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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är 
sjuksköterskans ansvarsområde, trots att undersköterskor oftast sköter uppgiften. Det finns 
inget hinder i lagstiftningen att sårbehandlingen överlåts på undersköterskan, förutsatt att 
vården är patientsäker. Forskning visar att sjuksköterskor ofta känner sig osäkra gällande 
sårbehandlingar, men forskning om undersköterskors erfarenheter saknas. Syftet: Att 
beskriva sjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 
svårläkta sår på vårdavdelningar. Metod: Semistrukturerade intervjuer med sju 
sjuksköterskor och åtta undersköterskor analyserades med manifest kvalitativ 
innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Deltagarna beskrev att undersköterskor 
vanligen utför såromläggningar och att sjuksköterskor i varierande utsträckning försöker 
följa behandlingen, men att tidspress utgjorde ett hinder för sjuksköterskornas önskan om att 
vara mer delaktiga. Det framkom att sårbehandling är en komplex uppgift, för vilken de flesta 
ansåg att de inte hade tillräcklig kompetens. Stöd hämtades från erfarna kollegor och teamet 
runt patienten som bland annat bestod av sårexperter från Sårcentrum. Slutsats: 
Vårdgivaren behöver inse att komplexiteten i vården av patienter med svårläkta sår utmanar 
målet om god och säker vård. Därför krävs personal väl förberedd för uppgiften, både genom 
en god teoretisk grund och omfattande klinisk erfarenhet av sårbehandlingar – som ges den 
tid som faktiskt behövs. 

Nyckelord: erfarenhet, kompetensutveckling, kvalitativ innehållsanalys, sårbehandling 

  



ABSTRACT 

Background: The National guidelines stipulate that wound care is the registered nurse's 
area of responsibility, but usually assistant nurses perform the task. There is no hinder in 
legislation to entrust the task to assistant nurses, provided the care remains safe. Research 
shows that nurses often feel uncertain about wound care, but research on assistant nurses' 
experiences is lacking. The purpose: To describe registered nurses 'and assistant nurses' 
experiences of caring for patients with difficult-to-heal wounds in care units. Method: Semi-
structured interviews with seven registered nurses and eight assistant nurses were analyzed 
with manifest qualitative content analysis with inductive approach. Results: Participants 
described that assistant nurses usually perform the wound care and that registered nurses try 
to follow the treatment to varying degrees, but that the time pressure constituted an obstacle 
to nurses' desire to be more involved. The result showed that wound care is a complex task, 
for which many felt they lacked sufficient competence. Support was obtained from 
experienced colleagues and the team around the patient, which consisted of wound 
specialists from the Wound Center. Conclusion: The caregiver needs to realize that the 
complexity of caring for patients with hard-to-heal-wounds is a challenge to patient safety 
and hence requires competent staff who are well prepared for the task, both through a 
theoretical basis and frequent practice of wound care that is granted the time actually 
required. 

Keywords: experience, qualitative content analysis, skills development, wound care  
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1 INLEDNING  

Redan under utbildningen till sjuksköterska insåg jag att svårläkta sår är ett komplext 
omvårdnadsproblem, ofta förknippat med stort lidande för patienten. Dels mötte jag 
patienter med svårläkta sår under verksamhetsförlagd utbildning på vårdcentral, men också 
under sommarlovets arbete som undersköterska på en geriatrisk avdelning. Som 
undersköterska förväntades jag utföra såromläggningar utan stöd av sjuksköterskor och utan 
vidare instruktioner, förutom eventuellt en sårjournal som ofta var bristfällig. Dessvärre har 
mina erfarenheter som färdig sjuksköterska bekräftat att situationen från sommarlovet inte 
var unik, utan snarare representativa för hur sår behandlas på vårdavdelningar. En känsla av 
personlig otillräcklighet och insikten om vilket patientlidande min bristande kompetens 
kunde orsaka - drev på sökandet efter mer kunskap om sår. Bland annat läste jag en 
fördjupningskurs i sårbehandling, vilket gav en god teoretisk grund. Trots genomgången 
kurs, var det svårt att besluta hur patientens svårläkta sår skulle behandlas. Det blev 
uppenbart att teorin behövde kompletteras med mycket erfarenhet av patientgruppen. Ur 
insikten väcktes mitt intresse att studera hur sjukvårdens lagar, samt riktlinjer och lokala 
rutiner, säkerställer att patienter med svårläkta sår får en vård av god kvalitét av personal 
med rätt kompetens för uppgiften. Detta examensarbete kan förhoppningsvis öka kunskapen 
om de utmaningar som möter personal som vårdar patienter med svårläkta sår. 

2 BAKGRUND  

Nedan beskrivs utmaningar i vården av patienter med svårläkta sår. Vidare redogörs för hur 
hälso- och sjukvårdens kvalitetsarbete styrs av ramlagar, riktlinjer och lokala rutiner med 
målet att uppnå en god vård. Bakgrunden behandlar också hur tillgång på kompetent 
personal är avgörande för en patientsäker vård.  

2.1 Svårläkta sår – definition och orsaker 
Begreppet ”svårläkta sår” har i Sverige ersatt den tidigare benämningen ”kroniska sår” 
(Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2014). I engelska litteratur används 
fortfarande ”chronic wounds/ulcers”, men även begrepp som ”complex, hard-to-heal, 
difficult to heal, non-healing” förekommer (Kyaw et al., 2018; Martinengo et al., 2019).  

Svårläkta sår definieras ofta som sår som inte följer förväntade faser och tidsförlopp för 
läkning (Frykberg & Banks, 2015). Emellertid saknas konsensus kring definitionen och 
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framför allt kring tidsgränsen, vilket försvårar forskning inom området (Gould & Li, 2019; 
Kyaw et al., 2018). Tidsgränsen för att klassificera sår som svårläkta, varierar mellan några 
veckor upp till tre månader (Kyaw et al., 2108). I det svenska kvalitetsregistret för svårläkta 
sår används sex veckor som tidsgräns (Rikssår, 2017). Ett sår genomgår normalt olika faser i 
läkningsprocessen – koagulation, inflammation, nybildning och slutligen mognadsfasen 
(Frykberg & Banks, 2015; Schultz et., 2003; Zhao, Liang, Clarke, Jackson, & Xue, 2016). 
Svårläkta sår tenderar emellertid att kvarstanna i inflammationsfasen (Atkin, 2019; Zhao et 
al., 2016). 

Svårläkta sår delas vanligen in i grupperna bensår, fotsår och trycksår (Martinengo et al., 
2019; SBU, 2014). Även maligna tumörsår kan ibland inkluderas i begreppet svårläkta sår 
(Benbow, 2016). Den vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens (cirka 50–60 
procent), medan 15–20 procent har arteriell insufficiens (SBU, 2014). Det förekommer också 
patienter som utvecklar både venös- och arteriell insufficiens (Jockenhofer et al., 2016). Även 
ett flertal systemsjukdomar, så som reumatologiska sjukdomar, kan på grund av 
småkärlsinflammation orsaka sår på benen (Jockenhofer et al., 2016; SBU, 2014). Fotsår 
drabbar främst patienter med nedsatt cirkulation och/eller diabetes (Martinengo et al., 2019; 
SBU, 2014). Grundorsaken till trycksår är nedsatt rörlighet, men vanliga faktorer som ökar 
risken för trycksår är nedsatt cirkulation och syresättning av vävnad, förekomst av diabetes, 
dålig nutritionsstatus, nedsatt känsel och hög ålder (European Pressure Ulcer Advisory Panel 
[EPUAP], 2019). Svårläkta sår är vanligare hos äldre på grund av sämre sårläkning och 
samsjuklighet (Guo & Dipietro, 2010; Gould et al., 2015; SBU, 2014). Exempelvis är venösa 
bensår tre till fyra gånger vanligare hos personer över 80 år, jämfört med åldern 65–70 år 
(Margolis, Bilker, Santanna, & Baumgarten, 2002). Sammanfattningsvis har svårläkta sår 
ofta multifaktoriella orsaker vilket gör dem svåra att behandla (SBU, 2014). 

2.1.1 Konsekvenser av svårläkta sår 

WHO har beskrivit svårläkta sår som ett globalt folkhälsoproblem (Serena, 2014). Den 
globala förekomsten ökar och studier pekar i riktningen av en punktprevalens av 2,2 per 
1000 invånare (Martinengo et al., 2019). Sårrelaterade kostnader uppskattas från två till fyra 
procent av den svenska hälso- och sjukvårdsbudgeten (SBU, 2014). Materialkostnaden utgör 
cirka 15 procent av totala vårdkostnaden, medan 85 procent utgör kostnader för personal 
som lägger om såret samt kostnad för eventuell sjukhusvistelse (Lindholm & Searle, 2016). 
Majoriteten av såren behandlas i primärvården, men en betydande andel av såren kräver 
någon gång sjukhusvård på en vårdavdelning (Lindholm & Searle, 2016). Vårdavdelning är 
enligt Svensk ordbok (2009) en avdelning på sjukhus för inneliggande patienter.  

En metodisk behandlingsstrategi med minskad omläggningsfrekvens förkortar läkningstiden 
och sänker kostnaderna förknippat med svårläkta sår, enligt statistisk från det svenska 
kvalitetsregistret Rikssår (Öien, Forssell & Ragnarson Tennvall, 2016). Genom att låta ett 
modernt förband sitta längre tillåts ”ostörd sårläkning”, vilket gynnar läkningen (Berg, 
Lazaro Martinez, Serena, Dhoonmoon & Ousey, 2019; Blackburn, Ousey, & Stephenson, 
2019).  
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Svårläkta sår är ofta förknippade med smärta och nedsatt livskvalitet (Benbow, 2016; Parker, 
2012; Paschou, Stamou, Vuagnat, Tentolouris, & Jude, 2018; SBU, 2014). Sannolikt 
underskattas smärtproblematiken hos patienter med svårläkta sår, på grund av svårighet att 
bedöma och dokumentera smärta, enligt en översiktsartikel av Leren et al. (2020). 
Depressiva symtom är vanliga hos personer med sår, i synnerhet hos de som haft såren mer 
än tre månader (Upton, Hender, & Solowiej, 2012; Zhou & Jia, 2016). En översiktsartikel av 
Philips et al. (2018) visar hur smärta, sekretion och odör från sår kan leda till en känsla av 
hopplöshet och social isolering. Såren kan begränsa rörligheten, vilket exempelvis försvårar 
möjligheten att utföra vissa yrken. Förband och kompressionsbehandling utgör också ett 
hinder för den personliga hygienen (ibid). Risken är stor att ett läkt venöst sår uppstår igen. 
Trots det saknade patienterna kunskap om med venösa bensår tillräcklig kunskap om 
egenvård av venös insufficience, så som nödvändig och korrekt användning av stödstrumpor, 
vikten av att smörja torr hud och vinster med motion, proteinrik kost och att vila med benen i 
högläge (Probst, Sechaud, Bobbink, Skinner, & Weller, 2020).  

Det är inte alltid en självklarhet att söka vård för sår som inte läker. En studie av patienter 
som för första gången sökte vård för svårläkta sår, visade att de först försökt hantera såren i 
hemmet, trots smärta och oro över utebliven läkning. Ofta behövdes uppmuntran av 
närstående för att de skulle ta steget och söka professionell vård (Marczak, Rembeck, 
Petersson & Nordeman, 2019). 

2.2 Behandling av svårläkta sår enligt omvårdnadsprocessen 
Behandling av svårläkta sår är en komplex arbetsuppgift och omvårdnadsprocessen bidrar 
till struktur i behandlingen (Carlin, 2018). Omvårdnadsprocessen är en modell som används 
i många länder för att ge struktur till omvårdnadsarbetet. Modellen är egentligen en 
systematisk problemlösningsmodell i fem faser. Första fasen bedömning handlar om att 
samla in relevant data om patienten. Diagnos sker när data granskas och ett problem blir 
uppenbart. Planering handlar om de åtgärder som ska avhjälpa problemet. Genomförande är 
vad som faktiskt gjordes åt problemet och slutligen visar utvärderingen om det önskade 
resultatet uppnåddes (Walton, 2016).  

2.2.1 Datainsamling och diagnos 

Sårbehandling tar avstamp i en bedömning baserat bakomliggande orsaker och 
läkningshämmande faktorer. Processen bör inkludera inte bara bedömning av status på 
sårbotten, sårkanter och omgivande hud, utan också en helhetsbedömning av patientens 
hälsotillstånd i nära samverkan med patienten. Bedömningen underlättas genom användning 
av standardiserade bedömningsverktyg (Atkin & Tettelbach, 2019; Benbow, 2016; Carlin, 
2018; Heerschap, Nicholas & Whitehead, 2019; Oliviero, Gero, Whitacre & Rankin, 2016; 
World Union of Wound Healing Societies [WUWHS], 2016), så som exempelvis 
sårbedömningstriangeln (Lázaro-Martínez et al., 2018; WUWHS, 2016). En utmaning är att 
det kan finnas tecken som bedömaren inte uppfattar eller missar att bedöma som problem 
(Walton, 2016). Bedömningen ligger till grund för en diagnos som varje sår ska ha för att 
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behandlingen ska bli den rätta. Exempelvis kräver venösa och arteriella bensår olika åtgärder 
(Oliviero et al., 2016; WUWHS, 2016). Emellertid visade en studie av Guest et al., (2015) att 
30 procent av såren i den brittiska sjukvården saknade diagnos, men även i Sverige saknar 
svårläkta såren oftast diagnos (Öien et al., 2016). 

2.2.2 Planering, genomförande och utvärdering 

Målet för behandling är vanligen läkning men för vissa sår är det inte möjligt (Woo, Krasner, 
Kennedy, Wardle, & Moir, 2015) och behandlingen kan då behöva inriktas mot andra mål, så 
som symtomlindring snarare än läkning (Grey, Enoch & Harding, 2006). 

När bakomliggande orsaker till såret har beaktats och i bästa fall åtgärdats, vänds 
uppmärksamheten mot läkningshämmande faktorer i sårbädden (Cook, 2011; Powers, 
Higham, Broussard, & Phillips, 2016). För att uppnå en systematisk hantering av sårbädden 
utvecklade en konsensusgrupp konceptet ”TIME” som är en akronym för tissue, infection, 
moisture imbalance och edge advancement (Schultz et al., 2003). Konceptet underlättar 
bedömning av såret och ger en översiktlig bild av åtgärder som behövs vid behandling av 
svårläkta sår: T - upprensning (debridering) av död eller kontaminerad vävnad. I - eventuell 
infektion/inflammation ska behandlas lokalt och/eller systemiskt. M - sårvätskan i svårläkta 
sår hämmar läkning och ska hanteras genom val av absorberande förband som säkerställer 
fuktig men inte blöt sårmiljö. Även kompressionsbehandling minskar sårvätskan. E - sår 
läker från sårkanter och både sårkanter och omgivande hud kan behöva behandlas för 
optimal läkning (Leaper et al., 2012; Powers et al., 2016; Schultz et al., 2003).  

På vårdavdelningar är många olika personer involverade i behandlingen av patientens 
svårläkta sår, vilket kräver en tydlig och enhetlig dokumentation för bra behandlingsresultat 
och möjlighet till utvärdering av behandlingen (Gilliespie et al., 2015; Heerschap et al., 2019). 
Utvärdering innebär att såret bedöms på nytt efter tecken på läkning och åtgärder anpassas 
därefter (Carlin, 2018). Grundläggande för utvärdering är att mäta utvecklingen av 
sårstorleken. Sår som minskat med mindre än 25 procent på två veckor hade en signifikant 
högre risk att inte ha läkt 24 månader senare (Parker, Finlayson, & Edwards, 2016). 

Sammanfattningsvis betonar begreppet ”sårbehandling” en systematisk behandling utifrån 
en helhetssyn på patienten och såren. Begreppet ”såromläggning” används främst för det 
praktiska utförandet av den lokala sårbehandlingen (S. Dufva, personlig kommunikation, 27 
februari 2020; Lindholm, 2018 a). B.-M. Strömqvist, utbildare och 
sårspecialistundersköterska på Sårcentrum i Blekinge med 50 år i yrket, påpekar (personlig 
kommunikation, 28 februari 2020), att är det skillnad på den kompetens som krävs för att 
”behandla” respektive bara ”lägga om” ett sår. Vidare händer det att begreppet ”sårvård” 
används istället för ”sårbehandling”, men idag framhålls att sår ska behandlas och inte 
vårdas. Skillnaden mellan begreppen illustreras av definitioner i Svensk ordbok (2009): 
”Behandla” är en verksamhet med särskilt syfte, medan ”vårda” handlar om att hålla något i 
väl användbart eller lämpligt skick. 



 5  

2.3 Ansvarsfördelning i sårbehandling 
Omvårdnad är sjuksköterskans specifika kompetens och sjuksköterskan ansvarar för och 
leder omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). VIPS-modellen används 
allmänt i Sverige för dokumentation av omvårdnaden och följer omvårdnadsprocessens 
struktur. VIPS-modellen innehåller även en förteckning och sortering av omvårdnads-
åtgärder och gör övergripande skillnad mellan allmän och specifik omvårdnad. Allmän 
omvårdnad är oberoende av sjukdom och utförs av all personal inom hälso- och sjukvården. 
Specifik omvårdnad sker vid särskilda sjukdomstillstånd och kräver ofta specialistkunskaper 
och hanteras därför av sjuksköterska. Enligt VIPS-modellen klassificeras sårbehandling som 
specifik omvårdnad (Christidis, 2013; Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013). 

De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är sjuksköterskans 
ansvarsområde och vilket inkluderar sårkomplikationer, val av lämpliga förband, eventuell 
kompressionsbehandling samt dokumentation i patientjournalen. Sårbehandling ska ske i 
samarbete med läkare som ansvarar för diagnostik, utredning, ordination av sårbehandling 
och läkemedel samt behandling av patientens sjukdomar (Lindholm, 2018 b).  

Sjuksköterskor har i stor utsträckning överlåtit sårbehandlingar på undersköterskor, menar 
Susanne Dufva, ordförande i föreningen Sårsjuksköterskor i Sverige (Garrelts, 2014). En 
studie av Friman, Klang, & Ebbeskog (2011) ger delvis stöd åt Dufvas uppfattning. Friman et 
al. (2011) visar att distriktsköterskor på grund av tidsbrist överlåter omläggningar av sår på 
undersköterskor i hemsjukvården, men försöker trots det bevara ansvar och kontroll över 
behandlingen.  

Det finns emellertid inget absolut hinder för att sårbehandlingar blir undersköterskans 
uppgift enligt det regelverk som styr hälso- och sjukvården, då den enda arbetsuppgift som är 
förbehållen sjuksköterskan, är att ”iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel” 
(Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i 
hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2017:377, kap. 7, 1 §). Det är dock en behörighet som får 
delegeras (HSLF-FS 2017:37, kap. 9, 1 §). Delegering är en formell process och något annat 
än att fördela arbetsuppgifter mellan sjuksköterska och undersköterska (Socialstyrelsen, 
2019). 

Det är inte heller reglerat i någon författning att läkaren ska ställa diagnos. I allmänhet görs 
det av läkare men i praktiken kan all hälso- och sjukvårdspersonal med tillräcklig kunskap 
om en sjukdom, en funktionsnedsättning eller en skada, ställa diagnos inom ramen för sin 
yrkeskompetens (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjuksköterskans legitimation är en skyddad yrkestitel men skyddet avser just titeln och inte 
arbetsuppgifterna. Det innebär att sjuksköterskans arbetsuppgifter kan utföras av personer 
utan legitimation till exempel om verksamhetschefen bedömer att personen har rätt 
kompetens (Socialstyrelsen, 2015). Sammanfattningsvis finns inget hinder i lagstiftningen att 
sjuksköterskans ansvar för sårbehandling överlåts på undersköterskan, under förutsättning 
att vården är god och patientsäker.  
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2.4 En patientsäker vård 
Regelverket kring hälso- och sjukvården detaljstyr inte vem som får göra vad i utan ställer 
främst krav på hur arbetsuppgifter ska utföras (Socialstyrelsen, 2018a). Framför allt regleras 
kvalitén genom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) som är den centrala 
ramlagen för hälso- och sjukvården, samt genom Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 
2010:659). Genom dessa båda lagar finns det ett nära samband mellan begreppet god vård 
och patientsäkerhet. 

2.4.1 Vårdgivarens ansvar för patientsäkerheten 

Utgångspunkten i HSL är att verksamheten ska drivas så att kravet på en god vård uppfylls, 
vilket bland annat innebär att vården ska vara av god kvalitet och patientsäker (HSL, SFS 
2017:30, kap. 5, 1–2 §§). I PSL definieras patientsäkerhet som ”skydd mot vårdskada” och 
vårdskada definieras i sin tur som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt 
dödsfall, som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits” (PSL, SFS 
2010:659, kap. 1, 5–6 §§). Därmed kan felaktig eller undermålig sårbehandling som förlänger 
lidandet ses som en vårdskada. Allvarliga vårdskador sker exempelvis när 
kompressionsbehandling utförs utan att adekvat cirkulation har fastställts, vilket kan leda till 
vävnadnekros och i värsta fall amputation (Aviles, 2019). 

Vårdgivaren är skyldig att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete genom att planera, leda 
och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård upprätthålls 
(PSL, SFS 2010:659, kap. 3, 1 §). Bland annat innebär det att vårdgivaren ska förebygga 
vårdskador och utreda händelser som har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada. 
Dessa händelser ska dessutom anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), (PSL, 
SFS  2010:659, kap. 3, 2–5 §§).  

Det ska finnas den personal som behövs för god och patientsäkervård (HSL, SFS 2017:30, 
kap. 5, 2 §). För varje aktivitet ska vårdgivaren utarbeta och fastställa de rutiner som behövs 
för att säkra verksamhetens kvalitet och undvika vårdskador. Rutinerna ska dels beskriva ett 
bestämt tillvägagångssätt för hur en aktivitet ska utföras, dels ange hur ansvaret för 
utförandet är fördelat i verksamheten (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om 
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9, kap 4, 4 §). Å andra sidan kan 
regler och kunskapsstyrning inte föreskriva personalens beteenden i detalj, i en så 
kunskapsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvården. Verksamheten behöver därför ge 
tillräcklig autonomi för personalen att utöva arbetet utifrån vetenskap och beprövad 
erfarenhet (Statens offentliga utredningar [SOU], 2016). 

2.4.2 Det personliga yrkesansvaret för patientsäkerheten 

Det är inte bara vårdgivaren som har ett ansvar för patientsäkerheten. Den som tillhör hälso- 
och sjukvårdspersonalen har själv ansvar för hur arbetsuppgifterna fullgörs (PSL, SFS 
2010:659, kap. 6, 2 §). Det personliga ansvaret gäller inte bara legitimerad personal, utan all 
personal som medverkar i vården av patienter (PSL, SFS 2010:659, kap. 1, 4 §), även om det 
bara är legitimerade personal som kan bli föremål för skyddsåtgärder, medan övrig personal 
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endast kan kritiseras av tillsynsmyndighet (Nilheim & Leijonhuvud, 2013). Modernt 
patientsäkerhetsarbete strävar dock bort från att skuldbelägga enskilda individer mot att 
söka orsaker på systemnivå (Socialstyrelsen, 2020). Det personliga yrkesansvaret innebär att 
hälso- och sjukvårdspersonal också ska rapportera risker för vårdskador samt händelser som 
har medfört eller hade kunnat medföra vårdskada (PSL, SFS 2010:659, kap. 6, 1 och 4 §§).  

För att kvalitetssäkra hälso- och sjukvårdspersonalens arbete anger lagen att patienten ska 
ges sakkunnig och omsorgsfull vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet (PSL, 2010:659, kap. 6, 1 §). En patientsäker vård förutsätter därför att hälso- och 
sjukvårdspersonalen har rätt utbildning, antingen genom yrkeslegitimation eller genom 
förvärvad kompetens (Socialstyrelsen, 2018a). Vårdyrken kräver ett kontinuerligt lärande 
och det är arbetsgivarens skyldighet avsätta tid och resurser för fortbildning. Framför allt 
måste det dagliga arbetet organiseras så att det finns förutsättningar för ett lärande 
(Socialstyrelsen, 2018 b, 2020; SOU, 2016).  

2.4.3 Kravet på formell kompetens  

Patientsäkerhetslagens krav att utöva arbetet i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet är något sjuksköterskan rustas för under utbildningen och för vilket 
legitimationen står som en garanti. Sjuksköterskans profession vilar på en vetenskaplig 
grund och sjuksköterskan har ett tydligt ansvar att följa forskning inom omvårdnad (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskans kompetensbeskrivning säkerställer den 
legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande och kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Den svenska sjuksköterskeutbildningen är sedan 1977 en högskoleutbildning. 1993 
blev utbildningen treårig, vilket innebär att svenska sjuksköterskor har både en yrkesexamen 
och en akademisk kandidatexamen (Öhlén, Furåker, Jakobsson, Bergh & Hermansson, 2011). 
Det har därmed skett en akademisering av vården, vilket har tydliggjort sjuksköterskans 
självständiga roll som ledare för omvårdnadsarbetet (SOU, 2016). Ansvaret att jobba som 
ledare i omvårdnadsarbetet kan emellertid vara svårt att axla för nyexaminerade 
sjuksköterskor (Sveriges kommun och landsting [SKL], 2010). 

Undersköterskor saknar en nationell kompetensbeskrivning vilket har medfört en ojämn 
kvalité på utbildningen. En statlig utredning föreslog därför nyligen att yrket ska regleras 
med en skyddad titel, men däremot inte bli ett legitimerat yrke (Statens offentliga 
utredningar [SOU], 2019). Exempel på regionala initiativ till reglering av undersköterskors 
kompetens finns i Region Stockholm som har fastställt vilka formella och reella krav som 
gäller för avancemang mellan olika kompetenssteg för undersköterskor (Region Stockholm, 
2017). Kompetensstegen finns även för sjuksköterskor (Region Stockholm, 2016). Sambandet 
mellan kompetens och patientsäkerhet betonas i båda yrkesgruppernas kompetensstegar.  

Socialstyrelsen publicerade en rapport om kompetens och patientsäkerhet där det framkom 
ett samband mellan otillräcklig kompetens, otillräcklig bemanning och risker för vårdskador. 
Framför allt är det bristen på kompetens som påtagligt ökar risken för vårdskador, medan 
bristen på bemanning mer är ett arbetsmiljöproblem och något som kan försämra patientens 
vårdupplevelse. Både högre utbildningsnivå och specialistkompens, men även längre 
yrkeserfarenhet förbättrar patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2018 b). 
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2.4.4 Bristen på reell kompetens 

Kompetens som erhålls på annat sätt än via det formella skolsystemet kallas för reell 
kompetens (Universitets- och högskolerådet [UHR], 2020). Teoretiseringen av 
sjuksköterskans utbildningen har medfört ett glapp mellan teori och praktik som är 
identifierat i flera länder, enligt en översiktsartikel av Monaghan (2015). Ousey & Gallagher 
(2007) argumenterar istället för att glappet är en myt. Utmaningen i all inlärning är koppla 
teorin till praktiken, eller med andra ord - att skapa en koppling mellan att veta och att kunna 
(Lauvås & Handal, 2015). Då utrymmet för praktik krympt till förmån för en teoretisk grund, 
har det medfört en svaghet i nyexaminerade sjuksköterskornas kliniska färdigheter (Farrand, 
McMullan, Jowett, & Humphreys, 2006; Hilton & Pollard, 2005; Monaghan, 2015). 
Forskning visar att sjuksköterskestudenter (Batt, Cook, Kinsey, Stephenson & Ousey, 2013) 
men även sjuksköterskor (Ayello, Baranoski & Salati, 2005; Cowan, 2009; Haram, Ribu & 
Rustoen, 2003; Ylonen, Stolt, Leino-Kilpi, & Suhonen, 2014) känner sig osäkra gällande sår 
och sårbehandling.  

Det är svårt att behålla sjuksköterskor med lång erfarenhet och vården består av en alltför 
stor andel nyutexaminerade sjuksköterskor. Därför är det framför allt är brist på erfarenhet, 
snarare än bristen på formell utbildning som är problemet i hälso- och sjukvården 
(Socialstyrelsen, 2018 b).  

2.4.5 Behovet av arbetsväxling 

Sjuksköterskebristen är ett globalt problem som utgör ett hot mot kvalitén i vården (Chan, 
Tam, Lung, Wong, & Chau, 2013). Det är svårt att rekrytera och behålla personal med rätt 
kompetens i vården och problemet med kompetensförsörjning bedöms bli en ihållande 
utmaning i framtiden (IVO, 2018; IVO, 2019).  

En högre kompetens hos vårdpersonal anses behövas för att hantera den växande 
vårdbördan från en åldrande och multisjuk befolkning. Men framför allt i resurssvagare 
länder ses akademiseringen av sjuksköterskeyrket som en onödig kostnad (Collins & Hewer, 
2014). Grovt sett gäller principen ju högre formell kompetens desto högre lönekostnad. 
Enligt rapporten Effektiv vård borde det därför vara en självklar strategi att styra 
arbetsuppgifter mot den yrkeskategori som kan utföra vården till lägst kostnad med 
bibehållen eller ökad kvalitet, enligt principen för lägsta/bästa effektiva 
omhändertagandenivå (SOU, 2016). 

Regionerna har en större andel sjuksköterskor i förhållande till undersköterskor jämfört med 
den kommunala verksamheten (SOU, 2016). Det pågår en arbetsväxling i regionerna där 
arbetsuppgifter omfördelas mellan olika yrkesgrupper. Majoriteten av patientsäkerhets-
experterna som intervjuades i utredningen såg en sådan uppgiftsväxling som positiv eftersom 
fler vårdplatser kan öppnas när undersköterskor tar över arbetsuppgifter. Företrädare för 
sjuksköterskor uttryckte dock oro över sänkt vårdkvalité och menade att undersköterskor 
inte har mandat att besluta om omvårdnaden (Socialstyrelsen, 2018 b). 
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2.5 Teoretiskt perspektiv 
Valet av teoretiskt perspektiv har utgått från behovet att spegla hur både formell och reell 
kompetens påverkar patientsäkerheten, men också hur samverkan mellan personal med olika 
kompetensnivåer kan organiseras för att ge god vård och säker vård till patienter med 
svårläkta sår.  

2.5.1 Från novis till expert 

Patricia Benners vårdvetenskapliga teori ”Från novis till expert” redogör för hur utvecklingen 
av sjuksköterskors omvårdnadskompetens passerar olika stadier när erfarenheten av kliniska 
situationer ökar. Det första stadiet ”novis” avklaras redan under utbildning. Den 
nyexaminerade sjuksköterskan kommer ut i yrket som ”avancerad nybörjare” och uppnår det 
”kompetenta” stadiet vanligen efter två till tre år - även om det är individuellt hur snabbt 
stadierna passeras. Därefter sker utvecklingen mot ”den skickliga” sjuksköterskan som 
slutligen i bästa fall når ”expertens” nivå (Benner, Tanner & Chesla, 2009). 

Figur 1. Visualisering av stadier i sjuksköterskans kompetensutveckling, egen skiss. 

 

De olika kompetensstadierna härstammar ursprungligen från Dreyfus & Dreyfus 
allmängiltiga modell för erfarenhetsbaserat lärande, baserad på studier av schackspelare och 
piloter (refererad i Benner et al., 2009). Benners forskargrupp applicerade modellen på 
material från djupintervjuer och observationer av sjuksköterskor med olika erfarenhetsnivåer 
inom akutsjukvården. Redan 1983 presenterades den första studien och forskningen har 
därefter under dryga 20 år uppdaterats och förfinats genom ytterligare två stora studier av 
sjuksköterskors kompetensutveckling. Studierna har ökat förståelsen för hur sjuksköterskors 
förmågor att hantera komplexa och diffusa situationer utvecklas över tid genom ett 
erfarenhetsbaserat lärande (Benner et al., 2009). 

Både ”novisen” och ”den avancerade nybörjaren” är beroende av tydliga fakta och regler som 
vägleder handlandet i nya vårdsituationer. Ett grundläggande problem är att komplexa och 
diffusa vårdsituationer inte kan formuleras i enkla regler. ”Den avancerade nybörjaren” 
uppfattar återkommande och övergripande tecken och symtom hos patienten, men har svårt 
urskilja det viktigaste bland alla aspekter, vilket kan äventyra patientsäkerheten. Avgörande 
är därför en självinsikt om den begränsade kompetensen, men också att efterfråga och få stöd 
av erfarna kollegor som åtminstone har uppnått ”den kompetenta” nivån (Benner et al., 
2009). 

Beslutsfattandet underlättas när en person nått ”den kompetenta” nivån, eftersom erfarenhet 
från många patienter bidrar till att mönster kan urskiljas, vilket gör att det finns färre 
alternativ att välja mellan. ”Den kompetenta” har därför en större förmåga att själv lägga en 
plan för vården och arbeta effektiv, välorganiserat och patientsäkert (Benner et al., 2009).  
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En stor erfarenhet av många liknande patienter som följs över tid är en förutsättning för både 
”den skickliga och expertens nivå”. Först då utvecklas förmågan att utifrån en helhetssyn läsa 
av situationen korrekt och lägga märke till det viktiga och avvikande. Det gör beslutsfattandet 
enkelt för ”den skickliga” och framför allt för ”experten” som direkt och intuitivt läser av 
situationen. Trots att utvecklingen ”Från novis till expert” handlar om erfarenhetsbaserat 
lärande, så finns en ömsesidig växelverkan mellan teori och praktik. Utan en kombination av 
båda kan aldrig ett skickligt vårdande uppnås (Benner et al., 2009). 

”Från novis till expert” är relevant som teoretiskt perspektiv eftersom behandling av 
svårläkta sår är ett komplext omvårdnadsområde som ställer krav på personalens förmåga att 
bedöma situationen utifrån ett stort antal och ofta diffusa parametrar. Teorin visar också 
varför och hur kompetensen påverkar möjligheten att ge god och säker vård till patienter 
med svårläkta sår. Trots att forskningen är inriktad på sjuksköterskor, appliceras den i 
examensarbetet också på undersköterskor. Detta görs mot bakgrund att även 
undersköterskor kompetens utvecklas i enlighet med den allmängiltiga modellen för 
erfarenhetsbaserat lärande. 

Teorin ”Från novis till expert”, ger en förståelse för att förmågan att behandla svårläkta sår 
på ett patientsäkert sätt varierar, inte bara utifrån vilken teoretisk kunskapsgrund 
vårdpersonalen har, utan också beroende på lärandet som skett i det kliniska arbetet med 
många likartade patienter.  

2.5.2 De sex kärnkompetenserna 

De kompetens som vårdens professioner behöver för att skapa hög patientsäkerhet och bättre 
vårdkvalité kan sammanfattas i sex kärnkompetenser som ursprungligen formulerades i USA 
(Sherwood & Barnsteiner, 2013). Kärnkompetenserna har även anammats i Sverige och 
består av - säker vård, evidensbaserad vård, personcentrerarad vård, teamarbete, 
förbättringskunskap och informatik. Kärnkompetensen säker vård är grunden för att skapa 
en hälso- och sjukvård med hög kvalité (Svensk sjuksköterskeförening & Svenska 
Läkaresällskapet, 2016).  

Sjukvård är en extremt komplex verksamhet, vilket innebär att det överallt finns hot mot 
patientsäkerheten. Säker vård kräver förståelse för komplexiteten i systemet och de 
begränsningar som den mänskliga faktorn utgör. En säkerhetskultur handlar om att 
minimera riskerna genom att förbättra både systemets effektivitet och individens insats. 
Vårdpersonal gör oundvikligen misstag som leder till vårdskador. Skydd mot misstag är en 
positiv arbetsmiljö som underlättar lärande och användning av evidensbaserad vård. En 
kraftfull säkerhetskultur betonar också teamarbete som engagera patienten som medskapare 
till vården (Barnsteiner, 2013).  

Det teoretiska perspektivet ”Från novis till expert” förstärkt med kärnkompetensen ”säker 
vård” kommer således att användas för att diskutera resultatet i aktuell studie. Frostling-
Henningsson (2017) menar att det är först när empiriska data tolkas mot det teoretiska 
perspektivet som det blir spännande och materialet ges teoretisk höjd. 
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3 PROBLEMFORMULERING 

Svårläkta sår kan medföra långvarigt lidande för patienter och stora kostnader för samhället. 
Ofta har svårläkta sår multifaktoriella orsaker vilket gör dem svåra att behandla. Effektiv 
behandling tar avstamp i en bedömning av bakomliggande orsaker och läkningshämmande 
faktorer - vilket inte bara inkluderar status på sårbotten, sårkanter och omgivande hud - utan 
också en helhetsbedömning av patientens hälsotillstånd i nära samverkan med patienten. 
Bedömningen lägger grunden planen för hur såret ska läggas om och behandlingen 
utvärderas. 

De nationella riktlinjerna i Vårdhandboken anger att sårbehandling är sjuksköterskans 
ansvarsområde, men av tradition utförs uppgiften ofta av undersköterskor. Regelverket kring 
hälso- och sjukvården detaljstyr inte vem som får göra vad i sjukvården, utan ställer främst 
krav på hur arbetsuppgifter ska utföras. Den vård och behandling som ges ska vara av god 
kvalité och patientsäker, vilket bland annat innebär att vårdgivaren har en skyldighet att 
fastställa rutiner för hur vården ska utföras och ansvarsfördelningen ser ut i verksamheten. 
Vårdpersonalen har också ett personligt ansvar att utföra arbetsuppgifter i enlighet med 
vetenskap och beprövad erfarenhet. En patientsäker vård förutsätter därför att personalen 
har rätt utbildning, antingen genom yrkeslegitimation eller genom förvärvad kompetens.  

Benners forskning ”Från novis till expert” om erfarenhetsbaserat lärande tydliggör varför 
formell kompetens inte är tillräcklig för ett patientsäkert vårdande. Trots att sjuksköterskor 
har den högsta formella kompetensen visar forskningen att de känner sig osäkra gällande 
svårläkta sår. Däremot uppvisar sökningar i medicinska- och omvårdnadsdatabaser en 
besvärande brist på studier som inkluderar undersköterskors erfarenheter av svårläkta sår.  

Således finns ett behov av att närmare studera hur sårbehandling organiseras mellan 
sjuksköterska och undersköterska och hur parterna bidrar till en god och säker vård av 
patienter med svårläkta sår. Förhoppningsvis kan detta examensarbetet öka förståelsen för 
de utmaningar som sjuksköterskor och undersköterskor ställs inför när patienter med 
svårläkta sår vårdas på vårdavdelningar. 

4 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter av att vårda 
patienter med svårläkta sår på vårdavdelningar. 
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5 METOD 

I metodavsnittet beskrivs vilken design som har använts, hur urval av deltagare gick till, samt 
hur data samlades in och analyserades. Slutligen redogörs för de etiska övervägande 
kopplade till studiens genomförande. 

5.1 Design 
Att välja metodologiska design innebär att planera på vilket sätt syftet ska besvaras. 
Kvalitativ metod kan användas för att skapa förståelse för och kunskap om personers levda 
erfarenheter (Henricsson & Billhult, 2017). Till denna studie valdes en kvalitativ metod med 
intervju som datainsamlingsmetod. Empirin analyserades med en induktiv ansats och en 
kvalitativ innehållsanalys genomfördes utifrån Graneheim och Lundman (2004). Induktiv 
ansats innebär att analysen av texten är så förutsättningslös som möjligt och inte bunden av 
en given teori (Henricsson & Billhult, 2017).   

5.2 Urval  
I kvalitativa studier eftersträvas ett medvetet urval av deltagare som fångar in fylliga och 
mångsidiga beskrivningar av fenomenet (Henricsson & Billhult, 2017; Yin, 2013). Urvalet av 
deltagare gjordes på en medicinklinik vid ett akutsjukhus i Mellansverige, där författaren 
arbetade som sjuksköterska sedan drygt två år tillbaka. Dessutom hade författaren nyligen 
tillträtt en roll att på deltid utveckla vården kring sår på kliniken.  

Vårdenhetscheferna på medicinkliniken mottog förfrågan om deltagande via mejl som 
innehöll informationsbrev om syftet och utförandet (Bilaga A). Efter utskicket togs en 
personlig kontakt med vårdenhetscheferna där medverkan diskuterades. Tre avdelningar 
tackade ja till medverkan. På avdelningarna vårdades allt från akut sjuka patienter med 
kortare vårdtider, till multisjuka som ofta hade långa vårdtider. De tre avdelningarna hade 
olika medicinsk profil; endokrin, gastroenterologi och hematologi, men på samtliga 
avdelningar förekom även patienter med ett brett spektrum av diagnoser. Avdelningarna 
hade en varierad förekomst av sår. En avdelning vårdade patienter med svårläkta sår 
dagligen. De övriga två avdelningarna hade färre patienter med svårläkta sår; den ena 
avdelningen vårdade patientgruppen någon gång i månaden och den andra avdelningen hade 
patient med svårläkta sår nästan varje vecka.  

När vårdenhetscheferna hade godkänt att personal intervjuades i slutet av ett dagpass, 
påbörjades urvalet av deltagare. För att underlätta logistiken med att rekrytera lämpliga 
deltagare som var tillgängliga dagtid, erhölls avdelningens bemanningsschema, samt 
uppgifter om ungefärlig anställningslängd. Utifrån tillgänglighet och önskan att få en 
spridning mellan deltagare med längre respektive kortare erfarenhet i yrket, tillfrågades 
potentiella deltagare. Frågan ställdes muntligen på en avskild plats på avdelningen, samtidigt 
som både muntlig och skriftlig information om studien framfördes (Bilaga B).  
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Inklusionskriteriet var att deltagarna skulle ha vårdat patienter med svårläkta sår vid 
upprepade tillfällen. Att närmare definiera ”upprepade tillfällen” bedömdes inte meningsfullt 
utan formuleringen antogs säkerställa att deltagarna hade tillräcklig erfarenhet av att vårda 
patienter med svårläkta sår för att kunna ge fylliga svar i intervjun.  

Rekrytering och intervjuer pågick under juni, juli och augusti månad och avslutades först när 
svarsmönstren återkom och mättnad bedömdes ha uppnåtts. Mättnad innebär att ytterligare 
datainsamling inte ger någon ny kunskap (Statens beredning för medicinsk utvärdering 
[SBU], 2017). Av de som tillfrågades om medverkan, tackade fem personer nej. En av de 
tillfrågade fick förhinder av personliga skäl, en annan kunde inte delta på grund av 
schemaändringar och slutligen var det tre personer som direkt avböjde att medverka vid 
förfrågan. Samtliga deltagare gav sitt skriftliga samtycke. Sammanlagt intervjuades 15 
personer, sju sjuksköterskor och åtta undersköterskor. Två män och resterande kvinnor 
deltog i studien. Arbetslivserfarenhet i aktuell yrkesroll sträckte sig från 1,5 år till 27 år 
(medelvärde 9 år och median 5 år). Deltagarnas ålder varierade mellan 25 och 61 år 
(medelvärde 39 år och median 40 år).  

5.3 Datainsamling 
Personliga intervjuer ger en bra möjlighet till insikt i deltagarna erfarenheter av olika 
situationer (Danielsson, 2017). Eftersom syftet var att beskriva sjuksköterskors och 
undersköterskors erfarenheter användes semistrukturerade intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Dahlberg (2014) påtalar vikten av öppenhet och följsamhet i 
kvalitativa intervjuer och rekommenderar en intervjuguide som innehåller ett fåtal områden, 
där riktade frågor och följs av följdfrågor. Öppna frågor ger utrymme för deltagarna att 
formulera svaren med egna ord och minskar intervjuarens inflytande (Yin, 2013). Dessutom 
påpekar Yin att kvalitativa intervjuer kräver ett intensivt lyssnande för att verkligen ta in och 
förstå vad som berättas.  

En intervjuguide utformades utifrån syftet (Bilaga C). Deltagarna fick samma huvudfrågor 
men inte nödvändigtvis i samma ordning, då följsamhet prioriterades. Enligt Danielsson 
(2017) behöver inte frågor tas i samma ordning utan istället anpassas till vad som kommer 
upp i den semistrukturerade intervjun. Intervjufrågorna kompletterades även med 
följdfrågor i syfte att klargöra och fördjupa svaren, exempelvis; Hur menar du? Berätta mera! 
Vill du utveckla det här? Intervjuguiden testades genom två provintervjuer och då endast 
smärre justeringar gjordes kunde dessa intervjuer inkluderas i det slutgiltiga resultatet.  

Intervjuerna inleddes med att deltagarna på nytt gav sitt medgivande och påmindes om 
garanterad konfidentialitet och rättigheten att när som helst avbryta intervjun, utan några 
negativa följder. För att säkerställa en enhetlig förståelse av begreppet svårläkta sår, visades 
en definition av begreppet, samt bilder på de olika sårkategorierna; trycksår, venösa bensår, 
arteriella bensår, samt diabetesfotsår. Inför intervjun underströks att samtalet inte var ett 
kunskapstest och att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar. Intervjuerna tog mellan 28 
– 39 minuter och utfördes efter avslutat dagpass i avskilt rum för att utesluta 
störningsmoment. Intervjuerna spelades in med två inspelningsenheter och sparades på 
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extern hårddisk som förvarades åtkomlig för obehöriga i författarens bostad. Vartefter 
intervjuerna blev färdiga genomfördes transkribering, antingen samma dag eller senast 
dagen efter. Skratt, suckar, pauser och andra ljud noterades vid transkriberingen. 

5.3.1 Genomförande och analys 

Vid induktiv kvalitativ innehållsanalys är fokus att söka mönster i texten genom att 
identifiera skillnader och likheter som därefter beskrivs och sorteras hierarkiskt i kategorier 
samt eventuellt i teman. Processen rör sig från data/empiri mot en teoretisk förståelse – från 
det konkreta och specifika till det mer generella och abstrakta. Analys av en text kommer 
alltid innebära någon form av subjektiv tolkning, men kvalitativ innehållsanalys skiljer ändå 
mellan det manifesta innehållet som fokuserar på vad texten säger, samt det latenta 
innehållet som innebär en högre grad av tolkning av textens underliggande betydelse. 
Vanligtvis görs först en beskrivning av det manifesta innehållet i kategorier. Därefter tolkas 
det latenta innehållet i teman, men det är också möjligt att välja enbart en av metoderna 
(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). Examensarbetet 
baseras på en manifest innehållsanalys. För att visualiserade de olika stegen i 
analysprocessen skapades en skiss (figur 2).  

Figur 2. Schematisk konstruktion av studiens analysprocess, egen skiss. 

 

Analysen började med att transkriptionerna av intervjuerna lästes ett flertal gånger för att få 
en förståelse av helheten. Under genomläsningarna framträdde olika domäner som 
sammanföll med frågeområden i intervjuguiden. Genom att först dela upp texten i domäner, 
fick textmassan en grov struktur utan att det innebar någon tolkning, så som beskrivit av 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Därefter inleddes processen att välja ut den text 
bland domänerna som svarade mot syftet. Det skedde genom att identifiera meningsenheter 
- som genom sitt innehåll och sammanhang hörde ihop och kunde bestå av ord, meningar 
eller stycken. I nästa steg kondenserades meningsenheterna, vilket innebar att 
meningsenheter förkortades utan att det centrala innehållet förändrades. De kondenserade 
meningsenheterna försågs sedan med en kod som fungerade som en etikett/rubrik som kort 
beskrev meningsenheternas innehåll. Koder formas på en högre logisk nivå än 
meningsenheten i en process som kallas för abstrahering vilket innebar en rörelse från 
verkligheten mot symboler och det abstrakta. Förhoppning är att koderna möjliggör 
reflektion över data på ett nytt sätt (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Graneheim & 
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Lundman, 2004). Koder med liknande innehåll grupperades därefter i subkategorier och 
kategorier. Kategorier har den högsta abstraktionsnivå, vilket innebär att beskrivningarna är 
mer generella än subkategorier och framför allt koder, som är mest konkreta och textnära 
(Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017; Graneheim & Lundman, 2004). Ett exempel på 
analysprocessen presenteras i tabell 1. 

Tabell 1. Utdrag ur analysmatris. 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det låter jag faktisk 
undersköterska lägga om, de 
har bättre koll på vad vi har för 
grejer. 

Låter 
undersköterska 
med bättre koll 
lägga om  

Undersköterska 
lägger om 

Att förhålla 
sig till olika 
roller 

Att verka inom 
organisationens 
ramar 

Skulle vilja vara med på 
omläggningarna, men på 
majoriteten av omläggningarna 
hinner man inte. 

Vill vara med på 
omläggningar men 
hinner inte 

Hinner inte Att förhålla 
sig till 
tidspress 

Att verka inom 
organisationens 
ramar 

Jag kan be en läkare skriva 
remiss till Sårcentrum också om 
jag känner att det är lite 
övermäktigt för oss och våran 
kompetens. 

Be läkare skriva 
remiss till 
Sårcentrum när 
såret är över vår 
kompetens 

Ta hjälp av 
andra 
professioner 

Att involvera 
andra 
professioner 

Att arbeta 
teambaserat 

Är det en patient som har 
mycket kunskap om sitt eget sår 
så kan jag lära mig. 

Patient lär mig 
mycket om sitt sår 

Lära av patient Att involvera 
patient 

Att arbeta 
teambaserat 

Det är så himla komplext med 
sår!... Ja, asså eftersom alla sår 
är så himla olika… och kräver så 
mycket olika… 

Det är komplext 
med sår som är 
olika och kräver 
olika 

Sår är komplext Att hantera 
det komplexa 

Att ha tillräcklig 
kompetens 

Bara att man stöter på sår så 
gott som dagligen så lär man sig 
mer. 

Lär sig genom att 
stöta på sår ofta 

Lär genom 
erfarenhet 

Att utveckla 
kompetensen 

Att ha tillräcklig 
kompetens 

 

6 ETISKA ÖVERVÄGANDE 

Forsberg och Wengström (2015) menar att god etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig 
forskning och ett krav på vetenskapliga studier är att det görs etiska övervägande. Det faktum 
att författaren arbetade på den klinik där undersökningen genomfördes innebar en etisk 
utmaning som föregicks av etisk reflektion tillsammans med handledaren, där nyttan vägdes 
mot risker.  

Helsingforsdeklarationen är enligt Kjellström (2017) den mest inflytelserika etiska riktlinjen 
för medicinsk humanforskning. En av de bärande idéerna i riktlinjen är att nyttan med 
forskning måste överväga risken för deltagare, samt att risker ska minimeras (World Medical 
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Association [WMA], 2013). Etiska dilemman inom vården handlar inte sällan om en konflikt 
mellan principerna göra-gott och icke-skada Kjellström (2017). När personal på kliniken 
beskrev sina erfarenheter kring vården av patienter med svårläkta sår, kunde det bidra till att 
vården förbättrades för framtida patienter. Detta är i linje med göra-gott-principen; 
nämligen att förebygga och minska skada, samt att främja patienters hälsa och 
välbefinnande. Å andra sidan finns det en risk att personalen kunde känna tvång att delta, att 
rätten till konfidentialiteten inte säkrades och att intervjun ledda av en kollega upplevdes för 
privat. Utifrån icke-skada-principen var det viktigt att studien utformades så att den inte 
orsakade deltagarna någon skada och att deltagarnas frihet och självbestämmande säkrades 
(Sandman & Kjellström, 2013). Därmed bedömdes nyttan med studien vara större än 
riskerna.  

För att värna icke-skada-principen, utformades studien i enlighet med de fyra 
forskningskraven; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet som är beskrivna av Vetenskapsrådet (2014). Informationskravet 
säkerställdes genom att det tydligt framgick i informationsbrevet (Bilaga B) vilken roll 
författaren hade på kliniken och att resultatet kunde bidra till utveckling av arbetsprocesser 
på kliniken. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att citat i resultaten avidentifierades 
och att intervjumaterialet förvarades på en extern hårddisk på säker plats i författarens 
bostad. Vårdenhetschefer bidrog till urvalsprocessen genom att förse författaren med 
bemanningsschema och information om hur länge personalen arbetat, vilket utgjorde en risk 
utifrån konfidentialitetskravet. För att minska risken ställdes frågan om deltagandet i 
avskildhet på avdelningen. Dessutom spreds ingen information om vilka som slutligen valde 
att delta och intervjuerna skedde i en lokal utanför avdelningarna, vilket var ytterligare ett 
skydd för deltagarnas identitet. Samtyckekravet skyddar deltagarnas frihet och 
självbestämmande och är grundläggande för att deltagandet inte ska upplevas påtvingat. För 
att minska risken för påtryckningar, framhölls att deltagandet var frivilligt och att intervjun 
när som helst kunde avbrytas utan negativa följder, vilket också upprepades precis innan 
intervjun inleddes. Från att deltagarna gett sitt muntliga samtycke fanns det betänketid 
innan intervjun genomfördes och det skriftliga samtycket lämnades in. Slutligen framgick det 
i informationsbrevet att insamlade uppgifter endast ska användas för examensarbetet och 
inte spridas till tredje part, vilket motsvarar det sista av Vetenskapsrådets (2014) etiska krav, 
nämligen nyttjandekravet. 

Innan examensarbetet påbörjades skickades en ansökan för etikprövning till Akademin för 
hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola. Efter godkännande inleddes således 
datainsamlingen.   
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7 RESULTAT 

I analysen framkom tre kategorier ”Att verka inom organisatoriska ramar”, ”Att arbeta 
teambaserat” och ”Att ha tillräcklig kompetens” som ringar in sjuksköterskornas och 
undersköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med svårläkta sår. Under respektive 
kategori följer därefter ett antal subkategorier, som alla härstammar ur deltagarnas 
berättelser och illustreras med hjälp av citat. Kategorierna och subkategorierna presenteras i 
figur 3. 

Figur 3. Kategorier och subkategorier. 

 

7.1 Att verka inom organisatoriska ramar 
I denna kategori framgick följande subkategorier; ”Att förhålla sig till olika roller” samt ”Att 
förhålla sig till tidspress”. Subkategorierna innefattar hur sjuksköterskorna och 
undersköterskorna samarbetade kring omvårdnaden av patienter med svårläkta sår, men 
också hur arbetet påverkades av tiden som fanns till förfogande.  

7.1.1 Att förhålla sig till olika roller 

Deltagarna beskrev att det oftast var undersköterskor som utförde såromläggningar och 
dokumenterade i sårjournalen. Det fanns ingen skriftlig rutin som fastställde detta, utan det 
var underförstått att det framför allt var undersköterskors uppgifter. Deltagare som varit 
länge i yrket menade att det alltid varit en tradition att undersköterskor lägger om och att 
sjuksköterskor snarare är mer delaktiga nu än förr. Undersköterskorna beskrev att det var 
olika hur intresserade sjuksköterskor var av sår och därmed hur delaktiga de ville vara. Det 
framkom exempel på sjuksköterskor som helt överlämnade såromläggningar till 
undersköterskor. 
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Jag är inte någon som ser över axeln när dom håller på, det ska jag erkänna att jag 
inte gör. Man måste ha förtroende för sina kollegor. (Ssk 6) 

Sjuksköterskorna vittnade om ett förtroende för undersköterskors kompetens och många 
nämnde att undersköterskor kan mer om sår än de själva. Framför allt fanns ett uttalat 
förtroende för erfarna undersköterskor, som ofta utförde såromläggningar självständigt och i 
efterhand återkopplade till sjuksköterskan. Det framkom att sjuksköterskorna strävade efter 
att vara mer delaktiga i såromläggningar som utfördes av undersköterskor som inte hade 
arbetat så länge. 

Om jag jobbar med en undersköterska som inte är van då blir målet att återkoppla 
på ett annat sätt… det vill säga jag delegerar inte helt. (Ssk 5) 

Som kontrast till denna beskrivning fanns nyanställda undersköterskor som uttryckte att 
sjuksköterskor ibland tenderade att se en undersköterska som en undersköterska och därmed 
utgå ifrån att alla undersköterskor kan utföra såromläggningar utan att försäkra sig om det. 

Även om sjuksköterskorna sällan utförde såromläggningar beskrev de flesta att deras roll var 
att på olika sätt följa behandlingen. Det framkom att sjuksköterskorna försökte vara med och 
inspektera såren i synnerhet när patienten var ny. En del gick endast in till patienten för att 
bilda sig en uppfattning om såret, medan andra stannade kvar och resonerade med 
undersköterskan om bästa omläggningen. Även erfarna undersköterskor påpekade att det var 
bättre för patienten att fler såg såren och diskuterade omläggningen. 

Framför allt önskade sjuksköterskorna bli varskodda när försämring av såren upptäcktes. 
Flera sjuksköterskor beskrev att de förlitade sig på att undersköterskorna frågade när hjälp 
behövdes och de flesta undersköterskorna uppgav att de inte heller tvekade inför att be om 
hjälp. En nyfiken kultur ”där man hellre frågar än gör fel”, ansågs vara väsentlig för 
patientsäkerheten. 

Man måste fråga om man inte vet eller är osäker, det handlar om ett liv som kan bli 
förstört. (Usk 8) 

Sjuksköterskorna beskrev att det kunde vara en utmaning att följa behandlingen och att 
undersköterskor inte alltid sa till när det var dags för såromläggningar.  

Ja, asså ibland så kommer de ju inte och säger till... de kanske bara lägger om det 
själva liksom... och då har man ju ingen aning om hur det ser ut. (Ssk 1) 

Ett sätt att säkerställa närvaron vid såromläggningen var att uttryckligen be om att bli 
hämtad när det var dags. Några sjuksköterskor berättade att de hade fått bättre kontroll över 
såromläggningarna genom att använda fördefinierade aktivitetsplaner för sårbehandling. I 
aktivitetsplanen bestämdes bland annat hur ofta såren skulle läggas om och därmed 
signalerades när det var dags för omläggning i en digital lista som delades mellan all 
omvårdnadspersonal.  
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7.1.2 Att förhålla sig till tidspress 

Deltagarna vittnade om ett högt arbetstempo där mycket skulle hinnas med under ett 
arbetspass. Flera sjuksköterskor beskrev att de gärna hade velat vara med oftare på 
såromläggningar, men inte hann eftersom de prioriterade arbetsuppgifter som bara 
sjuksköterskor fick göra. Det framkom att såromläggningar vanligtvis skedde på 
förmiddagen, när sjuksköterskor ofta var upptagna i rond. Deltagarna beskrev att det många 
gånger tog längre tid än förväntat att lägga om sår. Såromläggningar var en tidskrävande del 
av omvårdnaden, i synnerhet om såret skulle rengöras och debrideras och inte bara byta 
förband. 

Det tar så mycket mer tid än man tror… och så sedan också dokumentationen 
jämföra med innan, behöver vi göra någon annan åtgärd... Det är sällan bara en 
omläggning och så inget mer, att bara byta plåster (skratt). (Ssk 4) 

Tidspressen medförde att omläggningen inte alltid kunde utföras så noggrant som 
undersköterskor önskade och när kollegor var upptagna kunde det ibland vara problematiskt 
att få svar på frågor.  

Jag har gissat ibland när det har känts stressigt… när flera är stressade och… 
stämningen eller situationen just den här dagen inte tillåter att jag går och frågar. 
(Usk 3) 

Deltagarna beskrev att det ibland var svårt att hitta tid att samordna omläggningen med 
sjuksköterskors möjlighet att administrera smärtlindring, samt att hinna vänta med 
omläggningen tills smärtlindringen hade full effekt. Tidspressen inverkade även negativt på 
dokumentationen och flera deltagare beskrev att de inte alltid hann skriva sårjournal. 
Undersköterskorna i synnerhet hade svårt att hitta plats och tillfälle att dokumentera ostört, 
utan att behöva göra avbrott för att svara på patienternas ringningar.  

Det framkom att personalen sällan följde patienten under en längre tid. Dels förflyttades 
personalen mellan patienterna, dels var vårdtiderna oftast korta, vilket gjorde att vården av 
svårläkta sår oftast blev en tillfällig insats.  

7.2 Att arbeta teambaserat 
Denna kategori består av subkategorierna ”Att involvera andra professioner” och ”Att 
involvera patienten”. Här beskrivs hur omvårdnadspersonalen samverkade i ett större team 
som inkluderade läkaren på avdelningen och sjukhusets specialistenhet för svårläkta sår - 
Sårcentrum, samt även den vårdform som ansvarade för patienten före och efter 
vårdtillfället. Sist men inte minst beskrivs patienten som en del i teamet och hur 
omvårdnadspersonalen strävade efter att göra patienten delaktig i behandlingen. 
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7.2.1 Att involvera andra professioner 

Många deltagare och framför allt sjuksköterskorna, ansåg att sårbehandling främst var 
sjuksköterskans ansvar. Det förklarades av att sjuksköterskor är omvårdnadsledare, men 
också av att sjuksköterskor sågs som mittpunkten i teamet runt patienten. Som mittpunkt 
förmedlade sjuksköterskorna information mellan undersköterska och läkare men 
samordnade också patientens andra vårdformer. Alla delade dock inte denna uppfattning och 
en sjuksköterska underströk att sjuksköterskor inte kan ta ett större ansvar än någon annan 
vårdpersonal.  

Jag kan inte ansvara för alla. Det är ett teamwork. (Ssk 6) 

Andra deltagare framhöll att varje person i teamet hade lika stort ansvar för sin del av 
vården. Det framkom också uppfattningen att läkaren var ytterst ansvarig för patienten. 
Samtidigt beskrevs att läkarnas intresse för såromläggningar i allmänhet var lågt, förutsatt 
att såren inte utgjorde infektionsfokus. Om såren var komplicerade eller försämrades 
tillkallades läkare för att inspektera patientens sår. Läkaren ordinerade då eventuellt 
antibiotika, samt skickade remisser för vidare utredning och behandling, exempelvis till 
ortoped eller för cirkulationsutredning. Det framkom också att läkare sällan ställde diagnos 
av såren eller gav ordinationer för hur ett sår skulle läggas om. Deltagarna ansåg att läkare 
ofta var okunniga om förband och därför överlät besluten till omvårdnadspersonalen. 

När man öppnar såret första gången passar man på att hämta läkaren och så tittar 
alla på hur det ser ut. Och de brukar egentligen inte säga så mycket om 
omläggningen och förband utan det är mer om man behöver odla eller om det ser 
ut som det behöver revideras. (Ssk 2) 

Deltagarna beskrev att om patienters sår upplevdes övermäktiga för personalen på 
avdelningen, skrev läkare gärna remiss för konsultationsärende till Sårcentrum. Deltagarna 
var överens om att sårspecialisterna på Sårcentrum utgjorde en stor trygghet och att 
såromläggningen underlättades när det fanns en ordination från Sårcentrum att följa. 
Huvudregeln var att ordinationen följs, men ibland fanns inte ordinerat förbandsmaterial på 
avdelningen. Erfarna deltagare påpekade att även Sårcentrums ordinationer behövde 
utvärderas i takt med att såret förändrades.  

Några få sjuksköterskor beskrev att de efterfrågade ordinationer från primärvården eller 
kommunal omsorg. Motivet var att en behandling inte behövde förändras bara för att en 
patient med sår hamnade på sjukhus av en annan orsak än försämrade sår. Det framkom 
också att primärvården antogs ha större kunskap om såret och patienten och därför 
förväntades ta det långsiktiga ansvaret för behandlingen. 

7.2.2 Att involvera patienten 

Flera deltagare beskrev att de redan vid första mötet med patienten försökte involvera 
patienten vid omläggningen av såret. De patienter som kunde berätta om sina sår utgjorde en 
viktig informationskälla inför och under såromläggningen. Det var uppskattat när 
patienterna redogjorde för sårens uppkomst, hur länge de funnits och hur såren sköttes i 
vardagen.  
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Då pratar jag alltid med patienten och försöker få veta så mycket information som 
möjligt. När uppkom såret… hur länge har dom haft det… vilken behandling har 
dom haft och lite så där vad patienten kan svara på. (Ssk 1) 

Deltagarna påpekade vikten av att inte glömma kontrollera om patienten har sår, eftersom 
inte alla patienter kunde, eller ville berätta om det vid inskrivningen. Det hände att 
patienterna skämdes över såren och att såren upplevdes obehagliga av deltagarna.  

Då gör man ett pokerface, inget uttryck alls… Bara prata med om något annat och 
försöka glömma bort var som finns framför sig, för patienten ska inte känna att vi 
känner oss äcklade. (Usk 7) 

Under såromläggningen eftersträvade deltagarna att ha en dialog med patienten, som oftast, 
men inte alltid, handlade om såren. De olika momenten beskrevs under tiden som 
såromläggningen skedde och helst i kombination med en förklaring till varför något gjordes. 
Det ansågs bidra till att patienten blev mer delaktiga och mer motiverade till egenvård. Flera 
deltagare beskrev en frustration över att patienter inte tog ansvar för sin hälsa. Det sågs som 
en viktig uppgift att försöka motivera patienten till egenvård och att få dem att göra så 
mycket som möjligt själva.  

Framför allt de erfarna deltagarna beskrev hur de försökte ta ett helhetsgrepp om patientens 
situation och inte bara fokusera på ett sår som behövdes läggas om. Tillsammans med 
patienten fördes resonemang kring möjliga orsaker till att såret inte läker, så som att 
patienten inte använder specialskon som skulle avlasta trycket på såret. Deltagarna framhöll 
också vikten av att på olika sätt motivera patienten till mobilisering och ett bra näringsintag.  

Att motivera och förklara för dom varför vi gör sakerna... Det här är väldigt viktigt 
för dig att få i dig tillräckligt med mat och mobilisera så mycket som möjligt… Och 
att smärtlindra, för en del är inte motiverade för att de känner så mycket smärta. 
(Ssk 7) 

Patienter med kognitiv svikt var vanligt förekommande, vilket kunde försvåra patientens 
involvering i vården, menade deltagarna. En strategi var då att undvika att prata om 
såromläggningen, eftersom ämnet oftast genererade förvirring och oro. Istället fördes ett 
lugnande och avledande samtal med patienten. Några undersköterskor beskrev att de var 
extra noggranna med att läsa av tecken på smärta och obehag vid omläggningen hos de 
patienter som inte kunde uttrycka sig adekvat. 

7.3 Att ha tillräcklig kompetens 
Under denna kategori presenteras resultatet som rör deltagarnas beskrivningar av brister i 
den egna kompetensen och strävan efter kompetensutveckling. Resultatet redovisas i 
subkategorierna ”Att hantera det komplexa” och ”Att utveckla kompetensen”. 
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7.3.1 Att hantera det komplexa 

Både sjuksköterskorna och undersköterskorna - med undantag för de mest erfarna 
undersköterskorna - beskrev en osäkerhet inför svårläkta sår. De ansåg att såromläggningar 
var en komplex uppgift, där inget sår var det andra likt, vilket gjorde såren svåra att läsa av 
och bedöma. Många deltagare tyckte att de hade otillräcklig kunskap för uppgiften, i 
synnerhet när patienten saknade vårdplan och det krävdes en första bedömning och val av 
förband samt skapandet av en ny sårjournal.  

Min svagaste sida är såromläggningar. Jag tar inte själv beslut, för det är så olika 
från fall till fall. (Usk 7) 

Att välja förband var ett moment förknippat med stor osäkerhet. Deltagarna kämpade med 
att förstå skillnaderna mellan förband och vilket som passade till vad. Det framkom att det 
var det svårt att bedöma hur mycket såret vätskade och därmed veta vilket förband som var 
lämpligast. Några deltagare liknade förbandsortimentet med en djungel, dels för att utbudet 
av förband var stort och dels för att produktnamnen var svåra att relatera till. En 
undersköterska mindes tiden som nyanställd och uppgiften att välja förband som 
utmanande.  

Det såg ju likadant ut allihopa, eftersom det liksom var helt nytt för mig. Vilket jag 
ska ha till det… för det finns ju en uppsjö av olika förband. Det tycker jag 
fortfarande är ganska svårt ibland… beroende på sår. (Usk 5) 

Några erfarna sjuksköterskor beskrev att det ibland blev för stort fokus på förbandsvalet, att 
det fanns annat som var viktigare för sårläkningen — såsom att debridera innan förbandsbyte 
och att på olika sätt främja cirkulationen i såret samt att säkerställa god nutrition. 

Att föra sårjournal beskrevs också som en utmaning av undersköterskor och de önskade ofta 
att få hjälp av sjuksköterskor med sårjournalen. Erfarna undersköterskor däremot framhöll 
fördelen med att sårjournalen skrevs av den som utfört såromläggningen. Eftersom vården av 
patienter med svårläkta sår utfördes av många, framkom svårigheter att skriva journalen så 
att efterföljande personal fick en uppfattning om hur såret hade förändrats. En avdelning 
hade som rutin att fotografera såren, övriga framhöll att det hade varit önskvärt att använda 
foton i större utsträckning.  

Deltagarna beskrev vidare att de ofta var osäkra hur frekvent ett sår skulle läggas om. 
Vanligen valdes intervallet två eller tre gånger per vecka samt vid behov. Valet grundades i en 
tradition snarare än utifrån en bedömning av såret. Flera påtalade att såromläggningarna 
skedde för ofta, att såren behövde få vara ifred för att läka. Ibland öppnades förbanden bara 
för att läkaren vill se såret och inte för att förbandet var mättat. 

7.3.2 Att utveckla kompetensen 

Deltagarna beskrev att de i princip inte fick någon sårutbildning i grundutbildningen och att 
de därför saknade en teoretisk grund initialt. Några få uppgav att de på egen hand läste 
litteratur eller kanske tittade på någon instruktionsfilm på nätet. Skälet var ett särskilt 
intresse för sår, men också att skaffa den kunskapen som ansågs nödvändig för uppdraget.  
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Det framkom också att avdelningarna hade mallar som innehöll foton och förslag på 
omläggningar för olika typer av sår. Flera deltagare beskrev att de tittade i dessa mallar när 
det var osäkra. Emellertid framhölls svårigheten att överföra exemplen till såren de mötte 
hos patienten.  

Man läser ju… men det kommer situationer och det ser inte exakt lika ut, man blir 
tveksam om vilket sår det är. (Usk 7) 

Deltagarna efterfrågade mer utbildning på arbetsplatsen och framför allt de nyanställda 
saknade introduktion om svårläkta sår, eftersom det var ett helt nytt område för dem. 
Samtidigt som deltagarna beskrev att de uppskattade att följa en given ordination, förekom 
att förändringar gjordes i den tidigare omläggningen utan förklaring eller orsak. Några 
erfarna undersköterskor betonade att det därför fanns ett behov att utbilda all personal, så 
att alla skulle arbeta mer enhetligt och framför allt förstå varför en såromläggning skulle ske 
på ett visst sätt.   

Både sjuksköterskorna och undersköterskorna uppgav att erfarna undersköterskor var deras 
primära kunskapskälla och bollplank på avdelningen. Det hände också att undersköterskor 
vände sig till sjuksköterskor som var speciellt intresserade av sår för att diskutera 
omläggningen, men framför allt var det undersköterskor som jobbat länge som uppskattades 
för sin kompetens. En erfaren undersköterska beskrev tillfredsställelsen över att vara den 
som kunde svara på alla frågor. 

Jag har väl den där säkra attityden och säger att vi tar det här och det här… jag 
känner att det här fixar jag och det här kan jag... Man växer ju som människa av att 
få beröm och då blir det ännu roligare. (Usk 4) 

Det framkom att deltagarna överlag ansåg att klinisk erfarenhet gav bättre inlärning än att 
läsa om sår. Genom att utföra såromläggningar, självständigt eller tillsammans med en 
kollega, blev det enklare när ett liknande sår dök upp nästa gång.  

Man lär sig alltid genom att öppna och kolla och lyssna på kamrater som kan. Det 
är bara erfarenhet, att vara på plats när det händer. Jag tror det är enda sättet att 
lära sig. (Usk 7) 

Några deltagare beskrev att de vårdade patienter med svårläkta sår relativt sällan och att det 
därför tog lång tid att bygga upp en erfarenhetsbas. Deltagare som tidigare arbetat på 
avdelningar där svårläkta sår förekom oftare än på nuvarande avdelning, beskrev hur 
kompetens gick förlorad när de inte längre vårdade lika många patienter med svårläkta sår. 
Vidare framkom att det var svårt att se resultatet och utvärdera vården, eftersom en patient 
sällan följdes så länge att deltagarna såg såren läka. De få tillfällen då deltagarna kunde se 
förbättring på såret fick de en bekräftelse på att insatserna hade fungerat, vilket beskrevs som 
både roligt och tillfredsställande. 
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8  DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras lämpligheten av den valda metoden i förhållande till studiens syfte 
och resultat. Vidare förs en diskussion kring studiens resultat utifrån Benners teori ”Från 
novis till expert” och tidigare forskning. Slutligen diskuteras studiens etiska utförande.  

8.1 Metoddiskussion 
Nedan förs en diskussion gällande metodvalet, samt styrkor och svagheter i urval, 
datainsamling och analysmetod utifrån kvalitetsbegreppen som är vanliga för att beskriva 
trovärdigheten i kvalitativa metoder. Giltighet (credibility) handlar om hur väl resultatet 
svarar mot syftet, pålitligt (dependability) är beroende av ställningstagande under processen 
och slutligen överförbarhet (transferability) som är kopplat till i vilken grad resultatet kan 
överföras på andra grupper och sammanhang (Lundman & Hällgren-Graneheim, 2017). 

8.1.1 Svagheter och styrkor i urvalet  

Urvalet skedde på samma klinik och även på samma avdelning där författaren var verksam, 
vilket kan ses både som en styrka och en svaghet. En fördel var att upparbetade kontaktytor 
underlättade rekryteringsprocessen. Samtidigt fanns en risk att förförståelsen påverkade 
urvalet i en viss riktning. Det finns enligt Yin (2013) en generell risk att resultat snedvrids 
genom att urvalet riktas mot personer som bekräftar förutfattade meningar. Risken kan 
motverkas genom att söka deltagare som antas ha kontrasterande åsikter i ämnet, menar Yin.  

För att motverka risken för snedvridning eftersträvades ett urval som kunde ge varierande 
och kontrasterande beskrivningar av att vårda patienter med svårläkta sår. Den avdelning 
där författaren arbetade som sjuksköterska inkluderades eftersom den hade högst förekomst 
av sår, de övriga två avdelningarna som ingick i studien hade en lägre förekomst av sår. 
Därmed kunde de visa på en annan bild än förförståelsen som fanns från den egna 
avdelningen, vilket var en styrka. Det kan ses som en svaghet att urvalet baserades på den 
personal som var tillgänglig under perioden och att förfrågan om deltagande därför inte gick 
ut till all personal på avdelningen. Samtidigt gjordes ett medvetet urval bland tillgänglig 
personal för att få en variation mellan deltagare med kortare erfarenhet och de med längre 
erfarenhet av att vårda patienter med svårläkta sår. Det faktum att medelvärdet för antal år i 
yrkesrollen var nio år och medianen var fem år, talar för att det var en stor spridning i hur 
länge deltagarna varit verksamma i sitt yrke, vilket sannolikt borgade för en 
variationsrikedom i berättelserna. Resultatets giltighet stärks när deltagare har en variation i 
erfarenheter eftersom det bidrar till att belysa olika aspekter av fenomenet (Granheim & 
Lundman, 2004).  

Giltigheten stärks också när fenomenet belyses från olika perspektiv (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). Det ska därmed ses som en styrka att både sjuksköterskors och 
undersköterskors perspektiv inkluderades i examensarbetet eftersom det ger en mer 
komplett bild av vården av svårläkta patienter. Dessutom utgick förförståelsen från 



 25  

sjuksköterskans perspektiv och därför bedömdes undersköterskans perspektiv vara 
synnerligen värdefullt. Ytterligare ett argument att inkludera undersköterskor var bristen på 
forskning kring undersköterskors erfarenheter, trots deras centrala roll i behandling av 
svårläkta sår. Samtidigt är det rimligt att ifrågasätta valet att inkludera undersköterskor, då 
det teoretiska perspektivet ”Från novis till expert” (Benner et al., 2009) utgår ifrån 
observationer och intervjuer av sjuksköterskor, även om forskningen baseras på en 
allmängiltig modell för erfarenhetsbaserat lärande. Överförbarheten av Benners forskning på 
undersköterskor behöver därför diskuteras. Sjuksköterskor har en högre formell kompetens 
och undersköterskors utbildning är oreglerad, vilket gör att sjuksköterskan har bättre 
förutsättningar att arbeta patientsäkert. Emellertid är det bara läkemedelsrelaterade 
arbetsuppgifter som enligt lagstiftningen är förbehållna sjuksköterskor och i praktiken finns 
det därför en överlappning mellan sjuksköterskors och undersköterskors arbetsuppgifter, 
vilket bekräftas av forskning (Bååth, Wilde-Larsson, Idvall, & Hall-Lord, 2012; Eagar, Cowin, 
Gregory & Firtko, 2010; Endacott et al., 2018). Deltagarnas erfarenheter av att vårda 
patienter med svårläkta sår visade också på en otydlighet i roller. Utifrån yrkesgruppernas 
liknande yrkeserfarenheter men skillnader i formell kompetens, bedömdes det därför 
fruktbart att använda Benners forskning för att närmare förstå hur teoretisk och praktisk 
kunskap hos omvårdnadspersonalen påverkar vården som patienter med svårläkta sår får på 
vårdavdelningarna. Antagandet att sjuksköterskor och undersköterskors 
kompetensutveckling följer liknande steg, stärks av de kompetensbeskrivningar som Region 
Stockholm har utvecklat (Region Stockholm, 2016, 2017). 

Antal nödvändiga intervjupersoner beror på studiens syfte, men brukar ligga kring 15 +/- 10 
personer i kvalitativa intervjustudier (Kvale & Brinkmann, 2014). Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter av att vårda patienter med svårläkta sår, 
vilket får ses som ett brett syfte. Det krävdes 15 intervjuer innan mättnad bedömdes ha 
uppnåtts, vilket var tre fler än initialt planerat. Även om fler intervjuer inte nödvändigtvis 
innebär högre giltighet, kan det underlätta generaliseringar i analysfasen (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det får ses som en styrka att intervjuer genomfördes så länge de tillförde 
avgörande kunskap. Intervjuerna bidrog till ett omfångsrikt material som underlättade att 
besvara det breda syftet och att finna mönster i analysfasen. Det bör också påpekas att 
kvalitativ innehållsanalys lägger stor viktig vid variation och mångfald och därför krävs det 
tillräcklig data så att signifikanta variationer fångas upp (Graneheim & Lundman, 2004).  

Urvalet påverkar inte bara resultatets giltighet, utan bidrar även till resultatets 
överförbarhet. Graneheim och Lundman (2004) menar att en tydlig redogörelse av urvalets 
karaktäristika och kriterier samt beskrivning av kontext och miljö är av betydelse för 
resultatets överförbarhet. I möjligaste mån har därför detta redovisats i examensarbetets 
metodkapitel för att underlätta för läsaren att avgöra om resultatet kan överföras på andra 
sammanhang. Samtidigt påpekar Mårtensson & Fredlund (2017) att överförbarheten 
naturligtvis också är beroende av resultatets trovärdighet i stort.  
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8.1.2 Svagheter och styrkor i datainsamlingen 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. Frågeguiden innehöll endast 
ett fåtal frågor med möjlighet till följdfrågor, vilket var en fördel då följdfrågorna kunde få 
deltagarna att berätta mer och beskriva sina erfarenheter på ett djupare plan. 

Forskares förförståelse påverkar hur frågor ställs och vilka följdfrågor som används, vilket i 
sin tur påverkar studiens pålitlighet (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Det faktum 
att deltagarna fick tala relativt fritt utifrån en allmänt hållen frågeguide och inte påtvingade 
samtalet frågor i en förutbestämd ordning, minskade risken för att förförståelsen styrde 
intervjun i allt för stor utsträckning. Frågeguiden tjänade ändamålet att alla deltagare fick 
frågor om samma område, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar pålitligheten. 
Frågeguiden säkerställde därmed att intervjun kretsade nära studiens syfte vilket är en 
förutsättning för giltighet genom att syftet skulle bli besvarat.  

Kvale och Brinkmann (2014) menar att kvaliteten hos datamaterialet som produceras i en 
kvalitativ intervju oundvikligen är beroende av intervjuarens färdigheter och 
ämneskunskaper. Samma person utförde samtliga intervjuer, vilket har bidragit till ett mer 
konsekvent genomförande än med två personer med olika intervjustil. Samtidigt fanns en 
ödmjukhet inför utmaningarna förknippade med intervjufärdigheter. För att utveckla 
förmågorna följdes transkription efter varje intervju av en kritisk reflektion. Tankar kring hur 
intervjutekniken kunde förbättras sammanfattades på ett papper som följde med till nästa 
intervjutillfälle. Handledaren läste även transkriptioner och gav värdefulla tips. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) behöver intervjuaren vara bekant med ämnet för att 
kunna ställa relevanta frågor. Kunskapen ska inte bara bottna i teoretiska studier utan gärna 
kombineras med att vistas i den miljön där undersökningen sker för att ha kännedom om 
dagliga rutiner och maktstruktur. Även Mårtensson och Fridlund (2017) menar att studiens 
giltighet ökar när forskaren är bekant med forskningsmiljön innan studien startar. Ur detta 
perspektiv kan förkunskapen och förförståelsen ses som en styrka som bidrog till ett 
insiktsfullt förhållningssätt gentemot innehållet i deltagarnas berättelser. 

I en kvalitativ forskningsintervju produceras kunskap i samspel mellan intervjuare och 
intervjuperson (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjueffekten handlar om att svaren i en 
personlig intervju anpassas efter vad deltagaren tror att undersökaren vill höra (Kjellström, 
2017). Det är en tänkbar risk att deltagarna eventuellt inte framförde kritiska uppfattningar i 
den utsträckning de hade gjort för en utomstående. Det fanns emellertid inget direkt 
beroendeförhållande mellan författaren och deltagarna och de flesta deltagare träffade 
författaren för första gången i samband med intervjun. Deltagarna kan å andra sidan också 
ha varit motiverade att dela med sig av kritiska synpunkter i förhoppning om att det kunde 
bidra till att utveckla verksamheten.  

Pålitligheten påverkas negativt av om data förändras över tid (Graneheim & Lundman, 
2004). Intervjuerna genomfördes under tre månader. Majoriteten av intervjuerna skedde 
mellan mitten på juli till mitten på augusti. Ämnet som studerades är sannolikt konstant över 
en längre tid, men det var trots det värdefullt att intervjuer skedde med tillräckligt 
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mellanrum för transkribering och eftertanke tillsammans med handledare, men ändå 
sammanhållet nog för att bevara tidigare erfarenheter i färskt minne, inför nästa intervju.  

8.1.3 Svagheter och styrkor i analysen 

Initialt fanns en tvekan mellan att göra en kvalitativ eller en kvantitativ studie. En kvantitativ 
enkätstudie hade möjliggjort jämförelse mellan sjuksköterskor och undersköterskor, men 
resultatet hade saknat det djup som uppnåddes genom den kvalitativa intervjun då det gav 
deltagarna utrymme att utveckla svaren. Valet av analysmetod föll på kvalitativ 
innehållsanalys eftersom metoden enligt Danielsson (2017) är praktisk att använda vid 
omfattande textmaterial och dessutom en lämplig metod att börja med för att lära sig hur 
textdata ska läsas, struktureras och beskrivas. Trots detta innebar processen en rad 
utmaningar. 

Det faktum att 15 transkriberade intervjuer genererade en stor textmassa var både en styrka 
och en utmaning. Varje text lästes flera gånger för att fånga helheten och finna delar som 
svarade på syftet. Beslutet togs att dela upp materialet i domäner som sammanföll med 
frågeområden i intervjuguiden. Det gav en grov struktur åt textmassan och underlättade 
vidare bearbetning av texten. Inom domänen infogades alla intervjuer i nummerordning. 
Varje deltagares text fick ett unikt typsnitt för att knyta texten till person och sammanhang. 
Därefter lästes texterna ytterligare några gånger och färgmarkeringar användes för att 
framhäva delar av texten som svarade mot syftet. Nästa steg var att dela upp markerade 
textstycken i meningsenheter. I början var enheter tydliga men vidare i processen framkom 
otydligheter eftersom vissa meningsenheter var för autonoma från sitt sammanhang. Då blev 
det nödvändigt att se över meningsenheterna utifrån ursprungstexten, vilket ökad både 
giltigheten och pålitligheten. 

Meningsenheterna fördes in i en analysmatris, som utöver meningsenheter även innehöll 
kolumner för kondenserade meningsenheter samt koder. Analysmatrisen bidrog till att 
helheten och processen i kedjan blev tydligare, vilket gav abstraktionen en giltighet enligt 
Lundman och Hällgren-Graneheim (2017). Analysmatrisen skrevs ut på papper eftersom det 
gav större överskådlighet. Därefter gjordes en översyn av koder som var synonymer och som 
kunde sammanfogas under gemensamma koder. Från koderna framträdde subkategorierna 
relativt tydligt. Emellertid var det en större utmaning att sortera in dem i kategorier. För att 
bryta upp mentala låsningar fördes subkategorier över på lösa lappar och likheter och 
skillnader testades inom olika grupper. I denna process blev det uppenbart att några 
subkategorier hade för stora likheter och de slogs därför samman. Slutligen framträdde tre 
övergripande kategorier och sex subkategorier som svarade mot syfte och frågeställningar.  

Graneheim, Lindgren & Lundman (2017) menar att tydliga regler om vad som skiljer mellan 
kategorierna ökar resultatets pålitlighet. Det hade varit önskvärt om dessa kriterier blivit 
uppenbara tidigare i processen, men sorteringen var utmanande och det innebar att pendla 
fram och tillbaka mellan helhet och delar flera gånger. När ”pusslet” tillslut var lagt, framstod 
kriterierna tydligare och kategoriers likheter och skillnader kunde testas utifrån dessa 
kriterier, med strävan att skapa kategorier som var besläktade men som skiljde sig till andra 
kategorier. Det är en svaghet att detta inte uppnåtts till fullo men å andra sidan menar 
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Graneheim och Lundman (2004) att det är svårt att dra skarpa gränser mellan något som är 
så tätt sammanflätat som människors erfarenheter. 

Avgörande för giltigheten är bland annat hur väl kategorierna täcker datamaterialet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Utskrifterna lästes flera gånger för att säkerställa att inget 
manipulerats för att passa in eller att viktiga data som svarat mot syftet har gått förlorat. 
Dessutom redovisades citaten från respondenterna i resultatet, och analysprocessens 
förfarande presenterades översiktligt i metoddelen i vilket ökar giltigheten. 

Analys av en text kommer alltid innebära någon form av subjektiv tolkning eftersom en text 
innehåller olika betydelser och hur dessa tolkas påverkas av författarens bakgrund. Det är 
varken möjligt eller eftersträvansvärt att förhålla sig neutral, men inte heller att påtvinga 
texten perspektiv som inte finns (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att ha en medveten 
hållning till förförståelsen stärks pålitligheten. Förförståelsen påverkade därmed hur 
deltagarnas berättelser uppfattades och tolkades, men en styrka är att manifest metod 
använts, eftersom analysen då blev mer textnära och innehåller färre inslag av tolkning. 
Eftersom resultatet skulle användas som underlag och för att utveckla och förbättra vården 
av patienter med svårläkta sår på den egna kliniken, fanns en stark drivkraft att resultatet 
skulle ha en hög samstämmighet med deltagarnas beskrivningar av erfarenheter. 

Det kan i detta sammanhang ses som en svaghet att analysen genomfördes av en person, då 
flera personers perspektiv hade ökat pålitligheten. I möjligaste mån har handledare fungerat 
som bollplank under analysfasen och axlat rollen av den som bidrar med ett annat perspektiv 
och kritiskt ifrågasättande av tillvägagångssättet. 

I bakgrunden redogjordes för en skillnad mellan begreppen ”sårbehandling” och 
”såromläggning”, utifrån en teoretisk genomgång, samt hur opinionsbildare använder 
begreppen. I intervjuerna var gränsdragningen inte lika tydlig. Deltagarna använde oftast 
begreppet ”såromläggning” för att beskriva många olika arbetsmoment relaterat till svårläkta 
sår och begreppet ”sårbehandling” ingick inte lika naturligt i vokabulärer. Exempelvis 
förekom ”sårbehandling/behandling” vid 69 tillfällen i transkriptionerna, varav en majoritet 
härstammade frågorna som ställdes. ”Såromläggning/lägga om” förekom vid 254 tillfällen. I 
resultatsammanställningen dominerar därför begreppet ”såromläggning” medan 
”sårbehandling” används vid ett fåtal tillfällen för att peka på något som rör patientens 
övergripande sårbehandling. Målet varit att återge resultaten så textnära som möjlighet för 
att minska inslagen av tolkning och äventyra resultatets pålitlighet. 

 Överförbarheten handlar om i vilken utsträckning resultatet kan appliceras på andra 
sammanhang och möjligheten stärks om metoden beskrivs tydligt vilket var målsättningen i 
metodkapitlet. Förhoppningen är att resultatet kan överföras på alla former av inneliggande 
vård av patienter med svårläkta sår, men i slutändan är det mottagaren som avgör 
överförbarheten. 
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8.2 Resultatdiskussion 
Resultatet relateras till Benners teori ”Från novis till expert” utifrån nivåerna ”novisen och 
den avancerade nybörjaren” samt ”den kompetenta” och slutligen ”den skickliga och 
experten”. Eftersom Benners teori baseras på en allmängiltig modell för erfarenhetsbaserat 
lärande, relateras också undersköterskornas erfarenheter mot de olika stadierna i ”Från novis 
till expert”. Resultatet diskuteras även mot kärnkompetensen ”säker vård” samt mot tidigare 
forskning. För att synliggöra resultatet återges subkategorier med kursiv stil.  

8.2.1 Novisen och den avancerad nybörjaren - har otillräcklig kompetens  

Resultatet beskrev hur undersköterskor och sjuksköterskor förhåller sig till olika roller i 
vården av patienter med svårläkta sår, trots att det saknades skriftliga rutiner som fastställde 
arbetsfördelningen. Undersköterskor förväntades sköta såromläggningar mer eller mindre 
självständigt. De flesta sjuksköterskorna menade att de var mer delaktiga när de samarbetade 
med en oerfaren undersköterska. Samtidigt fanns de nyanställda undersköterskor som 
beskrev att sjuksköterskor inte alltid hade tid att hjälpa eller insåg hur osäkra de var. Enligt 
Benner et al. (2009) ska novisstadiet passeras under utbildning, men eftersom både 
sjuksköterskor och undersköterskor i studien beskrev en brist på sårutbildning i 
grundutbildningen, saknades förutom erfarenhet också den teoretiska grunden när de mötte 
de första patienterna med svårläkta sår. Både ”novisen” och ”den avancerade nybörjaren” är 
beroende av tydliga fakta och regler som vägleder deras handlande, men problemet är att 
komplexa och diffusa vårdsituationer inte kan formuleras i enkla regler (Benner et al., 2009). 
Vilka effekter dessa begränsningar i kompetensen kan ha på god och säker vård av patienter 
med svårläkta sår behöver belysas.  

I resultatet framkom att många, förutom de mest erfarna undersköterskorna, var osäkra och 
ansåg att de hade otillräcklig kompetens för att hantera den komplexa uppgiften att besluta 
hur svårläkta sår skulle behandlas. Detta kan jämföras med ”den avancerade nybörjaren” 
som visserligen uppfattar återkommande och övergripande tecken och symtom hos patienten 
och använder allt fler regler för hur de ska hanteras - men som är inte redo att göra en 
självständig bedömning med tillhörande plan för vården (Benner et al., 2009). Deltagarna i 
studien beskrev att det var svårt att göra en bedömning, välja förband och upprätta en 
sårjournal för de patienter som saknade en befintlig plan. Framför allt framstod valet av 
förband som en djungel, vilket inte är överraskande eftersom val av förband inte bara kräver 
kännedom om förbanden, utan också en förmåga att kunna förstå och bedöma såret. Tidigare 
forskning visar att bedömning är den mest utmanande fasen i sårbehandling (Zarchi, Latif, 
Haugaard, Hjalager & Jemec, 2014). Bedömningen ska därför utföras av kompetent personal 
(Benbow, 2016) och gärna av en sårspecialist (Heerschap, 2019). Vårdpersonalen skattar den 
egna kompetensen lågt avseende bedömning av sår (Cook, 2011) och val av förband upplevs 
som svårt (Blackburn, Ousey, & Stephenson, 2019; Cryer, 2015; Cutting, 2016; Lloyd-Vossen, 
2009). Samtidigt är evidensen kring olika förbandstyper svag (Chaby et al., 2007: Frykberg & 
Banks, 2015). Ofta baseras val av förband utifrån en vana vid vissa förband, snarare än en 
bedömning av såret (Cook, 2011; Gillespie, Chaboyer, St John, Morley, & Nieuwenhoven, 
2015). En svårighet är att förbandstyper klassificeras efter förbandets innehåll och inte dess 
funktion (Cutting, 2016) vilket tillsammans med ett stort produktutbud bidrar till att angiven 
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behandlingsplan inte alltid följs (Heerschap et al., 2019). Detta är i överstämmelsen med 
resultatet då deltagarna beskrev svårigheter att få alla att följa ordinationer för omläggningar.  

Förutom att följa befintliga ordinationer framkom att deltagarna ibland sökte råd från mallar 
som innehöll foton och förslag på såromläggningar för olika sårtyper. Forskare menar att 
mindre erfaren personal behöver beslutstöd och riktlinjer att luta sig emot i sårbehandling 
(Flanagan, 2005; Franks & Baker, 2016). I en redogörelse för kärnkompetensen säker vård, 
framhåller Barnsteiner (2013) vikten av att verksamheten använder standardiserade och 
förenklade procedurer och arbetsuppgifter utifrån evidensbaserade protokoll. Benner et al. 
(2009) menar att riktlinjer visserligen underlättar beslutsfattandet för ”novisen och 
avancerade nybörjaren”, men problemet är att de rekommenderade åtgärderna sällan täcker 
in den bredd av patientfall som finns i praktiken. Dessutom är det svårt att överföra riktlinjer 
på enskilda patienter - vilket också framkom i studien där deltagarna beskrev svårigheter 
med att koppla exemplen i mallarna till patientens sår. Ytterligare en begränsning med det 
regelstyrda vårdandet är att man följer utan att förstå varför något görs (Benner et al., 2009). 
Detta speglades i resultatet där några erfarna undersköterskor påpekade att personalen 
behövde lära sig förstå varför en såromläggning skulle ske på ett visst sätt. Vidare är ”den 
avancerade nybörjaren” inte heller mogen att sortera informationen i en komplex situation 
för att bland alla aspekter urskilja de viktigaste. Sammanfattningsvis är det avgörande för 
patientsäkerheten att det finns en självinsikt om begränsningarna i kompetensen, men också 
att den som är osäker efterfrågar och faktiskt får stöd av erfarna kollegor, som åtminstone 
har uppnått ”den kompetenta” nivån (Benner et al., 2009). Deltagarna beskrev en utbredd 
insikt kring den egna kompetensens begränsningar vad gällde svårläkta sår och att de inte 
tvekade inför att be om hjälp med såromläggningar, även om tidsbrist ibland utgjorde ett 
hinder för att få hjälp. Därmed var tidsbristen ett hinder för säker vård och ett exempel på 
hur individen försöker förebygga risker, men hur brister i systemet i form av otillräcklig 
bemanning begränsar individens möjlighet att arbeta patientsäkert. Barnsteiner (2013) 
framhåller att en säkerhetskultur bör sträva efter att minimera riskerna genom att förbättra 
både systemets effektivitet och individens insats. 

8.2.2 Den kompetenta - har tillräcklig kompetens 

I resultatet framkom att de erfarna undersköterskorna var uppskattade för sin kompetens 
och flitigt använda som bollplank när deltagarna var osäkra. Det hände också att 
undersköterskor vände sig till sjuksköterskor som var speciellt intresserade av sår för att 
diskutera omläggningen, men framför allt var det undersköterskor som jobbat länge med sår 
som kunde besvara frågor. Enligt Benner et al. (2009) underlättas beslutsfattandet när en 
person nått ”den kompetenta” nivån, eftersom erfarenhet från många patienter gör att 
mönster kan urskiljas och att det därför finns färre alternativ att välja mellan. Vad som är 
viktigt i en situation och det troliga förloppet framträder då tydligare. ”Den kompetenta” har 
därför en större förmåga att själv lägga en plan för vården och arbeta effektivt och 
välorganiserat (Benner et al., 2009). Översatt på patienter med svårläkta sår, skulle ”den 
kompetenta därmed ha tillräcklig kompetens för att planera patientens sårbehandling. 
Resultat visade att de mest erfarna undersköterskorna arbetade självständigt med 
såromläggningar och ibland endast återkopplade till sjuksköterskan i efterhand. Cornock 
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(2017) menar att den kompetenta vårdpersonalen är den som kan jobba utan uppsikt av 
annan personal. Benner et al. (2009) framhåller att trots att ”den kompetenta” tar besluten 
lättare och mer självständigt än ”den avancerade nybörjaren” så brister personer på denna 
nivån ofta i tilltron till den egna kliniska förmågan. Den bristande tilltron härstammar ur en 
större medvetenhet om allt som kan gå fel, men beror också på att det kan vara skrämmande 
att ta ansvar för de egna valen. Därför kan upplevelsen av ansvar kan vara speciellt 
betungande för ”den kompetenta”. 

Enligt Svensk ordbok (2009) innebär ”ansvar” en skyldighet att se till att en viss verksamhet 
fungerar, och att ta konsekvenserna om så inte sker.  I resultatet framkom en relativt spridd 
uppfattning hos framför allt sjuksköterskorna att de i egenskap av omvårdnadsansvariga 
också var ansvariga för sårbehandlingen. Utifrån betydelsen ”att ta konsekvenser om en 
verksamhet inte fungerar” kan det tyckas anmärkningsvärt att vara ansvariga, trots att de 
inte alltid hann se såren. Andra deltagare framhävde att ansvaret delades av alla som ingick i 
teamet och att ingen kan ha större ansvar än någon annan, vilket är i linje med svensk 
lagstiftning som fastställer att alla som deltar i vården har lika stort personligt ansvar (PSL, 
SFS 2010:659, kap. 1, 4 §). 

Barnsteiner (2013) framhåller att i komplexa system som vården finns det överallt hot mot 
patientsäkerheten. Vårdpersonal kommer göra misstag och därför är det nödvändigt med en 
säkerhetskultur som är fri från klander av enskilda som leder till att misstag döljs istället för 
att rapporteras. ”Andra offret” är ett uttryck som illustrerar den starka negativa stress som 
vårdpersonal kan uppleva efter misstag, i synnerhet när misstaget leder till vårdskador hos 
patienten - som är ”det första offret”. Vårdpersonal kan behövas krisstöd för att hantera 
erfarenheten, men värdesätter också när händelsen utreds i syfte att identifiera förändringar 
som hindrar att misstaget upprepas (Chan, Khong & Wang, 2017; Van Gerven et al., 2016). 
Detta är i linje med modernt patientsäkerhetsarbete som strävar bort från att skuldbelägga 
enskilda individer mot att söka orsaker på systemnivå (Socialstyrelsen, 2020). Barnsteiner 
(2013) påpekar att när en vårdskada uppstår ska fokus ligga på vad som blir fel, inte vem 
som är problemet. För att förstå vad som kan gå fel i vården, kan misstag enligt Barnsteiner 
delas in i två typer - dels misstag som beror på ett misslyckande med att genomföra en 
planerad handling på rätt sätt, dels misstag som beror på att felaktig plan har använts. 
Applicerat på svårläkta sår kan personalen därmed misslyckas med att följa en given plan för 
sårbehandlingen. Reglerna för behandlingen är redan satta, men utförandet av omläggningen 
blir fel när reglerna inte följs. Den andra sortens misstag handlar istället om att planen för 
sårbehandlingen inte var den rätta. Trots att planen följs så läker inte såren. Benner et al 
(2009) menar att ”den kompetenta” klarar att göra en självständig plan för vården. Kanske är 
planen tillräckligt bra för att exempelvis undvika infektion i såret, men bidrar den till att det 
svårläkta såret verkligen läker? Det är sannolikt så att sårbehandlingen blir säkrare och 
effektivare när en skickligare utövare bidrar med sin expertis.  

8.2.3 Den skickliga och experten - bidrar med expertis  

Resultatet visade att deltagarna involverade både patienter och andra professioner i vården 
av patienter med svårläkta sår, vilket är exempel på en teambaserad verksamhet som är en 
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grundläggande förutsättning för säker vård (Barnsteiner, 2013; Socialstyrelsen, 2020). 
Patienten bör ses som expert på sin situation och sårspecialisteamet bidrar med expertis 
genom att de utformar och utför effektivare och säkrare sårbehandlingar.   

Den avgörande skillnaden mot tidigare kompetenstadier är förmågan att läsa av situationens 
alla nyanser och agera korrekt, vilket gör beslutsfattandet enkelt för ”den skickliga” och 
framför allt för ”experten” som direkt och intuitivt läser av situationen. Det ger en trygghet 
och ett självförtroende i sin praktik som mindre erfaren personal saknar (Benner et al., 
2009). Medan de flesta deltagare beskrev en osäkerhet kring såromläggningar, så framkom 
en självsäkerhet i beslutsfattandet hos de mest erfarna undersköterskorna. Det tyder på att 
personal kan bli ”skickliga” på svårläkta sår på en vårdavdelning, även om det troligen är 
sällsynt, då tidigare forskning visar att sjuksköterskor från vårdavdelningar har sämre 
kunskap om sår än sjuksköterskor som arbetar inom hemsjukvården eller på en 
sårmottagning (Zarchi et al., 2014). Frågan är hur betingelser i vårdmiljön påverkar 
utvecklingen mot högre kompetensnivåer? 

En stor erfarenhet av många liknande patienter som följs över tid är en förutsättning för både 
”den skickliga och expertens nivå”. Först då utvecklas förmågan att utifrån en helhetssyn 
lägga märke till det viktiga och avvikande (Benner et al., 2009). I studien beskrev några 
deltagare att de på nuvarande avdelning vårdade patienter med svårläkta så sällan att 
kompetensen inte utvecklades över tid. Snarare glömde de bort vad de en gång hade lärt från 
tidigare arbetsplatser. I studien framkom vidare att det var svårt att se resultatet och 
utvärdera behandlingen, eftersom patienterna sällan följdes så länge att deltagarna såg såren 
läka. Detta kan negativt påverka patientens möjlighet att få en säker vård, eftersom bristen 
på uppföljning försvårar upptäckten av misstag i behandlingen av svårläkta sår. Dessutom 
hindrar de korta vårdtiderna personalens möjlighet att lära av erfarenhet och utveckla 
kompetensen (Heerschap et al., 2019). Att erfarenhet leder till bättre kunskap om 
sårbehandling visade Ayello et al., (2005), men däremot inte Zarchi et al., (2014). En 
förklaring till det motstridiga resultatet kan vara att även arbetsmiljön påverkar personalens 
möjlighet att förvärva en god klinisk förmåga. En för hög arbetsbelastning hämmar 
utvecklingen mot ”den skickliga och expertens nivå”, enligt Benner et al. (2009). Det 
framkom i resultatet att deltagarna måste förhålla sig till tidspress. Personalen kunde inte 
alltid ägna såromläggningen den tid som de önskade. Denna problematik kan relateras till 
reflektionens roll för inlärning. Schön (1983) refererad i Lauvås & Handal (2015), myntade 
begreppet ”reflektion on action” som handlar om att antingen planerar inför en uppgift, eller 
i efterhand reflekterar över utfallet av handlingen. Saknas tid för reflektion går det ut över 
lärandet och vårdandet blir mer automatiskt och rutinbaserat (Rodriguez-Garcia & Medina-
Moya, 2016). Det framkom att sjuksköterskorna i studien ofta inte hann vara med på 
såromläggningar då de prioriterade andra uppgifter som bara sjuksköterskor fick göra. Även 
tidigare forskning visar att sjuksköterskor tvingas att prioritera andra uppgifter framför den 
nära patientomvårdnaden (Bååth et al. 2012, Charboyer et al., 2008). Detta kan vara en 
anledning till att sjuksköterskor i studien beskrev att de själva var osäkra gällande 
såromläggningar och att det var viktigt att ha förtroende för undersköterskorna. 

Det framkom i studien att deltagarna utvecklar kompetensen framför allt genom klinisk 
erfarenhet, men att det också fanns en utbredd önskan om att få fortbildning inom sår. Detta 
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bör ses i ljuset av att ”Från novis till expert” visserligen handlar om erfarenhetsbaserat 
lärande, men att det behövs en ömsesidig växelverkan mellan teori och praktik. Utan en 
kombination av båda kan aldrig ett skickligt vårdande uppnås (Benner et al., 2009). 
Sjuksköterskor har den högsta formella omvårdnadskompetensen och har dessutom 
högskolepoäng inom medicinsk vetenskap som undersköterskor saknar. Det gör rimligen 
sjuksköterskorna mer lämpade att göra en den helhetsbedömning av patienten inför 
sårbehandling som förespråkas av företrädare för branschen (WUWHS, 2016). Trots det 
visade resultatet att deltagarna ansåg att den reella kompetensen vad gäller svårläkta sår 
framför allt fanns hos erfarna undersköterskor. Att överlåta en komplex uppgift som 
svårläkta sår på den yrkeskategorin med lägst formell utbildning kan dock ha sina risker, då 
lagen fastställer att vården ska ske i överensstämmelse med vetenskap och beprövad 
erfarenhet (PSL, 2010:659, kap. 6, 1 §). Tidigare studier visar att ju fler sjuksköterskor med 
minst kandidatexamen som finns på en vårdavdelning, desto bättre blir olika utfallsmått 
kring patientsäkerhet, så som lägre mortalitet, färre fall, färre trycksår och kortare 
sjukhusvistelse (Aiken et al., 2014; Blegen, Goode, Park, Vaughn & Spetz, 2013; Boyle, 
Cramer, Potter & Staggs, 2015). Även längre yrkeserfarenhet förbättrar patientsäkerheten 
(Socialstyrelsen, 2018 b). Sammantaget talar det för att en större delaktighet av erfarna 
sjuksköterskor i sårbehandlingar skulle kunna öka kvalitén i vården av patienter med 
svårläkta sår och därmed bidra till en säker vård.   

8.2.4 En modell över god och säker vård av patienter med svårläkta sår 

Enligt tidigare fastställd beskrivning av begreppen såromläggning och sårbehandling, är det 
möjligt att argumentera att en god och säker vård av patienter med svårläkta sår, kräver att 
såren behandlas och inte bara läggs om. Enligt teorin av Benner et al. (2009) har ”novisen 
och den avancerade nybörjaren” otillräcklig kompetens för behandlingar av svårläkta sår. 
”Den avancerade nybörjaren” kan däremot utföra såromläggningar utifrån en given planering 
som fastställs av någon som åtminstone nått ”den kompetenta nivån”. I bästa fall finns 
dessutom stöd från ”den skickliga och expertens nivå”, som tillför ett helhetsperspektiv och 
ökar kvalitén på sårbehandlingen. Hur vården av patienter med svårläkta sår skulle kunna 
organiseras utifrån kompetensnivåer för att ge en god och säker vård illustreras av figur 4.  

Figur 4. Egen illustration som visualiserar stadier i sjuksköterskans kompetensutveckling och den 
kompetensnivå som behövs för såromläggningar, respektive sårbehandlingar. 

 

Det är vårdgivarens skyldighet att organisera vården så att den är av god kvalitet och 
patientsäker (HSL, SFS 2017:30, kap. 5, 2 §). Det skulle kunna innebära att vårdgivaren följer 
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Vårdhandbokens rekommendationer att sjuksköterskor ansvarar för sårbehandling. Det 
förutsätter dock att sjuksköterskor når ”den kompetenta nivån” gällande svårläkta sår. Först 
då har sjuksköterskan tillräcklig kunskap för på ett patientsäkert sätt göra en bedömning av 
såret inför varje omläggning och utifrån bedömningen göra en plan för vården. Men för att 
sjuksköterskor ska nå ”den kompetenta nivån” för svårläkta sår, behöver rutiner förändras 
och arbetet organiseras så att sjuksköterskor får tid att vara med vid sårbehandlingar och inte 
bara följer arbetet på avstånd. Som Benner et al. (2009) visar så är formell kompetens inte 
tillräcklig för att arbeta patientsäkert, utan behöver kompletteras med erfarenhet från många 
liknande patienter för att avancemang i kompetensstadierna ska ske. Samtidigt ställer 
komplexiteten i svårläkta sår stora krav på specifik kunskap om sårläkning som inte erhålls i 
grundutbildningen. Därför måste arbetsgivaren leva upp till sin skyldighet att avsätta tid och 
resurser för fortbildning (Socialstyrelsen, 2018a, 2020, SOU, 2016), för all personal som 
saknar den nödvändiga teoretiska grunden kring svårläkta sår. En investering i personalens 
kompetens är en investering i patientsäkerhet. 

8.3 Etikdiskussion  
Efter en inledande etisk reflektion där nyttan vägdes mot risker i enlighet med 
Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013), bedömdes intervjustudien kunna genomföras utan 
etiska hinder. De etiska forskningskraven enligt Vetenskapsrådet (2014) var styrande i hur 
studien genomfördes. Möjligen hade konfidentialitetskravet en särställning, i och med att 
intervjuaren var en kollega, som också hade en roll att på deltid utveckla vården kring sår på 
kliniken. Genom att noga beskriva hur konfidentialiteten säkerställdes, var målsättningen att 
skapa ett tryggt klimat för deltagarnas berättelser. Det fanns ingen direkt beroendeställning 
mellan deltagare och författare, vilket minskar risken för påtryckning. I de flesta fall fanns 
det inte heller någon tidigare relation, utan första mötet skedde i samband med att frågan om 
deltagande ställdes. Det går inte att utesluta att svaren påverkades av författarens roll, men 
intrycket var att deltagarna delade erfarenheter på ett engagerat och öppet sätt, även om det 
är omöjligt att veta om någon valde att undanhålla eventuella kritiska åsikter. Däremot 
uttryckte flera deltagare att det var en positiv upplevelse att få prata om ett ämne som 
intresserade dem och som berörde den dagliga verksamheten.  

Resultatet visade att det fanns ett behov av ökad kunskap inom detta område, vilket är viktigt 
utifrån en etisk synvinkel då det innebär att examensarbetet har genererat nytta. Dessutom 
kommer resultatet direkt återföras på den aktuella verksamheten genom förbättringsarbete 
sprunget ur resultatet, vilket är i linje med göra-gott-principen. En förutsättning för att 
tillföra verklig nytta i verksamheten är dock att resultatet är byggt på ärlighet och 
hederlighet. Oredlighet innebär att avsiktligt vilseleda och förvränga framställningen 
(Kjellström, 2017). För att undvika oredlighet har principer, riktlinjer och lag gällande 
forskningsfusk beaktats (Codex, 2019; Lag [SFS 2019:504], om ansvar för god 
forskningssed och prövning av oredlighet i forskning). Stor vikt har lagts vid korrekta 
referenser i enlighet med APA systemet. Detta för att underlätta för läsare att återgå till 
ursprungskällan och säkerställa att plagiat och stöld av annat forskningsresultat ej har 
förekommit. 
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9 SLUTSATS OCH KLINISKA IMPLIKATIONER 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors och undersköterskors erfarenheter av 
att vårda patienter med svårläkta sår. Resultatet visade att omvårdnadspersonalen förhåller 
sig till olika roller, som snarare är underförstådda - än tydligt definierade. Tidspressen sätter 
begränsningar för sjuksköterskors önskan att vara mer delaktiga och för undersköterskor 
möjlighet att ägna såromläggningar den tid som krävs. Många deltagare, förutom de mest 
erfarna undersköterskorna, beskrev att de hade otillräcklig kompetens för att hantera den 
komplexa uppgiften att behandla svårläkta sår. Deltagarna efterfrågar mer fortbildning, men 
framför utvecklas kompetensen genom att göra såromläggningar ofta - och gärna 
tillsammans med en erfaren kollega. När uppgiften blir för svår, involveras andra 
professioner i teamet runt patienten, vilket kan innebära att läkaren skickar remiss till 
experterna på Sårcentrum. Korta vårdtider begränsar möjligheten att se resultatet av 
behandlingen, därför är det framför allt primärvården som förväntas ta det långsiktiga 
ansvaret för läkning av såren. Deltagarna eftersträvade att involvera patienterna och låta 
dem berätta hur såren uppkommit, hur länge de funnits och hur såren sköts när de inte är på 
sjukhus. 

Förhoppningsvis kan examensarbetet öka förståelsen för de utmaningar som sjuksköterskor 
och undersköterskor ställs inför när patienter med svårläkta sår vårdas på vårdavdelningar. 
Arbetsgivaren behöver till fullo inse att komplexiteten i behandlingen av svårläkta sår 
utmanar målet om god och säker vård och därför kräver personal som är väl förberedda för 
uppgiften, både teoretiskt och erfarenhetsmässigt. Om vården av patienter med svårläkta sår 
på en vårdavdelning inte bara ska reduceras till att utföra såromläggningar, utan vara en 
effektiv och säker behandling, behöver avdelningarna organiseras så att någon som nått 
minst ”den kompetenta” nivån enligt teorin av Benner et al. (2009), aktivt ansvarar för 
sårbehandlingen. Det finns argument för att låta den arbetsgrupp med högst formell 
kompetens ansvara för sårbehandling, samtidigt utgör bristen på erfarna sjuksköterskor 
inom vården ett hinder, medan en bättre tillgång på erfarna undersköterskor är en resurs. 

För att säkerställa en grundläggande kompetens kring svårläkta sår, bör varje nyanställd få 
en introduktion i sårbehandling, där enklare råd och riktlinjer förmedlas. Den erfarna 
personalen bör användas på ett medvetet sätt som den resurs de faktiskt utgör, exempelvis 
genom att de utses till sårmentorer, med ansvar för sårbehandling. Även om all personal har 
behov av kontinuerlig fortbildning, utgör den pressade situationen i vården praktiska 
begränsningar i möjligheten att utbilda alla inom allt. Därför kan företräde till fortbildning 
ges till den erfarna personalen som fungerar som kunskapsspridare och som stöd för övrig 
personal. För att öka kompetensen hos alla involverade i patientens sår, vore det önskvärt att 
all personal som gör en sårbehandlingsplan - antingen de är verksamma på vårdavdelningen, 
på en eventuell sårspecialistenhet eller inom primärvården - tydligare dokumenterar och 
motiverar besluten i sårjournalen. På så sätt kan personal som utför såromläggningar bättre 
förstå varför en behandling sker på ett visst sätt. Förutom att det kan öka följsamheten av 
behandlingen, sker också en bättre inlärning hos utföraren som gynnar en säker vård. För att 
öka kvalitén och säkerheten i sårbehandling bör också beslutsstöd, så som 
sårbehandlingstrigangeln, användas. 
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För att underlätta såromläggningar kan förråd av sårvårdsmaterial struktureras efter 
funktion så att det blir tydligt hur de ska användas, dessutom kan utbudet av förband 
begränsas för att öka chansen att personalen blir förtrogna med de material som finns 
tillgängligt. För den enskilde sjuksköterskan eller undersköterskan kan det vara moraliskt 
stärkande att veta att osäkerheten kring svårläkta sår delas av många, och att det inte är 
möjligt att hoppa över stegen i kompetensutvecklingen som beskrivs i ”Från novis till expert”. 
Vårdpersonal behöver också påminnas om att misstag är mänskligt och de inte ska döljas 
utan lyftas fram som lärande exempel för hela systemet. Ur ett samhällsperspektiv innebär 
säkrare och effektivare vård minskade kostnader och för patienten ett minskat lidande från 
svårläkta sår.  

9.1 Förslag till fortsatt forskning 
Förslagsvis kan intervjuer genomföras med vårdenhetschefer för att närmare förstå hur de 
ser på sin roll att organisera arbetet mellan sjuksköterskor och undersköterskor på ett sätt 
som ger god och säker vård för patienter med svårläkta sår. Resultatet och tidigare forskning 
visar att det finns överlappningar och otydligheter i hur arbetsuppgifter fördelas mellan 
sjuksköterskor och undersköterskor.  

En konkret forskningsfråga som väckts är hur sjuksköterskors arbetsmiljö påverkas av 
upplevelsen att vara ansvarig för omvårdnadsuppgifter som de inte har tid att vara delaktiga 
i. Det vore intressant att studera hur känsla av ansvar är kopplat till uppfattning om 
eventuella konsekvenser som drabbar personalen när misstag sker i behandlingen av 
svårläkta sår.  

Det finns många arbetsuppgifter som inkräktar på utrymmet som personalen kan ägna åt 
svårläkta sår. Därför skulle det vara givande att med en kvantitativ studie jämföra 
sjuksköterskor och undersköterskors attityder till svårläkta sår i förhållande till andra 
omvårdnadsuppgifter.  

Slutligen finns det ett stort värde i att studera hur patienter med svårläkta sår upplever 
behandlingen av såren, när de läggs in på en vårdavdelning.  
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BILAGA A. MISSIBREV TILL VÅRDENHETSCHEFER 

Förfrågan om sjuksköterskors och undersköterskors medverkan 
i intervjuer om vården av patienter med svårläkta sår. 

Som del i mitt uppdrag som klinikövergripande omvårdnadsledare för sår på Intermedicin, vill 
jag få en djupare förståelse för arbetsprocessen kring patienter med svårläkta sår. Därför 
anmälde jag mig till en kurs arrangerad av Mälardalens Högskola, Västerås, som innebär en 
magisteruppsats motsvarande 15 Hp i vårdvetenskap och att en vetenskaplig undersökning 
genomförs. Syftet med uppsatsen är att undersöka sjuksköterskors och undersköterskors 
erfarenheter av att vårda patienter med svårläkta sår på en vårdavdelning.  

Svensk och internationell forskning inom sårbehandling har varit inriktad på sjuksköterskors 
erfarenheter, trots att det ofta är undersköterskor som genomför sårbehandlingar. Därför 
finns ett behov att även inkludera undersköterskors perspektiv, samt att närmare studera hur 
de båda yrkesgrupperna samarbetar kring uppdraget att vårda patienter med svårläkta sår. 

Planen är att genomföra en intervjustudie av sjuksköterskor och undersköterskor på 
Internmedicin som vårdat patienter med svårläkta vid upprepade tillfällen. Intervjun beräknas 
pågå i 45 minuter och ske i slutet av ett dagspass. Platsen och tid väljs utifrån deltagarnas 
önskemål och lokaltillgängligheten på sjukhuset. 

Jag ber därför dig som vårdenhetschef om tillstånd och bistånd att rekrytera lämpliga 
personer till intervjuerna. Medverkan i intervjuerna är frivillig och de som väljer att medverka 
kan när som helst dra sig ur, utan att ange orsak. Materialet från intervjuerna och det färdiga 
resultatet kommer avidentifieras och hanteras konfidentiellt enligt Dataskyddsförordningen 
(GDPR). 

Resultaten kommer publiceras som en magisteruppsats vid Mälardalens högskola och 
eventuellt som en vetenskaplig artikel. Resultatet kommer även att presenteras för 
personalen på Intermedicin om så önskas.  

Ytterligare upplysningar kan lämnas av mig eller min handledare. 

 

Carin Mattsson    

Tel. xxx 

Mejl. xxx 

 

Handledare: 

Birgitta Kerstis, Universitetslektor 

Mejl: xxx



 

 

 

BILAGA B. MISSIBREV TILL DELTAGARE 
 

Vill du delta i en studie om sjuksköterskors och 
undersköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 
svårläkta sår? 

Att delta innebär att under en intervju på cirka 45 minuter beskriva dina erfarenheter av att 
vårda patienter med svårläkta sår. Intervjun kommer ske på sjukhuset på arbetstid, i slutet av 
en arbetsdag som passar i ditt schema. För att kunna deltag ska du arbeta som 
sjuksköterska eller undersköterska på Intermedicin och har vårdat patienter med sår vid 
upprepade tillfällen. 

Jag som intervjuar dig heter Carin Mattsson och arbetar som sjuksköterska på avdelning 80. 
Dessutom har jag ett uppdrag som klinikövergripande omvårdnadsledare på inom sår på 
Intermedicin, vilket innebär att jag på 25 procent av min arbetstid ägnar mig åt 
kvalitetsutveckling av vården kring sår och trycksår.  

Förhoppningsvis blir intervjun ett bra tillfälle att reflektera och dela med dig av erfarenheter 
av behandlingar av svårläkta sår, vilket kan öka förståelsen kring hur vården kan utvecklas 
på Intermedicin. 

Du kan närsomhelst avbryta din medverkan i intervjun som kommer spelas in. Det är 
endast jag och min handledare som kommer ha tillgång till det inspelade och transkriberade 
materialet. Materialet och det färdiga resultatet kommer avidentifieras och hanteras 
konfidentiellt enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). 

Resultaten kommer publiceras som en magisteruppsats på 15 Hp vid Mälardalens högskola 
och eventuellt som en vetenskaplig artikel. Om du önskar kan jag mejla det färdiga resultatet. 
Du kan vara trygg med att resultatet kommer att presenteras så att det inte går att härleda till 
någon person.  

Anmäler intresse att deltaga genom att kontakta mig. Vid frågor kontakta mig eller min 
handledare. 

Vänliga hälsningar 

Carin Mattsson    

Tel. xxx            Mejl. Xxx 

Handledare: Birgitta Kerstis, Universitetslektor 

Mejl: xxx 



 

 

Samtycke till att deltaga i intervjun och dela mina ”erfarenheter av att vårda patienter 
med svårläkta sår på en vårdavdelning”  

 

Jag har muntligen och skriftligen informerats om den aktuella studien och haft tillfälle att i 
lugn och ro läsa igenom informationen och att ställa frågor. Jag får också̊ en kopia på̊ den 
skriftliga informationen om projektet och på̊ detta samtyckesformulär.  

Jag är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och att jag när som helst, utan att ange 
orsak, kan avbryta mitt deltagande i studien.  

_____	JA, jag vill delta i intervjun och dela mina ”erfarenheter av att vårda patienter med 
svårläkta sår på en vårdavdelning”, och jag samtycker till att de uppgifter jag lämnar 
behandlas på̊ det sätt som beskrivits på̊ föregående sida.  

_____	JA, jag vill ta del av studiens resultat. 

 

Jag har arbetat som _______________________ på Internmedicin i _______ år  

På övriga platser i ______ år  

 

Ålder: ______ 

 

_______________________________ 

Datum  

 

____________________________  

Underskrift  

 

_______________________________  

Namnförtydligande 

  



 

 

 

BILAGA C. INTERVJUGUIDE 
 

• Hur ofta vårdar du patienter med svårläkta sår? 

 

• Berätta om din roll i vården av patienter med svårläkta sår. 

 

• Finns det några av de moment du nämnt som du upplever som utmanande?  

 

• Samarbetar du med någon annan personal kring dessa patienter?  

 

• Vem anser du är ansvarig för behandling av såren? 

 

• Beskriv hur du gör patienten delaktig i behandlingen. 

 

• Hur lär du dig mer om sår?   

 

• Kan du minnas någon situation där din insats i sårbehandlingen kändes bra? 

 

• Kan du minnas någon situation där din insats i sårbehandlingen kändes 
mindre bra? 
 

• Hur kan vården av patienter med svårläkta sår utvecklas på din avdelning? 

 

• Finns det något mer du vill tillägga? 

 

 

Följdfrågor 

Hur menar du? Berätta mera! Vill du utveckla det här?



 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 

Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


