledarskap och önskade att chefen tydligare skulle visa hur de ska arbeta med 

rutiner. 

  

Att god kontinuitet underlättar fördes ofta på tal av distriktssköterskorna. De tycker 

att patienten ska i möjligaste mån gå till samma distriktssköterska som kan ha 

kontroll på sårets utveckling. Det upplevdes även som att patienterna uppskattar om 

de får träffa ett fåtal distriktssköterskor istället för att ständigt byta. 

Distriktsköterskorna arbetade för att det skulle bli bra en bra kontinuitet men 
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bristande personalresurser och rörig organisation gjorde att det ibland inte var 

möjligt vilket bekymrade dem. En distriktssköterska sa så här: 

”jag försöker få kontinuitet med såret, ofta vill jag se själv hur det har förändrats 

till nästa gång, men det är inte alltid det är möjligt, det är många gånger det inte 

går” (Distriktssköterska 6). 

 

Även kontinuitet i läkarsamarbetet beskrevs som viktigt av distriktssköterskorna. 

Att ha ett samarbete med en fast anställd läkare är önskvärt och inhyrda läkare ger 

inte någon kontinuitet tyckte de. Det underlättar om det finns en läkare som tar 

ansvar, gör uppföljningar och finns tillhands för frågor för dem. En distriktsköterska 

beskrev det så här: 

”att man har ett läkarstöd, att man känner att det är ändå den som man ansvarar 

för, trotts att det är vi som gör det mesta men man måste ha en återkoppling hela 

tiden och ja att man tar upp det lite då och då med doktorn att nu ser det ut så här 

och ja vad gör vi” (Distriktsköterska 5). 

 

När det gäller ansvarsfördelning sades det att om en distriktssköterska utses som 

ansvarig för sårvård underlätta det att rutinen används mer aktivt i det dagliga 

arbetet. Även att ha en särskild sårvårdsmottagning beskrevs som positivt av 

distriktssköterskorna. Så här menade en av dem: 

” jag får mer upp ögonen för rutinerna när vi har sårvårdsansvarig, och hon har 

fått upp ögonen för mig och för kollegorna att vi har den här (rutinen) att följa och 

de här materialen ska vi ha nu och då gör vi ju så” (Distriktsköterska 4). 

 

Vad som bidrar till att sårvårdsrutinen kan implementeras anser 

distriktssköterskorna mest hänga på om tid för det kan vikas. Att rutiner har börjat 

användas beskrivs på en del hälsocentraler ha samband med information och 

utbildning i samband med nätverksträffar för sårvård. Det som mest efterfrågades 

av distriktssköterskorna var att chefen skulle avsätta tid för att de skulle få arbeta 

med implementering samt att få möjlighet till utbildning om några kunskaper saknas 

hos medarbetarna. En distriktssköterska sammanfattade det så här: 

”det är ju att man avsätter tid, så att man kan jobba upp det här då, det är väll det 

som gäller” (Distriktsköterska 2). 



 

13 

 

Lättillgänglig och anpassad rutin 

Distriktsköterskorna beskrev att det är bra om rutinen är lätt att hitta i datasystemet 

och finns lättillgänglig. Att den är tydlig och lättläst. Att rutinen är skriven i 

punktform och inte i löpande text underlättar. En del angav att de gärna ville bryta 

ner rutinen och anpassa den efter arbetsplatsen. En av distriktssköterskorna 

uttryckte: 

”man kan ju behöva bryta ner den lite för att få den så att den passar enheten…en 

rutin ska vara lättläst, det ska inte vara så mycket text runt omkring utan uppställd 

i punkter och lite enklare” (Distriktsköterska 1). 

 

Flera av distriktssköterskorna hade gjort en kort sammanfattning av rutinen likt en 

checklista som de tyckte var ett bra hjälpmedel i det dagliga arbetet för att kunna 

påminna sig om att de utfört alla moment. En annan distriktssköterska berättar hur: 

”sårvårdsansvarig har satt en liten lapp här under skrivbordsunderlägget, ja då 

ligger den där lappen där, kortfattat nedskrivet” (Distriktsköterska 4). 

  

Distriktssköterskorna uttryckte även att innehållet i rutinen måste överensstämma 

med klinisk praxis för att det ska vara möjligt att praktiskt tillämpa den. Det fungerar 

då som en bekräftelse på att de arbetar korrekt. En distriktssköterska menar att: 

”och när rutinen kom, ja alltså den senaste här nu då, då tänkte jag det är ju såhär 

vi gör, oftast i alla fall, fast man inte haft det på papper liksom ...ja jag menar det 

och då är det ju bra...som man har tänkt” (Distriktsköterska 3). 

 

Distriktssköterskorna angav även att det krävs ett strukturerat arbetssätt på 

arbetsplatsen för att kunna följa en rutin. En distriktssköterska berättade att det mest 

betydelsefulla för utvecklingen på hennes enhet var när det skapades en särskild 

sårmottagning. I och med det fick hon möjlighet att arbeta strukturerat med sårvård 

och kunde fokusera på just det. 

”ja det var väll i och med att vi skapade sårmottagningen…för förr låg det i 

mottagningen och då var det ju allt annat också, nu fick man ju lite mer tid på den 

här eftermiddagen då den andra sjuksköterskan som jobbade hade den andra 

mottagningen” (Distriktsköterska 3). 
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Kunskap och engagemang 

Distriktssköterskorna påtalade att det krävs specifik kunskap inom sårvård för att 

kunna arbeta efter rutinen. En av distriktsköterskorna sammanfattade de tekniska 

momenten som måste behärskas: 

”det som krävs tycker jag är att man kan hur olika förband fungerar, att man kan 

kompressionslinda, att man kan mäta ett arteriellt tryck, använda doppler, det tror 

jag är bland det viktigaste, som är grunden till det hela” (Distriktsköterska 7). 

 

Att hålla sig uppdaterad om förändringar i rutinen och även om nyheter inom 

sårvårdsområdet ansågs distriktssköterskorna vara eget ansvar. Det gör de genom 

att regelbundet gå in i rutinen och läsa på. Ingen av distriktssköterskorna hade gått 

någon länge utbildning än dagskurser om sårvård. Flera angav att de önskade få mer 

utrymme tidsmässigt för att få läsa på om nya rön och möjlighet att få gå utbildningar 

inom området. Distriktsköterskor uttryckte ett brinnande intresse och beskrev att ett 

genuint engagemang för patienten och sårvård var en förutsättning. Det underlättar 

och är även drivande för att rutinen följs angav de. En av distriktssköterskorna 

uttryckte det såhär: 

”att den som ska lägga om och träffa patienten har ett intresse och inte bara ser det 

som en såromläggning utan man har ett vidare perspektiv runt omkring och tänker 

till, det tror jag är grundpelaren, att man tycker att det är intressant och man kan 

lära sig att se vad behovet är och hur det ska göras” (Distriktsköterska 7). 

 

Stöd och utbildning till patienten 

För att få patienterna att medverka till den behandling som föreskrivs i 

sårvårdsrutinen och bli mer delaktiga poängterade distriktsköterskorna vikten av att 

ha tid för att utbilda. Syftet med att utbilda patienterna angav distriktsköterskorna 

vara att patienterna behöver förstå varför de fått ett bensår och varför de får aktuell 

behandling. Patienterna måste förstå hur viktig kompressionsbehandlingen är och 

att de själva har en stor del i läkningsprocessen och kan påverka den genom att göra 

livsstilsförändringar med till exempel kost, rökning och motion. Så här beskrev en 

distriktssköterska det: 
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”det är ju ofta där det brister, att patienten inte samarbetar, man skulle behöva mer 

utbildning för dem…ha tid för att utbilda, och göra så att de blir med i sitt 

sårläkande…och att de får förstå att det är inte vi som ska läka såret utan det är 

dom som ska läka såret, det handlar ju om det, så det krävs ju att patienten får 

utbildning också...få dom att förstå att kompression behövs” (Distriktsköterska 2). 

En annan av distriktsköterskorna berättade hur hon brukar gå tillväga: 

”patienterna måste förstå varför de fått det här såret…då brukar jag berätta det 

jätteingående, skillnaden mellan venös och arteriell insufficiens…det gäller ju att 

få dom att förstå och då blir dom ju oftast mer delaktiga och berättar allt dom själva 

kan göra…och vad som kan hända annars” (Distriktsköterska 6). 

 

När det gäller relationen till patienter med ben- och fotsår menar 

distriktsköterskorna att det underlättar om de kan inge stöd och hopp till patienten. 

De försöker att få patienten att inte tappa hoppet om att såret håller på att förbättras 

och att det kommer att läka. Så här uttryckte en distriktssköterska det: 

”man har ju sig själv som instrument många gånger och så min egen vilja att få 

patienten att också tro att det här läker och att man inger hopp och talar om vad de 

behöver och vara ett gott stöd” (Distriktsköterska 8). 

 

Hindrande faktorer 

Bristande förståelse och engagemang 

Flera av distriktssköterskorna upplevde att det försvårade om chefen inte förstod hur 

mycket tid som behövde avsättas för vård av ben- och fotsår så att det fanns 

möjlighet att arbeta efter rutinen i det dagliga arbetet. De saknade att cheferna inte 

var tillräckligt insatta så de kunde få stöd ifrån dem att boka av tillräckligt långa 

patientbesök. Otillräckligt med tid avsatt för varje patientbesök upplevdes som ett 

stort hinder av alla distriktssköterskorna. En av dem uttryckte det så här: 

”det är väl tiden i så fall, att man inte har tid, tillräckligt med tid avsatt i tidböckerna 

som man vill, det som hindrar mej det är väl att jag inte har tillräckligt med tid” 

(Distriktssköterska 6).  

 

I situationer av resursbrist upplevdes att kollegorna kunde sakna förståelse för 

tidsåtgången. De uttryckte vikten av att kollegor och chef förstår vad som krävs för 
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att möjliggöra en noggrann bedömning och hinna utföra åtgärder enligt rutinen. 

Distriktssköterskorna upplevde även en besvärlig arbetssituation, att de blev flyttade 

fram och tillbaka på enheten samt bristande förståelse från chef och kollegor för vad 

som krävdes för att kunna utföra ett kvalificerat arbetet, det gjorde att de inte kunde 

arbeta med rutinen på ett tillfredsställande sätt. En distriktssköterska beskrev 

följande:  

”vi har det tufft på alla håll här ibland och då blir det ju lite att man inte ser 

problemet i det här, att jag måste ha den här tiden så att säga och då kan man 

kanske känna att dom rycker från ett annat håll… dom kanske inte har riktig 

förståelse för hur lång tid det tar och för att göra ett...kvalificerat jobb” 

(Distriktssköterska 3). 

 

När det gäller implementering hävdade flera av distriktsköterskorna att det största 

hindret var att det inte fanns tillräckligt med tid. De hade aldrig fått tid avsatt från 

chefen för att arbeta med att försöka införa rutinen i verksamheten och i det dagliga 

arbetet. En distriktsköterska berättade att chefen endast hade bifogat rutinen i ett 

mail med anmodan att hon skulle läsa och informera sina kollegor, men ingen tid 

avsatt för att arbeta med det. Några beskrev att implementeringsprocessen 

avstannade vid förändringar i personalgruppen, uppgjorda planer om 

ansvarsfördelning avstannade på grund av personalbrist. Detta resulterade i att 

kollegor på hälsocentralen inte fick vetskap om denna rutin. En av 

distriktssköterskorna uttryckte: 

”det kom till oss bara att nu har det kommit en ny rutin som ni ska arbeta efter… så 

det var ingen jättegrej av det hela och ingen speciell tid avsatt utan bara att ja så 

här ska ni jobba när ni jobbar med sår, följ den här, ungefär så…det är inte alla 

som känner till ens att den finns, de flesta inte skulle jag säga, så det har inte 

kommit…från någon chef” (Distriktssköterska 6). 

 

Vid introduktionen av nya distriktssköterskor på arbetsplatsen var det brister 

gällande information omkring sårvårdsrutinen. Några nyanställda 

distriktssköterskor uttryckte att introduktionen hade varit otillräckligt på så vis att 

de inte hade hunnit tillgodose sig nödvändig kunskap, att de fick ta reda på mycket 

på egen hand, de hade inte fått kunskap om rutinerna och var de fanns. En 
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distriktssköterska upplevde att följsamheten till rutinen försvårades betydligt när 

kollegorna inte visste var de skulle leta efter rutinen på grund av att de inte hade 

tillräcklig kunskap om datasystemet. En av distriktssköterskorna uttryckte: 

”När jag började på arbetsplatsen så fick jag inte någon riktig introduktion…över 

hur man kan hitta rutiner” (Distriktssköterska 1). 

 

Distriktssköterskorna ansåg att bristande engagemang hos läkaren var en hindrande 

faktor för tillämpning av sårvårdsrutinen i det dagliga arbetet. De uttryckte bristande 

samarbete med läkarna, samt att det skulle behövas en specifik läkare som var 

specialintresserad av sårvård. De påpekade även vikten av att läkarna tog vård av 

ben- och fotsår på allvar och att det troligen hade samband med intresse och 

bakgrund. Distriktssköterskorna angav att läkarna diagnosticerades inte alltid 

bensåret, såsom rutinen kräver, utan de konstaterade endast att det var ett bensår. De 

spekulerade i om det kunde bero på att de haft olika tillfälligt anställda läkare som 

kanske hade bristande erfarenhet av bensår. En distriktssköterska berättade:  

”vi har ju haft ganska mycket doktorer som kommer och går och det är väldigt svårt, 

många kanske inte är så duktig på sår, kanske inte har jobbat så mycket med sår… 

man skulle ju ha en fast doktor som hade den här delen så skulle det underlätta 

betydligt” (Distriktssköterska 7) 

Svårt att motivera patienten 

Flera av distriktssköterskorna upplevde att det kunde vara svårt att motivera 

patienterna till kompressionsbehandling, patienterna tog bort lindorna själva på 

grund av bristande förståelse. De beskrev att patienterna inte var införstådda med att 

kompressionen var viktigare än förbandsmaterialet. De menar att det krävs att 

patienten hade förståelse för bakomliggande orsaker till såret. Så här sa en av 

distriktssköterskorna: 

”det här med lindning… det kan ju vara svårt att motivera…dom ska vara lindade 

men dom plockar av sig dom…dom förstår inte riktigt...kanske håller på och grejar 

själv och lägger om…och då blir det inte riktigt bra” (Distriktssköterska 3).  

 

Livsstilsförändringar till exempel tobak-, kost- och motionsvanor, som patienten 

behövde göra för att förbättra sårläkningen ansåg de svårt att motivera. Detta 

hindrade distriktssköterskans arbete, då de önskade utföra åtgärder som patienten 
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inte var villig att medverka till och detta hindrade i sin tur följsamheten till 

sårvårdsrutinen. En distriktssköterska upplevde: 

”livsstilsförändringarna som patienten behöver göra för att förbättra 

sårläkningen…det kan vara lite svårt…och vissa vill ju absolut inte att man ska 

kompressionslinda benen, ja det kan ju hindra ens arbete, att ibland vill man ju göra 

saker som patienten inte går med på och då får man gå på patientens linje” 

(Distriktssköterska 1).  

 

Distriktsköterskorna beskrev att det många gånger krävdes upprepad information till 

patienterna som ofta såg det som distriktssköterskans uppgift att få såret att läka, de 

förstod inte sin egen del i processen. De uttryckte även att patienterna inte hade 

tillräckligt med kunskap om att de själva var en betydelsefull del i 

sårläkningsprocessen. Patienterna hade ofta egna åsikter och då upplevde de att det 

var svårt att motivera patienten till föreskriven behandling. Distriktssköterskorna 

uttryckte att de behövde uppdaterad kunskap för att kunna bli bättre på att motivera 

patienterna. En respondent beskrev följande:  

”patienten kanske inte har tillräcklig kunskap att de är en viktig del av sårarbetet, 

att de har information…de har oftast sina egna åsikter om saker och ting och då 

kan det ju vara svårt att hitta ett sätt att motivera dem, så man får verkligen vrida 

och vända på sig…hur man kan få dem motiverade…och att man har tillräckligt 

med kunskap för att trycka på att det här är viktigt” (Distriktssköterska 8).  

Journalsystemet är inte anpassat 

Distriktssköterskorna upplevde att journalsystemet i dagsläget hindrade dem att 

följa rutinen. De uttryckte behov av ett anpassat journalsystem med till exempel en 

lathund för rutinen inlagd så att det skulle gå lättare för dem att följa den vid 

dokumentation. Distriktssköterskorna ansåg att det skulle behövas en bättre 

journalöversikt för att slippa bläddra i löpande text, en korrekt och lättåtkomlig 

vårdplan samt att rutinen fanns inlagd i journalen. De uttryckte att det skulle 

underlätta om det fanns en checklista inlagd i journalen. Det försvårade för 

distriktssköterskorna att utföra dokumentationen på ett tillfredsställande sätt när 

sökorden i journalsystemet inte överensstämde med rutinen. En distriktssköterska 

uttryckte: 
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 ”journalföringen, jag tycker den är usel när det gäller dokumentation av bensår, 

sökorden passar ju inte, det är jättesvårt att få till något som är bra” 

(Distriktssköterska nr. 7).  

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

I studien framkom olika faktorer som underlättar respektive hindrar 

distriktssköterskor inom primärvården att arbeta efter en rutin för ben- och fotsår. 

Det som underlättade var ett välfungerande teamarbete på arbetsplatsen, att rutinen 

var anpassad så att den var lätt att arbeta efter och att den fanns lättillgänglig i 

datasystemet, specifik kunskap om sårvård och ett engagemang för patienten och 

för ämnet sårvård samt att patienten behöver stöd och utbildning för att kunna 

medverka i vården. Det som hindrade var bristande förståelse och engagemang från 

chef och kollegor, svårigheter att motivera patienterna till att medverka till 

behandling samt att journalsystemet inte var anpassat efter ben- och fotsårsrutinen.   

 
Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras enligt studiens teoretiska referensramen PARIHS  

tre huvudfaktorer vilka består av evidens, kontext och facilitering (Rycroft Malone, 

2004; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Evidens 

Vår studie visade att en förutsättning för distriktssköterskorna att kunna arbeta efter 

rutinen var specifik kunskap inom sårvård. De visade även ett brinnande intresse 

och ett genuint engagemang för patienten och ämnet sårvård och menade att det var 

drivande för att rutinen skulle följas. De uppgav att de önskade få mer tid för att 

tillägna sig ny forskning och delta i utbildningar. Vi anser att specifik kunskapen 

om sårvård borde lyftas fram och distriktssköterskorna borde få förbättrade 

utbildningsmöjligheter. Vi noterar att ingen av respondenterna hade genomgått 

någon längre utbildning i sårvård. De hade lärt sig genom erfarenhet, föreläsningar 

och kortare kurser. Det finns studier som visat att svårigheter relaterade till 

otillräcklig praktisk kunskap och brist på kontinuerlig utbildning bland hälso- och 

sjukvårdspersonal kan vara ett hinder för att rutiner implementeras och följs 
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(Edwards et al., 2013; EWMA, 2016; Weller & Evans, 2012). Vi drar slutsatsen att 

tidsbrist samt brist på resurser i form av personal och ekonomiska medel hindrar 

cheferna att ge personalen tillräckligt med tid för utbildning. Svensk 

sjuksköterskeförening tror att chefer upplever svårigheter att skapa de 

förutsättningar som krävs för detta (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Enligt 

PARIHS modellen handlar evidens bland annat om forskning och klinisk erfarenhet. 

Både kunskap grundad på vetenskap och kunskap grundad på erfarenhet behövs för 

att skapa förutsättningar för att sårvårdsrutinen ska användas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 
 
I vår studie beskrev distriktssköterskorna att ett hinder var om patienten inte ville 

medverka till den behandling som föreskrivs i sårvårdsrutinen. Samtliga 

distriktssköterskor i vår studie uttryckte särskilt tydligt att det kunde vara svårt att 

motivera patienterna till kompressionsbehandling. Distriktssköterskorna menade att 

patienten behöver utbildning för att få förståelse för bakomliggande orsaker till såret 

och att de själva kan bidra till läkningsprocessen. Tidigare forskning visar att 

behandling av ben- och fotsår kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande, 

kompressionslindning kan bland annat orsaka smärta, klåda samt kan upplevas att 

det sitter åt hårt, därför tar vissa patienter av sig kompressionslindorna. Detta 

riskerar en förlängd sårläkningsprocess. Det krävs patientmotivation för att 

möjliggöra följsamhet till rutiner (Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017) 

.Distriktssköterskorna uttryckte behovet av uppdaterad kunskap för att kunna utföra 

patientutbildning på ett tillfredsställande sätt för att motivera patienterna. Tidigare 

forskning har utforskat orsaker till varför patienter inte följer behandlingsriktlinjer 

samt beskrivit vikten av att distriktssköterskan gav utförlig, individuellt anpassad 

information och råd angående behandling av ben- och fotsår (Lagerin, Hylander & 

Törnkvist, 2017). Tidigare studier har visat att det är viktigt att inkludera patienten 

vid utveckling av rutiner så att patientens behov tillgodoses (EWMA, 2016). En 

annan faktor relaterat till patienten som distriktssköterskorna i vår studie beskrev 

var vikten av att inge stöd och hopp till patienten, om att såret håller på att förbättras 

och att det kommer att läka. Även andra intervjustudier med distriktssköterskor, 

angående vård av ben- och fotsår, har visat att nyckeln till att motivera patienten var 

att bygga upp en trovärdig relation och att inge hopp. Relationen mellan patient och 
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sjuksköterska är betydelsefull, att patienten har förtroende för sjuksköterskan är 

viktigt för följsamhet till behandlingen (EWMA, 2016; SSF, 2014).Vi tror att 

distriktssköterskorna skulle kunna ta hjälp av något verktyg, som tillexempel  MI-

motiverande samtal, för att kunna motivera patienten på ett bättre sätt. Vi anser även 

att det är mycket betydelsefullt att ta med patientens behov vid utveckling av 

sårvårdsrutiner, för att förhoppningsvis öka följsamheten (EWMA, 2016). Enligt 

PARIHS modellen hör patientens erfarenheter till faktorn evidens. Patientens åsikter 

och erfarenheter behöver tas med i sammanhanget för att de ska medverka i vården 

och följa ordinationer (Rycroft-Malone, 2004). 

 

Kontextens kultur 

Studien lyfte fram att ett gott teamarbete runt patienter med ben och fotsår 

underlättar en evidensbaserad vård. De yrkeskategorier som har ansvar måste vara 

insatta i rutinen och ha samma mål. God kommunikation, att lära och ta hjälpa av 

varandra lyftes även fram av distriktsköterskorna. Vi menar att både 

distriktsköterskor, läkare och ibland dietist och sjukgymnast är inblandad i den 

komplexa vården av patienter med ben- och fotsår och för att klara av att arbeta efter 

rutinen underlättar en arbetsmiljö som kännetecknas av samarbete och samverkan, 

där man tar ansvar, vågar fråga kollegor och lär av varandra. Teamets betydelse för 

evidensbaserad vård har lyfts i tidigare studier (EWMA, 2016; Lagerin, Hylander & 

Törnkvist, 2017). God kontinuitet i patientarbetet, var en annan underlättande faktor 

som kom fram i vår studie. Distriktssköterskorna strävade efter och ansträngde sig 

genom planering att patienten skulle gå hos samma distriktssköterska och 

patienterna uppskattade att inte träffa så många olika. Distriktsköterskorna i studien 

värderade även kontinuitet i läkarsamarbetet högt då en fast anställd läkare som 

finns till hands underlättar avsevärt. Omflyttningar i persongruppen och inhyrd 

personal angavs som ett hinder för detta. Vi menar att distriktssköterskorna har 

insikt i hur viktig kontinuitet är för sårläkningen och inser risken med att patienten 

träffar många olika sjuksköterskor. Faran blir då att helhetsbilden och ansvaret går 

förlorad, vilket även konstateras i en SBU rapport (SBU, 2014b). I en annan studie 

har distriktssköterskor uttryckt behovet av patientansvarig sjuksköterska för att 

uppnå kontinuitet vilket vi även anser skulle vara ett bra grepp. Betydelsen av 

kontinuitet i arbete med ben- och fotsår finns belagt i flera studier (Friman, Klang 
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& Ebbeskog, 2010; Lagerin, Hylander & Törnkvist, 2017). Enligt PARIHS 

modellen kan de här resultaten knytas kontextens kultur. Med det menas den 

organisationen där ny kunskap ska implementeras. Förutsättningarna beror på 

organisationens kultur, ledarskap och utvärderingsmekanismer. Vår studie visar här 

hur en kultur i form av gott teamarbete, god kommunikation, att lära av varandra 

och kontinuitet i arbetet har en positiv inverkan (Rycroft- Malone, 2004; SSF, 2014).  

 

Några av distriktssköterskorna i vår studie uttryckte att bristande engagemang hos 

läkaren var en hindrande faktor för tillämpning av sårvårdsrutinen. De uttryckte 

även behovet av läkare som var speciellt intresserade av sårvård och som tog ämnet 

på allvar. I vår analys framkom att distriktssköterskorna var djupt engagerade i 

patienternas vård men att de upplevde att läkarna ibland inte tog bensår på allvar 

och inte hade kompetensen eller intresset. I en tidigare studie har distriktssköterskor 

påtalat att läkarens brist på tid, otillräcklig kompetens och intresse angående sårvård 

gjorde att distriktssköterskan inte fick det stöd och råd som behövdes (Lagerin, 

Hylander & Törnkvist, 2017; Friman, Klang & Ebbeskog, 2010). 

Distriktssköterskorna i vår studie berättade att läkarna inte alltid diagnostiserade 

ben- och fotsår som rutinen kräver. Det här ställer stora krav på distriktssköterskorna 

som måste behandla såret utan att ha en diagnos. En studie från vårdcentraler i 

Stockholm har visat att ungefär 40% av patienter med sår får inte får någon 

medicinsk läkardiagnos (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010). 

 

Vidare beskrev distriktssköterskan hur rutinen ska vara utformad för att vara 

användarvänlig. Den bör vara tydlig, lättläst, lätt att hitta i datasystemet. En 

checklista i journalen samt bättre journalöversikt med en lättåtkomlig vårdplan 

underlättar. Distriktssköterskorna beskrev i vår studie att deras journalsystem var så 

dåligt utformat att det försvårade för dem att följa rutinen och utföra 

dokumentationen på ett tillfredsställande sätt. Att uppdatera rutinen regelbundet och 

försöka hålla innehållet enkelt med speciella delar för olika yrkeskategorier är 

positivt (EWMA, 2016). Hinder för att använda sig av rutiner kan bero på att 

utformning av rutinen är komplicerad, förvirrande och svår att hantera i datorn. 

Underlättande för att använda rutiner i det dagliga arbetet är att integrera rutinen i 

journalsystemet (Abrahamson, Rebekah & Doebbeling, 2012). Vi anser att det är 
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mycket viktigt med ett anpassat och användarvänligt journalsystem som förenklar 

dokumentationen för att möjliggöra att rutinen används i distriktssköterskans 

dagliga arbete. Enligt PARISH modellen handlar det här resultatet om hur kontexten 

distriktssköterskorna arbetar i försvårar för dem att följa sårvårdsrutinen. 

Kontextens ledarskap 

När det gäller chefens roll angav distriktssköterskorna att det underlättar om de 

känner stöd för det jobb de gör och att de får sätta av tillräckligt med tid för sitt 

arbete med patienterna. De påståendena stärktes av att distriktssköterskorna angav 

att en hindrade faktor var när chefen inte förstod och inte var tillräckligt insatt i 

vården för att ha insikt i hur mycket tid som behövdes för patientbesöken. De här 

resultaten stämmer väl överens med en studie nyligen gjord av Lagerin, Hylander & 

Törnkvist (2017) där distriktssköterskor upplevde att chefer för vårdcentraler inte 

prioriterar behandling av ben- och fotsår. Även bristande förståelse från kollegor 

framkom i den här studien vara en hindrande faktor då även de saknade förståelse 

för tidsåtgången för sårvård. Chef och även kollegors attityder påverkar 

distriktsköterskornas arbete då det kan skapa svårigheter för dem att få de extra 

resurser i form av tid och personal som kan krävas för att kunna följa en 

sårvårdsrutin (EWMA, 2016).  

 

En annan faktor i studien där tidsaspekten framkom som mycket viktig var 

implementeringsprocessen av sårvårdsrutinen. Distriktssköterskorna angav att det 

som bidrog mest till om rutinen kunde implementeras var om chefen kunde avsätta 

tid åt dem för det arbetet. Följaktligen uppgavs brist på tid vara det största hindret 

för implementering. Nästan samtliga distriktssköterskor hade inte fått någon tid 

avsatt eller stöd i form av utbildning för implementering av rutinen i sina 

verksamheter. Även förändringar i personalgruppen kunde stoppa upp 

implementeringsprocessen. Sårvårdsrutiner kan ses som en klinisk riktlinje vilka är 

mycket viktiga hjälpmedel för införande av evidensbaserad kunskap i vården 

(Abrahamson, Fox, & Doebbeling, 2012, Gifford et.al,2013). Den här studien och 

flera andra (SSF, 2014; EWMA, 2016; Abrahamson, Fox, & Doebbeling, 2012) 

poängterar hur viktigt ledarskapet är för att implementering ska lyckas. Det 

underlättar om chefen har strategier för införandet men många chefer saknar sådana 

kunskaper och fungerar inte då som något bra stöd (Svensk sjuksköterskeförening, 
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2014). Flera av distriktssköterskorna beskrev att implementeringsprocessen bestod 

av ett mail från chefen där rutinen var bifogad och att de skulle börja arbeta efter 

den. Vi drar slutsatsen utifrån vår analys att cheferna skulle behöva bättre kunskap 

om implementering eller inte har möjlighet att prioritera sådant. Ett annat hinder för 

implementering var att nyanställda distriktssköterskor hade fått tillräcklig 

introduktion när det gällde att sårvårdsrutinen fanns och var den kunde hittas, de 

fick ta reda på mycket på egen hand. Enligt PARIHS modellen handlar det här om 

organisationens kontext i form av hur ledarskapet påverkar distriktssköterskornas 

arbete. Chefen har en nyckelroll i att forma kontexten på arbetsplatsen och här 

uppgav distriktssköterskorna att de underlättade om de kände stöd från chefen men 

försvårande att chefen saknade förståelse för deras arbete. Chefen måste även skapa 

förutsättningar för implementering men när inga resurser avsätts försvårar det för 

distriktssköterskorna att börja arbeta efter rutinen (Rycroft- Malone, 2004; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Facilitering 

I vår studie pekade några av distriktsköterskorna på att det underlättar om det finns 

en särskild distriktssköterska utsedd som ansvarig för sårvård. Hen bidrar till att 

sårvårdsrutinen används mer aktivt. En särskild sårvårdmottagning upplevdes som 

viktigt och gav ett mer strukturerat arbetssätt och att kunna fokusera på sårvård 

enbart. En särskild person som är ansvarig och kan underlätta att en rutin 

implementeras och vidmakthålls anser vi är väldigt betydelsefullt för utfallet. Enligt 

vår teoretiska referensram PARIHS är en så kallad facilitator, en person som 

underlättar facilitering en nyckelperson för implementeringsprocessen (Seers et al,. 

2012). En sårvårdsansvarig distriktssköterska skulle kunna liknas vid en facilitator 

och en särskild sårvårdmottagning hjälper till att skapa struktur i arbetet så att 

distriktssköterskorna får fokusera på sårvård. 

 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter valde vi kvalitativ 

metod då den lämpar sig för att väl för att studera erfarenheter (Henricson, 2017). 

Urvalsgruppen bestod av de distriktssköterskor som arbetade inom 

verksamhetsområde södra Hälsingland. Vi gjorde ett strategiskt urval av de 
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distriktssköterskor som aktivt arbetade med sårvård och hade mest erfarenhet. Alla 

respondenter var utbildade distriktssköterskor och nästan alla hade långvarig 

erfarenhet av sårvård. Det var ett lämpligt kriterium då intervjuerna gav rika 

beskrivningar av deras erfarenheter. 

 

De hälsocentraler som valdes tillhörde samma organisation. Då vi arbetar på en 

hälsocentral inom organisationen så exkluderades den. Vi ville inte intervjua 

distriktssköterskor på vår egen arbetsplats då vi ansåg att vi hade för nära relation 

till dem. Av de tretton distriktssköterskor som tillfrågades accepterade åtta stycken 

till slut att delta i studien. De utvalda hälsocentralerna tillhörde ett 

verksamhetsområde och blev en naturlig avgränsning då vi tyckte sex stycken var 

ett lämpligt antal med hänsyn till tidsperspektivet för examensarbetet. Vi trodde att 

det skulle ge tillräckligt många deltagare. Då endast åtta stycken deltagare samtyckte 

till att delta skulle kanske ett annat avgränsningsområde valts då fler hälsocentraler 

skulle ha kunnat tillfrågas för att få ett något större antal deltagare. Fler 

distriktssköterskor skulle då ha kunnat tillfrågats då det inom kvalitativ metod är 

möjligt att rekrytera fler under processen (Kristensson, 2017). Men tidsramen räckte 

inte till det och vi ansåg att de intervjuer vi hade gav rika beskrivningar och var 

relativt samstämmiga. I kvalitativa intervjustudier är antalet deltagare inte det mest 

väsentliga utan innehållet i intervjuerna (Kristensson, 2017).  

 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod med tanke på att vi 

ville ha beskrivningar för att bättre förstå vårt valda fenomen (Henricson, 2017). Vi 

ansåg att semistrukturerad intervju var lämpligast då öppna frågor kunde ge svar på 

personers erfarenheter och upplevelser. En viss struktur passade vårat syfte då vi 

frågade efter specifika underlättande och hindrande faktorer. Det kändes även 

betryggande med en viss struktur då det var första gången vi genomförde intervjuer. 

Vi upplevde att vi hade försökt utforma en intervjuguide som skulle besvara syftet 

och det var givande att utföra en provintervju. Men trots det upplevde författarna att 

det var svårt att ställa korrekta följdfrågor för att fånga upp relevanta beskrivningar 

som besvarade syftet. Några av deltagarna efterfrågade att få ta del av intervjuguiden 

i förhand och det godtog författarna tillsammans med handledaren. 

Informationsbrevet innehöll även syftet med studien. Vi tror att dessa faktorer 
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eventuellt kan ha varit bidragande orsaker till att några deltagare upplevdes som att 

de hade förberett sig inför intervjun genom att de hade skrivit ut regionens 

sårvårdsrutin och hade den tillgänglig under intervjun. Detta kan ha medfört att det 

blev osäkra beskrivningar av hur de använde rutinen i sitt dagliga arbete, men vi 

anser att detta inte påverkar studiens trovärdighet då besvarandet av syftet inte 

påverkades av detta (Henricson, 2017).  Enligt Henricson (2017) är det 

betydelsefullt att deltagarna upplever att de inte blir utfrågade utan att författarna är 

intresserad av deras erfarenheter. Vi försökte att utforma öppna intervjufrågor så att 

deltagarna skulle ha förståelse för att vi var intresserad av deras erfarenhet och inte 

kontrollera deras dagliga arbete. Trots detta upplevde vi under vissa intervjuer att 

deltagarna kände att de behövde vara pålästa och skulle bli utfrågade.   

 

Vi följde analysprocessen för kvalitativ innehållsanalys och intervjuerna 

transkriberades ordagrant (Graneheim & Lundman, 2004; Henricson, 2017; 

Kristensson, 2017). Vi försökte utgå ifrån Graneheim och Lundmans (2004) 

analysprocess. För att få kontroll på materialet så gjorde vi tabeller med olika 

kolumner så att hela bearbetningen av texten kunde följas från meningsbärande 

enhet till utformandet av kategorier. Denna struktur var till stor hjälp under 

analysarbetet då vi alltid kunde hitta tillbaka till de meningsbärande enheterna för 

att kontrollera så att den ursprungliga utsagan inte gick förlorad. Detta ökade 

materialets tillförlitlighet (Kristensson, 2017).  

 

Våra tidigare erfarenheter av sårvård inom primärvården samt att vi arbetar inom 

det verksamhetsområde där studien genomfördes hade stor betydelse för förståelse 

av kontexten som deltagarna arbetar i och även för förståelse av intervjumaterialet. 

Detta påverkade studiens pålitlighet positivt (Henricson, 2017). Intervjuaren ska 

vara kunnig inom ämnet som beforskas (Kristensson, 2017).  

  

Resultatet redovisades i löpande text med citat som gör innehållet mer konkret och 

visar att tolkningen stämmer överens med intervjutexten. För att stärka 

trovärdigheten använde vi citat från flera olika deltagare för att visa att resultatets 

olika delar baseras samtliga deltagares utsagor (Kristensson, 2017). 

 



 

27 

 

När det gäller överförbarhet i studier med kvalitativ innehållsanalys kan resultatet 

inte generaliseras men det kan vara överförbart till ett liknande sammanhang 

(Graneheim & Lundman, 2004; Henricson, 2017). Vi tror att vår studies resultat 

möjligen kan överföras till andra kontexter där sjuksköterskor arbetar med sårvård, 

exempelvis inom kommunal verksamhet och slutenvården.  

 

Slutsats 

I studien framkom olika faktorer som underlättade och hindrade distriktssköterskor 

att använda sig av evidensbaserad vård av ben- och fotsår i det dagliga 

arbetet.  Resultatet visade att det som påverkade distriktssköterskornas användning 

av rutinen i störst utsträckning var faktorer i omgivningen, den så kallade kontexten. 

Faktorer som hörde till evidens, det vill säga distriktssköterskornas kliniska 

erfarenhet, var även starkt representerade. Nämnvärt är att utvärderingsmekanismer 

inte alls togs upp som någon betydande faktor. Distriktssköterskorna uppgav i liten 

utsträckning facilitering, en så kallad stödjande person,  som en underlättande faktor 

vilket sågs genom att det var svagt representerat i resultatet. För att underlätta för 

distriktssköterskor att kunna arbeta enligt evidensbaserad sårvård måste 

ansträngningar göras för att undanröja hinder. PARIHS modellen kan användas som 

stödjande verktyg före, under och efter implementeringsprocessen. 

 

 

Studiens kliniska betydelse 

Ökad kunskap om specifika erfarenheter runt implementering av evidensbaserad 

sårvård kan ge en bättre förståelse för hur rutiner kan överföras till klinisk praxis. 

En förbättrad vård av patienter med ben- och fotsår minskar patienternas lidande, 

sparar stora resurser och bidrar till en hållbar utveckling. Genom att identifiera vad 

som underlättar och hindrar distriktssköterskor att arbeta efter en sårvårdsrutin kan 

riktade åtgärder sättas in för att och stödja underlättande faktorer och undanröja 

hinder. 

 

Förslag till vidare forskning 

I en SBU rapport hävdas att det finns stora kunskapsluckor gällande 

vårdorganisationens betydelse för patienter med ben- och fotsår (SBU, 2014b). Ett 
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viktigt ämne vore att undersöka hur chefer inom vård och omsorg ser på 

implementering av sårvårdsrutiner, och sin roll i att skapa förutsättningar för ökad 

användning av evidensbaserad vård i organisationen. Fler studier behövs även som 

beskriver utfallet och utvärderar olika interventioner som genomförts, för att 

underlätta användandet av evidensbaserad sårvård. Detta skulle förmodligen få en 

stor positiv betydelse i distriktssköterskans dagliga arbete.  
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Bilaga 1: Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som 

involverar människor  

 

Projekttitel: Sjuksköterskors följsamhet till sårvårdsrutiner - En intervjustudie som beskriver hinder 

och möjligheter att följa fastställd rutin. 

Student/studenter: Åsa Harrysson och Camilla Henriksson 

Handledare: Maria Forsner     

Ja Tveksamt Nej 

 

1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska funktionshinder 

samt personer i beroendeställning i förhållande till den 

som utför studien (ex. på personer i beroendeställning är 

patienter och elever)?  

 

  x 

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

  x 

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

  x 

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till 

liv)? 

 

  x 

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

  x 

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår 

i eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa 

eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 

eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i 

fackförening 

 

  x 

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att 

ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  

  x 

 

              Fastställd av forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
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Bilaga 2: Informationsmail till distriktssköterskorna 
 

Information om intervjustudie angående vård av ben- och fotsår 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Syftet med studien är att 

beskriva distriktssköterskors erfarenheter av vad som underlättar och hindrar 

evidensbaserad vård av ben- och fotsår inom primärvården. Studien kan bidra med 

ökad kunskap omkring detta och kan vara till hjälp i det framtida utvecklingsarbetet 

inom sårvård. 

  

Vi kommer att intervjua distriktssköterskor, i primärvården inom 

verksamhetsområdet södra Hälsingland, som arbetat minst ett år och som 

regelbundet arbetar med sårvård.  

  

Deltagande i denna studie innebär att du kommer bli intervjuad vid ett tillfälle av en 

av forskarna. Beräknad tidsåtgång för intervjun är ca 60 minuter. Den kommer att 

ske på din arbetstid, genom ett personligt möte på en plats som du själv valt ut. 

  

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras som en helhet, inte varje 

hälsocentral för sig. De ljudinspelade intervjuerna kommer att hanteras 

konfidentiellt, genom att allt material förvaras, avidentifieras och kodas enligt 

riktlinjer. Endast forskarna och dess handledare kommer att få tillgång till inspelade 

intervjuer. När studien är slutförd kommer allt intervjumaterial att raderas. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Undersökningen kommer att presenteras i 

form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. När studien är färdigställd kan forskarna 

maila den till deltagarna om så önskas. Det kommer även vara möjligt att ta del av 

den färdigställda studien via Digitala Vetenskapliga Arkivet (www.diva-portal.org). 

 

  

Om du är intresserad av att delta i studien, och således samtycker till att delta, så 

kontaktar du någon av forskarna på följande mailadress eller telefonnummer. Du 
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behöver endast ange ditt namn och vilken hälsocentral du arbetar på, samt att du är 

intresserad av att delta i studien. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 Edsbyn 20171002 

 

Åsa Harrysson 

Leg. sjuksköterska, distriktssköterskestudent 

tfn:070-2418481, 

e-post: h16asaha@du.se 

 

Camilla Henriksson 

Leg. sjuksköterska, distriktssköterskestudent 

tfn: 070-2939444, 

e-post: h16camhe@du.se 

  

Marie Elf 

Handledare, Docent 

Högskolan Dalarna 

Tfn: 070-1917856 

E-post: mel@du.se

mailto:h16asaha@du.se
mailto:h16camhe@du.se
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Bilaga 3: Intervjuguide  

 
Intervju nr: 

Datum: 

Intervjuare: 

Intervjuperson: 

Intervjuns längd: 

 

Inledning 

1, Presentera mej själv kort. 

2, Studiens syfte.   

3, Informera att de får avbryta intervjun när önskemål finns. 

4, Informera att allt material kommer att avidentifieras.  

5, Tidsram, max. 60 min 

6, Berätta om upplägget av intervjun: ”Vi kommer att ställa tre öppna huvudfrågor, 

med ev. följdfrågor, där du får berätta fritt utifrån ditt arbete här och nu. Vi är 

intresserade av dina personliga erfarenheter/upplevelser. Jag kommer förhålla mig 

neutral.”  

 

Introduktionsfrågor 

1, Hur länge har du arbetat som sjuksköterska/distriktssköterska? Hur länge har du 

arbetat på nuvarande arbetsplats? 

2, Hur länge har du arbetat med sårvård? 

3, Har du någon utbildning inom sårvård? Vilken? 

 

1, Berätta om ditt arbete omkring ben- och fotsår, i stort, hur arbetar du? 

Följdfrågor:  

- Har ni några speciella rutiner, berätta?  

- Hur går ni tillväga vid nytt långvarigt sår? 

Vid svar ja: Hur används dessa?  

Vid svar nej: Vad arbetar du efter?  

 

-  
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- Hur fick du vetskap om denna rutin? 

- Berätta vad tycker du om rutinen? – Bra/dålig? Varför? 

- Har du fått någon specifik utbildning eller tid avsatt för att arbeta efter 

rutinen/införa rutinen i det dagliga arbetet? 

 

2, Berätta om vad som underlättar/gör det möjligt för dej att arbeta utefter 

ben- och fotsårsrutiner i ditt dagliga arbete 

Följdfrågor:  

- Vilket stöd/förutsättningar behöver du från din chef/organisation? 

- Vad krävs av dig för att underlätta? 

- Vad krävs av dina kollegor/teamet för att underlätta?  

- Berätta vad som underlättar att få patienten att medverka så att rutinen kan 

följas i distriktssköterskans dagliga arbete?  

- Berätta hur du tycker att en rutin ska vara utformad för att du ska kunna 

följa den? 

- Vad är det som är bra i den rutin du följer? 

 

3, Berätta om vad som hindrar/försvårar för dej att arbeta utefter ben- och 

fotsårsrutiner i ditt dagliga arbete?  

Följdfrågor: 

- Vad kan vara bristfälligt gällande chef/organisation? 

- Vad kan hindra när det gäller dig själv? 

- Vad kan hindra när det gäller dina kollegor/teamet?  

- Berätta vad som kan hindra att få patienten att medverka så att rutinen kan 

följas i distriktssköterskans dagliga arbete? 

- Berätta vad i utformningen och tillgängligheten av rutinen som hindrar att 

du använder den i ditt dagliga arbete?  

- Vad är som är dåligt i den rutin du följer? 

 

 

 

 

 


