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Sammanfattning 
Bakgrund 
Svårläkta bensår ställer stora krav på distriktssköterskan som måste ha kunskaper inom många 

områden. Distriktssköterskan lägger ungefär 25–50 % av sin arbetstid på att handlägga patienter 

med svårläkta bensår. Svårläkta bensår orsakar stort lidande för patienten, fysiskt, psykiskt och 

socialt. Det är även en stor kostnad för samhället, samt tidskrävande både för patienten och 

vården.  

Syfte 
Syftet med studien var att utforska distriktsköterskors erfarenheter av att handlägga patienter 

med svårläkta bensår. 

Metod  

Kvalitativ studie med individuella intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat 
Resultatet bygger på fyra kategorier. Den första visade att distriktssköterskor önskar mer 

kunskap och tid för att lära sig om olika förband och även arbeta mer kostnadseffektivt. Den 

andra visade att det är viktigt för distriktssköterskan med samverkan med olika vårdinstanser, 

samt att så få som möjligt handlägger och bedömer såret. Den tredje visade att 

distriktssköterskan uppmärksammar att patienterna upplever problem med rörligheten. En del 

distriktssköterskor ser att många av patienterna är oroliga för sårläkning, läckage och lukt och 

kan då isolera sig. Den fjärde visade att några patienter får störd nattsömn ofta på grund av 

smärta från såret. 

Konklusion. 
För att patienter med svårläkta bensår ska känna sig trygga och leva ett så normalt liv som 

möjligt trots sina sår behöver distriktssköterskan ha kunskap, erfarenhet, och tid. 

Nyckelord  

Distriktssköterskans erfarenhet, kvalitativ studie, patientens livskvalité, svårläkta bensår. 

 
 
 
 
  



 
 

 

Abstract 
Background 
Chronic leg ulcers place great demands on the district nurse who must have knowledge in many 

areas. The district nurse spends about 25-50% of her working hours on treating patients with 

chronic leg ulcers. Chronic leg ulcers cause great suffering to the patient, physically, mentally 

and socially. It is also a great cost to society, and time-consuming for both the patient and the 

care. 

Aim 
The purpose of the study was to explore the district nurses' experience of treating patients with 

chronic leg ulcers. 

Method 
A qualitative study with individual interviews was conducted with eight district nurses and 

analyzed with the help of qualitative content analysis. 

Results 
The result is based on four categories. The first showed that district nurses want more 

knowledge and time to learn about different associations and also work more cost-effectively. 

The other showed that it is important for the district nurse to cooperate with various health care 

institutions, and that as few as possible handle and assess the wound. The third showed that the 

district nurse notes that patients experience mobility problems. Some district nurses see that 

many of the patients are worried about wound healing, leakage and odor and can then isolate 

themselves. The fourth showed that some patients get disturbed sleep often because of pain 

from the wound. 

Conclusion 
For patients suffering from chronic leg ulcers to feel safe and live as normal a life as possible 

despite their wounds, the district nurse needs to have the knowledge, experience, and time. 

Keywords: 
Chronic leg ulcers, district nurses experience, patient's quality of life, qualitative design. 
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Bakgrund 
Svårläkta bensår 

Svårläkta bensår definieras som sår som inte har läkt på sex veckor. Sårens placering är från 

malleolerna upp till knäna, det vill säga benets underben (Lindholm, 2018). Svårläkta bensår 

beror oftast på nedsatt venös eller arteriell cirkulation. Cirka 70 procent av såren beror på venös 

insufficiens, 10 procent beror på nedsatt arteriell genomblödning och 20–25 procent av såren 

beror på en blandning av både venös och arteriell insufficiens. Sår på benen läker långsamt, 

vilket beror på att cirkulationen ofta är sämre perifert, vilket i sin tur beror på att ventrycket i 

underbenen är högt när man står upp. Benen kan också svullna, vilket ger sämre förutsättningar 

för sårläkning. Det är mestadels äldre personer som drabbas av svårläkta bensår, men även 

personer som har arbeten där man står, går eller lyfter tungt drabbas av bensår på grund av att 

de lättare drabbas av venös insufficiens (Lindholm, 2018). Andra orsaker till svårläkta bensår 

är vaskulitsår som drabbar främst patienter med autoimmuna sjukdomar och tarmsjukdomar. 

Även patienter med diabetes kan drabbas av svårläkta bensår (Shanmugam, Angra, Rahimi, & 

McNish, 2016).  

 
Sårbehandling i primärvården   
De flesta av patienterna med svårläkta bensår tas om hand inom primärvården (Lindholm, 

2018). Primärvård innebär en vårdnivå utanför sjukhus som utför vård, oavsett huvudman inom 

den öppna vården (Socialstyrelsen, 2011). Enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF, 

2019) arbetar distriktssköterskan inom olika verksamheter såsom kommunal hälso-och 

sjukvård, regionsjukvård och inom privata verksamheter. Detta medför att distriktssköterskan 

behöver ha kunskaper inom många områden då arbetsuppgifterna är skiftande. De ska stärka 

personens egna resurser till egenvård genom information och utbildning så att patienten kan ta 

ansvar för sin egen hälsa och på så sätt främja sårläkning. Distriktsköterskor bedömer ofta 

självständigt patientens bensår och avgör vilken behandling/omläggning som krävs. Detta gör 

att distriktsköterskor som vårdar patienter med svårläkta bensår får en bredare kunskap och 

erfarenhet (Friman, Klang & Ebbeskog, 2010). För distriktssköterskor som arbetar inom 

primärvården innebär sårbehandling ett stort ansvar och distriktssköterskor upplever enligt 

Walsh & Gethin (2009) att det är svårt att sköta om svårläkta bensår då det är en lång 

läkningsprocess. Att behandla bensår kan vara emotionellt påfrestande för distriktssköterskan, 

speciellt när såren inte läker (Chamanga, 2014). Distriktsköterskor lägger uppskattningsvis 

mellan 25–50 procent av sin arbetstid på patienter med svårläkta bensår (Lindholm & Searle, 

2016).  
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Svårläkta bensår och livskvalitet  
Ett flertal studier har visat att vårdtagare som drabbats av svårläkta bensår får sänkt livskvalité 

på många olika plan. Det svårläkta bensåret påverkar vårdtagarna negativt både fysiskt, psykiskt 

och socialt samt även av själva behandlingssituationen och förband som används (Augustin et 

al., 2012; Hopman, Vandenkerkhof, Caley & Harrison, 2016; Phillips et al., 2017). Många av 

patienterna har problem med dagliga aktiviteter såsom att tvätta sig eller duscha. Några 

upplevde att förbanden var obekväma och påminde dem om såret. Att ta promenader kunde 

vara svårt på grund av smärta (Ebbeskog & Ekman, 2001). Smärta är det dominerande 

symtomet. Därefter kommer störd nattsömn och försämrad rörlighet. Många blir isolerade på 

grund av rädsla för att bandaget ska läcka eller att såret ska lukta. Det är vanligt att patienter 

blir deprimerade på grund av sitt svårläkta sår. (Isaac & Watson, 2016). Patienter med svårläkta 

bensår är mer villiga att prova alternativa metoder som till exempel användning av larver i såret 

för att påskynda läkningsprocessen även om det inte finns någon evidens eller effektivitet 

(McCaughan, Cullum, & Dumville, 2013). Det finns patienter som uppgett i en studie av 

Lernevall, Fogh, Nielsen, Dam & Dreyer, (2017) att deras livskvalité påverkas mycket så till 

den grad att de hellre skulle avsluta sitt liv än att fortsätta leva med sitt bensår. Begreppet 

livskvalité kan ses som ett vitt begrepp som inte har någon enhetlig definition. I begreppet 

betonas speciellt komponenter såsom glädje och tillfredsställelse i livet, men vad dessa 

komponenter innebär kan ha olika innebörd för olika människor och i olika sammanhang 

(Fayers & Machin, 2016). Livskvalité kan också röra sig om ett brett och sammansatt mått som 

handlar om individens egen värdering av sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014). I denna egenvärdering 

kan olika faktorer som individens självständighetsgrad, personliga övertygelser och miljö 

tillkomma (World Health Organization [WHO], 1997). Till exempel kan individer som lider av 

samma kroniska sjukdom rapportera helt olika erfarenheter i förhållande till sitt tillstånd, 

beroende på deras personliga förväntningar (Carr, Gipso, & Robinson, 2001). Under 1990-talet 

började begreppet livskvalité införas i sjukvården för att beskriva patientens upplevelse av sin 

sjukdom (Wilson Ballard, 2004). 

 
Konsekvenser ur samhällsperspektiv 

I Sverige beräknas cirka 50 000 personer lida av svårläkta bensår (Lindholm, 2012). Att 

behandla svårläkta bensår är kostsamt. I Sverige beräknas kostnaden till 964 miljoner, per 

patient är det en kostnad mellan 600 kronor och cirka 1400 kronor beroende på sårets storlek. 

Behandlingskostnaden är också beroende på behandlingstidens längd, såromläggningstid, 
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sårets storlek och hur lång tid det tar för såret att läka. Kostnaden för personal representerar den 

största delen av den totala kostnaden, vilket är mer än kostnaden för själva materialet för 

såromläggningen. För att minska kostnaderna både för material och personal kan man använda 

sig av mindre frekventa omläggningar. Detta kan i sin tur leda till en kortare behandlingstid och 

även läkningen av såret kan gynnas (Lindholm, 2018; Lindholm & Searle, 2016). 

 
Teoretisk referensram 
Föreliggande studie utgår från Katie Erikssons vårdteori. Eriksson började sin författarkarriär 

redan på 70-talet och har skrivit en rad böcker. Hon har under åren utvecklat och förändrat 

synen på omvårdnad och omsorg. Eriksson har tre väsentliga begrepp, människa, hälsa och vård 

(Eriksson, 2015). I ett tillägg senare inkluderades även begreppet lidande. Människan utgör 

grunden för hennes teori och enligt henne är människans huvudsakliga existentiella problem 

förhållandet mellan människan och gud och mellan individen och andra människor. Det är 

enligt Eriksson i dessa relationer som människan och hennes existens skapas. Hon beskriver 

hälsa som något som alltid finns inom människan och som trots lidande och illabefinnande 

består ända in i döden. Hälsan är oerhört viktig att främja. Även fast hälsa egentligen inte kan 

komma utifrån så har vi som vårdare och medmänniskor ansvar att skapa förutsättningar för 

hälsa (Kirkevold, 2000). Enligt Katie Erikssons teori är en del av vårdandet hur 

distriktssköterskan tänker på vård och omvårdnad som begrepp. Distriktssköterskans sätt att 

tänka på de olika begreppen som används i samband med vård påverkar distriktssköterskans 

sätt att ge vård eller omvårdnad. Katie Erikssons vision om vårdvetenskap är när kunskap söks 

för vårdande av hela människans hälsa och där lidande är ett begrepp som används. Lidande är 

basen i all vård, därav att lidande är ett av teorins grundbegrepp. Vårdande är enligt Eriksson 

teori att lindra patientens lidande, att hjälpa människan att utvecklas och växa. Erikssons teori 

beskriver att människan är unik. Distriktssköterskan vårdar en människa och en vårdande 

relation uppstår. Distriktssköterskan ser den lidande människan och bygger upp det 

mellanmänskliga och vårdande rum som relationen blir med den lidande människan. Lidande 

är unikt för varje människa och hennes omgivning. Lidandet i vården kan beskrivas som 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Själva lidandet kan även vara kopplat till 

kroppen men även till människans själsliga och andliga dimensioner. Med vårdlidande menas 

att till exempel distriktssköterskan inte har den rätta kunskapen, attityden och förhållningssättet 

till den lidande människan, som har ett behov och begär av kunskap. Det uppstår då ett glapp 

mellan patienten och vårdgivaren, som kan leda till ett vårdlidande (Wiklund & Lindwall, 

2016).  
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Problemformulering 
Svårläkta bensår är en stor kostnad för samhället då svårläkta bensår ofta tar lång tid att läka. 

Personalkostnader representerar den största delen av den totala kostnaden, detta är mer än 

kostnaden för omläggningsmaterial. Ett flertal studier visar på att personer med svårläkta bensår 

har en försämrad livskvalité med smärta, störd nattsömn, social isolering på grund av rädsla för 

att såret ska läcka eller lukta. Distriktssköterskan behöver därför ha kunskap om detta för att 

kunna handha och behandla patienter med svårläkta bensår. Sjukvården har i dag har mer fokus 

på omläggningsmaterial, kostnader, omläggningsfrekvens och att få såret att läka. 

Distriktsköterskor behöver använda hela sin kompetens i vården av patienter med svårläkta sår. 

Det finns tidigare studier som tydligt visar att patienter med svårläkta bensår lider både fysiskt, 

psykiskt och socialt. Författarna avser att utforska distriktssköterskans erfarenheter av att 

handlägga patienter med svårläkta bensår. Detta för att kunna förbättra omvårdnaden och 

därigenom livskvaliteten för denna patientgrupp. 

 
Syfte 
Syftet med studien är att utforska distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter 

med svårläkta bensår. 
 
Metod 
Design  
Studiens syfte var att utforska distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter med 

svårläkta bensår. Författarna valde att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer. Intervjuer genomfördes med åtta distriktssköterskor som hade erfarenhet av att 

handlägga patienter med svårläkta bensår på två vårdcentraler och i hemsjukvård i 

Mellansverige. Kvalitativ ansats är lämpligt att använda då det ger en möjlighet att analysera 

och beskriva data som samlas in genom individuella intervjuer. Den kvalitativa forskningen där 

data är baserad på observationer och informanternas berättelser gör att samarbetet mellan 

informanter och forskare måste fungera för att få en djupare förståelse för det studerade ämnet 

(Kvale & Brinkman, 2014; Polit & Beck, 2012). Kvalitativ metod har sitt ursprung i det 

holistiska synsättet och avser att studera en persons levda erfarenhet av ett ämne, det vill säga 

deras personliga erfarenhet insamlas genom intervjuer (Kvale & Brinkman, 2014). 
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Urval 
Till studien valdes att inkludera informanter genom ett strategiskt urval av distriktssköterskor 

som arbetar på vårdcentral och inom hemsjukvård. Inklusionskriterier var att 

distriktssköterskorna skulle ha arbetat i minst tre år och ha erfarenhet av att handlägga patienter 

med svårläkta bensår. Urval av distriktssköterskor gjordes i Mellansverige då författarna avsåg 

att utforska fenomenet lokalt nära bostadsorten (Höglund Nielsen & Granskär, 2017). 

Urvalgruppen bestod av åtta distriktssköterskor i åldrarna 35–67 år. Informanterna hade arbetat 

som distriktssköterskor mellan 4 till 40 år. 

 
Datainsamling 
Datainsamling skedde genom individuella och anonyma kvalitativa intervjuer med åtta 

distriktsköterskor som arbetade på vårdcentral och i hemsjukvård. Författarna intervjuade fyra 

distriktsköterskor var, en distriktssköterska åt gången, på deras arbetsplats i en ostörd miljö. 

Intervjuerna förväntades pågå under cirka 60–90 minuter per person beroende på 

distriktsköterskornas erfarenhet av att handlägga svårläkta bensår. Intervjuerna genomfördes 

helt anonymt och materialet hanterades på så sätt att bara författarna och deras handledare har 

tillgång till informationen. Datainsamlingen genomfördes med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med olika frågeområden.  I en semistrukturerad intervju används öppna frågor och 

dessa formuleras efter en viss struktur, men ger en flexibilitet att frångå ordningen av frågorna 

och att intervjuaren anpassar sig till det som kommer upp i intervjun. Att anpassa frågor efter 

vad som kommer fram i intervjun gör att interaktionen i samtalet förbättras (Henricson, 2017). 

Intervjuguiden bestod av fyra huvudfrågor som sedan följdes upp med följdfrågor. Författarna 

hade fått en färdigställd intervjuguide och intervjuerna kommer sedan att lämnas till 

handledaren för att ingå i en större studie (bilaga 2). Intervjuerna spelades in med hjälp av 

diktafon och transkriberades innan analys (Kvale & Brinkman, 2014).  
 
Tillvägagångssätt 
Författarna till uppsatsen kontaktade respektive verksamhetschef på de tilltänkta 

vårdcentralerna och i kommunen, hemsjukvården med ett fysiskt besök. Verksamhetscheferna 

fick vid besöket förfrågan om intervjuer kan genomföras med en eller flera distriktssköterskor 

som uppfyller studiens inklusionskriterierna. Informationsbrev med samtycke (bilaga 1) samt 

frågeguide (bilaga 2) lämnades till verksamhetschef vid besöket. Åtta informanter inkluderades 

i studien då de uppfyllde studiens inklusionkriterier. Informanterna kontaktades för att 

bestämma en dag, tid samt lokal för att genomföra intervjun. Informanterna informerades om 



 
 

6 
 

syftet med studien både skriftligt och muntligt. Informanterna fick även information om att de 

deltar i studien frivilligt och att de när som helst kunde välja att avsluta sitt deltagande utan att 

behöva förklara detta vidare. Informanterna fick även information om behandling av 

personuppgifter och att högskolan dalarna är ansvariga över personuppgifterna. Materialet 

kommer att presenteras i form av en uppsats vid högskolan dalarna och det finns möjlighet att 

ta del av det färdiga arbetet. Intervjuerna gjordes under september och oktober 2019 och tog ca 

30 minuter per intervju. Författarna genomförde intervjuerna var för sig, fyra intervjuer var. 

Intervjuerna transkriberades omedelbart efter avslutad intervju. Analyser av intervjuerna 

genomfördes enligt en modell enligt Elo och Kyngäs (2007). Allt intervjumaterial raderades 

när uppsatsen färdigställdes.  

 

 

Dataanalys 
Den kvalitativa innehållsanalysen (tabell 1) påbörjades genom att ordagrant transkribera de 

inspelade intervjuerna till text. Därefter följde analysen de steg som beskrivs av Elo och Kyngäs 

(2007). Författarna läste fyra intervjutexter var i sin helhet upprepade gånger för att erhålla en 

helhetsbild över materialet. Författarna diskuterade sedan materialet gemensamt. Därefter 

organiserades intervjutexterna genom en öppen kodning som innebär att anteckningar och 

rubriker antecknades i texten medan den lästes. De kodade rubrikerna sorterades därefter in i 

underkategorier och slutligen i kategorier, detta efter en analysmall för att få stöd och för att ge 

förståelse för sammanhanget (Elo & Kyngäs, 2007).  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Öppen kodning Kod Underkategori Kategori 

Uppmuntra till fysisk 

aktivitet 

 

Ge ut övningar till 

patienten 

 

Anpassa till varje 

patient 

 

Kost 

Motivation 

 

 

Hjälpmedel 

 

 

Förband 

Anpassa till varje 

patient 

Utgå från 

patientens olika 

förutsättningar 

 

 

Att arbeta för 

fysiskt 

välmående 
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Kontakt med 

dietist 

Svårläkta bensår 

Information om 

sårläkning, anpassad 

Smärta 

Smärtlindring 

Störd nattsömn 

Val av förband 

Hjälpmedel 

Sömn 

Oro 

Rädsla 

Olycklig 

Frustration 

Psykiskt 

välmående 

Val av förband 

Omläggningsfrekvens 

Rädsla för lukt 

Rädsla för att det 

ska vätska 

igenom förbandet 

Oro 

Rädsla 

Isolering 

Socialt 

välmående 

 
Etiska ställningstaganden 
Ett gott etiskt förhållningssätt bör vara vägledande vid all forskning (Polit & Beck, 2012).  I 

Helsingfors deklarationen framgår att omsorgen för studiedeltagarna alltid bör gå före 

vetenskapens och samhällets intresse. Följande etiska principer lyfts fram: principen om 

autonomi, som innebär att studiedeltagaren har rätt att bestämma över sitt deltagande och att 

forskaren ska respektera deltagarens integritet, värdighet och sårbarhet; Principen att göra nytta 

som betyder att forskningen gagnar de människor eller den gruppen av människor som 

forskningen avser; Principen att inte skada som för forskaren innebär ett ansvar över att förutse 

negativa konsekvenser och hur dessa kan undvikas för deltagarna; Rättviseprincipen som 

innebär att alla deltagarna ska behandlas lika och forskarens skyldighet att skydda ömtåliga 

grupper (Codex, 2017). För att skydda studiedeltagarna gjorde författarna en 

risk/nyttabedömning före studien startades. Informationen lämnades till deltagarna i god tid så 

att de kunde bilda sig en uppfattning om studiens innehåll. Samtycke inhämtades både skriftligt 

och muntligt vid intervjuerna. Informationen lagrades på så sätt att bara författarna hade tillgång 

till informationen. Informationen var lösenordskyddad och avkodas så att inget uttalande kan 

leda till informanterna. Materialet kommer att raderas när uppsatsen är färdigställd (Helgesson, 

2015). 

 

Resultat 
Resultatet bygger på intervjuer med åtta kvinnliga distriktssköterskor som arbetat mellan 4 och 

40 år. Distriktssköterskorna arbetade på vårdcentraler och i hemsjukvården på två orter i 

Mellansverige. Under intervjuerna framkom liknande erfarenheter hos distriktssköterskor inom 
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vissa områden. Analysarbetet har utmynnat i fyra kategorier ”Att erhålla kunskap utifrån olika 

behandlingssituationer”, ”Att samverka med kollegor för bättre sårläkning och uppföljning av 

såret”, ”Att arbeta för patientens fysiska välmående”, och ”Att arbeta för patientens psykiska 

välmående” med tillhörande underkategorier. Resultaten presenteras i tabell 2 med kategorier 

och underkategorier. Resultatet presenteras sedan i löpande text utifrån kategorier och 

illustreras med hjälp av citat från informanterna. 

 

Tabell 2. Underkategorier och Kategorier 

Underkategorier Kategorier 

Att utvecklas för varje sår som bedöms 

och behandlas 

Att få erfarenhet av olika sorters 

förband 

 Att erhålla kunskap utifrån olika 

behandlingssituationer 

 

Att samverka med kollegor 

Att kontakta specialister 

Att samverka med dietist för 

patientens välmående  

 

Att samverka med kollegor för bättre 

sårläkning och uppföljning av såret 
 

Att motivera till fysisk aktivitet 

Ge råd om hjälpmedel 

Att välja förband med beaktande av 

patientens fysiska välmående 

Att arbeta för fysiskt välmående 

 

Att samtala om sömnens betydelse för 

sårläkning 

Att beakta patientens oro och rädsla 
 

Att arbeta för patientens psykiska 

välmående 

 

 

 
Att erhålla kunskap utifrån olika behandlingssituationer 
Många distriktssköterskor diskuterade kring erfarenheten som ger ökad kunskap om olika 

sorters svårläkta bensår. Det framkom att det är viktigt med diagnos för att behandla såret på 

rätt sätt, gällande till exempel lindning eller inte. Att ta reda på om det svårläkta bensåret beror 

på venös eller arteriell insufficiens. Här tas med fördel hjälp av läkare eller 

specialistmottagning. Likaså om patienten till exempel är diabetiker, då vissa förband är 

kontraindicerade vid diabetes. Det är viktigt att underliggande sjukdomar är identifierade och 
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bra behandlade. En del av patienterna har till exempel hjärtsjukdomar eller diabetes, dessa 

sjukdomar måste vara välbehandlade då det gynnar sårläkningen. Några distriktssköterskor 

hade önskemål om mer utbildning om sår och förband. Ofta lär man sig av andra som kanske 

har lite mer erfarenhet. Många önskade ha mer tid att läsa på om olika förband och dess 

funktion.  

 

”Det är viktigt att patientens övriga sjukdomar är välbehandlade som till exempel diabetes 

och hjärt-kärlsjukdomar och att det finns en kontakt med behandlande läkare” 

 

”Jag skulle önska att få tid att lära mig om olika sårförband. Det är ju olika förband 

beroende på vilket sår man behandlar. Vid exempelvis diabetes är ju vissa förband 

kontraindicerade. Ibland kan ju fördröjd sårläkning bero på förbandet. Patienten kanske inte 

tolererar förbandet och då måste man byta” 

 

Distriktssköterskorna tog också upp med kostnadseffektivitet när det gäller valet av förband. 

Att välja rätt förband är viktigt. Det går att använda dyra förband på sår som inte behöver läggas 

om så ofta, medan sår som behöver täta omläggningar läggs om med ett billigare förband tills 

det går att utöka omläggningsfrekvensen. Ibland kan det vara motiverat att använda dyrare och 

bättre förband även om såret behöver läggas om ofta för att sårläkningen går fortare. 

 

”Man får ju sina favoritförband, vi har mycket förband som vi nästan aldrig använder. Jag 

brukar försöka tänka på vad det kostar, men man får ju inte bli dumsnål så att det drabbar 

patienten” 

 

Att samverka med kollegor för bättre sårläkning och uppföljning av såret 
Många av distriktssköterskorna pratade om att det är viktigt med samverkan med andra 

professioner och specialistmottagningar. En fördel är att distriktssköterskan kan fotografera 

såren och de följer sedan patientens journal. Det är då lättare att diskutera med till exempel 

specialister på hudmottagningen. Det framkom även att många tycker att det är viktigt med så 

få som möjligt som behandlar och bedömer såret för att få en kontinuitet och att lättare kunna 

följa upp hur såret utvecklas. Att patienten får träffa samma distriktssköterska eller kanske två 

distriktssköterskor ger en ökad känsla av trygghet både för patienten och för distriktssköterskan.  
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”Varje patients sårläkningsprocess är unik och man måste hela tiden följa med och vara 

steget före. Målsättning: att inte vara fler än två som behandlar och bedömer ett sår. Sen är 

det ju även viktigt att se till hela människan. Jag tror att patienten känner sig tryggare då”. 
 

En del distriktssköterskor tar upp vikten av en näringsriktig kost för att främja sårläkningen. 

En del patienter har kontakt med dietist för att få hjälp med rätt kost, några använde 

näringsdrycker som tillskott. 

 

”Många utav de äldre kan man ju få känslan att de äter inte riktigt så bra som de borde, 

kanske de fuskar lite, i stället för att de skulle äta lite mer proteinrikt, lite tätare och mindre 

mängd varje gång. Här kan man ju tänka sig att se till att patienten får kontakt med dietist”. 

 

Att arbeta för fysiskt välmående 
Många av distriktssköterskorna uppmuntrade patienterna till fysisk aktivitet. De 

distriktssköterskorna som författarna intervjuade har inte uppmärksammat att någon av deras 

patienter klagat på att de blir mer orörliga på grund av såret. Många patienter var äldre personer 

som redan innan de fick såret var mindre fysiskt aktiva på grund av ålder eller annan sjukdom. 

Distriktssköterskorna försökte då lämna ut lätta övningar som patienten kunde utföra hemma. 

De försökte även förklara varför det var viktigt att utföra övningarna så att det främjar 

sårläkningen. Att anpassa övningarna efter varje patients förutsättningar är viktigt eftersom 

patienten då får en större följsamhet. För svåra övningar kan göra att patienten inte utför dem. 

När patienterna tyckte att det var förbanden som hindrade dem att utföra fysisk aktivitet försökte 

distriktssköterskorna hitta andra smidigare och mer följsamma förband.  

 

”Det är otroligt viktigt med information från oss distriktssköterskor vad vi ska göra för att det 

ska bli bättre. Prata om egenvård, att röra på sig i den mån man kan och att man gör det 

regelbundet. Förklara på ett bra sätt så att patienten förstår. Sen är det ju viktigt att vi 

försäkrar oss om det också” 

 
”Det är viktigt att använda förband som är smidiga så att patienten klarar att röra sig så 

mycket som möjligt och att de kan använda sina skor. Om det behövs kan läkare skriva remiss 

till ortopedtekniska för utprovning av skor”. 
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Att arbeta för patientens psykiska välmående  
Många av distriktssköterskorna ser att patienternas sömn påverkas, oftast är det på grund av 

smärta från såret. Många distriktssköterskor tar upp frågan med patienterna, om hur de sover 

på natten och om de har smärta från såret. Viktigt att ta upp frågan om patienten anser sig 

smärtlindrad. En del patienter uttrycker oro för att bli beroende av smärtstillande läkemedel. 

Distriktssköterskorna försöker då förklara att risken för beroende är liten om läkemedlen 

används på rätt sätt. 

 

”Patienten ska inte själv behöva be om det. Många kan vara rädda för starka smärtstillande 

läkemedel och sömntabletter då det finns risk för beroende. Det är viktigt att informera att 

risken för beroende är liten om man använder läkemedlen när man behöver dom”. 

 
En del patienter uttrycker oro för att såret inte ska läka, eller att det tar väldigt lång tid. 

Distriktssköterskorna tycker att det är viktigt att förklara sårläkningens faser för patienterna. En 

del distriktssköterskor upplever att patientens oro kan variera mellan gångerna när de får sitt 

sår omlagt. Distriktssköterskan informerade även om kompressionsbehandling när såret har läkt 

och att det är viktigt för att patienten inte ska få nya sår. 

 

”Då får man förklara sårläkningens faser för dom och berätta att det ibland kan stanna upp 

innan det blir bättre. Många behöver egentligen bara få en bekräftelse på detta för att orka 

stå ut”. 
 

Många av patienterna som distriktssköterskorna träffar uttrycker oro för att det ska lukta från 

såret eller att det ska vätska igenom. En del tyckte att de hellre stannar hemma än att vara ut 

bland andra. Distriktssköterskorna anser det viktigt att hitta förband som eliminerar lukt och 

som absorberar bra. Erfarenheten är att om patienten känner sig trygg i val av förband så ökar 

deras livskvalité.  

 

”Det är mycket sådant, det är viktigt med socialt liv. Men många kan bli isolerade på grund 

av rörelsehinder, rädsla för lukt eller att såret ska vätska. Att det gör ont. Då kanske man inte 

orkar träffa andra människor. Som distriktssköterska kan man använda rätt förband, som tar 

bort lukt och som absorberar bra. Hitta rätt omläggningsfrekvens. Patienten ska känna sig 

trygg så att de kan umgås med andra människor och kunna leva ett så bra liv som möjligt 

trots såret”. 
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Diskussion 
Sammanfattning av huvudresultaten 
Studien visar att distriktssköterskorna anser att erfarenhet ger ökad kunskap. Detta medför även 

att distriktssköterskan får en bredare kunskap kring sår och sårläkning, samt val av 

förbandsmaterial. Viktigt att underliggande sjukdomar är välbehandlade och att det finns en 

diagnos vilket sår det är. Om det är arteriell eller venös insufficiens.  

Samverkan med andra yrkeskategorier är viktigt. Distriktssköterskorna ser vikten av kontinuitet 

i behandlingen och bedömningen av patientens svårläkta bensår. Att så få som möjligt är 

inblandade i bedömning samt sårbehandling. Distriktssköterskorna försöker uppmuntra till 

fysisk aktivitet då det är väl känt att det främjar sårläkning. Individuellt anpassade övningar är 

bra då det ökar följsamheten hos patienterna. Distriktssköterskorna poängterar vikten av att 

beakta patientens oro kring sitt sår, framför allt påverkan på sömnen, vilket ofta beror på smärta 

från det svårläkta bensåret. Vad gäller det sociala väl måendet hos patienterna anser 

distriktssköterskorna att det är viktigt att se till att rätt förband används då många av patienterna 

isolerar sig på grund av rädsla för lukt och att det ska vätska igenom förbandet. 

Distriktssköterskorna kan då välja förband som eliminerar lukt och som absorberar bra. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar vikten av att distriktssköterskan behandlar patienten utifrån en 

helhetssyn där både fysiska, psykiska och sociala faktorer ingår. Detta är i linje med tidigare 

forskning av Phillips et al. (2017) som sett att smärta, lukt från såret och sår som vätskar igenom 

förbanden har negativa effekter på patientens livskvalité. Detta ger i sin tur ytterligare negativa 

effekter på sömn, rörlighet och humöret. Detta är även författarnas förförståelse av patientens 

upplevelser av svårläkta bensår. Författarna har mött många patienter som haft en negativ 

påverkan på sin livskvalité på grund av smärta från såret som i sin tur påverkat både sömn och 

rörlighet. Många av distriktssköterskorna i föreliggande studie önskar sig mer kunskap både 

kring själva såromläggningen och kring olika sorters förband. Kunskapen upplevs av de flesta 

distriktssköterskorna öka i takt med erfarenhet och blir större ju mer svårläkta bensår de 

bedömer och behandlar. Det är viktigt att underliggande sjukdomar som diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar är välbehandlade (Lindholm, 2018). Några funderar kring kostnader för olika 

förband, men de påtalar även vikten av att använda förbanden på rätt sätt. Att inte vara rädd att 

använda lite dyrare förband när det är motiverat, men att tänka till en extra gång när 

omläggningarna behöver göras mer ofta och då använda ett billigare förband tills 

omläggningarna kan glesas ut. Detta är en viktig aspekt då senare forskning visar på snabbare 
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sårläkning när man använder bättre och dyrare material. Som i en studie av Barnsbee et al. 

(2018) som bland annat undersökt kostnader för material, konsultation med sjukvårdspersonal, 

patientens rese- och parkeringskostnader och patienternas livskvalité. Kostnaderna för 

omläggningar kan initialt vara höga. Det kan ändå vara kostnadseffektivt då sårläkningen går 

snabbare och därigenom förbättrar patienternas livskvalitet. Samverkan med kollegor och andra 

specialistmottagningar framkommer som en viktig del av behandlingen av svårläkta bensår, 

vilket även framkommer i en studie av Lagerin, Hylander och Törnkvist (2017) som visar att 

distriktssköterskorna söker information om sårbehandling genom att konsultera varandra. 

Studien visar även att kunskapen kan komma från att läsa tidskriftsartiklar och annan litteratur 

om sårvård vilket författarna anser behöver uppmärksammas så att distriktssköterskorna får mer 

tid avsatt att studera och på så sätt få mer kunskap om sårbehandling. Författarna har sett att det 

inte alltid finns tid att studera på arbetstid, då det ofta är ett stort flöde med patienter på 

mottagningar och i hemsjukvård. Flera av distriktssköterskorna anser att så få som möjligt ska 

bedöma och behandla det svårläkta bensåret. Detta för att få en kontinuitet, vilket författarna 

anser är viktigt för att ge patienten en ökad trygghet. Att så få som möjligt behandlar ett sår gör 

enligt författarna det lättare att se förbättringar eller försämringar av såret i ett tidigt skede. 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie anser sig kunna påverka det fysiska väl måendet 

genom att uppmuntra till fysisk aktivitet genom att ge ut anpassade övningar. Enligt Isaac & 

Watson (2016) kan individuellt anpassade övningar göra att följsamheten ökar då det är lättare 

att implementera dessa i vardagen. Om det är så att förbanden hindrar patientens fysiska 

aktivitet, försöker distriktssköterskan i möjligaste mån hitta andra förband. I linje med Friman, 

Klang och Ebbeskog (2010) visar föreliggande studie att distriktssköterskan ger information 

om egenvård framförallt kring fysisk aktivitet. Information till patienten är viktigt för att de ska 

få en ökad förståelse för till exempel hur viktigt det är med egenvård och att röra sig och vara 

fysiskt aktiv i den mån de kan. Det kan då anses att bristfällig information kan leda till sämre 

sårläkning. Fysisk aktivitet kan vara ett krävande och ofta komplicerat beteende med känd dålig 

efterlevnad.  För att åstadkomma förändringar i livsstil och fysisk aktivitet är det viktigt att 

utforska hur patienter uppfattar och förstår vikten av fysisk aktivitet, eftersom det påverkar 

sättet de agerar (Skavberg Roaldsen, Biguet & Elfving, 2010).  En studie av Finlayson, Wu & 

Edwards (2015) visar på vikten av att identifiera risken för att patienten ska få nya sår efter att 

det gamla läkt. Enligt Finlayson, Wu & Edwards (2015) är det en hög återfallsrisk för att få nya 

sår som då ytterligare påverkar patientens livskvalité. Detta kan förebyggas genom livslång 

kompressionsbehandling. Distriktssköterskorna anser då att det är viktigt att motivera 

patienterna att använda stödstrumpor för att inte riskera att få nya sår. Då ett flertal patienter 

upplever att de sover dåligt, ofta på grund av smärta från såret kan distriktssköterskan hjälpa 
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till genom att försäkra sig om att patienten har adekvat smärtlindring. Alla distriktssköterskor  

i föreliggande studie frågade inte patienten om sömn och smärta.  Detta kan i några fall förklaras 

av brist på tid, vilket några distriktssköterskor tog upp i intervjuerna.  Några av 

distriktssköterskorna känner att de har för mycket att göra och att avsatt tid för omläggningar 

är för kort och undviker ibland att påbörja en diskussion med patienten då det kan ta för lång 

tid. Ändå anser distriktssköterskorna att det är deras ansvar att ta upp frågor kring sömn och 

smärta med patienterna. Författarna anser att detta behöver identifieras och avsättas tillräckligt 

med tid för patienten så att distriktssköterskorna kan diskutera med patienterna kring sömn och 

smärta. Likaså tid för information kring sårläkning då många patienter upplever oro kring detta. 

Distriktssköterskan har en viktig roll för att ge information om hur sårläkningsprocessen 

fungerar och att det kan pågå under lång period. Det är viktigt att informera om att såren kan 

försämras innan det blir bättre. Detta framkom i föreliggande studie. Även patienternas 

psykiska välmående påverkas av att leva med svårläkta bensår. Några kunde uppleva rädsla för 

att såret skulle vätska igenom förbanden eller att det skulle lukta och en del stannade hemma 

för att undvika att andra människor skulle uppmärksamma det och ställa frågor. 

Distriktssköterskan kan då välja förband som absorberar bra och förband som eliminerar lukt. 

En studie av Lindahl, Norberg och Söderberg (2008) visar att det även kan vara påfrestande för 

distriktssköterskan att lägga om ett svårläkt bensår som luktar. Studien visar att patienterna är 

medvetna om lukten och känner sig utsatta när distriktssköterskan inte kan dölja att hon känner 

lukten från såret och visar obehag i samband med omläggningen. Författarna anser att 

kommunikation med patienten är viktig vid dessa tillfällen. Författarna upplever att patienten 

kan känna sig tryggare om distriktssköterskan medger att det luktar från såret och att det är 

viktigt att betona att det inte kommer att lukta för alltid. Även informera om att förbanden 

absorberar lukten så att patienten kan känna sig trygg i att det inte ska lukta. I en studie gjord 

av Cunha, Campos & Cabete (2017) framkommer att många patienter upplever känslor av 

ångest kopplat till bandage som de måste använda under lång tid och som kanske syns under 

kläderna. Dessa patienter rankade sig högre på depressionsskalan som användes i studien. 

Enligt Katie Erikssons vårdteori är det viktigt att främja hälsa och att se hela människan. Hon 

menar att lidande är basen i all vård och ett av teorins grundbegrepp. Eriksson menar att 

vårdande är att lindra patientens lidande och att hjälpa människan att utvecklas och växa. I 

vården kan lidandet beskrivas som sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Hälsa är 

oerhört viktigt att främja och även om hälsa inte kan komma utifrån så har vi som vårdare 

ansvar för att skapa förutsättningar för hälsa (Eriksson, 2015). En studie av Brtan Romic et al 

(2015) visar att det är viktigt att se till patientens psykiska tillstånd för att lättare kunna handskas 

med det svårläkta bensåret. Författarna har sett att många patienter har försämrad livskvalité på 
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grund av sina svårläkta bensår. Författarna identifierar vikten av att alltid se till hela människan 

och att vi behöver ställa frågor till patienterna. Att enbart lägga om såret är oftast inte 

tillräckligt. Författarna håller med om ovanstående studie, då det svårläkta bensåret ofta orsakar 

mycket psykiskt lidande. Det är viktigt att distriktssköterskan identifierar detta. När en patient 

med svårläkta bensår också mår psykiskt dåligt kan följsamheten till exempelvis fysisk 

aktivitet, kost eller kompressionsbehandling minska. I arbetet framkommer det att alla inte 

själva tar upp frågor kring till exempel smärta från såret eller störd nattsömn. Att ställa frågor 

kan då underlätta för patienten att berätta om detta. Kan man hitta och åtgärda problemen 

patienterna har, orsakat av sitt svårläkta bensår, anser författarna att livskvaliteten kan öka. I en 

studie av Nygren-Zotterman, Skär, Olsson och Söderberg (2015) beskrivs vikten av att 

distriktssköterskan ser hela människan och att fokus ligger helt på patienten. Detta medför att 

patienten upplever sig meningsfull och ger känsla av trygghet. Denna studie ger ytterligare stöd 

åt Katie Erikssons teori och även författarnas åsikter. 

Metoddiskussion 
Kvalitativ design valdes till studien för att kunna beskriva distriktssköterskans personliga 

erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår. Om kvantitativ ansats hade valts 

hade det gett en övergripande bild men inte den förståelsen som erhålls med hjälp av en 

kvalitativ ansats med individuella intervjuer. Tillstånd för intervjuerna söktes innan hos 

verksamhetschefen på varje arbetsplats. Urvalet av deltagare består av åtta distriktssköterskor 

som arbetar i Mellansverige. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om fler 

distriktssköterskor i Sverige hade inkluderats. Det hade då kunnat ge ett bredare underlag för  

resultat. Författarna valde i denna studie att göra ett bekvämlighetsurval på grund av tid till 

förfogande och restid. Om intervjuer skulle ha gjorts på andra orter längre från författarnas 

bostadsort finns risk att det hade blivit för stressigt och på så sätt påverkat resultatet. De 

intervjuade hade dock långvarig erfarenhet och kunde ge breda beskrivningar. En begränsande 

faktor har varit den knappa tiden till förfogande, då distriktssköterskorna på sina arbetsplatser 

har en ansträngande arbetssituation. 

Intervjuerna beräknades ta 60–90 minuter, men de flesta intervjuerna gjordes på cirka 30 

minuter. Detta kan bero på författarnas teknik vid intervjuerna, samt att samtalen flöt på bra 

och författarna ansåg att det väsentliga togs upp vid intervjuerna. Distriktssköterskorna 

intervjuades i ostörd miljö och samtalen spelades in med hjälp av diktafon. Fördelen av att spela 

in intervjuer är att man har möjlighet att gå tillbaka till materialet och uppleva intervjun flera 

gånger vilket underlättar analysprocessen (Kvale & Brinkman, 2014). Författarna genomförde 

intervjuerna var för sig, fyra intervjuer var. Intervjuerna transkriberades omedelbart efter 
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avslutad intervju. Analyser av intervjuerna genomfördes enligt en modell enligt Elo och Kyngäs 

(2007). Tabell skapades utifrån de begrepp som beskrivs i modellen vilket underlättade 

processen. En studies tillförlitlighet kan diskuteras med hjälp av begreppen pålitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2012). Pålitligheten i denna studie kan förstärkas 

av att informanterna i studien arbetat länge med svårläkta bensår och således bred erfarenhet av 

de problem som kan uppstå. Trovärdigheten förstärks genom det urvalet av informanter som 

gjordes, det vill säga att de var distriktssköterskor och hade arbetat i minst tre år. 

Distriktssköterskorna som intervjuades arbetade med egen mottagning och hade kontakt med 

patienter med svårläkta bensår relativt ofta. För att garantera tillförlitligheten har resultatet 

illustrerats med citat från de intervjuade distriktssköterskorna samt att tillvägagångssättet 

beskrivs noggrant för att läsaren ska kunna bedöma överförbarheten till liknande kontext 

(Graneheim & Lundman, 2004). Ingen av författarna hade tidigare erfarenhet av att genomföra 

intervjuer, vilket kan ses som en svaghet. Genom tidigare arbete och sökning av artiklar 

gällande svårläkta bensår har författarna en del förförståelse, vilket kan påverka sättet att ställa 

frågor vid intervjuerna. Det kan även påverka tolkningen av resultatet. Dock har författarna 

försökt vara neutrala när sammanställningen av resultatet gjordes. De flesta 

distriktssköterskorna som intervjuades höll även med om svårigheter som kan uppstå för en 

patient med svårläkta bensår. 

 
Etiska aspekter utifrån klinisk nytta 
Studien visar att patienterna påverkas både fysiskt, psykiskt och socialt. Att ta tillvara på den 

kunskapen och vilka faktorer som påverkar patientens livskvalitet på olika plan kan få betydelse 

för hur man som distriktssköterska behöver tänka på att se hela patienten och inte bara ett sår. 

Författarna har endast studerat ett litet antal och är medvetna om att denna studie inte 

representerar alla mottagningar och patienter.  

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk nytta 
I Sverige finns många som lider av svårläkta bensår och det är väldigt kostsamt. För patienten 

innebär det ofta många resor till och från till exempel vårdcentral när de ska få sitt svårläkta 

bensår omlagt. Det är kostsamt både vad gäller tid och ekonomi samt påverkar patientens 

livskvalitet. Det påverkar även miljön genom exempelvis plastförpackningar, förbanden, 

resorna till och från vårdenhet. Genom att ta tillvara på den kunskap som finns gällande 

omläggningsmaterial och omläggningsfrekvens kan man minska lidandet för den enskilda 

patienten. Distriktssköterska är en yrkesgrupp som ofta möter patienter med svårläkta sår och 
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studien visar att det finns en medvetenhet gällande vikten av att ge information om egenvård 

där kunskapen hos patienten tas tillvara. Detta kan främja sårläkning och i förlängning minska 

kostnader för samhället. Det är viktigt att distriktssköterskan får den tid som behövs för varje 

patient så att tiden finns för information om egenvård och vad patienten själv kan göra för att 

främja sårläkning. 

 

Slutsats 
Det är viktigt att distriktssköterskor som handlägger och bedömer svårläkta bensår har en 

fördjupad kunskap i både förbandsmaterial men även i hur patienterna upplever det då de lever 

med ett svårläkt bensår. Distriktssköterskorna kan behöva mer tid till detta, då många upplever 

det som tidspressat. Det kan vara betydelsefullt för patienten att möta en distriktssköterska som 

har kunskaper och som har tiden för patienten. Det medför att patienten kan känna sig trygg. 

 

Förslag på vidare forskning 
Vi har en åldrande befolkning där risken för sårförekomst förväntas öka. Det gör att behovet av 

förebyggande åtgärder behöver studeras både utifrån vårdtagarens som vårdgivarens 

perspektiv. 

 

Självständighetsdeklaration 
Författare Veronica Laitinen och författare Ulrika Nilsson har i lika stor omfattning bidragit till 

alla delar av denna uppsats. 
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Bilaga 1 Samtycke 

Information för informerat samtycke till medverkan i studie med syfte att utforska distriktssköterskors 
erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår med fokus på patientens livskvalité. Du 
tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  Åtta distriktssköterskor kommer att tillfrågas 
att medverka i undersökningen och distriktssköterskorna ska ha arbetat minst tre år som DSK och ha 
erfarenhet av att handlägga patienter med svårläkta bensår. Urvalet av distriktssköterskor har gjorts i 
Mellansverige. Intervjuerna beräknas ta ca 60–90 minuter per person. Varje område har en 
huvudfråga som följs upp med följdfrågor. Frågorna har fokus på patientens livskvalité. Aktuella 
personer i intervjuerna kan be att få tillgång till intervjufrågorna innan. Möjlighet finns att ta del av 
den färdiga uppsatsen. Informationen kommer att lagras på så sätt att bara författarna har tillgång till 
informationen. Informationen kommer att vara lösenordskyddad. Materialet kommer att raderas när 
uppsatsen är färdigställd. Högskolan Dalarna är ansvarig för behandlingen av personuppgifter i 
samband med examensarbetet. Som deltagare i undersökningen har du enligt dataskyddslagen rätt att 
få information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också̊ rätt att ansöka om ett så 
kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor om behandlingen av personuppgifter 
kan du vända dig till Högskolans personuppgiftsombud: dataskydd@du.se 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. 
Ort/datum Falun 2019-05-13  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Veronica Laitinen tel 070-3549122 v13verla@du.se  Dsk student 

Ulrika Nilsson tel 070-4662768 h18ulnil@du.se Dsk student 

Anne Friman tel XXX-XXXXXX afi@du.se Handledare 

_______________ _______________ _______________ 

Veronica Laitinen Ulrika Nilsson Anne Friman 
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Bilaga 2 Frågeguide 
Syfte: att utforska distriktssköterskors erfarenheter av att handlägga patienter som lider av 
svårläkta sår med fokus på patientens livskvalité 
Inledning: Personer med bensår vårdas ofta under lång tid inom sjukvården och primärvården 
kan ses som basen i behandling av bensår av olika etiologiska orsaker. Det är framför allt 
distriktssköterskor som ansvarar för dessa patienter. 
Inledande fråga: Vad har du för erfarenhet av att behandla svårläkta bensår av olika 
etiologier? 

Frågeområde Huvudfråga 
Patientens 
 
Fysiska välmående 

Hur tänker du kring patientens fysiska välmående 
 
Ev. följdfrågor: 

• Rörelseförmåga – ngt som du gör för att underlätta? 
• Det dagliga livet – vad kan du göra för att underlätta? 

Beroende av hjälp – kan du påverka? 
 

Patientens 
 
Psykiska välmående 

Hur tänker du kring patientens psykiska välmående 
 
Ev. följdfrågor: 

• Sömn – brukar du ta upp frågor kring detta med pat.? 
• Oro – har du märkt om pat. uttrycker oro över sitt sår? 
• Olycklig – har dina patienter visats sig vara olyckliga över sina 

sår? på vilket sätt? hur hanterar du detta? 
• Frustration - har dina patienter visats frustration och rädsla över 

sina sår – hur hanterar du det? 
• Rädsla för att såret inte ska läka 

 
Patientens 
 
Sociala välmående 

Hur tänker du kring patientens sociala välmående   
 
Ev. följdfrågor: 

• Aktiviteter med andra  
• Beroende av hjälp 
• Lukt från såret – hur hantera lukt från såret om det hindrar pat. 

umgänge med andra? 
• Sekret från såret – hur hanterad vätskande sår så att det inte 

hindrar pat. sociala kontakter? 
 

DSK:s  
samverkan 

Hur skulle du som distriktssköterska ha nytta av att kunna 
samverka kring patientens välmående? 
 
Ev. följdfrågor: 

• Hur tror du att din samverkan med andra professioner skulle 
påverka patientens sårläkning och välmående? 

Avslutande frågor: Är det något mer du vill tillägga
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Bilaga 3 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  
  
Projekttitel: Distriktssköterskans erfarenheter av att handlägga patienter med svårläkta bensår - Med fokus på 
patientens livskvalité 

Student/studenter: Ulrika Nilsson och Veronica Laitinen 

Handledare: Anne Friman      

 Ja  Tveksamt  Nej  
1  
  

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas dvs. omfattar studien deltagare 
som kan betraktas tillhöra en sårbar grupp t.ex. barn (under 18 år), personer med 
nedsatt kognitiv förmåga, psykisk funktionsnedsättning eller sådana som har en 
beroendeställning till den som genomför studien t.ex. som patienter eller elever 
till densamma?  
  

     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?  
  

     X 

5  
  

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 
människa (t.ex. blodprov)?  
  

     X 

6  Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 
sexualliv?  
  

     X 

7  Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som brott, domar i 
brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden?  
  

     X 

8  
  

Avser du att behandla personuppgifter? Observera att:  
• Samtliga uppgifter som kan kopplas till en levande person betraktas som 

personuppgifter, även om de är kodade eller krypterade.  
• I händelse av att studentarbetet INTE omfattar några känsliga 

personuppgifter och heller INTE deltagare som tillhör en sårbar grupp 
eller deltagare som INTE står i beroendeställning till den som genomför 
studien, behöver inte någon ansökan till Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna göras.  

• Vid behandling av personuppgifter ska dock ALLTID anmälan om detta 
göras på avsedd blankett som sänds till:  
dataskydd@du.se  

   

     X 

                Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2019-01-02    
 
 


