
 

INSTITUTIONEN FÖR NEUROBIOLOGI, VÅRDVETENSKAP 
OCH SAMHÄLLE 

Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden 

 

 

Distriktssköterskors erfarenhet av 
sårbehandling i primärvården 

- ORGANISATION OCH LÄRANDE - 

 

Anne Friman 

 

 

Stockholm 2012 

 

 

 

  

 



 

Alla tidigare publicerade artiklar är reproducerade med tillstånd av förläggaren. 

Publicerad av Karolinska Institutet. Tryckt av Larserics Digital Print AB Sundbyberg. 

 

© Anne Friman, 2012 

ISBN 978-91-7457-933-8 

 

 



 

Omslagsbild: Rölleka. Redan i forntiden hämtade människan läkemedel ur växtriket. 

Röllekan beskrivs som en av människans äldsta sårläkeörter och har fått sitt latinska 

namn, Achillea millefolium efter Akilles. Millefolium betyder tusenbladig. I svensk 

folkmun har röllekan kallats för soldatört (http://sv.wikipedia.org/wiki/Medicinalv).  





 

 

ABSTRACT 

Aim: The overall aim of this thesis was to deepen the knowledge of wound 

management in primary healthcare from district nurses' (DNs) perspective. The thesis 

includes one pilot study (I) and two qualitative studies (II, III). The specific aims were 

to: investigate wound appearance, assignment of responsibilities for diagnosis and care, 

guidelines for wound treatment and co-operation with other professional groups (I); 

describe DNs' experiences of nursing actions in wound care (II); describe DNs'   

experiences of knowledge development in wound management when treating patients 

with different types of wounds (III).  

 

Methods: DNs received a questionnaire (I). Descriptive statistical analysis and content 

analysis of the textual data were conducted. For study II-III qualitative interviews were 

performed with eight DNs (II) and with 16 DNs (III). Content of interviews were 

analyzed using qualitative content analysis (II-III).  

 

Results: The results of study I show that DNs' wound management cases consisted in 

total of 310 wounds in 283 patients. The most common acute wounds were traumatic 

wounds while pressure ulcers and venous leg ulcers dominated of hard-to- heal 

wounds. The area of responsibility of different professional groups was not defined and 

guidelines for wound treatment were often lacking. Co-operation with the GPs was 

lacking while co-operation with ANs was rated highly. Interprofessional co-operation 

was regarded as important for wound healing.  The results of study II identified the 

aspirations of DNs to provide expert wound care while working independently. These 

aspirations were aggravated by organisational shortcomings, such as lack of authority 

and resources required to carry out their nursing actions optimally. In study III the DNs 

describe their knowledge development as based on experiences of learning along side 

with clinical practice. Informants had various channels for knowledge, such as 

colleagues and contact with the dermatologist. Organizational structures hindered the 

DNs' development in wound care knowledge.  

 

Conclusions: The result shows that DNs treat many different types of wounds and take 

responsibility for wound management. They strive to be practitioners of professional 

care but are hampered by organizational factors. The present study is a contribution to 

the development of DNs' wound management and the results of the thesis can be used 

as a basis for further research and discussions on the topic. 

 

KEYWORDS: District nurse, knowledge, nursing action, organization, primary 

healthcare, wound management  

 

 

 

 

 



 

 

INGÅENDE DELSTUDIER 

Avhandlingen är baserad på följande artiklar och kommer att hänvisas till i den löpande 

texten med  romerska siffror. 

 

I      Friman, A., Klang, B., Ebbeskog, B. (2010). Wound care in primary health care:   

        District nurses’ needs for co-operation and well-functioning organization.  

       Journal of Interprofessional Care, 24 (1), 90-99. 

 

II     Friman, A., Klang, B., Ebbeskog, B. (2011). Wound care by district nurses at   

        primary healthcare centres: a challenging task without authority or resources.   

        Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25 (3), 426-34.  

 

III   Friman, A., Wahlberg, A. C., Mattiasson, A-C., Ebbeskog, B. District nurses’  

        wound care knowledge in wound management - ongoing learning without   

        organizational support. (Submitted). 

 

 



 

 

INNEHÅLL 

INLEDNING .................................................................................................... 1 

BAKGRUND ................................................................................................... 2 

PRIMÄRVÅRD SOM VÅRDNIVÅ .......................................................... 2 

DISTRIKTSSKÖTERSKAN INOM PRIMÄRVÅRDEN ......................... 2 

SÅRTYPER OCH SÅRPREVALENS ....................................................... 3 

SÅRBEHANDLING .................................................................................... 3 

OMVÅRDNAD VID SÅRBEHANDLING ............................................... 4 

KUNSKAP OM SÅRBEHANDLING ........................................................ 4 

MOTIV FÖR STUDIEN .............................................................................. 5 

TEORETISK REFERENSRAM ................................................................. 5 

SYFTE ............................................................................................................... 7 

METOD ............................................................................................................. 8 

METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................... 8 

METOD DELSTUDIE I .............................................................................. 9 

Urval och deltagare ............................................................................. 9 

Genomförande .................................................................................. 10 

Dataanalys ......................................................................................... 10 

METOD DELSTUDIE II OCH III ............................................................ 10 

Urval och deltagare ........................................................................... 11 

Genomförande .................................................................................. 11 

Dataanalys ......................................................................................... 11 

ETISKA ASPEKTER ................................................................................ 12 

RESULTAT .................................................................................................... 14 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT DELSTUDIE I ....................... 14 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT DESTUDIE II ........................ 14 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT DELSTUDIE III .................... 15 

DISKUSSION ................................................................................................ 17 

METODDISKUSSION .............................................................................. 17 

RESULTATDISKUSSION ....................................................................... 19 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER.......................................................... 24 

SLUTSATSER ........................................................................................... 25 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING ............................................. 25 

TILLKÄNNAGIVANDEN ............................................................................... 26 

REFERENSER .............................................................................................. 27 

SUMMARY IN ENGLISH ....................................................................... 33 

 

BILAGA 1 



 

 

FÖRKORTNINGAR 

Engelska: 

AN 

DN 

Assistant nurse 

District nurse 

GP 

 

General practitioner 

 

Svenska: 

DSF  

SSIS 

   

                        

 

Distriktssköterskeföreningen 

Sårsjuksköterskor i Sverige 

 

 

 



 

   1 

INLEDNING 

 

Akuta och svårläkta sår betraktas som ett växande folkhälsoproblem som drabbar 

miljontals individer världen över. Att det betraktas som ett folkhälsoproblem beror på 

att prevention och behandling av sår tar allt större del av sjukvårdens resurser, speciellt 

de svårläkta såren eftersom de tar tid att läka. Framför allt är det äldre personer som 

drabbas av svårläkta sår, vilket också resulterar i sämre livskvalitet (Harding & Queen, 

2010). De flesta såren behandlas inom primärvården av distriktssköterskor (Ebbeskog, 

2003; Öien, 2002; Öien & Ragnarsson Tennvall, 2006).  

 

Distriktssköterskor är specialistutbildade sjuksköterskor på avancerad nivå med bred 

kompetens som fördjupas utifrån specifika behov hos befolkningen. 

Distriktssköterskors arbete utförs både på mottagning och vid hembesök samt att de  

har möjlighet att även ge svårt sjuka och de med stort omvårdnadsbehov vård i det egna 

hemmet. Sårbehandling ingår i distriktssköterskors specifika kompetensområde (DSF, 

2008). Studier visar att distriktssköterskor känner osäkerhet vid sårbehandling samt att 

det även förekommer felbehandling av sår (Haram et al., 2003a; Ribu et al., 2003; 

Smith-Ström & Thornes, 2008). Mitt intresse för detta område väcktes med min 

kliniska erfarenhet som distriktssköterska i primärvården då jag ställdes inför många 

komplexa sårfall som skulle lösas. Intresset fördjupades genom mitt arbete som 

universitetsadjunkt då jag var kursledare för en valbar kurs i sår och sårbehandling på 

avancerad nivå.  

 

Det finns endast ett fåtal studier som har studerat distriktssköterskors erfarenhet av 

sårbehandling varför den här avhandlingen kan bidra till att öka kunskapen om, och 

förståelsen för, distriktssköterskors sårbehandling i ett primärvårdskontext. De 

empiriska delarna av avhandlingen består av tre delstudier som beskriver sårförekomst, 

ansvar, användning av riktlinjer för sårbehandling och samverkan i sårbehandling (I), 

upplevelser av omvårdnadshandlingar vid sårbehandling (II) och erfarenheter av 

kunskapsutveckling vid sårbehandling (III). 
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BAKGRUND 

 

PRIMÄRVÅRD SOM VÅRDNIVÅ 

Innebörden av begreppet primärvård har växlat genom åren och övergått från 

organisationsform till att beteckna en vårdnivå inom den öppna vården. Som en del av 

den öppna vården svarar primärvården för grundläggande medicinsk behandling, 

omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens 

medicinska och tekniska resurser (Socialstyrelsen, 2011). De vägar som har lett fram 

till dagens primärvård som en profession med klart definierade och behovsrelaterade 

funktioner har ursprung i allmänmedicinen och professionaliseringen av 

sjuksköterskeyrket. Som discipliner har både allmänmedicinen och sjuksköterskeyrket i 

viss utsträckning utvecklats parallellt men har i många avseenden också vuxit fram 

oberoende av varandra (Damant et al., 1996).  Allmänmedicin blev en egen specialitet 

på 80-talet (Swartling, 2006) och distriktssköterska är ett reglerat yrke med skyddad 

yrkestitel inom hälso- och sjukvården (DSF, 2008). Karakteristiskt för primärvården är 

att den ofta hanterar hälsoproblem som inte tidigare har diagnosticerats eller behandlats 

på andra vårdnivåer och därmed är primärvården ofta människors första kontakt med 

sjukvården (Olofsson, 2010). Primärvården har även en viktig roll i att samordna 

patientens vård med andra specialister (WHO, 2012). Inom primärvården arbetar bland 

annat yrkeskategorier som läkare med specialitet i allmänmedicin, distriktssköterskor, 

sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster (Olofsson, 2010).  

 

DISTRIKTSSKÖTERSKAN INOM PRIMÄRVÅRDEN 

Sedan 20- talet har den svenska distriktssköterskan varit en professionell yrkesutövare 

och har en lång tradition av att arbeta självständigt med alla ålderskategorier samt har 

ett åtagande som gäller både grupper och individer av både förebyggande och 

sjukvårdande karaktär (Emanuelsson & Wendt, 1994). Distriktssköterskans yrkesroll 

har påverkats av olika organisationsförändringar. I dag består distriktssköterskans 

arbete av både enskilt arbete och teamarbete där distriktssköterskan ingår i det 

professionella teamet där verksamheten kan vara organiserad på olika sätt (Karlsson et 

al., 2006). Som en i teamet deltar distriktssköterskan i den dagliga planeringen av 

vårdcentralens arbete och har ett stort och brett arbetsfält med både oplanerad 

verksamhet med akuta patienter och planerad mottagningsverksamhet inklusive 

hemsjukvård (Dickson et al., 2011; Karlsson et al., 2006). Distriktssköterskan har även 

specialiserad mottagningsverksamhet såsom diabetes-,  inkontinens- och sårbehandling 

(Band, 2003; Carnwell & Daly, 2003). Arbetet präglas av ett nära samarbete med 

allmänläkarna där bådas kompetens kan ge patienterna en god och säker vård 

(Swartling, 2006; Öien et al., 2000). Den senaste tidens organisationsförändringar med 

mer slimmad personalstyrka har medfört minskad autonomi i distriktssköterskans 

arbete och gränserna för hennes/hans ansvarsområde har blivit flytande (Karlsson et al., 

2006). Distriktssköterskan utgör i de flesta fall den primära vårdkontakten för personer 

med sår (Ebbeskog, 2003; Öien et al., 2000). 
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SÅRTYPER OCH SÅRPREVALENS  

Sårtyper definieras utifrån sårläkningsprocessen. Akuta sår är sår som kommer plötsligt 

och som läker inom sex veckor. Dessa sårtyper delas upp i kirurgiska sår och i 

traumatiska sår som till exempel brännskador (Vowden & Vowden, 2009). Svårläkta 

sår definieras som sår som inte läker inom sex veckor och innefattar ben- och fotsår av 

varierande etiologi som venös insufficiens och arterioskleros (Enoch & Price, 2004; 

Öien, 2002). Åldern betraktas som en av de största riskfaktorerna för svårläkta ben- och 

fotsår (Hjerppe et al., 2006; Öien, 2002). Även tunga arbeten som innebär att man går 

och står mycket, rökning och diabetes samt bindvävssjukdomar och autoimmuna 

sjukdomar utgör en risk för utveckling av svårläkta sår (Öien, 2002). Trycksår är en 

avgränsad skada i hud och underliggande vävnad som förorsakas av tryck eller skjuv, 

eller en kombination av dessa faktorer (Sterner, 2012), och är en komplikation som 

uppstår i samband med sjukdom, vård och behandling (Lindgren, 2009; Sterner, 2012). 

Trycksår drabbar vanligen äldre, sängliggande personer men kan även uppstå efter 

långa operationer, vid svår sjukdom och hos personer med skador i ryggraden 

(Lindgren, 2009; Sterner, 2012).  

 

Förekomst av sår rapporteras internationellt ligga på 3,5 personer per 1000 invånare 

(Vowden & Vowden, 2009). Andelen svårläkta sår ökar i en åldrande befolkning 

(Hjerppe et al., 2006) och prevalens för ben- och fotsår i svenska studier beräknas till 

2,4 personer per 1000 invånare (Forsgren et al., 2008). Internationella studier visar att 

patienter som omhändertas inom hemsjukvård har 2,7 % ben- och fotsår (Laible et al., 

2002). Förekomst av trycksår i svenska studier beräknas till ca 14,5% inom kommunala 

boendeformer (Gunningberg et al., 2012). Av svårläkta ben- och fotsår har arteriella sår 

minskat medan fotsår hos personer med diabetes samt sår orsakade av multifaktoriella 

orsaker har ökat (Forsgren et al., 2008). En tredjedel av personer med venös 

insufficiens beräknas få återfall av sår inom tre år och ca hälften inom fem år 

(McDaniel et al., 2002). Sårbehandling sker till stor del i primärvården där 

distriktssköterskor har det övergripande omvårdnadsansvaret för sårbehandling 

(Ebbeskog, 2003; Öien et al., 2000). 

 

SÅRBEHANDLING 

Utgångspunkten för sårbehandling är att det är en patient med ett sår som ska behandlas 

och inte bara det enskilda såret. Sårbehandling bör därmed alltid utgå från ett 

helhetsperspektiv på människan och dennes livsförhållanden (Ebbeskog & Emami, 

2005; Hjelm et al., 2003). Att utgå från ett helhetsperspektiv har visat sig öka 

möjligheterna till en optimal sårläkning (Hjelm et al., 2003). För att utgå från ett 

helhetsperspektiv krävs att kunskap inhämtas om sårkarakteristika men också om 

livsstilsrelaterade faktorer som t.ex. patientens matvanor, eventuella tobaksbruk, 

rörelseförmåga och motionsvanor (Schultz et al., 2003). Så även smärta och 

sömnsvårigheter relaterat till såret (Ebbeskog, 2003; Price et al., 2007). Således 

innefattar sårbehandling omvårdnadsåtgärder från prevention till utvärdering och även 

samverkan i team (SSIS, 2012). Målet för sårbehandling är att åstadkomma sårläkning 

på kortast möjliga tid med så få omläggningar som möjligt, med en metod som 
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bibehåller eller förbättrar livskvaliteten samt förhindrar sårrecidiv (Augustin et al., 

2012; Enoch & Price, 2004).  

 

OMVÅRDNAD VID SÅRBEHANDLING 

Omvårdnad utgör en grund för distriktssköterskors verksamhet (DSF, 2008). Begreppet 

omvårdnad beskrivs av Kim, (2010) utifrån ett åtgärdsperspektiv där utförandet av 

omvårdnad innefattar lösning av patientens hälsoproblem samt personorienterad 

omvårdnad som innebär handlingsorientering och förhållningssätt i relation till 

patienten som person. Omvårdnad bör även baseras på evidensbaserade metoder (Kim, 

2010; Willman et al., 2011). Som en del i omvårdnaden beskriver Eriksson (1997) 

vårdande vårdarbete ’nursing care’. I beskrivningen av vårdande vårdarbete används 

begreppet ”care for”, ta hand om någon och relateras till görandet, till uppgiften, i 

meningen att göra någonting eller ha ansvar för den andre. En omvårdnadshandling 

innebär således att avsiktligt åstadkomma en förändring i patientens hälsoprocesser 

utgående ifrån syftet eller den förändring den leder till hos patienten (Eriksson, 1988).  

 

Sårläkning är en komplicerad process som kräver kontinuerlig bedömning av de insatta 

åtgärderna (Enoch & Price, 2004). Akuta sår läker oftast utan komplikationer (Enoch & 

Price, 2004; Hjerpe et al., 2006). Men olika faktorer kan försvåra sårläkning som till 

exempel bristande nutrition, sårsmärta, lokalt tryck och infektion samt även felaktiga 

omvårdnadshandlingar vid sårbehandling (Lindgren, 2009; Price et al., 2007). Patienter 

med svårläkta sår behandlas under lång tid vilket innebär en bundenhet till tider och ett 

beroende av sjukvårdande insatser (Hopkin, 2004; Moffatt et al., 2011). Patienter 

beskriver att de upplever problem som smärta, lukt och läckage från såret vilket för 

med sig en inskränkt rörlighet och isolering till hemmet (Ebbeskog & Ekman, 2001). 

Omvårdnad vid akut sårproblematik eller svårläkta sår ställer således stora krav på 

teknisk skicklighet och förmåga att identifiera det normala respektive det patologiska 

läkningsförloppet samt vilka faktorer som påverkar sårläkningen (Ebbeskog & Emami, 

2005; Enoch & Price, 2004). Det vill säga omvårdnadshandlingar som bidrar till och 

befrämjar sårläkning (Ebbeskog, 2003; Lindgren, 2009).   

 

KUNSKAP OM SÅRBEHANDLING 

Det finns olika uppfattningar om vad kunskap är. En traditionell uppfattning utgår från 

Platons kunskapsdefinition som säger  att kunskap är sann och rättfärdigad tro. Utifrån 

den definitionen utgår stora delar av den västerländska kunskapsteorin, epistemologin 

eller episteme som är beteckningen för den vetenskapliga kunskapen. Denna kunskap 

har under lång tid uppfattats som den enda form av kunskap som räknas och betecknas 

också som 'veta att' kunskap. Förutom den vetenskapliga formen av kunskap särskiljs 

kunskap som är förbunden med praktiska färdigheter 'att kunna' kunskap. Att kunna 

något är att ha en färdighet, förmågan att utföra något praktiskt. Denna form av 

kunskap kallades under antiken för techne och är knuten till tillverkning, skapande och 

framställning av materiella och andliga produkter (Gustavsson, 2000).  

 

Därmed innefattar kunskap såväl teoretisk kunskap med vetenskaplig bas som praktiskt 

kunnande (Rolf, 1993). Benner (2000) beskriver sjuksköterskors omvårdnadskunskap 
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som omfångsrik och som till stor del utvecklas genom kliniska erfarenheter. Kim 

(2010) beskriver omvårdnadskunskapen som en personlig kunskap som är 

utvecklingsbar, dynamisk och ideografisk. Distriktssköterskors generella kompetens 

innebär att ha fördjupade kunskaper inom omvårdnad (DSF, 2008). Den åldrande 

befolkningen och kortare vårdtider på sjukhus gör att primärvårdens distriktssköterskor 

möter personer med mer komplexa sår (Derbyshire, 2004; Dickson et al., 2011). 

Därmed ökar komplexiteten i sårbehandlingen vilket förutsätter fördjupade kunskaper 

om sår och sårbehandling såsom rätt bedömning av sårstatus och rätt val av lokal 

behandling utifrån fastställd diagnos (Derbyshire, 2004; Haram et al., 2003a; Ribu et 

al., 2003). Förutom faktabaserade kunskaper och färdigheter innebär 

specialistkunskap inom sårbehandling ett övergripande ansvar i att planera 

sårbehandling samt att omsätta och implementera vetenskapliga resultat i 

sårbehandlingen (SSIS, 2012). Studier visar att distriktssköterskor upplever sina 

sårkunskaper som otillräckliga (Haram et al., 2003b; Smith-Ström & Thornes, 2008). 

Fördjupade kunskaper i sårbehandling är därför nödvändiga för att kunna utveckla den 

professionella verksamheten som leder till säker vård av patienter med sår (Smith-

Ström & Thornes, 2008).  

 

MOTIV FÖR STUDIEN 

Distriktssköterskor är en grupp professionella yrkesutövare som till stor del handhar 

sårbehandling i primärvården (Ebbeskog, 2003; Öien et al., 2000; Öien & Ragnarsson 

Tennvall, 2006). En åldrande befolkning där andelen svårläkta sår förväntas öka samt 

en allt snabbare utskrivning från sjukhus gör att primärvårdens distriktssköterskor 

möter personer med många olika typer av sår, från akuta sår till svårläkta komplexa sår. 

Detta ställer krav på distriktssköterskors kunskap och omvårdnadshandlingar vid 

sårbehandling. Studier beskriver att det förekommer felbehandling av sår (Haram et al., 

2003a; Ribu et al., 2003) samt att distriktssköterskor upplever sina sårkunskaper som 

otillräckliga (Haram et al., 2003b; Smith-Ström & Thornes, 2008). Eftersom det till stor 

del är distriktssköterskor som utför sårbehandling i primärvården (Öien et al., 2000) är 

det intressant och viktigt att studera vad de själva anser som betydelsefulla 

omvårdnadsaspekter i arbetet med denna patientgrupp. Genom att forskningsanknyta 

distriktssköterskors sårbehandling erhålls vetenskaplig grund samt underlag för fortsatt 

utveckling inom området. Då det finns få studier som beskriver svenska 

distriktssköterskors arbetsfält i sårbehandling i primärvården har jag i föreliggande 

licentiat avhandling valt att studera detta fenomen. 

 

TEORETISK REFERENSRAM 

I avhandlingen ingår tre delstudier vilka undersöker olika aspekter av yrkesverksamma 

distriktssköterskors sårbehandling i primärvården. För att erhålla en sammanfattande 

struktur över de olika delstudiernas resultat samt för att diskutera dessa används  

kunskapsdomäner som ingår i Hezook Suzie Kims (1987, 1994, 2010) typologi av 

sjuksköterskans fyra kunskapsdomäner (se bilaga 1). Modellen är inriktad på klinisk 

omvårdnad och eftersom föreliggande studie har fokus på distriktssköterskors kliniska 

omvårdnad med fokus på sårbehandling används modellens praktikerdomän och 

omgivningsdomän. Dessa domäner används som stöd för att lokalisera betydelsefulla 
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aspekter som framkommer i resultat och som har betydelse för distriktssköterskors 

omvårdnad. För att få bättre förståelse för praktikerdomänen krävs det att man studerar 

två typer av faktorer, yttre och inre faktorer (Kim, 1987). Yttre faktorer finns i den 

praktik där distriktssköterskor är verksamma, enhetens organisation. De inre faktorerna 

innefattar distriktssköterskors personliga upplevelser och erfarenheter i förhållande till 

den givna vården i samband med sårbehandling (Kim, 1987, 1994).  

 

Omgivningsdomänen (se bilaga 1) bildar sammanhanget för distriktssköterskors 

omvårdnad vid sårbehandling och används för att lokalisera aspekter i 

distriktssköterskors omgivande miljö och för att lokalisera tillgängliga resurser i 

samband med vård. Omgivningsdomänen innefattar även strukturer och fenomen som 

kan påverka distriktssköterskors utförandet av omvårdnad. Således bidrar kunskap om 

faktorer i den omgivande miljön till förståelse för fenomen som rör 

distriktssköterskornas kliniska vårdpraktik (Kim, 1987, 2010). 
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SYFTE 

 
Det övergripande syftet var att fördjupa kunskapen om sårbehandling i primärvården 

utifrån ett distriktssköterskeperspektiv. Specifika syften i de tre delstudierna var: 

 

*att undersöka förekomst av sårtyper och vilka typer av sår som behandlas i   

  primärvården av distriktssköterskor samt att undersöka ansvarsområden, användning   

  av riktlinjer och hur samverkan med andra yrkesprofessioner kring sårbehandling sker   

  (delstudie I). 

 

*att beskriva distriktssköterskors upplevelser av omvårdnadshandlingar vid behandling   

  av patienter med olika typer av sår (delstudie II).  

 

*att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av kunskapsutveckling vid sårbehandling  

  av patienter med olika typer av sår (delstudie III). 
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METOD 

 
METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I syfte att beskriva fenomenet sårbehandling i primärvården utifrån ett 

distriktssköterskeperspektiv valdes både kvantitativ metod (I) och kvalitativ metod (II, 

III). Då det finns få studier som beskriver den svenska distriktssköterskans arbetsfält i 

primärvården inom detta område valdes en kartläggande deskriptiv studie i form av en 

pilotstudie (I). Pilotstudie rekommenderas för att i en småskalig studie säkerställa att 

studiens konstruktion är genomförbar (Cormack, 1996). I delstudien användes en enkät 

som har sin grund i tidigare studie (Ebbeskog et al., 1996). Enkäten modifierades för att 

fånga in alla typer av sår som behandlas av distriktssköterskor samt för att beskriva 

organisatoriska aspekter gällande distriktssköterskors sårbehandling. Studiens upplägg 

prövades sedan i mindre skala (Cormack, 1996; Olsson & Sörensen, 2007).  

 

I delstudie II och III har arbetssättet varit induktivt med kvalitativ innehållsanalys i 

avsikt att nå ökad förståelse för distriktssköterskors upplevelser beträffande 

omvårdnadshandlingar och erfarenheter gällande kunskapsutveckling vid 

sårbehandling. Induktivt arbetssätt rekommenderas för studier där det inte finns så 

mycket tidigare kunskap och innebär en strategi där detaljerna observeras först och 

sedan kombineras till större helhet eller till det allmänna så att en helhet uppstår (Elo & 

Kyngäs, 2007). Beroende på tolkningens abstraktionsnivå kan innehållet vara av 

manifest eller latent karaktär (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån syftet att beskriva 

distriktssköterskors upplevelser av omvårdnadshandlingar i samband med 

sårbehandling och för att få förståelse för den underliggande meningen valdes latent 

innehållsanalys som metod (II). Den är en tolkande process och koncentrerar sig på 

subjektet och sammanhanget och det latenta innehållet tar således hänsyn till den 

underliggande innebörden i texten, det som finns mellan orden i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Utifrån syftet att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

kunskapsutveckling i samband med sårbehandling (III) valdes manifest innehållsanalys 

som beskriver det tydliga och synliga i texten (Elo & Kyngäs, 2007), d.v.s textnära 

beskrivningar av distriktssköterskors konkreta erfarenheter av kunskapsutveckling vid 

kliniska behandlingssituationer.  
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Tabell 1. Översikt över delstudierna 

 Delstudie I Delstudie II Delstudie III 

Titel Wound care in primary 

health care: District 

nurses' needs for co-

operation and well-

functioning organization 

Wound care by district 

nurses at primary 

healthcare centres: a 

challenging nursing 

task without authority 

or resources 

District nurses’ 

knowledge development 

in wound management 

– ongoing learning 

without organizational 

support 

Studiens 

syfte 

Beskriva sårförekomst, 

ansvar, användning av 

riktlinjer och samverkan 

vid sårbehandling  

Beskriva upplevelser av 

omvårdnadshandlingar 

vid sårbehandling 

Beskriva erfarenheter av 

kunskapsutveckling vid 

sårbehandling 

Design Deskriptiv, enkätstudie 

Pilotstudie 

Deskriptiv, 

Kvalitativ intervjustudie 

Deskriptiv, 

Kvalitativ intervjustudie 

Kontext Fem vårdcentraler 

inklusive hemsjukvård 

Fyra vårdcentraler 

inklusive hemsjukvård 

Åtta vårdcentraler 

inklusive hemsjukvård 

Data Enkät bestående av:  

*frågeformulär 

*sårregistreringsformulär   

Kvalitativ intervju Kvalitativ intervju 

Dataanalys Deskriptiv statistik 

Innehållsanalys av öppna 

frågor 

Latent innehållsanalys Manifest 

innehållsanalys 

 

METOD DELSTUDIE I 

Studien har en deskriptiv kvantitativ ansats och genomfördes som pilotstudie.  

 

Urval och deltagare 

Urvalet av deltagare gjordes genom slumpmässigt urval för att garantera att alla har 

samma möjlighet att delta i studien. Inklusionskriterierna för deltagande 

distriktssköterskor var att de arbetade på vårdcentraler som hade 

personalsammansättning bestående av distriktssköterskor och undersköterskor, både 

mottagningsverksamhet och hemsjukvård samt minst fyra vidareutbildade 

distriktssköterskor med tillsvidareanställning. Alla vårdcentraler (n=55) belägna i 

centrala Stockholm och i två förorter noterades på en lista. Av dessa uppfyllde 23 

vårdcentraler inklusionskriterierna. Genom lottning drogs fem vårdcentraler att delta i 

pilotstudien. Verksamhetscheferna på respektive vårdcentral kontaktades och dessa 

accepterade deltagandet i studien. Samtliga distriktssköterskor (n=36) som arbetade på 

vårdcentralerna tillfrågades om att delta i studien varav 26 accepterade deltagandet. 

Deras genomsnittliga yrkeserfarenhet var 26,5 år med en variation från sex månader till 

33 år. Av de deltagande distriktssköterskorna hade 61% någon form av utbildning i sår 

och sårbehandling.  
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Genomförande 

Data samlades in med en enkät bestående av sårregistreringsformulär och ett 

frågeformulär. Distriktssköterskorna ombads att fylla i enkäten under en specifik vecka 

måndag till fredag. En påminnelse gjordes i mitten av datainsamlingsperioden. Av 36 

utdelade enkäter besvarades 26 vilket utgör en svarsfrekvens på 72%. 

 

Sårregistrerings- och frågeformulär 

Sårregistreringen gällde sårförekomst med typ av sår, diagnos samt omläggning av 

såren och besvarades genom markering av i förväg angivna svarsalternativ.  

Under samma vecka som sårregistrering pågick ombads distriktssköterskorna att fylla i 

frågeformuläret som bestod av 15 frågor om distriktssköterskornas ansvar och 

samverkan med andra yrkeskategorier. Frågeformuläret hade två inledande frågor om 

antal år i yrket samt om de hade utbildning i sårbehandling, två öppna frågor som var 

utformade för att få information om ansvarsfördelning i sårbehandling och samverkan 

med andra yrkeskategorier. Sex frågor med fasta svarsalternativ gällande ansvar, 

riktlinjer för sårbehandling, undersköterskornas deltagande i sårbehandling, delegering 

till undersköterskor, rutiner för samverkan med allmänläkarna och rutiner för 

remittering till hudklinik. Frågor med fasta svarsalternativ besvarades genom att kryssa 

för ja eller nej. Fem frågor gällde samverkan med allmänläkare, undersköterska och 

vikten av interprofessionell samverkan och utvärderades med hjälp av en 

värderingsskala. Värderingsskalorna bedömdes från 1 (inte alls nöjd) till 10 (mycket 

nöjd) och besvarades genom markering på en linje. Alla frågor hade fält för fria 

kommentarer. 

 

Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik och innehållsanalys. Kvantitativa 

data från sårregistrerings- och frågeformuläret bearbetades med hjälp av Excel, version 

2002. Varje fråga med fasta svarsalternativ analyserades separat. Svar på frågor 

baserade på värderingskalor sammanställdes och grupperades i en fem-gradig skala. 

Siffror och procentenheter sammanställdes. Kvalitativ data i form av kommentarer 

analyserades med hjälp av innehållsanalys (Polit et al., 2001). För att göra detta skrevs 

alla kommentarer ner, lästes flera gånger och kategoriserades och sammanfattades 

utifrån likheter och skillnader. 

 

METOD DELSTUDIE II OCH III 

För att beskriva distriktssköterskors upplevelser av omvårdnadshandlingar och 

erfarenheter av kunskapsutveckling i relation till sårbehandling valdes kvalitativ 

deskriptiv ansats (Patton, 2002). Metoden har också som mål att innehållsrikt summera 

företeelser i vardagliga termer (Sandelowski, 2000). Kvalitativa intervjuer med 

distriktssköterskor och kvalitativ innehållsanalys för att analysera data valdes eftersom 

metoden ger möjlighet att analysera texter som härrör från intervjuer (Elo & Kyngäs, 

2007; Graneheim & Lundman, 2004). Delstudie II bygger på latent innehållsanalys för 

att få förståelse för den underliggande meningen i distriktssköterskornas upplevelser. 

Delstudie III bygger på manifest innehållsanalys som beskriver det som är synligt i 
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texten, vad texten talar om, d.v.s distriktssköterskors konkreta erfarenhet av 

kunskapsutveckling vid sår och sårbehandling.  

 

Urval och deltagare 

För att fördjupa frågeställningarna från delstudie I gick förfrågan till de 26 

distriktssköterskor som hade besvarat enkäten (I) om deltagande i en intervju. För att få 

variation gjordes ett strategiskt urval (Patton, 2002) av deltagande distriktssköterskor 

från olika vårdcentraler belägna i olika sjukvårdsområden i ett storstadsområde. Urvalet 

syftade till att få en så bred beskrivning som möjligt av distriktssköterskornas 

upplevelser av omvårdnadshandlingar (II) och erfarenheter av kunskapsutveckling (III) 

varför de skulle ha olika lång yrkeserfarenhet, vara både privat och landstingsanställda, 

arbeta i en organisation med både distriktssköterskor och undersköterskor, arbeta med 

både mottagningsverksamhet och hemsjukvård. Samt distriktssköterskor med och utan 

utbildning i sår och sårbehandling. Deltagare i delstudie II består av åtta 

distriktssköterskor från fyra vårdcentraler. Alla dessa distriktssköterskor hade deltagit i 

delstudie I. Deltagare i delstudie III består totalt av 16 distriktssköterskor varav åtta 

hade deltagit i delstudie I och II. För att få ytterligare kunskap om det studerade 

fenomenet gjordes ett strategiskt urval av åtta nya distriktssköterskor med samma 

urvalskriterier som tidigare. Tre av distriktssköterskorna i delstudie II hade gått kurs i 

sår och sårbehandling under sin utbildning till distriktssköterska och fem av 

distriktssköterskor i delstudie III hade gått motsvarande kurs. 

 

Genomförande 

Verksamhetscheferna för de valda vårdcentralerna kontaktades för att få tillstånd för 

studierna. Alla distriktssköterskor fick informationsbrev samt även muntlig information 

i samband med intervjuerna. Samtliga deltagare valde att genomföra intervjuerna på 

den aktuella vårdcentralen. Till stöd för intervjuerna användes en intervjuguide med ett 

antal ämnen som utvecklades från delstudie I (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Intervjuguiden omfattade följande huvudfrågeområden: omvårdnad av patienter med 

sår, samverkan samt organisation (II). Huvudfrågeområden i delstudie III var 

utveckling, möjligheter samt hinder. Intervjuerna varade i ungefär 60 minuter (II) 

respektive ca 30 minuter (III), och spelades in på band som sedan transkriberades 

ordagrant. Intervjuerna i delstudie III genomfördes med totalt 16 distriktssköterskor vid 

två olika tidsperioder (se tabell I & II i delstudie III). Under perioden som intervjuerna 

pågick infördes det organisatoriska förändringar i hela sjukvårdsregionen vilket gjorde 

det svårt för distriktssköterskor att delta i intervjuerna. Intervjuerna har därför 

genomförts i två omgångar. Under den första intervjuperioden intervjuades åtta 

distriktssköterskor. Dessa hade även deltagit i delstudie I och II. För att generera mer 

kunskap utifrån distriktssköterskeperspektiv genomfördes ytterligare intervjuer med 

åtta nya distriktssköterskor under en senare tidsperiod (se tabell I och II i delstudie III).  

 

Dataanalys 

Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim 

och Lundman, (2004) (II) och Elo och Kyngäs, (2007) (III). Utifrån studiens syfte och 
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innehållet i intervjuerna (II) har analysarbetet inriktats på det latenta innehållet i 

materialet, d.v.s. distriktssköterskornas upplevelser av omvårdnadshandlingar i 

samband med sårbehandling. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades till 

text. Varje intervju sågs som en enhet. Meningsbärande enheter identifierades och 

kondenserades så att textmassan reducerades men kärnan av innehållet var kvar och var 

klart uttryckt. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades med etiketter och 

sorterades i subteman vilka abstraherades och formulerades som teman. 

  

Intervjuerna från båda tidsperioderna i delstudie III analyserades separat. Varje intervju 

sågs som en enhet. Intervjumaterialet lästes upprepade gånger för att uppnå en känsla 

av helhet. I nästa steg organiserades texterna genom öppen kodning. Öppen kodning 

innebär att anteckningar och rubriker skrivs i texten medan man läser den (Elo & 

Kyngäs, 2007). Den skrivna texten lästes igenom igen och rubriker skrevs i marginalen 

för att beskriva alla aspekter av innehållet. I nästa steg kodades rubriker och sorterades 

in i underkategorier och kategorier baserat på hur olika koder var relaterade (se tabell 

III i delstudie III). Att skapa kategorier är kännetecknande för innehållsanalys. Inga 

data ska passa i mer än en kategori eller falla mellan olika kategorier. Graneheim och 

Lundman, (2004) anser att det inte alltid är möjligt när det gäller erfarenheter men i 

denna analys har alla data som varit relevanta mot syftet förts till en kategori och inte 

till flera.  

 

ETISKA ASPEKTER 

Den lokala etiska kommittén har granskat alla delstudier och gett sitt godkännande  

(Dnr 2007/730-31). Alla deltagare gav sitt informerade samtycke till att delta i 

studierna. Tillstånd att genomföra undersökningen (I) och intervjuerna (II - III) gavs 

av verksamhetscheferna vid de berörda vårdcentralerna. De etiska övervägandena i 

delstudie I relaterar till de enskildas sekretess och anonymitet i förhållande till enkäten. 

Deltagarnas anonymitet garanterades genom att informationshanteringen och 

resultatredovisningen skett på sådant sett att de enskilda individers identitet är skyddad 

(Blackburn, 2001). Distriktssköterskorna erhöll skriftlig information om enkäten (I).  

 

I delstudie II och III gavs information både muntligt och per brev. Datainsamling 

gjordes med hjälp av individuella intervjuer där deltagarna själva beslutade om de ville 

medverka i studierna och de fick också möjlighet att välja tid och plats för intervjuerna. 

De informerades om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att detta 

skulle medföra några negativa följder. I samband med intervjuerna fick deltagarna 

telefonnummer för att kunna ta kontakt efteråt om de så önskade. Deltagarna 

försäkrades om att det framkomna resultatet från intervjuerna inte skulle kunna spåras 

till en viss deltagare och att det ska förvaras inlåst av författarna så att inga obehöriga 

kan få tillgång till det inhämtade materialet. Deltagarna var positiva till användningen 

av citat och de lovades att deras citat inte skulle kunna spåras (Patton, 2002). 

 

Valet av metod (II-III) skulle kunna innebära inkännande förhållningssätt och tolkning 

av deltagarnas erfarenheter. Intervjusituationen kan ge oro hos forskningspersonerna 

samt osäkerhet om hur data och personuppgifter hanteras (Kvale & Brinkmann, 2009). 
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Detta diskuterades med deltagarna vid intervjun. Författaren hade varit kursledare för 

några av deltagarna och gjorde därför en risk/nytta bedömning. Riskerna för deltagarna 

bedömdes vara att de inte kunde känna sig anonyma, att de kände sig vara i ett 

beroendeförhållande som skulle göra det svårt att tacka nej till deltagande samt att inte 

våga uttrycka vad de erfarit. Deltagarna ansåg inte detta som ett hinder för deras 

medverkan. Författaren kom fram till att man genom att vara vaksam på dessa risker 

åstadkom en nytta med studien som var större än riskerna för deltagarna. 
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RESULTAT 

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT DELSTUDIE I 

De deltagande distriktssköterskorna behandlade under en vecka sammanlagt 283 

patienter med totalt 310 sår. Detta utgör i genomsnitt 11 sår per distriktssköterska med 

en variation från åtta till 15 sår. Ungefär hälften av såren behandlades på mottagning 

och ca hälften i patienternas hem.  

 

Tabell 2. Fördelning av svårläkta- och akuta sår (I). 

Svårläkta sår n % Akuta sår n % *Övriga n % 

Trycksår 56 18,1 Traumatiska 60 19,4    

Venösa sår 49 15,8  Kirurgiska 44 14,2    

Svårläkta sår 

hos diabetiker  

 

20 

 

6,5 

      

Blandsår 13 4,2       

Arteriella sår 12 3,9       

Totalt 150 48,5  104 33,6  56 17,9 

*För mer detaljerad information se tabell I i delstudie I. 

 

Trycksår och venösa bensår var vanligast förekommande av de svårläkta såren. Av de 

akuta såren var traumatiska sår den mest förekommande sårtypen. Av de totala 310 

såren hade ungefär hälften fått diagnosen av allmänläkare och en tredjedel av 

distriktssköterska. Några sår diagnostiserade allmänläkare och distriktssköterska 

tillsammans. Nio sår saknade diagnos. De öppna frågorna visade att 

distriktssköterskorna rapporterade sårbehandling som sin arbetsuppgift och fattade 

beslut om behandlingsstrategier, men ansvaret var inte klart definierat. Samverkan med 

allmänläkarna upplevdes som bristfällig och bestod mest av konsultation vid 

komplikationer eller att patienten behövde remitteras till specialist. Gemensamma 

riktlinjer för sårbehandling saknades för de flesta distriktssköterskor.  

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT DESTUDIE II  

Delstudie II beskriver distriktssköterskors upplevelser av omvårdnadshandlingar vid 

behandling av patienter med olika typer av sår. Innehållsanalysen resulterade i tre 

teman. Dessa var "att ha känsla av ansvar och förtrogenhet i omvårdnadshandlingar",  

"att sträva mot sakkunnig skicklighet i sårbehandling", och "att utföra sårbehandling i 

icke-optimal arbetsmiljö". 

 

I temat "att ha känsla av ansvar och förtrogenhet i omvårdnadshandlingar" 

framkommer att omvårdnad av patienter med sår upplevdes som ansvarsfullt och 

självständigt med ansvar för egna patienter. Ansvaret för patienternas behandling 

upplevdes vara distriktssköterskors även om det var annan personalkategori, till 

exempel undersköterskorna som utförde sårbehandlingen. Distriktssköterskorna 

upplevde att mötet med patienter med skiftande sårproblematik gav dem gedigen 

erfarenhet och därmed förtrogenhet som gjorde att sårbedömningar kunde genomföras 
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med större trygghet. Vårdandets komplexitet påtalades och att det krävs förmåga att 

kunna se och förstå orsakssamband bakom uppkomsten av sår.  

 

Upplevelsen av "att sträva mot sakkunnig skicklighet i sårbehandling" infann sig när 

omvårdnadens fokus flyttades från såret till att innefatta hela människan i hennes 

livssituation. Att motivera och involvera patienten i sin egen behandling ansågs viktigt. 

Distriktssköterskorna upplevde att förhållningssätt och ömsesidighet mellan dem och 

patienten hade betydelse för sårläkningen. Distriktssköterskorna upplevde kontinuiteten 

i behandlingen som grundläggande för sårläkningen och de föredrog att ta hand om sina 

patienter själva, både på mottagning och i hemsjukvård, för att kunna följa upp 

sårläkningen. Tydlig kommunikation med överrapportering och skriftliga 

omvårdnadsplaner beskrevs som en grundförutsättning för samverkan och samordning 

av omvårdnadsinsatserna. Distriktssköterskor upplevde bristfällig samverkan med 

allmänläkarna och de sökte ofta råd och hjälp från hudkliniken där de kunde ha dialog 

med kunniga experter. Samverkan med hudspecialist begränsades dock av att remissen 

skrevs av allmänläkarna. För att underlätta för sina patienter tog distriktssköterskorna 

ibland egna initiativ och remitterade patienten trots att de kände att de gick förbi den 

patientansvarige läkaren.  

 

Distriktssköterskorna upplevde "att utföra sårbehandling i icke-optimal arbetsmiljö" 

i samband med otydlighet i organisationen. Det saknades arbetsbeskrivningar samt 

gemensamma rutiner och riktlinjer för sårbehandling. Ansvarsfördelningen mellan 

olika personalkategorier var otydlig. Som exempel beskrev distriktssköterskorna att det 

tog tid att vänta på att allmänläkaren skulle bedöma ett sår. Otydlighet i organisationen 

kom till uttryck även gällande remisshantering. Remissvaren från olika undersökningar 

gick till allmänläkaren och detta upplevdes fördröja sårläkningen. Distriktssköterskorna 

upplevde att tidsbrist förhindrande dem att utföra adekvat sårbehandling. Förändringar i 

organisationen hade medfört indragning av distriktsskötersketjänster. Tidsbristen gjorde 

att omläggningar delegerades till undersköterskor, framförallt omläggningar i hemmet. 

Några av distriktssköterskorna delade rum vilket ledde till att arbetet upplevdes 

ineffektivt och det krävdes noggrann planering av mottagningsbesöken. 

Dopplermätning var inte alltid möjligt att utföra då det saknades utrustning.  

Sårbehandling i hemsjukvården upplevdes påfrestande framförallt gällande dåliga 

ergonomiska och hygieniska förhållanden samt dåligt ljus. 

 

SAMMANFATTNING AV RESULTAT DELSTUDIE III  

Delstudie III beskriver distriktssköterskors erfarenheter av kunskapsutveckling vid 

sårbehandling av patienter med olika typer av sår. Innehållsanalysen resulterade i tre 

kategorier. Dessa var "pågående lärande genom erfarenhet",  "söka information" och 

"avsaknad av organisatoriskt stöd".   

 

Kategorin "pågående lärande genom erfarenhet" visade att distriktssköterskornas 

kunskapsutveckling skedde genom att ställas inför komplexiteten i 

sårläkningsprocessen och genom att hantera olika typer av sår. Pågående lärande 

genom erfarenhet var också tydligt i och med att de nyfärdiga distriktssköterskorna 
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beskrev sina tidigare kunskaper som en bas att bygga vidare på och förbättra sina 

kunskaper på sårområdet. Erfarenhetens betydelse var tydlig även gällande förband där 

praktisk erfarenhet av att arbeta med förband användes som en vägledning vid val av 

bandage.  

 
Att "söka information" var distriktssköterskornas personliga sökande efter information 

och sågs som nödvändigt för att få aktuella kunskaper om sår och sårbehandling. De 

sökte information på internet och via andra källor för att få aktuella kunskaper om 

sårbehandling. Distriktssköterskorna konsulterade erfarna kollegor och specialister, 

särskilt hudkliniken betraktades som viktig. Att utbyta erfarenheter och information 

med hudkliniken fick dem att utvecklas då de fick diskutera med sårkunniga personer. 

De erfor att allmänläkarna på vårdcentralen hade dåliga kunskaper i sårbehandling. 

Distriktssköterskorna utvecklade sina teoretiska och praktiska kunskaper genom 

utbildningar som erbjöds av olika företag. De förklarade att detta var den typen av 

utbildning som deras arbetsgivare godkände och att det var av ekonomiska skäl. 

Information om olika sårförband införskaffades genom olika företags representanter 

som besökte arbetsplatserna och presenterade material för sårbehandling. Alla 

distriktssköterskor betonade dock vikten av att få oberoende information om  

sårbehandling. 

 

Kategorin "avsaknad av organisatoriskt stöd" var distriktssköterskornas erfarenheter av  

bristande stöd från organisationen för att upprätthålla och utveckla sina kunskaper i sår 

och sårbehandling. Detta inkluderade organisationens ekonomiska förutsättningar, 

deras egen tidsbrist kopplat till budjetnedskärningar samt ett ointresse från 

arbetsledningen. Detta blev tydligt då distriktssköterskorna uttryckte besvikelse över 

ledningen då den inte visade intresse för deras önskan av att utveckla kunskap och 

yrkesskicklighet på sårområdet. Distriktssköterskornas erfarenhet var också att det 

fanns stora skillnader mellan olika yrkeskategoriers möjligheter att förbättra sina 

färdigheter. Till exempel tog allmänläkarna för givet att regelbundet delta i 

kompetensutveckling medan detta inte var fallet för distriktssköterskorna. 
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DISKUSSION 

 

METODDISKUSSION 

Det övergripande syftet med denna avhandling var att fördjupa kunskapen om 

sårbehandling i primärvården. Utgångspunkten var att få kunskap om 

distriktssköterskors erfarenheter av sårbehandling i primärvården och både kvantitativa 

och kvalitativa metoder ansågs lämpliga för att kunna beskriva olika aspekter av det 

valda fenomenet (Patton, 2002).  

 

Delstudie I 

Eftersom syftet med delstudie I var att undersöka förekomst av sårtyper och vilka typer 

av sår som behandlas i primärvården av distriktssköterskor samt att undersöka 

ansvarsområden och hur samverkan mellan andra yrkesprofessioner kring 

sårbehandling sker valdes enkätstudie. Då det är sparsamt med både nationell som 

internationell forskning på området valdes pilotstudie. Detta innebär att studien gjordes 

i liten skala för att testa studiens konstruktion (Cormack, 1996). Om syftet med studien 

bara hade varit att studera distriktssköterskors samverkan med andra yrkesprofessioner 

kunde jag endast ha genomfört intervjuer men då gått miste om viktig kunskap. För 

studien utarbetades en enkät bestående av sårregistreringsformulär och frågeformulär 

utifrån validerad enkät (Ebbeskog et al., 1996). Frågornas interna validitet 

kontrollerades utifrån face-validitet och innehållsvaliditet genom att två 

distriktssköterskor fyllde i enkäten (Polit et al., 2001). Små korrigeringar gjordes så 

som precisering av sårtyper i sårregistreringsformuläret och mer detaljerade frågor i 

frågeformuläret. Även om man inte kan vara helt säker på att alla deltagare registrerade 

alla olika sårtyper under studiens genomförande hade alla besvarat samtliga frågor både 

i sårregistreringsformuläret och i frågeformuläret. Sårbedömningen byggde på 

distriktssköterskornas kunskap att identifiera olika sårtyper utan att någon medicinsk 

undersökning hade genomförts. Detta förfarande har även används i tidigare större 

studier (Ebbeskog et al., 1996; Öien et al., 2000). Designen bidrog till att alla typer av 

sår som behandlades av distriktssköterskorna registrerades. Även organisatoriska 

faktorer blev uppmärksammade. Generaliserbarhet går inte att uppnå med denna 

pilotstudie på grund av litet urval men det öppnar upp för intressanta studier i 

framtiden.   

  

Delstudie II och III 

Syftet med kvalitativa studier är att beskriva resultat som ska öka förståelsen för det 

studerade fenomenet och överföras på liknande situationer och sammanhang 

(Hornsburgh, 2003). Kvalitativ innehållsanalys valdes för att nå respektive syften i 

delstudie II och III. Syftet med latent innehållsanalys i delstudie II var att 

distriktssköterskorna skulle ha reflekterat över frågeställningarna från delstudie I som 

sedan kunde fördjupas vid intervjun och med latent innehållsanalys som innebär en 

tolkande analys kunde jag nå detta syfte. Åtta deltagare (II)  kan betraktas som ett fåtal 

och en begränsning men alla hade deltagit i delstudie I och var insatta i ämnet. 
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Deltagarna kunde reflektera över och fördjupa resonemanget kring deras 

omvårdnadshandlingar vid sårbehandling och detta ansågs som en fördel för denna 

studie (II). Att studera fenomenet från distriktssköterskors perspektiv valdes för att 

kunna studera deras upplevelser av omvårdnadshandlingar vid sårbehandling (II) och 

erfarenheter av kunskapsutveckling vid sårbehandling (III). Dessa valdes för att 

utförandet av sårbehandling fordrar både teknisk skicklighet och tillägnad kunskap 

(Ebbeskog, 2003). Urvalet av deltagare gjordes strategiskt med avsikt att få variation i 

materialet (Patton, 2002). Alla deltagare hade lång erfarenhet som sjuksköterska men 

för att få variationer valdes distriktssköterskor som hade varierande yrkeserfarenhet 

samt att två av deltagarna var män. Något genusperspektiv fanns inte för urval av 

deltagare och inget mer urval gjordes för att få en jämnare könsfördelning. Ytterligare 

variation erhölls med distriktssköterskor från olika vårdcentraler belägna i olika delar 

av storstaden samt att de både var privatanställda och anställda i landstinget. I 

distriktssköterskornas arbete ingick både hemsjukvård och mottagningsverksamhet.  

 

När datainsamlingen till delstudierna gjordes var jag anställd som universitetsadjunkt 

på sektionen för omvårdnad vid Karolinska institutet och några av deltagarna hade gått 

kursen sår och sårbehandling där jag var kursledare. Vid intervjuerna försökte jag 

tydliggöra att jag gjorde intervjuerna som doktorand. När den som blir intervjuad är i 

ett beroendeförhållande till den som intervjuar kan detta påverka intervjun (Forsman, 

2002). Av de rika berättelserna i intervjumaterialet att bedöma har detta inte påverkat 

materialet. Data för delstudie III samlades in under olika tidsperioder. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) kan data som samlas in under ett långt tidsintervall bli 

motsägelsefulla på grund av detta. Intervjuerna från de olika insamlingsperioderna 

behandlades separat. Ingen skillnad kunde ses i resultat av analysen. Detta kan ses som 

en styrka i studien. 

 

Trovärdigheten har säkerställts genom att kriterier för pålitlighet (stabilitet), giltighet 

och överförbarhet har beaktats. Pålitligheten och giltigheten i resultaten har bedömts 

utifrån att deltagarna har beskrivit sina upplevelser och erfarenheter baserade på samma 

utgångsfrågor samt att autentiska citat har använts (Patton, 2002). Trovärdigheten skall 

också bedömas utifrån att en och samma person har gjort både datainsamling och 

analys och att analysen har granskats och diskuterats med handledarna. Vid analys och 

tolkning av texten har kvalitativ innehållsanalys med inspiration av Graneheim och 

Lundman, (2004) samt Elo och kyngäs (2007) använts. Intervjuerna avidentifierades 

vid utskriften till text. Min erfarenhet som distriktssköterska kan ha haft viss inverkan 

vid analysen, dock kan intervjuarens kunskap om intervjuområdet även ses som en 

styrka i tolkning av materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). För objektivitet har 

tolkningsprocessen innefattat en dialog med medförfattarna tills en överenskommelse 

uppnåtts (Graneheim & Lundman, 2004). Vårdkarakteristika beskrivs utförligt så att 

läsaren skall kunna bedöma resultatens överförbarhet till liknande kontext (Patton, 

2002). 
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RESULTATDISKUSSION 

För att sammanfatta och diskutera resultat från delstudierna organiseras huvudfynden i 

en struktur inspirerad av Kims domäner (se bilaga 1). Strukturen kan ses som en 

dynamisk syntes med vars hjälp man kan tydliggöra betydelsefulla aspekter som 

framträder i resultatet och som har betydelse för distriktssköterskors omvårdnad vid 

sårbehandling. 

 

1. Betydelsefulla aspekter i distriktssköterskors sårbehandling relaterat till 

praktikerdomänen 

 

Yttre faktorer   

 Otydlighet i organisationen 

 Bristande stöd från arbetsledning 

 Bristande intresse från arbetsledning 

 Brist på tid 

 Struktur för samverkan med andra yrkesprofessioner 

 Lokalernas demografi och utrustning för sårbehandling 

 

Inre faktorer:  

 Ansvarsfullt med egna patienter  

 Strävan mot professionell sårbehandling 

 Pågående lärande genom erfarenhet 

 Söka information 

 

 

 

 

2. Betydelsefulla aspekter i distriktssköterskors sårbehandling relaterat till 

omgivningsdomänen 

 

 Sårförekomst med olika typer av sår hos 283 patienter (310 sårfall) 

 Sår utan etiologisk diagnos 

 Sårbehandling både på mottagning och i hemsjukvård 

 Arbetsmiljö för att utföra sårbehandling inom hemsjukvård 

 Psykisk belastning av att utföra sårbehandling inom hemsjukvård 

 Utbildning genom företagsinformation  

 Icke optimal remitteringsförfarande  

 

Figur 1. Distriktssköterskors upplevelse och erfarenhet av sårbehandling i 

primärvården relaterat till praktikerdomän och omgivningsdomän. 

 

Pilen i Figur 1 indikerar att det sker en ständig rörelse och påverkan inom och mellan 

de två domänerna 1 och 2.  
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1. Betydelsefulla aspekter i distriktssköterskors sårbehandling relaterat till 

praktikerdomänen.  

Yttre faktorer finns i den praktik där distriktssköterskan är verksam, exempelvis inom 

enhetens organisation (Kim, 1987). Organisationens otydlighet  trädde fram på olika 

sätt. Distriktssköterskor rapporterade att de ansvarade för sårbehandling, framför allt 

lokalbehandling av sår, men ansvarområden för de olika professionella yrkesgrupperna 

var inte klart definierade (I). Att ha klara ansvarsområden för sårbehandling kan 

standardisera behandling och därigenom förbättra sårläkning (Gottrup, 2004). 

Distriktssköterskorna beskrev bristen på arbetsbeskrivningar, gemensamma rutiner för 

sårbehandling samt avsaknad av riktlinjer för sårbehandling (I, II). Då majoriteten av 

distriktssköterskorna beskrev att riktlinjer för sårbehandling saknades (I, II)  kan det 

tyda på bristande stöd för distriktssköterskorna i organisationen eftersom det krävs stöd 

från arbetsledning för att framgångsrikt införa riktlinjer (O’Brien et al., 2011). Dock är 

detta ett överraskande resultat då det finns riktlinjer lättillgängligt på internet (O’Brien 

et al., 2011). Distriktssköterskorna ansåg att arbetsbeskrivningar och gemensamma 

rutiner och riktlinjer skulle leda till säkrare sårbehandling (II). Detta bekräftas även av 

Strand och Lindgren, (2010). Ur distriktssköterskeperspektiv behövs det en stödjande 

organisation som gör att distriktssköterskor kan utföra optimal sårbehandling. Detta har 

bärighet med Ebbeskog (2003) som kom fram till att patienterna efterlyste 

distriktssköterskor med skickligt handlag för att bedöma sårläkning och val av 

behandling. 

 

Det är viktigt att arbetsgivaren motiverar och stödjer sin personal i professionell 

utveckling (Hallin & Danielsson, 2007). Resultat från föreliggande studie indikerar på 

brister i organisationen som gör det svårt för distriktssköterskorna att utveckla sina 

kunskaper i sårbehandling. De upplevde bristande intresse från ledningen för att delta i 

utbildningar (III). Att inte ha möjlighet till kunskapsutveckling påverkar vården av 

patienter och distriktssköterskorna påtalade behovet av fördjupning i kunskap som 

borde vara en självklar rättighet för dem. Organisatoriska brister har även visats av 

Lindahl (2008) som ett hinder för utveckling av klinisk kompetens i sårbehandling. 

Distriktssköterskorna erfor att det fanns en självklar rättighet för kompetensutveckling 

för andra yrkesgrupper så som allmänläkarna men inte för dem bland annat på grund av 

minskad personaltäthet (III). Enligt Gottrup (2004) bör all personal som arbetar med 

sårbehandling erhålla utbildning för att säkerställa adekvat sårbehandling. Detta är även 

i linje med Socialstyrelsens rekommendationer (2011) som fastslår att vårdenheten är 

ansvarig för kontinuerlig fort- och vidareutbildning för att säkerställa en god hälso- och 

sjukvård med hög kvalitet. Gottrup, (2004) anser att standardiserad utbildning på både 

grund- och avancerad nivå är en förutsättning för att tillhandahålla adekvat 

sårbehandling.  

 

Distriktssköterskorna upplevde brist på tid på grund av indragning av 

distriktsskötersketjänster. Tidsbristen gjorde att omläggningar delegerades till 

undersköterskor, framförallt omläggningar i hemmet. Detta kan äventyra kontinuiteten i 

behandlingen och få konsekvenser för patienternas omvårdnad (Lorimer, 2004). 

Distriktssköterskorna ansåg att de var ansvariga även om det var undersköterskorna 
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som utförde sårbehandlingen. De var även angelägna om att inte blanda in många olika 

personer i patienternas vård (I, II).  

 

I resultat framträder struktur för samverkan  med andra yrkesprofessioner i 

sårbehandling. Det är framför allt allmänläkare och undersköterskor som ingår i 

samverkan. Distriktssköterskorna rapporterade brist på rutiner för samverkan med 

allmänläkarna framför allt gällande diagnostisering och uppföljning av sårläkning (I). 

Ungefär hälften av såren var diagnostiserade av allmänläkarna och ca en tredjedel av 

distriktssköterskorna. Några av såren hade distriktssköterskorna diagnostiserat i 

samverkan med allmänläkarna (I). De flesta av distriktssköterskorna angav att 

samverkan för uppföljning av sårläkning saknades (I). Samverkan var generellt 

uppskattad speciellt med undersköterskorna medan samverkan med allmänläkarna 

ansågs mindre tillfredsställande (I). Anledningen till att samverkan med allmänläkarna 

var mindre tillfredställande kan vara att distriktssköterskorna upplevde att 

allmänläkarna hade bristande intresse för och dåliga kunskaper i sårbehandling (I, II, 

III). Flera studier har påvisat vikten av tvärprofessionell samverkan för att förbättra 

sårläkning (Gottrup, 2004; Öien & Ragnarsson Tennvall, 2006). Distriktssköterskorna 

påtalade att tvärprofessionell samverkan är nödvändigt för att kunna ta hänsyn till alla 

faktorer som främjar sårläkning (I, II). Detta är i linje med European Wound 

Management Association (EWMAs) rekommendation om tvärprofessionell samverkan 

eftersom det har visats förbättra sårläkning samt även reducera kostnader för samhället 

(Apelqvist, 2012). 

 

Lokalernas demografi, dvs hur lokalerna fördelas bland personalen påverkar 

distriktssköterskors arbete och några distriktssköterskor som delade arbetsrum med 

varandra påtalade att arbetet blev ineffektivt och krävde noggrann planering av 

mottagningsbesöken (II). Möjligheten till optimal sårbehandling begränsades även av 

att det saknades utrustning som till exempel dopplermätare (II). Att utföra 

dopplermätning ingår i sårbedömning vid venös insufficiens och bör göras innan man 

påbörjar kompressionsbehandling (Anderson, 2007).  

 

Inre faktorer innefattar distriktssköterskors personliga upplevelser och erfarenheter i 

förhållande till den givna vården i samband med sårbehandling (Kim, 1987). 

Distriktssköterskorna upplevde sina omvårdnadshandlingar som ansvarsfulla med 

ansvar för egna patienter. De berättade att de möter patienter som har skiftande 

sårproblematik dagligen och att självständiga bedömningar ingår naturligt i 

omvårdnaden av dessa patienter (II). Även tidigare studier visar på distriktssköterskors 

handhavande av sårproblematik för att åstadkomma optimal sårläkning samt att inge 

hopp till patienterna (Eskilsson & Carlsson, 2010;  Lindahl, 2008). Många av de 

deltagande distriktssköterskorna hade lång erfarenhet både som sjuksköterskor och 

distriktssköterskor vilket framträder tydligt i upplevelsen av trygghet i sårbedömningar 

och de ansåg att de borde erhålla ökad självständighet i sårbehandling med ett eget 

beslutsfattande (II). När de ställde sin egen erfarenhet i sårbehandling mot läkarnas 

kunskap som i stor utsträckning ansågs vara baserad på medicinsk vetenskap upplevde 

de ett bristande stöd för sina omvårdnadshandlingar från läkarhåll (I, II). Då det har 
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visats att distriktssköterskornas ansvarsområde har blivit flytande med minskad 

autonomi (Karlsson et al., 2006) är det viktigt att distriktssköterskor gör sig synliga och 

tar plats i organisationen. Detta kan medföra ökad självständighet i sårbehandling. 

 

Det har visats att arbetet med helhetssyn är betydelsefullt för distriktssköterskor 

(Strandberg et al., 2007). Strävan mot professionell sårbehandling blev tydlig när 

distriktssköterskorna flyttade fokus från såret till att se hela människan i hennes 

livssituation. Vårdmötet med patienten sågs som ett viktigt forum för att förmedla tillit 

och uppmuntran och ansågs stärka patientens egna resurser i sin behandling (II). Detta 

är även i linje med Gray et al., (2011) som framhåller vikten av att skapa en vårdmiljö 

där patienter kan verbalisera sitt dagliga liv och hur såret inverkar på deras 

välbefinnande. I resultat (II) framkommer distriktssköterskors medvetenhet om sitt 

förhållningssätt för att skapa förtroende och gemensamma mål mellan 

distriktssköterska och patient. Detta har även uppmärksammats av Eskilsson och 

Carlsson, (2010) som poängterar vikten av en god vårdrelation, samt av Kohr och 

Gipson (2008) som lyfter fram vikten av terapeutisk relation mellan patient och 

vårdare. Kontinuitet ansågs också vara en förutsättning för att främja sårläkning och 

distriktssköterskorna strävade mot att ha kontinuerlig behandling för sina patienter (II).  

 

Resultatet visar att distriktssköterskor upplevde sina kunskaper i sår och sårbehandling 

som ett pågående lärande utifrån deras kliniska erfarenheter (III). Genomgående 

påtalades det att 'att kunna' kunskapen (Gustavsson, 2000), d.v.s den praktiska 

erfarenhetskunskapen var betydelsefull. Detta är även i linje med Field (2004). 

Distriktssköterskors arbete innehåller både planerad och oplanerad verksamhet vilket 

kan innebära bedömning av komplexa vårdbehov hos vårdsökande (Carnwell & Daly, 

2003; Dickson et al., 2011) och de komplexa svårläkta såren beskrevs som mest 

kunskapskrävande (III). Distriktssköterskorna berättade att de sökte information på 

olika sätt. Kollegial kunskapsutbyte underlättade sårbehandling (III), vilket även 

framgår av tidigare studier (Haram et al., 2003b; Smith-Ström & Thornes, 2008). 

Däremot beskrevs kunskapsbrist i sårbehandling hos allmänläkare (I, II, III) vilket 

ledde till att distriktssköterskorna sökte kunskap på andra håll bl.a. från hudkliniken. De 

efterfrågade engagemang hos allmänläkarna i sårbehandling (I, II). Allmänläkarnas 

bristande kunskap i sårbehandling har även visats i tidigare studier (Evans et al., 2010; 

Graham et al., 2003; Tauveron et al., 2004) däremot visade  Graham et al., (2003) att 

läkarna inte hade negativ attityd till sårbehandling. Distriktssköterskorna beskrev 

utbildning genom företag som viktig för deras kunskap (III). Detta diskuteras vidare 

under omgivningsdomänen.  

          

2. Betydelsefulla aspekter i distriktssköterskors sårbehandling relaterat till 

omgivningsdomänen.  

Då många hälsotillstånd har befunnits vara förenade med omgivningsfaktorer samt att 

omgivning  hänvisar till den yttre världen som omger klienten och som bildar 

sammanhanget för distriktssköterskans omvårdnad (Kim, 2010) placeras sårförekomst 

till omgivningsdomänen. Anledningen är att patienter med sår får ses som en del av den 

omgivning som omsluter distriktssköterskan. Distriktssköterskorna rapporterade att de 
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behandlade 283 patienter med 310 sår under en vecka (I). Detta kan anses som ett 

omfattande ansvar för sårbehandling och kan jämföras med Öien (2000) där 115 

distriktssköterskor behandlade 287 patienter under en vecka. I genomsnitt behandlade 

varje distriktssköterska två sår per dag (I). Distriktssköterskorna ansåg att 

sårbehandling prioriterades på grund av att en stor del av arbetstiden gick åt till detta 

jämfört med andra arbetsuppgifter (II). Primärvården är ofta människors första kontakt 

med sjukvården (Olofsson, 2010). Den höga frekvensen av akuta sår indikerar detta (I). 

Nio sårfall saknade etiologisk diagnos. Att distriktssköterskor utför sårbehandling utan 

en etiologisk diagnos kan tyda på brister i organisationen då alla sår borde ha en 

etiologisk diagnos som grund för behandlingen (Öien & Ragnarson Tennvall, 2006). 

Sårbehandling utfördes både på mottagning och i patienterna hem. Ungefär hälften av 

såren behandlades i hemsjukvård (I). Arbetsmiljön i hemsjukvården lyftes fram och 

distriktssköterskor uttryckte avsaknad av rätt ljusförhållanden, rätt utrustning, ergonomi 

och hygien. Distriktssköterskor kände frustration och de kände sig ofräscha (II). Detta 

har även belysts av Eskilsson och Carlsson, (2010). Distriktssköterskorna lyfte även 

fram den psykiska belastningen av att utföra sårbehandling i patienternas hem (II).  

 

Distriktssköterskorna skaffade både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter 

mestadels med utbildning genom företagsinformation (III). Dessa utbildningar var 

uppskattade av distriktssköterskor och de berättade att det var ofta den enda 

möjligheten till utbildning för dem eftersom det var gratis att delta i dessa (III). Som 

källa till opartisk klinisk information kan detta vara problematiskt (Adderley & 

Thompson, 2007) och ställer krav på både distriktssköterskor och företagen. 

Distriktssköterskor ansåg sig behöva kunskap för att kunna ta emot och sålla bland den 

erhållna informationen (III). Företag bör ha öppen attityd till professionella utövare 

och lyssna på synpunkter. Vidare bör företagen ha en strategi som bygger på bästa 

tillgängliga kunskap och evidens samt upprätthålla ett etiskt förhållningssätt till 

produktförsäljning (Gray et al., 2011). Distriktssköterskor ansåg det viktigt att hålla sig 

ajour med aktuella kunskaper dels för att utvecklingen på sårområdet går snabbt framåt 

och dels för att bemöta de krav som dagens patienter ställer. Detta är i linje med Gray 

et al., (2011) som framhåller vikten av aktuella kunskaper om dagens avancerade 

sårvårdsprodukter för att få bättre följsamhet i behandling. Distriktssköterskor 

framförde dock att de ville ha oberoende information (III). 

 

Omgivningsdomänen innefattar även strukturer och fenomen som kan påverka 

utförandet av vård vid sårbehandling (Kim 2010) varför remisshantering placeras till 

omgivningsdomänen. Att det är en Icke optimal remitteringsförfarande kring 

remisshantering är uppenbart (I, II). Distriktssköterskorna påtalade att detta får 

konsekvenser för patienterna som får vänta på en remiss till specialist (II). Proceduren 

kring remittering kunde underlättas genom att ge distriktssköterskor befogenhet att 

remittera patienter utan mellanhänder. Traditionellt har läkarna haft monopol på 

remitteringsförfarandet men under de senaste 30 åren har beslutsfattande i 

sårbehandling successivt införlivats i sjuksköterskornas arbetsfält (O’Brien et al., 

2011). Distriktssköterskorna påtalade att de har kontinuerlig kontakt med patienterna 

och kan därför beskriva sårproblematiken bättre än allmänläkarna, de menade att då 

skulle även effektiviteten i sårbehandling bli bättre (II). Det framkom också i resultatet 
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att remisshanteringen fördröjer sårbehandling och orsakar onödigt lidande för patienten 

(II). Med tanke på tidigare studier om  läkarnas bristande kunskap i sårbehandling 

(Evans et al., 2010; Graham et al., 2003; Tauveron et al., 2004) borde man ta vara på 

och utveckla distriktssköterskornas kunnande i sårbehandling för att förbättra vården 

för patienterna. 

 

AVSLUTANDE REFLEKTIONER  

Kims praktikerdomän och omgivningsdomän har använts som stöd för att lokalisera 

olika aspekter som framträder i delstudierna och som har betydelse för 

distriktssköterskors omvårdnad vid sårbehandling. Vid resultatdiskussionen i 

förhållande till domänerna blev det tydligt att det finns påverkan både mellan 

domänerna och inom praktikerdomänen, mellan yttre och inre faktorer. Det gäller bland 

annat otydlighet i organisationen gällande ansvarsområden samt lokalernas demografi 

och utrustning som saknas som påverkar distriktssköterskornas utförande av 

professionell sårbehandling. Utförandet av professionell sårbehandling påverkas även 

av att riktlinjer saknas för sårbehandling och detta har samband med bristande 

organisatoriskt stöd. Då det saknas klara och tydliga ansvarsområden för olika 

personalkategorier samt att det saknas riktlinjer för sårbehandling kan det äventyra 

kontinuiteten i sårbehandling och orsaka onödigt lidande för patienten. 

Distriktssköterskor tar ansvar för sårbehandling men risken finns att om de inte får stöd 

från ledningen kan det bli att de inte ser detta som viktigt. 

 

Distriktssköterskorna uppdaterade sina kunskaper genom företagsinformation vilket 

kan innebära ensidig information. Brist på intresse och stöd från arbetsledning för 

kunskapsutveckling gör det svårt för distriktssköterskor att utveckla och fördjupa sina 

kunskaper i sår och sårbehandling. Sår orsakade av multifaktoriella orsaker visar 

tendens till ökad förekomst som gör att komplexiteten i sårbehandling ökar, därför bör 

distriktssköterskor få möjlighet att fördjupa sina kunskaper på avancerad nivå för att 

kunna utföra optimal sårbehandling.  

 

             En ytterligare aspekt som framgår mellan domänerna är distriktssköterskornas 

beskrivning av bristande samverkan med allmänläkarna i sårbehandling. Detta kan få  

konsekvenser för distriktssköterskornas kliniska omvårdnad. Bristande struktur för 

samverkan mellan distriktssköterskor och allmänläkare kan orsaka felbehandling och 

därmed förlängd läkningstid och beroende av sjukvårdande insatser för patienten. 

Resultatet indikerar således på behov av tvärvetenskapligt arbetssätt som i olika studier 

har visat positiva resultat för sårbehandling och sårläkning (jmf. Gottrup, 2004; Öien & 

Ragnarson Tennvall, 2006). Tvärvetenskaplighet definieras som ett arbetssätt som 

sammanför experter från olika relevanta discipliner för att kollektivt hantera ett 

komplext problem i sårbehandling. Detta innebär inom sårbehandling att integrera 

kunskap om olika aspekter av behandling såsom bedömning av sårstatus, 

vävnadsläkning, sårbehandling, och specialist kunskap om sårens etiologier (Apelqvist, 

2012). Därigenom kan man åstadkomma bättre sårbedömning med rätt etiologisk 

diagnos samt effektivitet i behandling (Apelqvist, 2012; Öien & Ragnarson Tennvall, 

2006). Vidare kan tvärvetenskaplighet tygliggöra ansvaret för remisshanteringen samt 
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att garantera att all personal som är involverad i sårbehandling har utbildning för att 

utföra adekvat sårbehandling (Gottrup, 2004). Ur distriktssköterskeperspektiv behövs 

det en stödjande organisation som gör att distriktssköterskor kan utföra optimal 

sårbehandling. Detta har bärighet med studier som belyser patienternas önskan att möta 

distriktssköterskor med skickligt handlag för att bedöma sårläkning och val av 

behandling. 

 

SLUTSATSER  

 

 Distriktssköterskor behandlar många olika typer av sår, både akuta och 

komplexa svårläkta sår och de upplever omvårdnadsansvar för sårbehandling  

(I, II).  

 Distriktssköterskor strävar till att vara utövare av professionell omvårdnad (I, 

II, III).  

 Organisatoriska faktorer hindrar distriktssköterskor att utföra optimal 

sårbehandling (I, II, III).  

 Riktlinjer för sårbehandling kommer inte till användning (I, II).  

 Distriktssköterskor upplever samverkan med allmänläkarna som bristfälligt (I, 

II, III).  

 Utbildning i sår och sårbehandling behöver stärkas för både distriktssköterskor 

och allmänläkarna (III). 

 

                 

 FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

 

 Distriktssköterskorna rapporterade avsaknad av riktlinjer. Då dessa finns 

lättillgängligt på internet är det viktigt att studera varför dessa inte kommer till 

användning.  

 Flertalet studier har visat på positiva resultat för sårläkning när man infört 

tvärvetenskapligt arbetssätt. Därför är det viktigt att vidare studera hur man kan 

stärka och förbättra samverkan mellan distriktssköterskor och allmänläkare i sår 

och sårbehandling.  
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SUMMARY IN ENGLISH 

 
Background 

In Sweden, most patients with wounds are treated within the primary health care 

system by DNs, both acute and chronic wounds. Therefore nursing care by the DNs 

requires the knowledge of medical treatments and procedures and means to be familiar 

with and able to perform practical elements of nursing care of the patient. Most patients 

with wounds are elderly and many of them have a long anamnesis with a prolonged 

healing period and relapses. This requires adequate care and an assessment of the 

factors that may delay healing, as well as the choice of the best treatment. Studies have 

found that some patients are treated incorrectly; in regard to local wound care and 

aspects related to hygiene. In many cases, there is no medical diagnosis as basis for 

treatment. Although clinical guidelines have been formulated; the treatment of patients 

with leg and foot ulcers are not always in accordance with this information and 

standards of care. 

 

Aim 

The overall aim of the thesis were to deepen the knowledge of wound management in 

primary healthcare from DNs' perspective.  

 

Research focus: 

Study I investigates the DNs' wound management, including wound appearance, 

assignment of responsibility for diagnosis and care, guidelines for wound treatment and 

co-operation with other professional groups. 

 

Study II describes DNs' experiences of nursing actions when treating patients with 

different types of wounds. 

 

Study III describes DNs' experiences of knowledge development in wound 

management when treating patients with different types of wounds.   

 

Methods 

The method for the thesis is based on both quantitative (I) and qualitative approach (II-

III). The method for sub-study I was survey consisting of wound registration form and 

the questionnaire, and was carried out in five primary healthcare centres, situated in 

central Stockholm, and two of its suburbs. The DNs were asked to complete the survey 

during one specific week Monday through Friday. 

 

The method for sub-studies II and III was qualitative interview to gain deeper 

knowledge and understanding of the DNs' wound management. The studies included 

eight DNs (II), and 16  DNs (III) from  primary healthcare centres situated in central 

Stockholm and its suburbs. In both interviews (II, III) the interviewer used an 

interview guide with topics for support. DNs had varying professional experience and 

eight of DNs had special training in wound care. 
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Results 

The results (I) reveal that DNs treated 283 patients with a total of 310 wounds. Pressure 

ulcers (18.1%) and venous leg ulcers (15.8%) were the most common of the slow 

healing wounds (48.5%). For acute wounds (33.6%), traumatic wounds, were the most 

common type of wound (19.4%). Traumatic wounds and pressure ulcers were the most 

common types of wounds treated in home care. Of the total of 310 wounds about half 

were diagnosed by GPs (47.7%) and 37.4% by the DNs. Together diagnosed GPs and 

DNs 5.5% of the wounds. 9 patients had no diagnosis. DNs saw the wound 

management as their duty and made decisions about treatment strategies. The areas of 

responsibility in wound management for different categories of staff  were not 

formulated. Co-operation with GPs was inadequate and consisted mostly of 

consultation in case of complications. Common guidelines for local wound treatment 

was lacking for most DNs. 

 

In sub-study II, the results show that the DNs felt responsibility for the care of the 

patient, and had confidence in their independent assessments. DNs considered the 

patient’s general situation and provided continuity in care. Drawing up a wound 

treatment plan and regular reports were stated as being important in collaboration with 

other professionals. The results included even problems caused by poor organisation 

and stress caused by lack of time, lack of treatment rooms and equipment, as well as 

difficulties when treating patients in their homes.  

 

In sub-study III, the results show that the DNs experienced that their wound care 

knowledge developed while treating different types of wounds. The concrete treatment 

situation allowed them to confront the problems involved and reflect on the treatment 

and care of patients, which in turn improved their knowledge in wound management 

and caused them to develop in the area. The nurses had different channels for 

information e.g. colleagues and dermatology clinic. The nurses felt that obtaining 

information from commercial sources was a good way of obtaining knowledge. The 

DNs felt a lack of support and interest from management in trying to maintain and 

develop their knowledge and skills in wound care. This was because of financial 

obstacles and they felt a lack of time.   

 

Conclusions 

DNs treat many different types of wounds and take responsibility for wound 

management (I, II). They strive to be practitioners of professional wound care (II) but 

they are hindered by organizational factors (I, II, III). DNs described the lack of 

guidelines for wound management (I), and they expressed dissatisfaction due to 

inadequate co-operation with GPs (I, II, III). Several studies have shown positive 

results for wound healing when introduced interdisciplinary approach. Therefore it is 

important to  study how to strengthen and improve co-operation between DNs and GPs 

in wound management. Guidelines for wound management are available on the internet 

and it is important to study why these are not used. Training in wounds and wound 

management needs to be strengthened for both DNs and GPs. 


