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SAMMANFATTNING 

 

Personer med risk för eller med svårläkta sår är en stor del av de personer som besöker 

hälso- och sjukvården idag då Sveriges befolkning blir allt äldre. Vårdkostnaderna kan ofta 

bli höga då ett svårläkt sår kan ha en komplicerad och lång läkningsprocess.  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar delaktighet och 

egenvård hos personer med risk för och med svårläkta sår. Metoden som använts för att 

svara på studiens syfte är en litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklars resultat har 

granskats, kvalitetsbedömts och analyserats.  

Resultatet av litteraturöversikten visar på att personer med risk för och med svårläkta sår 

gärna vill ta del av kunskap om sin sjukdomsbild och sina behandlingsmetoder. 

Partnerskapet mellan personer med risk för eller med svårläkt sår och de behandlande 

sjuksköterskorna är av stor vikt för att öka engagemanget och främja delaktigheten och 

egenvården. Studien visar även på hinder för delaktighet och egenvård hos personer med 

risk för och med svårläkta sår.  

Slutsatsen av litteraturöversikten belyser att faktorer som påverkar delaktighet och 

egenvård är kunskap, utbildning och partnerskap. Psykosociala faktorer så som depression 

och fysiska faktorer så som smärta och rörelseinskränkning är exempel på faktorer som 

kan utgöra ett hinder för delaktighet och egenvård. En ökad medvetenhet om dessa faktorer 

kan främja delaktighet och egenvård hos personer med risk för eller med svårläkta sår. 

  

Nyckelord: Svårläkta sår, Delaktighet, Egenvård, Kunskap och Partnerskap 
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INLEDNING  

Sveriges befolkning blir allt äldre. Idag är en femtedel av Sveriges befolkning personer 

över 65 år. Detta innebär att antalet personer med kroniska sjukdomar ökar och med det 

ökar även det komplexa vårdbehovet inom hälso- och sjukvården. I och med att de 

kroniska sjukdomarna ökar med åldrandet ökar även risken för att utveckla ett svårläkt sår 

hos dessa personer. Svårläkta sår medför ett betydande resursbehov och kostnader för 

behandling för hälso- och sjukvården (Statens beredning för medicinsk och social 

utredning [SBU], 2014). Det flesta personerna med risk för eller med svårläkta sår vårdas 

inom den primära och kommunala omsorgen. Det uppskattas att mellan 50-70 procent av 

distriktsjuksköterskans kontakttid utgörs av omvårdnad av personer med svårläkta sår och 

inom akutsjukvården uppskattas att 25-30 procent av vårdplatserna upptas av personer med 

svårläkta sår (Lindholm, 2012). Vårdkostnaderna för att behandla ett svårläkt sår kan öka i 

takt med det svårläkta sårets svårighetsgrad. En förlängd sårläkning, infektioner och andra 

komplikationer till sårläkningen är faktorer som kan förlänga vårdtiden och öka 

vårdkostnaderna. För att korta vårdtiderna och minska vårdkostnaderna belystes vikten av 

att en tidig diagnos ställs och att en regelbunden kontakt med sårvårdskunniga 

sjuksköterskor upprättas (Harding, Posnett och Vowden, 2013).  

BAKGRUND 

Definition av svårläkta sår 

Sår kan kategoriseras på flera olika sätt utifrån sårets uppkomst och sårläkning. I den 

medicinska terminologin skiljer man begreppet sår mellan vulnus och ulcus. Vulnus 

beskrivs som ett sår som uppstår genom en yttre påverkan som till exempel ett trauma eller 

ett kirurgiskt insicions sår och benämns på engelskan för wounds. Ulcus som på engelska 

benämns som ulcer betecknar kroniska sår som också kan benämnas som svårläkta sår och 

som orsakas av en bakomliggande vävnadsskada eller sjukdom. Det svårläkta såret läker 

inte inom 6 veckor (Lindholm, 2012). I Sverige använder vi oss av begreppet svårläkta sår 

istället för begreppet kroniska sår medan i den engelskspråkiga litteraturen benämns 

svårläkta sår fortfarande som kroniska sår, chronic ulcers. SBU, (2010) beskriver att 

begreppet svårläkta sår innefattar bensår, trycksår samt fotsår hos personer med diabetes. 

Orsaker och symptom vid svårläkta sår 

Bensår 

En av de vanligaste patologiska orsakerna till uppkomsten av ett svårläkt sår är venös 

insufficiens, som i sin tur kan orsaka bensår. Då venernas klaffar i benen är skadade och 

läcker, uppstår en venös insufficiens. Detta gör att ett backflöde av blod skapas ner i benen 

och ventrycket i kärlen ökar med bensvullnad, hudförändringar och åderbråck som följd. 

Den venösa insufficiensen kan både vara ytlig och eller djup (SBU, 2014). Bensåret 

orsakas inte sällan av ett trauma som initialt oftast är obetydligt, men som på grund av de 

patologiska orsakerna gör att såret blir svårläkt (Lindholm, 2012).  
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En annan vanlig bakomliggande orsak till svårläkta sår är också arteriell insufficiens som 

kan ge både fotsår och bensår. Arteriell insufficiens orsakas av nedsatt cirkulation i de 

stora och medelstora artärerna i benen ofta på grund av åderförkalkning eller blodproppar. 

Detta i sin tur kan orsakas av ärftlighet och flertalet systemsjukdomar såsom diabetes som 

orsakar småkärlsinflammation med sårbildning på benen (SBU, 2014). Förutom ärftlighet 

och flertalet systemsjukdomar såsom diabetes är rökning många gånger en orsak till detta 

tillstånd. Rökning efterfrågas därför ofta vid anamnes. Sår som uppkommit på grund av 

arteriell insufficiens är ofta smärtsamma och smärtan ökar ofta vid högläge av benet. 

Andra symptom är nedsatta pulsationer i foten. Oftast är såren torra och kan sitta både på 

foten och underbenet. Det är inte ovanligt att det svårläkta såret övergår till en svart 

nekrosvävnad (Häggström, Lindeholm & Tammelin, 2013). 

Trycksår 

Som komplikation i samband med sjukdom, vård och behandling kan trycksår uppstå och 

skapa stort lidande för personer, både fysiskt och psykosocialt. Trycksår definieras som en 

skada lokalt på huden och/eller underliggande vävnad på grund av tryck eller ett tryck 

kombinerat med skjuvad hud (Lindholm, 2012). Syretillförseln minskar i vävnaden vilket 

kan leda till vävnadsdöd. Vanligen uppstår trycksår vid korsbenet, höfter, sittbensknölar, 

fotknölar och hälar (SBU, 2014).  

Fotsår hos diabetiker 

I huvudsak drabbas framför allt personer med diabetes och personer med bristande arteriell 

cirkulation av fotsår. Detta kan bero på att diabetes sjukdomen ger en dålig cirkulation i 

både de små artärerna samt i de stora blodkärlen. Känselbortfall på grund av nervskada kan 

göra att dessa personer inte upptäcker skav av skor, veck på strumpor samt små stenar i 

skorna vilket kan leda till sår. Även deformiteter av foten som medför nya 

belastningspunkter och felställningar kan leda till utveckling av sår (Häggström, 

Lindeholm & Tammelin, 2013). Inte sällan leder dessa fotsår till amputation framför allt 

hos diabetiker. Av alla amputationer som görs, utgörs cirka hälften av personer med 

diabetes sjukdom (SBU, 2014). 

Sårläkningsprocessen 

Sårläkningsprocessen är en komplicerad process som innehåller skilda mekanismer och 

kräver synkroniserade, balanserade och kontrollerade komponenter för att ett sår skall läka 

normalt. Sårläkningsprocessen indelas i tre faser: inflammationsfas, nybildningsfas och 

mognadsfas (Lindholm, 2012). 

Inflammationsfas 

Då vävnaden utsätts för en skada/trauma påverkas de vita blodkropparna och ansamlas 

direkt kring skadan. Samtidigt sker en intensiv sammandragning av blodkärlen i området 

för att motverka blödning. Därefter klibbar blodplättarna ihop sig och det bildas ett koagel. 

Macrofagerna spelar en viktig roll i processen genom att rensa såret från bakterier, 

främmande ämnen och död vävnad (Lindholm, 2012). 

Nybildningsfas 

Vävnad som skadats eller gått förlorad bildas i denna fas och sårets yta täcks av epitelceller 

och nya blodkärl bildas. Fibroblaster och en del andra ämnen som är nödvändiga för 

reparationsfasen bildas inom 48 timmar efter det att skadan uppkommit. Fibroblasterna 

bildar kollagen, bindvävens främsta beståndsdel. Epitelceller börjar återskapas och en 

gradvis sammandragning av såret sker. Nybildningsfasen varar i cirka 3-4 veckor 

(Lindholm, 2012). 
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Mognadsfas 

Mognadsfasen startar efter 1-3 veckor efter att skadan har uppkommit. Den kan pågå upp 

till flera år och innebär att de processer som startar under inflammationsfasen mognar, 

speciellt aktiviteten av fibroblasterna. Ett fibernät bildas av extracellulär matrix som har till 

uppgift att bilda en ”matta” för förflyttning av celler samt att verka som bas för nybildning 

av kollagen. Kollagenet är betydelsefullt för att skapa maximal hållfasthet i vävnaden som 

är nybildad (Lindholm, 2012).     

De svårläkta såren läker dåligt på grund av en rad faktorer som hämmar läkningsprocessen. 

Läkningshämmande faktorer är i huvudsak kronisk venösinsufficiens, arteriellinsufficiens, 

sårinfektioner samt neuropati vid exempelvis diabetes, hypertoni, malignitet, metabola 

rubbningar och blodsjukdomar. Andra faktorer som hämmar sårläkningen är åldrandet 

(Lindholm, 2012). Åldrande påverkar individen fysiskt på många sätt så som att 

muskelmassan och benmassan minskas. Lederna hos äldre personer förslits och 

immunförsvaret blir nedsatt (SBU, 2014). Undernäring är också vanligare hos äldre 

personer vilket kan leda till en försämrad och långvarig sårläkning (Leaker, 2013). Även 

livsstilsrelaterade faktorer såsom rökning, högt blodtryck och höga blodfetter, fetma, stress 

och nedsatt rörlighet försämrar cirkulationen vilket ger en sämre sårläkning. Läkemedel 

kan också påverka läkningsprocessen negativt så att denna process kan fördröjas. Exempel 

på läkemedel som kan fördröja sårläkningen är steroider, antiinflammatoriska preparat och 

immunsuppressivamedel (Lindholm, 2012). 

Behandling av sår 

Kontinuitet och ansvar för behandlingen är av stor betydelse för sårläkningen. En grundlig 

utredning av den bakomliggande orsaken till det svårläkta såret och diagnostiken av det 

svårläkta såret har stor betydelse för att komma fram till rätt behandling (Harding, 2013; 

Lindholm, 2012; SBU, 2014). För att uppnå en framgångsrik behandling av personer med 

svårläkta sår rekommenderas ett tvärprofessionellt samarbete. Det tvärprofessionella 

teamet runt personen kan då bestå av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, 

kuratorer, smärtspecialist och arbetsterapeuter (Lindholm, 2012). RiksSår är ett nationellt 

kvalitetsregister som skapats för att utveckla kvaliteten i sårvården och för att skapa en så 

heltäckande bild som möjligt av sårproblematiken på nationell nivå (Rikssår, 2015). 

Behandlingsmetoder för svårläkta sår kan bestå av att hitta rätt typ av förband för rätt typ 

av svårläkt sår. De svårläkta sår som är kraftigt vätskande kan tillexempel behandlas med 

vakumpumpar för att dra ut vätskan. Sedan att antal år tillbaka kan även fluglarver 

användas för upprensning och behandling av svårläkta sår (SBU, 2014). För att behandla 

svårläkta sår som är inflammatoriska och svullna används även blodiglar framgångsrikt 

(Lindholm, 2012). Det finns även en rad kirurgiska metoder för upprensningar av vävnader 

men även amputation kan bli aktuell då det svårläkta såret utvecklats till en 

nekrotiskvävnad (SBU, 2014). 

Kompressionsbehandling är ett vanligt förekommande behandlingsalternativ vid venösa 

bensår. Behandling med stöd eller kompressionsstrumpor sker vid lindriga ödem på benen. 

Vid uppkomst av bensår bör benen lindas av en person med rätt kompetens för detta. Vid 

kompressionsbehandling skall personen dessutom alltid få råd om fysisk aktivitet och 

högläge av benet (Häggström, Lindeholm & Tammelin, 2013). Kompressionsbehandlingen 

riktar sig till att minska ödembildningen vid venösa bensår då ödembildning är den mest 

läkningshämmande faktorn. Det finns olika metoder för kompressionsbehandlingar som 

kompressionsstrumpor, mekaniska pumpstövlar och AV- fotpulsatorer.  
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De uppenbara positiva effekterna av kompressionsbehandlingen gör att behandlingen är en 

självklar del i behandlingen av venösa bensår (Lindholm, 2012).  

Vid kompressionsbehandling skall eventuell smärta hos personen respekteras, då detta kan 

vara ett tecken på arteriell cirkulationsstörning. Vid detta tillstånd måste läkare ordinera 

eventuell lindning av benet (Häggström, Lindeholm & Tammelin, 2013). Vidare beskriver 

Lindholm (2012) att den konservativa behandlingen för personer med risk för eller som har 

ett svårläkt sår består av att ofta och noggrant inspektera sin hud och sköta om sin hud 

genom att smörja in huden med fuktbevarande salva. Äta en näringsriktig kost och försöka 

vara så aktiv det går utifrån den enskilde personens förutsättningar. Det kan vara från att 

promenera till att lägga benen i högläge eller försöka tryckavlasta de utsatta hudområdena 

så gott det går. 

Psykosociala konsekvenser av svårläkta sår 

Ett svårläkt sår kan påverka en persons vardag och det svårläkta såret kan bli en stor 

belastning för personen med smärta och nedsatt livskvalité (Ebbeskog, & Ekman, 2001; 

Green, Jester, & Pooler, 2013). I samband med svårläkta sår kan personen påverkas av 

sömnstörningar, oro, ångest, depression och smärta som i sin tur påverkar 

läkningsprocessen negativt. Studier visar att personer med sår kan isolera sig och att de 

uppfattar att deras kontakt med grannar, släkt och vänner begränsas på grund av att de 

upplever att såren luktar illa samt att det kan vara svårt att röra sig (Ebbeskog & Ekman, 

2001; Eskilsson & Carlsson, 2010; Lindholm, 2012). De psykosociala aspekterna är ofta 

förbisedda och underbehandlade (Eskilsson & Carlsson, 2010).  

Det är viktigt att se människan bakom såret då personen med svårläkta sår beskriver 

känslor som skuld, skam och att de känner sig orena på grund av vätskande sår. 

Självkänslan hos dessa personer blir då påverkad och kan leda till uppgivenhet med ett 

psykiskt lidande (Lindahl, Norberg & Söderberg, 2007). Ett sår måste ses i ett 

sammanhang; individ- sår- omgivning och inte isolerat som enbart ett sår (Häggström, 

Lindeholm & Tammelin, 2013). 

Omvårdnad vid svårläkta sår 

Begreppet omvårdnad kan beskrivas utifrån ett åtgärdsperspektiv där en omvårdnadsåtgärd 

av personens hälsoproblem är vad omvårdnaden innefattar. Omvårdnadsåtgärden bör även 

baseras på evidensbaserade metoder (Kim, 2010). Den humanistiska grundsynen är den 

som omvårdnaden utgår ifrån. Utifrån ett existentiellt filosofiskt synsätt ses människan 

som en aktiv och skapande person samt som en del i ett sammanhang (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Vidare beskrivs att personen som vårdas så långt som 

möjligt skall vara oberoende, självständig och uppleva hälsa. Maktförhållandet i 

omvårdnadsrelationen skall balanseras så att patient och närstående är delaktiga och känner 

trygghet och respekt. 

För att uppnå bästa resultat vid sårbehandlingar är det av stor vikt att omvårdnaden vilar på 

ett genuint intresse samt god kunskap i ämnet sårvård. Kunskaper om anatomi, 

sårläkningens fysiologi och patofysiologi samt kunskaper om olika behandlingsmetoder. 

Det är även viktigt att inneha den goda förmåga i att kunna lägga det viktiga pusslet av 

faktorer som kan påverka sårläkningsprocessen för den enskilde personen med ett svårläkt 

sår (Lindholm, 2012). Vidare betonas vikten av en god kontakt med de omvårdande 

sjuksköterskorna och att sjuksköterskorna kan ge personen tröst och stöd för att orka med 

sin vardag med vad det innebär att inneha ett svårläkt sår (Lindahl et al., 2007).  
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Eskilsson och Carlsson (2010) beskriver att omvårdnaden av personer med svårläkta sår är 

komplex och kräver en helhetssyn där det är viktigt att visa respekt och se hela personen 

för att uppnå en lyckad sårläkningsprocess. 

Personcentrerad vård 

Målet med den personcentrerade omvårdnaden är att synliggöra hela personen. Här 

prioriteras tillgodoseendet av personens existentiella, andliga, sociala, psykiska och fysiska 

behov. Personens egen upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom respekteras och 

personens eget perspektiv värderas lika mycket som de professionellas perspektiv. I den 

personcentrerade vården har begreppet patient byts ut till person för att synliggöra att varje 

person är unik medan begreppet patient är en allmän kategorisering av en person som är i 

behov av någon form av sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

Personcentrerad vård bygger i praktiken på ett partnerskap mellan personen och 

sjuksköterskan där personens egen livsberättelse ligger som grund för den gemensamt 

planerade omvårdnaden. Detta dokumenteras noggrant i personens journal. Partnerskapet 

utgår ifrån en ömsesidig respekt mellan personens, närståendes och hälsoprofessionellas 

kunskap om sjukdom, vård och behandling utifrån personens egen situation. För att kunna 

se hela personen krävs en professionell kompetens av sjuksköterskorna (Centrum för 

personcentrerad vård vid Göteborgsuniversitet [GPCC], 2015). Med en skicklighet i både 

verbal och icke-verbal kommunikation, en tydlig värdegrund och självkännedom samt ett 

engagemang för sitt omvårdnadsarbete ökar förutsättningarna för ett gott partnerskaps 

byggande menar (McCance, McCormack & Dewing, 2011). Patientberättelsen är 

personens egen berättelse om sitt tillstånd och sin egen situation utifrån vilken vården 

kommer att planeras. Dokumentationen utgörs av hälsoplanen i personens journal (GPCC, 

2015). Något av det mest fundamentala i våra relationer till andra människor är att bli sedd 

och bekräftad som människa. Genom att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

ökar möjligheten för personen att känna sig stark och delaktig i sin omvårdnad (Lindberg, 

Hörberg, Persson & Ekebergh, 2013).  

Delaktighet och egenvård 

Syftet med att göra personen delaktig i omvårdnaden är att en delaktig person lättare kan 

medverka till att omvårdnadsmålen uppnås och att risken för att det brister inom 

patientsäkerheten kan förebyggas (Socialstyrelsen, 2015). Patientlagen (2014:821) syftar 

till att stärka och tydliggöra patientens ställning. Lagen beskriver att hälso- sjukvården 

skall främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. 

Sjuksköterskor har en avgörande roll för att främja personers delaktighet i omvårdnaden. 

Genom att erkänna och möjliggöra ett deltagande för personer i behov av omvårdnad kan 

sjuksköterskor underlätta personernas deltagande (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane 

& Chaboyer, 2015). Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2009) beskriver vikten av att 

sjuksköterskor har strategier i sitt omvårdnadsarbete för att stimulera och optimera 

delaktighet i omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg det även viktigt att hjälpa personen att 

identifiera och använda sina egna resurser och styrkor. Eldh, Ekman och Ehnfors (2010) 

menar att personer i behov av omvårdnad beskriver delaktighet som att ” sjuksköterskorna 

lyssnar på mig” och att få bli behandlad som en individ med ett symtom eller en sjukdom 

och att inte bli behandlad som enbart en sjukdom.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6rberg%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23719214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=H%C3%B6rberg%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23719214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ekebergh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23719214
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Egenvård definieras enligt SOSFS 2009:6 som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som 

legitimerad hälso- sjukvårdspersonal bedömt att en person kan utföra själv. Personens 

medverkan i omvårdnaden beskrivs så som att personen själv utför vissa 

omvårdnadsåtgärder samt att de skall utgå från personens egna önskemål och individuella 

förutsättningar. Sjuksköterskan går in och stöttar med de omvårdnadsåtgärder som 

personen själv uttrycker att denne inte själv klarar av. Du och Yuan (2010) belyser vikten 

av att sjuksköterskorna kan utvärdera personens egen förmåga till att utföra 

egenvårdshandlingar för att öka följsamheten till egenvårdsaktiviteter. I en studie där 

forskare har djupintervjuat såransvariga sjuksköterskor framkom att sjuksköterskorna 

rekommenderade ett större erkännande och en ökad medvetenhet om effekterna av 

egenvård för personer med svårläkta sår (Varga & Holloway, 2016).  

För att uppnå en lyckad behandling för personer med svårläkta sår menar Lindholm (2012) 

att det är av stor vikt att göra både personen och dennes anhöriga delaktiga i omvårdnaden. 

Även i Stockholms läns landstings [SLL] (2010) regionala vårdprogram för trycksår 

förespråkas vikten av en delaktig person och dennes anhöriga för att förebygga och 

behandla trycksår. Omvårdnaden av en person med trycksår är inte ett jobb för en person 

utan något man måste göra tillsammans. Stockholms kommuner och Landsting [SKL] 

(2015) har tagit fram fyra viktiga punkter som utgör konkreta områden där personen och 

deras anhörigas roll har en viktig betydelse. Personen och dennes anhöriga kan själva vara 

observanta på lägesändringar och själva vara aktiva till att berätta för personalen då det 

behövs hjälp med lägesändringar och i den möjligaste mån det går att undvika att vara helt 

sängliggande. Personen och dennes anhöriga kan medverka själva till att närings- och 

vätskebehovet tillgodoses. 

Problemformulering 

Inom både slutenvården och öppenvården möter sjuksköterskor idag personer med en risk 

för att utveckla eller som redan har utvecklat ett svårläkt sår. Då läkningsprocessen kan 

vara långvarig och komplicerad för en person med ett svårläkt sår kan det få negativa 

följder för personen i dennes dagliga liv. För att sjuksköterskor skall kunna uppmuntra 

personen till en delaktighet i omvårdnaden och främja egenvård är det viktigt att belysa de 

faktorer som kan påverka delaktigheten och egenvården. Patientlagen (SFS, 2014:821) 

syftar till att främja personens egen delaktighet och egenvård i omvårdnaden. Med kunskap 

om olika faktorers påverkan på delaktigheten och egenvården kan sjuksköterskor inspirera 

och motivera till delaktighet och en ökad följsamhet till egenvårdsaktiviteter.  

SYFTE 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar delaktighet och egenvård hos personer med risk 

för och med svårläkta sår. 

METOD 

För att bäst svara på studiens syfte har författarna valt att göra en litteraturöversikt. Detta 

för att med en litteraturöversikt få en bild av det befintliga forskningsläget som sedan kan 

ligga som en god grund för att bedriva en evidensbaserad omvårdnad. En litteraturöversikt 

omfattar sökning efter relevant forskning inom det efterfrågade området (Rosen, 2012). 
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Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier för artiklarna i denna litteraturöversikt har varit personer med risk för 

och med svårläkta sår, det vill säga personer med risk för svårläkta sår samt personer som 

har ett bensår, fotsår eller ett trycksår. Originalartiklar skrivna på engelska och svenska och 

som var publicerade mellan åren 2005-2015 samt funnits i fulltext har inkluderats i studien. 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte var skrivna på engelska och svenska och som var publicerade tidigare än 

2005 har exkluderats från sökningen. Även de artiklar som handlar om akuta sår och 

operationssår exkluderades från denna litteraturöversikt. 

Datainsamling 

Innan datainsamlingen av artiklarna till denna litteraturöversikt började gjorde författarna 

en inledande testsökning för att få en bild av mängden träffar. Relevanta sökord valdes 

sedan ut utifrån syftet och problemformuleringen. De sökord som har använts är ulcer 

(sår), chronic ulcer (kroniska sår), leg ulcer (bensår), self care (egenvård) och patients 

participation (patientdelaktighet). Vetenskapliga artiklar inom det efterfrågade området 

eftersöktes sedan för analys genom strukturerade sökningar i databaserna Pubmed och 

Cinahl. Databasen Pubmed har vetenskapliga artiklar inom medicin och omvårdnad. 

Databasen Cinahl har ett större fokus på omvårdnadsvetenskapliga referenser (Willman, 

Stoltz, & Bahtsevani, 2011). 

Sökordet ulcer var med i alla sökningar då det ansågs vara centralt i sökningarna. För att få 

flera träffar användes MeSh termen skin ulcer som då innefattar sökningar på sår som, 

fotsår, bensår, venösa sår och trycksår alltså svårläkta sår enligt denna litteraturöversikts 

definition.  MeSh är en vedertagen ämnesordlista med kontrollerade vokabulär som 

används vid sökningar i databasen Pubmed. I databasen Cinahl heter ämnesordlistan 

Cinahl headings. Sökorden kombinerades i olika kombinationer och för att visa ett 

samband mellan sökorden användes de booleska operatorerna orden AND och OR. De 

booleska operatorerna är till hjälp för att begränsa eller precisera en sökning (Forsberg & 

Wengström, 2013). Sökningarna som gjordes i Cinahl och Pubmed gjordes delvis med 

MeSH termer i MeSH sökningar samt i fritextsökning för att få tillgång till den senaste 

forskningen som ännu inte hunnit bli indexerade. 

Vid datainsamlingen lästes först artiklarnas titel och sedan vidare med artikelns abstract. 

Under sökningarnas gång har dubbletter förekommit men har inte redovisats. Abstractet 

bedömdes som intressant då abstractets resultat besvarade på denna litteraturöversikts 

syfte. Sedan eftersöktes de intressanta artiklarna i fulltext och hela artikeln lästes av båda 

författarna. Efter att datainsamlingen var utförd enligt sökningarna som visas i tabell 1, 

fann författarna 29 artiklar i fulltext som bedömdes som intressanta. Författarna läste 

artiklarna igen och de artiklar som bedömdes att inte svara på denna litteraturöversikts 

syfte eller om artikeln inte beskrev några etiska överväganden sorterades artikeln bort. Det 

återstod då 14 artiklar. Författarna gjorde då en extra manuell sökning genom att läsa redan 

inkluderade artiklars referenslista för att finna en sista artikel som även den 

kvalitetsgranskades. Av de nu 15 inkluderade studierna bestod studierna av tolv kvalitativa 

studier, två studier med både kvalitativ och kvantitativ ansats och en randomiserad 

kontrollerad studie. 
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Tabell 1. Söktabell. 

Databas/ 

datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Cinahl 

 

2016-01-16 

Skin ulcer or 

Venous ulcer 

or Pressure 

ulcer or Foot 

ulcer or Leg 

ulcer and 

Patient 

participation 

39 25 12 4 

PubMed 

 

2016-01-18 

Chronic skin 

ulcer and 

Patient 

participation 

10 6 2 1 

PubMed 

 

 

2016-01-18 

Chronic skin 

ulcer and 

Self care 

64 28 10 5 

PubMed 

 

2016-01-19 

 

Leg ulcer 

and 

Self care 

125 65 5 4 

Manuell 

Sökning 

2016-02-20 

    1 

 

Dataanalys 

Efter att datainsamlingen var genomförd lästes återigen artiklarna först enskilt i fulltext 

innan den slutgiltiga granskningen. Artiklarnas resultat kortades ner och sammanfattades 

gemensamt av författarna. Enligt Friberg, (2006) bör analysen vara grundlig och 

strukturerad. För att strukturera upp analysen sorterades artiklarna i bokstavsordning och 

varje artikel fick en siffra. Artiklarna delades upp mellan författarna, en författare fick sju 

artiklar och en författare åtta artiklar. Artiklarnas syfte, metod och det sammanfattade 

resultatet fördes sedan in i en artikelmatris, se bilaga 2. Med hjälp av en mall bedömdes 

artiklarnas kvalitet först enskilt av författarna för att sedan gemensamt jämföra författarnas 

resultat och tillsammans diskutera fram en slutgiltig kvalitetsgrad. Till sin hjälp har 

författarna används det bedömningsunderlag som utarbetats av Sophiahemmets Högskola 

för vetenskaplig klassificering samt kvalité avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William et al., 

(2011) se bilaga 1. Den vetenskapliga kvaliteten graderades från hög kvalitet (I) till låg 

kvalitet (III). I denna litteraturöversikt har två artiklar med hög kvalité (I), tolv artiklar med 

mellan kvalité (II) och en artikel med låg kvalité (III) inkluderats. Kvalitetsgranskningen 

av artiklarna redovisas i matris, se bilaga 1. 
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Sedan lästes artiklarnas resultat igen för att sedan gemensamt diskutera och analysera 

resultaten. Författarna försökte finna likheter och skillnader i studiernas resultat (Friberg, 

2006). Det framkom då flera återkommande gemensamma teman från artiklarnas resultat. 

Dessa teman som till exempel, kunskap och utbildning, märktes då av författarna med en 

färg. Dessa teman bildade sedan en tankekarta. Färgkoderna synliggjorde då de 

övergripande subkategorier utefter resultatens innehåll som sedan resulterade i slutgiltiga 

resultat kategorier som redovisas i denna litteraturöversikts resultat del.   

Forskningsetiska överväganden  

Inom all forskning är det viktigt för forskare att bedriva en kvalitativt god forskning och att 

det finns ett tydligt och viktigt syfte med forskningen. Hederlighet och ärlighet är 

grundvärden inom forskningen (Vetenskapsrådet, 2011). Författarna till denna 

litteraturöversikt har inte medvetet plagierat text eller förvanskat resultatet. Då den här 

studien är en litteraturöversikt som inte involverar patienter direkt, behövs ingen etisk 

prövning (Kjellström, 2012). I litteraturöversikten har alla de inkluderade artiklarna 

genomgått etiska överväganden eller så har studierna fått tillstånd från en etisk kommitté, 

vilket är av stor vikt enligt (Forsberg & Wengström, 2013). Det finns en risk att författarna 

till denna litteraturöversikt beskriver en viss grupp på ett nedlåtande sätt även om det inte 

är författarens syfte (Kjellström, 2012). Detta har författarna haft i åtanke vid 

beskrivningar av personer med risk för och med svårläkta sår. Alla artiklar som ingår i 

denna litteraturöversikt har redovisas av författarna. Lika så bör alla resultat som stöder 

eller inte stöder hypotesen presenteras. Att endast presentera de artiklar som stöder 

författarens egen åsikt är oetiskt menar Forsberg & Wengström (2013). 

RESULTAT 

Efter den slutgiltiga analysen av de 15 artiklarna som ligger till grund för resultatet i denna 

litteraturöversikt delades resultatet in i två huvudrubriker, Faktorer som främjar delaktighet 

och egenvård, med underrubrikerna, kunskap och utbildning och partnerskap genom 

delaktighet. Den andra huvudrubriken, Faktorer som hindrar delaktighet och egenvård, 

med underrubrikerna, psykosociala, fysiska faktorer och hinder för delaktighet.  

Faktorer som främjar delaktighet och egenvård 

Kunskap och utbildning 

Ebbeskog och Emami (2005); Van Hecke, Grypdonck, Beele, Vanderwee, och Defloor 

(2011) visar att det är viktigt för personerna att de blev delaktiga i sin egen sårvård och 

detta genom att få personen att känna tillhörighet och engagemang. Detta gjordes enligt 

personerna i studien då sjuksköterskor visade kunskap och kompetens och kunde undervisa 

om sår utveckling. Studierna visade att det var viktigt för personer med svårläkta sår att 

förstå syftet med sin behandling och de rekommendationer de fått för att uppnå kontinuitet 

i sin sårbehandling. 

Personer med risk för svårläkta sår som har en dålig kunskap om sitt sjukdomstillstånd 

även har en sämre följsamhet till egenvårdsaktiviteter som kompressionsbehandling menar 

Finlayson, Edwards och Courtney (2010). Efter att personer fått utbildning om svårläkta 

sår ökar deras kunskap om varför och hur specifika egenvårdshandlingar bör utföras och 

personen blir då mer benägen att följa råd om behandling och utföra sin egenvård (Van 

Hecke et al., 2011; González, 2014).  
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För att lära sig hantera riskfaktorer samt prevention av venösa bensår fick personerna i 

studien av Kapp och Miller (2015) ta del av ett webb- baserat utbildningsprogram under 

den period de hade ett bensår. I programmet fanns information om egenvårdsaktiviteter 

som motion, sunda matvanor, hudvård och användandet av kompressionsstrumpa för att 

förhindra uppkomsten av ett nytt sår. Patienterna upplevde ett ökat engagemang i sin 

delaktighet att utföra egenvårdaktiviteter. De tyckte också att det var bra med den 

medföljande boken från utbildnings programmet som de kunde läsa vid upprepade 

tillfällen och på så sätt färska upp minnet.  

På samma sätt menar Heinen et al., (2012) att en sjuksköterskeledd egenvårdsutbildning 

leder till att personer med bensår i högre grad visar på följsamhet med avseende på att 

använda kompressionsstrumpor, lägga sina ben i högläge som främjar en ökad 

blodcirkulation samt kortare promenader jämfört med de personer som fått sedvanlig vård 

enligt riktlinjerna för sårvårdsbehandling av personer med bensår. I motsats till de studier 

som beskriver att personer visar på mer följsamhet i sin egenvårdsbehandling när de fått 

utbildning och kunskap, beskriver Vedhara et al., (2014) att de personer som hade en 

bristande förståelse om sitt tillstånd men upplevde sig själva ha en stor personlig kontroll 

över sitt sår, visade på ett större egenvårdsengagemang. 

Latimer, Chaboyer och Gillespie (2014) beskriver att personer med trycksår i första hand 

får sin kunskap om sitt trycksår från sina egna erfarenheter. Personerna utrycker i studien 

en önskan om mer patientutbildning från sjuksköterskorna för att öka delaktigheten. Även i 

studien av McInnes, Chaboyer, Murray, Allen och Jones (2014) betonar de personer med 

trycksår vikten av en kontinuerlig patientundervisning under hela vårdperioden för att 

kunna ta till sig kunskapen och öka patientmedverkan.  

Van Hecke et al., (2011) beskriver i sin studie att ett antal specialistsjuksköterskor fick 

genomgå en utbildning för att på ett enhetligt sätt kunna sätta sig in i personens bakgrund 

och ge personlig information och råd om egenvårdsaktiviteter till personer med bensår. 

Sjuksköterskorna intervjuade sedan personerna om deras uppfattningar och erfarenheter 

gällande kompressionsbehandling, högläge av ben, fysisk aktivitet, smärta samt sårets 

utbredning. Resultatet visade att personerna mer medvetet följde sjuksköterskornas råd, 

återfick sin självständighet och i större utsträckning medverkade till egenvårdsaktiviteter så 

som användande av kompressionsstrumpor, höja benen samt fysisk aktivitet. Även 

livskvaliteten ökade då personerna återfick hopp och kände sig mer säkra på att såren 

skulle läka.  

Delaktighet genom partnerskap 

I studien av Ebbeskog och Emami (2005) beskrivs personers upplevelser i samband med 

såromläggning och där betonar personerna vikten av ett partnerskap mellan personen och 

sjuksköterskorna för att uppnå en lyhördhet för varandra och öka patientdeltagandet vilket i 

sig leder till en positiv effekt på sårläkningssprocessen. Även McInnes et al., (2014) 

betonar vikten av en engagerad omvårdnadspersonal för att möjliggöra en god 

patientmedverkan. 

Bedin, Busanello, Silva, Sehnem, och Poll (2015) beskriver i sin studie att 

sjuksköterskorna betonar vikten av ta del av personens livshistoria. I studien framkommer 

att insikten för sjuksköterskorna om personens liv, hälsa och sjukdom är en viktig strategi i 

omvårdnaden för att kunna stödja och motivera till självkänsla, självständighet och 

egenvård får personer med svårläkta sår.  
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I studien av Bedin et al., (2015) framkommer även att involverandet av familjemedlemmar 

var en viktig strategi för att bygga ett känslomässigt stöd hos personer med svårläkta sår. 

Familjemedlemmarna har en viktig roll i att vara närvarande och motiverande. Med detta 

stöd från familjemedlemmarna påvisade personerna en självständighet och ett aktivt 

deltagande i sin egenvård. Även Finlayson (2011) betonar att ett socialt stöd runt personen 

med venösa bensår är av stor vikt för att motivera personen till egenvårdsaktiviteter. 

Chin, Jersey, Woan-Shyuan, Brend Ray-Sea, och Tzu-Ting (2014) påvisar att en aktiv 

patientmedverkan av egenvårdsaktiviteter som att regelbundet använda lotion på foten 

motverkar utvecklingen av fotsår hos personer med diabetes. Studien visar på att 

egenvårdsaktiviteten att smörja sina fötter aktivt är den egenvårdaaktivitet som har den 

högsta preventiva effekten. Chaboyer och Gillespie (2014) beskriver i sin studie att på ett 

sjukhus i Australien har det utarbetats ett program med trycksårsförebyggande riktlinjer för 

att kunna standardisera den trycksårsförebyggande omvårdnaden för personer med 

trycksår. I studien har de intervjuat sjuksköterskor om vad de tyckte om att införa dessa 

riktlinjer. Sjuksköterskorna beskrev att riktlinjerna visade på ett främjande av ett aktivt 

patientmedverkan och uppmuntrade personerna till att inte bli alltför beroende av 

sjuksköterskorna. Riktlinjerna uppmuntrade till ett arbetssätt där personerna inkluderades i 

planeringen av omvårdanden så att de sedan tillsammans kunde jobba mot gemensamma 

mål. Även Bedin et al., (2015) menar att det är en viktig omvårdnadsstrategi att 

sjuksköterskorna kan uppmuntra personernas egen självkänsla och delaktighet i egenvård. 

Detta för att personerna inte ska bli beroende av sjuksköterskorna. 

Faktorer som hindrar delaktighet och egenvård 

Fysiska faktorer 

Personer med trycksår beskriver att det finns fysiska faktorer som de upplever som hinder 

till en god patientdelaktighet som leder till en försämrad följsamhet att utföra 

egenvårdaktiviteter. De fysiska faktorerna kan vara smärta, domningar eller brist på styrka 

(McInnes et al., 2014; Latimer et al., 2014). Finlayson et al., (2010) beskriver att artros i 

personernas händer kan vara ett stort hinder till att kunna dra på sig sina 

kompressionsstrumpor. Även i studien av Kapp och Miller (2015) påvisas fysiska faktorer 

som hinder för egenvårdaktiviteter hos personer med venösa bensår. Där beskrivs faktorer 

som ryggsmärtor och höftskador som hinder för att lägga sina ben i högläge och fysisk 

aktivitet. 

Psykosociala faktorer 

Det är viktigt att i omvårdnadsplaneringen överväga psykosociala och kulturella aspekter 

som kan vara direkt kopplade till utvecklingen av det svårläkta såret menar Bedin et al., 

(2015). Finlayson et al., (2010) finner ett samband mellan att de patienter som upplever sig 

deprimerade och har en låg självupplevd egenförmåga också har en sämre följsamhet till 

egenvårdsaktiviteter som att lägga sina ben i högläge och använda stödstrumpor som 

kompressionsbehandling. Brown, Kendall, Flanagan, och Cottee (2014) har utarbetat en 

self-efficacy skala som kan användas som ett verktyg för att identifiera de personer som 

har en låg självupplevd egenförmåga. Skalan innefattar frågor utifrån tre teman.  

Det första temat berör frågor om hur personen uppfattar sig själv klarar av den dagliga 

egenvården. Andra temat berör frågor om personens insikt och kunskap om sin situation. 

Tredje temat berör frågor om tron på framtiden utifrån situationen med sitt svårläkta sår.  
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Finlayson et al., (2011) betonar att en hög grad av självupplevd egenförmåga leder till en 

ökad följsamhet till att lägga sina ben i högläge och att använda kompressionsstrumpor 

vilket leder till en mindre risk för uppkomst av nya bensår. 

Hinder för delaktighet 

De fotvårdsspecialister som behandlar personer med diabetes men som inte har utvecklat 

något sår upplevde det svårt att bygga ett partnerskap med personerna på grund av 

personernas låga engagemang i att bygga upp ett partnerskap (Searle et al., 2008). I 

motsats till detta beskriver personerna i studien av Latimer et al., (2014) känslor som 

maktlöshet i att kunna vara delaktiga i sin vård och bygga partnerskap då 

sjuksköterskornas engagemang för personerna var låg. 

 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Då författarna valde område för denna litteraturöversikt valdes ämnet sårvård då det 

intresserar båda författarna samt att det har beskrivits att det finns mycket skrivet om just 

sårvård. Det framkom dock att det var lite skrivet om just delaktighet och egenvård hos 

personer med risk för eller har ett svårläkt sår. Detta styrks av SBU (2014) som menar att 

det vetenskapliga underlaget är mycket begränsat vad gäller just prevention och behandling 

hos personer med svårläkta sår. Den begränsade forskningen kan förklaras med att de äldre 

har en kort förväntad livslängd och har ofta en komplex sjukdomsbild vilket medför 

svårigheter att delta i och fullfölja studier (SBU, 2014). Författarna upplever detta som 

mycket ledsamt då äldre personer tillhör den grupp sjukvårdskonsumenter som är störst 

inom sjukvården och det är av stor vikt att det finns evidensbaserad kunskap. För att 

sjuksköterskor ska kunna garantera en trygg och säker vård är det av stor vikt att 

omvårdnaden baseras på den senaste forskningen och beprövad erfarenhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010; William et al., (2011). Detta har även motiverat författarna 

till att fortsätta fullfölja denna litteraturöversikt inom detta ämne trots att det alltjämt tycks 

finnas en kunskapslucka inom ämnet. Detta har dock lett till svårigheter för författarna att 

finna artiklar.  

Författarna har även upplevt svårigheter att hitta rätt sökord för svårläkta sår. Detta då 

syftet i denna litteraturöversikt beskriver svårläkta sår så som det översätts i Sverige men 

då det i den engelskspråkiga litteraturen översätts till kroniska sår. Författarna konsulterade 

då en bibliotekarie vid biblioteket på Sofiahemmets högskola. Detta gjordes för att 

optimera databassökningarna. Författarna fick då tips om att använda sig av sökordet skin 

ulcer. Sökordet skin ulcer ger då en gemensam träffbild över artiklar som handlar om 

bensår, fotsår som trycksår. Då sökningar har gjorts med sökordet leg ulcer har författarna 

även då fått träffar på artiklar som har handlat om personer med så väl bensår, fotsår som 

trycksår. 

Den låga kvaliteten på artiklarna kan bero på den begränsande tillgången till antal skrivna 

artiklar. Den låga kvaliteten kan även bero på författarnas novis av att kvalitetsbedöma 

artiklarna. Författarna har i denna litteraturöversikt inkluderat en artikel med låg kvalitet 

(III). Forsberg & Wengström (2013) menar att artiklar med låg kvalitet inte bör ingå i en 

litteraturöversikt då det kan minska trovärdigheten av litteraturöversiktens resultat. Denna 

svaghet i denna litteraturöversikt kan kompenseras med författarnas goda samarbete och 

den gemensamma analysen av artiklarna vilket kan stärka resultatet. 
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Akuta sår och operationssår kan också definieras som ett svårläkt sår om det inte läker som 

det förväntas eller om det inte läker inom sex veckor. Författarna valde att exkludera de 

artiklar som handlar om akuta sår och operationssår. Detta gjordes för att begränsa denna 

litteraturöversikt och öka tydligheten i resultatet och för att följa denna litteraturöversikts 

definition som bygger definitionen av begreppet svårläkta sår från SBU (2014).  

Efter att författarna hade läst de 29 utvalda artiklarna först enskilt och sedan gemensamt 

fördes en diskussion och analys av dessa artiklars resultat. Att gemensamt diskutera 

artiklarna säkerställer trovärdigheten i denna litteraturöversikt (Rosen, 2012). Det framkom 

då att 15 artiklar inte svarade på författarnas syfte till denna litteraturöversikt och valdes 

därför bort. En manuell sökning gjordes då genom att läsa referenslistan på en redan 

inkluderad artikel (Forsberg & Wengström, 2013). På detta sätt fann författarna en ny 

artikel som inkluderades i denna litteraturöversikt.  

Författarna har inte redovisat de sökningar som inte har lett fram till inkluderad resultat 

artikel. En redovisning av det kunde ha ökat trovärdigheten av sökningarna i 

litteraturöversikten. Då författarna fann det svårt att finna artiklar har även en äldre artikel 

inkluderats. Den inkluderade artikeln är från år 2005. Den faller dock inom ramen för 

denna litteraturöversikts inklusionskriterier. Att inkludera äldre artiklar kan minska 

trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2013) men då artikeln svarade bra på 

litteraturöversiktens syfte och bekräftar att vikten av delaktigheten belystes redan för elva 

år sedan valde författarna att inkludera den artikeln.  

Det fanns inga begränsningar i artikelsökningen nationellt så femton artiklar från nio 

länder inkluderades. Det var sex artiklar från Australien, två artiklar från England och en 

artikel från Brasilien, Taiwan, Sverige, USA, Nederländerna, England och Belgien. 

Spridningen av artiklar världen över skulle kunna minska överförbarheten av resultaten till 

Sverige men då studiernas resultat belyser samma faktorer är studierna möjliga att jämföra 

då risken för och svårläkta sår förekommer världen över.  

En kritisk tanke om analysen av artiklarna var att de är skrivna på engelska och författarnas 

begränsade kunskaper i det engelska språket kan ha påverkat tolkningen av artiklarna. För 

att bekräfta författarnas tolkningar av artiklarna har författarna tagit hjälp av Google 

translate. Författarna har även fört diskussioner med handledare för att bekräfta 

tolkningarna och undvika en godtycklig tolkning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa faktorer som påverkar delaktighet och 

egenvård hos personer med risk för och med svårläkta sår. Resultat diskussionen 

presenterar fyra rubriker; kunskap och utbildning, partnerskap och delaktighet, faktorer 

som hindrar delaktighet och egenvård samt betydelsen av personens egenvårdskapacitet 

utifrån ett personcentrerat perspektiv. 

Kunskap och utbildning 

Resultaten i studierna är varierade men överlag framkom det att en grundläggande kunskap 

om sår och sårläkningsprocessen är en viktig faktor som främjar delaktighet och egenvård 

hos personer med risk för eller med svårläkta sår. Kunskap och utbildning mottogs gärna 

av sjuksköterskorna men så väl också av personerna själva med risk för eller med svårläkta 

sår. Denna kunskap mottogs gärna ifrån olika former av utbildningar (Ebbeskog & Emami, 

2005; Finlayson et al., 2010; González, 2014; Heinen et al., 2012; Kapp & Miller, 2015; 

Latimer et al., 2014; McInnes et al., 2014; Van Hecke et al., 2011; Vedhara et al., 2014;). 
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I denna litteraturöversikt framkommer att personer med svårläkta sår tycks vara en 

patientgrupp som behöver mycket stöd och kunskap om sin sjukdom för att bli delaktiga i 

sin vård och för att kunna utföra egenvård. Författarna till denna litteraturöversikt menar 

att egenvården sannolikt har en stor betydelse då personerna förmodligen kan känna större 

frihet om de slipper vara beroende av sjukvårdspersonal som annars dagligen måste hjälpa 

till att utföra omvårdnadshandlingar. Detta stöds av både Socialstyrelsen (2015); Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) som beskriver att syftet med att göra personen delaktig i 

omvårdnaden är att en delaktig person lättare kan medverka till att omvårdnadsmålen 

uppnås. Det styrks även av Tobiano et al., (2015) som betonar vikten av sjuksköterskornas 

erkännande och möjliggörande av ett deltagande för personer i behov av omvårdnad är 

viktiga förutsättningar för personernas eget deltagande i omvårdnaden. Genom kunskap 

och utbildning får personerna en möjlighet att förstå sambandet mellan grundsjukdomen 

och risken för att utveckla ett svårläkt sår. Den kunskapen gör att personen förstår vikten 

av sin behandling och kan vara delaktig i sin egenvård och därmed undvika utvecklingen 

av ett svårläkt sår. Denna litteraturöversikt visar på att utbildning och kunskap är den i 

särklass viktigaste faktor som främjar delaktighet och egenvård. 

Harding et al.,(2013) och Lindholm (2012) betonar vikten av att öka kunskapen inom 

sårvårdsområdet och öka arbetet för en lättare tillgänglighet för diagnostisk. RiksSår 

(2015)  beskriver att på grund av dålig struktur för att säkerställa diagnos, uppföljning och 

behandling i god tid, är patienter med svårläkta sår en låg prioriterad grupp rent 

medicinskt. Studierna i resultatet av Ebbeskog och Emami (2005); Van Hecke, Grypdonck, 

Beele, Vanderwee, och Defloor (2011) påvisar att personer med svårläkta sår har en 

önskan om en ökad kunskap hos sjuksköterskor inom sårvårdsområdet. I linje med detta 

har det på Södersjukhuset under våren 2015 öppnats en ny enhet som heter Sårcentrum. 

Medicine doktor, Ann-Mari Fagerdahl (föreläsning, 21 oktober 2015) beskriver att där 

arbetar sjuksköterskor med stort intresse för sårvård tillsammans i ett tvärprofessionellt 

team. De tar emot personer med svårläkta sår från hela Stockholmsområdet. Det 

tvärprofessionella teamet diskuterar med personen med ett svårläkt sår gemensamt fram till 

en behandling som passar den enskilde personen utifrån dennes egna förutsättningar. 

Sårcentrum har även en egen operationssal där de själva kan utföra kirurgiska behandlingar 

och enklare amputationer. Det medför en stor avlastning för den stora 

ortopedoperationsavdelningen och ett minskat lidande för den enskilde personen som 

tidigare ofta fick en låg prioritet på akutprogrammet och blev då ofta liggande länge 

fastandes i väntan på operation. Sårcentrum anordnar också aulaföreläsningar för hela 

sjukhusets personal för att sprida sin kunskap.  

När det gäller personer med diagnosen diabetes som har en ökad risk för utvecklande av 

svårläkta sår är utbildning något som idag är mer förekommande än hos personer med 

venös och arteriell insufficiens. Personer med diabetes får ofta träffa diabetessjuksköterska 

som informerar om riskerna för utveckling av diabetesfotsår. Enligt Diabetesförbundet 

(2011) måste personer med diabetes själva ta ett stort ansvar för sin behandling.  

Dock har även hälso-och sjukvården ett ansvar för att ge dessa personer ”de rätta 

verktygen”. Dessa personer informeras om hur kroppen påverkas på olika sätt och att det 

med åren kan uppstå komplikationer. Vidare framkommer att en god blodsockerkontroll 

minskar risken för komplikationer. Dessa personer får också information om hur de själva 

kan undersöka sina fötter. När personer med venös och arteriell insufficiens får sin diagnos 

bör även de få utbildning om sambandet mellan grundsjukdomen och risken för att 

utveckla ett svårläkt sår. I resultatet konstateras att de personer med risk för svårläkta sår 

som har en sämre kunskap om sitt sjukdomstillstånd även har en sämre följsamhet till 
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egenvårdsaktiviteter och att de personer som har fått utbildning om svårläkta sår får en 

ökad kunskap om varför och hur specifika egenvårdshandlingar bör utföras. Detta leder till 

en ökad följsamhet till egenvårdsaktiviteter (Finlayson et al., 2010: Van Heke et al., 2011; 

González, 2014). I detta avseende tror författarna till denna litteraturöversikt att 

utbildningen bör genomföras av sjuksköterskor. Eskilsson och Carlsson (2010) belyser att 

sjuksköterskor upplever att de själva får ta ansvar för personer med svårläkta sår då de ofta 

saknar stöd från läkarna. Detta styrks även av Lindholm (2014). Vidare nämns att läkarna 

ofta saknar intresse och kunskap om personens sjukdomshistoria om de inte träffat 

personen från början, vilket gör att sjuksköterskans bedömning blir ännu viktigare. 

Läkarna lämnar således över ett stort ansvar till sjuksköterskan. Enligt RiksSår (2015) 

beskrivs att personer med svårläkta sår är en patientgrupp som ofta ”bollas mellan olika 

vårdinstanser samt mellan olika medicinska specialiteter”. Av denna anledning är det av 

stor vikt att ett strukturerat, effektivt och kliniskt arbetssätt utarbetas för att uppnå en god 

omvårdnad.  

Partnerskap och delaktighet  

I studiens resultat utrycktes även en stark önskan om en ökad patientdelaktighet i samband 

med omvårdnaden av personer med risk för eller med svårläkt sår (Ebbeskog & Emami, 

2005; Latimer et al., 2014; McInnes et al., 2014; Searle et al., 2008). Hopp och tron på 

personen samt att synliggöra hela personen är exempel på några faktorer som utgör 

grunden för ett partnerskap. Enligt GPCC (2015) är ett partnerskap baserat på att personen 

känner trygghet och förtroende för sjuksköterskan. Detta är även en av hörnstenarna i den 

personcentrerade omvårdnaden som bör tillämpas i omvårdnaden av personer med risk för 

eller med svårläkta sår. Enligt Eskilsson och Carlsson (2010) upplever sjuksköterskor att 

deras patienter har förtroende för dem. De anförtror sig sjuksköterskan och förväntar sig att 

det svårläkta såret skall läka. Vidare beskriver Eskilsson och Carlsson (2010) att relationen 

mellan sjuksköterskan och personen är personlig. Här beskrivs också att det måste finnas 

en balans mellan närhet och avstånd till personen och att en erfaren sjuksköterska har 

lättare att vara personlig utan att vara privat. I detta sammanhang behöver sjuksköterskan 

också vara trygg i sig själv för att kunna arbeta professionellt. Detta belyser även McCance 

et al., (2011) som menar att sjuksköterskor med en skicklighet i både verbal och icke-

verbal kommunikation, en tydlig värdegrund och självkännedom samt ett engagemang för 

sitt omvårdnadsarbete kan öka förutsättningarna för att ett gott partnerskap byggs upp. 

Att förstå människan bakom såret och att visa respekt för dessa personer är viktigt. Lindal 

et al., (2007) beskriver att då personer med illaluktande vätskande sår bemöts genuint och 

känner sig älskade, uppskattade och respekterade som fullständiga människor trots sina sår 

känner de sig också rena och deras självbild och självkänsla stärks. Det leder till en positiv 

känsla av att vara en hel människa. Då kan dessa personer även återta kontrollen över sina 

liv och se livet bortom sina sår. Detta styrks även av Bedin et al., (2015); Ebbeskog och 

Emami (2005) som betonar vikten av att personen får känna tillhörighet och engagemang 

vilket leder till att personen blir delaktig i sin egen sårvård. 

Det framkommer även att stödet från sjuksköterskorna och familjen liksom det sociala 

nätverket spelar stor roll för delaktigheten och följsamheten till utförandet av 

egenvårdshandlingar. Detta belyses i studierna Bedin et al., (2015); Finalyson et al., 

(2011). Då det gäller stöd från sjuksköterskorna har de mycket att tillföra i form av att ge 

hopp, att tro på och att stärka personen. Eskilsson och Carlsson (2010) betonar vikten av 

att ingjuta hopp och sprida en positiv anda vilket stödjer personer med svårläkta sår och 

därmed främjar sårläkningsprocessen. Vidare beskriver Eskilsson och Carlsson (2010) 
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vikten av att visa respekt för hela människan genom att lyssna på personen och vara lyhörd 

för deras behov och på så sätt förstå om de exempelvis upplever smärta. 

Faktorer som hindrar delaktighet och egenvård 

Psykosociala och fysiska faktorer beskrivs i flera studier som faktorer som kan hindra en 

delaktighet och egenvård (Bedin et al., 2015; Fialayson et al., 2010; Finalayson et al., 

2011; Kapp & Miller 2015; Latimer et al., 2014; Mclinnes et al., 2014). Smärta beskrivs i 

studierna av Kapp och Miller (2015); Latimer et al., (2014); McInnes et al., (2014) som en 

faktor som kan leda till en nedsatt egenvårdsförmåga. Detta belyser vikten av en god 

smärtlindring och där har sjuksköterskorna har en viktig roll. Eskilsson och Carlsson 

(2010) bekräftar detta genom att betona vikten av att flytta fokus från såret till hela 

människan är av stor vikt. Här betonas även vikten av tid och plats för en mer berikande 

vårdrelation och som följd av detta beskrivs att hemsjukvård gör det lättare att se personen 

i sitt sammanhang och i sin vardag. En reflektion av författarna är att det kan vara lätt att 

som hälso- sjukvårdspersonal tolka att personer med svårläkta sår inte vill vara delaktiga 

och engagera sig i sin egenvård när de egentligen inte kan. Det är därför av stor vikt att 

belysa dessa faktorer som hindrar en delaktighet och egenvård. 

Personens egenvårdskapacitet utifrån ett personcentrerat perspektiv 

Att personer med svårläkta sår får bli sedda och respekterade bidrar som tidigare nämnts 

till en ökad självkänsla hos dessa personer. Med en ökad självkänsla bör även personens 

egen bild kring sin situation och sitt sår bli mer positiv. Ebbeskog och Ekman (2001) visar 

att personens egen uppfattning om sina bensår är mycket viktig för vården av dessa 

personer. Utifrån denna kunskap kan sjuksköterskor förutse problem och ge bättre stöd och 

omvårdnad.  Bedin et at. (2015) betonar även vikten av att ta del av personens livshistoria 

för att kunna stödja och motivera till självkänsla, självständighet. Detta är i enlighet med 

personcentrerad omvårdnad där vikten av att ta del av personens livsberättelse ligger som 

grund för den gemensamt planerade omvårdnaden (GPCC, 2015). 

Ett svårläkt sår kan ta mycket av personens tid i anspråk. Enligt Ebbeskog och Ekman 

(2001) beskrivs att äldre personer med venösa bensår upplever att deras dagliga liv har 

förändrats då de hade en känsla av att vara underordnad sitt sår. Här beskrivs hur 

personerna uttryckte en kamp mellan hopp och förtvivlan när det gäller 

sårläkningsprocessen som de upplever som mycket lång. De frågade sig själva om deras 

bensår överhuvudtaget kommer att läka. Ebbeskog och Ekman (2001) menar att personer 

som lever med ett venöst bensår upplever störningar och förändringar i samhällslivet och i 

relation till andra människor. Vidare beskrivs hur dessa personer upplever att deras liv är 

begränsat, vilket kan förklaras genom upplevelsen att de inte har kontroll över sin kropp. 

De beskriver också en känsla av osäkerhet och oro vilket leder till en maktlöshet samt en 

känsla av att vara styrd av kroppen. Ytterligare beskriver Lindal et al., (2007) att personer 

som lever med illaluktande sår har en längtan efter att känna sig rena och hela. Deras 

livskvalitet påverkas negativt eftersom att de lever med känslan att vara smutsig och 

instängd. De har också förlorat hopp och förtroende. Detta belyser hur oerhört viktigt det är 

för sjuksköterskor att tidigt kunna identifiera de personer med en låg självupplevd 

egenförmåga för att kunna stötta och stärka dessa personer till en ökad förmåga till 

delaktighet och egenvård. Detta betonar Du och Yuan (2010) i sin studie som påvisar 

vikten av att sjuksköterskorna kan utvärdera personens egen förmåga till att utföra 

egenvårdshandlingar för att öka följsamheten till egenvårdsaktiviteter. Detta stärks av 

Finlayson et al., (2010) som påvisar sambandet mellan en låg självupplevd egenförmåga 

och en sämre följsamhet till egenvårdsaktiviteter. 



 

 17 

Slutsats  

Denna litteraturöversikt visar på att de faktorer som kan främja delaktighet och egenvård är 

kunskap, utbildning och partnerskap. Psykosociala faktorer så som depression och fysiska 

faktorer så som smärta och rörelseinskränkning är exempel på faktorer som kan utgöra ett 

hinder för delaktighet och egenvård. En ökad medvetenhet om dessa faktorer kan främja 

delaktighet och egenvård hos personer med risk för eller med svårläkta sår.  

Kliniska implikationer 

Författarna till denna litteraturöversikt anar att personer med svårläkta sår är en grupp 

personer som för allmänheten är ganska okänd och av samhället låg prioriterad. Detta 

påstående grundar sig i ett antagande hos författarna om att personer med svårläkta sår inte 

särskilt ofta talar om sina besvär med dem i sin omgivning och därför kan det för 

allmänheten vara svårt att förstå de begränsningar dessa personer har och det lidande de 

utstår. Det är tydligt att en hel del finns att göra för att strukturera arbetet kring personer 

med svårläkta sår. Det är av stor vikt att utveckla detta arbete på vårdcentralerna. Här bör 

framför allt utbildning till personer med svårläkta sår prioriteras. Att arbeta förebyggande 

med sjuksköterskeledda utbildningar dels i grupp och dels individuellt tror författarna till 

denna litteraturöversikt är av stor betydelse. Dessutom bör vårdcentralerna ha en ansvarig 

sjuksköterska, en sårvårdssjuksköterska, som håller sig uppdaterad vad gäller adekvat 

behandling och planering av utbildning samt samarbete med andra vårdinstanser. 

Författarna har även en förhoppning om att det öppnas flera sårcentrum runt om i landet så 

att de regionala skillnaderna inom sårvården jämnas ut. Författarna har även stora 

förhoppningar om att det i framtiden kommer forskas mer inom detta område då det 

alltjämt har visat sig finnas en stor kunskapslucka. 
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Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 

för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Bedin LF, 

Busanello J, 

Sehnem GD, 

da Silva FM, 

Poll MA. 

 

2014 

 

Brasilien 

 

 

Strategies to promote self-

esteem, autonomy and 

self-care practices for 

people with chronic 

wounds. 

 

Syftet med studien var att 

identifiera de strategier som 

används av sjuksköterskor i 

primärvården i situationer 

som omfattar omvårdnad för 

att stödja och motivera till 

självkänsla, självständighet 

och egenvård för personer 

med svårläkta sår. 

 

Kvalitativ metod med 

diskussionsgrupper. 

 

n=8 

 

Resultatet beskriver att 

patientberättelsen, att involvera 

familjemedlemmar i 

omvårdnaden och 

sjuksköterskornas självständighet 

i sitt arbete är viktiga strategier i 

omvårdnaden för att kunna stödja 

och motivera till självkänsla, 

självständighet och egenvård för 

personer med svårläkta sår. Det 

är även viktigt i 

omvårdnadsplaneringen överväga 

psykosociala och kulturella 

aspekter som kan vara kopplade 

till utvecklingen av svårläkta sår. 

II 

K 
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Brown A, 

Kendall S, 

Flanagan M, 

Cottee M. 

2013 

England. 

 

 

Encouraging patients to 

self-care - the preliminary 

development and 

validation of the 

VeLUSET©, a self-

efficacy tool for venous 

leg ulcer patients, aged 

60 years and over. 

Syftet med denna studie var 

att utveckla och validera en 

sjukdomsspecifik och 

patientfokuserad skala som 

mäter patientens egen tilltro 

till sin egen förmåga att utföra 

egenvård för patienter med 

utläkta venösa bensår. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

intervjubaserad studie. 

Fas 1: Fokusgrupper 

används för att samla in 

kvalitativa data genom 

intervjuer. 

Fas 2: Kvantitativ 

metod av resultatet i fas 

1. 

Fas 1 

n=86 

 

Fas 2 

n=150 

(63) 

 

Resultatet visar på en self-

efficacy skala som idag är klar att 

använda. Skalan innefattar tre 

teman: första temat berör frågor 

om hur personen uppfattar sig 

själv klarar av den dagliga 

egenvården. Andra temat berör 

personens insikt och kunskap om 

sin situation. Tredje temat berör 

frågor om tron på framtiden med 

sitt svårläkta sår. 

Dessa teman ligger som grund för 

att kunna identifiera de personer 

som har en låg 

egenvårdsförmåga. 

II 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaboyer W 

and Gillespie 

B M. 

 

2014 

 

Australien 

 

Understanding nurses’ 

views on a pressure ulcer 

prevention care bundle: a 

first step towards 

successful implementation. 

 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

sjuksköterskors syn på en 

nyligen utarbetad modell för 

standardisering av riktlinjer 

för trycksårsprevention. 

 

Kvalitativ  

intervjustudie. 

 

n=20 

 

Sjuksköterskorna i studien 

beskriver att de nyutarbetade 

trycksårsförebbyggande 

riktlinjerna främjar en 

standaliserad 

trycksårsförebyggande 

omvårdnad för trycksårspatienter. 

Riktlinjerna hjälper till att öka 

medvetenheten om 

trycksårsprevention, den 

redovisar aktiviteter för 

trycksårsprevention och den 

främjar en aktiv 

patientmedverkan.  

II 

K 
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Chin Y-F, 

Liang J, Wang 

W-S, Hsu B R-

S,  

and Huang T-

T. 

 

2014 

Taiwan. 

 

The role of foot self-care 

behavior on developing 

foot ulcers in diabetic 

patients with peripheral 

neuropathy: A prospective 

study 

 

Att undersöka sambandet 

mellan att använda sju 

egenvårdsaktiviteter på sina 

fötter och en eventuell 

utveckling av fotsår hos 

diabetiker med nervpåverkan i 

sina fötter.  

Kvalitativ  

intervjustudie. 

n=295 

 

(5) 

Resultatet visar att en 

aktivpatientmedverkan av 

egenvårdsaktiviteter som att 

regelbundet använda lotion på 

foten motverkar uppkomsten av 

fotsår hos personer med diabetes.  

 

III 

K 

 

Ebbeskog B, 

Emami A. 

 

2005 

 

Sverige 

 

Older patients’ experience 

of dressing changes on 

venous leg ulcers: more 

than just a docile patient.  

 

Syftet med denna studie var 

att beskriva upplevelser av 

äldre patienter med venösa 

bensår under förbandsbyten, 

med en fokus på patientens 

oro vid omvårdnadsåtgärder. 

Kvalitativa intervjuer i 

form av dialog. 

Öppna frågor. 

Intervjuerna varade i 

45-120 minuter. 

n=15 Patienterna i studien belyser 

vikten av att bli sedda utanför sitt 

sår och sitt lidande. De ville 

känna sig delaktiga i 

sårvårdsprocessen och bli 

behandlade med skicklig beröring 

och säkerhet. Det var även 

centralt att de ville att 

sjuksköterskorna visade kunskap 

om så sårläkningsprocessen, 

omläggninsmaterial och som 

smärtlindring. Samt att 

omvårdnaden av såret utfördes 

med engagemang och inbringade 

en känsla av tillhörighet. 

II 

K 
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Finlayson K,   

Edwards H 

and Courtney 

M. 

 

2010 

 

Australien. 

 

 

The impact of 

psychosocial factors on 

adherence to compression 

therapy to prevent 

recurrence of venous leg 

ulcers. 

 

Syftet med denna studie var 

att identifiera deltagarnas 

kunskap om deras tillstånd 

och identifiera de egenvårds 

aktiviteter som de vidtagit för 

att förhindra återfall. 

Detta för att bestämma vilka 

demografiska eller 

psykosociala faktorer som har 

inflytande på följsamheten till 

kompressionsbehandling hos 

patienter med utläkta bensår.  

Kvalitativ studie med 

enkät med öppna och 

slutna frågor. 

n=147  

 

(25) 

Denna studie tyder på att 

patienter med kronisk venös 

insufficiens har en dålig kunskap 

om deras sjukdomstillstånd vilket 

leder till en sämre följsamhet till 

de förebyggande 

egenvårdsaktiviteterna. Artros 

beskrivs som ett hinder för att 

kunna dra på sig 

kompressionsstrumpor. Studien 

visar även på ett samband mellan 

depression och en låg 

självupplevd egenvårds förmåga 

och en sämre följsamhet till 

egenvårdsaktiviteter. 

 

II 

K 

 

Finlayson K, 

Edwards H 

and Courtney 

M. 

 

2011 

 

Australien 

 

Relationships between 

preventive activities, 

psychosocial factors and 

recurrence of venous leg 

ulcers: a prospective study. 

 

Syftet med denna studie var 

att identifiera samband mellan 

förebyggande åtgärder, 

psykosociala faktorer och 

uppkomst av nya bensår hos 

patienter med kroniska venösa 

bensår 

 

Kvalitativ Prospektiv 

studie med 

journaler och enkäter. 

 

n=93 

 

(13) 

 

Resultatet visar att hos patienter 

med stort socialt stöd och en hög 

självupplevd egenförmåga 

påvisas en ökad följsamhet till 

egenvårdsaktiviteter som att 

lägga sina ben i högläge och att 

använda kompressionsstrumpor 

vilket kan leda till en mindre risk 

för uppkomst av nya sår hos 

personer med kroniska venösa 

bensår. 

 

 

I 

P 

 

González A 

 

2014 

 

USA 

 

Education Project to 

Improve Venous Stasis 

Self-management 

Knowledge. 

Syftet med denna studie var 

att utvärdera patienternas 

kunskap om sin sjukdom, 

kronisk venös sjukdom, 

venösa sår och egenvård efter 

en patientutbildning.  

Kvalitativ intervju 

studie. 

 

n=35 

 

(5) 

I resultatet beskriver personerna 

att patientutbildning i samband 

med venösa sår förbättrar deras 

kunskap om sjukdomsförloppet 

och egenvård. 

 

II 

K 
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Heinen M, 

Borm G, van 

der Vleuten C, 

Evers A, 

Oostendorp R, 

van 

Achterberg T. 

 

2011 

 

Nederländerna. 

 

The Lively Legs self-

management programme 

increased physical activity 

and reduced wound days 

in leg ulcer patients: 

Results from a randomized 

controlled trial. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten av ett 

sjuksköterskelett 

utbildningsprogram, Lively 

Legs, som syftar till att främja 

patientens följsamhet till 

kompressionsbehandling och 

fysisk träning samt effekter på 

bensåråterfall. 

 

Randomiserad 

kontrollerad studie. 

n=184 

 

Resultatet redovisar skillnaden 

mellan en interventionsgrupp 

som fått den sjuksköterskeledda 

utbildningsprogrammet, Livley 

Legs och en kontrollgrupp som 

fått sedvanliga råd för riktlinjerna 

för bensårspatienter och 

sårbehandling. I resultatet 

beskrivs att en ökad följsamhet 

hos interventionsgruppen 

gällande egnvårdsaktiviteter så 

som att använda 

kompressionsstrumpor, 

benövningar samt till att gå 

kortare promenader. 

 

 

I 
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Kapp S and 

Miller C. 

 

2014. 

 

Australien. 

 

The experience of self-

management following 

venous leg ulcer healing. 

Syftet med studien var att 

undersöka effekten hos äldre 

personer med venösa bensår, 

efter att de fått ta del av ett 

webb-baserat utbildningspaket 

som syftar till att främja 

läkningen av venösa sår, 

förhindra återfall och för att 

lära sig hantera riskfaktorer. 

 

Kvalitativ intervju 

studie. 

n=12 

 

Resultatet visar att 

studiedeltagarna efter en webb-

baserad utbildning trodde på 

effekten av 

kompressionsbehandling, 

hudvård, aktivitet och motion och 

sunda matvanor för att förhindra 

återfall. Dom trodde även på att 

de i större utsträckning kommer 

delta i de egenvårds aktiviteter 

som speglar rekommendationerna 

från utbildningen. Personerna i 

studien beskriver även fysiska 

faktorer som hinder för 

egenvårdsaktiviteter. 

II 

K 

 

Latimer S, 

Chaboyer W 

and Gillespie 

B. 

 

2014 

 

Australien 

Patient participation in 

pressure injury prevention: 

giving patient’s a voice. 

 

Syftet med denna tolknings 

studien var att beskriva 

patienternas upplevelser av 

sin nuvarande och framtida 

roll i att förebygga 

tryckskador. 

 

Kvalitativa Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

n=20 

 

Patienterna i denna studie 

beskriver att de i förstahand 

samlar kunskap om sin 

tryckskada från egen erfarenhet. 

Patienterna uttryckte en önskan 

om mer patientutbildning från 

sjuksköterskorna. De flesta 

deltagarna föredrog en aktiv 

tryckskadeförebyggande roll men 

att den var beroende av 

hälsotillståndet. Det var svårt att 

känna sig delaktig i vården vid 

smärta. Många patienter 

identifierade hinder i vårdmiljön 

som hindrade sjuksköterskans 

engagemang av deras deltagande 

vilket påverkade deras 

delaktighet i det förebyggande 

arbetet av sina tryckskador. 
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McInnes E, 

Chaboyer W, 

Murray E, 

Allen T and 

Jones P. 

 

2012. 

 

Australien. 

 

 

The role of patients in 

pressure injury prevention: 

a survey of acute care 

patients 

Syftet med studien var att 

kartlägga patienternas egen 

syn på deras upplevda roll i 

de tryck skadeförebyggande 

arbetet och belysa de faktorer 

som möjliggör eller hämmar 

patientens delaktighet i de 

tryck skadeförebyggande 

strategierna. 

 

Kvalitativ enkätstudie. 

 

N=63 

(12) 

 

Resultatet beskriver att de flesta 

av deltagarna har förstått 

begreppet tryckskada och att de 

var överens om att de har en roll 

i tryckskadeförebyggande 

arbetet. Deltagarna beskrev tre 

teman som hinder och 

möjliggörare till en 

patientmedverkan, hantera 

smärta och obehag, arbeta 

tillsammans samt ha en pågående 

trycksårsutbildning. 

II 

K 

 



 

SHH 2007-03-22/rev 2011-08-09 X 

Searle A, Gale 

L, Campbell R, 

Wetherell M, 

Karen Dawe K, 

Drake N, 

Dayan C, 

Tarlton J, Miles 

J and Vedhara 

K. 

 

2008 

 

England 

 

 

 

 

Reducing the burden of 

chronic wounds: 

prevention and 

management of the 

diabetic foot in the context 

of clinical guidelines 

 

Syftet med artikelns program 

har utvecklats för att 

undersöka de psykologiska 

och beteendemässiga faktorer 

som kan påverka både 

förekomst av kroniska sår och 

deras progression. 

 

kvalitativ 

Intervjustudie. 

 

Intervju med Diabetes 

patienter utan sår. 

 

Intervju med Diabetes 

patienter med sår. 

 

Intervju med 

behandlande 

fotvårdsspecialister. 

 

 

 

 

 

Studie 

1, 

n=18 

Studie 

2, 

n=26 

 

Studien beskriver att patienter 

med sår kan ha svårt att förstå 

den logiska grunden i 

förebyggande behandling av 

fotsår. Patienter med sår kan 

finna det svårt att engagera sig i 

hanteringen av deras fotsår utan 

stöd. Fotvårdspecialisterna kände 

sig frustrerade i sina försök att ge 

och bygga partnerskap med 

patienten. De upplevde att 

patienterna hade okunskap och 

var oengagerade. 

 

 

II 

K 

 

Van Hecke A, 

Grypdonck 

M, Beele H, 

Vanderwee K, 

Defloor T. 

 

2010 

 

Belgien 

 

Adherence to leg ulcer 

lifestyle advice: 

qualitative and 

quantitative outcomes 

associated with a nurse-

led intervention. 

Syftet var att hos patienter 

med bensår undersöka 

förändringar i deras 

inställning till följsamhet 

av egenvårdsaktiviteter vid 

bensårsbehandling. Detta 

efter ett utbildningstillfälle 

gällande livsstils råd av 

sjuksköterska.  

 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

intervjubaserad 

studie. 

Fas 1: Fokusgrupper 

används för att samla 

in kvalitativa data 

genom intervjuer. 

Fas 2: Kvantitativ 

metod av resultatet i 

fas 1. 

 

n=26 

(1) 

 

Resultatet visar att 

utbildningen har bidragit till 

en ökad medvetet om att följa 

livsstilsråd från 

sjuksköterskan. Det beskrevs i 

studien att fler patienter 

utförde mer övningar efter 

utbildningen och vid 

uppföljningen. Patienterna såg 

ofta ett nytt perspektiv där en 

förbättring av känslan av 

livskvalité påvisades. Vissa 

patienter återfick en känsla av 

självständighet efter att de lärt 

sig att tillämpa och avlägsna 

kompressionsstrumporna 

själva. Följsamheten till att 

utöva och varaktigheten av 

egenvårdsövningar ökade 

väsentligt. 

 

II 

K 
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 Vedhara K, 

Dawe K,  

Wetherell M 

A,. Miles J N. 

V, Cullum N, 

Dayan C, 

Drake N, 

Price P, 

Tarlton, J 

Weinman J, 

Day A and 

Campbell R 

 

2014 

 

England 

 

Illness beliefs predict 

self-care behaviours in 

patients with diabetic 

foot ulcers: A 

prospective study. 

Syftet var att undersökta 

om hur patientens 

sjukdomsinsikt och egna 

roll påverkar förmågan till 

att utföra 

egenvårdsaktiviteter hos 

patienter med diabetiska 

fotsår. 

Kvalitativ Prospektiv 

observationsstudie. 

n=169. 

 

(69) 

Resultatet visar på att de 

personer som hade dålig 

förståelse om sitt tillstånd men 

upplevde sig själva ha en stor 

personlig kontroll över sitt sår, 

visade på ett större 

egenvårdengagemang. 

 

 

II 

K 


