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SAMMANFATTNING
Att ha ett sår är en belastning och påverkar människors vardag, oavsett om såret är akut efter ett

olycksfall eller efter en operation, alternativt svårläkande som vid bensår, diabetesfotsår, trycksår eller

maligna tumörsår. Syftet med studien var att undersöka kunskaper hos sjuksköterskor och

undersköterskor om sårbehandling inom kirurgisk verksamhet. Metoden utgjordes av en

enkätundersökning hos sjuksköterskor (n=56) och undersköterskor (n=38). Resultatet visar att

sjuksköterskorna kände sig mer osäkra i sitt val av behandling av svårläkande sår jämfört med

undersköterskorna. Kunskaperna om sårbehandling visar att skattade kunskaper inte motsvarar svaren

på kunskapsfrågorna. Nitton av 56 sjuksköterskor och 15 av 37 undersköterskor hade genomgått

någon form av sårutbildning.

Undersköterskorna skattar sina kunskaper om sårbehandling högre än sjuksköterskorna och

känner sig mer sällan osäkra i sitt val av behandling av svårläkande sår, jämfört med sjuksköterskorna.

Det är också undersköterskorna som oftast utför såromläggningar på avdelningarna. Studien visar att

det finns brister i kunskaperna om sårbehandling, hos både sjuksköterskor och undersköterskor och att

mer utbildning behövs.

Nyckelord: Kunskap, Sår, Sårbehandling, Sjuksköterska, Undersköterska



ABSTRACT
To have a wound is a burden and affect people's everyday lives, whether the wound is acute after an

accident or after surgery or difficult healing of the ulcers, diabetic foot ulcers, pressure ulcers or a

malignant wound. The purpose of this study was to investigate nurses' and nursing assistant’s

knowledge of wound healing in surgical wards. The method was done by using a questionnaire survey

among registered Nurses (RNs) (n = 56) and nursing assistants (NAs) (n = 38). The results show that

the RNs felt more insecure in their choice of treatment of severe ulcer healing compared with the NAs.

Knowledge of wound healing shows that the estimated knowledge does not correspond to the answers

to knowledge questions. Of the RNs answered 51 of 56 and of the NAs answered 32 of 37 that they

needed more education in wound care/treatment.

NAs estimated their knowledge of wound care higher than the RNs and felt less insecure in their

choice of treatment of wound healing, compared with the RNs. There are also the NAs who usually

perform a change of dressing on the wards. The study shows that there are gaps in knowledge in

wound care/treatment, with both RNs and NAs and that more education is needed.

Keyword: Knowledge, Wound, Wound treatment, Registered Nurse, Assistant Nurse
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INLEDNING
Att ha ett sår är en belastning och påverkar människors vardag, oavsett om såret är akut efter ett

olycksfall eller efter en operation, alternativt svårläkande som vid bensår, diabetesfotsår, trycksår eller

maligna tumörsår. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer

(Vårdhandboken, 2010). Sår har varit fruktade i alla tider. De blir lätt säte för infektioner, vilket ibland

lett till sängläge, amputation och i många fall till och med till döden (Lindholm, 2003).

Vårdhandboken (2010) erbjuder kliniska riktlinjer, inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst

kan utföras, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet).

Sjuksköterskan ansvarar för prevention av sårkomplikationer, sårbehandlingen, val av lämpliga

sårförband samt eventuell kompressionsbehandling och att detta dokumenteras i patientjournalen.

Läkarens ansvar är diagnostik, utredning, ordination av läkemedel, samt för behandling av

bakomliggande sjukdomar (Vårdhandboken, 2010).

Sårläkning är en dynamisk process som brukar delas in i tre olika faser; Inflammationsfasen varar i

allmänhet mellan 3-4 dagar efter skadan men är vid svårläkta sår aktiv under nästan hela

sårläkningsförloppet. Tecken på inflammation är rodnad, värmeökning, svullnad och smärta.

Nybildningsfasen varar i akuta sår 3-4 veckor. Under denna tid nybildas vävnad som gått förlorad eller

skadats. Blodkärlen nybildas och sårets yta täcks av epitelceller. Mognadsfasen startar 1-3 veckor efter

skadan och kan pågå i flera år. Den innebär en mognad av de processer som startat under

inflammationsfasen. Faserna är inte klart åtskilda, utan går i varandra (Lindholm, 2003).

Olika typer av sår

Akuta sår

Vulnus, primärläkande sår exempelvis operationssår och vissa traumatiska sår till exempel skärsår, är

sår utan vävnadsdefekt. Sårkanterna läggs mot varandra och sutureras (Vårdhandboken, 2010;

Lindholm, 2003). Akuta sår omfattar normalt kirurgiska operationssår samt diverse traumatiska sår.

Akuta sår kan definieras som ”sår som uppstår plötsligt och är kortvariga” (Lindholm, 2003).

Svårläkande sår

Ulcus, sekundärläkande sår, till exempel bensår och trycksår, är vävnadsdefekter som måste fyllas ut

för att såret ska kunna läka (Vårdhandboken, 2010; Lindholm, 2003). Svårläkande sår definieras som

sår som inte har läkt eller beräknas läka inom sex veckor (Lindholm, 2003). En rad olika

sjukdomstillstånd kan resultera i svårläkta sår på underbenen och oftast samverkar flera faktorer.
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Vanligaste orsaken till bensår är venös insufficiens. Cirka 10 % beror på otillräcklig arteriell

genomblödning på grund av ateroscleros och cirka 20-25 % beror på en blandning av venös och

arteriell insufficiens (Lindholm, 2003).

Ett trycksår definieras enligt European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) and National

Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP) som en lokaliserad skada i hud och/eller underliggande

vävnad, vanligtvis över benutskott, som ett resultat av tryck, eller tryck i kombination med skjuv

(vävnadsförskjutning). Trycksår klassificeras i fyra kategorier; Kategori I - rodnad som inte bleknar

vid tryck, hel hud. Kategori II - delhudsskada. Ytligt sår eller blåsa. Kategori III - fullhudsskada ned

till fascian men inte igenom. Kategori IV – djup fullhudsskada som involverar ben, sena eller muskel

(Riktlinjer EUPAP-NPUAP, 2009). Uppkomsten av trycksår är resultatet av en rad komplicerade

mekanismer där patientens medicinska tillstånd troligen är den viktigaste faktorn. Faktorer som

bedömts vara speciellt viktiga för uppkomsten av trycksår har samlats i olika bedömningsinstrument

exempelvis Norton, Modifierad Norton och Braden (Lindholm, 2003). I Sverige används den

Modifierade Norton skalan. Trycksår är mer vanligt förekommande på sjukhus än i hemsjukvård

(Kottner, Dassen & Lahmann, 2010). En svensk studie liksom i en nationell Belgisk studie visar att

förekomsten av trycksår kategori II till IV varierar mellan 7 % till 11,3 % på olika sjukhus

(Vanderwee et al., 2011; Gunningberg, Brundin & Idvall, 2010). Den vanligaste lokalisationen av

trycksår är i sacrum och på hälar (Vanderwee et al., 2011).

Sårbehandling
Enligt Vårdhandboken (2010) är målet för sårbehandling att läka såret, förhindra sårinfektion, minska

lidande och underlätta det dagliga livet. Delmål kan exempelvis vara att minska sårsekretion, minska

smärta och minska luktproblem. ”Sårbehandling är troligen den äldsta medicinska åtgärden i historien,

ja lika gammal som människan själv” (Lindholm, 2003, kap. 1, s 9). Rengöring av sår kan ske på olika

sätt och styrs av sårtypen. Skillnaden mellan steril och ren rutin avgörs av renhetsgraden hos

instrumenten, utensilier och rengöringsvätskor. Rengöringsmetod ska ordineras av behandlande läkare

och dokumenteras i patientjournalen (Lindholm & Grauers, 2011; Lindholm, 2003).

För sårläkningen är det viktigt att sårsekretionen tas omhand på ett optimalt sätt och att välja

förband utifrån sårets karaktär (Jones, 2009). Det ideala sårförbandet ska absorbera exsudat, utan att

torka ut såret (Fonder, Lazarus, Cowan, Aronson-Cook, Kohli & Mamelak, 2008; Jones, 2009).

Winter (1962) visade att sår läker bättre i fuktig miljö än i torr och i dag är fuktighetsbevarande

förband ett vedertaget begrepp i behandlingen av sår. Såret ska hållas fuktigt, men fuktigheten får inte

bli alltför hög och därmed orsaka maceration (uppluckring) av sårkanter och omgivande hud. Det är
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viktigt med grundläggande kunskaper om sårläkningsprocessen och kunskaper om olika sårförbands

funktioner. Genom att bandagera med olämpliga förbandsmaterial kan sårläkningen fördröjas eller/och

försämras (Lindholm, 2003).

Vårdpersonalens kunskaper
Få studier har undersökt sjuksköterskors kunskaper om sårbehandling. Det har framkommit i studier

att sjuksköterskor ofta anser sig ha otillräckliga kunskaper om att behandla sår och att det finns behov

av mer utbildning inom området (Haram, Ribu & Rustoen 2003; Ayello, Baranoski & Salati, 2005;

Karadağ -Aydin & Karadağ, 2010). Haram och medarbetare (2003) undersökte distriktssköterskors

kunskaper om behandling av ben och fotsår och vad de bedömde vara den viktigaste faktorn i

sårbehandling. Ett strukturerat frågeformulär med plats för kommentarer besvarades av 102

distriktssköterskor. Av de tillfrågade distriktssköterskorna tyckte 60 % att deras kunskaper om

sårbehandling var bristfällig. De upplevde också ofta en osäkerhet i omläggningssituationer. 20 olika

faktorer identifierades och några som nämndes var sårläkningsprocessen och kontinuiteten i

behandlingen. I en annan studie visade Dugdall och Watson (2009) att sjuksköterskor med en högre

akademisk utbildning, sjuksköterskor med en yrkesfunktion inom sår och de sjuksköterskor som fått

en formell undervisning om sårbehandling visade en signifikant högre kunskapsnivå om sårbehandling

än de som inte hade denna funktion som sjuksköterskor med anknytning till sår. I en

kartläggningsstudie visade Ayello et al. (2005) att kunskapen om sårbehandling bland sjuksköterskor

var stor och deras skicklighet inom området ökar med ålder och yrkeserfarenhet. Resultatet visade

också att yngre sjuksköterskor, mindre erfarna sjuksköterskor och de inom specifika vårdområden,

inklusive sjukhus, behöver mer utbildning inom sårbehandling.

I en studie av Seeley & Harding (2008) undersöktes effekten av två olika utbildningsprogram om

venösa bensår för sjuksköterskor i praktiskt arbete före och efter utbildning. Försöksgruppen fick en

anpassad utbildning, utifrån sina behov och befintliga kunskaper. Kontrollgruppen fick en

standardiserad/traditionell utbildning där man bortsåg från utbildningsbehov och specifik inlärning. I

resultatet visade inte försöksgruppen någon signifikant ökad klinisk kunskap, jämfört med

kontrollgruppen.

Det är svårt att förbättra patienters omvårdnad om viktig kunskap saknas. Utbildning inom

sårområdet påverkade signifikant sjuksköterskors kunskaper (Zulkowski, Ayello & Wexler, 2007).

Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap

och beprövad erfarenhet och utformas för att möta den individuella patientens behov på bästa möjliga

sätt (Socialstyrelsen, 2010).
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Flertalet studier som belyser kunskaper om sårbehandling av svårläkande sår har vanligtvis fokus

på trycksår (Karadağ -Aydin et al., 2010; Zulkowski et al., 2007) och studier som belyser svårläkande

ben- och fotsår är vanligen utförda i primärvård/hemsjukvård (Haram et al., 2003).

Vårdens viktigaste tillgång är de enskilda medarbetarna. Det är därför viktigt att deras kompetens

utvecklas kontinuerligt. Genom att identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och ge möjligheter för

regelbunden fortbildning och kompetensutveckling kan verksamhetens kontinuerliga utveckling säkras

(Socialstyrelsen, 2010).

Sårcentrum
Sårcentrum på Akademiska Sjukhuset i Uppsala startade 1998 och tillhör kärlkirurgiska sektionen

inom verksamhetsområde kirurgi. Till mottagningen remitteras patienter med svårläkande sår. Den

största patientgruppen är de med svårläkande bensår (venösa, arteriella, blandsår). Andra vanliga sår

som förekommer är diabetesfotsår och trycksår. De flesta remitteras från öppenvården men även

konsulteringar inom sjukhuset förekommer. Mottagningen är till stor del sjuksköterskebaserad med

förutom sårbehandlingar, även telefonrådgivning och undervisning.

Problemformulering
Patienter med sår finns på vårdavdelningar och det är sjuksköterskan som är ansvarig för

sårbehandling, prevention och dokumentation. Författarnas kliniska erfarenhet är att kunskaperna hos

sjuksköterskor och undersköterskor, när det gäller omhändertagandet av svårläkande sår, såsom

bensår, trycksår och diabetesfotsår inte alltid är tillfredställande. De som oftast utför såromläggningar

är undersköterskorna. Därför har vi valt att undersöka kunskaperna om sårbehandling inom kirurgisk

verksamhet på ett universitetssjukhus. Där vårdas patienter med kirurgiska sår men det förekommer att

de även har andra mer svårläkande sår, t.ex. bensår, trycksår som behöver omhändertas under

vårdtiden.

Syfte och frågeställningar
Syftet var att undersöka kunskaper hos sjuksköterskor och undersköterskor om sårbehandling inom

kirurgisk verksamhet.

1. Vilka kunskaper har sjuksköterskor och undersköterskor om sårbehandling?

2. Finns skillnader i kunskaper om sårbehandling mellan sjuksköterskor och undersköterskor?

3. Har sjuksköterskor och undersköterskor sårutbildning?

4. Finns behov av sårutbildning?
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METOD

Design
Vi har utfört en deskriptiv komparativ tvärsnittsstudie, med en kvantitativ ansats (Ejlertsson, 2003).

Urval
Alla sjuksköterskor och undersköterskor som arbetade dagtid på fem utvalda vårdavdelningar inom

kirurgisk verksamhet, Akademiska sjukhuset inkluderades. De som enbart arbetar natt har exkluderats,

då såromläggningar vanligtvis utförs dagtid. Av totalt nio vårdavdelningar inom kirurgdivisionen

valde vi att göra vår undersökning på två kirurgavdelningar, två ortopedavdelningar och en

urologavdelning. Urvalet är medvetet valt för att få en representativ variation av de olika

vårdavdelningar som finns inom kirurgdivisionen. Av 139 utlämnade enkäter besvarades 95 (68 %).

Av dessa 95 enkäter besvarades 56 (59 %) av sjuksköterskor och 38 (40 %)av undersköterskor.

Fyrtiofyra enkäter besvarades inte vilket ger ett bortfall på 32 %.

Datainsamlingsmetod
En enkät med 39 frågor har utvecklats för denna undersökning (bilaga 1). Första delen av enkäten

innehåller demografiska frågor. Därefter kommer frågor som berör kunskaper om sårbehandling och

de besvaras utifrån en femgradig skala enligt Likert från ”alltid” till ”aldrig”. Några av frågorna

besvaras med ja/nej/vet ej och några frågor har öppna svarsalternativ. Sist i enkäten kommer några

påståenden där ett av svarsalternativen är korrekt. Enkäten är utformat efter inspiration från Ayello et

al. (2005) och Beeckman, Defloor, Demarré, Van Hecke & Vanderwee (2010). De två sista frågorna i

enkäten är direkt hämtade från Beeckman et al. (2010) som tagit fram ett instrument för att bedöma

kunskaper i att förebygga trycksår. Enkäten har provats på en undersköterska som arbetar på

transplantationsmottagningen, en undersköterska/fotterapeut på diabetesfotvårdsmottagningen, en

undersköterska och två sjuksköterskor som arbetar på kirurgmottagningen, Akademiska sjukhuset. Det

har inte resulterat i någon ändring i enkäten.

Tillvägagångssätt
Ett brev skickades ut via e-post till berörda avdelningschefer med förfrågan om deltagande i studien

(bilaga 2). Samtliga samtyckte till att medverka i studien. Totalt delades 139 enkäter ut till

sjuksköterskor och undersköterskor på de fem vårdavdelningarna. På de kirurgiska vårdavdelningarna

delades 66 enkäter ut, på urologiska vårdavdelningen delades 29 enkäter ut och på ortopediska

vårdavdelningarna delades 44 enkäter ut.
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Vi informerade personligen på personalmöten på tre av de fem vårdavdelningarna och enkäterna

lämnades av respektive avdelningschef i berörd personals postfack. På två av vårdavdelningarna

ställdes det planerade personalmötena in, men enkäter lämnades till avdelningschefen som samma dag

delade ut enkäterna i berörd personals postfack. Via e-post utgick även information till berörda, om att

det nu finns en enkät i postfacken. Besvarad enkät skulle lämnas inom en vecka.

De 139 enkäterna numrerades från 1-139. Besvarad enkät lämnades i en för ändamålet utsatt

brevkorg på respektive vårdavdelning. Efter fem till sex dagar samlades 64 besvarade enkäter in och

genom att visa oss på vårdavdelningarna hoppades vi att de som ännu inte besvarat enkäten skulle bli

påminda att besvara genom att se oss. I samband med detta sattes även ett anslag upp, på plats vald av

respektive avdelning, som en påminnelse. Efter ytterligare två dagar samlades 14 besvarade enkäter in

och en påminnelse utgick via e-post till samtliga deltagare som då fick ytterligare 1 vecka på sig att

svara på enkäten. Vi fick då in ytterligare 17 besvarade enkäter. Samtliga deltagande avdelningar

bjöds på godis av författarna som tack för att de medverkade i undersökningen.

Bearbetning och analys
Enkätsvaren matades in och analyserades i Statistical Packages for the Social Sciences (SPSS 18).

Resultatet redovisas med beskrivande statistik med antal, procent, medelvärde och standardavvikelse.

Icke parametrisk statistik användes för jämförelse mellan sjuksköterskor och undersköterskor.

Variabler på nominalskalenivå analyserades med Chi-två test och på ordinalskalenivå med Mann

Whiteney U test. Signifikansnåvå P < 0,05. De öppna frågorna analyserades med innehållsanalys

(Polit & Beck, 2008; Kvale & Brinkmann, 2009).

Etiska övervägande
Ett muntligt första godkännande för att genomföra studien gavs av kirurgdivisionens chef Hans-Olov

Hellström. Efter projektplanens godkännande gavs ett skriftligt godkännande av verksamhetschef

Claes Juhlin. Ett följebrev lämnades med enkäten där det framgick att deltagandet är frivilligt och att

svaren kommer att behandlas anonymt (bilaga 3). Resultatet kommer att presenteras i en C-uppsats

och svaren på enkätfrågorna kommer att behandlas konfidentiellt och kan inte spåras till person.

Deltagarna kan avbryta deltagandet om de så önskar (Forsman, 1997).
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RESULTAT

Bakgrundsfakta
Av totalt 139 enkäter besvarades 95 (68 %) stycken. Demografisk data visas i tabell 1. En signifikant

skillnad framkom, efter statistisk analys med Chi-två test, mellan sjuksköterskor och undersköterskors

ålder och yrkeserfarenhet. Sjuksköterskorna var yngre (p = <0,001) och hade arbetat kortare tid (p =

<0,001) jämfört med undersköterskorna (figur 1, figur 2).

Tabell 1. Demografisk data

 Antal (n=95) Procent (%)

Kön¹  
Kvinna 82 86,3
Man 12 12,6

 
Ålder²  
< 25 år 12 12,6
25-34 år 37 38,9
35-50 år 31 32,6
> 50 år 13 13,7
  
Yrke¹  
Sjuksköterska 24 25,3
Sjuksköterska med kandidatexamen 32 33,7
Undersköterska 38 40
  
Yrkeserfarenhet²  
< 2 år 24 25,3
2-5 år 23 24,2
5-10 år 19 20
10-20 år 12 12,6
> 20 år 15 15,8

 
Arbetsplats  
Kirurgisk vårdavdelning 44 46,3
Ortopedisk vårdavdelning 25 26,3
Urologisk vårdavdelning 26 27,4

¹Data saknas för n=1
²Data saknas för n=2
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Figur 1. Figur 2.

Åldersfördelning sjuksköterskor och Sjuksköterskor och undersköterskors yrkeserfarenhet

undersköterskor

Kunskaper om sårbehandling
Såromläggningar på vårdavdelningarna utförs oftast av undersköterskor. Resultatet visar en signifikant

skillnad mellan undersköterskor och sjuksköterskor. Sjuksköterskor utför såromläggningar ibland

(M=3,07) jämfört med undersköterskor som utför såromläggningar oftast/alltid (M=1,89). I sina val av

behandling för patienter med operationssår, känner sig både sjuksköterskor och undersköterskor

relativt säkra. När det gäller svårläkande sår är bägge grupperna mer osäkra i sitt val av behandling.

Resultatet visar en signifikant skillnad mellan sjuksköterskor och undersköterskors skattade kunskaper

i att behandla patienter med, infekterade operationssår, olika typer av bensår och andra typer av sår.

Undersköterskorna skattade genomgående sina kunskaper högre om hur de ska behandla patienter med

olika typer av sår, än vad sjuksköterskorna gör (tabell 2).
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Tabell 2. Förekomst av sår på vårdavdelning och skattade kunskaper om sårbehandling

Ssk (n=56) Usk (n=38) P-värde²
n Mean¹ SD n Mean¹ SD

Hur ofta förekommer det patienter med sår på din
avdelning?

56 1,41 0,60 38 1,92 0,88 0,022

Hur ofta förekommer patienter med andra sår än rena
operationssår (t.ex. infekterade operationssår, trycksår,
bensår, diabetessår)?

56 2,48 0,90 38 2,42 0,86 0,736

Är bedömning av patienters hud en rutin i den dagliga
omvårdnaden av patienterna på avd?

56 1,73 0,67 38 1,42 0,79 0,004

 Hur ofta utför du såromläggningar i ditt arbete? 54 3,07 0,84 38 1,89 0,69 <0,001

Befinner du dig ofta i situationer där du känner dig
osäker i ditt val av behandling för patienter med
operationssår?

56 3,64 0,62 37 4,05 0,66 0,022

Befinner du dig ofta i situationer där du känner dig
osäker i ditt val av behandling för patienter med
svårläkande sår (t.ex. trycksår, bensår, diabetessår)?

55 2,91 0,85 38 3,32 0,70 0,033

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du
ska behandla operationssår?

56 2,05 0,70 38 1,55 0,69 0,017

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du
ska behandla infekterade operationssår?

56 2,86 0,67 38 2,13 0,58 <0,001

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du
ska behandla olika typer av bensår?

56 3,52 0,74 37 2,84 0,83 0,004

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du
ska behandla olika typer av trycksår?

56 2,89 0,73 37 2,43 0,84 0,095

Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du
ska behandla andra typer av sår?

56 3,16 0,65 37 2,43 0,77 <0,001

¹Svarsalternativ redovisas Alltid=1, Ofta=2, Ibland=3, Sällan=4, Aldrig=5. ²Signifikansnivå P < 0,05.

De flesta visste att det är sårets karaktär som bestämmer omläggningsfrekvensen. En signifikant

skillnad framkom mellan sjuksköterskor och undersköterskor på frågan om att hydrofiber bör ha en

marginal på 2 cm utanför sårets kanter. Av sjuksköterskorna svarade 31 % rätt och av

undersköterskorna svarade 53 % rätt på påståendet om att hydrofiber bör ha en marginal på 2 cm

utanför sårets kanter.
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Tabell 3. Kunskapsfrågor om sårbehandling

Vilken påstående är korrekt?
Ssk

(n=56)
Usk

(n=38)
Total

(n=95)
Bort-
fall

P-
värde²

- Sårets karaktär bestämmer
omläggningsfrekvensen

- Sårets storlek bestämmer
omläggningsfrekvensen

- Sårets lokalisation bestämmer
omläggningsfrekvens

Rätt svar¹

Fel svar

54

2

34

0

88

2

5 0,265

- Till ett torrt rent sår används torr
hydrofiber/alginat (Aquacel/Seasorb)

- Till ett vätskande sår används torr
hydrofiber/alginat (Aquacel/Seasorb)

- Till ett illaluktande sår används torr
hydrofiber/alginat (Aquacel/Seasorb)

Rätt svar

Fel svar

48

8

33

3

81

11

3 0,390

- Hydrofiber (Aquacel) ska formklippas
och endast täcka sårytan

- Hydrofiber (Aquacel) bör ha en
marginal på 2 cm utanför sårkanterna

- Hydrofiber (Aquacel) ska alltid
förfuktas med natriumklorid

Rätt svar

Fel svar

17

38

19

17

36

55

4 0,037

- En fuktig sårmiljö är bäst för
sårläkning

- Ett kraftigt vätskande sår är bäst för
sårläkning

- En torr sårmiljö är bäst för sårläkning

Rätt svar

Fel svar

29

27

18

18

47

45
3 0,867

- Ett trycksår som går ned till fascian
är ett kategori 3 trycksår

- Ett trycksår som går igenom
underliggande fascian är ett kategori 3
trycksår

- Ett kategori 3 trycksår föregås alltid av
ett kategori 2 trycksår

Rätt svar

Fel svar

32

20

18

14

50

34

11 0,632

- Tvål kan torka ut huden och därför ge
ökad risk för trycksår

- Fukt från urin, faeces eller sårsekretion
orsakar trycksår

- Skjuv är den kraft som inträffar när
kroppen glider ned och huden fastnar
vid underlaget

Rätt svar

Fel svar

35

21

20

16

55

37

3 0,507

¹Korrekt svar i tabellen är markerat med fet stil. ²Signifikansnivå P=<0,05
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Viktigt i behandlingen av sår

Sjuttio av 95 sjuksköterskor och undersköterskor besvarade den öppna frågan, om vad som var det

viktigaste i behandlingen av sår. Svar som redovisades var bland annat: ”Att man har kunskap”, ”Rätt

förband”, Se till att det inte förvärras eller infekteras”, ”Dokumentation, rätt omläggningsmaterial”,

”Bra hygienrutiner”. Resultatet redovisas i tabell 4.

Tabell 4.  Vad anser du är det viktigaste i behandlingen av sår?

Sjuksköterskor
(n=43)

Undersköterskor
(n=27)

Totalt¹

Förband och omläggningsrutiner 14 17 31

Hygienrutiner 13 7 20

Optimal sårläkning 15 5 20

Förebyggande behandling/avlastning 9 2 11

Dokumentation 3 4 7

Nutrition 5 2 7

Bedömning av sår 2 4 6

Smärtlindring 3 2 5

Ordination av läkare 2 1 3

¹Fler svar än ett anges i flera av enkätsvaren

Sårutbildning
Det framgår av resultatet, att 19 av 56 sjuksköterskor och 15 av 37 undersköterskor genomgått någon

form av sårutbildning. Någon form av intern sårutbildning har 11 av 32 sjuksköterskor och 11 av 26

undersköterskor genomgått. De flesta anger trycksårsutbildning Pressure Ulcer Classification

(PUCLAS) i Pingpong som är en interaktiv webbaserad utbildning som Akademiska sjukhuset i

Uppsala tillhandahåller på sitt intranät. Tretton av 28 sjuksköterskor svarade att de genomgått

sårutbildning på universitet. Ingen av undersköterskorna hade gått sårutbildning på universitet.

Av sjuksköterskorna svarade 51 av 56 att de hade behov av sårutbildning och av

undersköterskorna svarade 32 av 37 att de hade behov av sårutbildning (Fig. 3). Mer än hälften av dem

som besvarat frågan om utbildningens längd önskade en hel dag (Fig. 4). På frågan om man senaste

året läst någon vetenskaplig artikel, som handlat om sår, svarade 14 av 53 sjuksköterskor och 8 av 35

undersköterskor att det läst en sådan artikel.
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Finns behov av sårutbildning Önskad längd på sårutbildning

Trettiosex av 56 sjuksköterskor visste att det fanns riktlinjer på avdelningen om hur sårbedömning ska

utföras och dokumenteras. Av undersköterskorna svarade 31 av 35 ja på frågan. Riktlinjer om

sårbehandling kände 29 av 56 sjuksköterskor och 19 av 38 undersköterskor till att det fanns.

I enkäten, på frågan om vilken typ av utbildning man hade behov av, besvarade 41 av 56

sjuksköterskor och 22 av 38 undersköterskor. Några exempel på svar som gavs: ”Omläggning av

bensår, diabetessår, trycksår”, ”Olika typer av sår”, ”Omläggningar av olika typer av sår,

behandling av trycksår”, ”I all sårvård”. Frågan om vad utbildningen ska innehålla, besvarades av 28

av 56 sjuksköterskor och 20 av 38 undersköterskor. Exempel på svar som gavs: ”Vilka material som

ska användas”, ”Patientfall, olika typer av omläggningsmaterial”, ”Bedömning, rengöring och

omläggning utav sår”.

DISKUSSION

Resultatdiskussion
Undersköterskorna skattar sina kunskaper om sårbehandling högre än sjuksköterskorna och känner sig

mer sällan osäkra i sitt val av behandling av svårläkande sår, jämfört med sjuksköterskorna. Det är

också undersköterskorna som oftast utför såromläggningar på avdelningarna. Studien visar att det

finns brister i kunskaperna om sårbehandling, hos både sjuksköterskor och undersköterskor och att

mer utbildning behövs.

Patienter med sår finns överallt inom vården. Vårt resultat visar att patienter med svårläkande sår

förekommer ofta/ibland på de undersökta vårdavdelningarna. Den 23 mars 2011 genomfördes en
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punktprevalensmätning av trycksår på Akademiska sjukhuset, Uppsala. Resultatet på kirurgdivisionen

visade att 8,5 % av patienterna hade trycksår kategori 2-4 (Sammanställning punktprevalensmätning

Trycksår Akademiska sjukhuset, 2011).

Såromläggningar på vårdavdelningarna utförs oftare av undersköterskor än sjuksköterskor

(p=<0,001) visar vår studie. Det är sjuksköterskorna som har ansvaret för sårbehandling och att detta

dokumenteras (Vårdhandboken, 2010). Vår erfarenhet är att de som oftast ringer för rådgivning om

sårbehandling är sjuksköterskorna, men på direkta frågor om sårets status kan de oftast inte ge några

svar, beroende på att de inte sett såret. Här upplever vi en brist i kommunikationen mellan den som

utför såromläggningarna och den som har ansvaret. För att kunna ge råd via telefon om hur ett sår ska

behandlas behöver vi ställa frågor om bland annat sårets lokalisation, storlek, utseende, sekretion och

ev. smärta. För att kunna ge svar på dessa frågor behöver man ha inspekterat såret eller ha en god

dokumentation att stödja sig på.

Sjuksköterskorna uppgav en större osäkerhet, vad gäller behandling och val av behandling för

olika typer av svårläkande sår, än undersköterskorna. Sjuksköterskorna anser sig mer osäkra än

undersköterskorna och en förklaring kan vara att de var yngre och hade arbetat kortare tid än

undersköterskorna. Att yngre, mindre erfarna sjuksköterskor behövde mer utbildning inom

sårbehandling visade Ayello et al. (2005). Sjuksköterskorna och undersköterskorna tillfrågades i

enkäten om vad de ansåg vara det viktigaste i behandlingen av sår. Förband och omläggningsrutiner

nämndes flest gånger av både sjuksköterskor och undersköterskor. Hygienrutiner och optimal

sårläkning nämndes också av flera. Dokumentation bedöms endast av ett fåtal som det viktigaste i

behandlingen av sår. En studie av Haram et al. (2003) identifierade olika faktorer som ansågs viktiga i

behandlingen av sår i sin studie. Deras resultat visade också att dokumentation fick en låg prioritet.

Enligt vårdhandboken (2010) ska behandling av sår omfatta en helhetssyn och i första hand riktas mot

bakomliggande orsaker till såret, som till exempel avlastning för trycksår. På vårdavdelningarna

arbetar personalen i skift och det är många vårdgivare runt en patient med sår. Det ställer krav på en

noggrann och tydlig dokumentation. Att det finns en ordination och en klar strategi för

sårbehandlingen, är viktigt för att möjliggöra en utvärdering. En väl förd patientjournal har stor

betydelse för patientsäkerheten och ökar tryggheten för personalen inom hälso- och sjukvården. I en

patientjournal ska det vara lätt att följa vilka bedömningar och överväganden som gjorts liksom

eventuella komplikationer som förekommit samt prognosen för den utförda behandlingen (SOSFS,

2008).

I frågorna om kunskaper i sårbehandling fanns ingen större skillnad mellan sjuksköterskor och

undersköterskor. Den signifikans som fanns var om en fråga rörande förbandsmaterial. Där hade

undersköterskorna en större kunskap, vilket inte är ett oväntat resultat, då det är undersköterskorna
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som i stor utsträckning utför såromläggningar. Att hydrofiber (Aquacel) bör ha en marginal på 2 cm

utanför sårkanter svarade hälften av undersköterskorna rätt och av sjuksköterskorna svarade 30 % rätt.

Bäst resultat visade frågan, om att sårets karaktär bestämmer omläggningsfrekvensen. Nästan samtliga

besvarade den frågan korrekt. Att en fuktig sårmiljö är bäst för sårläkningen visste endast hälften av

sjuksköterskorna och undersköterskorna. Vet man inte att en fuktig sårmiljö är det bästa för

sårläkningen kan det vara svårigheter att välja rätt typ av förband och det framkom också i studien, att

det fanns behov av utbildning om förbandsmaterial och dess användning. Sjuksköterskorna skattade att

de sällan hade tillräckliga kunskaper, om hur de ska behandla olika typer av bensår. I övrigt skattade

sjuksköterskor och undersköterskor generellt sina kunskaper om sårbehandling som relativt bra. I

relation till skattade kunskaper om sårbehandling visade kunskapsfrågorna inte lika bra resultat. I tre

av sex frågor svarade endast hälften rätt på frågorna.

Behov av mer utbildning om sår/sårbehandling ansåg 51 av 56 sjuksköterskor och 32 av 37

undersköterskor att de behövde. Endast 19 sjuksköterskor av 56 och 15 undersköterskor av 37 har

genomgått någon form av sårutbildning tidigare. Från Sårcentrum har vi vid flera tillfällen utbildat

vårdpersonal i sår/sårbehandling på traditionellt sätt i form av föreläsningar och studiebesök. En

omsättning av vårdpersonal på vårdavdelningarna gör att behovet av utbildning ständigt efterfrågas

och behovet är svårt att tillgodoses. För att möta efterfrågan bör man vara öppen för olika alternativ till

utbildning. Interaktiva webbaserade utbildningar finns inom olika ämnen. En interaktiv webbaserad

utbildning om trycksår (PUCLAS, 2006) finns redan idag tillgänglig på Akademiska sjukhusets

intranät. Där kan man lära sig om trycksår och även göra flera kunskapstest. Sårwebben (2011) är ett

annat interaktivt webbaserat utbildningsprogram som publiceras av Bensårscentrum vid Kärnsjukhuset

i Skövde. Syfte med utbildningsprogrammet är att vägleda och lära vårdpersonal hur man på ett

korrekt sätt bedömer och handlägger vårdtagare med svårläkta bensår, trycksår och/eller risk för

trycksår. Här kan man få information och vägledning om bland annat sårbedömning och

sårbehandling. Det finns till exempel illustrativa instruktionsfilmer om hur man utför olika praktiska

moment. I en slutrapport av Källman (2008) om ett ”Virtuellt Sårcentrum” – ett koncept för

kunskapsspridning, rapporteras att efterfrågan på utbildning är stor och att fördelen med databaserad

utbildning är att det är kostnadseffektivt då många ska utbildas. Databaserad utbildning är alltid

tillgänglig, kan lätt uppdateras och kan med fördel användas vid introduktion av nyanställda eller

studenter.

Studien visade att endast 14 av 53 (26 %) av sjuksköterskorna och 8 av 35 (23 %) av

undersköterskorna hade läst en vetenskaplig artikel som handlade om sår/sårbehandling under senaste

året. Kan det vara så att det saknas tid i arbetet för att kunna följa med i utvecklingen av ny forskning

eller det kanske är endast inom sårområdet som det visar låga resultat. Det är fler områden än om sår
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en sjuksköterska eller undersköterska behöver få kunskap om senaste forskning. Kunskapsbaserad och

ändamålsenlig hälso- och sjukvård innebär att vården ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet

(Socialstyrelsen, 2010). Det är viktigt att det finns en positiv attityd till kunskap och utveckling för att

utveckla kompetensen hos vårdpersonalen. Att vårdpersonalen önskar utbildning inom

sår/sårbehandling har vi visat i denna studie. Det känns angeläget att få möjlighet att utbilda mer inom

sår/sårbehandling och bland annat kunna ha möjlighet att utforma en hemsida för information och

instruktioner om sår och sårbehandling. Är den sedan tillgänglig för hela länet så kan även

vårdpersonal från primärvård och kommun använda sig av hemsidan. Förhoppningsvis skulle

telefonrådgivning i vissa fall kunna minska och på så sätt spara tid och resurser.

Metoddiskussion
För att undersöka kunskaper om sårbehandling hos sjuksköterskor och undersköterskor

utformades en enkät av författarna då vi inte fann något instrument som passade vårt syfte.

Svarsfrekvensen nådde inte till 70 % som var målet. Deltagandet i studien var 68 %. En tänkbar orsak

till att svarsfrekvensen ändå blev relativt bra, kan vara att Sårcentrum där författarna arbetar, är en

etablerad mottagning på divisionen, som man konsulterar när det behövs hjälp med svårläkande sår.

Tre av avdelningarna informerades personligen i samband med personalmöten och även via e-post.

Påminnelse efter en vecka i form av e-post gick också ut. Insamling av besvarade enkäter blev också

en form av påminnelse, för genom att visa oss på respektive avdelning blev vårdpersonalen påmind.

Det interna bortfallet var störst på de öppna frågorna. På frågan om vilken typ av utbildning man

skulle vilja ha och vad utbildningen skulle innehålla svarade man ofta samma sak på bägge frågorna

eller att man endast besvarade ena frågan. Här har förmodligen frågorna inte varit tydliga nog utan

uppfattas som att det var för lika och samma sak efterfrågades på bägge frågorna.

I behandlingen av sår är det av största vikt att utvärdera själva behandlingen och se resultat.

Utan en god dokumentation blir det svårt att utvärdera. Någon fråga om dokumentation borde kanske

ha varit med i enkäten då det är en viktig del i utvärderingen av sårbehandlingen. Inte många angav

dokumentation som viktigt i behandlingen av sår.

Kunskapsfrågorna, där ett av alternativen var rätt, visade att nästan samtliga av både

sjuksköterskor och undersköterskor svarade rätt på frågan, om att det är sårets karaktär som bestämmer

omläggningsfrekvensen och inte sårets storlek eller lokalisation som gavs som alternativ. Möjligtvis

kan den frågan vara för enkel. Möjligheten att svara rätt genom att gissa finns ju alltid. Då största

delen av patienter med svårläkande sår som remitteras till Sårcentrum kommer från öppenvården, vore

det intressant att undersöka vårdpersonalens kunskaper om sårbehandling och behov av utbildning
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även inom primärvård och kommunal vård.

Klinisk implikation
Studiens resultat kommer att användas som grund för utformning av ett utbildningsprogram om

sårbehandling för sjuksköterskor och undersköterskor, både inom sluten och öppenvård. För att kunna

öka tillgängligheten för vårdpersonal som behöver rådgivning om sår/sårbehandling vore det också

intressant att kunna utveckla en bra hemsida för Sårcentrum, Akademiska sjukhuset.

Slutsats
Sjuksköterskorna var mer osäkra i sitt val av behandlingen av svårläkande sår än undersköterskorna.

De var också yngre och hade arbetat kortare tid än undersköterskorna. Studien visade att det fanns

brister i kunskaper om sårbehandling hos både sjuksköterskor och undersköterskor och det finns behov

av mer utbildning om sår/sårbehandling.
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Sjuksköterskor och undersköterskors sårkunskaper

Allmän information

1. Jag är:

 Sjuksköterska  Undersköterska

 Sjuksköterska med kandidatexamen  Annat

 Sjuksköterska med magisterexamen _________________________

2. Kön:

 Kvinna

 Man

3. Ålder:

 < 25 år  25-34 år  35-50 år  >50 år

4. Jag arbetar på en:

 Kirurgisk vårdavdelning

 Urologisk vårdavdelning

 Ortopedisk vårdavdelning

 Annat

5. Yrkeserfarenhet:

 < 2 år  2-5 år  5-10 år  10-20 år  > 20 år

6. Har du genomgått någon sårutbildning? Om nej gå vidare till fråga 14

 Ja  Nej  Vet ej

7. Har du genomgått någon intern sårutbildning på sjukhuset?

 Ja  Nej  Vet ej

8. Vilken typ av sårutbildning har du fått internt på sjukhuset?

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________



9. Hur lång var utbildningen?

 ½ dag  Heldag  En vecka  Vet ej

10. Hur länge sedan var det du gick din sårutbildning?

 < 1 år sedan  1-2 år sedan  2-5 år sedan  >5 år sedan  Vet ej

11. Har du genomgått någon sårutbildning på universitetet?

 Ja  Nej Vet ej

12. Hur lång var sårutbildningen?

 ½ dag  Heldag  En vecka  Annat ________

13. Hur länge sedan var det du gick utbildningen?

 < 1 år sedan  1-2 år sedan  2-5 år sedan  >5 år sedan  Vet ej

14. Har du under senaste året läst någon artikel som handlat om sår i en vetenskaplig

tidskrift?

 Ja  Nej Vet ej

Kunskaper om sårbehandling

15. Hur ofta förekommer det patienter med sår på din avdelning?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

16. Hur ofta förekommer det patienter med andra sår än rena operationssår (t.ex. infekterade

operationssår, trycksår, bensår, diabetessår)?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

17. Är bedömning av patienters hud en rutin i den dagliga omvårdnaden av patienter på

avdelningen?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

18. Hur ofta utför du såromläggningar i ditt arbete?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    



19. Har din avdelning riktlinjer för hur sårbedömning ska utföras och dokumenteras?

 Ja  Nej Vet ej

20. Har din avdelning riktlinjer för sårbehandling?

 Ja  Nej Vet ej

Om ja, vilken/vilka?

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

21. Befinner du dig ofta i situationer där du känner dig osäker i ditt val av behandling för

patienter med operationssår?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

22. Befinner du dig ofta i situationer där du känner dig osäker i ditt val av behandling för

patienter med svårläkande sår, (t.ex. infekterade operationssår, bensår, trycksår,

diabetessår)?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

23. Anser du att du fått tillräcklig utbildning om sårbehandling i din grundutbildning

till sjuksköterska/undersköterska?

 Ja  Nej Vet ej

24. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du ska behandla operationssår?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

25. Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du ska behandla infekterade

operationssår?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    



26.  Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du ska behandla olika typer av bensår?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

27.  Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du ska behandla olika typer av trycksår?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

28.  Anser du att du har tillräckliga kunskaper för hur du ska behandla andra typer av sår?

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

    

29.  Vad anser du är det viktigaste i behandlingen av sår?

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

30.  Har du behov av utbildning inom sårbehandling?

 Ja  Nej

31. Om ja, vilken typ av utbildning skulle du i så fall vilja ha?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

32. Vad ska utbildningen innehålla?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

33. Hur lång ska sårutbildning vara?

 ½ dag  heldag  en vecka



34. Vilket påstående är korrekt?

 Sårets karaktär bestämmer omläggningsfrekvens

 Sårets storlek bestämmer omläggningsfrekvens

 Sårets lokalisation bestämmer omläggningsfrekvens

35. Vilket påstående är korrekt?

 Till ett torrt rent sår används torr hydrofiber/alginat (Aquacel/Seasorb)

 Till ett vätskande sår används torr hydrofiber/alginat (Aquacel/Seasorb)

 Till ett illaluktande sår används torr hydrofiber/alginat (Aquacel/Seasorb)

36. Vilket påstående är korrekt?

 Hydrofiber (Aquacel) ska formklippas och endast täcka sårytan

 Hydrofiber (Aquacel) bör ha en marginal på 2 cm utanför sårkanterna

 Hydrofiber (Aquacel) ska alltid förfuktas med natriumklorid

37. Vilket påstående är korrekt?

 En fuktig sårmiljö är bäst för sårläkning

 Ett kraftigt vätskande sår är bäst för sårläkningen

 En torr sårmiljö är bäst för sårläkning

38. Vilket påstående är korrekt?

 Ett trycksår som går ned till fascian är ett kategori 3 trycksår

 Ett trycksår som går igenom underliggande fascian är ett kategori 3 trycksår

 Ett kategori 3 trycksår föregås alltid av ett kategori 2 trycksår

39. Vilket påstående är korrekt?

 Tvål kan torka ut huden och därför ge ökad risk för trycksår

 Fukt från urin, faeces eller sårsekretion orsakar trycksår

 Skjuv är den kraft som inträffar när kroppen glider ned och huden fastnar vid

    Underlaget
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Till avdelningscheferna

Lotta Marquard 70A2, Anna Karlsson 70B1, David Back 70C1 och Karin Larsson 70E1/70E2.
Vi, Lena Norelius Schoeps och Anna-Britta Tallberg arbetar som sjuksköterskor på Sårcentrum och
läser för närvarande Vårdvetenskap på C-nivå, Uppsala Universitet.

I vår utbildning ingår att skriva en C-uppsats om något ämne relaterat till vårt arbete.

Vi får ofta förfrågningar och önskemål, från både öppen och sluten vården, om utbildning inom ämnet
sår/sårbehandling. För att bättre tillmötesgå önskemålen vill vi undersöka befintliga kunskaper om
sårbehandling och om det finns behov av sårutbildning. Vi har valt att undersöka sjuksköterskor och
undersköterskors kunskaper om sårbehandling.

För att kunna genomföra undersökningen behöver vi er hjälp!

Vi har önskemål om att få undersöka sjuksköterskor och undersköterskors kunskaper i ämnet
sårbehandling på 5 kirurgiska vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset.

Undersökningen är i form av ett frågeformulär med 39 frågor. De flesta frågorna är kryss frågor och
några har öppna svarsalternativ. Det tar cirka tio minuter att besvara frågorna. Undersökningen gäller
sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar dag/kvällstid (ej de som enbart arbetar natt).

Vi är mycket väl medvetna om att det inte är den mest lämpiga tidpunkten att be om hjälp för att
genomföra undersökningen, med tanke på all omorganisation inom verksamhetsområde kirurgi. Vi
vore dock tacksamma om ni kan tänka er att delta. Undersökningen är planerad till mitten av mars
månad.

Vi kommer gärna på ett avdelningsmöte och informera personalen om undersökningen och kan då
även dela ut frågeformuläret. Svaren vill vi få in en vecka från det frågeformuläret har delats ut.
Frågeformuläret lämnas in anonymt och naturligtvis är det helt frivilligt att delta.

Vi hoppas på ert deltagande och behöver veta hur många sjuksköterskor respektive undersköterskor
som arbeta dagtid på er avdelning och när det är lämpligt att vi ev. kommer.

Vi kontakter er personligen under vecka 9.

Har ni frågor hör av er till oss.

Med vänlig hälsning

Lena Norelius Schoeps  Anna-Britta Tallberg

lena.norelius.schoeps@akademiska.se anna-britta.tallberg@akademiska.se

Sårcentrum 2011-02-21

Tel. 61124 60
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Enheten för vårdvetenskap

Kunskaper om sårbehandling

Härmed tillfrågas du om att delta i en enkätstudie avseende sjuksköterskor och
undersköterskors kunskaper om sårbehandling. Dina svar kommer att behandlas anonymt, det
vill säga det kommer inte att vara möjligt att identifiera dina svar i resultatredovisningen.

Vi är två sjuksköterskor som arbetar på Sårcentrum, Akademiska sjukhuset. Frågeformuläret
är en del i vår C-uppsats inom ämnet vårdvetenskap.

Vi får ofta i vårt arbete förfrågningar om utbildning inom sår/sårbehandling. För att bättre
kunna veta vilken form av utbildning som det finns behov av, har vi valt att undersöka vilka
kunskaper som finns hos sjuksköterskor och undersköterskor inom kirurgdivisionen,
Akademiska sjukhuset.

Frågeformuläret delas ut till sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar dagtid på 70A2,
70B1 (kirurgen), 70C1 (urologen) och 70E1, 70E2 (ortopeden). Frågeformuläret tar ca 10
minuter att besvara.

Resultatet kommer att redovisas i en C-uppsats. Vi kommer gärna till ett avdelningsmöte och
presenterar vårt resultat.

Enkäten lämnas på anvisad plats senast onsdag den 23 mars 2011

Undrar du över något hör gärna av dig!

Tack för din medverkan!

Lena Norelius Schoeps Anna-Britta Tallberg

lena.norelius.schoeps@akademiska.se anna-britta.tallberg@akademiska.se

________________________________ ________________________________

Avdelningschef Viktoria Gozzi Svensson Sårcentrum 2011-03-02

Tel. 018-611 24 60


