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Abstrakt 

Personer som lever med svårläkta sår är en stor grupp inom hälso- och 

sjukvården. Multipla problem upplevs, där smärta, läckage, lukt, förändrad 

kroppsuppfattning, minskad rörelseförmåga och obehag av bandage är vanligt. 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda patienter med svårläkta sår. Åtta kvalitativa artiklar valdes ut och 

analyserades genom kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Analysen resulterade i fyra kategorier. Det som framkom i resultatet var att 

sjuksköterskor kände en rädsla för att orsaka ett ytterligare lidande och de ansåg 

att kraven som ställdes på dem var höga och svåra att leva upp till. De tvingades 

distansera sig från patienten, undvika att se hela personen och istället bara 

fokusera på såret för att kunna hantera de krav som ställdes. Tydlig 

kommunikation med annan vårdpersonal var väsentlig för att skapa ett tillitsfullt 

och effektivt samarbete kring patienter och för att kunna ge en god vård. Vården 

av svårläkta sår upplevdes som en personlig och professionell utmaning, och det 

krävs att sjuksköterskan är flexibel. En tillfredsställande och effektiv vård som 

inte leder till ett ytterligare lidande kan uppnås genom kunskap om hur svårläkta 

sår vårdas, hur sjuksköterskor ska bemöta patienter, samt hur svåra situationer 

ska hanteras. 

 

Nyckelord: kvalitativ innehållsanalys, lidande, litteraturstudie, omvårdnad, 

sjuksköterskor, svårläkta sår, upplevelser 
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Personer som lever med svårläkta sår är en stor grupp inom hälso- och sjukvården. Det är 

framförallt den äldre befolkningen som har störst risk att drabbas av trycksår, venösa eller 

arteriella sår, samt neuropatiska sår till följd av diabetes (Beitz & Goldberg, 2005). Att leva 

med svårläkta sår kan vara en långdragen process, som ibland kan pågå i flera år och till och 

med vara livet ut. Detta innebär ett stort lidande för den drabbade individen, då såren påverkar 

det dagliga livet och personens välbefinnande samt livskvalitet (Beitz & Goldberg, 2005; 

Maddox, 2012; Persoon, Heine, Rooij & Achterberg, 2004). Sjuksköterskor har en viktig roll i 

omvårdnaden av dessa patienter och det krävs att de har förståelse för hur det är att leva med 

svårläkta sår. I omvårdnaden av svårläkta sår innefattar det att se patienter som en helhet, 

samt att sjuksköterskor måste skapa en plan för behandling och prevention (Hall & 

Schumann, 2001). 

 

I Sverige lever ca 50 000 personer med svårläkta bensår, och två procent av befolkningen har 

någon gång har haft det. Av vuxna personer som lider av diabetes drabbas ca 15 procent 

någon gång av fotsår. Trycksår förutspås öka kraftigt i framtiden i och med den ökade andelen 

äldre befolkning (Lindholm, 2012, s. 85, 180-181, 233). Sår som trots aktiv 

sjukvårdsbehandling inte läkt ut efter tre månader definieras som svårläkta sår (Briggs, 2010). 

Orsakerna till uppkomsten av svårläkta sår är multifaktoriella. Faktorer som åldrande, riv eller 

slitageskador, kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar och diabetes mellitus kan bidra 

till uppkomsten av svårläkta sår (Beitz & Goldberg, 2005). Även venös-och arteriell 

insufficiens, malignitet och infektioner kan leda till utveckling av svårläkta sår (Briggs, 2010). 

 

Personer med svårläkta sår kan uppleva multipla problem där smärta, läckage, lukt, förändrad 

kroppsuppfattning, minskad rörelseförmåga och obehag av bandage är vanligt (Maddox, 

2012).  Smärta beskrivs som en konstant upplevelse till följd av såren, som varierar under 

dagen och kan överrumpla personen när som helst under dygnet. Smärta till följd av svårläkta 

sår kan minska personens självförtroende att klara vardagliga sysslor, och att upprätthålla sitt 

sociala liv samt fritidsaktiviteter.  Förlust av rörlighet till följd av smärta kan upplevas som ett 

hinder i vardagen, vilket minskar känslan av välbefinnande och upplevelsen av livskvalitet. 

Denna känsla kan medföra att den drabbade personen blir allt mer isolerad och förlorar sin 

identitet. En känsla kan infinna sig som om livet oåterkalleligt har förändrats (Mudge, 

Meaume, Woo, Sibbald & Price, 2008). Konstant smärta, även associerad till sårbehandling 

och undersökning, gör att många upplever ilska och frustration över att vara tvungna att inta 

ett stort antal smärtstillande läkemedel för att klara av dagen. Personer med svårläkta sår kan 
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använda hjälpmedel som exempelvis rullstol för att ta sig fram, och de kan känna stor 

frustration och ovisshet över att inte veta om de någonsin mer kommer kunna gå (Beitz & 

Goldberg, 2005). Läckage och lukt från såren kan upplevas som besvärande för personen och 

kan medföra svårigheter för dem att upprätthålla sin värdighet. Känslor av att inte vara ren, 

oro och frustration är vanligt förekommande. Personen som lider av svårläkta sår kan också 

bli begränsad att arbeta och därmed infinner sig en oro att också förlora arbetet. Även 

varaktigheten om problemet och osäkerhet kring behandling skapar oro hos individen 

(Persoon et al., 2004). 

 

Problem kan uppstå när omvårdnaden av såren blir rutinmässiga, och patienter upplever 

enformighet (Beitz & Goldberg, 2005). Patienter med svårläkta sår kan känna att 

sjuksköterskor inte visar förståelse för de komplexa problem som de upplever, samt att 

patienter och sjuksköterskor inte strävar efter samma mål med behandlingarna. Patienter kan 

uppleva att sjuksköterskors mål är att såret ska läka medan deras eget mål är att uppnå 

välbefinnande (Maddox, 2012). För sjuksköterskor är det därför viktigt att se hela individen 

och dennes problem samt behov, och inte bara fokusera på omvårdnaden av såret. Att ge 

information om tillståndet, vård och behandling samt att stödja patienten att finna vägar att 

leva med såren är viktigt. Sjuksköterskor måste även hålla sig uppdaterade med senaste 

kunskapen om de psykologiska aspekterna vid behandling av svårläkta sår (Beitz & Goldberg, 

2005).  

 

Sjuksköterskor har som uppgift att hjälpa patienter att finna en positiv attityd att fortsätta med 

sitt liv, detta trots de begränsningar de svårläkta såren kan medföra. Sjuksköterskor måste 

också hjälpa patienter att finna vägar att ta sig förbi dessa begränsningar. Har sjuksköterskor 

inte denna förmåga kommer patienten att uppleva ett lidande (Shattell, 2004). Dahlberg 

(2002) beskriver att som patient kan maktlöshet upplevas av att tvingas stå utanför sitt eget 

vårdande, utan att förstå vad som händer. Om vårdaren beklagar sig över egna problem, och 

sin brist på tid, kan detta ge skuldkänslor hos patienter. När rutiner, vårdarna själva och deras 

behov sätts främst istället för att inrikta omvårdnaden på patienters behov och önskemål, 

resulterar detta i ett vårdlidande.  

 

Omvårdnaden av svårläkta sår är inte bara fysiskt och psykiskt påfrestande för patienter, det 

medför även stora kostnader för samhället (Hall & Schumann, 2001). På grund av den ökande 

andelen äldre människor i samhället är ökad kunskap och förståelse för hur svårläkta sår 
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påverkar dem avgörande för sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Beitz & Goldberg, 

2005). Sjuksköterskor är i vissa fall den enda sociala förbindelse som personen med svårläkta 

sår kommer i kontakt med, därför är relationen mellan sjuksköterska och patient kärnan i god 

omvårdnad. Det innebär ett sätt att förhålla sig till den andra människan och livet, och det är 

alltid den som vårdar som har ansvaret för vårdrelationen (Dahlberg, 2002). 

 

Genom att uppmärksamma omvårdnaden av svårläkta sår utifrån sjuksköterskors perspektiv 

är avsikten att denna litteraturstudie ska bidra med ytterligare kunskap och stöd för 

sjuksköterskor i det dagliga omvårdnadsarbetet, och att detta i förlängningen ska innebära en 

god omvårdnad för patienter. Syftet med litteraturstudien var därför att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med svårläkta sår.  

 

Metod 

Vid kvalitativ forskning undersöks människors subjektiva uppfattningar och erfarenheter av 

ett fenomen genom att deras beteenden, perspektiv, känslor och upplevelser studeras 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 3; Polit & Beck, 2008, s. 17). För att kunna besvara syftet 

med litteraturstudien och därmed beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med svårläkta sår, valdes en litteraturstudie med utgångspunkt från ett inifrånperspektiv.  

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen startades genom att en pilotsökning utfördes. Detta genomförs för att 

förvissa sig om att det finns tillräckligt med vetenskaplig litteratur inom det valda 

forskningsområdet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 55-56). Därefter genomfördes en 

systematisk litteratursökning i referensdatabaserna PubMed och Cinahl. Dessa databaser 

fanns tillgängliga via Luleå tekniska universitets bibliotek, och är databaser som innehåller 

referenser inom ämnet omvårdnad (Willman et al., 2006, s. 72). En sökning av indextermer 

gjordes för att kontrollera att korrekta sökord användes för de valda databaserna. Eftersom 

olika databaser är uppbyggda på olika sätt, kan de därför ha olika benämningar för samma ord 

(Willman et al., 2006, s. 63). De sökord som användes vid litteratursökningen var attitudes, 

nursing, qualitative, ulcer, wound care. Inklusionskriterierna som användes vid 

litteratursökningen var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska eftersom 

det är de språken som båda författarna behärskar. Artiklarna skulle vidare vara vetenskapligt 

granskade, finnas tillgängliga i fulltext samt vara kvalitativa studier publicerade från år 2000 
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och framåt. Studier som handlade om distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med svårläkta sår inkluderades också, detta för att inte gå miste om värdefull information 

eftersom det studerade området är ganska litet. De valda söktermerna kombinerades sedan 

med den booleska sökoperatorn AND och de valda inklusionskriterierna för att avgränsa 

sökningen och undvika onödiga träffar (Willman et al., 2006, s. 66, 69-70).  

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning     

 Syfte med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med svårläkta sår 

 Söknr * Söktermer Antal träffar Antal valda artiklar 

 PubMed 2012-09-17       

 1 MSH Nursing 270237 
 

 2 MSH Ulcer 54205 
 

 3 MSH Attitudes 189443 
 

 4 
 

1 AND 2 3356 
 

 5 
 

1 AND 2 AND 3 213 3 

 CINAHL 2012-09-17       

 6 CH Nursing 106132 
 

 7 CH Ulcer 15904 
 

 8 CH Attitudes 82994 
 

 9 
 

6 AND 7 AND 8 121 1 

 10 CH Qualitative 47678 
 

 11 CH Wound care 11566 
 

 12 
 

6 AND 10 AND 11 51 2 

 Manuell sökning 2012-09-19     2 

 Totalt antal valda artiklar     8 

 *MSH - MeSH termer i databasen PubMed, CH - CINAHL headings i databasen CINAHL 

  

 

För att välja ut artiklar som svarade på syftet lästes abstraktet i alla artiklar med titlar som 

verkade relevanta för frågeställningen igenom, för att se om dessa var aktuella att använda i 

litteraturstudien. De artiklar som valdes ut lästes sedan igenom i sin helhet för att se att de 

svarade på det valda syftet, som var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med svårläkta sår. Litteratursökningen kompletterades genom en manuell sökning i 

läroböckers- samt de funna artiklarnas referenslistor. Artiklar som hittades under den 

manuella sökningen kontrollerades att de stämde överens med de inklusionskriterier som var 

satta för litteratursökningen. Litteratursökningen fortgick tills det att inga nya artiklar kunde 

finnas. 
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Kvalitetsgranskning av artiklar 

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna användes SBUs granskningsprotokoll för kvalitativa 

studier (Rosén, 2011). Kvalitetsgranskning innebär att kritiskt värdera trovärdigheten och 

innehållet i studien (Willman et al., 2006, s. 83). Båda författarna gjorde en egen bedömning 

av samtliga artiklar, och sedan jämfördes resultaten för att se så de var överensstämmande. 

Om det fanns någon skillnad i värderingen diskuterades detta mellan författarna för att kunna 

skapa en enhetlig bedömning. Granskningsprotokollet anpassades efter de valda artklarna och 

frågor som inte var relevanta ingick inte i bedömningen. Det finns inga fasta riktlinjer för hur 

granskningsprotokoll ska fyllas i, utan forskaren måste själv avgöra vilka delar som viktiga 

för att kunna skapa en så objektiv värdering av materialet som möjligt (Polit & Beck, 2008, s. 

119). 

 

Artiklarna poängsattes med ett poäng för varje del från granskningsprotokollet de innehöll, 

därmed gav ett ”ja” en poäng medan svaret ”oklart” och ”nej” gav noll poäng. Därefter 

bedömdes kvaliteten på artiklarna genom att den totala poängen räknades om till procent 

(tabell 2). För att en artikel ska uppnå hög kvalitet ska kontext, frågeställning, urval, 

datainsamling, analysmetod och resultatet vara tydligt beskrivet (Willman et al., 2006, s. 96-

97). En översikt av valda artiklar och kvalitetsgranskning redovisas i tabell 3.  

 

Tabell 2. Procentindelning av kvalitet 

Kvalitet Procentindelning 

Hög 80-100% 

Medel 70-79% 

Låg 60-69% 
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Tabell 3. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=8)     

Författare/År

/Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Eskilsson & 

Carlsson 

(2010) Sverige 

Kvalitativ 7 Öppna intervjuer/ 

Innehållsanalys enligt 

Dahlberg et al. (2008) 

Sjuksköterskor försökte finna 

energi för att nå harmoni i sitt 

arbete genom reflektion, 

acceptans och distans 

Hög 

(95%) 

Flanagan et al. 

(2001) 

Storbritannien 

Kvalitativ 15 Fokusgruppsintervju/ 

Innehållsanalys enligt 

Miles & Huberman 

(1994) 

Distriktssköterskorna upplevde 

svårigheter att få patienterna att 

följa behandlingen, och 

menade att metoderna för att 

minska bensårens utbreddhet 

var ineffektiv 

Hög 

(85%) 

Friman et al. 

(2010) Sverige 

Kvalitativ 8 Intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Distriktssköterskor kände ett 

ansvar och en trygghet i 

omvårdnaden av såren 

Hög 

(80%) 

Hallett et al. 

(2000) 

Storbritannien 

Kvalitativ 62 Intervjuer/ 

Diskursanalys 

Sjuksköterskor hade 

svårigheter att få patienter att 

följa behandlingen, och kände 

hjälplöshet och besvikelse när 

såren inte läkte 

Hög 

(80%) 

     

Lindahl et al. 

(2008) Sverige 

Kvalitativ 10 Narrativa intervjuer/ 

Fenomenologisk-

hermeneutisk metod 

enligt Ricour 

Sjuksköterskor måste möta 

patienters och sin egen 

sårbarhet och hindra att ett 

ytterligare lidande uppstår 

Hög 

(90%) 

Lindahl et al. 

(2010) Sverige 

Kvalitativ 6 Intervjuer/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor önskan var att 

ge god vård, att göra gott och 

vara goda sjuksköterskor. De 

uttryckte behovet av att vara 

kompetent och få stöd av andra 

sjuksköterskor och 

yrkeskategorier 

Hög 

(85%) 

Morgan & 

Moffatt (2008) 

Storbritannien 

Kvalitativ 4 

fokusgrup

per med 

3-7 

deltagare i 

varje 

Fokusgruppsintervjuer

/ Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor såg sårläkning 

som en prioritet men om 

patienter försökte få någon 

sorts kontroll över sin vård sågs 

de som svåra 

Hög 

(85%) 

Wilkes et al. 

(2003) 

Australien 

Kvalitativ 26 Semi-strukturerade 

telefonintervjuer/ 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor upplevde 

svårigheter både emotionellt 

och fysiskt att vårda patienter 

med svårläkta sår, och 

samtidigt finnas som stöd för 

närstående 

Hög 

(80%) 
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Analys 

En litteraturstudie med inifrånperspektiv med fokus på människors upplevelser har 

genomförts och analyserats genom kvalitativ manifest innehållsanalys med induktiv ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys används vid omvårdnadsforskning med kvalitativ ansats, där 

avsikten är att på ett systematiskt och objektivt sätt beskriva människors upplevelser av olika 

fenomen. Det som är karakteristiskt med kvalitativ innehållsanalys är att det fokuserar på 

deltagaren och det sammanhang denne befinner sig i. Kvalitativ innehållsanalys betonar både 

skillnader och likheter genom kodning och kategorier. Metoden kan utföras manifest, där 

analysen är textnära och innebär ingen eller minimal tolkning. Eller latent, där forskaren söker 

efter en djupare mening (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det första steget att bestämma om analysen ska 

fokusera på manifest eller latent innehåll. Fokus i denna litteraturstudie är ett manifest 

innehåll, där det som direkt uttrycks i texten beskrivs utan egna tolkningar. Nästa steg i 

analysprocessen är att extrahera textenheter. Dessa består enligt Graneheim och Lundman 

(2004) av ord, stycken eller fraser som relaterar till varandra i innehåll och kontext. 

Textenheterna ska kunna läsas självständigt och vara begripliga i sitt sammanhang. 

Sammanlagt extraherades 233 textenheter ur åtta vetenskapliga artiklar. Dessa textenheter 

svarade alla på syftet som var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med svårläkta sår. Textenheterna fick ett nummer, som skulle göra det möjligt för författarna 

att enkelt hitta tillbaka till ursprungskällan. Därefter översattes textenheterna ordagrant till 

svenska för att sedan kunna kondenseras. Kondensering innebär att innehållet i textenheten 

kortas ner utan att det väsentliga innehållet går förlorat (Graneheim & Lundman, 2004). Efter 

att textenheterna kondenserats sammanställdes textenheter med samma innehåll i en första 

kategorisering. Den första kategoriseringen resulterade i totalt 88 kategorier. Graneheim och 

Lundman (2004) menar att kategorisering kännetecknas av att kondenserade textenheter med 

gemensamt innehåll sammanförs i grupper. En kategori ska besvara frågan vad, samt i denna 

litteraturstudie beskriva manifest innehåll av texten. Därefter utfördes en andra kategorisering 

som resulterade i 31 kategorier. En tredje kategorisering genomfördes, vilken gav 13 

kategorier. Dessa 13 kategorier sammanställdes sedan åter efter likheter i innehållet till sex 

preliminära slutkategorier. De sex preliminära slutkategorierna resulterade sedan i fyra 

slutgiltiga kategorier.   
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Resultat 

Analysen av de vetenskapliga artiklarna resulterade i fyra kategorier (tabell 4). Resultatet från 

dessa kategorier sammanfattas med brödtext samt citat ur artiklarna för att styrka den centrala 

innebörden i varje kategori. 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att känna ansvar för att inte orsaka ytterligare lidande  

Att kommunikationen är viktig för att skapa en god omvårdnad 

Att utmanas både personligt och professionellt  

Att vara flexibel för att hantera brister i organisation och arbetsmiljö  

  

Att känna ansvar för att inte orsaka ytterligare lidande 

Studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman, Klang & Ebbeskog, 2011; Lindahl, Norberg & 

Söderberg, 2008; Lindahl, Gilje, Norberg & Söderberg, 2010; Wilkes, Boxer & White, 2003) 

beskrev att sjuksköterskor ville göra gott för patienter med svårläkta sår och vara bra 

sjuksköterskor. Patienter sågs som en positiv aspekt av vården och deras uppskattning gav 

mening åt arbetet. Sjuksköterskor kände ett ansvar att alltid finnas till hands för både patienter 

och närstående, vilket gjorde att de kunde få känslor av skuld och dåligt samvete om allt inte 

blev bra. De ville att patienters sår skulle läka samtidigt som de kände ansvar för att lindra 

deras smärta och ingjuta hopp i dem. I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl, et al., 

2010) beskrev sjuksköterskor att de upplevde att kraven och förväntningarna som ställdes på 

dem var höga, och de visste inte hur det skulle vara möjligt att leva upp till dem. I studier 

(Lindahl et al., 2010; Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2008) framkom att 

sjuksköterskor var rädda för att inte alltid kunna besvara frågor, veta vad de skulle säga eller 

hur de skulle hantera utmaningar de ställdes inför. Detta ledde till en rädsla för att orsaka ett 

ytterligare lidande för patienter.  

       

It might be a fear in yourself that you will not be able to answer everything or ... you may not be 

up to date on everything new that’s coming and you may not know how to handle it either 

(Lindahl et al., 2010, s. 783).  

 

 

I en studie (Lindahl et al., 2008) beskrev sjuksköterskor att det kändes som om de övergav 

sina patienter när de inte visste hur situationen skulle hanteras. Det framkom i studier 

(Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2010) att de ibland undvek att bli involverade och 

tvingades att distansera sig från patienter för att kunna hantera pressen. De försökte finna sina 
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egna begränsningar i förhållande till patienter, vilket innebar att skapa en balans mellan närhet 

och avstånd. Svårigheter kunde upplevas när relationen med patienter blev för nära. I studier 

(Eriksson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011; Lindahl et al., 2008) beskrev sjuksköterskor 

att de kunde känna att de undvek att se personen och bara fokuserade på såret. Detta eftersom 

situationen hade blivit omöjlig att uthärda, men de ansåg trots detta att det är viktigt att 

respektera varje individ. 

 

They become forced to distance themselves from their patients and stay away in order to cope 

with the pressure that’s they feel (Eskilsson & Carlsson, 2010, s. 4). 

 

 

I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2010) uppgav sjuksköterskor att de 

måste känna att de har kontroll över situationen för att känna sig trygga och bekväma. I en 

studie (Friman et al., 2011) beskrevs att de kände ett ansvar att själva ta hand om såren och 

hade en rädsla för att såren skulle förvärras om andra behandlade dem, då de hade 

erfarenheter av detta sedan tidigare. I andra studier (Lindahl et al., 2008; Wilkes et al., 2003) 

förklarade sjuksköterskor att de kände sig maktlösa då smärtsamma behandlingar av såret 

kunde medföra ett ytterligare lidande för patienter. 

 

Yeah, it’s important that she’s in as little pain as possible, I think. Part for my own good, to 

know she’s not in pain; part for her own sake. And I know the wound doesn’t get better if she’s 

in pain. So when I care for it, I try to do it in such a way that I cause her as little pain as 

possible. You have to be light-handed (Eskilsson & Carlsson, 2010, s. 3). 

 

Att kommunikationen är viktig för att skapa en god omvårdnad 

I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011; Lindahl et al., 2010; Wilkes et al., 

2003) betonade sjuksköterskor att en tydlig kommunikation med annan vårdpersonal var 

väsentlig för att skapa ett tillitsfullt och effektivt samarbete kring patienter, och för att kunna 

ge en god vård. I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2010) beskrevs vikten av 

att kunna ge undervisning om sårbehandling, för att försäkra varje patient en effektiv 

behandling. Detta bidrog till att sjuksköterskor kände sig bättre på sitt yrke och mer hängivna. 

I en annan studie (Lindahl et al., 2010) framkom det att sjuksköterskor uttryckte ett behov av 

att lära sig mer om att kunna ställa lämpliga men svåra frågor i syfte att kunna förstå 

patienternas känslor och deras upplevelse av att leva med svårläkta sår.  

 
It is not until you become initiated yourself into something and gain knowledge that your interest 

seriously awakens. You can start getting committed (Lindahl et al., 2010, s. 784 ). 
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I studier (Lindahl et al., 2008; Lindahl et al., 2010) redogjorde sjuksköterskor för att de inte 

alltid blev lyssnade på, inte respekterade eller tagna på allvar vad gällde deras kompetens och 

erfarenhet av svårläkta sår från andra yrkesroller inom vården. Vilket kunde leda till bristande 

vårdplaner och brister i att fullfölja den planerade vården. I studier (Friman et al., 2011; 

Wilkes et al., 2003) beskrev sjuksköterskor att en viktig aspekt av omvårdnaden var att det 

fanns en plan för hur omläggningarna skulle gå till, att alla var konsekventa i de 

behandlingsmetoder som tillämpades samt att läkningsprocessen utvärderades fortlöpande, 

särskilt om flera sjuksköterskor var inblandade i vården. 

 

It’s important to stick to a plan. Everyone thinks they know best (Wilkes et al., 2003, s. 79). 

 

 

I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011; Morgan & Moffatt, 2008; Wilkes 

et al., 2003) framkom att det var särskilt viktigt att kunna dela ”bördan" och 

arbetsbelastningen med kollegor och att kunna rådfråga varandra, för att hantera svåra 

situationer. I en studie (Eskilsson & Carlsson, 2010) beskrevs att sjuksköterskor genom 

erfarenhet blev bättre på att konstruktivt hantera känslor av otillräcklighet, och fann stöd i 

andra sjuksköterskor genom att dela sina tankar med dem eller genom reflektion.  

 

You get frustrated and stressed… there’s not a lot you can do. You often need debriefing to get 

over it (Wilkes et al., 2003, s. 79).  

 

Att utmanas personligt och professionellt  

I studier (Lindahl et al., 2008; Morgan & Moffatt, 2008; Wilkes et al., 2003) beskrev 

sjuksköterskor att det var både en professionell och en personlig utmaning att vårda patienter 

med svårläkta sår. I en studie (Morgan & Moffatt, 2008) beskrevs att de kände hopplöshet och 

förtvivlan när de gjorde sitt bästa, men att såren trots detta inte läkte. Vidare beskrevs att 

sjuksköterskor kunde känna sig misslyckade och upplevde att de hade misslyckats i sina 

omvårdnadshandlingar. I en studie (Lindahl et al., 2008) framkom att misslyckandet handlade 

om att misslyckas inför patienter, närstående och övrig personal men även i ens egna ögon. 

 

I feel hopeless, because we are not making progress, feeling awful that you can’t do anything, 

we try our best (Morgan & Moffatt, 2008, s. 337). 

 

 

I studier (Hallett, Austin, Caress & Luker, 2000; Wilkes et al., 2003) beskrevs att det ibland 

kändes som om situationen aldrig skulle förbättras, att patienters sår aldrig skulle läka och det 

kändes som om deras arbete inte var till någon nytta. I en studie (Hallett et al., 2000) beskrevs 
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att orsakerna kunde vara att patienter av olika anledningar agerade på sätt som förhindrar 

sårläkning. I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Wilkes et al., 2003) menade sjuksköterskor 

att det var en utmaning att behålla kontrollen och deras tålamod testades i situationer när det 

inte skedde några förbättringar. I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Morgan & Moffatt, 

2008) beskrevs att de kunde känna sig missnöjda över att inte alltid kunde ge den vård som 

patienter var i behov av. 

 

I think it’s quite discouraging, personally for me. To realise that with all your effort the leg is 

not improving. When you go there it gets worse you feel discouraged somehow (Morgan & 

Moffatt, 2008, s. 337). 

 

I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Flanagan, Rotchell, Fletcher & Schofield, 2001; Hallett 

et al., 2000; Morgan & Moffatt, 2008) framkom det att sjuksköterskor kände sig frustrerade 

när patienter inte lyssnade på vad de hade att säga och inte följde den planerade behandlingen. 

De kände frustration över att patienter höll med dem men sedan gjorde precis tvärt emot vad 

de hade sagt. I en studie (Morgan & Moffatt, 2008) framkom det att sjuksköterskor visste att 

när patienter inte var följsamma i behandlingen, kommer deras sår inte att läka.  

 

…we end up saying the same thing over and over again, it’s a complete waste of time as the 

patients never listen…for most of them it’s in one ear and out the other (Flanagan et al., 2001, s. 

156). 

 

I studier (Lindahl et al., 2008; Wilkes et al., 2003) beskrev sjuksköterskor att det var en 

utmaning att möta en gränslös kropp och att hantera den sårbarheten som fanns hos patienter. 

Det innebar också att möta sin egen sårbarhet. Antingen försökte de kämpa för att uthärda, 

eller så upplevdes känslor som var så överväldigande att de riskerade att kollapsa. I studier 

(Lindahl et al., 2008; Lindahl et al., 2010) uttrycktes känslor av maktlöshet över att ha ett 

moraliskt ansvar men att inte kunna förändra patienters situation. I en studie (Morgan & 

Moffatt, 2008) beskrev sjuksköterskor att de kunde känna en lättnad om patienter lades in på 

någon annan vårdinrättning, en känsla som förr kunde varit svår att leva med men som de lärt 

sig att hantera.   

 

It is like ... in reality there is so little you can do to change patients’ situations. In a way that is 

how I feel.  (Lindahl et al., 2010, s. 783). 

 

 

I studier (Lindahl et al., 2008; Wilkes et al., 2003) redogjorde sjuksköterskor för att de ibland 

blev så överväldigade av lukten från såren att de kunde känna sig illamående och vilja kräkas. 
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I en studie (Wilkes et al., 2003) beskrevs att de påverkades av det fysiska utseendet av såren, 

och de fann det svårt när personer isolerades på grund av sårens vanställdhet och lukt. Det 

beskrevs vidare i studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2008) att sjuksköterskor 

kände sig orena och förorenade vid vården av såren. De hade svårigheter att skydda sig mot 

lukten, och detta var en känsla som inte kunde tvättas bort. Men de var tvungna att försöka 

uthärda dessa känslor för att kunna stanna och ta hand om patienter. 

 

It’s difficult to remove the image and odour, you wash your hands but feel it’s still on your 

hands even though you wore gloves (Wilkes et al., 2003, s. 78). 

 
 

I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011; Lindahl et al., 2010) beskrev 

sjuksköterskor att förutsättningar för att kunna ge en professionell vård var att förstå 

patienters situation samt hur såret påverkar patienters liv och välbefinnande. I studier 

(Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2010) beskrev sjuksköterskor att de vid varje 

besök försökte sträva efter att vara känslig och lyhörd inför hur patienter kände. I studier 

(Friman et al., 2011; Wilkes et al., 2003) uppgav sjuksköterskor att patienters trygghet var 

avgörande för dem, och om patienter kände sig lugna och trygga visste de att såren också 

kommer läka bättre.  

 

If they have ulcers needing longer treatment... it’s good to have the confidence and trust that 

arises when you meet regularly...trust is what’s important (Friman et al., 2011, s. 430). 

 

Att vara flexibel för att hantera brister i organisation och arbetsmiljö  

I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2008; Wilkes et al., 2003) beskrev 

sjuksköterskor att vården av patienter med svårläkta sår var både fysiskt och psykiskt 

påfrestande. De påpekade att det var viktigt att det fanns tillräckligt med resurser för att kunna 

göra gott för patienter. I en studie (Lindahl et al., 2010) beskrevs vidare att kompetens för att 

ta hand om såren, tid och en väl fungerande organisation måste finnas. I studier (Eskilsson & 

Carlsson, 2010; Flanagan et al., 2001; Friman et al., 2011; Lindahl et al., 2010; Wilkes et al., 

2003) framkom det att vården av svårläkta sår var mycket tidskrävande och det hade därmed 

en inverkan på resten av sjuksköterskors arbete. I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; 

Lindahl et al., 2010; Morgan & Moffatt, 2008) beskrev sjuksköterskor att de upplevde 

svårigheter med att befinna sig i nuet i mötet med patienter, de kände ibland att tyngdpunkten 

låg på såren och inte på patienten som en hel individ.  Det framkom i studier (Eriksson & 

Carlsson, 2010; Lindahl et al., 2010; Wilkes et al., 2003) att de kände svårigheter att bygga 
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upp tillit mellan dem själva och patienter, då tankarna ofta fanns hos nästa patient eller andra 

åtaganden.  

 

I think that is important ... to see them as whole persons ... not just focus on what the ulcer looks 

like but more how they experience having ulcers (Lindahl et al., 2010, s. 784). 

 

 

I studier (Eskilsson & Carlsson, 2010; Friman et al., 2011) beskrev distriktssköterskor att 

skötsel av sår i patienternas hem var betungande och att de var tvungna att acceptera vad de 

normalt skulle känna är olämpligt när det gäller hygien och att olämpliga arbetsställningar. De 

måste vara flexibla för att kunna lösa olika problem, särskilt de som rör dålig belysning, 

utrustning, ergonomi och hygien. 

 

Dressing wounds at home I sometimes find disgusting… not disgusting, but it’s not optimal… 

because you stand there and you don’t have the proper lighting and maybe not all the things you 

need. It’s not only the physical aspect …, but it isn’t always optimal, perhaps not clean, but you 

are forced to if they can’t move (Eskilsson & Carlsson, 2010, s. 4). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med svårläkta sår. Analysen resulterade i fyra kategorier: att känna ansvar för att inte 

orsaka ytterligare lidande, att kommunikationen är viktig för att skapa en god omvårdnad, att 

utmanas både personligt och professionellt och att vara flexibel för att hantera brister i 

organisation och arbetsmiljö.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor kände ansvar för att inte orsaka ett 

ytterligare lidande för patienter. De upplevde att de övergav patienter och tvingades att 

distansera sig från dem när de inte visste hur de skulle hantera svåra situationer, och upplevde 

svårigheter när de kom allt för nära en patient. Sjuksköterskor ville samtidigt göra mycket och 

ville att det de gjorde skulle bli bra. Ibland gick det inte som de tänkt och då fick de känslor 

av skuld och dåligt samvete. I en studie (Picco, Santoro & Garrino, 2009) beskrev 

sjuksköterskor undvikande som en strategi för att kunna hantera svåra omständigheter. De 

kunde be om att bli ersatta av en annan kollega. Eller att de fick ha med sig en kollega så de i 

situationen kunde samtala med denne för att på så sätt hålla tankarna borta från det som 

upplevdes svårt, och istället kunna koncentrera sig på att utföra uppgiften. En studie 

(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007) som beskrev sjuksköterskors förmåga att hantera svåra 
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situationer i omvårdnaden av patienter som drabbats av cancer, visade liknande resultat som 

litteraturstudien. Det framkom att det var viktigt att lära sig sätta upp gränser för att inte bli 

för personligt involverad i patienter och deras närstående, något som ansågs komma med 

erfarenhet. De beskrev också att det var viktigt att inte vara för nära patienter för att på så sätt 

kunna hantera situationen. Dunniece och Slevin (2000) beskrev i en studie om sjuksköterskor 

som vårdade patienter på en canceravdelning att de kunde uppleva känslor av otillräcklighet, 

rädsla, ångest och ilska i situationer där de inte visste vad de skulle säga eller göra, vilket 

gjorde att de kände sig hjälplösa. De hade ofta en rädsla för att säga "fel sak" och att detta 

skulle påverka patienten på ett negativt sätt. Otillräckligheten beskrevs av sjuksköterskor som 

en central del av känslan att inte kunna hjälpa patienter på ett kompetent sätt. I 

litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor ibland undvek att bli involverade och 

tvingades att distansera sig från patienter för att kunna hantera pressen. I studien av Blomberg 

& Sahlberg-Blom (2007) framkom liknande resultat som visade att sjuksköterskor inte alltid 

prioriterade saker de visste skulle leda till en svår situation, och att de istället koncentrerade 

sig på att utföra sina uppgifter som en rutin för att kunna skapa distans. Att vara närvarande 

och bara lyssna på det patienter delar med sig av kan vara svårt, så de som inte klarar av detta 

väljer att göra något annat istället. Det som framkom i studier (Picco et al., 2009; Dunniece & 

Slevin, 2000; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007) att sjuksköterskors agerande i svåra 

situationer, kan leda till ett ytterligare lidande för patienter utöver det lidande de har till följd 

av sjukdom. Vårdlidande är enligt (Dahlberg, 2002) ett onödigt lidande som innebär att den 

lidande individen blir åtsidosatt och förnekad som en lidande människa. Patienten kan 

uppleva sig förolämpad eller förödmjukad och tvingas stå utanför sitt eget vårdande, om 

denne inte känner sig sedd eller lyssnad till. Nåden och Saeteren (2006) beskrev att det är 

viktigt att sjuksköterskor är medvetna om patienters psykologiska behov för att visa att de 

bryr sig. För patienter är det viktigt att få bekräftelse från sjuksköterskor, att kunna få svar på 

sina frågor och känna trygghet i situationen. En trygg och säker omgivning gör att patienter 

inte känner sig dumma, inkompetenta eller otillräckliga, vilket stärker deras upplevelse av 

värdighet. Med stöd av studier (Picco et al., 2009; Dunniece & Slevin, 2000; Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2007) så kan en del av litteraturstudiens resultat förstås då sjuksköterskor 

beskrev att de ibland valde att inte involvera sig i patienterna och att de upplevde svårigheter 

när relationen till patienten blev för nära. Att de distanserade sig från patienten kan bero på att 

de inte alltid visste vad de skulle säga i svåra situationer eller hur de skulle hantera 

situationen, vilket kan ha sin grund i sjuksköterskans självkännedom. Enligt Blomberg och 

Sahlberg-Blom (2007) är sjuksköterskans självkännedom en viktig del i mötet med patienter 



17 

 

och deras närstående. Det är viktigt att sjuksköterskan känner sina egna begränsningar och 

genom livserfarenhet och professionell erfarenhet lär sig lita på sina egna känslor, sin 

intuition och kan se lidandet hos den andra individen.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor ansåg att kommunikationen var viktig 

för att skapa en god omvårdnad. De beskrev vikten av att kunna dela på arbetsbelastningen 

med kollegor och att rådfråga varandra, för att kunna hantera svåra situationer. I en studie 

(Nathanson et al., 2011) framkom liknande resultat av sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning. De beskrev att ett välfungerade samarbete mellan kollegor är viktigt 

för att uppnå tillfredsställelse i arbetet. Ett sämre fungerande samarbete visade sig ha negativ 

inverkan på sjusköterskor och framförallt vården av patienter. En anledning till bristande 

samarbete kunde vara att läkare hade en tendens att ha attityder som hindrade gott samarbete 

med övrig vårdpersonal. I en studie (Skei, 2008) beskrevs att när sjuksköterskor inte fick det 

stöd de behövde från kollegor, tenderade de till att vända sig inåt och de var tvungna att hitta 

andra lösningar till att få stöd. I en annan studie (Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2010) 

beskrev sjuksköterskor att de kunde få och ge hjälp och stöd till sina kollegor, genom att 

ventilera och diskutera problem och svårigheter som gällde patienter samt andra 

omständigheter på arbetet. Att stödja varandra innebar också att överta arbetet i olika 

situationer om en kollega höll på att totalt förlora tålamodet. Dackert (2010) menar att det 

finns ett positivt samband i att gott samarbete stödjer individuellt välbefinnande. Det finns ett 

negativt samband mellan ett dåligt fungerande samarbete och stress. Utifrån detta föreslår 

författarna en intervention som innebär att sjuksköterskor får större möjligheter att reflektera 

och diskutera sina upplevelser med andra sjuksköterskor, men även annan vårdpersonal. 

Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg och Nygren (2008) redogör i sin studie för en 

intervention som innebär diskussion och reflektion med kollegor där fokus ligger på att 

motverka arbetsrelaterad stress och utbrändhet, med utgångspunkt i personliga upplevelser. 

Detta ger möjligheter för vårdpersonalen att kunna stödja varandra, dela samt jämföra 

upplevelser, vilket i sin tur leder till att de lär sig av varandras erfarenheter. Interventionen 

innebär också att sätta upp individuella mål för förändring och alternativa vägar för att hantera 

stressfulla situationer.  

 

Det framkom även i litteraturstudiens resultat att sjuksköterskor inte alltid blev lyssnade på, 

inte respekterade eller tagna på allvar vad gällde deras kompetens och erfarenhet av svårläkta 

sår från andra yrkesroller inom vården. Begat, Ellefsen och Severinsson (2005) beskriver i sin 
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studie att sjuksköterskor gärna ville att andra yrkesverksamma skulle delta i frågor rörande 

patienter, samtidigt som de ville att deras egen åsikt skulle bli tagen på allvar, att de blev 

lyssnade på samt respekterade. I en annan studie (Kristiansen, Hellzén & Asplund, 2010) 

nämnde sjuksköterskor att deras chefer nästan bara pratade med dem om de gjort något 

otillfredsställande eller dåligt. Det beskrevs också att sjuksköterskor behövde någonting eller 

någon att luta sig mot i svåra situationer. Begat et al. (2005) beskrev vidare att brist på 

samarbete hade en negativ inverkan på patienten. Dessutom kunde det också bidra till en 

känsla av bitterhet mot uppgifter om sjuksköterskors kunskap ifrågasattes. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor kände sig personligt och professionellt 

utmanade vid omvårdnaden av svårläkta sår. De kände sig frustrerade när patienterna inte 

lyssnade på vad de hade att säga och inte följde den planerade behandlingen. De kände 

frustration över att patienten höll med dem men sedan gjorde precis tvärt mot vad de hade 

sagt. I en studie (Russell, Hughes & op't Hoog, 2003) beskrevs det inte går att anta att 

bristande överrensstämmelse mellan sjuksköterska och patient beror på att patienter inte väljer 

att följa de givna råden, utan det kan bero på olika sociala omständigheter. Genom att förstå 

effekterna av de sociala sammanhang patienter befinner sig i, blir sjuksköterskor bättre på att 

förstå patienter och kan utföra lämpligare åtgärder. I en annan studie (Ryan, 1994) beskrivs att 

en möjlig orsak till patienters oföljsamhet kan vara att patienters och sjuksköterskors 

uppfattning och förståelse av sjukdom skiljer sig åt.  Patienters upplevelse av sjukdom utgör 

en viktig del av deras sjukdomsupplevelse som ofta är komplex och skiljer sig från de 

modeller som används av sjuksköterskor. Därför kan patienter vara ovilliga att följa angivna 

råd. De menar att de skulle vara mer angelägna och följsamma om deras synpunkter togs i 

åtanke. I en studie (Edwards, 2003) beskrev patienter orsaker till varför de inte alltid följde 

den rekommenderade behandlingen som var kompressionsbehandling av venösa bensår. De 

beskrev att de inte kunde tolerera behandlingen på grund av smärtan den medförde. Andra 

följde inte behandlingen för att de inte upplevde att det skedde någon förbättring, eller trodde 

att bandageringen skulle göra att såren blev infekterade. Patienter tyckte också det var 

besvärligt att inte skorna passade på grund av att benen var lindade. De upplevde att 

sjuksköterskor inte hade förståelse för hur behandlingen påverkade dem, och beskrev också 

att de ville få information om vad de själva kunde göra för att såren skulle läka bättre. Detta 

kan öka förståelsen för litteraturstudiens resultat. Att sjuksköterskor anser att patienter är 

oföljsamma kan bero på att de inte har förståelse för hur behandlingen påverkar patientens 

hela situation. Detta kan ha sin grund i att sjuksköterskan inte ser patienten som en helhet utan 
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fokuserar endast på problemet och hur det ska åtgärdas. För att öka patienters följsamhet i 

behandlingar måste patienter få en förståelse om varför behandlingen är viktig just för dem. 

En intervention som kan öka patienters förståelse är att sjuksköterskor ger information både 

muntligt och skriftligt, och att informationen är anpassad efter patienters situation och efter 

patienters förmåga att tillgodogöra sig informationen. I en studie (Van Hecke, Grypdonck & 

Defloor, 2008) framkom det att muntlig och skriftlig information hjälper patienter att få bättre 

förståelse, vilket kan ha en effekt på patientens följsamhet i behandlingen. Kvåle och 

Bondevik (2008) beskriver att information som är utformad efter patienters individuella behov 

leder till att de känner sig respekterade som unika individer. Förstår patienter den givna 

informationen leder detta också till att de kan bli mer delaktiga och inflytelserika över sin 

egen vård och behandling. 

 

I resultatet av litteraturstudien framkom det att sjuksköterskor kände en utmaning i att möta 

en gränslös kropp och hantera patienters sårbarhet. Genom att möta den andres sårbarhet 

möter sjuksköterskor även sin egen sårbarhet. Enligt Toombs (1993, s. 18-19) så ställs en 

människa öga mot öga med sin egen sårbarhet när denne drabbas av sjukdom. Sarvimäki och 

Stenbock-Hult (2008, s. 16) beskriver sårbarheten som en upplevelse som både kan stärka en 

relation, men också vara ett hinder. I en studie (Stenbock-Hult & Sarvimäki, 2011) framkom 

att det kan vara en börda att dela någon annans sårbarhet och detta kan vara en känsla som blir 

överväldigande. Sårbarheten kan upplevas som en belastning snarare än ett redskap eller som 

en resurs. En studie (Heaslip & Board, 2012) visade att sjuksköterskor kunde känna sig 

sårbara i situationer som var oförutsägbara. Stenbock-Hult och Sarvimäki (2011) beskrev att 

sårbarheten hjälpte sjuksköterskor att känna av situationer och gav förståelse om vad som 

pågick. Sårbarhet innebär att ha känslor, att vara känslig för att kunna visa empati och att vara 

en god lyssnare. Sårbarhet innebär också att man som person kan ta emot och uttrycka 

känslor, vilket medför att man kan komma närmare den andra individen. Ju mer involverade 

sjuksköterskor var i patienter, ju mer sårbara blev de. I en studie (Heaslip & Broad, 2012) 

framkom det att sårbarheten ökade på grund av vårdpersonalens rädsla för sin egen 

bräcklighet, potentiella sjuklighet och dödlighet. I en studie (Berg & Danielsson, 2007) 

framkom det att patienter kunde känna sårbarhet trots att sjuksköterskor gjorde allt för att visa 

sin medkänsla för patienters situation. Toombs (1993, s. 90-91) menar att när en person 

drabbas av sjukdom upplevs detta som en förlust av helhet som uttrycks i en medvetenhet om 

att kroppen har förändrats. Att kroppen inte längre kan tas för given, utan är ständigt 

närvarande och upplevs som ett objekt.  
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Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor ibland upplevde svårigheter med att vara 

närvarande och befinna sig i nuet i mötet med patienter. De kände att tyngdpunkten låg på 

såren och de uppgifter som skulle utföras, och inte på patienten som en hel individ. De 

upplevde svårigheter att bygga upp en tillit då de hade andra patienter eller åtaganden i 

tankarna. I en studie (Westin & Danielson, 2007) beskrevs att bli sedd och att bli tilltalad som 

en unik individ hade en stor betydelse för patienters välbefinnande. Att inte bli sedd 

upplevdes av patienter som att sjuksköterskor inte var intresserade av dem som personer och 

en de kände sig oviktiga. Sjuksköterskor arbetade efter rutin och deras mål var att genomföra 

den planerade vården, vilket upplevdes av patienter som att de blev ignorerade. I en studie 

(Karlsson & Bergbom, 2010) beskrevs att sjuksköterskor som inte är närvarande i mötet 

byggde upp en distans till patienten, och såg inte den andra personens situation och sårbarhet. 

Detta hindrade dem från att bygga upp en tillit till patienten. Att inte bli lyssnad till som 

patient kan upplevas som att inte bli erkänd som människa. Enligt Suhonen et al. (2011) ger 

en individanpassad vård positiva resultat för patienter inom områden som rehabilitering, och 

skapar en tillfredställelse av vården. Individanpassad vård ökar också motivationen och 

arbetstillfredsställelsen hos vårdpersonal. I en studie (Karlsson & Bergbom, 2010) framkom 

det omhändertagande handlar för patienter om att sjuksköterskor är närvarande i relationen. 

Att sjuksköterskor är närvarande i omvårdnadsåtgärderna som utförs, men också i relationen, 

vilket inkluderar att se den andra personens lidande. Enligt Rchaidia, Dierckx de Casterlé, De 

Blaeser och Gastmans (2009) så känner patienter att sjuksköterskor är närvarande när han/hon 

ser det unika i dem, behandlar dem som individer och visar förståelse för deras behov och 

lidande.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom vikten av att vara flexibel för att hantera brister i 

organisation och arbetsmiljö. Vården av patienter med svårläkta sår var både fysiskt och 

psykiskt påfrestande och det var viktigt att det fanns tillräckligt med resurser för att kunna 

göra gott för patienten. Det framkom att vården av svårläkta sår var mycket tidskrävande och 

detta hade därmed en inverkan på resten av deras arbete, därför beskrevs det att en väl 

fungerande organisation måste finnas. I en studie (McMurray & Williams, 2004) beskrivs ett 

samband mellan ledarstilar, organisatoriska strukturer och effekterna av dessa, vilket har en 

avgörande inverkan på sjuksköterskors arbete. I en studie (Gustafsson, Fagerberg & Asp, 

2010) framkom att kliniskt omvårdnadsledarskap beror på fyra faktorer: erfarenhet, förståelse, 

den yttre miljön, den inre miljön samt miljö- och organisatoriska förhållanden. Dessa fyra 

element var en integrerad del av det stöd som sjuksköterskor behöver ha kunskap om för att 
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kunna utöva ledarskap. I en studie (Murphy, 2007) beskrevs att tidsbrist påverkar kvaliteten 

på vården, patientens önskemål samt de fysiska aspekterna av vård och den mängd arbete som 

ska utföras. I en annan studie (Karlsson, Ekman & Fagerberg, 2009) beskrev sjuksköterskor 

en ökad rädsla för att göra misstag på grund av tidsbrist. Murphy (2007) menar att rutinmässig 

vård är ett problem som hindrar att god vårdkvalitet utförs av sjuksköterskor och problemet 

anses ligga på organisatorisk nivå. 

 

Metodkritik 

Trovärdighet i kvalitativ forskning innebär att metoden är hållbar och ändamålsenlig. För att 

bedöma en studies trovärdighet bör man tillämpa begreppen pålitlighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och bekräftelsebarhet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255).  

 

Det som stärker pålitligheten i denna litteraturstudie är att tillvägagångssättet för 

litteratursökningen är tydligt beskrivet där databaser, sökord, sökkombinationer och 

inklusionskriterier presenteras. Sökningarna presenteras förutom i löpande text även i 

tabellform (tabell 1). Detta gör det möjligt att återfinna de vetenskapliga artiklarna med hjälp 

av de sökvägar och sökkombinationer som redovisats. Artiklar som inte svarade mot syftet 

och de valda inklusionskriterierna valdes bort. Pålitlighet innebär enligt Holloway och 

Wheeler (2002, s. 254-255) att studiens resultat ska vara pålitligt, konsekvent och korrekt. 

Läsaren ska kunna följa tillvägagångssättet under hela analysen, de beslut som forskaren har 

tagit och hur forskaren kommit fram till sina slutsatser. Studien ska också gå att göra om 

under liknande omständigheter med liknande deltagare.  

 

De artiklar som ingår i analysen redovisas i tabellform (tabell 2), där redovisas även 

författare, publiceringsår, land, typ av studie, antal deltagare, metod, huvudfynd och 

artiklarnas kvalitet. Samtliga artiklar har lästs igenom flera gånger i sin helhet av båda 

författarna för att en helhetsbild skulle skapas, och för att försäkra att de svarade på syftet med 

litteraturstudien. För att kunna besvara syftet med litteraturstudien och därmed beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med svårläkta sår, valdes en litteraturstudie 

med utgångspunkt från ett inifrånperspektiv. En annan styrka i litteraturstudien är att samtliga 

artiklar värderades till hög kvalitet. Artiklarna kvalitetsgranskades också av båda författarna 

och resultatet av granskningarna diskuterades om det uppstod oklarheter, detta för att skapa en 

enhetlig bedömning. Enligt Willman et al. (2006, s. 83) ger detta tillvägagångssätt större 

tyngd och stärker trovärdigheten för litteraturstudien. 
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Tillförlitlighet är det viktigaste begreppet för att stärka en studies trovärdighet. Det innebär att 

de som deltog i studien ska kunna känna igen sig i studiens resultat (Holloway & Wheeler, 

2002, s. 255). Det som stärker denna litteraturstudies trovärdighet är att de textenheter som 

extraherades ur de åtta vetenskapliga artiklarna svarade mot syftet med studien. Varje 

textenhet fick en unik kod, som hjälpte författarna att hitta tillbaka till ursprungskällan om 

några oklarheter uppstod. Textenheterna översattes ordagrant till svenska för att inte 

innehållet i dem skulle förloras under kondensering och kategorisering. Kategoriseringen 

genomfördes i fyra steg, där textenheter med samma eller liknande innehåll sammanfördes. 

Fyra slutgiltiga kategorier redovisas med brödtext och ordagranna citat. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) ökar tillförlitligheten i resultatet om ordagranna citat redovisas.  

 

Begreppet bekräftelsebarhet innebär att studiens resultat inte är ett resultat av forskarens egna 

slutsatser eller förförståelse. Det innebär att läsaren ska kunna härleda data från studien till 

dess originalkälla, att forskaren har besvarat studiens syfte och hanterat sin förförståelse 

(Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Data har analyserats med kvalitativ manifest 

innehållsanalys med induktiv ansats, där inga egna tolkningar är tillåtna utan det som direkt 

uttrycks i texten redovisas (Graneheim & Lundman, 2004). Detta är något som författarna har 

varit observanta på under hela analysprocessen, och gått tillbaka till ursprungskällan vid 

oklarheter. Det som ytterligare stärker bekräftelsebarheten i litteraturstudien är att referenser 

har redovisas till alla stycken, vilket gör det möjligt att återgå till originalkällan. 

 

Överförbarhet innebär att den kunskap som är framtagen i studien inom ett visst område ska 

kunna överföras till liknande sammanhang/kontext, eller till liknande personer inom ett 

område (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Urvalet och resultatet är väl beskrivet i 

litteraturstudien. Författarna anser att resultatet från litteraturstudien är överförbart till ett 

större kontext, eftersom den är baserad på flera studier. Resultatet ger också en fördjupad 

förståelse för hur sjuksköterskor upplever omvårdnad av svårläkta sår. 

 

Genom regelbundna diskussioner där handledare och kurskamprater har granskat 

litteraturstudien har författarna fått råd om hur arbetet kunde förbättras för att uppnå ett 

resultat med hög trovärdighet. Något som författarna tror hade kunnat stärka trovärdigheten i 

litteraturstudien är att ytterligare artiklar hade använts vid analysen, men eftersom det 

studerade området är litet och det fanns få vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet. De 

valda artiklarna var rika på data och en variation av fenomenet har därmed uppnåtts.  
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Slutsatser 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med svårläkta sår. Genom att sjuksköterskor får ta del av andras upplevelser kan 

detta leda till en ökad förståelse för och hjälpa sjuksköterskor att finna stöd i hur andra 

upplever och hanterar svåra situationer. Det är viktigt att sjuksköterskor kan vara närvarande i 

mötet med patienten, lär sig att använda sin egen sårbarhet som en resurs i mötet med 

patienter samt ser denne som en helhet och inte bara fokuserar på såret. Att inte se patienten 

som en helhet kan leda till ett ytterligare lidande. Resultatet av litteraturstudien visar också att 

det kan finnas en rädsla bland sjuksköterskor att orsaka ett ytterligare lidande i situationer 

som kan vara svåra att hantera. Denna rädsla kan tvinga dem att distansera sig från patienter 

och endast fokusera på såret för att kunna hantera de förväntningar och krav som ställs. Det är 

både en professionell och en personlig utmaning att vårda svårläkta sår, som också är fysiskt 

och psykiskt påfrestande. Frustration kan upplevas när patienter inte lyssnar på och inte följer 

den planerade behandlingen. Detta visar att det bland sjuksköterskor finns ett behov av att 

inhämta ytterligare kunskaper via utbildning om hur man vårdar svårläkta sår, på vilka sätt 

såren påverkar den drabbade individen, hur man som sjuksköterska ska bemöta patienter och 

hur situationer som anses vara svåra kan hanteras. Det är också viktigt att sjuksköterskor 

undervisar andra i sårvård och att det finns rutiner för hur behandlingen ska gå till. Det är 

viktigt att sjuksköterskor får dessa möjligheter, för att kunna garantera att varje patient får en 

tillfredsställande och effektiv vård som inte leder till ett ytterligare lidande.   

 

Sjuksköterskor behöver ha möjligheter att diskutera och ventilera problem som de stöter på 

gällande patienter och andra omständigheter som rör arbetet. Genom detta kan de finna hjälp 

och stöd i sina kollegor för att hantera situationer på ett bra sätt. Ett positivt samband finns 

mellan gott samarbete och individuellt välbefinnande. Dock behövs mer kvalitativ forskning 

inom området för att få en djupare förståelse för hur sjuksköterskor upplever det att vårda 

patienter med svårläkta sår.  
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